
 

 2020مارس  18

 خدمات تسجيل السفن وشئون البحارة بشأنتعميم 

وحفاظاً على سعععععمة  م ال عمع  ا ،  الراهنة  في ظل الظروف  نا الكراممنا في المحافظة على سعععععمة عمع   سعععع  ا

 وزارة المواصعع  واتتصعات  روع وو الموان  والمعحة الرحر ة  رإدارة تسع  ل السعفو ووع وو الرحارة  تود  وموظف  ا،  

مو  طلرعا  الإرسعععععال  م ال الكرام   معءال م ال   ت  و على  ،م2020معارس  19رعننعإ إعترعارا مو تعار     ععمكمإ

دوو   http://srp.gop.gov.bh/GOP_WEB_PORTAL/showLogin.action خعل نظعام تسععععع  عل السعععععفو  

تم توف ر  م ال اتستمارا    إضافة إلى ذلك فقد    .و وو الموان  والمعحة الرحر ةإلى مرنى    الحا ة للحضور الوخصي

ً فععي الععمععو:ععال الععرسععععععمععي لععلععوزارة  الععمععتعع ععلععقعععة رعععالععخعععدمعععا  الععتععي تععقعععدمعع عععا ا دارة  إلععكععتععرونعع عععا

applications-and-http://www.mtt.gov.bh/content/licenses العطعلعرعععا   ورعععالعتعععالعي  عمعكعو إرسعععععععال 

. ship_registry@mtt.gov.bh  إلى رر دنا ا لكتروني  و م ال المسعععتندا  المطلورة لتقد م الخدمة وا سعععتمارا   

في   وضعععحةموالخعل طرق التحو ع  الرنك ة  دفال  م ال الرسعععوم مو خعل خ ارا  الدفال المتاحة   أنإ را مكاو  كما  

 .ملحق هذا الت م م 

مو :رل ل م ال الوع ادا  الصعادرة     صعورة ضعو  ةنسع   لكم  إدارة تسع  ل السعفو ووع وو الرحارة رارسعال    سعتقوم  كما

 .يخعل ساعا  الدوام الرسمو ا لكترونيالرر د  طر قعو وذلك ، المفروضة  الرسوم إستعمر د ا دارة 

18th March 2020 

Circular Regarding Vessel Shifting Permit Requests Via Email 

As part of our continuous efforts to safeguard our valuable customers and employees, 

The Directorate of Registration of Ships and Seamen Affairs 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 Ship Registry Portal: 

 http://srp.gop.gov.bh/GOP_WEB_PORTAL/showLogin.action without the need of your 

personal attendance to our premises. Kindly also note that you may download all the 

requested applications from MTT Website: http://www.mtt.gov.bh/content/licenses-

and-applications. Applications and queries may be sent to our email: 

ship_registry@mtt.gov.bh and will be handled during office hours without delay.  

Kindly note that all payments may also be done remotely through bank transfer as per 

attached payment details.  

Scanned copies of all certificates will be emailed to you to be used on board your 

ships.  
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 خيارات الدفع 

 المتاحة لعمالء شئون الموانئ  

تصععات  حة الرحر ة روزارة المواصععع  واتمنا لتحسعع و  ودة الخدما  المقدمة ل مع نا الكرام تود وعع وو الموان  والمع سعع  ا 

 الوزارة ععمكم عو خ ارا  الدفال المتاحة لدى إ

ا  داع المراوعر في الحسعاا الرنكي الخاب را رادا  :طاع وع وو الموان  والمعحة الرحر ة لدى رنك الرحر و الوطني ر:م  .1

عمل ة الدفال المراوععر عو طر ق إتمام عو طر ق التو إ  حدى فروع الرنك، روععرط إرسععال ما   ر  وذلك (  88511863)

إرسعععال :سععع مة ا  داع الرنكي والفاتورة التي :ام ال م ل ردف  ا عو طر ق الرنك مراوعععرة، مال إرسعععال ا للرر د ا لكتروني 

 . cash.recon@mtt.gov.bhالتالي  

 
ا ا  رادا  في رنك الرحر و الوطني لحسععا FAWRI أو  + FAWRI اسععتخدام التحو ل الرنكي المراوععر عو طر ق خدما  .2

تمام عمل ة التحو ل إمال إرسعال ما   ر   (BH44NBOB00000088511863) ر:م الحسعاا الدولير  (88511863ر:م  )

 على الرر ععد ا لكتروني التععاليوإرفععا: ععا الحسععععععاا الرنكي مال ذكر الفععاتورة الخععاصععععععة رععالمرل  إلى  المرععاوعععععر

:cash.recon@mtt.gov.bh . 

 

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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