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Circular No. (4) 2023  ( لسنة 4تعميم رقم )3220 

To All Private Healthcare Facilities   المؤسسات الصحية الخاصة العاملين بإلى جميع 

Date: 26    February 2023   :م 2023 فبراير  26التاريخ 

Sub: Cooperating with inspectors  :التعاون مع المفتشين  الموضوع 

In implementation of the Authority's laws, 
regulations, and bylaws, and in order to 
ensure the smooth and regular workflow 
NHRA informs you that all employees of the 
health facilities must cooperate with the 
Authority's judicial control inspectors and 
officers and provide all required documents 
during the inspection process. 

 

، وحرصاً على حسن تنفيذا لقوانين وانظمة ولوائح الهيئة 

وانتظامه العمل  تعاون جميعنحيطكم    سير  بوجوب   علًما 

مفتشي ومأموري الضبط الصحية مع    بالمؤسسةالعاملين  

المطلوبة خالل كافة   وتوفير  بالهيئة،القضائي   المستندات 

 .عملية التفتيش

This is in the implementation of the 
provisions of the Law of Private Healthcare 
facilities No. 21 of 2015, and Article (20) of 
it. We also inform you that obstructing the 
work of the Authority’s inspectors 
constitutes a criminal offense punishable by 
law in accordance with the provisions of 
Article (25 / A / 6) of the law referred to 
above, with which the Authority will take all 
necessary legal measures against the 
violators. 
 

القانون وذلك    ألحكام  بشأن   2015لسنة    21رقم    تنفيذا ً 

الخاصة  الصحية  )  وعلى األخص   المؤسسات  ( 20المادة 

كما نحيطكم علماً بأن إعاقة عمل مفتشي الهيئة يمثل   منه،

المادة  لنص  طبقاً  القانون  عليها  يعاقب  جنائية  جريمة 

مما ستتخذ معه   أعاله،( من القانون المشار إليه  6/أ/ 25)

 .الهيئة كافة اإلجراءات القانونية الالزمة حيال المخالفين

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

 
ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم الدائم في  

 االرتقاء بالخدمات الصحية بالمملكة.
 

 

 

 

 
 

 

 

 مريم عذبي الجالهمة  ةالدكتور

 الرئيس التنفيذي


