
 
  22/5/2020الوكالة الوطنية لالعالم 

   
اعلنت "الغرفة الدولية للمالحة في بيروت"، في بيان، انها "تبلغت من احدى الوكاالت البحرية المنتسبة الى 
عضويتها والمرتبطة بشبكة وكاالت بحرية معروفة في العالم، بأنه تم إقفال مكتبها بالشمع االحمر بسبب مشكلة 

 ."ى البواخر الى لبنانتتعلق بحمولة من المشتقات النفطية مشحونة على احد
 

واذ استنكرت الغرفة "هذا االجراء"، أكدت أنه "ال يمكن تحميل أي وكالة بحرية مسؤولية تتعلق بنوعية البضاعة 
المشحونة على البواخر"، وأوضحت أن "مهام الوكاالت البحرية تنحصر فقط في تقديم الخدمات البحرية لهذه 

 ."يها ومستأجريها ووفق القوانين البحرية المعمول بها عالميا ومحلياالبواخر، بناء على طلب أصحابها ومجهز 
 
 
 22/5/2020نشرة االقتصادية ال
 

 ة بحرية مسؤولية نوعية البضاعة المشحونة على البواخرغرفة المالحة: ال يمكن تحميل أي وكال
 

اعلنت "الغرفة الدولية للمالحة في بيروت" في بيان، انها "تبلغت من احدى الوكاالت البحرية المنتسبة الى 
عضويتها والمرتبطة بشبكة وكاالت بحرية معروفة في العالم، بأنه قد تم إقفال مكتبها بالشمع االحمر، وذلك 

 ."لبنان مشحونة على احدى البواخر الى المشتقات النفطية شكلة تتعلق بحمولة منبسبب م
 

اضاف البيان: "إن الغرفة الدولية للمالحة في بيروت إذ تستنكر هذا االجراء، تؤكد أنه ال يمكن تحميل أي 
حرية ح أن مهام الوكاالت البوكالة بحرية مسؤولية تتعلق بنوعية البضاعة المشحونة على البواخر، وتوض

تنحصر فقط في تقديم الخدمات البحرية لهذه البواخر بناء على طلب أصحابها ومجهزيها ومستأجريها ووفق 
 ."القوانين البحرية المعمول بها عالميا ومحليا

 
 
 

https://www.eliktisad.com/news/show/445910/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://www.eliktisad.com/news/tag/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86


 
  22/5/2020 "24ليبانون "
 

 رمالحة بيروت استنكرت اقفال مكاتب احدى الوكاالت المنتسبة اليها بالشمع االحم
 
في بيان اليوم، انها "تبلغت من احدى الوكاالت البحرية المنتسبة  "بيروت في للمالحة الدولية الغرفة "علنتأ 

الى عضويتها والمرتبطة بشبكة وكاالت بحرية معروفة في العالم، بأنه قد تم إقفال مكتبها بالشمع االحمر، 
 ."لبنان وذلك بسبب مشكلة تتعلق بحمولة من المشتقات النفطية مشحونة على احدى البواخر الى

 
تستنكر هذا االجراء، تؤكد أنه ال يمكن تحميل أي إذ  بيروت في للمالحة الدولية الغرفة واضاف البيان: "إن

وكالة بحرية مسؤولية تتعلق بنوعية البضاعة المشحونة على البواخر، وتوضح أن مهام الوكاالت البحرية 
تنحصر فقط في تقديم الخدمات البحرية لهذه البواخر بناء على طلب أصحابها ومجهزيها ومستأجريها ووفق 

 ."ول بها عالميا ومحلياالقوانين البحرية المعم
 
 

  22/5/2020الوكالة المركزية 
 

 مالحة بيروت استنكرت اقفال مكاتب احدى الوكاالت المنتسبة اليها بالشمع االحمر
 
اعلنت "الغرفة الدولية للمالحة في بيروت"، في بيان، انها "تبلغت من احدى الوكاالت البحرية المنتسبة الى  

بب مشكلة أنه تم إقفال مكتبها بالشمع االحمر بسعضويتها والمرتبطة بشبكة وكاالت بحرية معروفة في العالم، ب
 ."تتعلق بحمولة من المشتقات النفطية مشحونة على احدى البواخر الى لبنان

 
واذ استنكرت الغرفة "هذا االجراء"، أكدت أنه "ال يمكن تحميل أي وكالة بحرية مسؤولية تتعلق بنوعية البضاعة 

الوكاالت البحرية تنحصر فقط في تقديم الخدمات البحرية لهذه المشحونة على البواخر"، وأوضحت أن "مهام 
 ."البواخر، بناء على طلب أصحابها ومجهزيها ومستأجريها ووفق القوانين البحرية المعمول بها عالميا ومحليا

 

https://www.lebanon24.com/section/5/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.lebanon24.com/section/5/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.lebanon24.com/entity/3471709359/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47782/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47781/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/3471709359/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9/ar/
https://www.lebanon24.com/entity/47782/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA/ar/


 
  23/5/2020مجلة البناء 

 
 تستنكر بيروت مالحة

  
بش والمرتبطة عضويتها الى المنتسبة البحرية الوكاالت إحدى من بيروت في للمالحة الدولية الغرفة تبلغت 

ا من بحمولة لقتتع مشكلة بسبب األحمر بالشمع مكتبها إقفال تم   بأنه العالم، في معروفة بحرية وكاالت بكة
 .نلبنا الى البواخر إحدى على مشحونة النفطية لمشتقات

 
ضالب بنوعية تتعلق مسؤولية بحرية وكالة أي تحميل يمكن ال“ هأن أكدت ،”ءاإلجرا هذا“ ةالغرف استنكرت واذ
 يةالبحر  الخدمات تقديم في فقط تنحصر البحرية الوكاالت مهام“ نأ وأوضحت ،”رالبواخ على المشحونة اعة
  عالميا   هاب المعمول البحرية القوانين ووفق ومستأجريها ومجهزيها أصحابها طلب على بناء البواخر، لهذه

 ومحليا".
 
 
 


