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Special Measures Concerning the extension of
certificates of Saudi Flagged Ships
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To:
- Saudi Ports Authority, Vice President for
Legislation & Licensing
- All shipping companies in KSA.
- American Bureau of Shipping (ABS).
- Lloyd's Register of Shipping (LR).
- Det Norske Veritas of Shipping (DNV-GL).
- Bureau Veritas of Shipping (BV).
- Registro Italiano Navale of Shipping (RINA).
- Nippon Kaiji Kyokai of Shipping (NKK).
- whom it may concern.
The Transport General Authority (Maritime Transport
Sector), due to the current situation of Coronavirus
(Covid-19) outbreak, adopted special and temporary
measures concerning the extension of certificates Saudi
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flagged ships as follows:
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1. Ships for which endorsement or renewal of statutory
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2. The extension will also concern certificates issued by

services providers for servicing of life saving equipment,
fire-fighting equipment or radio equipment.
3. Bottom inspections which are due before 30th June 2020

are postponed for a period of 3 months as a result of
unavailable dry-docking facilities.
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5. ISM & ISPS periodical verifications are postponed for 3
months.
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6. Minimum Safe Manning Document which expires on or
after the issue date of this circular remain valid for 3
months from the date of expiry of the document.
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7. All cases of extensions and of postponement shall be
reported to TGA (MTS) afterwards by the ROs through
email (m.t.s@tga.gov.sa).
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