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Date :10/06/2022 : 10/06/2022التاريخ  

Circular No. (05) of 2022 

Banning of Yacht BABYLON in UAE waters 
 

م رقم    2022 لسنة (05)تعم

اه الدولة لون من التواجد  م اب خت    حظر ال

 
To : 
 Ports Authorities & Harbor Masters 
 Yachts Clubs & Marinas 
 Yachts Owners , Managers and Operators  
 Yachts Agents  

   :إ
  سلطات ونظار الموا 
 خوت  نوادي ال
  خوتمالك ومشغ و  ات إدارة ال
  خوت الء ال   و

     
Within the framework of the administrative role, 
Federal Maritime Administration (FMA) of United 
Arab Emirates represented by the Ministry of 
Energy and Infrastructure, responsible for 
ensuring that all yachts operating in UAE Waters 
are complying with the UAE Maritime law, rules, 
regulations and circulars, in respect to safe and 
legal maritime operations in UAE waters and 
ports, has established that the yacht Babylon has 
violated the conditions of the UAE cruising permit 
as described below : 

الدور الرقابي وتنفيذاً لمسؤوليات اإلدارة البحرية ر طاإ في
ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية في تنظيم العمل البحري 

والتأكد من إلتزام جميع اليخوت العاملة فيها  ةالدولفي 
بالقوانين والقرارات والتعاميم الصادرة في دولة اإلمارات 

البحرية في مياه  العملياتلسالمة وقانونية   العربية المتحدة
اليخت بابيلون قد خالف  أن وبما ،ةالدول وموانئ

منحه تصريح إبحار لليخوت  تم اإلشتراطات التي بناء عليها
 :  تياآل ة الزائرة حيث تمثلت مخالفاته فياألجنبي

 
1- Violating of the UAE Ministerial 

Resolution No. (70) of the year  2018 
regarding the issuance of cruising permits 
for visiting foreign yachts, and Violation 
of Circular No. (13) of the year 2018 
regarding permission for visiting foreign 
yachts, which stipulates that the visiting 
yacht intended to stay in UAE waters are 
allowed to operate for personal leisure 
only and not to be operated for 
commercial purposes. 
   

2- Violating Ministerial Resolution No. (30) 
of the year 2014 regarding granting 
navigation licenses to national and 
foreign ships, which stipulates those 
foreign ships operating in commercial 
activity in the country must comply with 
the requirements set by the resolution. 

  
م  -1 وزاري رق رار ال ة الق نة )70(مخالف  لس

اريح  2018 دار تص أن إص ار إبش بح
رة،  ة الزائ وت األجنبي م  اليخ يم رق  والتعم

نة (13)  ريح  2018لس أن تص ار إببش ح
ص  ذي ن رة وال ة الزائ وت األجنبي اليخ
ة  ا للنزه ت مخصص ون اليخ ى أن يك عل

وز  ط وال يج تخدامه إفق راض س لألغ
 التجارية.

  
  

م  -2 وزاري رق رار ال ة الق نة30(مخالف  ) لس

نح 2014 أن م ة  بش راخيص المالحي الت
ص  ذي ن ة، وال ة واألجنبي فن الوطني للس

ى  ي إعل ة ف ة العامل فن األجنبي زام الس لت
ة باإل ي الدول اري ف اط التج تراطات النش ش

 التي حددها القرار.  
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Yacht Details :  : بيانات اليخت 
        Name of Yacht :   BABYLON 
        Official Number : 736443 
        Flag of Registry :  Isle of Man 
        Name of Owner : Satoship Holding Limited 
        Name of Agent :  I M S Shipping Agency L.L.C 
 
 
 

All foreign yachts authorized to be in UAE waters 
and ports, Agents and Yachts Clubs must abide by 
all decisions and requirements imposed as per 
the laws, regulations and decisions of UAE, to 
prevent from penalizing under the law of 
punishment. 
 
   

For further clarification please contact: 
SHIPPING@moei.gov.ae 

خت :  لون   اسم ال   اب
  736443  :  الرقم الرس 

ل ال علم رة مان : سج  ج
  القابضة المحدودة بساتوشي   اسم المالك : 

  ذ.م.م وكالة أي إم إس للمالحة    الوكيل :اسم 
     
خوت جب  ل ال ةع  ح األجن التواجد  الم لها 

الء ونوادي  اه وموا الدولة والو شاطها  م وممارسة 
القوان واللوائح والقرارات الصادرة   د  خوت التق ال

ا  ،الدولة ع تحت طائلة القانون.  تجن   للوق
    

  
ة الوزارة و  لإلستفسار برجاء مخاط د اإلل : ع ال  

 SHIPPING@moei.gov.ae 
 

 
 
  

3- Violating Article No. (5) Of Cabinet 
Resolution No. (27) of the year 2005 
regarding fees for services provided by 
the Maritime Affairs Department. 

 
 

4- Violating Ministerial Resolution No. (32) 
of the year 2015 regarding the 
specifications of identification plates for 
small marine crafts, by placing false 
identification plates on the mentioned 
yacht. 

 
 
  

م ( -3 ادة رق ة الم س  )5مخالف رار مجل ن ق م
م  وزراء رق نة) 27(ال أن  2005 لس بش

دمها إدارة  ي تق دمات الت وم الخ رس
 الشؤون البحرية.

 
  

م  -4 وزاري رق رار ال ة الق نة  )32(مخالف لس
ات  2015 فات اللوح أن مواص بش

غيرة،  ة الص ائل البحري ة للوس التعريفي
ة  ر حقيقي ة غي ات تعريفي ع لوح ك بوض وذل

 على اليخت المذكور.

    
Accordingly, and without prejudice to 
the legal measures taken by the 
Ministry against the owners of the yacht 
BABYLON before the Public Prosecution,  
And in implementation of the Article (6) 
of Ministerial Resolution No. (70) of the 
year 2018 regarding the issuance of a 
permit for visiting foreign yachts, this 
Maritime Administration has decided in   
Banning the yacht BABYLON from 
being in UAE waters and ports. 

 

ــــــــــو  ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــاإلجراءات ه و عل ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــاس  ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ دون المســــ
ـــــــــــالك  ــــــــــد مــ ــــــــــوزارة ضـــ ــــــــــ إتخـــــــــــــذتها الـــ ـــــــــــة الـــ ــ القانون

ــــــــة ـــ ــــ ــــ ــــ ا ـــــــــــام الن ــــ ـــ لون أمـــــ ــــــــاب ــــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــــت  ـــ ــــ خــــ ــــــــــة  ال ــــ ــــ ـــ العامــ
ـــــــــاله، ــــــــات المـــــــــــذكورة أعــ قـــــــــــا  للمخالفـــ و تطب

ــــــــــادة ( ــــــــــنص المــــ ـــــــــم 6لــــ ــــــــــوزاري رقـــــ ـــــــــرار الــــ ـــــــــــن القـــــ ) مـــ
ــــــــــنة  70 ــــ ــــ ــــح  2018لســـ ـــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـ ــــــــــدار ت ــــ ــــ ـــــــــــأن إصـــ ــــ ــــ شــ

ـــــــــــررت  ــــ ـــ ــــــــــد قــ ــــ ــــ ــــــــــرة فقــ ــــ ــــ ـــــــــــة الزائــ ــــ ـــ ــ ــــــــــوت األجن ــــ ــــ خــ لل
ــــــــــة اإلدارة  ــــ ــــ ـــ ـــ ح ــــــر ال ـــــــ ــــــ ـــت  حظـــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ خـ ـــــد ال ــــــ ـــ ــــــ تواجــــ

اه وموا الدولة.  لون  م  اب
 


