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 وزارة الصحـة -مملكة البحرين 

 قسم صحة البيئة -إدارة الصحة العامة

 مجموعـة سالمـة المـواد االستهالكيـة

 

 عطار نشاط ترخيص إجراءات 

 :عطارتعريف  .أوال
 

أوذأجممءنمذ   مم ذ(ذنطخمم  )نطج فمم ذذذنط ب رمم  وذنألعشمم  أ ممون ذأوذبيمم ذ/وذنسممريدن يشمم هذامملنذنط شمم  ذ
بشمكه  ذنط بيعمبذبم ونذأ ذ  فد ةذ،ذوبيع  ذنطسيق نوذنطقشودوذنطجلودوذنألودنقوذنطث  دوذ طءاودك

شدي  ذذع هي  ذرص يعي ذأوذ سرخهص  ذأوذرحضيدن ذعهىذأنذركونذص طح ذطإلسر الكذنطبشد ،
ممر ذُرخهمم ذأوذأنذالذ ذُربمم   ح طيممهذشممد ذوأنذالذذأوذأوذكبسمموال ذكحبممو ذ صممي ال يأشممك هذفممبذأذعب 

 .ذذفبذنط حهنط دضىذوعالج  ذذخ    ذرشخيصويج ذع  ذرق ي ذ،ذعالجي ذأوذ  ع من ذ بي ب
ذ

ذ

 :عطار االشتراطات العامة والوثائق المطلوبة لترخيص نشاط   .ثانيا
 

 :يج ذرق ي ذ سخ ذ نذنط سر  ن ذنطر طي  ع  دذ ش  ذط ه ذردخيص .1
 . وحذب  ش   ةذرسجيهذنط ؤسس ذفبذإ ندةذنطسجهذنطرج د ذ بينذفي  ذنط ش    ذنط س .ذأ
 (.ع  د/نسر  دة)ذع  دذ  ذرح ي ذ و ذنطردخيصرعبئ ذنسر  دةذ ه ذردخيصذ ش  ذ .ذ 
 .عهىذأنذركونذس دي ذنط فعوه طص ح ذنط ه ذأوذنط وي  نطلكي نطب  ق ذ .ذ 
 .عق ذإيج دذنط حهذ بينذفيهذنطع وننذ  ذروفيدذ خءنذفبذح ط ذنالسريدن  .ذث
بج يم ذنججمدنمن ذنطدسم ي ذذدس ط ذرخويهذ نذصم ح ذنط هم ذطهشمخصذنط خموهذب طقيم   .ذج

 .نط  هوب ذط لنذنطغدض
أس  مذنط  رج  ذونألعش  ذنط دن ذر نوط  ذوبيع  ذفبذ ب ع ذ/بكر ب (ذع  د/ج وه)رعبئ ذ .ذح

ذعهمىذأنذي  بمقذعهمبذ شم  ذ سمرود نطفمبذح طم ذإلنذكم نذذنط حهذورح يم ذج م ذنالسمريدن 
نط سمئوطي ذنطر  م ذويرح مهذصم ح ذنط هم ذذةع م دنطرعديفذونشردن   ذ ش  ذذنط  رج  

ذ.نطج وهعنذأ ذبي    ذخ  ئ ذأوذ ضهه ذفبذ
ذ بممينذعهيممهذنط دنفممقذنط خصممصذط   دسمم ذ شمم  ذع مم دذرقمم ي ذدسمم ذرخ ي ممبذطه حممه .ذخ

 .(ع  د/دس )ذع وننذنط وق وذونط خءنذفبذح ط ذنالسريدن ذونط س ح  
رفريشذونطكشفذعهىذردخيصذفرحذ حهذط ءنوط ذ ش  ذنطع  دةذبع ذ   بق ذرقديدذنطذ ر  حذنط ونفق .2

،ذ(ث طثم )نألوطبذعهىذنط حهذطالشردن   ذنطصحي ذنط عر  ةذط  ذوءندةذنطصمح ذونطموند ةذفمبذب م ذ
ذروض ذش   ةذنطرسجيهذنطصحبذونطرج د ذس دي ذنط فعموهذفمبذ كم نذبم دءذفمبذنط حمهذأنويج ذ

 .عهىذأنذيج  ذس وي 
ذ(نطخم  )ذ ب رم  ذنطج فم ونطذبيم ذنألعشم  نسريدن ذورص يدذوذعهىذةع  دنطذذيقرصدذرص يفذ ش   .3

بشكه  ذنط بيعبذب ونذأ ذع هي  ذرص يعي ذأوذ سرخهص  ذأوذرحضيدن ذعهىذأنذركمونذذ  فد ة
 .ص طح ذطالسر الكذنطبشد 

 .فبذنط حهذأوذ   دس ذ    ذنطر بي ذأوذنطر نو ذُي   ذرق ي ذخ    ذرشخيصذنط دضىذوعالج   .4
 .  ذءيو ذأوذعسهأعش  ذبأعش  ذأخدىذأوذذخه ذردكي ذأوذ ءجذأوذ   يُذ .5
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فممبذذأوأوذكبسمموال ذذكحبممو أشممك هذصممي ال ي ذفممبذذونط ب رمم  ذنألعشمم  ذرعبئمم رحضمميدذأوذذُي  مم  .6
وغيدام ذ منذنألشمك هذنط ونئيم ذأوذ دنا ذأوذكدي م  ذأوذرح  يمهذأوذبمو دةذذ ح طيهذشد ذصودة

 .نال  بنط ع ةذالسرع  هذ
نال عم مذبعم  ذوجمو ذرمأثيدن ذذي  م ذوذأوذنط ب  ذطهعش ذ بي ذأوذعالجي ذلكدذأ ذن ع من ذذ   يُذ .7

 .طهج  بي ذ
ذ  شممم   أوذنطذنط ك مممال ذنطغلنئيممم ذوأذنط ب رممم  ذنط بيممم ذأوذنأل ويممم ذنط ب ريممم ذأوذرممم نوهذبيممم ذ  ممم يُذ .8

غيدامم ذ ممنذوأذأوذنأل ويمم ذونطعقمم قيدذنألغليمم ذونط سرحضممدن ذنطصممحي ذوأذذنطج سممي ذونط قويمم  
صمي ط ذو دنقبم ذنأل ويم ذأوذأ ذج م ذدسم ي ذنطربذرحر جذإطبذردخيصذ منذقبمهذإ ندةذنطنط  رج  ذ
 .أخدى

 مون ذعهمىذأصمالذذنطرمبذرحرمو ذنط  فمد ةذأوذنط خهو م ذنألعشم  ذونط ب رم  بيم ذذذنسمريدن ذوذ   يُذ .9
نط مون ذنط   وعم ذونط حرمودةذع ط يم ذأوذأ ذ م  ةذي  م ذنسمرع  ط  ذذغيدام ذ منوأذ خم دةس   ذأوذ

 .حس ذ  ذاوذ عر  ذط  ذوءندةذنطصح 
كدي   ذنطرخسيسذوكدي   ذش ذوربييضذنطبشدةذو ك فح ذنطرج عي ذونط  شذوكدي   ذُي   ذبي ذ .11

 .ذركبيدذأوذرصغيدذنألعض مذوغيدا ذ نذنط سرحضدن ذنط ش ب  
هذإنذدأ ذلطمكذضمدودي ذطهرأكم ذ منذ كو  رذط عدف طإل ندةذ ه ذرحهيهذأ ذعش ذأوذ ب  ذذيحق .11

 .جو رهذوصالحيره
 ذنط ب رمم  ذونألعشمم  ذجو ر مم ذو ر فر مم ذوذخهوامم ذ ممنذدنعممبذع مم ذنسممريدن ذأوذرصمم يدذأوذبيمميُذ .12

نطدصمم ص،ذ)نطشممونئ ذوج يمم ذنط ممون ذنطكي ي ئيمم ذنط هوثمم ذك ط بيمم ن ذنطحشممدي ذوذنط عمم  نذنطثقيهمم ذ
وذكملطكذخهوام ذ منذنألحيم مذذ ،ذونط مون ذنط شمع ذونط سمد  (نطءئبق،ذنطءد بخ،ذنطك   يو ذوغيدا 

 .نذنط هوث  نط ج دي ذنط  دض ذونطغيدذ ج ديهذوغيدا ذ 
يج ذأخلذنط ونفق ذنط سبق ذ نذنطج   ذنط خرصم ذط شمدذإعمالنذعمنذأ ذعشم ذبوسم ئهذنالعمال ذ .13

 .ونسرش دةذنال دنفذنط ع ي ذنالخدىذب لنذنطخصوص(ذنط قدومة،ذنط س وع ،ذنط دئي )نط خرهف ذ
 

ذذذذذنألعشم  ذوذنط ب رم  أوذسمح ذ منذنألسمونقذ   ذر نوهذأوذإطغ مذردخيصذذأوير ذحردذنسريدن ذ .14
 :فبذأ ذ نذنطح ال ذنطر طي 

ذذذذذذذذذذ

غيمدذأوذ(ذ14إطمىذب م ذدقم ذذ4 منذب م ذدقم ذ)إلنذك   ذغيدذ   بق ذطهب مو ذنط ملكودةذأعمال ذ -ذأ
 ذ.   بق ذطالشردن   ذونطقدندن ذنط عر  ةذط  ذوءندةذنطصح 

ذص طح ذطالسمر الكذنال  مبذغيدذأوذك   ذ أوذع  ذفع طير ذ ع  ذجو ر ذس ير  ذأوذإلنذربينذ -ذ 
عموندضذع م ذر مودذأوذذإلنذنحرو ذعهىذشونئ ذب سب ذرءي ذعنذنط س ذنط سم وحذب م ذأو

 . نذ سرخ  ي  ذدس ي ذأوذب  منذعهىذبالغ  ذج  بي ذخ يدةذحس ذنط عهو   ذنطوند ة
 .إلنذر ذنسريدن ا ذبصودةذغيدذق  و ي ذأوذب  مذعهىذ عهو   ذغيدذصحيح  -ذ 
 

   سمب ذذ ريفم ذوذنسمر الكي ذفبذعبون ذرعبئر  ذطهبي ذونط ب ر  ذنألعش  عدضذذأنذيدنعبذع   .15
ونطرهموثذبج يم ذأ ونعمه،ذذطرحفرهذوذرح يهذ منذنطغبم دذونطد وبم ذوذنطحشمدن نط ب  ذحس ذ و ذ

ردوفذوأ  كنذ   سب ذرونفقذعهي  ذنطج  ذنط خرص ذو  فصمه ذعمنذويج ذأنذرحفرذورخءنذفبذ
 .نط ون ذنطس   ذونطخ يدة

ونط  رف  ذونط بي ن ذنطحشدي ذأوذذنط ون ذنط ع دةذر  ذ  نجعش  ذونط ب ذ  ذعدضذورخءين ي .16
 .نطس و ذفبذ ك نذونح 

ي   ذ   دس ذأ ذ    ذأوذ ش  ذآخدذ خ طفذطه ش  ذنط لكودذفبذنطردخيصذنطص  دذ منذوءندةذ .17
 (.أوذنط  ذنطب يهذك    ذنطر بي ذأوذرحضيدذ سرحضدن ذعالجي )نطصح ذونطسجهذنطرج د ذ

ىذأ ذعشمم ذيممدن ذ شممدذإعال مم  ذع ممهذبوسمم ئهذنجعممال ذنط خرهفمم ذيجمم ذأخمملذ ونفقمم ذ سممبق ذعهممذ .18
 .ونسرش دةذنأل دنفذنط ع ي ذنألخدىذب لنذنطخصوص(ذنط قدومة،ذنط س وع ،ذنط دئي )
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شم دذ نذر ديخذإج ءرهذعهمىذأنذيقم  ذ هم ذنطرج يم ذقبمهذدخص ذنطع  دذس وي ذيج ذأنذيج  ذ .19
 .رهكذنطفردة نذر ديخذن ر  مذنجج ءةذوير ذنطبثذب ط ع  ه ذخالهذ

طه ورفينذنط خوطينذ نذنج ندةذحقذنطرفريشذوذنطكشفذعهىذنألعشم  ذوذنط ب رم  ذنط سمرود ةذأوذ .21
نط عدوض ذطهبي ذأوذنط خءو  ذنخلذعي   ذعشونئي ذ    ذطهكشمفذعهي م ذذوضمب ذنط خ طفم  ذنطرمبذ

 ردرك ذض ذنالشردن   ذونطقدندن ذنط عر  ةذط  ذوءندةذ
ع  دذور فيلذ م ذجم مذفي م ،ذوطمإل ندةذ ش  ذذنذإجدنمن ذردخيصيج ذأخلذرع  ذب سرال ذ سخ ذ  .21

نطحممقذفممبذدفممضذأوذإطغمم مذأوذسممح ذرممدخيصذنط ؤسسمم ذونط همم ذ ممنذنطج مم  ذنط خرصمم ذإيقمم فذ
 .نطسجهذنطرج د ذالرخ لذنججدنمذنطق  و بذنطالء ذفبذح ط ذنجخالهذب لنذنطرع  

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ:عطارةالالواجب توافرها في محالت  الصحية  االشتراطات  .ثالثا
 

ذ.ذيج ذأنذيكونذنط وق ذبعي نذعنذأ ذ ص دذرهوثذ ب شدذأوذغيدذ ب شد .1
 .أنذركونذنط س ح ذونجض مةذ   سب ذطحج ذنطع ه .2
أنذركمونذج يم ذنطحمونئ ذونألخشم  ذأوذذوأوذأي ذ   ةذ هس مذذذأنذركونذأدضي ذنط حهذ نذنطبال  .3

عمىذأنذيكمونذنط عمدضذنيدذوذ.يسم هذر ريف م ذأيضم ذدذ منذ م  ةذ هسم منط ون ذنط سرخ   ذطهم يكو
ذ.غيدذ كشوف

أنذيدنعبذفبذنطرص ي ذنط   سبذطه  شئ ذروفيدذفرح  ذك فيم ذطهر ويم ذونجضم مةذب م ذالذيرعم دضذ .4
ط  م ذ خموهذنطحشمدن ذونطقموندضذ(ذنطشمبك)  ذ ر  ذنطب  مذعهىذأنذرغ مىذامل ذنطفرحم  ذبم طرودذ

 .   ذعنذلطكذب جض مةذونطر وي ذنطص  عي وي كنذنالسرعذونط يود،
ذ.ع هذونج  ذءج جي ذطه حهذلن ذب  ذيغهقذلنري  .5
والذذبعي نذعنذنطحدندةذونطد وبم ،ذيج ذروفيدذدفوفذوجونديدذطهعدضذوأوعي ذصحي ذطحفر   .6

ذ.يجوءذنطعدضذخ دجذنط حه
 .يج ذروفيدذ غسه ذي ذ ءو ةذ نذ ص دذ  مذسهي ذ وصهذبوسيه ذصدفذصحبذجي ة .7
أنذيكونذنط حهذبعي نذعنذنط    قذنط وبمومةذبم طقوندضذونطحيون م  ذنألطيفم ذو حمال ذبيم ذيج ذ .8

 .وردبي ذنط ونجنذونط يودذونط ونشب
 .أنذالذرفرحذعهىذنط حهذ ب شدةذ دنفقذصحي ذأوذررخهههذ ونسيدذ س ق ذدئيسي ذطه ج د  .9

 .ذريدن نج ندةذفبذح ط ذنالسذهرونفقذعهيذ ألعش  يج ذروفيدذ خءنذ   س ذطرخءي  .11
يج ذعهىذنطع  هينذفمبذنط حمهذإربم  ذقونعم ذنط ر فم ذنطشخصمي ذك ر فم ذنط البمسذوقمصذنألرم فدذ .11

 .وغسهذنألي  ذقبهذ ءنوطهذنطع ه
 .يج ذروفيدذوع مذكبيدذ ءو ذبكيسذوغ  مذ حك ذطهرخهصذ نذنط خهف   .12
برموفيدذذلب  ذونطقموندضيروج ذ دنع ةذنط ر ف ذنطع   ذطه حهذب سر دندذو ك فحم ذنطحشمدن ذونطم .13

ذ. ص ئ ذطلطك
 


