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From: Directorate General of Land and Maritime Transport-Lebanon 

[mailto:ministry@transportation.gov.lb]  

Sent: Monday, May 4, 2020 1:57 PM 

Subject: Circular Letter No.4284 

 
 

 نشرة مالحية
 3960/6رقم المرجع: 

   
  الموضوع: تعليمات من الحكومة اليونانية بشأن حمل األسلحة على انواعها على متن 

 السفن في المياه الوطنية اليونانية                   
 IMO       Circular Letter No.4284  نشرة صادرة من

 
، ويتضمن تعليمات من Circular Letter No.4284كتاب تعميم،  IMO، من 2020أيار  1صدر يوم الجمعة 

الحكومة اليونانية بخصوص نقل األسلحة، المتفجرات، االسلحة الكيماوية والبيولوجية، االسلحة النووية واالسلحة 
وري خلة والخارجة مرافي اليونانية والعابرة ترانزيت للمياه اليونانية التبليغ الفالمشعة، حيث يطلب من كافة السفن الدا

ساعة الى السلطات اليونانية حسب العنوان الوب االلكتروني المذكور في المرفق وتعبئة بيان بالمعلومات  12وقبل 
 عن األسلحة.

 انواع االسلحة مذكورة في الملحق المرفق.
لمسافرين في سفن الركاب ومراكب النزهة الرافعة لألعالم األجنبية من ممارسة رياضة وكما يحظر على الركاب وا

 اطالق النار في اثناء عبور المياه اليونانية.
أي مخالفة تعرض السفينة والمسؤولين عليها الى عقوبة السجن لمدة ال تقل عن السنة والى غرامة تصل الى 

 اورو. 29347
 
 

Best Regards, 

Directorate General of Land and Maritime Transport 

Georges Picot strt. Starco Bldg.  

Beirut, Lebanon 

Phone: +961 1 371644-5-6 

Fax:     +961 1 371647 
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4 ALBERT EMBANKMENT 

LONDON SE1 7SR 
Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210 

 
 

 Circular Letter No.4284 
 29 April 2020 
  

 
To: All IMO Members 

Intergovernmental organizations 
Non-governmental organizations in consultative status  
 

Subject: Communication from Greece 
 
 
The Government of Greece has sent the attached information with the request that it is circulated 
by the Organization. 
 
 

*** 
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