2020  مارس18

تعميم بشأن خدمات إدارة السالمة وحماية البيئة البحرية
 تود شععع ول الموانا والم حة،من في المح فظة على سععع مة عم ن الكرام في ظل الظروف الراهنة

سععع

 ت ل على،م2020  م رس19 البحر ة بوزارة المواصععع ا وااتصععع اا إع مكم بأنه اعتب را مل ت ر خ
عم ن الكرام إرسعع ل يم ط بلب ا المدم ا الممدمة مل لبل إدارة السعع مة وحم ة الب ة البحر ة مل م ل
 دول الح ية للحضعععور الشعععمصعععي إلى مبنى شععع ول المواناmsep@mtt.gov.bh : البر د اإللكتروني
: كمعععع تم توف ر يم ط ااسعععععععتمعععع راا إلكترون عععع ل في المولط الرسعععععععمي للوزارة.والم حععععة البحر ععععة
http://www.mtt.gov.bh/content/licenses-and-applications
و ستموم إدارة الس مة وحم ة الب ة البحر ة بإرس ل صورة ضو ة لكم عل بر ق البر د اإللكتروني ليم ط
.الشه داا والتص ر ح الص درة ب د دفط الرسوم

18th March 2020

Circular Regarding Marine Safety & Environment Protection Directorate Services
As part of our continuous efforts to safeguard our valuable customers,
The Directorate of Marine Safety & Environment Protection at the Ports
Maritime
Affairs
(PMA),
Ministry
of
Transportation
and
Telecommunications (MTT) would like to inform you that effective from
19th March 2020; you are kindly requested to forward all your requests
through email: msep@mtt.gov.bh without the need of your personal
attendance to our premises. Kindly also note that you may download all
applications
from
MTT
Website :http://www.mtt.gov.bh/content/licensesand-applications

Once payment is secured, a scanned copy of all certificates and permits
will be sent by email.

خيارات الدفع
المتاحة لعمالء شئون الموانئ
سعععععع من لتحسعععععع ل يودة المدم ا الممدمة ل م ن الكرام تود شعععععع ول الموانا والم حة البحر ة بوزارة المواصعععععع ا
:وااتص اا إع مكم عل م راا الدفط المت حة لدى الوزارة
 اإل داع المب شعععر في الحسععع ك البنكي الم ا بإ راداا لب ع شععع ول الموانا والم حة البحر ة لدى بنل البحر ل.1
 بشعععععرب إرسععععع ل م با إتم م عمل ة،) وذلل عل بر ق التويه إلحدى فروع البنل88511863( الوبني رلم
،الدفط المب شر عل بر ق إرس ل لس مة اإل داع البنكي والف تورة التي ل م ال م ل بدف ه عل بر ق البنل مب شرة
. cash.recon@mtt.gov.bh :مط إرس له للبر د اإللكتروني الت لي
 لحس ك اإل راداا في بنل البحر لFAWRI  أوFAWRI +  استمدام التحو ل البنكي المب شر عل بر ق مدم ا.2
( مط إرسععع ل م باBH44NBOB00000088511863) ) برلم الحسععع ك الدولي88511863( :الوبني رلم
إتم م عمل ة التحو ل المب شعععععععر إلى الحسععععععع ك البنكي مط ذكر الف تورة الم صعععععععة ب لمبل وإرف له على البر د
. cash.recon@mtt.gov.bh:اإللكتروني الت لي

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 .

