
  

Circular No. (23) 2020  ( لسنة 23تعميم رقم )3232 

Date:  61  July 2020    :3232 يوليو 61التاريخ 

To All Healthcare Facilities  إلى جميع المؤسسات الصحية بالمملكة 

Subject: Approved Policies   :ممارسة المداخالت التجميلية الموضوع  

Based on the Regulations of Aesthetic 
Medicine Practice published by the 
National Health Regulatory Authority in 
December 2019, and approved by the 
Supreme Council for Health, NHRA reminds 
all doctors (medical and dental) who fulfill 
the requirements mentioned in the 
regulations to submit a written request to 
NHRA  through email (medical@nhra.bh)  
supported by all the training certificates in 
order for NHRA to assess these application 
individually and issue a permit for Aesthetic 
Medicine practice. 
NHRA will publish the names of the doctors 
issued these permits on its website and 
through social media in order to educate 
healthcare services recipients  and prevent 
them from receiving aesthetic intervention 
by professionals who are not qualified for 
this type of practice. 
 

 التجميلية الصادر مناستنادا إلى معايير ممارسة المداخالت  

والمعتمد من المجلس األعلى  9102الهيئة في ديسمبر 

)الطب البشري وطب  للصحة، تذكر الهيئة جميع األطباء

ممن تنطبق عليهم المعايير المذكورة بضرورة  األسنان(

ريق عن طتقديم طلب للهيئة لممارسة المداخالت التجميلية 

وتقديم ما (  medical@nhra.bhالبريد اإللكتروني ) 

يثبت التدريب في المجال المطلوب لتتم دراسة كل طلب 

بشكل منفصل واصدار موافقة خطية من الهيئة لمباشرة 

النشاط حيث ستقوم الهيئة الحقا بنشر اسماء األطباء 

ريح عبر موقعها اإللكتروني ووسائل صالحاصلين على الت

ة يالتواصل اإلجتماعي بهدف توعية متلقي الخدمات الصح

غير  مهنيينومنع تلقيهم مداخالت تجميلية عن طريق 

 .لهذا النوع من المزاولة مؤهلين

 

NHRA will take all the necessary legal 
measures for any professional who engages 
in Aesthetic interventions without the 
approval of the Authority. 
 

كما وستقوم الهيئة بإتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة  

 .أي مهني يزاول المداخالت التجميلية دون موافقة الهيئة

 

Your cooperation is highly appreciated in 
improving health services in the Kingdom. 
 

توضيحه، ولكم جزيل الشكر والتقدير على  مهذا ما لز 

 تعاونكم الدائم في االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.

 
 

 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة

 الرئيس التنفيذي
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