
مشروع دراست وحمُُم مراكس انبظرَبث 
فٍ انممهكت انؼربُت انسؼىدَت

إعداد الفرٌق االستشاري للبصرٌات



أهذاف انمشروع



انهذف األول

حمُُم انىضغ انحبنٍ نمحالث انبظرَبث  

ومهحمبحهب فٍ انممهكت وآنُبث حرخُظهب 

.ومرالبخهب



.حمُُم انىضغ انحبنٍ نمحالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ انممهكت وآنُبث حرخُظهب ومرالبخهب/ انهذف األول

حم حىزَغ اسخبُبن خبص ببنمشروع ػهً ػُىت مه مراكس وػُبداث انبظرَبث •

اسخبُبن وحم انخؼبمم مغ انىخبئج ( 556)شمم جمُغ مىبطك انممهكت وكبن ػذدهب 

.بطرَمت إحظبئُت 

فٍ مجبل انبظرَبث نذي انجهبث انحكىمُت  بهبحمج دراست األوظمت انمؼمىل •

انمذَرَت انؼبمت  -وزارة انشئىن انبهذَت و انمروَت –وزارة انظحت )األخري 

انخأمُىبث  -انغرفت انخجبرَت  -وزارة انظىبػت و انخجبرة  -نهذفبع انمذوٍ 

انهُئت انسؼىدَت –مظهحت انجمبرن –مظهحت انسكبة و انذخم  -االجخمبػُت 

(نهخخظظبث انظحُت 



(  أ ) وتعتبر فئة ( ج–ب  -أ) صنفت مراكز البصرٌات إلى ثالث فئات •

فتشابه الفئة األولى أما فئة ( ب) األفضل من ناحٌة التجهٌزات والكوادرأما فئة 

.فهً األقل ( ج ) 

.من مراكز البصرٌات% ( 71)لدى ( ورشة ) ٌوجد معامل تجهٌز •

وٌتم مراقبة المراكز من ناحٌة التجهٌزات والكوادر من قبل مدٌرٌات الشؤون •

.الصحٌة بوزارة الصحة 

 

حمُُم انىضغ انحبنٍ نمحالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ انممهكت وآنُبث حرخُظهب / انهذف األول

.ومرالبخهب



حمُُم انىضغ انحبنٍ نمحالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ انممهكت وآنُبث / انهذف األول .َخبغ

.حرخُظهب ومرالبخهب

ملخص مراحل ترخٌص محل نظارات طبٌة



انهذف انثبوٍ 

حمُُم انىضغ انحبنٍ نمىخجبث انبظرَبث فٍ 

انسىق انسؼىدٌ، مه حُث انجىدة وانسالمت، 

وانخراخُض انؼبنمُت انحبئسة ػهُهب مه 

.انجهبث انرلببُت انؼبنمُت األخري
 



حمُُم انىضغ انحبنٍ نمىخجبث انبظرَبث فٍ انسىق انسؼىدٌ، مه حُث انجىدة / انهذف انثبوٍ

.وانسالمت، وانخراخُض انؼبنمُت انحبئسة ػهُهب مه انجهبث انرلببُت انؼبنمُت األخري

 ععدمن مراكز البصرٌات ال ٌوجد لدٌها نظام للجودة مما سبب لوجود % 78•

(  ج ) كبٌر من النظارات الطبٌة والشمسٌة ذات الجودة المتدنٌة وخصوصاً فئة

من المراكز ال ٌوجد لدٌهم نظام لضبط الظروف القٌاسٌة المناسبة % 81•

.لتخزٌن العدسات الالصقة ومحالٌلها مما ٌؤثر على كفاءتها

عند دخول هذه المنتجات للسوق السعودي فإنه ال ٌتم طلب أي شهادة مطابقة •

: من قبل الجمارك والجدول التالً ٌوضح ذلك 



حمُُم انىضغ انحبنٍ نمىخجبث انبظرَبث فٍ انسىق انسؼىدٌ، مه حُث / انهذف انثبوٍ

.انجىدة وانسالمت، وانخراخُض انؼبنمُت انحبئسة ػهُهب مه انجهبث انرلببُت انؼبنمُت األخري

محالٌل 

العدسات الالصقة  

األجهزة األخرى 

الخاصة بالبصرٌات 

العدسات الالصقة  

وعدسات النظارات 

نعم ال
هل تتطلب فسح من    

مصلحة الجمارك؟   

وزارة التجارة والصناعة

تعتبر مادة كٌمٌائٌة استهالكٌة أنها مع مالحظة 

ولٌست عالجٌة

ال ٌوجد هل هناك جهات حكومٌة أخرى    

؟ بالفسحذات عالقة    

.أٌام  10 بـٌتم تقدٌم طلب لوزارة التجارة والصناعة قبل استٌرادها . 1

.لمختبر وزارة التجارة والصناعة( من قبل مصلحة الجمارك ) و بعد االستٌراد ٌتم إرسال عٌنه . 2

.ٌتم اعتمادها دون تحلٌلها  . 3

فسحها مباشرة من قبل مصلحة الجمارك ٌتم 

الجمركٌة،  التعرٌفة  فًألنه  ال ٌوجد لها إجراء 

عدا أن بعض موظفٌن الجمارك ٌطلبون شهادة 

مطابقة من اصل منشؤ الجهاز وذلك اجتهاد 

.شخصً من قبلهم

؟الفسحإجراءات ما هً    

:فٌه موضحاً مدٌر عام مختبر مراقبة الجودة النوعٌة إلى خطاب موجه . 1

(وزن بالكٌلوجرام أو حجم باللتر ) المواد الكٌمائٌة وكمٌتها أسماء  -      

.وٌكتب على مطبوعات المستورد( حسب النموذج )منفذ الدخول وسبب االستٌراد  -      

صورة من السجل التجاري. 2

صورة من الفاتورة. 3

تعبئة النموذج الخاص بالكٌماوٌات . 4

تتضمن االسم العلمً، الترتٌب الكٌمائً، ( Data Sheetمعلومات عن المواد الكٌمٌائٌة . 5

.الخ...التحذٌرات، االستخدام،     

 أوالدفاعإرفاق محضر الكشف عن المستودع الخاص بتخزٌن المواد الكٌمائٌة والصادرة من األمن العام . 6

التاٌٌدالمدنً للمستورد أو الجهة المستفٌدة مع خطاب 

( HS)  الجمركٌة  للتعرفةالعالمً والمنسق ( CAS)الكٌمائٌةإٌضاح رقم التسجٌل العالمً للمواد . 7

الكٌمٌائٌةللمواد الكٌمائٌة المدرجة ضمن اتفاقٌة حظر األسلحة عن أي استٌراد إرفاق تعهد باإلفصاح  .8

صورة من خطاب التعمٌد من الجهات المستفٌدة موضحاً فٌه الكمٌة والغرض من االستخدام. 9

مختومة بختم المستوردأعاله صورة من المستندات المذكورة . 10

ال ٌوجد

 الفسحمتطلبات  ماهً   

بوزارة التجارة والصناعة   

المستوردة؟للمواد الكٌمائٌة    



انهذف انثبنث 

حظر مىخجبث انبظرَبث وحظىُفهب حسب 

درجت خطىرحهب، بمب َخمبشً مغ أوظمت فرَك 

انىالَبث انمخحذة األمرَكُت : ) انخجبوس انؼبنمٍ

، كىذا ، اسخرانُب ، دول االححبد األوربٍ، 

(.وانُبببن 
  



حظر مىخجبث انبظرَبث وحظىُفهب حسب درجت خطىرحهب، بمب َخمبشً مغ / انهذف انثبنث 

انىالَبث انمخحذة األمرَكُت ، كىذا ، اسخرانُب ، دول االححبد : ) أوظمت فرَك انخجبوس انؼبنمٍ

(.األوربٍ، وانُبببن 

تم حصر أجهزة ومنتجات البصرٌات حسب أنظمة الترمٌز العالمٌة المستخدمة •

.لدى فرٌق التجانس العالمً 

–النظارات الشمسٌة –النظارات الطبٌة ) منتجات البصرٌات المحصورة •
–العدسات الالصقة التجمٌلٌة –العدسات الالصقة الطبٌة –عدسات النظارات 

(محالٌل العدسات الالصقة 



حظر مىخجبث انبظرَبث وحظىُفهب حسب درجت خطىرحهب، بمب َخمبشً مغ / انهذف انثبنث 

انىالَبث انمخحذة األمرَكُت ، كىذا ، اسخرانُب ، دول االححبد : ) أوظمت فرَك انخجبوس انؼبنمٍ

(.األوربٍ، وانُبببن 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.infiniteunknown.net/wp-content/uploads/2009/11/eu.gif&imgrefurl=http://www.infiniteunknown.net/2010/03/08/eu-commission-ready-to-propose-imf-style-rescue-fund-for-euro-zone/&usg=__NrsmH65x5rTkcgep4jdqJaFFxW0=&h=501&w=749&sz=6&hl=en&start=16&um=1&itbs=1&tbnid=togxE54rX5JHIM:&tbnh=94&tbnw=141&prev=/images?q=european+commission&um=1&hl=en&safe=active&sa=N&tbs=isch:1


حظر مىخجبث انبظرَبث وحظىُفهب حسب درجت خطىرحهب، بمب /انهذف انثبنث,َخبغ

انىالَبث انمخحذة األمرَكُت ، كىذا ، : ) َخمبشً مغ أوظمت فرَك انخجبوس انؼبنمٍ

(.اسخرانُب ، دول االححبد األوربٍ، وانُبببن 
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انهذف انرابغ

دراست ممبروت ألسبنُب وآنُبث حرخُض  

محالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ انممهكت مغ 

أػضبء فرَك انخجبوس انؼبنمٍ وأٌ دول 

.أخري َراهب انفرَك 

--



:النقاط التً تمت دراستها ومقارنتها مع فرٌق التجانس العالمً 

الجهة المانحة للترخٌص •

النهائٌة والموافقة األولٌة •

الجهة المانحة لترخٌص الكوادر •

الجهات األخرى ذات العالقة •

التأمٌن على الكوادر •

فئات المراكز •

الرسوم •

دراست ممبروت ألسبنُب وآنُبث حرخُض محالث انبظرَبث ومهحمبحهب / َخبغ انهذف انرابغ

.فٍ انممهكت مغ أػضبء فرَك انخجبوس انؼبنمٍ وأٌ دول أخري َراهب انفرَك 



دراست ممبروت ألسبنُب وآنُبث حرخُض محالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ / انهذف انرابغ

.انممهكت مغ أػضبء فرَك انخجبوس انؼبنمٍ وأٌ دول أخري َراهب انفرَك 



دراست ممبروت ألسبنُب وآنُبث حرخُض محالث انبظرَبث ومهحمبحهب فٍ / َخبغ انهذف انرابغ

.انممهكت مغ أػضبء فرَك انخجبوس انؼبنمٍ وأٌ دول أخري َراهب انفرَك 



انخىطُبث 

 



:توصيات الفريق االستشاري 

تبنً الرسم البٌانً الملحق فً التقرٌر، فٌما ٌخص ترخٌص كوادر ومراكز ومنتجات البصرٌات •

(.1: ملحق رقم . ) فً المملكة





على فئة واحدة فً مراكز البصرٌات، والتً تشتمل على عٌادة طبٌة متكاملة،  -فقط–االقتصار •

وعلى معمل تجهٌز نظارات، مع وجود كوادر مإهلة ومرخصة فً مجال البصرٌات، تماشٌاً مع 

.التوجه العالمً بهذا الخصوص

• ًِّ تشدٌد اإلجراءات الرقابٌة بخصوص اقتصار إجراء الفحوصات اإلكلٌنٌكٌة على أخصائ

البصرٌات، أو أطباء العٌون المرخص لهم 

تطبٌق الئحة رقابة األجهزة والمنتجات الطبٌة المعتمد لدى الهٌئة على المراكز والمنشآت التً •

تمارس نشاط االستٌراد والتوزٌع  فً المنتجات البصرٌات، كما هو متبع فً جمٌع األجهزة 

. والمنتجات الطبٌة

قٌام الهٌئة بوضع االشتراطات الخاصة بسالمة وكفاءة األجهزة والمنتجات الطبٌة، مثل ظروف •

التخزٌن، واشتراطات النقل، ووضع برامج للجودة النوعٌة لجمٌع المنتجات الطبٌة البصرٌة، 

وٌتم تنفٌذ هذه االشتراطات بالتعاون مع الشإون الصحٌة؛ لتكون ضمن المتطلبات الخاصة 

بإصدار الرخصة النهائٌة لمراكز البصرٌات 

:توصيات الفريق االستشاري 



:توصيات الفريق االستشاري 

َتولًِّ الهٌئة فسح المنتجات البصرٌة، بما فٌها النظارات الطبٌة والشمسٌة وعدساتها، •

.  والعدسات الالصقة ومحالٌلها 

إنشاء مختبرات مرجعٌة لفحص جودة المنتجات البصرٌة المصنعة محلٌاً، أو الواردة عبر •

المنافذ الحدودٌة إلى المملكة العربٌة السعودٌة 

بشكل  التجمٌلٌةقٌام الهٌئة بوضع أدلة إرشادٌة فٌما ٌختص بتنظٌم العدسات الالصقة الملونة •

. عام 

.  قٌام الهٌئة بوضع أدلة إرشادٌة فٌما ٌختص بتنظٌم النظارات الشمسٌة بشكل عام •

من ) قٌام الهٌئة بإنشاء معامل لفحص األجهزة الطبٌة البصرٌة، وكذلك أخذ عٌنات عشوائٌة •

.لفحصها، والتؤكد من مطابقتها بشكل دوري ( المحالت والمنافذ الحدودٌة 

وضع نظام للتؤكد من جودة المنتجات البصرٌة فً المصانع، وذلك من قِبل الجهات الحكومٌة •

.  ذات العالقة، كل فٌما ٌخصه 

. إصدار تراخٌص خاصة لمعامل تجهٌز النظارات، وذلك من خالل الهٌئة•

. قٌام  الهٌئة بترخٌص مصانع المنتجات البصرٌة الطبٌة فً المملكة •



:توصيات الفريق االستشاري 

.دراسة مواصفات قٌاسٌة مماثلة لمنتجات البصرٌات؛ لتكون متطلبات محلٌة •

عند اختالف تصنٌف منتجات البصرٌات لدى فرٌق التجانس العالمً، ٌتم التعامل معها كما هو •
.  متبع لدى إدارة الغذاء والدواء األمرٌكٌة 

لعمل نظام ( الحكومة اإللكترونٌة ) االستفادة من التقدم الحاصل فً مجال تقنٌة المعلومات •
.  إلكترونً لترخٌص مراكز ومنتجات البصرٌات 

حث وزارة التعلٌم العالً  للتوسع فً برامج البكالورٌوس فً تخصص البصرٌات؛ لتوفٌر •
. الكوادر الوطنٌة المإهلة؛ نظرا الرتفاع نسبة العاملٌن غٌر السعودٌٌن فً تلك المراكز 

)  حث الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة للتوسع فً برامج الدبلوم فً تخصص البصرٌات •

؛ لتوفٌر الكوادر المإهلة نظرا لالرتفاع فً نسبة العاملٌن غٌر السعودٌٌن فً تلك (فنً نظارات 

. المراكز 

التؤكد من وجود برنامج لإلصالح والصٌانة والمعاٌرة، طبقا لتوصٌات الجهة المصنعة لألجهزة •
.المستخدمة فً عٌادات ومراكز البصرٌات، باإلضافة إلى مصانع العدسات الطبٌة 



:توصيات الفريق االستشاري 

.ضرورة المطالبة بالتؤمٌن ضد األخطاء الطبٌة الناتجة من ممارسً مهنة البصرٌات •

من المراكز العاملة % 37ضرورة تكثٌف الدور الرقابً من الجهات ذات العالقة، حٌث إن •

.هً مراكز بدون كادر متخصص وغٌر مصنف فً الهٌئة السعودٌة للتخصصات الصحٌة 

التؤكٌد على حث المختصٌن فً البصرٌات لضرورة االنتساب إلى عضوٌة الجمعٌات العلمٌة •

.والمهنٌة ذات العالقة بالتخصص، واالستفادة من برامج التعلٌم المستمر المقدمة من قِبلها

نظراً للخصوصٌة فً الخدمات المقدمة فً مراكز البصرٌات، وحٌث إن الدراسة أظهرت أن •

من العاملٌن فً تلك المراكز غٌر مإهلٌن فً مجال البصرٌات، فٌلزم أن ٌقتصر تقدٌم % 32

.الخدمات داخل مراكز البصرٌات على المإهلٌن والمرخصٌن فً التخصص 

ضرورة أن ٌكون هناك مشرف متفرغ سعودي متخصص فً مجال البصرٌات لإلشراف على •

.المنشؤة فنٌاً وإدارٌاً 

إلزام مراكز البصرٌات بوجود ملف طبً لمتابعة مراجعً المراكز، مع الحفاظ على سرٌة •
.المعلومات



 :توصيات الفريق االستشاري 

وجود تسعٌرة للخدمات المقدمة فً المراكز والمحالت معتمدة من الجهات ذات العالقة،  تفعٌل•

وتوضع فً مكان بارز داخل المركز

ضرورة توفٌر نماذج وصف نظارة طبٌة وعدسات الصقة، وكذلك نماذج لتحوٌل الحاالت التً •

تحتاج لذلك فً مراكز البصرٌات 

(  متراً  12-10) متراً ، على أن تكون مساحة العٌادة  60اعتماد أن ال تقل مساحة المركز عن •

التؤكٌد على الجهات الرقابٌة ذات العالقة باقتصار بٌع النظارات الطبٌة والشمسٌة، والعدسات •

فً مراكز البصرٌات فقط  محالٌها والالصقة 

استخدام اللغة العربٌة فً النشرات اإلرشادٌة لجمٌع المنتجات البصرٌة، باإلضافة للغة اإلنجلٌزٌة•

  أهمٌة وجود آلٌة للربط بٌن أنظمة التراخٌص فً الشإون الصحٌة بمختلف مناطق المملكة•

ضرورة توفٌر وسائل السالمة، وضبط الجودة داخل معامل تجهٌز النظارات •

لالستفادة من نتائج الدراسة  -كل فٌما ٌخصه-تقدٌم توصٌات هذه الدراسة على الجهات الحكومٌة •



شكراً نكم


