
  

 

 
 الدكتورة مريم عذبي الجالهمة 

 الرئيس التنفيذي

Circular No. (28) 2022  2022 تعميم رقم )28( لسنة 

Date: 22  August, 2022   :2022 أغسطس 22التاريخ 

To All Medical Devices importers  جميع مستوردي األجهزة الطبيةلى إ 

Subject:  Accrediting Al Bastki training and 
consulting company 

 
شركة البستكي للتدريب  اعتماد :الموضوع

 واالستشارات 

The National Health Regulatory Authority would like 
to announce the accreditation of Al Bastaki Training 
& consultation company  services to facilitate the 
process of importing medical devices supplies 
and    to applicants who are facing difficulties in 
preparing the required documents in order to speed 
up the importation process. 
 

 

من منطلق حرص الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

عالن عن اعتماد الالمستمر على تسهيل كافة االجراءات تود الهيئة ا

تقديم شركة البستكي للتدريب واالستشارات لتسهيل عملية  خدمات  

توفر  حيث  الطبية  والمستلزمات  لألجهزة  االستيراد  متطلبات 

الشركة المساعدة في تنظيم وتقديم المستندات المطلوبة للهيئة وذلك 

 لتسريع عملية االستيراد.

Al Bastaki Training and Consulting Company trains 
employees, submits applications to the authority, 
finds appropriate logistical solutions as well as pre-
shipment consultations for the Kingdom of Bahrain. 
 

 

الموظفين،  بتدريب  واالستشارات  للتدريب  البستكي  شركة  وتقوم 

يم الطلبات لجهات القيد، إيجاد الحلول اللوجستية المناسبة وأيضا تقد

 استشارات ما قبل الشحن لمملكة البحرين.

 

The submission for import through Al Bastaki 
Training and Consulting Company will be optional 
and not mandatory. Where authorized 
representatives who do not face difficulties or/and 
issues in submitting for approval, can submit them 
directly to the authority . 
 

 

شركة   خالل  من  لالستيراد  التقديم  للتدريب وسيكون  البستكي 

اختياريا   للممثلين   واالستشارات  يمكن  حيث  إجباريا ،  وليس 

تقديمها  الملفات  تقديم  في  يواجهون صعوبات  ال  الذين  المعتمدين 

 بشكل مباشر للهيئة.

 

Please contact the company on the following 
number +973 39640001 or send an email to: 
a.ghaffar@albastaki.bh for more information . 

 

  39640001 973+يرجى التواصل مع الشركة على الرقم التالي:  

 a.ghaffar@albastaki.bh   كتروني:او عن طريق البريد االل

  .للحصول على المزيد من المعلومات
 

Thank you, for your continuous support in making 
healthcare safe in the Kingdom of Bahrain. 

في    الدائم  تعاونكم  على  والتقدير  الشكر  جزيل  االرتقاء ولكم 

 بالخدمات الصحية بالمملكة.
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