
  

 
 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 

 الرئيس التنفيذي

Circular No. (35) 2022  2022 تعميم رقم )35( لسنة 

Date:  November 24, 2022    :2022نوفمبر  24التاريخ    

To All Medical Devices Importers and 
suppliers 

 
المستلزمات إلى جميع المستوردين و موزعي األجهزة و

 الطبية 

Subject: Reminder regarding deadline for 
medical devices and supplies   Authorized 

Representatives registration  
 

 شركات تذكير بخصوص آخر موعد لتسجيل الموضوع: 

بيع األجهزة و المستلزمات الطبية كممثلين معتمدين  

   لدى الهيئة 

National Health Regulatory Authority would 

like to point out the importance of obtaining 

Authorized Representative license, as the 

commercial activity “Sale / Trade in other 

machinery and equipment and parts-medical 

devices, supplies and related spare parts” will 

be automatically deleted from the Commercial 

Registration of those establishments with no 

NHRA license starting from January 2023 based 

on Circular No. 39 for the year 2020. 

لتنظيم    الوطنية  الهيئة  الصحيةتود  والخدمات  لفت   المهن 

هيئة لدى ال  الشركة ترخيصانتباهكم إلى ضرورة التحقق من  

انه   اذ  الطبية،  والمستلزمات  األجهزة  لبيع  معتمد   بدءكممثل 

يناير   بيع   2023شهر  تجارة/   " نشاط  يتم شطب  فإنه سوف 

األجهزة والمعدات والمستلزمات   - اآلالت والمعدات األخرى  

حاصلة على ال الطبية" تلقائياً من السجل التجاري للمنشأت غير  

  . 2020لسنة    39التعميم رقم  على    ترخيص من الهيئة وذلك بناءً 

Therefore, we urge all medical devices and 

supplies importers to comply with the granted 

period for the registration.  For those 

applicants who would like to submit the 

registration application though ADLIYA 

BUSINESS CENTER CO. W.L.L (ABC) company to 

facilitate the process of registration, please 

visit ABC website for further information at 

www.adliya-bh.com or call +973 77991388, 

Taking into consideration that registration 

through ABC is not mandatory and the 

applicant can be submit directly to NHRA. 

وعليه فإن الهيئة تحث جميع موردي األجهزة و المستلزمات  

وفي   .المحددة لتزام بالتسجيل خالل الفترة  أل الطبية بضرورة ا

حال الرغبة بالتقديم من خالل شركة عدلية بيزنز سنتر ذ.م.م  

تسجيل  عملية  وتسريع  التقديم  عملية  لتسهيل  سي(  بي  )اي 

معتمدين لألجهزة والمستلزمات الطبية، يرجى زيارة  الممثلين ال

او األتصال   /http://www.adliya-bh.comموقع الشركة  

من   973  77991388على   المزيد  على  +للحصول 

علما ان التقديم للتسجيل من خالل شركة )اي   ، معالمعلومات

 07بي سي( اختياري وليس اجباري وذلك حسب التعميم رقم  

 . 2021لسنة 

Your cooperation is highly appreciated in 

improving health services in the Kingdom . 

هذا ما لزم توضيحه، ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم   

 الدائم في االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.


