
 

 2020 مارس 18 التاريخ: 

 خيارات الدفع المتاحة لعمالء شئون الموانئ بشأن تعميم 

حة البحرية ب زار  الم اصععععععالت شععععععئ   الم انل  المالت   ل مالئنا الكرام المق مة الخ مات  منا لتحسععععععي       سعععععع يا

 ال زار :عالمكم ع  خيارات ال فع المتاحة ل ى تصاالت إ اال

اإلي اع المباشعععر فل الحسعععاك البنكل الخاا بتيرا ات ئواع شعععئ   الم انل  المالحة البحرية ل ى بن  البحري   .1

عملية إتمام ع  وريق الت  ه إلح ى فر ع البن ، بشععععرو إرسععععات ما ي بت  ذل  ( 88511863ال ونل رئم )

ال فع المباشر ع  وريق إرسات ئسيمة اإلي اع البنكل  الفات ر  التل ئام ال ميت ب ف ها ع  وريق البن  مباشر ، 

 . cash.recon@mtt.gov.bhمع إرسالها للبري  اإللكتر نل التالل: 

 

لحساك اإليرا ات فل بن  البحري   FAWRI أ   + FAWRI خ ماتاستخ ام التح يت البنكل المباشر ع  وريق  .2

مع إرسععات ما ي بت  (BH44NBOB00000088511863) رئم الحسععاك ال  للب (88511863ال ونل رئم: )

على البري   إرفائها الحسعععععععاك البنكل مع ذكر الفات ر  الخاصعععععععة بالمبل  إلى  تمام عملية التح يت المباشعععععععرإ

 .  cash.recon@mtt.gov.bh:اإللكتر نل التالل

 

18th March 2020 

Circular Regarding Payment Options for PMA’s Clients  

As part of our continuous efforts to improve service quality, The Ports and 

Maritime Affairs (PMA) at Ministry of Transportation and Telecommunications 

(MTT) would like to inform you that the following payment options are available: 

1. Payment via deposit on PMA’s bank account at the National Bank of Bahrain 

account number (88511863), client must forward a copy of PMA’s invoices 

and the evidence of the bank deposit transaction via email 

cash.recon@mtt.gov.bh . 

2. Payment via FAWRI or FAWRI+ service on PMA’s bank account at the 

National Bank of Bahrain account number (88511863) to IBAN No. 

(BH44NBOB00000088511863), client must forward the evidence of FAWRI 

or FAWRI+ transaction and a copy of the relevant PMA’s invoices via email 

cash.recon@mtt.gov.bh . 
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