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 Date: 03/11/2022                                                                                                                        11/2022/ 03  :تاريخال  

Circular No. (09) of 2022 
 
Illegal operation of vessels PANAGIOTIOS-
N JUNIOR  and NAVIGA in UAE waters 
 
To: 
 Ports Authorities & Harbor Masters 
 Ship-Owners, Managers and Operators 
 Ship Agents 

 
Within the framework of the supervisory role and 
in implementation of the responsibilities of the 
Maritime Administration represented by the 
Ministry of Energy and Infrastructure in regulating 
maritime activities in UAE and ensuring that all 
ships operating in UAE waters  and ports comply 
with the laws and legislations of the State and the 
safety and legality of maritime operations, the 
authorities detained the vessel PANAGIOTIOS-N 
JUNIOR for being involved in illegal operation with 
the  vessel NAVIGA in UAE waters. The vessels 
information are as follows: 
 
Ship Name: PANAGIOTIOS-N JUNIOR 
Flag: Tanzania    
IMO Number: 9020546 
Ship Type: Oil product tanker  
Ship Owner: Ando New Shipping SA 
ISM Company : Rashid Al Zari Ships Supply 
 
Ship Name: NAVIGA 
Flag: Liberia   
IMO Number: 9150365 
Ship Type: Oil tanker 
Ship Owner: Capri Shipping Corp 
The Charterer: Jordan National Shipping Line LLC  
 
Referred ships violated the maritime conventions 
and laws in force in the State and Ministerial 
Decision No. 30 of 2014 on the conditions for 
granting navigation licenses to national and foreign 
vessels operating in the UAE maritime zones, and 
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Ministerial Decision No. 73 of the year 2017 on the 
prohibition of certain foreign ships from carrying 
out the transport of petroleum products,  and 
Violation of Resolution No. (41) of 2018 on the 
Regulation for Anchorage of Merchant Ships in UAE 
Waters, and the Circular No. 6 of 2019 banning of 
the vessel  PANAGIOTIOS-N JUNIOR  from cargo 
operations in UAE waters. 
 
Therefore, after completion of the investigation 
procedures with the parties involved, this Maritime 
Administration has decided the following: 
 
 
 Banning of the vessel PANAGIOTIOS-N  

JUNIOR   within the UAE ports and waters 
including the EEZ. Any exceptions previously 
granted to the vessel according to the Circular 
No. (5) of the year 2021 will be void 
 

 Banning the ships owned or managed by 
Rashid Al Zari Ships Supply (IMO No. 6198401)   
within the UAE ports and waters including the 
EEZ. 

 
 Issuance of a written warning to the owner and 

the charterer of NAVIGA to prevent the 
recurrence of such illegal operations in UAE 
waters to avoid legal prosecutions. 
 

 Imposing financial fines on both vessels 
 
 
 
 
For further clarification please contact: 
SHIPPING@moei.gov.ae 
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ة  برجاء  لالستفسار  ع  مخاط د   الوزارة  و   ال  اإلل
SHIPPING@moei.gov.ae  


