التاريخ 15 :ديسمبر 2021

تعميم رقم  7لسنة  2021بشأن الحصول على موافقات شئون الجمارك وشئون الموانئ والمالحة
البحرية لالقتراب من السفن المغادرة أو القادمة من/إلى مملكة البحرين أو بمنطقة المخطاف
تود شئوو لموولئ ولموحة لمحةية حوالي لموولالئحو ولصتالئ صو إعحوكم حأئه لسئتئ دل ما ئو لموولئ يمم  6مسئئ 2010
حشئئئئأ لمحوة لمتئةةوة وتةدةدل لمو د يمم  23وئه ،حأئه ص ةسئئئئوال ح صمتيل و في سئئئئةةئ وغ دي فو م دو و /إمى وولك
لمحةية فو سئئئئةةئ يلسئئئئة حوئطا لموقط

و محق فو اويق فو في مط

حةية فقيى و دو لمةالئئئئوق على وول ا و

لموسحا و شوو لمجو يك حوالي لمدلقلة وشوو لموولئ ولموحة لمحةية .
و ي ة ق لمة ج محمتيل و في سةةئ ألي سح

ةتوج على وكةق لمسةةئ فو و ةئو

عئه لمتادم حطل يسوي إمى شوو

لمجو يك وشوو لموولئ ولموحة لمحةية عحي لمحيةد لإلمكتيوئي لمت حع مشوو لمجو يك  ssh@customs.gov.bhولمحيةد
لإلمكتيوئي لمت حع مشوو لموولئ ولموحة لمحةية  Ports-operations@mtt.gov.bhملةالوق على لموول ا و لمحاو .
مول تهة والي لموولالئئحو ولصتال ئ صو ح دم لصمتيل و في سئئةةئ وغ دي فو م دو و /إمى وولك لمحةية فو في سئئةةئ
حوئطا لموقط

دو لمةالئئئوق على لموول ا و لمحاو كو هو ووضئئئال فعح  ،ةةث سئئئةتم لتق و ك

لإلجيلءلو لما ئوئة

محمتيل لمغةي واليح حه ،ش كية ووادية ةس ت وئكم لمدلوم و ئ .
15th December 2021

Circular No.7 for 2021 Regarding Customs/PMA Approvals for Approaching
Departing/Arriving Vessels Including Anchorage Area
The Ports and Maritime Affairs (PMA) at Ministry of Transportation and
Telecommunications (MTT) would like to inform you that according to ministerial
resolution number 6 for year 2010 in particular clause 23, no vessels are allowed to
contact/interact with any departing/arriving vessels including the anchorage area
without prior approvals from Customs Affairs and PMA.
For approvals, the concerned vessel agent or representative to officially request for
approvals from Customs Affairs via email ssh@customs.gov.bh and PMA via email
Ports-operations@mtt.gov.bh to obtain the necessary approvals.
Therefore, the MTT is kindly requesting you to avoid contacting any vessels without
prior approvals as stipulated above, as legal actions will be taken in case of any
reported unauthorized contact. We thank you for your continuous cooperation.

