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٥٠٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

 ملخص البحث 

  الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية

  دراسة في نظام منتجات التجميل السعودي 

  ةاريـمـمد الــمرو محــع -  رإعداد الدكتو

                                                                           إزاء تطــور وســائل وأســاليب الغــش التجــاري وتنوعهــا واســتخدام التكنولوجيــا احلديثــة يف 

          ربة الفنيــــــــــة                                                       فــــــــــن اخلــــــــــداع والتعليــــــــــب والتغليــــــــــف، وأمــــــــــام افتقــــــــــاد املــــــــــستهلك إىل اخلــــــــــ

                                                  الــــيت متكنــــه مــــن حــــسن االختيــــار، فقــــد أصــــدرت اململكــــة العربيــــة   )          القانونيــــة (         والنظاميــــة

                                                                         السعودية نظام جديد ينظم التعامل يف منتجات التجميل مسي بنظام منتجـات التجميـل 

                       هـ، ويوضح هـذا النظـام  ٦ ٣ ٤ ١    /  ٦    /  ٨ ١         بتاريخ  ٩ ٤  /                            الصادر باملرسوم امللكي رقم م 

   .                                        على منتجات التجميل ومصانعها ومستودعا�ا                  كيفية تطبيق األحكام

                                                                             ونظـرا لالنتــشار املتزايـد هلــذه املنتجـات واإلقبــال املتزايـد عليهــا مـن النــاس وكـذلك تفــاوت 

ً                                                                   ًاألســعار وتفــاوت الرتكيبــات عــشبية وغــري عــشبية وطبيــة وغــري طبيــة فــضال عــن احلــاالت 

                 ديــد يف اململكــة يــضع                                                      املرضــية املــسجلة نتيجــة اســتخدام هــذه املنتجــات، وظهــور نظــام ج

                                                                         قواعد نظامية لتجارة هذه املنتجات، فكان هذا البحث لإلجابـة علـى سـؤال رئـيس وهـو 

                                                                          مــدى إمكانيــة تــوفر قواعــد خاصــة للحمايــة النظاميــة مــن األضــرار الناشــئة عــن اســتخدام 

                                    املنتجات التجميلية يف النظام السعودي

   .      عقوبة  -        مسئولية  -      منتج -       اضرار  -      نطاق   :    احية  فت م ل       كلمات ا  ال
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٥٠٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

Abstract of a research  

The Legal protection from damage of cosmetic 

products 

Study in the Saudi cosmetic products law 

Dr. Amro Mohammed Al Mariah 
with the development of ways and methods of 
commercial fraud and diversity, the use of modern 
technology in the art of deception, packaging, and the 
lack of consumer experience in legal issues which enable 
him to choose well, the kingdom of Saudi Arabia has 

issued a new law governing the handling of    
  Cosmetics, called the product law Yale issued by Royal 

Decree No. M  on AH, this system 
explains how to apply the provisions on cosmetic products 

factories and warehouses  
Due to the increasing prevalence of these products and the 
increasing demand of people, as well as the varying prices 
and the variability of herbal and non-herbal, medical and 
non-medical combinations as well as the cases registered as 
a result of the use of these products, and the emergence of 
a new system in the Kingdom sets the rules for the regular 
trade of these products, The possibility of providing 
special rules for systemic protection against damages 
resulting from the use of cosmetic products in the Saudi 

law.  
key words :  domain- product   – responsibility- punishment     -       

: E MAILas.edu.kku@aelmaria



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٠٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

  هللا�الرحمن�الرحيم �سم

  ةدماملق

ِ      احلمـد هللا الــسميع املجيــب، الرقيــب احلــسيب، املطلــع علــى الــضمائر، العلــيم مبــا يف  ِِ َِِّ َِّ ِ ِ
ُ ُ

ِ ِ َِ َ
ِ َِّ َّ ُ ْ                                                                        ِ ِِ َِِّ َِّ ِ ِ

ُ ُ
ِ ِ َِ َ

ِ َِّ َّ ُ ْ
َالــسرائر، يعلــم مــا يف الــصدور، وإليــه ترجــع األمــور، نع
ِ ِ ِ

ُ ُ َ َُ ُ َ ِ ِ ُ ُّ ُ
ِ َّ                                                َ

ِ ِ ِ
ُ ُ َ َُ ُ َ ِ ِ ُ ُّ ُ

ِ َمــه تامــة وافيــة، ســبحانه ال ختفــى َّ َ ََ ُ ُُ ٌ ٌِ َّ ُ                            َ َ ََ ُ ُُ ٌ ٌِ َّ ُ
ِعليه خافية، أمحده تعاىل مبـا هـو لـه أهـل مـن احلمـد وأثـين عليـه، وأومـن بـه وأتوكـل عليـه،  َِ َ َ َُ

َّ َ ُ َ َُ َِ ْ ِ
ٌ َُ َ ُ

ِ َ ُ ُ ٌ َ                                                                            ِ َِ َ َ َُ
َّ َ ُ َ َُ َِ ْ ِ

ٌ َُ َ ُ
ِ َ ُ ُ ٌ َ

َوأصــلي وأســلم علــى ســيدنا ونبيـنــا حممـــدا عبــد اهللا ورســوله، خــري مــن راقــب اهللا و َ َُ ًْ َ َ ُُْ ُ َََ َ
ِ ُ ََ َّ َُ َََِّ َ ِّ                                                                 َ َ َُ ًْ َ َ ُُْ ُ َََ َ
ِ ُ ََ َّ َُ َََِّ َ َاتـقـــاه، ِّ َّ        ََّ

ْفطهـــره اهللا مـــن كـــل ذنـــب ونـقـــاه، وأعلـــى قـــدره، وخلـــد يف العـــالمني ذكـــراه، فـــاللهم صـــل  ِ َ َ َ َّ َ ُ َُ ْ َ ََ َََّ ََّ ٍ ْ َ ِّ ُ ْ
ِ
ُ َ                                                                       ْ ِ َ َ َ َّ َ ُ َُ ْ َ ََ َََّ ََّ ٍ ْ َ ِّ ُ ْ

ِ
ُ َ

   .        ومن وااله      وصحبه                          وسلم وبارك عليه وعلى آله 

  ......أما بعد

                                                                    كــان اجلمــال والزينــة يف مقدمــة هــواجس اإلنــسان واهتماماتــه منــذ األزل، فقــد كــان             

ــــر ليونــــة      الطــــني  ــــائي البــــسيط ليجعــــل اجللــــد أكث ً                                                                 ًالطبيعــــي أول مــــادة يــــستخدمها الكيمي

 (ً      ً وطـــراوة
             إىل أن  أصـــبحت                                                 ، مث تطـــورت تلـــك املنتجـــات التجميليـــة علـــى مـــر العـــصور، )١

      ، كمـا ً                                 ً ، وبدأ تسويقها لتصبح أكثر انتـشارا      خاصة                             ستحضرات التجميل والعطور صناعة مل

ً                                                                   ًأصـــبحت التغطيـــة الكاملـــة ملستحـــضرات التجميـــل يف الـــسوق االقتـــصادية مـــضمونة مـــع 

                                                                          وجـود املراكــز واملخـازن واألســواق الكثــرية الـيت ظهــرت وتكــاثرت لتغطـي االحتيــاج املتزايــد 

                                          البيئي ضد بعض املكونات الـسامة يف مستحـضرات                             ملستحضرات التجميل، وبدأ الوعي

      خبايـا    شف                             أصبحت هناك مطالبات متعـددة لكـ               استخدامها،  وً                   ً التجميل فأصبح حمظورا

                    مـاذا بـداخل املستحـضر؟   :                                                صناعة مستحضرات التجميل وطـرح الكثـري مـن األسـئلة مثـل

   .                                                           وماذا يعمل؟ ومن أين جاء؟ وما هي األضرار املرتتبة على استخدامه؟

                                                 

                                        حــسن عبــد القــادر حــسن البــار، وآخــرين، فهرســة   .                                  ثقافــة مستحــضرات التجميــل الفكريــة، د  -    ١

  . ٧    م، ص    ٢٠١٢                       مكتبة امللك فهد الوطنية،



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                 وقـــد تفاعلـــت اململكـــة مـــع هـــذا األمـــر بإصـــدارها نظـــام جديـــد حتـــت عنـــوان نظـــام           

                                         نظاميــــة ويبــــني كيفيــــة تطبيــــق تلــــك األحكــــام علــــى ً                           ً منتجــــات التجميــــل، ليــــضع أحكامــــا

     .                                  منتجات التجميل ومصانعها ومستودعا�ا

   :           أهمية البحث

   :                       جيد البحث أمهيته من ناحية              

                         حولـه، حيـث أن نظـام منتجـات   )          القانونيـة   (                               حداثته و ندرة الدراسـات النظاميـة -  ١

   . )١   (                                   التجميل مل يصدر ويطبق إال من وقت قريب

ـــــوعي يف أســـــاليب ووســـــائل الغـــــش التجـــــاري وخاصـــــة يف  -  ٢                                                             مواجهـــــة التطـــــور الن

   .               منتجات التجميل

                                                     ت مرضــية نتيجــة اســتخدام بعــض منتجــات التجميــل ممــا يــدعوا إىل         وجــود حــاال -  ٣

    .                                         حبث سبل محاية املستهلك من أضرار تلك املنتجات

   :             مشكلة الدراسة

                            املــسئولية القانونيــة عــن اضــرار                                                     حاولــت يف هــذا البحــث إلقــاء الــضوء علــى موضــوع 

         اعـــد خاصــــة        تـــوفر قو ت        وهـــو هـــل                            ، بغيـــة اإلجابـــة علـــى ســــؤال رئـــيس                  املنتجـــات التجميليـــة

ً                                             ًمــــن أضــــرار املنتجــــات التجميليــــة وفقــــا لنظــــام منتجـــــات   )          القانونيــــة (                 للحمايــــة النظاميــــة 

   .                      التجميل السعودي اجلديد؟

                                                                                 ويف إطار هذا التساؤل الرئيس تندرج جمموعة من التساؤالت الفرعية سـنحاول مـن 

    :                                          خالل الدراسة اإلجابة عليها، وتتمثل فيما يلي

                جات التجميلية؟                    ما هو املقصود باملنت-

                                                 

ـــــــــسعودي باملرســـــــــوم امللكـــــــــي رقـــــــــم   -    ١ ـــــــــاريخ   )   ٤٩ / م (                                                  صـــــــــدر نظـــــــــام منتجـــــــــات التجميـــــــــل ال        بت

  . ه    ١٤٣٦ / ٦ /  ١٨



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                   ما هو نطاق املسئولية عن أضرار املنتجات التجميلية؟-

                                                             ما هي األحكام املقررة للمسئولية عن أضرار املنتجات التجميلية؟-

   :          منهج البحث

              ، وذلـــك لدراســـة                                                    اعتمـــدنا يف اعـــداد هـــذا البحـــث علـــى املـــنهج الوصـــفي التحليلـــي            

                                    نتجــات التجميليــة، فــاملنهج الوصــفي يظهــر                                        احلمايــة النظاميــة عــن األضــرار الناشــئة عــن امل

                                                                        مـن خـالل قيامنـا بوصـف املنتجـات التجميليـة، وحتديـد بعـض املفـاهيم الـيت تقـوم عليهــا، 

   .         وخصوصيا�ا

                                                                                  وأما املنهج التحليلي فحاولنا من خالله حتليـل بعـض املفـاهيم والغـوص يف جزئيا�ـا 

   .                      وطرحها بشكل من التفصيل

   :                الدراسات السابقة

                                    قـد افـرد هــذا املوضـوع ببحـث أو دراســة، ً                           ً مل أقـف علـى حـسب اطالعــي أن أحـدا              

                           ودي، إذ مل يــتم إقــراره إال مــن                                               وقــد يرجــع ذلــك إىل حداثــة نظــام منتجــات التجميــل الــسع

                                                                    قريـب، إال أن هنـاك بعـض الدراسـات قـد تناولـت موضـوع املـسئولية عـن املنتجـات    وقت

               هـذه املنتجـات،          وخـصوصية            وحتديد كينونة                                    املعيبة، وضما�ا، بصفة عامة دون ختصيص، 

   :                ومن هذه الدراسات

                   حممد شكري سـرور، دار   . ّ                                                    ّ مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطرة، د-

   . م    ١٩٨٣                     الفكر العريب، القاهرة،

        حـسن عبـد   .                                                                    مسؤولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته املعيبة دراسـة مقارنـة، د-

   .   م ٠   ٢٠٠                               ، دار النهضة العربية، القاهرة،            الباسط مجيعي

ـــسعودي واملـــصري، -   ـــه يف النظـــامني ال ـــه املهنيـــة وعقوبات                                                                      مـــسئولية الـــصيديل عـــن أخطائ

ـــا، جامعـــة نـــايف  ـــة الدراســـات العلي ـــدان، رســـالة ماجـــستري، كلي ـــراهيم بـــن صـــاحل اللحي                                                                         إب

   . م    ٢٠٠٦   ه،     ١٤٢٧               للعلوم األمنية، 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                  ت كــون تلــك الدراســات تناولــت مــسئولية                                           وختتلــف دراســيت هنــا عــن تلــك الدراســا

ً                                                                        ًاملنتج عن منتجاته املعيبة بصفة عامة أيا كانـت تلـك املنتجـات دون حتديـد، ومل ختـصص 
ـــة مـــن خـــالل مـــا  ً                                                                 ًمنتجـــات التجميـــل، فـــضال عـــن كو�ـــا مل تتعـــرض للمنتجـــات التجميلي

   .                                                ينظمها من قواعد خاصة تناوهلا النظام السعودي اجلديد

ـــ ـــة مـــن ً                   ً       وأخـــريا فـــإن تل ـــة اخلاصـــة باحلماي                                                       ك الدراســـات مل تتعـــرض للقواعـــد القانوني

                                  وأحكـــام املـــسئولية عـــن تلـــك املنتجـــات      نطـــاق                             أضـــرار تلـــك املنتجـــات مـــن خـــالل بيـــان
                                                                      التجميليـــــة كمـــــا ورد بنظـــــام منتجـــــات التجميـــــل الـــــسعودي اجلديـــــد، وهـــــو مـــــا ســـــأتناوله 

   .               بالدراسة والبحث

   :         خطة البحث
                               مــــن األضــــرار الناشـــــئة عــــن املنتجـــــات            ة القانونيـــــة                     تــــضي دراســــة موضـــــوع احلمايــــ  تق            

   :                  وخامتة وهذا بيا�ا              ىل مقدمة ومبحثني                        التجميلية، تقسيم البحث إ

                                                                وبينـت فيهـا متهيـد عـن موضـوع وإشـكالية وأمهيـة البحـث، ومنهجـي يف إعـداده،   :      مقدمة
   .            واخلطة املتبعة

   .                                        نطاق املسئولية عن أضرار املنتجات التجميلية  :       األول   بحث  امل

   :        مطلبان    وفيه
   .                            نطاق املسئولية من حيث املنتجات  :     األول      املطلب           

   .                                    نطاق املسئولية من حيث األشخاص املسئولون  :      الثاين      املطلب           

   .                                         أحكام املسئولية عن أضرار املنتجات التجميلية  :        الثاين   بحث  امل
   :           وفيه مطلبان

   .    يلية                                        األفعال املوجبة للمسئولية عن املنتجات التجم  :     األول      املطلب           

   .                                             العقوبات املقررة يف نظام منتجات التجميل السعودي  :      الثاين      املطلب           
   .                           وفيها أهم النتائج والتوصيات  :      اخلامتة

   .                   فهرس املصادر واملراجع  :        الفهارس



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

  مبحث األولال

  نطاق المسئولية عن أضرار المنتجات التجميلية

   :                        ويحتوي على المطالب اآلتية

   .                 من حيث المنتجات              نطاق المسئولية  :            المطلب األول

  .نطاق المسئولية من حيث األشخاص المسئولون: المطلب الثاني

  

  المطلب األول

  نطاق المسئولية من حيث المنتجات

                                                                 تتسم منتجات التجميـل عامليـا بـسالمة تأثريهـا علـى مـستخدميها يف حـال تقيـدت             

            نــــصوص عليهــــا،                                                        باالشــــرتاطات احملليــــة والعامليــــة اخلاصــــة وعنــــد اســــتخدامها لألغــــراض امل

     تنـــاء            وينتـــشر اق                             ريات الطبيـــة واالدعـــاءات العالجيـــة،                               ومييزهـــا عـــن األدويـــة خلوهـــا مـــن التـــأث

                                             غـراض واسـتخدامات كثـرية، فمنهـا مـا يـستخدم لـدواعي                          منتجات التجميل بـني النـاس أل

                                                                  التنظيــــف أو التعطــــري أو احلمايــــة أو حتــــسني املظهــــر وخيتلــــف موضــــع اســــتخدامها علــــى 

                                                 هـــا، فمنهـــا مـــا يوضـــع علـــى اجللـــد أو الـــشعر أو األظـــافر أو                   اجلـــسم علـــى حـــسب ادعاء

   . )١ (      الشفاه

                                                 

ً                                                                            ًونظرا لالتساع الكبري يف عمليات تصنيع واسترياد منتجات التجميل وتسويقها، فقـد أخـذت   -    ١

                                                                                     اهليئة العامة للغذاء والدواء على عاتقهـا تنظـيم تـصنيع واسـترياد واسـتخدام منتجـات التجميـل يف 

                                                             بت اهليئة على إصدار وحتديث التشريعات النظامية واملواصفات الفنيـة                       اململكة، ونتيجة لذلك دأ

                                  ومن إحدى الوسائل اليت تبنتها اهليئة   .                                              اليت تساعد يف ضمان سالمة ومأمونية منتجات التجميل

                                                                        يف تنظــيم منتجــات التجميــل هــي إطــالق نظــام الكــرتوين خــاص بــإدراج منتجــات التجميـــل اي 

   )eCosma (      كوزما 

  .                        ئة العامة للغذاء والدواء        موقع اهلي  :     راجع



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                             وملــــا كانــــت املنتجــــات التجميليــــة هــــي حمــــور املــــسئولية، وحمــــل التعاقــــد والــــسبب يف 

                                                                      إصــابة املــستهلك بالــضرر، فكــان البــد مــن اإلحاطــة مبفهومهــا والوقــوف علــى الفــرق بــني 

   .                                     املنتج التجميلي السليم واملغشوش والفاسد

             أي منـــتج حيتـــوي   :" )١ (                     املنـــتج التجميلـــي بأنـــه                                        وقـــد عـــرف نظـــام التجميـــل الـــسعودي

     تـشمل    ، و               مـن جـسم اإلنـسان         اخلارجيـة                  ستخدامه على األجزاء ال       معد         أو أكثر        على مادة

     أو            التناسـلية           مـن األعـضاء         اخلارجيـة                                            اجللد و الـشعر و األظـافر و الـشفاه أو علـى األجـزاء

                           غـــــراض التنظيـــــف أو التعطـــــري أو   ، أل             لتجويـــــف الفمـــــوي              ألغـــــشية املبطنـــــة ل   ا      ان، أو    األســـــن

       اجلـــــسم                                      دة أو تغيـــــري مظهرهـــــا وحتــــسينه أو تغـــــري رائحـــــة                  بقائهـــــا يف حالـــــه جيــــ         احلمايــــة أو

     ".       وحتسينه

           فقـد عرفـت  ، )٢   (       الشخـصية                    التجميل والعنايـة                           لالئحة الفنية اخلليجية ملنتجات ا                أما 

        دة معــــدة              أي خلــــيط أو مــــا    :"                                              املستحــــضرات التجميليــــة يف املــــادة األوىل منهــــا علــــى أنــــه 

                                                 

  .                                              راجع املادة األوىل من نظام منتجات التجميل السعودي  -    ١

 GSO                                           قييس لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربيـة                           صدرت هذه الالئحة عن هيئة الت  -    ٢

                                                           م، حيـــث أن هيئـــة التقيـــيس لـــدول جملــس التعـــاون لـــدول اخللـــيج العربيـــة     ٢٠١٦ /  ١٢ /  ٢٩       بتــاريخ 

                                                                                  منوط �ا وضـع واعتمـاد وحتـديث ونـشر اللـوائح الفنيـة واملواصـفات القياسـية اخلليجيـة وإجـراءات 

                                      هـــــــزة القيـــــــاس واملعـــــــايرة والتعـــــــاريف والرمـــــــوز                                        تقـــــــومي املطابقـــــــة اخلليجيـــــــة للـــــــسلع واملنتجـــــــات وأج

                                                                             واملــصطلحات الفنيــة واشــرتاطات تنفيــذ وأســاليب ســحب العينــات والفحــص واالختبــار واملعــايرة 

                                                                                  طبقا للـوائح التنفيذيـة الـصادرة بـذلك، فإنـه مت إصـدار هـذه الالئحـة الفنيـة اخلاصـة مبستحـضرات 

                                 ب استيفائها سواء من قبل مستحضرات                                                 التجميل والعناية الشخصية اليت توضح املتطلبات الواج

                                                                                     التجميل والعناية الشخصية املنتجة حمليا أو تلك اليت يتم استريادها من اخلارج إىل أي من الدول 

ً                                                                           ًاألعــضاء، وأي ا مــن هــذه املنتجــات يــتم الــسماح بتــداوهلا احلــر يف ســوق الــدول األعــضاء دون 

   .            ت هذه الالئحة                                              إعاقة يف املنافذ اجلمركية إذا كانت مستوفية ملتطلبا

  .                                                       الالئحة الفنية اخلليجية ملستحضرات التجميل والعناية الشخصية  :     راجع



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                          البـشرة أو الـشعر أو األظـافر  ( :              جلسم اإلنـسان مثـل           ء اخلارجية ا ز                  الستخدام ومالمسة األج

ــــف                                                    أو األســــنان أو األعــــضاء التناســــلية اخلارجيــــة أو الغــــشاء         أو الــــشفاه               املخــــاطي لتجوي

                                                                        للقيــام بوظيفــة أساســية أو حــصرية وهــي تنظيفهــا أو تعطريهــا أو تغيــري مظهرهــا أو  )    الفــم

   . "                                     حتها أو محايتها أو إبقائها يف أفضل حالة  ائ ر     حتسني

     لــــــصلة                                                                كمــــــا زادت تلــــــك الالئحــــــة يف وضــــــع تعريــــــف لــــــبعض املــــــصطلحات ذات ا

                                                     أي عنـصر كيميـائي ومركباتـه علـى احلالـة الطبيعيـة أو الـيت مت    :"                        كتعريفها للمادة على أ�ا

               مــــضافة ضــــرورية                        تــــصنيع، مبــــا يف ذلــــك أي مــــواد                              احلــــصول عليهــــا عــــن طريــــق أي عمليــــة

              املــــستخدمة ولكــــن                                      رها وأي شــــوائب نامجــــة عــــن عمليــــة التــــصنيع ا ر               للحفــــاظ علــــى اســــتق

           ر املـــادة أو  ا ر                             صلها دون أن يـــؤثر ذلـــك علـــى اســـتق    كـــن فـــ                            باســـتثناء أي مـــادة مذيبـــة الـــيت مي

                                      خلــيط أو حملـول يتكــون مـن اثنــني أو أكثـر مــن    :"                       ، وتعريفهـا للخلــيط بأنـه "           يغـري تكوينهــا

   . )١ ( "     املواد

ـــسعودي                                                                              ويف بيـــان حقيقـــة املنـــتج املغـــشوش فقـــد عرفـــه نظـــام منتجـــات التجميـــل ال

                     أو مـــصدره ســـواء حيتـــوي  ه          أو هوايتـــً                                     ًاملنـــتج التجميلـــي الـــذي مت عمـــدا تغيـــري حمتـــواه   :"     بأنـــه

                                                 

                                                مـادة مكونــة مـن جزيئــات أو مكونــات متناهيـة الــصغر مــن    : "                              كمـا عرفــت املـادة النانويــة بأ�ــا  -    ١

ً                                               ًومـستقرة حيويـا، صـنعت بـشكل مقـصود مـع واحـد أو أكثـر                                   أبعاد النانو وهي غري قابلة للذوبان 

    ".        نانومرت   ١٠٠     إىل  ١                                                  من األبعاد اخلارجية أو البنية الداخلية على مقياس من 

                                                              املـــواد املـــستخدمة حـــصرا أو أساســـا ملنـــع تطـــور الكائنـــات احليـــة الدقيقـــة يف    : "                  واملـــواد احلافظـــة بأ�ـــا

   .                               مستحضر التجميل والعناية الشخصية

                                                            املــــواد املـــــستخدمة حــــصرا أو أساســـــا لتلــــوين مستحـــــضر التجميــــل والعنايـــــة    :"          لونــــة بأ�ـــــا          و املــــواد امل

                                                                       الشخــصية، اجلــسم ككــل أو بعــض األجــزاء منــه، مــن خــالل امتــصاص أو عكــس الــضوء املرئــي؛ 

  )                                                                    باإلضـــــــــافة إىل ذلـــــــــك، تعتـــــــــرب أيـــــــــضا مـــــــــواد ملونـــــــــة، املكونـــــــــات ذات اخلـــــــــصائص التلوينيـــــــــة 

precursors )    ة ملونات شعر الرأس بالتأكسد                 اليت تستعمل يف صناع                           ."   



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

          و كــــــــان دون                                                كونــــــــات نفــــــــسها أو علــــــــى مكونـــــــات خاطئــــــــة أو مــــــــواد ملوثــــــــة أ      علـــــــى امل

   . )١ ( "      مكونات

                         املنـــتج التجميلــي الــذي تغـــريت    : "                                                       وأمــا املنــتج الفاســد فعرفـــه النظــام الــسعودي بأنــه

                                  ، ومل ختـرج الالئحـة الفنيـة اخلليجيـة عـن  "                  أو حمتواه اجلرثـومي                         ه الفيزيائية و الكيميائية    صفات

   .         ت التعريف                    هذا النهج فعرفته بذا

                      لالئحـة الفنيـة اخلليجيــة،  ا                                                           ويتبـني ممـا سـبق أن نظـام منتجـات التجميـل الـسعودي و

ًقد وضعا تعريفا للمنـتج التجميلـي، مبينـا خصائـصه املميـزة لـه، وتعريفـا للمنـتج املغـشوش  ً ً                                                                              ً ً ً

                                                                            والفاسد، ليسهل التعرف عليهما ومتييزمها عن املنتج السليم أو الـصاحل لالسـتخدام، وقـد 

                          أن املنــــتج يــــشمل كــــل مــــن املنــــتج  )٢ (                                     ثر املــــنظم الــــسعودي باالجتــــاه احلــــديث الــــسائد   تــــأ

                      فعمليــة التــصنيع طالــت  ،               ات طبيعيــة خالــصة    منتجــ  ً               ًنظــرا لنــدرة وجــود                 الطبيعــي والــصناعي 

            ألن الــــصناعات ً                          ً، وحــــسنا فعــــل املــــنظم الــــسعودي                                غالبيــــة املنتجــــات حــــىت الطبيعيــــة منهــــا

                                    واحـد مـن املنتجـات، إمنـا اشـتملت املنتجـات                              احلالية مل تعد مقتـصرة علـى نـوع          التجميلية 

   .                     جانب املنتجات الصناعية                                        الطبيعية والزراعية وغريها من املنتجات إىل

                                                 

  .                       نتج املغشوش بنفس التعريف  امل                            عرفت الالئحة الفنية اخلليجية  -    ١

                              األول، يرى اقتـصاره علـى املنتجـات    :َ           َنتج إىل رأيني                                  انقسم الفقه القانوين بشأن مشتمالت امل    -    ٢

                                        أضرارها نظرا ملا يلزمها من صناعة وتـشغيل،                                             الصناعية فقط، على اعتبار أ�ا األوىل باحلرص من

                                             ال يــدخل فيهــا التــصنيع إال نــادرا، األمــر الــذي يقلــل                                    وذلــك علــى عكــس املنتجــات الطبيعيــة الــيت

   .                       من احتمال وقوع ضرر منها

        القـــوانني                         أخـــذت �ـــذا املعــىن كثـــري مـــن                              يـــشمل الـــشقني الـــصناعي والطبيعــي،َ                    َالثــاين، يـــرى بـــأن املنــتج

             التطبيــق بــشان                     حــول القــانون الواجــب                                                   احلديثــة واملعاهــدات الدوليــة ذات العالقــة كاتفاقيــة الهــاي

   .    ١٩٧٧       أكتوبر  /           تشرين أول ١                    ودخلت حيز التنفيذ يف  "              ية عن املنتجات       املسؤول

            دار الفكـر               حممـد شـكري سـرور،  .    د                                                 مسئولية املنتج عن األضرار اليت تسببها منتجاته اخلطـرة،  :     راجع

  .           وما بعدها ٥    ، ص     ١٩٨٣                العريب، القاهرة، 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

  المطلب الثاني

  نطاق المسؤولية من حيث األشخاص المسئولون

                                                                               حىت تصل املنتجات التجميلية إىل املستهلك، متر بعدة مراحـل، يـشارك فيهـا عـدد 

                                                                           من األشخاص، فتبدأ مبرحلة اإلنتـاج، وفيهـا يـتم إنتـاج املنـتج و�يئتـه للعـرض يف الـسوق، 

                                    ر اجلملــة املــصدر للــسلعة، وتنتهــي بوصــوهلا                                         مث تــأيت مرحلــة التوزيــع، والــيت تبــدأ بتلقــي تــاج

                                                                      إىل يد املستهلك، وهنا يثور التساؤل عن الشخص املسئول يف حالة حدوث أضـرار مـن 

ُ                                                                  ُهــذا املنــتج املعيــب؟ فــإىل مــن توجــه دعــوى املــسؤولية؟ هــل إىل األشــخاص املــشرتكني يف 

                                  عملية اإلنتاج أم يف عملية التوزيع؟

ّوزع، مبقولــــة أن العيــــب                        ة تنــــصرف إىل املنــــتج دون املــــ                                    وقــــد يقــــول قائــــل أن املــــسؤولي ّ                    ّ ّ

ّ                             ّالتوزيـع، كمـا أن هـذا املـسلك مـن                     يف مرحلـة اإلنتـاج الً                         ً املفضي إىل األضرار حيدث غالبـا

ّ               ّذلــــــك أن بــــــاب دفــــــع    ،                             نتجــــــني إىل احلــــــرص علــــــى جــــــودة منتجــــــا�م               شــــــأنه أن يــــــدفع امل

                      إدخـال مرحلـة التوزيـع   إىل                ، وقد يدعو آخر   م  و�ُ                                ُمسؤوليتهم وحتميلها غريهم قد أوصد د

ُ أن املـضرور يفـض                          يف جمال املسؤولية، على اعتبار ّ              ُ ّل مقاضـاة التـاجر الـذي يعرفـه، و تـسلم ّ َ                                   ّ َ

                                     منـــتج الـــسلعة فهـــو غريـــب عنـــه ال يعرفـــه، إذ   ّ                                     ّمنـــه املنتـــوج، واملقـــيم يف مكـــان إقامتـــه، أمـــا

ــــب يف األمــــر أن يكــــون أجنبيــــا ّعمليــــة مكلفــــة وشــــاقة بالنــــس                 ، وتكــــون مقاضــــاتهً                            ً الغال ّ                       ّ    بة ّ

   . )١ (ّ      ّللمدعي

ـــــان حقيقـــــة األشـــــخاص  ـــــني  (                                                             ولبحـــــث هـــــذه املـــــسألة فـــــسوف نتعـــــرض إىل بي        املعني

           ام التجميــل                                                        املــشرتكني يف عمليــة إنتــاج وتوزيــع املنــتج التجميلــي، كمــا ورد بنظــ  )          باملــسؤولية

   :                            السعودي وذلك على النحو التايل

                                                 

  ،                  دار اجلامعـــة اجلديـــدة            قـــادة شـــهيدة،   .    ، د )            دراســـة مقارنـــة (                       املـــسئولية املدنيـــة للمنـــتج   :       راجـــع  -    ١

  . ٣ ٤    م، ص ٧   ٢٠٠



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

ــــصنع (ُ       ُالمــــدرج    ):  ١ ( ــــل   )  ٨ / ١ (             عرفــــت املــــادة   ):ُ         ُالمـــ                        مــــن نظــــام منتجــــات التجمي

                                                       الشخص من ذوي الصفة الطبيعية أو املعنوية الذي يقيـد املنـتج    :" ُ                   ُالسعودي، املدرج بأنه

ُ                                           ُ، وجــــاءت املــــادة الــــسابعة لتوضــــح أن مفهــــوم املــــدرج  " )١ (                       التجميلــــي بامســــه لــــدى اهليئــــة

ـــــصنع بقوهلـــــا ــــــنتج أو املــ ُينـــــصرف إىل املـ ُ                                 ُ             أو الـــــشركة  )٢ (                       يتقـــــدم لطلـــــب اإلدراج املـــــصنع   :" ُ

ــــشروط الــــيت                      أو مــــن يفــــوض منهمــــا وف )٣ (                      املنتجــــة للمنــــتج التجميلــــي ً                        ًقــــا لإلجــــراءات وال

     ".             حتددها الالئحة

                                                          ويـــشمل هـــذا املـــصطلح املـــستورد واملـــوزع، وبـــالنظر يف نظـــام املنتجـــات  :      التـــاجر   ):  ٢ (

              الالئحــة الفنيـــة                                                           التجميليــة الــسعودي جنــد أنــه مل يــورد تعريــف هلــذه املــصطلحات، إال أن 

   أي  "  :       بأنــه )٤ (  رد     املــستو          ، قــد عرفــت                                          اخلليجيــة ملستحــضرات التجميــل والعنايــة الشخــصية

               ويقــــوم بالوضــــع يف                                ي مقــــره داخــــل إحــــدى الــــدول األعــــضاء،                    شــــخص طبيعــــي أو اعتبــــار

      ، كمـا  "                                                    التجميل والعناية الشخصية مستورد من خارج الـدول األعـضاء              السوق ملستحضر

                                                 

  .            غذاء والدواء                               املقصود باهليئة اهليئة العامة لل  -    ١

   أي    :"     بأنـه  )   ١٩ / ٢ (ُ               ُاملــصنع يف املـادة                 ستحـضرات التجميـل                               عرفت الالئحة الفنيـة اخلليجيـة مل  -    ٢

                                      حــــضر التجميــــل والعنايــــة الشخــــصية، أو يوكــــل                                     شــــخص طبيعــــي أو اعتبــــاري يقــــوم بتــــصنيع مست

                                                                           تصميمه أو تصنيعه إىل شخص طبيعي أو اعتباري آخر، مث يقوم بتسويقه حتت امسه الشخـصي 

   ".                              أو حتت العالمة التجارية اخلاصة به

  )   ١٨ / ٢ (          ة يف املـــادة             الـــشركة املنتجـــ                             نيـــة اخلليجيـــة ملستحـــضرات التجميـــل                  عرفـــت الالئحـــة الف  -    ٣

                                                                                  الشركة اليت تقوم بتصنيع املنتج أو التعاقد مع الغري لتصنيع املنتج أو تقوم بوضع املنتج يف    :"     بأ�ا

                                                                             الـــسوق حتـــت امسهـــا أو عالمتهـــا التجاريـــة أو تقـــوم بتعـــديل املنـــتج بطريقـــة ميكـــن أن تـــؤثر علـــى 

   ".                                 مطابقته ملتطلبات هذه الالئحة الفنية

  .         من الالئحة  )   ٢٠ / ٢ (        املادة   -    ٤



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥١٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

        صانع أو                                              أي شـخص طبيعـي أو اعتبـاري يف سلـسلة اإلمـداد، غـري الـ "  :       بأنـه     املـوزع     عرفـت 

   . )١ ( "                        التجميل والعناية الشخصية   ت ا ر                           املستورد، يعرض يف السوق مستحض

   :                                                الشخص المسئول في نظام المنتجات التجميلية السعودي  : ً   ً أوال

ً      مل حيـــدد نظـــام املنتجـــات التجميليـــة الـــسعودي شخـــصا بعينـــه ليكـــون مـــسئوال عـــن  ً                                                                     ً ً

                                                لكــن نـص علــى تعـداد األشــخاص املعنيـني باملــسؤولية وذلــك يف                     أضـرار تلــك املنتجـات، و

                                                  تطبــق أحكــام هــذا النظــام علــى منتجــات التجميــل ومــصانعها    :"                        املــادة الثانيــة منــه بقولــه

ً                                      ً ، ويظهــر لنــا مــن هــذا الــنص أنــه أعطــى مــدلوال  "                                 ومــستودعا�ا، وعلــى تــداوهلا واالجتــار �ــا

                             فــشمل مرحلــة التــصنيع، والتوزيــع ً                                            ًواســعا للمــسئول عــن أضــرار املستحــضرات التجميليــة، 

                     محايـة مـستهلك  املنتجـات              يتفـق ومنطـق                                        والتداول، ولعل هـذا التوسـع يف حتديـد املـسئول

                                          لمــضرور باختيــار الــشخص األكثــر مالئمــة مــن طائفــة           حيــث يــسمح ل   ،                التجميليــة املعيبــة

   لــق              خاصـة فيمــا يتع            فيهـا العيــب                             جينبـه البحــث عـن املرحلــة الـيت نــشأ  و   ،              املنتجـني املــسؤولني

         علــى كــل    لية        للمــسئوً                      ً كمــا أن ذلــك يــضمن توزيعــا   ،                            نتجــات ذات التكنولوجيــة املعقــدة   بامل

   .                              املشاركني يف أنتاج املنتج التجميلي

     يكــون   :"ُ                                                                   ُ      إال أنــه قــد حــدد مــسؤولية املــدرج بــنص خــاص يف املــادة التاســعة منــه بقولــه

ًاملدرج مسئوال عن اآليت ُ                  ً ُ:   

ــــي- ١ ــــتج التجميل ــــصحة     أال- ٢     .                            مأمونيــــة املن ــــي أي ضــــرر ب ــــتج التجميل ــــسبب املن                                   ي

ً                                                                     ًاملستخدم حتت الظـروف العاديـة لالسـتخدام وفقـا إلرشـادات االسـتخدام والـتخلص منـه 

                                 ، وميكــن أن نــربر موقــف املــنظم الــسعودي  "                                     املوضــحة يف بيانــات امللــصق التعريفــي للمنــتج

   ية ُ                                                                 ُبتخصيص املدرج بنص خـاص يبـني إطـار مـسؤوليته، بأنـه هـو أكثـر األشـخاص مـسئول

ُ                                                                  ُيف جمــال املنتجــات التجميليــة، وال يعفــي ذلــك غــريه مــن األشــخاص املــشرتكني يف عمليــة 

                                                 

  .         من الالئحة  )   ٢١ / ٢ (        املادة   -    ١



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                           التوزيـــع أو التـــداول إذا مـــا ظهـــرت مـــسئوليتهم عـــن فـــساد هـــذه املنتجـــات، وهـــذا مـــا نـــراه 

ًواضحا جليا يف نص  ً                ً   ،                                                        الالئحة الفنية اخلليجية ملستحضرات التجميـل والعنايـة الشخـصيةً

                                                  سئولون عن أضـرار تلـك املنتجـات دون متييـز فنـصت يف املـادة                   اليت عددت األشخاص امل

                  ت التجميــل ومنتجــات  ا ر                          يعتــرب الــشخص املــسؤول عــن مستحــض    :"                   الرابعــة منهــا علــى أن

       داخـل  )      نظاميـة (        قانونيـة                                                     العناية الشخـصية أي شـخص اعتبـاري أو معنـوي مـستقر بـصفة

   :                         إحدى الدول األعضاء، كالتايل

   .                                  املنتجات املصنعة داخل الدول األعضاء                         الصانع هو الشخص املسؤول عن    .  ١

                                                    هــو الـشخص املـسؤول عــن املنتجـات املـستوردة مــن خـارج الــدول  )       املـستورد (   رج ُ    ُاملـد    .  ٢

   .      األعضاء

ً                                   ًا للمنتجـــات الـــيت يـــضع يف الـــسوق يف كـــل مـــن ُ                   ُأو املـــدرج بـــصفته موزعـــ /       املـــسجل و    .  ٣

   :           احلاالت اآلتية

     . )١ (                ..............."     ارية؛                                     إذا كانت املنتجات حتت امسه أو عالمته التج  .  أ

ـــــتج          ـــــداول املن ـــــع أو ت ـــــاج أو توزي                                                                وخنلـــــص ممـــــا ســـــبق أن أي شـــــخص اشـــــرتك يف إنت

                                                                        التجميلي، قد تثبـت مـسؤوليته حـال حـدوث أضـرار مـن هـذا املنـتج، علـى قـدر مـشاركته 

   .                                                  وتقصريه، وفعله املوجب للمسئولية عن أضرار تلك املنتجات

                                                 

ــــؤثر علــــى مطابقتهــــا   .  ب                  "...............    -    ١ ــــام بتعــــديل املنتجــــات بطريقــــة ميكــــن أن ت                                                        إذا ق

                            ملتطلبات هذه الالئحة الفنية؛

                                                                            ال تعتـــرب ترمجـــة املعلومـــات املتعلقـــة مبستحـــضر التجميـــل والعنايـــة الشخـــصية متـــداول يف الـــسوق   .  ج

   .                                   ته للمتطلبات املعمول �ا يف هذه الالئحة                                 مبثابة تعديل ميكن أن يؤثر على مطابق

                                                                        ميكـــن للـــصانع أو املـــستورد أو املـــوزع أن يعـــني خبطـــاب تفـــويض مـــصدق مـــن جهـــة موثوقـــة حـــسب 

ًاآلليــــات الــــيت تعتمــــدها الــــدول األعــــضاء شــــخص ا مــــستق ا ر داخــــل إحــــدى الــــدول األعــــضاء  ً                                                                      ً ً

  . "                                                 كشخص مسؤول والذي جيب عليه أن يقبل هذا التعيني كتابة



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

    :                                 التزامات الشخص المسئول القانونية  : ً     ً ثانيا

ُ                                                   ُملنتجــات التجميليــة الــسعودي قــد خــص املـــدرج بــنص يبــني حــدود                          كمــا أن نظــام ا
  ُ             ُجيـب علـى املــدرج   :" ً                                                      ًمسؤوليته، فقد خصه أيضا بنص يبني التزاماته، حـني نـص علـى أن

                                                 إبــــالغ اهليئــــة يف حــــال حــــدوث ضــــرر ســــببه املنــــتج التجميــــل أو  - ١   :              االلتــــزام مبــــا يــــأيت

              االحتفـــــاظ مبلـــــف - ٢ .             هـــــي يف أي بلـــــد              عنـــــد اســـــتدعائه    أو                 حـــــدوث خطـــــأ يف تـــــصنيعه

   .                       تقدميه إىل اهليئة عند طلبه   ي و                     معلومات املنتج التجميل

               وثيــــق بيــــع املنــــتج    ت- ٤   .   ي                                   عــــن أي تعــــديل يــــتم علــــى املنــــتج التجميلــــ            إبــــالغ اهليئــــة- ٣

   .               التجميلي باجلملة

      ".                           استخدام للمنتج التجميلي                        إبالغ اهليئة عن أي إساءة- ٥

           فقـد وضـعت                             رات التجميل والعناية الشخـصية                           الالئحة الفنية اخلليجية ملستحض                أما 

    :"     وهي )١   (                                           التزامات متعددة جيب أن يلتزم �ا الشخص املسئول

                                                 

   .         من الالئحة  )  ٥ (        املادة   -    ١

   :"        تتمثــل يف  )  ٦ (                                                                           ومــن نافلــة القــول إن الالئحــة وضــعت التزامــات علــى عــاتق املــوزع يف املــادة 

                      ية يف الــسوق أن حيـرص علــى                                                   جيـب علــى املـوزع عنــد عـرض مستحــضر التجميـل والعنايــة الشخـص

   .ً                                        ًااللتزام باملتطلبات املطبقة وفقا هلذه الالئحة

   :                                                                           قبل عرض مستحضر التجميل والعناية الشخصية يف السوق جيب على املوزع االلتزام مبا يلي    .  ٢

                                 إذا كان هـو املـسئول عـن توريـد املنـتج   )   ١٥ (                                              استيفاء متطلبات اإلدراج املنصوص عليها يف املادة - أ

   .         ي يف السوق       التجميل

   . )  ١٩ (                                                       التحقق من وجود البيانات اإليضاحية املشار إليها يف املادة - ب

                                                                              التحقــق مـــن تثبيـــت شــارة املطابقـــة اخلليجيـــة علـــى مستحــضرات التجميـــل والعنايـــة الشخـــصية، - ج

ً                                                                                         ًاملستوفية ملتطلبات اللوائح الفنية اخلليجية السارية، وفقا للمتطلبات اخلليجية ذات العالقة بشارة 

   .             طابقة اخلليجية  امل

     = .                                                                التحقق من أنه مت التقيد بالنظام اإللكرتوين لتتبع املطابقة لدى اهليئة- د



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                               جيــب علــى الــشخص املــسؤول ضــمان اســتيفاء املتطلبــات املنــصوص عليهــا يف هــذه  . ١  

   .                          وضع أو عرض منتجاته يف السوق                                 الالئحة الفنية اخلليجية، وذلك قبل

   :        عن اآليتً                       ً يكون الشخص املسؤول مسئوال    .  ٢

                                                                                                                     

   .                                                                      التحقق من عدم جتاوز أقرب تاريخ حيتمل فيه توقف خصائص املنتج، عند االقتضاء- ه  = 

   :                                          يتعني على املوزع اختاذ ما يلي حسب احلاالت اآلتية    .  ٣

                                                 لعناية الشخصية غري مطابق ملتطلبات هذه الالئحة، فيجب                                  إذا تبني له أن مستحضر التجميل وا- أ

  ِ                                                       ِعليه عدم عرضه يف السوق حىت يصبح مطابقا للمتطلبات السارية؛

                                                                              إذا تبـــني لـــه أن مستحـــضر التجميـــل والعنايـــة الشخـــصية الـــذي قـــام بعرضـــه يف الـــسوق غـــري مطـــابق  و

                        اختــاذ األفعــال التــصحيحية ً                                                             ًللــوائح الفنيــة اخلليجيــة الــسارية، فيجــب عليــه التأكــد فــورا مــن أنــه مت

   .                                                                         الالزمة لضمان مطابقة ذلك املستحضر، أو أنه مت سحبه أو استدعاؤه إذا اقتضى احلال

                                                                              باإلضافة إىل ذلـك، فإنـه إذا مـا جنمـت عـن مستحـضر التجميـل والعنايـة الشخـصية أيـة خمـاطر - ب

            أو لـسلطات ً                                                                ًعلى صحة اإلنسان فيجب على املوزع أن يقوم فـو ا ر بإخطـار الـشخص املـسئول

                                                                        املختـــصة يف الـــدول األعـــضاء الـــيت مت عـــرض هـــذا املنـــتج يف أســـواقها عـــن هـــذه املخـــاطر وحتديـــد 

   .                                                                             تفاصيلها، وباألخص التفاصيل املتعلقة بعدم املطابقة واألفعال التصحيحية اليت متت بشأ�ا

  ت                                                                      جيـــب علـــى املـــوزع، طاملـــا كـــان املنـــتج حتـــت مـــسؤوليته، أن يتأكـــد مـــن عـــدم تعـــارض عمليـــا    .  ٤

   .                                              التخزين أو النقل مع مطابقته ملتطلبات هذه الالئحة

                                                                          جيـــب علـــى املـــوزع التعـــاون مـــع الـــسلطات املختـــصة كلمـــا طلبـــت تزويـــدها بـــاإلجراءات املتخـــذة     .  ٥

                             وعلـى وجـه اخلـصوص، جيـب علـى املـوزع   .                                               إلزالة املخاطر من املنتج الذي قام بعرضـه يف أسـواقها

                                    طنيـــة خمتـــصة يف أي مـــن الـــدول األعـــضاء، مجيـــع ً                                   ًأن يـــوفر، بنـــاء علـــى طلـــب مـــربر مـــن ســـلطة و

       مـن هـذه   )  ٢ (                                                                            املعلومات والوثائق الالزمة لتأكيد مطابقة املنتج للمتطلبات املشار إليها يف الفقرة 

                                                                                           املادة، وذلك باللغة اإلجنليزية، مع مراعاة توفري ترمجة إىل اللغة العربية للوثائق الالزمة عند الطلب 

  .ً                                        ًلك خالل أجل يكون متناسبا مع درجة االستعجال                         من قبل السلطات املختصة، وذ



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                   لـــــي أوال يـــــسبب أي ضـــــرر بـــــصحة املـــــستخدم حتـــــت                            ضـــــمان مأمونيـــــة املنـــــتج التجمي- أ

ـــة لالســـتخدام وفقـــا ـــه املوضـــحة يف  ً                             ً الظـــروف العادي                                       إلرشـــادات االســـتخدام والـــتخلص من

                               بيانات امللصق التعريفي للمنتج؛

       ء تقـــومي  ا ر   وإجـــ   )    ١٠ (ً         ًا للمـــادة               ات التجميـــل وفقـــ ر                       ضـــمان تقيـــيم الـــسالمة ملستحـــض  - ب

   .     لفنية        الالئحة ا          من هذه )  ١١ (ً                   ًاملطابقة وفقا للمادة

                   ت التجميــــــل والعنايــــــة  ا ر                           ة املطابقــــــة اخلليجيــــــة علــــــى مستحــــــض                ضــــــمان تثبيــــــت شــــــار- ج

ــــة اخلليجيــــة الــــسارية، وفــــق ا للمتطلبــــات                                    الشخــــصية، املــــستوفية ملتطلبــــات اللــــوائح ً                                        ًالفني

                                           اخلليجية ذات العالقة بشارة املطابقة اخلليجية؛

       الالئحــــة          مــــن هــــذه  )    ١٥   (ً         ًا للمــــادة               ات التجميــــل وفقــــ ر         جيل مستحــــض         ضــــمان تــــس- د

                    املطابقة لدى اهليئة؛                                       الفنية، والتقيد بالنظام اإللكرتوين لتتبع

                     للـــــسلطات املختـــــصة عنـــــد       إتاحتـــــه و                             ظ مبلـــــف معلومـــــات املنـــــتج التجميلـــــي         االحتفـــــا- ه

        الطلب؛

                                                              إبــــالغ اهليئــــة يف حــــال حــــدوث ضــــرر ســــببه املنــــتج التجميلــــي أو حــــدوث خطــــأ يف - و

     به؛             بلد فور علمه                              تصنيعه أو عند استدعائه يف أي

                                                                     إبــالغ اهليئــة والــسلطات املختــصة يف الــدول األعــضاء الــيت مت وضــع املنــتج التجميلــي - ز

                                                     يـتم علـى املنـتج التجميلـي أو أيـة إسـاءة اسـتخدام لـه، وذلـك                        يف أسواقها عـن أي تعـديل

   .           فور علمه �ا

                                                              إذا اعتــــرب الــــشخص املــــسؤول، أو تــــوفرت لديــــه أســــباب لالعتقــــاد بــــأن مستحــــضر     .  ٣

       لالئحـــة،                             بوضـــعه يف الـــسوق غـــري مطـــابق هلـــذه ا                     يـــة الشخـــصية الـــذي قـــام              التجميـــل والعنا

              مطابقـا، أو أن                                           باألفعال التصحيحية الالزمة جلعـل ذلـك املنـتجً                      ً فيجب عليه أن يقوم فورا

   .                                     يقوم بسحبه أو استدعائه إذا اقتضى احلال



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                            جيـــب علـــى الـــشخص املـــسؤول التعـــاون مـــع الـــسلطات املختـــصة كلمـــا طلبـــت هـــذه     .  ٤

  ت  ا ر                               إلزالــة األخطــار الــيت تــشكلها مستحــض                       لــك فيمــا خيــص أي عمليــة �ــدف       األخــرية ذ

   .                              التجميل اليت قام بعرضها يف السوق

ً                                ًاخلصوص أن يوفر، بناء علـى طلـب مـربر                               وجيب على الشخص املسؤول على وجه            
         والوثــــائق                                                              مــــن الــــسلطة الوطنيــــة املختــــصة يف أي مــــن الــــدول األعــــضاء، مجيــــع املعلومــــات

ـــد ـــة ال             الالزمـــة لتأكي ـــة، مـــع                                    مطابقـــة مستحـــضر التجميـــل والعناي                           شخـــصية باللغـــة اإلجنليزي

ـــل الـــسلطات                         عـــاة تـــوفري ترمجـــة إىل اللغـــة ا ر م ـــد الطلـــب مـــن قب ـــة للوثـــائق الالزمـــة عن                                                 العربي

   . "ً                  ًا مع درجة االستعجال                              ختصة، وذلك خالل أجل يكون متناسب  امل

                 الــشخص املــسؤول يف                                                             وممــا ال شــك فيــه أن خمالفــة أي مــن االلتزامــات املقــررة علــى

                                                                   نطـــاق تـــصنيع وتـــداول املنتجـــات التجميليـــة ســـوف يعـــرض صـــاحبه للعقـــاب، املقـــرر يف 

                                                                        النصوص اخلاصة باجلزاءات اخلاصة مبخالفة أحكام هذا النظام، وهو ما سـنتعرض لـه يف 

   .            املبحث القادم



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

  المبحث الثاني

  أحكام المسئولية عن أضرار المنتجات التجميلية

   :           وفيه مطلبان

   .                                            األفعال املوجبة للمسئولية عن املنتجات التجميلية  :     األول      املطلب           

   .                                             العقوبات املقررة يف نظام منتجات التجميل السعودي  :      الثاين      املطلب           

  المطلب األول

  األفعال الموجبة للمسئولية عن المنتجات التجميلية

          سئولية عـــن   لمـــ        املوجبـــة لً                                                  ً      وضـــع نظـــام منتجـــات التجميـــل الـــسعودي صـــورا لألفعـــال 

ً                                                                            ًاملنتجات التجميلية، واليت قد يرتتب عنها أضرارا باملستهلك، وقرر هلا عقوبات تتناسـب 

                                                               معهــــا، وذلــــك يف إطــــار محايــــة املــــستهلك ملنتجــــات التجميــــل، وســــوف نعــــرض يف هــــذا 

   .                     املطلب لصور تلك األفعال

                         تــصدر اهليئــة العامــة للغــذاء    :                                    عــدم مطابقــة المنــتج للمواصــفات القياســية  : ً   ً أوال

                                                                           والـــدواء اللـــوائح الفنيـــة واملواصـــفات القياســـية ملنتجـــات التجميـــل ومـــصانعها واشـــرتاطات 

  ،  )٢   (                                                   ، وجيــب علــى املتعــاملني يف هــذا ا�ــال االلتــزام بتلــك املواصــفات )١   (            العــاملني فيهــا

                                                 

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )  ٥ (        املادة   -    ١

  ً                       ً يكـون الـشخص املـسئول مـسئوال   :"       علـى أن  )  ٢ / ٥ (                                    نصت الالئحة الفنية اخلليجية يف املادة   -    ٢

   :      عن اآليت

                                                                             ضــمان مأمونيــة املنــتج التجميلــي أوال يــسبب أي ضــرر بــصحة املــستخدم حتــت الظــروف العاديــة - أ

ً                                                                          ًلالســـتخدام وفقـــا إلرشـــادات االســـتخدام والـــتخلص منـــه املوضـــحة يف بيانـــات امللـــصق التعريفـــي 

         للمنتج؛

ً                        ً وإجــراء تقــومي املطابقــة وفقــا   )   ١٠ (ً             ً وفقــا للمــادة                                     ضــمان تقيــيم الــسالمة ملستحــضرات التجميــل- ب

     =                     من هذه الالئحة الفنية؛  )   ١١ (       للمادة 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                       وتتحقـــــق اهليئـــــة مـــــن مطابقـــــة منتجـــــات التجميـــــل للـــــوائح الفنيـــــة واملواصـــــفات القياســـــية 

   . )١ (                               تعني بشركات متخصصة للتحقق من ذلك                                واالشرتاطات اليت اعتمد�ا، وهلا أن تس

                                                               ن هيئة التقييس لدول جملس التعـاون لـدول اخللـيج العربيـة منـوط �ـا وضـع  إ     وحيث             

         ءات تقـومي  ا ر                            واصـفات القياسـية اخلليجيـة، وإجـ   وامل                  اللـوائح الفنيـة ،                  واعتماد وحتـديث ونـشر

ـــــة للـــــسلع واملنتجـــــات وأجهـــــزة القيـــــاس         املطابقـــــة ا         والرمـــــوز   ،                     واملعـــــايرة والتعـــــاريف ،                                   خلليجي

   ،                                             طات تنفيـذ وأسـاليب سـحب العينـات والفحـص واالختبـار ا          فنية، واشـرت            واملصطلحات ال

ــــةً             ً واملعــــايرة طبقــــا                          ، فقــــد وضــــعت جلنــــة للتحقــــق مــــن  )٢ (            الــــصادرة بــــذلك                    للــــوائح التنفيذي

                                                      اللجنـــة املـــشرفة علـــى عمليـــة إصـــدار اللـــوائح الفنيـــة اخلليجيـــة،     :"                    املطابقـــة، عرفتهـــا بأ�ـــا

                                                         عـــــضويتها ممثلـــــني عـــــن األجهـــــزة الوطنيـــــة للتقيـــــيس يف الـــــدول األعـــــضاء مـــــن         وتـــــضم يف

                   ، وأناطــت �ــا التحقــق  )٣ ( "    اســية             املواصــفات القي                                املختــصني يف شــؤون املطابقــة أو تطبيــق

                                                                                                                     

                                                                         ضــــمان تثبيــــت شــــارة املطابقــــة اخلليجيــــة علــــى مستحــــضرات التجميــــل والعنايــــة الشخــــصية، - ج  = 

ً                                                                                    ًاملـــستوفية ملتطلبـــات اللـــوائح الفنيـــة اخلليجيـــة الـــسارية، وفـــق ا للمتطلبـــات اخلليجيـــة ذات العالقـــة 

                طابقة اخلليجية؛        بشارة امل

                              مـــن هـــذه الالئحـــة الفنيـــة، والتقيـــد   )   ١٥ (ً                                         ً ضـــمان تـــسجيل مستحـــضرات التجميـــل وفقـــا للمـــادة - د

                                         بالنظام اإللكرتوين لتتبع املطابقة لدى اهليئة؛

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )  ٦ (        املادة   -    ١

                    ات التجميـل والعنايـة                                                من التمهيد اخلاص بالالئحـة الفنيـة اخلليجيـة ملستحـضر  ١١            راجع فقرة   -    ٢

  .       الشخصية

                                                   وقـد وضـعت الالئحـة جلنـة أخـرى مسيـت باللجنـة الفرعيـة لـسالمة            من الالئحـة،   )  ٢ / ٦ (       املادة  -    ٣

                                 جلنــة مهمتهــا إبــداء الــرأي يف املواضــيع    :"     بأ�ــا  )  ٨ / ٢ (                                 مستحــضرات التجميــل وعرفتهــا يف املــادة 

        املطابقــة                                                                          املــشار إليهــا يف هــذه الالئحــة الفنيــة وتقــدمي الــدعم الفــين للجنــة اخلليجيــة للتحقــق مــن 

                                                                                   لتمكينها من القيام مبهامها بالشكل املطلوب فيما يتعلق بسالمة مستحضرات التجميل والعناية 

   =                                                                      ويرتأسها رئيس اللجنة اخلليجية للتحقق من املطابقة أو من ينوب عنه وتتكون من  .        الشخصية



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                      ت التجميــل، فيمــا يتعلــق  ا ر                             باللجنــة الفرعيــة لــسالمة مستحــض        االســتعانة    وهلــا            مــن املطابقــة 

          وهلـا احلـق  ،                                                     تعديال�ا، كما جيوز هلـا االسـتعانة باللجنـة العامـة للمواصـفات و            �ذه الالئحة

                                  متخصـصة أو مـصغرة منبثقـة عنهـا، وجيـوز                                       يف إحالة أي موضوع فين إىل جلان قطاعيـة أو

         كمــا تقــوم   ،                          ء ومستــشارين مــن خــارج اهليئــة ا                         االســتعانة يف أداء أعماهلــا خبــرب           هلــذه اللجــان 

   . )١ (                                  يل تطبيق مقتضيات هذه الالئحة الفنية                              اللجنة بتطوير أدلة مساندة لتسه

                     حـة الفنيـة اخلليجيـة عـرب                                      األعضاء بتتبع املطابقة ملقتضيات هـذه الالئ                   وألزمت اهليئة الدول 

   . )٢   (                             الشخصية اليت يتم عرضها يف سوقها                    ت التجميل والعناية ا ر            مراقبة مستحض

                                      قـــــــــد يـــــــــسعي إىل التمـــــــــسك بعـــــــــدم مطابقـــــــــة املبيـــــــــع      ستهلك              ولـــــــــذا نـــــــــرى أن املـــــــــ            

                                                             �دف تفـادي الـصعوبات املرتبطـة بـاللجوء إىل دعـوى العيـوب اخلفيـة أو  )٣ (         للمواصفات

                                                                                                                     

                                                                        املختــصني يف جمــال مستحــضرات التجميــل والعنايــة الشخــصية يف الــدول األعــضاء الــذين يــتم   = 

                                وميكـن للـرئيس اسـتدعاء أي خبـري سـواء   .                                               تعيينهم من قبل ا�لس الفين باقرتاح من رئـيس اللجنـة

   ".                                                   من القطاع العام أو اخلاص للمشاركة يف أشغال هذه اللجنة

  .         من الالئحة  )   ٢٧ (        املادة   -    ١

  .         من الالئحة  )  ١ /  ٢١ (        املادة   -    ٢

                          املطابقـــة الكميـــة أي أن يقـــوم   :                                                ختتلـــف املطابقـــة بـــاختالف صـــورها املتعـــددة والـــيت تتنـــوع إىل    -    ٣

ًاملنـــتج بتـــسليم املـــستهلك الـــسلعة قـــدرا وكمـــا ويـــدخل ضـــمن ذلـــك مكونـــات الـــسلعة وتركيبتهـــا  ً                                                                            ً ً

                                                                   مـــا مت االتفـــاق عليـــه بينهمـــا، واملطابقـــة الوصـــفية الـــيت هـــي حتديـــد األوصـــاف الـــيت             الداخليـــة وفـــق

ً                                                                                ًتشتمل عليهـا الـسلعة وجود�ـا وأخـريا املطابقـة الوظيفيـة، ويقـصد �ـا صـالحية املبيـع لالسـتعمال 

                                                                           للغايات الـيت تـستعمل مـن أجلهـا منتجـات مـن نفـس النـوع إضـافة إىل صـالحيته لالسـتعمال يف 

   .                  اليت يريدها املستهلك             األغراض اخلاصة 

                      عمر عبـد البـاقي، منـشأة   .                                                            احلماية العقدية للمستهلك دراسة مقارنة بني الشريعة والقانون، د  :     راجع

  ،      تعمال         لوجهة االس  ع  ي        الحية املب                   وما بعدها، ضمان ص   ٦٨٩    م، ص    ٢٠٠٤                  املعرف، اإلسكندرية، 

   .   ١٧   ص        ريخ نشر،                                           دار أم القرى للطبع والنشر، املنصورة، بدون تا                ثروت عبد احلميد،   .  د



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                      لتفــادي اآلثــار النامجــة عــن شــروط اإلعفــاء والتخفيــف مــن ضــمان العيــب اخلفــي، ويبــدو 

                                                                         التمسك بعدم املطابقة للمواصفات وألول وهلة، أكثر فائـدة وأقـل صـعوبة مـن التمـسك 

                                                  ن مــسئولية البــائع عــن عــدم تنفيــذ التزامــه بتــسليم مبيــع                           بــضمان العيــوب اخلفيــة، وذلــك أل

ـــرد مـــن قيـــود خاصـــة بـــدعوى  ـــد مبـــا ي ـــة ال تتقي                                                                      مطـــابق للمواصـــفات هـــي مـــسئولية تعاقدي

                                                                       ضـمان العيـب اخلفـي، كمـا ال تتـأثر مبـا قـد يكـون قـد مت االتفـاق عليـه مـن شـروط مقيــدة 

   . )١ (                      أو معفية من هذا الضمان

ً                                                                       ً      ونظـــرا خلـــصوصية املنتجـــات التجميليـــة ولتـــوفري محايـــة أكـــرب للمـــستهلك فقـــد تقـــرر 

ًعلى عاتق املنتج التزاما قانونيا بالسالمة، حيث يعترب احلـق يف الـسالمة مـ ً                                                               ً             ن أهـم احلقـوق ً

                                                                   األساســــية للمــــستهلك حلمايتــــه مــــن خمــــاطر العوملــــة واألســــواق املفتوحــــة الــــيت زادت مــــن 

                                                                            التعقيــدات الفنيــة والعمليــة للمنتجــات الــصناعية بــصفة عامــة والتجميليــة بــصفة خاصــة، 

                                                                                   ويستمد هذا االلتزام أساسه من القواعد العامة يف تنفيذ العقود واليت تلزم املتعاقـد مبراعـاة 

          ، فالــصانع  )٢ (                                                     حــسن النيــة يف التنفيــذ ومــن مث عــدم اإلضــرار بــسالمة الطــرف اآلخــر     مبــدأ 

                                     اإلضـافة إىل ضـمانه للـسالمة ولـو مل يكـن علـى                                  يلتزم بتـسليم منـتج خـال مـن كـل عيـب ب

                                         ، أي أنــه يتــسع ليــشمل كــل املخــاطر الــيت ميكــن أن  )٣ (                          علــم بــالعيوب الــيت ســببت الــضرر

   . )٤ (                   تنتج عن الشيء املبيع

                                                 

                                           ن عبــد الباســط مجيعـــي، شــروط التخفيــف واإلعفــاء مـــن   حــس  .  د  :                       ملزيــد مــن التفــصيل راجـــع  -    ١

  .   ١٤٩  ص -   ١٢٧    ، ص  م    ١٩٩٣- ه    ١٣١٤              بدون دار نشر،                    ضمان العيوب اخلفية، 

  .                         مـشكالت املـسئولية املدنيـة، د  : ً                                                     ً يعترب االلتزام بضمان السالمة التزاما بتحقيق نتيجـة، راجـع  -    ٢

  .   ٣٩٢ / ١   م،     ١٩٧٨                                           حممود مجال الدين زكي، مطبوعات جامعة القاهرة، 

                          حممـــد علـــي عمـــران، دار النهـــضة   .                                                 االلتـــزام بـــضمان الـــسالمة وتطبيقاتـــه يف بعـــض العقـــود، د  -    ٣

  .   ١٨٩    م، ص    ١٩٨٠         العربية، 

    =     حـــــسن   .                                                            املنـــــتج عـــــن األضـــــرار الـــــيت تـــــسببها منتجاتـــــه املعيبـــــة دراســـــة مقارنـــــة، د       مـــــسؤولية    -    ٤



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٢٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                   ومــع القــول بــضمان الــسالمة فاملــسئول عــن املنــتج التجميلــي ال يــضمن مــدى جناحــه يف 

                        املــستقرة وصــالحيته مل تنتــه،      لميـة                          بـصورة تتفــق مــع األصــول الع                     العـالج، إذا كــان قــد أعــد

    ختـضع                        أو حتقيـق النتـائج املرجـوة          ة الـشفاء                                              فهنا يكون التزامه التزام ببـذل العنايـة ألن مـسأل

ـــــة، ويفـــــرض هـــــذا االلتـــــزام ـــــة دون وقـــــوع                                        العتبـــــارات أخـــــرى خارجي ـــــة للحيلول ـــــذل عناي                               ب

     نتـــاج                             يف مراحلـــه املختلفـــة التـــصنيع واال                                        خـــاطر، كوجـــوب الرقابـــة علـــى املنـــتج التجميلـــي  امل

                                بكـل مـا يتعلـق بـه مـن معلومـات خاصـة                                              والتداول، وكذا االلتزام بإعالم مقتـين هـذا املنـتج

   .                             حبفظه واستخدامه وآثاره اجلانبية

           إىل نــصوص                                       ترجــع جــذور فكــرة احلمايــة مــن اخلــداع والغــش، :            الخــداع والغــش  : ً     ً ثانيــا

              ملبــدأ احلمايــة        ، مؤســسة                                آيا�ــا الكرميــة وأحاديثهــا الــشريفة                        الــشريعة اإلســالمية الــيت جــاءت

َويــل للمطففــني    :"             ذلــك قولــه تعــاىل    ومــن                مـن هــذه اجلرميــة،
ِ َِّ ُ َِّْ ٌ ْ            َ
ِ َِّ ُ َِّْ ٌ ِالــذين إذا اكتــالوا علــى النــاس   . ْ َّ ََ ْ ُ َ ْ َ ِ َ

ِ َّ                            ِ َّ ََ ْ ُ َ ْ َ ِ َ
ِ َّ

َيــــستـوفون ُ ْ َ ْ َ         َ ُ ْ َ ْ َوإذا كــــالوهم أو وزنــــوهم خيــــسرون  . َ ُ
ِ ْ ُُ ْ ُْ ََُّ ََ ُ َ ِ

َ                            َ ُ
ِ ْ ُُ ْ ُْ ََُّ ََ ُ َ ِ

   مــــن    ):" ملسو هيلع هللا ىلص (            وقــــول الرســــول    )١ (      ...") َ

   . )٢ ( "ّ   ّ  منا    فليس      غشنا

                                                    كــل وســيلة يتخــذها أحــد املتعاقــدين أو غريمهــا إليهــام املتعاقــد    :"                  واخلــداع أو الغــش هــو

ً                                          ًإلبــــاس أمــــر مــــن األمــــور مظهــــرا خيــــالف حقيقــــة مــــا هــــو    :"        ، أو هــــو )٣ ( "           اآلخــــر وخداعــــه
   . )٤ ( "    عليه

                                                                                                                     

  .  ٨٥    م، ص      ٢٠٠٠                                     مجيعي، دار النهضة العربية، القاهرة،           عبد الباسط =

   ). ٣- ١ (                  سورة املطففني، اآلية     -    ١

                  مــن غـشنا فلـيس منــا،   )  ملسو هيلع هللا ىلص (                                            أخرجـه مـسلم يف صــحيحه، كتـاب اإلميـان، بــاب قـول النـيب    -    ٢

  .                                        ، صحيح مسلم، دار احياء الرتاث العريب، بريوت  ٩٩ ، )   ١٠١ (         حديث رقم 

                                                      عبد اهللا ناصر السلمي، دار كنوز، أشبيليا للنشر والتوزيع،   .                     غش وأثره يف العقود، د  ال  :     راجع    -    ٣

  .  ٤٩   ، ص ١    م، ج    ٢٠٠٤                                 اململكة العربية السعودية، الرياض، 

                      كـر اجلـامعي، اإلسـكندرية،                           عبد احلميد الـشواريب، دار الف  .                       جرائم الغش والتدليس، د  :     راجع    -    ٤

  .  ١٢    م، ص    ١٩٨٩



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

               مـن نظـام منتجـات   )   ٣١ (                                                             ومن هذا املنطلق سارت األنظمة القانونيـة، فنجـد املـادة 

ً                                          ًيعـد خمالفـا ألحكـام هـذا النظـام كـل مـن ارتكـب أو    :"                           التجميل السعودي تـنص علـى أن

   :                                        شرع يف ارتكاب فعل أو أكثر من األفعال اآلتية

                  .                          تج التجميلي                 خدع أو غش يف املن- ١

ً منتجــــا جتميليــــا مغــــشوشا أو فاســــدا أو منتهــــي الــــصالحية أو خمالفــــا      تــــداول  - ٢ ً ً ًً                                                        ً ً ً   ه        لبياناتــــًً

   .      املدرجة

ــــه أو يف      تجميلــــ  ال                                         اســــتعمل معلومــــات غــــري صــــحيحة للــــرتويج للمنــــتج- ٣                   ي، ســــواء علي

   .    له       الدعاية

   .      الغش                     ملنتج جتميلي معني بقصد                               ادخل إىل اململكة عبوات أو أغلفة- ٤

                            أغلفـة ملنـتج جتميلـي معـني بقـصد        بـوات أو        أو عـرض ع       بـاع    أو     حـاز    أو     طبع    أو     صنع- ٥

   . ش   الغ

            ........".          التجميلي                                      اهليئة معلومات غري صحيحة متعلقة باملنتج    إىل     قدم- ٦

                                                                           ويظهـــر مـــن اســـتقراء هـــذه املـــادة أ�ـــا عـــددت صـــور اخلـــداع والغـــش الـــيت ميكـــن أن 

                                                جميليــة، ســواء كــان اخلــداع والغــش يف طبيعــة املنــتج نفــسه                        يرتكــب يف جمــال املنتجــات الت

                                                                               وتكوينــه، أو يف صــفاته اجلوهريــة، تعبئتــه و�يئتــه للبيــع، أو يف الدعايــة لــه وعرضــه للبيــع، 

ً                                             ً، يرتــب حقوقــا للمــشرتي يف مواجهــة البــائع، فيــستطيع  )١ (                        فوجــود العيــب اخلفــي يف املبيــع

        تهــرب مــن                           إال أن البــائع قــد يــسعي إىل ال                                     إقامــة مــا يعــرف بــدعوى ضــمان العيــب اخلفــي، 

                                                 

  ،                                                                        لــيس كــل عيــب يوجــد يف املبيــع يعطــي للمــشرتي احلــق يف رده إىل البــائع وإلزامــه بالــضمان    -    ١

ً                                                                        ًض الشوائب اليت قد تصيب املبيع وال تعـد عيوبـا بـاملعىن املتعـارف عليـه، وجيـري العـرف         فهناك بع

  :                                                           ، ملزيــد مــن التفــصيل حــول حقيقــة العيــب املوجــب للــضمان وشــروطه راجــع                علــى التــسامح فيهــا

                إبــراهيم إبــراهيم   .  د                                                   املوجــب للــضمان وشــروطه، دراســة مقارنــة بالفقــه اإلســالمي،            حقيقــة العيــب

  .  ٢٣   ، ص م    ١٩٨٨- ه    ١٤٠٩              طباعة احملمدية،       دار ال        الصاحلي، 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

ــــائع                             أحكــــام دعــــوى الــــضمان غــــري آمــــرة، ف         ، حيــــث أن                       املــــسئولية عــــن ذلــــك الــــضمان        الب

    .  )١ (                        ء أو التخفيف من املسئولية                              يستطيع التخلص منها بشروط اإلعفا

                             غطـــي مـــساحة كبـــرية مـــن األضـــرار الـــيت                        أحكـــام هـــذا الـــضمان قـــد ال ت                     ومـــع ذلـــك ف

                                                                      يتعـرض هلـا مـستهلكو املنتجـات الـصناعية، إذ خيــرج عـن نطـاق العيـب اخلفـي نوعـان مــن 

   :      األضرار

                                                                   األضرار اليت تلحق املستهلك نتيجة جهله بطريقة اسـتعمال املنـتج واالحتياطـات   :      أوهلما

ــــة ا             لفنيــــة وصــــاحلا                                                          الالزمــــة لتفــــادي خمــــاطره، وذلــــك مــــىت كــــان املنــــتج ســــليما مــــن الناحي

   .                    لالستخدام الذي قرر له

                                                    عــن عـــدم إتبـــاع احتياطــات ماديـــة معينـــة مــن جانـــب املنـــتج يف              األضـــرار الناجتـــة  :        ثانيهمــا

   .                                                                   تغليف منتجه مبا يكفل سالمة املستهلكني، إذ ال ميكن ردها إىل وجود عيب خفي به

                                                 

                                                                           حقيقة األمر أن االتفاق على التخفيف أو على اإلعفاء من ضمان العيوب اخلفية يف عقـود     -    ١

                                                                                   البيع يعد من قبيل االتفاقات املعدلة للمسئولية، اليت تبدو يف حقيقـة األمـر وضـعا خيـالف طبيعـة 

                                   يـة، فالعقـد يـؤدي إىل إلـزام املتعاقـدين                                                     األشياء يف ظـل النظـام التعاقـدي الـذي تعرفـه نظمنـا القانون

                                                                                      بتنفيذ بنوده، وتسمح نصوص القانون يف حالة امتناع املدين عن تنفيذ التزامه طوعا بتنفيذ ذلك 

                                                               ، أمــا شـروط حتديـد املــسئولية ومنهـا شـروط التخفيــف و اإلعفـاء مـن الــضمان ً     ً  وجـرباً            ً االلتـزام قـسرا

                                  ض يف حالــــة ثبــــوت إخــــالل املــــدين بالتزامــــه                                         �ــــدف إىل إســــقاط حــــق الــــدائن يف املطالبــــة بــــالتعوي

   .                                                                  التعاقدي وتسمح هلذا األخري بان يتخلص من املسؤولية الناشئة عن هذا اإلخالل

        حـــسن عبـــد   .                                             شـــروط التخفيـــف واإلعفـــاء مـــن ضـــمان العيـــوب اخلفيـــة، د  :     راجـــع                ملزيـــد مـــن التفـــصيل 

              عقــد البيــع يف                                    النظــام القــانوين لــضمان العيــوب اخلفيــة يف  ،  ٨            مرجــع ســابق، ص             الباســط مجيعــي، 

                                رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراه، كليـة                         عمرو امحد عبد املنعم دبش،   .    د                        إطار القانون املدين املصري،

  .                                     ، ضمان صالحية املبيع لوجهـة االسـتعمال، د   ٢٩٨    م، ص    ٢٠٠٩                    احلقوق، جامعة عني مشس، 

  .   ١٢١                            ثروت عبد احلميد، مرجع سابق، ص



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

         الــصناعية                                                          وإزاء وجــود مــساحة كبــرية مــن األضــرار الــيت تلحــق مــستهلكي املنتجــات             

     الـذي  )١ (                                                                ال تغطيها قواعـد ضـمان العيـب اخلفـي، فقـد ظهـر مـا يعـرف بـااللتزام بـاإلعالم 

                                ، إذ يغطــي نــوعي الــضرر، ســواء الــذي  )٢ ً(                                    ً يكفــل بــدوره للمــستهلكني محايــة أوســع نطاقــا

                                                 

                                                                                 تعددت األلفاظ اليت استخدمها فقهاء القانون للداللة على االلتزام باإلعالم وتباينت آراؤهـم   -    ١

ــــك فمــــن هــــذ ــــات،             يف ذل ــــا                          ه األلفــــاظ اإلدالء بالبيان ــــد مــــن       واإلخب                              ر، واإلفــــضاء واإلفــــصاح، وملزي

  ،   ٤١   ، ص    ١٩٩٠                               ســــهري منتــــصر، دار النهــــضة العربيــــة،   .                   االلتــــزام بالتبــــصري، د  :     راجــــع     فــــصيل    الت

  ،   ٢٨   ص ،    ١٩٩٩   ،                  دار النهضة العربية                    سعيد سعد عبد السالم،   .  د                        لتزام باإلفضاء يف العقود،   اال

                                       مــــصطفى أمحـــد أبـــو عمــــرو، دار اجلامعـــة اجلديــــدة،   .                                 االلتـــزام بـــاإلعالم يف عقــــود االســـتهالك، د

ـــه يف بعـــض العقـــ                 م قبـــل التعاقـــد بـــاإل  زا    االلتـــ   م،     ٢٠١٠          نزيـــه حممـــد   .  د    ود،                                   دالء بالبيانـــات وتطبيقات

  .  ٥٥   ، ص    ١٩٨٢                   دار النهضة العربية،   ،            الصادق املهدي

                                                                                  مـن البـديهي أن نطــاق التـزام البــائع بـإعالم املــشرتي بالبيانـات واملعلومــات املتعلقـة باســتعمال     -    ٢

                                                                             الـــشيء املبيـــع ميتـــد ليـــشمل األشـــياء املبتكـــرة واحلديثـــة، حـــىت ولـــو كـــان املـــشرتي مهنيـــا، ذلـــك أن 

                                        معرفة مواصفا�ا الدقيقة وال ميكن أن نعيـب -              نظرا حلداثتها–                          املشرتي هلذه األشياء ال يستطيع 

  -             قبــل التعاقـــد–                                                               عليــه عــدم حبثــه واســتعالمه عنهـــا، فــال يكفــي أن يقــوم البـــائع بــإعالم املــشرتي 

                                                                                  بطريقة استعمال املبيع على حنو يكفل االنتفاع به على أكمل وجه، بل يتعني عليه باإلضافة إىل 

                                                                            ذلــك أن حيــذره مــن املخــاطر الــيت ميكــن أن تــنجم عــن اســتعمال الــشيء أو حيازتــه وأن يبــني لــه 

                                                                              بكــل دقــة مجيــع االحتياطــات الالزمــة لتفــادي تلــك املخــاطر، ويقــصد بالتحــذير هنــا لفــت انتبــاه 

                                                                           شرتي حول خماطر استعمال وحيـازة الـشيء وتنبيهـه إىل االحتياطـات الواجـب اختاذهـا لتجنـب   امل

                                                                              أضـراره، ويتعــني يف التحـذير الــذي يعفـي مــن املــسؤولية، عـده خــصائص أبرزهـا، أن يكــون كــامال 

   .                               وواضحا ولصيقا باملنتج املبيع ذاته

                            ي باإلعالم يف عقـد البيـع، يف ضـوء                    االلتزام قبل التعاقد  :                                    ملزيد من التفصيل حول هذا املوضوع راجع

     م، ص     ٢٠٠٥                    دار النهــضة العربيــة،                       عبــد العزيــز املرســي محــود،   .                              الوســائل التكنولوجيــة احلديثــة، د

                           ى أمحــــد أبــــو عمــــرو، مرجــــع ســـــابق،     مــــصطف  .                                 االلتــــزام بــــاإلعالم يف عقــــود االســــتهالك، د  ،   ٤٢

  .   ١٥٥ ص



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                 ع ألداء الغـــرض املبتغـــى منـــه أو نقـــصان فائدتـــه، أم الـــذي                       يـــنجم عـــن عـــدم صـــالحية املبيـــ

               ، ويــرى جانــب مــن  )١ (                                                    حيدثــه املبيــع باملــشرتي ويتمثــل يف خــسارة حتيــق بــالنفس أو باملــال

                                                                               الفقــه أن القواعــد القانونيــة املقــررة حلمايــة املــستهلك، مبــا فيهــا تلــك اخلاصــة بفــرض التــزام 

                                                                           باإلعالم علـى عـاتق املهـين، هـي قواعـد آمـرة لكو�ـا تتعلـق بالنظـام العـام احلمـائي، ويعـين 

                                     مـن االلتـزام بـاإلعالم، ملـا يرتتـب علـى ذلـك                                  ذلك بطالن كل شرط لإلعفاء أو التخفيف

   . )٢ (                                        من نزول عن احلد األدىن للحماية املقررة لصاحله

                                                            إذا قــام البــائع بــإعالم املــشرتي بكافــة أوصــاف املبيــع األساســية ومــا بــه                      وعلــى ذلــك 

ً                                                                    ًعيوب فإن هذه العيوب ستصبح عيوبا معلومة للمشرتي ومن مث ظاهرة فال يـضمنها    من 

   . )٣   (      البائع

                              يفـرض النظـام التزامـات صـارمة،  :         التنفيذيـة                           مخالفة أحكام النظام والئحته   : ً     ً ثالثا

                                                                      علـــى املتعامــــل مــــع املنتجـــات التجميليــــة، تبــــدأ مبرحلــــة التـــصنيع وذلــــك وضــــع متطلبــــات 

                                                                 وشــروط خاصــة باحلــصول علــى تــرخيص بالتــصنيع، وكــذا اشــرتاطات خاصــة ومواصــفات 

  ،                                                                          معينة للحصول على تـسجيل املنـتج التجميلـي، ويف مرحلـة التـسويق والتوزيـع واالسـترياد

ــــل يف وضــــع ضــــوابط وشــــروط معينــــة ينبغــــي مراعا�ــــا، وإال عــــدت خمالفتهــــا جرميــــة                                                                    تتمث

ً                            ًعلــى أنــه يعــد خمالفــا كــل مــن قــام   )  ٧ /  ٣١ (                                   تــستوجب العقــاب، ولــذا فقــد نــص يف املــادة 

     :"  ب

                                                 

                  مـىن أبـو بكـر الـصديق   .  د                      م املـستهلك عـن املنتجـات،             االلتـزام بـإعال  :     راجـع                ملزيد من التفصيل   -    ١

ـــــدكتوراه يف احلقـــــوق، كل          حممـــــد حـــــسان،  ـــــى درجـــــة ال                 يـــــة احلقـــــوق، جامعـــــة                                            رســـــالة للحـــــصول عل

  .   ٣٧٥    م، ص    ٢٠١١        املنصورة،

  .  ٩٥                                مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سابق، ص  .                                 االلتزام باإلعالم يف عقود االستهالك، د  -    ٢

                                                                           االلتزام قبل التعاقـدي بـاإلعالم يف عقـد البيـع، يف ضـوء الوسـائل التكنولوجيـة احلديثـة،   :     راجع  -    ٣

  .  ٣١                                   عبد العزيز املرسي محود، مرجع سابق، ص   .  د



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٤

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

               أو عـرض املنـتج         ع أو خـزن  بـا                          تـصدير أو صـنع أو سـوق أو      أعاد    أو               استورد أو صدر- ٧

    ". ه ت               النظام أو الئح                 املخالفة ألحكام هذا                   حلسابه أو حلساب غريه ب   ي       التجميل

                                                                                أي أن أي تــصرف مــن التــصرفات الــواردة علــى املنتجــات التجميليــة كاالســترياد أو 

                                                                           التـــصدير أو التـــصنيع أو البيـــع أو التخـــزين أو البيـــع، جيـــب أن يـــتم وفـــق أحكـــام وشـــروط 

        ويوجـــب ً                                                              ً هـــذا النظـــام، وأي تـــصرف يـــتم خـــارج إطـــار قواعـــد هـــذا النظـــام يكـــون خمالفـــا

                                                                              مسائلة فاعله، ويظهر من اسـتقراء هـذه املـواد ا�ـا مـواد آمـرة أي ال جيـوز لألفـراد االتفـاق 

   .                 على ما خيالف حكمها

                              نص النظام علـى أن متـارس اهليئـة  :                                  عرقلة ممارسة مفتشي الرقابة لمهامهم  : ً     ً رابعا

         ستودعا�ا                                                                        العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة والتفتيش على مصانع منتجات التجميل ومـ

                                      ، وأوجـب علـى املـسئولني والعـاملني يف األمـاكن  )١   (                                وأماكن بيعها، وإرساليا�ا وشـحنا�ا

                                                                    املــــراد تفتيــــشها متكــــني مفتــــشي اهليئــــة مــــن أداء عملهــــم وعــــدم إعــــاقتهم، وتقــــدمي مجيــــع 

   . )٢   (     طلوبة                                       التسهيالت واملعلومات والوثائق والعينات امل

         بتــسهيل   مــه ا ز                                                           وعلــى ذلــك فيعتــرب كــل عمــل يقــوم بــه املــسئول خيــالف مــن خاللــه تنفيــذ الت

ً        ًثـــاال هلـــذه          ، ونـــضرب م )٣   (                 تعتـــرب جرميـــة عمديـــة                                 مهمـــة مفتـــشي الرقابـــة، ويعرقـــل مهـــامهم

ــــع مــــن الــــدخول إىل احملــــال            واملــــستندات،           الوثــــائق          رفض تــــسليم        األعمــــال بــــ      ســــواء                           أو املن

                                             ، وقــد نــص نظــام منتجــات التجميــل علــى أن مــن ارتكــب                            الــصناعي أو البيــع أو التخــزين

ً                                                                     ًأي مـــن هـــذه األفعـــال فيعـــد خمالفـــا ألحكـــام النظـــام ممـــا يـــستتبع معاقبتـــه، حيـــث نـــص يف 

         ي اهليئــة      مفتــش               حــال دون تأديــة- ٨        :" .... ً            ً خمالفــا كــل مــن          علــى أن يعــد  )  ٨ /  ٣١ (      املــادة 

                                                 

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٢١ (        املادة   -    ١

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٣٠ (        املادة   -    ٢

                                                لقيامها جيب توفر الركن املعنوي وهو القصد اجلنائي  -    ٣



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٥

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                         دخـول املـصنع أو املـستودع أو                 سـواء مبـنعهم مـن  ،                              ألعمال وظـائفهم يف التفتـيش والـضبط

    ".   ه                                أو منعهم من احلصول على عينات من ،      تجميلي  ال              حمل بيع املنتج

  ،       لشخــصية                                                 الالئحــة الفنيــة اخلليجيــة ملستحــضرات التجميــل والعنايــة ا                      وقــد حــددت

                                                                     جمموعـــة مـــن الـــضوابط اخلاصـــة بعمـــل مفتـــشي الرقابـــة علـــى املنتجـــات التجميليـــة فنـــصت 

                                  مــن أجــل التحقــق مــن مطابقــة املنتجــات –                           جيــوز ملفتــشي الــسلطات املختــصة   :"      علــى أن

           يــــة، لفحــــصها                   مــــن املنتجــــات التجميل           أخــــذ عينــــات-                           التجميليــــة ألحكــــام هــــذه الالئحــــة 

        إثبـات - أ :           ءات التاليـة ا رً                       ًالسلطات املختصة وفقا لإلجـ   من           ت املعتمدة  ا               وحتليلها يف املخترب

                                                                   واقعــة الــسحب مبوجــب حمــضر يوقعــه كــل مــن املفــتش واملــسئول يف املنــشأة أو مــن ينــوب 

            التواجــد يــتم                                                واقعــة الــسحب يف وجــوده ويف حالــة رفــض التوقيــع أو عــدم              عنــه الــذي متــت

   .                إثبات ذلك يف احملضر

   عـى                              تعتمـدها الـسلطات املختـصة ويرا يتً               ًا آلليـة الـسحب الـ                     يتم سحب العينات وفقـ- ب

   .                         تاجها التحليل وبدون مقابل           يف حدود ما حي                             أن تكون كمية العينة املسحوبة

   . )١ ( "                           ت املعتمدة من السلطات املختصة ا                           عينة للفحص والتحليل يف املخترب          إحالة ال- ج

                                                 

  .         من الالئحة  )   ١٣ /  ٢١ (        املادة   -    ١



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٦

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

  المطلب الثاني

  ات التجميل السعوديالعقوبات المقررة في نظام منتج

         ، علـى أن        الشخـصية                    ت التجميل والعنايـة ا ر                          لالئحة الفنية اخلليجية ملستحض ا                نصت 

                الـــيت تنطبـــق علـــى          اجلـــزاءات–                    الل تـــشريعا�ا الوطنيـــة       مـــن خـــ–                 حتـــدد الـــدول األعـــضاء 

               سعودي جمموعـــة مـــن                   ، وقــد وضـــع املـــنظم الـــ )١ (                          الـــواردة علـــى أحكـــام الالئحـــة        املخالفــات

                                                                          العقوبـــات حـــال قيـــام املـــسئولية عـــن أضـــرار املنتجـــات التجميليـــة، تتنـــوع تلـــك العقوبـــات 

                                                                       بتنــوع مــسئولية الــشخص مرتكــب الفعــل، إىل عقوبــات تأديبيــة كــإغالق املــصنع، وماليــة 

ً                                                                           ًكالغرامة، وجنائية كاحلبس، فضال عن العقوبات املدنية املتمثلة يف التعويض املـدين حـال 

   :                                                    ركانه، وسوف نعرض يف هذا املبحث إىل تلك املسئوليات كالتايل       توافر أ

    :         والمالية  )        اإلدارية (                  العقوبات التأديبية  : ً   ً أوال

                                                                           حـــدد النظـــام جمموعـــة مـــن العقوبـــات اإلداريـــة توقـــع علـــى املخـــالف ألحكـــام هـــذا 

   :               النظام، تتمثل يف

ـــة            ، ونـــصت علـــى                                           إتـــالف املنتجـــات الفاســـدة واملغـــشوشة وغـــري املدرجـــة- ١             هـــذه العقوب

                                    مـن النظـام آليـة عمليـة اإلتـالف فقـررت أن   )   ٣٣ (                       من النظـام، وبينـت املـادة   )   ٣٢ (      املادة 

                                                                  تكــــون مــــن قبــــل جلنــــة أو أكثــــر تــــشكل هلــــذا الغــــرض، وأناطــــت بالالئحــــة حتديــــد كيفيــــة 

   .                                                                تشكيل اللجنة وآلية عملها، على أن يتحمل املخالف تكاليف عملية اإلتالف

            ففـــي حـــال ثبــــت                               اســـتدعاء أو تعليــــق تـــداول املنـــتج،                          إلغـــاء أو حظـــر أو ســـحب أو - ٢

                                                                          للهيئة أن املنتج التجميلـي غـري آمـن أو مـضر بالـصحة، أو غـري مـدرج فلهـا أن تتخـذ أي 

                                                       ، كمـــا هلـــا أن تكتفـــي بالتحـــذير مـــن املنـــتج بالطريقـــة الـــيت تراهـــا  )٢ (               مـــن هـــذه اإلجـــراءات

                                                 

  .         من الالئحة  )   ٢٨ (      املادة     -    ١

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )  ٤ ٢ (        املادة   -    ٢



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٧

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                            ، فــإذا مــا قــررت ســحب املنــتج أو  )١ (                                  ذا رأت أن لــه تــأثري علــى الــصحة العامــة         مناســبة، إ

                                                                             استدعاءه فيلتزم املدرج القيـام بـذلك، وإذا مل يقـم بـسحبه أو اسـتدعائه خـالل املـدة الـيت 

ً                 ًبه وفقـا لإلجـراءات          علـى حـسا–           حبـسب األحـوال –                               حتددها اهليئة فعليها سـحبه وإتالفـه 

                                                   ، ويف كــــل األحــــوال الــــيت تعلــــن فيهــــا اهليئــــة إلغــــاء أو حظــــر أو  )٢ (                الــــيت حتــــددها الالئحــــة

   . )٣ (                                                           سحب أو استدعاء أو تعليق تداول املنتج، فال جيوز تداول هذا املنتج

   مـــن   )   ٣٤ (ُ                              ُ أوىل العقوبـــات الـــيت قرر�ـــا املـــادة                              غرامـــة ال تزيـــد عـــن مخـــسة ماليـــني لایر،- ٣

                                                                             النظام ملن خيالف أحكامه كانت هذه العقوبة، ونرى أن هذه العقوبة مناسـبة ورادعـة ملـن 

                                                                      تـسول لـه نفــسه خمالفـة أحكــام النظـام أو التالعـب يف تلــك املنتجـات، ممــا قـد تــسبب يف 

ً                                                             ً وخاصــة أن املبلــغ كبــري، فــضال عــن أن املنــوط بــه توقيــع تلــك العقوبــة هــو            أضــرار للغــري،

                              ، ممــا يـسرع يف توقيــع تلـك العقوبــة  )٤   (                                         اهليئـة نفــسها، دون حاجـة إىل اللجــوء إىل القـضاء

    .        املخالفة                                                         على املخالف، باإلضافة إىل أنه أجاز مضاعفة العقوبة عند تكرار 

                           ونــــصت علــــى هــــذه العقوبــــة املــــادة                                         إغــــالق أو إلغــــاء تــــرخيص املــــصنع أو املــــستودع، - ٤

                                                        مـع عـدم اإلخـالل بـأي عقوبـة أشـد يـنص عليهـا نظـام آخـر، يعاقـب كـل    :"      بقوهلا  )   ٣٤ (

ً                                                                        ًمــن خــالف أيــا مــن أحكــام هــذا النظــام أو الئحتــه بواحــدة أو أكثــر مــن هــذه العقوبــات 

ـــة   - ٣  .                                       صنع أو املـــستودع إىل حـــني تـــصحيح هـــذه املخالفـــة         إغـــالق املـــ- ٢        :".....        التالي

                                          ، فللهيئـة احلـق يف اختـاذ تلـك العقوبـات الـسابقة       ....."                            إلغاء ترخيص املصنع أو املـستودع

ً                                                                         ًوحـــىت أثنـــاء فـــرتة التحقيـــق أو احملاكمـــة أن تغلـــق املـــصنع أو املـــستودع مؤقتـــا ملـــدة حمـــددة، 

                                                 

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )  ٣ ٢ (        املادة   -    ١

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )  ٦ ٢ (        املادة   -    ٢

  .   ودي                           من نظام منتجات التجميل السع  )  ٧ ٢ (        املادة   -    ٣

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٣٥ (        املادة   -    ٤



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٨

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

ً                                ًتوقيــع تلــك العقوبــات وفقــا للــضوابط                                            وقــرر النظــام للهيئــة احلــق يف نظــر تلــك املخالفــات و

   . )١   (                 إدارة اهليئة املادة                         واإلجراءات اليت يضعها جملس

                                                                                   ومــن نافلــة القــول أن املــنظم مل يطلــق يــد اهليئــة دون رقابــة عليهــا يف إصــدار تلــك 

                                           تظلم من العقوبات اليت تفرضها اهليئة، عـن طريـق ً                                      ًالعقوبات اإلدارية واملالية فقرر طريقا لل

                                                                      جلنـــة أو أكثـــر يـــشكلها جملـــس إدارة اهليئـــة، ال يقـــل عـــدد أعـــضائها عـــن ثالثـــة، علـــى أن 

ً                                                                         ًيكون من بينهم مستشار نظامي علـى األقـل، وحـدد موعـدا للـتظلم أمـام اللجنـة بثالثـني 

                     ظلم خـالل مـدة ال تتجـاوز ً                                                         ًيوما من تاريخ تبليغ قرار العقوبة، على أن تبت اللجنة يف الـت

ً                                                                     ًســتني يومـــا، ويف اطــار حـــرص النظــام علـــى تــوفري ضـــمانة أكــرب للمـــتظلم، فقــد أجـــاز لـــه 

                                                                           حال صدور قـرار مـن اللجنـة ال يقبـل بـه املخـالف احلـق يف الـتظلم مـن القـرار أمـام ديـوان 

  م ً                                                                       ًاملظامل خالل ستني يوما من تاريخ صدور القرار، أو مضي املدة احملددة للبـت يف الـتظل

   . )٢ (           أمام اللجنة

      ):     الحبس (                 العقوبات الجنائية  : ً     ً ثانيا

                                                                            مل يكتفـــي املــــنظم بـــإغالق أو إلغــــاء تـــرخيص املــــصنع للمخـــالف، أو حــــىت توقيــــع 

                                                                    غرامــة عليــه، بــل وضــع عقوبــة احلــبس ضــمن العقوبــات املقــررة علــى مــن خيــالف أحكــام 

                                                                ، وذلـك يف إطـار تقريـر محايـة أكـرب عمــا قـد تـسببه تلـك املنتجـات مـن أضــرار،  )٣ (      النظـام

ً                                                                            ًبيد أنه نظرا خلصوصية هذه العقوبـة فـال تـستطيع اهليئـة توقيعهـا علـى املخـالف مـن تلقـاء 

ــــرر املــــنظم يف املــــادة ــــات، فقــــد ق ــــل اهليئــــة   )  ٣ /  ٣٥ (                                                 نفــــسها كــــسابقتها مــــن العقوب              أن حتي

                                                                       املخالفــــات الــــيت تــــشكل جــــرائم إىل النيابــــة العامــــة الختــــاذ شــــئو�ا حنــــو التحقيــــق وإحالــــة 

                                                                   املخــالف للمحكمــة املختــصة، ونــرى أن ذلــك الــنص كمــا ميثــل محايــة للمــستهلك، فهــو 

                                                 

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٣٥ (        املادة   -    ١

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٣٦ (        املادة   -    ٢

  .                              من نظام منتجات التجميل السعودي  )   ٣٤ (        املادة   -    ٣



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٣٩

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                                                                      ميثـــل ضـــمانة للـــصانع او املـــوزع للمنتجـــات التجميليـــة مـــن أي تعـــسف مـــن جهـــة اهليئـــة، 

ً                                                         ًعـد واألحكـام املتعـارف عليهـا قـضائيا والـيت تقـضي بـأن عقوبـة احلـبس                 ويتماشى مـع القوا

   .                           اختصاص أصيل للجهات القضائية

     :              التعويض المدني  : ً     ً ثالثا

                                                                         بــــالرغم مــــن خلــــو نظــــام منتجــــات التجميــــل مــــن الــــنص علــــى حــــق املــــضرور مــــن 

                                                                 منتجــات التجميــل علــى احلــصول علــى تعــويض مــدين عمــا أصــابه مــن أضــرار مــن تلــك 

                                                                ات، إال أن النظــام الــسعودي يف جمملــة جييــز للمــضرور أن يطالــب بتعــويض مــدين      املنتجــ

                                                                       أمـــام القـــضاء عمـــا أصـــابه مـــن ضـــرر مـــن تلـــك املنتجـــات، بـــشرط تـــوافر أركـــان املـــسئولية 

ــــة ســــببية ــــوافرت تلــــك األركــــان جــــاز  )١ (                                التقــــصريية مــــن خطــــأ وضــــرر وعالق                                 ، فــــإذا مــــا ت

ـــــذكر أن                                                                   للمـــــضرور املطالبـــــة بتعـــــويض مـــــدين عمـــــا أصـــــابه مـــــن ضـــــرر، ومـــــن اجلـــــدير بال

                                                       يف تقدير التعويض، فال تلتـزم مبـا طلبـه املـضرور مـن طلبـات بـل                     للمحكمة سلطة تقديرية

ُ                                                                            ُتقدر كل حالة على حدة مبا يتناسب وما قدم إليها من مستندات، وما تـوافر لـديها مـن 

  .    أدلة

                                                 

  :       ، راجع "   روع                                  تعويض الضرر الناشئ عن الفعل غري املش   :"                               تعرف املسئولية التقصريية على ا�ا    -    ١

                            مصطفى حممد الفقـي، دار النهـضة   :                           عبد الرزاق السنهوري، تنقيح  .                         الوسيط، مصادر االلتزام، د

  .    ١٠٢٧                م، ا�لد الثاين، ص    ١٩٨٧         العربية، 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٤٠

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

   .                       وتشمل النتائج والتوصيات  :      اخلامتة
   :       النتائج  : ً   ً أوال

ً         ًا للمنـتج                       الفنية اخلليجية تعريف      الالئحة                                 وضع نظام منتجات التجميل السعودي و - 

ًالتجميلــــي، مبينــــا خصائــــصه املميــــزة لــــه، وتعريفــــا للمنــــتج املغــــشوش والفاســــد،  ً                                                                 ً ً

  .                                                             ليسهل التعرف عليهما ومتييزمها عن املنتج السليم أو الصاحل لالستخدام

                                                                   تأثر املنظم السعودي باالجتـاه احلـديث الـسائد أن املنـتج يـشمل كـل مـن املنـتج  - 

  .                  نتجات طبيعية خالصة م  ً               ًنظرا لندرة وجود                 الطبيعي والصناعي 

ًمل حيدد نظـام املنتجـات التجميليـة الـسعودي شخـصا بعينـه ليكـون مـسئوال عـن  -  ً                                                               ً ً

                                                             أضــرار تلــك املنتجــات، ولكــن نــص علــى تعــداد األشــخاص املعنيــني باملــسؤولية 

ًأنه أعطى مدلوال واسـعا للمـسئول عـن أضـرار                                 وذلك يف املادة الثانية منه ويظهر ً                                      ً ً

                                              ل مرحلة التـصنيع، والتوزيـع والتـداول، إال أنـه قـد                         املستحضرات التجميلية، فشم

                                         خــاص يف املـــادة التاســعة منــه، وميكـــن تربيــر ذلـــك ُ                     ُحــدد مــسؤولية املـــدرج بــنص

ـــة، وال يعفـــي  ُ                                                             ُبأنـــه هـــو أكثـــر األشـــخاص مـــسؤولية يف جمـــال املنتجـــات التجميلي
                                                                ذلك غريه من األشخاص املشرتكني يف عملية التوزيـع أو التـداول إذا مـا ظهـرت 

  .                        يتهم عن فساد هذه املنتجات     مسؤول

                                                الالئحة الفنية اخلليجيـة ملستحـضرات التجميـل والعنايـة                     وضع النظام السعودي و - 

                                                        التزامــات متعــددة جيــب أن يلتــزم �ــا الــشخص املــسئول، كمــا وضــعا        الشخــصية

ً                                                                     ًصورا لألفعال املوجبة للمسئولية عن املنتجات التجميلية، واليت قد يرتتـب عنهـا 

  .                             ك، وقرر هلا عقوبات تتناسب معهاً              ًأضرارا باملستهل

                                                              تتنـــوع تلـــك العقوبـــات بتنـــوع مـــسئولية الـــشخص مرتكـــب الفعـــل، إىل عقوبـــات  - 

ً                                                            ًتأديبيــــــة كــــــإغالق املــــــصنع، وماليــــــة كالغرامــــــة، وجنائيــــــة كــــــاحلبس، فــــــضال عــــــن 

  .                                                       العقوبات املدنية املتمثلة يف التعويض املدين حال توافر أركانه



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٤١

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

   :        التوصيات  : ً     ً ثانيا

                                                   أويل جلــــودة وفاعليــــة اإلجــــراءات والقواعــــد اخلاصــــة بــــنظم محايــــة             إجــــراء تقيــــيم  - 

                                                               منتجات التجميل، مع توفري نظام الطالع العاملني يف هذا ا�ال علـى مـسائل 

                                                                احلماية ذات الصلة ومـستجدا�ا، والنهـوض بـوعيهم حبمايـة منتجـات التجميـل 

                                                           وتـــــشجيعهم وتـــــدريبهم وجعـــــل رفـــــع مـــــستوى احلمايـــــة جـــــزء مـــــن معـــــايري األداء 

  .      لوظيفي ا

                                                             وضـــع اســـرتاتيجية لالتـــصال مـــع اجلمهـــور مثـــل اعـــداد بيانـــات صـــحافية مـــسبقة  - 

                                                                 ونـــشرات دوريـــة تتـــضمن بيانـــات عامـــة عـــن اهليئـــة وكيفيـــة االتـــصال �ـــا، وكيفيـــة 

  .                                    االبالغ عن اي خمالفات خاصة بتلك املنتجات

                                                            القيـــــام بعمليـــــات تفتـــــيش متكـــــررة يف مجيـــــع املنـــــاطق ذات الـــــصلة مـــــن مـــــصانع  - 

  .                                        ات وحمال جتارية، عن طريق عاملني اصحاب كفاءة       ومستودع

                                                                      مراجعــة ومتابعــة دوريــة للــنظم املقارنــة والعامليــة للوقــوف علــى أحــدث الوســائل  - 

ــــــة  ــــــل، واجــــــراء التعــــــديالت الالزمــــــة ملواكب ــــــة ملنتجــــــات التجمي                                                             اخلاصــــــة باحلماي

   .                          التطورات اإلقليمية والعاملية



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٤٢

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

   : ع      ـــــــ      املراج
        عمـر،           عبد البـاقي،  .                             قارنة بني الشريعة والقانون، د                               احلماية العقدية للمستهلك دراسة م-

   .       سكندرية               منشأة املعرف، اإل

  ،                      مــىن أبــو بكــر الــصديق حممــد   ،      حــسان .       تجــات، د                            االلتــزام بــإعالم املــستهلك عــن املن  -

   ،                                                                  رســـالة للحـــصول علـــى درجـــة الـــدكتوراه يف احلقـــوق، كليـــة احلقـــوق، جامعـــة املنـــصورة

   . م    ٢٠١١   عام

   . م    ١٩٩٠                      دار النهضة العربية،  ،     سهري    تصر،    من .                  االلتزام بالتبصري، د  -

                      ، دار النهــــضة العربيــــة،         ســــعيد ســــعد   ،         عبــــد الــــسالم  .                              االلتــــزام باإلفــــضاء يف العقــــود، د-

   . م    ١٩٩٩

             ، دار اجلامعـــة            ، مـــصطفى أمحـــد          أبـــو عمـــرو .                 عقـــود االســـتهالك، د                  االلتـــزام بـــاإلعالم يف-

   . م    ٢٠١٠        اجلديدة، 

      ، دار          ، حممـــد علـــي       عمـــران .         العقـــود، د           قاتـــه يف بعـــض                               االلتـــزام بـــضمان الـــسالمة وتطبي-

   . م    ١٩٨٠                النهضة العربية، 

       ، نزيــه      املهــدي  .              بعــض العقــود، د                                                 االلتــزام قبــل التعاقــد بــاإلدالء بالبيانــات وتطبيقاتــه يف   -

   . م    ١٩٨٢                     ، دار النهضة العربية،          حممد الصادق

ـــــسلمي .                      الغـــــش وأثـــــره يف العقـــــود، د  - ـــــشر                   عبـــــد اهللا ناصـــــر، دار ك   ،        ال                    نـــــوز، أشـــــبيليا للن

   . م    ٢٠٠٤                               ملكة العربية السعودية، الرياض،        زيع، امل     والتو

ـــة للمنـــتج   - ـــدة،  ،      قـــادة        شـــهيدة، .   ، د )            دراســـة مقارنـــة (                       املـــسئولية املدني                      دار اجلامعـــة اجلدي

   . م    ٢٠٠٧

                                                                         النظـام القـانوين لـضمان العيـوب اخلفيـة يف عقــد البيـع يف إطـار القـانون املـدين املــصري،   -

                                  درجـة الـدكتوراه، كليـة احلقـوق، جامعـة              رسـالة لنيـل  ،                  عمرو امحد عبد املنعم      دبش،  .  د

   . م    ٢٠٠٩       عني مشس، 



       
  
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 

 

٥٤٣

  من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةالسادس املجلد
 

ي دراسة في نظام منتجات التجميل السعود الحماية القانونية من أضرار المنتجات التجميلية
 

                 مـصطفى حممـد الفقـي،   :        تنقـيح ،          عبد الـرزاق          السنهوري،   .                         الوسيط، مصادر االلتزام، د  -

  . م    ١٩٨٧                    دار النهضة العربية، 

          وآخــرين،  ،                  حـسن عبـد القـادر حـسن        البــار،  .                                  ثقافـة مستحـضرات التجميـل الفكريـة، د  -

   . م    ٢٠١٢                             فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية،

                               دار الفكر اجلامعي، اإلسـكندرية،  ،         عبد احلميد          الشواريب،  .                       جرائم الغش والتدليس، د  -

   . م    ١٩٨٩

  .                                                               حقيقـــــة العيـــــب املوجـــــب للـــــضمان وشـــــروطه، دراســـــة مقارنـــــة بالفقـــــه اإلســـــالمي، د  -

   . م    ١٩٨٨- ه    ١٤٠٩                      دار الطباعة احملمدية،  ،               إبراهيم إبراهيم         الصاحلي،

        حـــــسن عبـــــد        مجيعــــي،  .  د              لعيــــوب اخلفيـــــة،                              شــــروط التخفيـــــف واإلعفــــاء مـــــن ضـــــمان ا  -

   .   ١٤٩  ص -   ١٢٧     م، ص     ١٩٩٣- ه    ١٣١٤                بدون دار نشر،  ،      الباسط

    دار    ،                                     أبـو احلـسني مـسلم بـن احلجـاج بـن مـسلم القـشريي             النيسابوري،           صحيح مسلم،   -

   .                       احياء الرتاث العريب، بريوت

             دار أم القـــرى   ،     ثـــروت             عبـــد احلميـــد،  .                   ع لوجهـــة االســـتعمال، د يـــ              ضـــمان صـــالحية املب  -

   .                       املنصورة، بدون تاريخ نشر          ع والنشر،     للطب

   ،        حممــد شــكري      ســرور،   .                                                    مــسئولية املنــتج عــن األضــرار الــيت تــسببها منتجاتــه اخلطــرة، د  -

   . م    ١٩٨٣                          دار الفكر العريب، القاهرة، 

         مجيعــي، .                                                                 مــسؤولية املنــتج عــن األضــرار الــيت تــسببها منتجاتــه املعيبــة دراســة مقارنــة، د  -

   .   م    ٢٠٠٠               ربية، القاهرة،                 دار النهضة الع ،              حسن عبد الباسط

        لقـاهرة،                  مطبوعـات جامعـة ا ،              حممود مجـال الـدين      زكي،  .                         مشكالت املسئولية املدنية، د  -

   . م    ١٩٧٨

        

 


