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INTRODUCTION

This short guide outlines the application process for licensing a new health care facility in the Kingdom of Bahrain.  For the detail guide please 
visit our web page: www.nhra.bh
 
In addition to the requirement for health care facilities to be licensed, all health care professionals working within a licensed facility are 
obliged to be licensed appropriately at all times when they practise their profession in the Kingdom of Bahrain and to comply with all other 
requirements in the Law. (See the NHRA Health Professional Regulations Licensing Procedures Manual 2017).

LEGAL OBLIGATIONS  

The NHRA and its responsibilities to license health care facilities are legally bound by the provisions in Legislative decree No. 38 of 2009. In 
addition to this law, the regulation and licensing of health care facilities is supported by Legislative Decree No. 21 of 2015 for Private Health 
care facilities

The legislation dictates that all health care facilities must be licensed to operate and provide healthcare services in the Kingdom of Bahrain, 
and they must fulfil the criteria set out in guidance and the relevant standards stated in resolution No. (15)  for 2017, issued by the supreme 
council of health regarding the technical and engineering standards required for licensing health care facilities.  

THE APPLICATION PROCESS  
There are 5 steps in the healthcare facility license application process: 

Step 1 – Application for preliminary approval 
Step 2 – Completing the project
Step 3 – Inspection 
Step 4 – Final approval and license issuing
Step 5 – operating the facility project
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Step 1 - Application for Preliminary Approval 

All new applications must be submitted on the License Application Form for the approval and licensing of all facilities.   

To apply for preliminary approval, the applicant must: 
• Submit applications after obtaining a commercial registration (CR) submitted through Ministry of Commerce web site (SIJILAT SYSTEM).

• Submit in hard or electronic copies the following required documents for preliminary approval to health care facility HCF department:

1. Application form (available from http://www.nhra.bh.)
2. The name of the person officially authorized to represent the facility and to communicate with NHRA, and the evidence of authorization 

granted to him by the investor/facility owner.
3. Project proposal (available template http://www.nhra.bh.), and a detailed statement in all its aspects, including a list of the specialties 

and scope of services to be provided by the facility and the number of professionals expected to work in it.
4. All engineering drawings for the project approved by an Engineering Center.
5. Copy of passport or CPR.
6. License to practice the profession in case of applying for the opening of a private clinic.

The application will be studied by HCF department and will communicate with applicant accordingly.

Step 2 – Completing the facility project 

After obtaining the preliminary approval, the applicant should proceed with completion of the project according to approved condition and 
standards, and should finalize other required approvals from the concerned ministries or authorities such as environment, civil defence and 
municipality. The applicants could apply for professional licenses at this stage.
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Step 3 - Inspection 

When the project reaches the final stages, the applicant must submit an inspection request for HCF department to visit the facility (available 
from http://www.nhra.bh.) and attach the following documents:

• Medical equipment approval granted by engineering & safety advisor in NHRA 
• Municipality approval
• Civil Defense approval
• Approval by the public Authority for the Protection of Marine Resources, Environment and Wildlife in the case of Radiation Services

Upon receiving the form and documents, the HCF head will assign the inspection team and arrange for the visit. The inspection will be carried 
out to ensure all outstanding issues have been implemented and submit a report to HCF head.

Step 4- Final approval and license issuing

After completion and passing the final inspection, the applicant must submit the following documents:

1. License Fees invoice. 
2. Name of the hospital administrative and medical directors.
3. List of licensed professionals.

Accordingly the final license certificate will be issued.
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Step 5- Operating the facility

• The facility may only start operating after being fully equipped and all professionals who will be working in the facility has been licensed 
by professional license department.

• The facility should prepare the internal policies and procedures including its mission organizational structure, job description for all em-
ployees, their specialties, duties, and rights, staff uniforms and the facility working hours. 

• The facility should declare to the public the costs of services and consultation fees before receiving the service.
• The license facility management must comply with the license granted to the facility and the activities contained therein. 
• In the event of planning for any amendment to the facility structure or scope of it services, granted in the license, the management 

should notify NHRA in order to obtain the necessary approvals beforehand. 

FEES 

Each health care facility license applicant must pay the appropriate fee to the NHRA, when submitting their application.  Fees are non-refund-
able. Please refer to Resolution No.(20) for 2016 regarding facility fees.

PLEASE DO NOT SUBMIT YOUR APPLICATION UNTIL YOU CAN ENCLOSE ALL REQUIRED DOCUMENTATION. 

CHECKLIST 

Please use the check list to make sure that you have attached all necessary documents.
For preliminary approval

□      Application from (available from http://www.nhra.bh)
□      The name of the person officially authorized to represent the facility and to communicate with NHRA, and the evidence of authorization 
         granted to him by the investor/ facility owner.
□      Project personal and a detailed statement in all its aspects, including a list of the specialties and scope of service to be provide by the 
         facility and the number of doctors expected to work in it.
□      All engineering drawings for the project approved by an engineering center.
□      Copy of the passport or CPR
□      License to practice the profession in case of applying for the opening of a private clinic. 
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For final inspection 

When the project reaches the final stages, the applicant must submit an interim inspection request for HCF department to visit the facility 
(see appendix) and attach the following documents:

□      Medical equipment approval granted by engineering & safety advisor in NHRA
□      Municipality approval
□      Civil defense approval
□      Approval by the public authority for the protection of marine resources, environment and the wildlife in the case of radiation services. 

For Final approval 

After completion and passing the final inspection must submit the following documents:

□      License fees invoice 
□      Name of the hospital administrative and medical directors.
□      List of licensed professional

For further information about fees and acceptable methods of payment are available on the NHRA’s website at: www.nhra.bh  

Appendix (1) contact addresses in HCF section
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Appendix (1)
For further inquiries you can contact us on:

Sr. No. Staff name Position Direct No. Email

1 Dr. Maha Al-Kawari Chief of Health Facility Regulation Section 17113340 maha.alkawari@nhra.bh

2 Dr. Ahmed Wagih Medical Doctor 17113349 ahmed.wagih@nhra.bh

3 Dr. Mohamed Mahmood Dentist 17113256 mohamed.mahmood@nhra.bh

4 Buthaina AWahab SR Health Licensure Specialist 17113310 buthaina.wahab@nhra.bh

Reception

5 Saad Rashed Receptionist 17113281 saad.rashed@nhra.bh

For information requires :

6 Saeeda Aljaberi Information Specialist 17113314 saeeda.aljaberi@nhra.bh

7 Zahra Al Helli Receptionist 17113319 zahra.alhelli@nhra.bh

For inspector requires :

8 Amina Alhelaw Health Licensure Specialist 17113261 amina.alhelaw@nhra.bh

9 Asma Alqallaf Health Licensure Specialist 17113259 asma.alqallaf@nhra.bh

10 Dana Aljoben Health Inspector 17113358 dana.aljoben@nhra.bh

11 Eman Talaq Health Licensure Specialist 17113312 eman.talaq@nhra.bh

12 Heba Sroor Health Inspector 17113275 heba.sroor@nhra.bh

13 Fatema Abed Health Licensure Specialist 17113323 fatema.abed@nhra.bh

14 Sara Almansoori Health Inspector 17113280 sara.almansoori@nhra.bh

15 Suad Ali Health Inspector 17113251 suad.ali@nhra.bh

16 Narjes Ashkanani Health Inspector 17113274 narjes.ashkanani@nhra.bh
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مرفق (1)
للمزيد من االستفسارات يمكنكم االتصال بنا على:

Sr. No. Staff name Position Direct No. Email

1 Dr. Maha Al-Kawari Chief of Health Facility Regulation Section 17113340 maha.alkawari@nhra.bh

2 Dr. Ahmed Wagih Medical Doctor 17113349 ahmed.wagih@nhra.bh

3 Dr. Mohamed Mahmood Dentist 17113256 mohamed.mahmood@nhra.bh

4 Buthaina AWahab SR Health Licensure Specialist 17113310 buthaina.wahab@nhra.bh

Reception

5 Saad Rashed Receptionist 17113281 saad.rashed@nhra.bh

For information requires :

6 Saeeda Aljaberi Information Specialist 17113314 saeeda.aljaberi@nhra.bh

7 Zahra Al Helli Receptionist 17113319 zahra.alhelli@nhra.bh

For inspector requires :

8 Amina Alhelaw Health Licensure Specialist 17113261 amina.alhelaw@nhra.bh

9 Asma Alqallaf Health Licensure Specialist 17113259 asma.alqallaf@nhra.bh

10 Dana Aljoben Health Inspector 17113358 dana.aljoben@nhra.bh

11 Eman Talaq Health Licensure Specialist 17113312 eman.talaq@nhra.bh

12 Heba Sroor Health Inspector 17113275 heba.sroor@nhra.bh

13 Fatema Abed Health Licensure Specialist 17113323 fatema.abed@nhra.bh

14 Sara Almansoori Health Inspector 17113280 sara.almansoori@nhra.bh

15 Suad Ali Health Inspector 17113251 suad.ali@nhra.bh

16 Narjes Ashkanani Health Inspector 17113274 narjes.ashkanani@nhra.bh
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للتفتيش النهائي

عندما يصل المشروع إلى المراحل النهائية، يجب على مقدم الطلب تقديم طلب تفتيش لقسم المرافق الصحية مع إرفاق الوثائق التالية:

□      الموافقة على المعدات الطبية من قبل مستشار الهندسة والسالمة في الهيئة
□      موافقة البلدية

□      موافقة الدفاع المدني
□      موافقة المجلس األعلى للبيئة في حال تقديم الخدمات اإلشعاعية.

للموافقة النهائية

بعد االنتهاء و إجراء التفتيش النهائي يجب تقديم المستندات التالية:

□      فاتورة رسوم الترخيص
□      اسم المديرين اإلداري والطبي في المؤسسة.

□      قائمة المهنيين المرخصين

 www.nhra.bh :للمزيد من المعلومات عن الرسوم وآلية الدفع المطلوبة، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للهيئة على العنوان التالي

مرفق )1(: قائمة جهات االتصال في قسم المرافق الصحية.
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الخطوة 5 - تشغيل المؤسسة

•      يجب أال يبدأ تشغيل المؤسسة إال بعد أن تكون مجهزة تجهيزا كامال، وقد تم ترخيص لجميع المهنيين الذين سيعملون فيها من قبل مكتب تنظيم المهن الصحية بالهيئة.
•      يجب على المؤسسة إعداد السياسات واإلجراءات الداخلية بما في ذلك الهيكل التنظيمي للمؤسسة والوصف الوظيفي لجميع الموظفين وتخصصاتهم وواجباتهم 

       وحقوقهم وزيهم الوظيفي وساعات عمل المؤسسة.
•      يجب علی المؤسسة أن تعلن للجمهور تکاليف الخدمات ورسوم االستشارة قبل استالم الخدمة.

•      يجب أن تلتزم إدارة المؤسسة بالترخيص الممنوح للمؤسسة واألنشطة الواردة فيه.
•      في حالة التخطيط ألي تعديل على المؤسسة أو نطاق خدماتها الممنوحة في الترخيص، يجب على إدارة المؤسسة إخطار الهيئة من أجل الحصول على الموافقات 

       الالزمة مسبقا.

الرسوم

يجب على كل مقدم طلب ترخيص لتشغيل مؤسسة صحية دفع الرسوم المعتمدة إلى الهيئة عند تقديم طلبها. 
•      الرسوم غير قابلة لالسترداد. يرجى الرجوع إلى القرار رقم )20( لسنة 2016 المتعلق برسوم المؤسسات الصحية.

        الرجاء التأكد قبل تقديم طلبك من إرفاق جميع المستندات المطلوبة، التمام عملية الترخيص و عدم التأخير.

قائمة الوثائق المطلوبة

يرجى استخدام القائمة التالية  للتأكد من أنك قد قمت بإرفاق جميع المستندات الالزمة.
للحصول على موافقة مبدئية

)http://www.nhra.bh استمارة الطلب )متوفرن في موقعنا      □
□      اسم الشخص المفوض رسميا بتمثيل المرفق والتواصل مع الهيئة، ودليل التوكيل الممنوح له من قبل مالك /مستثمر المؤسسة.

□      مقترح المشروع وبيان مفصل من جميع الجوانب، بما في ذلك قائمة التخصصات ونطاق الخدمة التي يجب أن توفرها المؤسسة وعدد العاملين الصحيين المتوقع أن 
         يعملوا بها.

□      جميع الرسومات الهندسية للمشروع المعتمدة من مكتب هندسي مرخص.
□      صورة من جواز سفر أو البطاقة الشخصية..

□      ترخيص لمزاولة المهنة في حالة تقديم طلب لفتح عيادة خاصة.
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الخطوة 3 – التفتيش

عندما يصل المشروع إلى المراحل النهائية، يجب على مقدم الطلب تقديم طلب تفتيش لقسم تنظيم المرافق الصحية لزيارة المؤسسة  استمارة الطلب متوفرة على
)http://www.nhra.bh( وإرفاق الوثائق التالية:

•      الموافقة على المعدات الطبية من قبل مستشار الهندسة والسالمة في الهيئة
•      موافقة البلدية

•      موافقة الدفاع المدني
•      موافقة المجلس األعلى للبيئة في حال تقديم الخدمات اإلشعاعية.

وعند استالم استمارة طلب التفتيش والوثائق المطلوبة أعاله، يقوم رئيس القسم بتعيين فريق التفتيش والترتيب للزيارة. وسيجري التفتيش للتأكد من تنفيذ جميع االمتطلبات 
العالقة ورفع تقرير إلى رئيس القسم.

الخطوة 4 - الموافقة النهائية وإصدار الترخيص

بعد االنتهاء من التفتيش النهائي، يجب على مقدم الطلب تقديم الوثائق التالية:

1.      فاتورة رسوم الترخيص.
2.      اسم المديرين اإلداري والطبي في المؤسسة.

3.      قائمة المهنيين المرخصين.

وبناء عليه ستصدر شهادة الترخيص النهائية.
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الخطوة 1 - طلب الموافقة المبدأية

يجب تقديم جميع الطلبات الجديدة على استمارة طلب الترخيص للموافقة على جميع المؤسسات وترخيصها.

و لتقديم طلب للحصول على موافقة مبدئية، يجب على مقدم الطلب:

• تقديم الطلبات بعد الحصول على السجل التجاري )CR( المقدمة من خالل موقع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على شبكة اإلنترنت )نظام سجالت(.
 www.sijilat.bh 

• تقديم المستندات المطلوبة التالية في صورة مطبوعة أو إلكترونية للحصول على الموافقة المبدئية:

).http://www.nhra.bh 1.      استمارة الطلب )متوفرة على
2.      اسم الشخص المفوض رسميا بتمثيل المؤسسة والتواصل مع الهيئة، ودليل التوكيل الممنوح له من قبل مالك /المستثمر المؤسسة.

3.      مقترح المشروع )نموذج المقترح متوفر على http://www.nhra.bh(، وبيان مفصل من جميع الجوانب، بما في ذلك قائمة التخصصات ونطاق الخدمات التي 
         ستقدمها المؤسسة وعدد المهنيين المتوقع للعمل فيه.

4.      جميع الرسومات الهندسية للمشروع المعتمدة من مكتب هندسي مرخص.
5.      صورة من جواز سفر أو البطاقة الشخصية.

6.      الرخصة لمزاولة المهنة في حالة طلب فتح عيادة خاصة.

سيتم دراسة الطلب من قبل قسم تنظيم المرافق الصحية بالهيئة وسوف يتم التواصل مع مقدم الطلب وفقا لذلك

الخطوة 2 - استكمال المشروع المبدئي

بعد الحصول على الموافقة المبدأية، يجب على مقدم الطلب المضي قدما في االنتهاء من المشروع وفقا للمعايير المعتمدة، وينبغي االنتهاء من الموافقات األخرى المطلوبة 
من الوزارات أو الجهات المعنية مثل البيئة والدفاع المدني والبلدية. ويمكن للمتقدمين التقدم بطلب للحصول على تراخيص مهنية للعاملين الصحيين في هذه المرحلة.
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المقدمة

يوضح هذا الدليل القصير عملية تقديم طلبات الترخيص إلنشاء مؤسسة صحية جديدة في مملكة البحرين. ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا على شبكة اإلنترنت: 
 www.nhra.bh

 
باإلضافة إلى متطلبات ترخيص المؤسسة الصحية، فإن جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية داخل المؤسسة المرخصة ملزمون بالحصول على ترخيص مزاولة 

المهنة في مملكة البحرين. )انظر دليل إجراءات ترخيص مزاولة المهنة الصادر في 2017.

االلتزامات القانونية

إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومسؤولياتها في ترخيص المؤسسات الصحية ملزمة بأحكام المرسوم بقانون رقم 38 لعام 2009م  بشأن إنشاء الهيئة. 
وباإلضافة إلى هذا القانون، فإن تنظيم وترخيص المؤسسات الصحية ينظمه المرسوم بقانون رقم 21 لعام 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة  وينص المرسوم 

بقانون على أن جميع مرافق الرعاية الصحية يجب أن تكون مرخصة للعمل وتقديم خدمات الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويجب أن تستوفي المعايير المنصوص 
عليها في في القرار رقم )15( لعام 2017، الصادر عن المجلس األعلى للصحة فيما يتعلق بالمعايير التقنية والهندسية الالزمة لترخيص مرافق الرعاية الصحية.

إجراءات الترخيص
 

هناك 5 خطوات متبعة عند التقدم لطلب ترخيص أي مؤسسة صحية:

الخطوة 1 - طلب الموافقة المبدئية
الخطوة 2 - استكمال المشروع

الخطوة 3 - التفتيش
الخطوة 4 - الموافقة النهائية وإصدار الترخيص

الخطوة 5 - تشغيل المؤسسة
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 دليل مختصر حول إجراءات إصدار الترخيص الجديد
للمؤسسات الصحية
في مملكة البحرين 

يونيو 2017


