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عليها   المقبلين  أو  األعمال  أصحاب  من  الكثير  يواجه 

بين   والتفريق  التمييز  في  المتعلقة  اإلشكاليات  بعض 

من  حرصنا  لذا  التجارية؛  والعالمات  التجارية  األسماء 

خالل هذا الكتيب على تسليط الضوء على أبرز الفروقات  

  .والجوانب النظامية والقانونية المتعلقة بهابينهما  

 
 

 أهداف الكتيب
1 

2 
تم   الكتيب  هذا  في  الواردة  واإلحصاءات  البيانات  كافة 

العربية  المملكة  في  الرسمية  الجهات  من  استخالصها 

 السعودية. 
 

احصائيات   أرقام و  
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التجارة  وزارة,  الفكرية للملكية السعودية الهيئة المصدر:  

  

 الدولة   عدد الطلبات  عدد العالمات

45.5%  10210 62%  الممكلة العربية السعودية  23411 

14%  3183 9.5 %  الواليات المتحدة األمريكية  3576 

4%  912 3%  الصين  1013 

4%  815 2.5%  ألمانيا  913 

3.5%  760 3%  األمارات   1105 

29%  6600 20%  اخرى 7651 

  التجارية  العالمات  طلبات

 الدولة  داخل   من  المودعة

 م2019 لعام

 طلب2341

62% 
38 % 

طلبات  

 أجنبية 

 من داخل الدولةطلبات 

 التصنيف  حسب  المسجله  التجارية  العالمات

 22480 37669 اإلجمالي

 التجارية المودعة  طلبات العالمات

لعام   نسبة الزيادة  376618% الطلبات  إجمالى 

 م 2019

62

% 10 % 

8% 

7% 

7% 
7% 

6.2,017 154,004 

244,032 684,3000 

مواد اخرى الستخدام الغسيل ,    مستحضرات تبيض و

 مستحضرات التجميل  العطور و الصابون و
 

و و  القهوة  و  الشاي  األرز  و  و  الكاكاو  و   الدقيق    الخبز 

  الخميرة و   العسل و  السكر و  الحلويات و  المعجنات و

 البهارات  الصلصات و الخل و الخردل و الملح و
 

 عمال والوظائف المكتبيةاالعالن و إدارة األ 
 

 األجهزة  البرمجيات و الحواسيب و
 

 اإلقامة  شراب وال  توفير الطعام و
 

 اخرى

 نسبة الزيادة

2019 

2018 

12% 36.9% 



   

 4  

 
 

  

3 
أبرز الفروقات بين االسم 

 التجاري والعالمة التجارية 
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العالمة التجارية     

 

 البند   التجاري االسم      

 

االفراد للتجار و  من هي الفئة المستهدفة ؟  التاجر لممارسة نشاط تجاري 

الزامي غير   هل تشترط اللغة العربية؟  الزامي  

 هل يمكن التعدد ؟  ال  نعم 

أشكالصور و  نص كتابي      ماهي عناصرة؟ 

يمكن المنح  

 واالستثمار 

 هل يمكن منحه؟ ال يمكن 

ال        نعم   هل له مقابل مالي؟  

سنوات   10  محمي بموجب 

سريان السجل   

 هل هو محمي؟

 اسم تجاري عالمة تجارية

 
 شركة الزيت العربية السعودية          

 
 شركة المأكوالت السريعة                   

 

 
لشركة السعودية للصناعات  ا

 الحديثة           

 أمثله توضيحية  
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: الموقع االلكتروني لوزارة التجارةالمصدر   

 

 

 

 

 

 

  

االسمم الذي يختار  التاجر لتميز مشمروعه عن غير ؛ الذي يقوم  

بمممارسمممممممة األنشمممممممطمة التجماريمة و االسمممممممتثمماريمة؛ ويقتصمممممممر  

اسمتخدامه في إبرام العقود واالتفاقيات والتعامالت الرسممية 

والتصمممممممرفات القانونية التي يباشمممممممرها مع من يتعامل معهم 

في أسممممائها   عددتأن ت  ةالتجاري  للكياناتبنشممماطه ؛ وال يمكن 

؛ كمما أن االسمممممممم التجماري ال يعمد من أصمممممممول الكيمان    التجماريمة

للغير  السممممممممممما   أو  رهنمممه  أو  التجممماري وال يمكن اسمممممممتثممممار  

بماسمممممممتخمداممه؛ إال أن اختيمار االسمممممممم التجماري البمد أن يخضمممممممع  

للضمممموابط واالشممممتراطات الواردة في نظام األسممممماء التجارية  

 والئحته التنفيذية.

 ضوابط اختيار االسم

 التجاري

4 

احصاءات  ارقام و  

التجاري  االسم  

١٤٨٧٣٣  
 استعالم عن اسم تجاري 

١٥٨٦٢٥  
 استعالم عن اسم تجاري 

٨٦٧٢٥  
 افادة تجارية 

٦٨٤٦١  
 مستخرج سجل تجاري  

 

يجب أن يتكون االسم التجاري من   ▪

 .ألفاظ عربية، أو معربة

   معنى الئقذو  ▪

ال يتعارض مع الشريعة االسالمية أو   ▪

  يمس الصالح العام

 لال يؤدي إلى التضلي ▪

إلزامي البد من تسجيله لممارسة  ▪

 .األعمال التجارية

ال يكون مطابق أو مشابه   ▪

 .إلسم آخر
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األسماء التجارية  أنواع  

 وسائل مساعدة لتحقق من االسم التجاري

 المعاجم المعتمدة لدى وزارة التجارة

 اسم مقترح  ▪

يتم حجز األسم فورا  

 واليتطلب ى رد من الوزارة 

يعد اختيار االسم التجاري ومدى تطابقه مع الضوابط واالشتراطات  

على  المقدمين  من  الكثير  يواجه  التي  اإلشكاليات  إحدى  النظامية؛ 

واألعمال؛ إال أنه يمكن تجاوز هذ  اإلشكاليات من خالل عالم التجارة  

االستفادة من عدد من الخدمات اإللكترونية المقدمة من قبل وزارة  

 التجارة أو عبر االستفادة من الوسائل التقنية الحديثة. 

 اسم خاص  ▪

يتم مراجعة االسم من قبل 

 المختص قبل اعتماد  الموظف 

 االستعالم عن األسماء التجارية 

 خدمة وصول  ▪

 اضغط هنا للوصول للموقع اإللكتروني

 محركات البحث ▪

 

 لسان العرب  ▪ مقاييس اللغة   ▪

 الصحا  في اللغة   ▪ القاموس المحيط   ▪

 العباب الزاخر.  ▪ 

 

https://wosol.sa/
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 ]المصدر استفسار عبر البريد اإللكتروني الخاص بإدارة األسماء التجارية[   المصدر

 

عند اختيار اسم تجاري مبتكر قد تظهر 

االسم  يكون  أن  يجب  عفوًا  عبارة 

التجاري اسم عربي وله معنى؛ في هذ  

االسم  وجود  من  التأكد  وبعد  الحالة 

الوزارة  مراسلة  يمكن  اختيار   المراد 

اإللكترونيعب البريد  هذا  المخصص  ر 

MCI920000667@mci.gov.sa 

 

 

لألنشطة  الوطني  التصنيف 

التصنيف   على  المعتمد  االقتصادية 

لجميع   الموحد  الدولي  الصناعي 

الرابع  التنقيح  االقتصادية  األنشطة 

)ISIC4 ) 

 لحجز اسم تجاري

التصنيف الصناعي الدولي الموحد  التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية المعتمد على 

 ( ISIC4لجميع األنشطة االقتصادية التنقيح الرابع (

 اضغط هنا للوصول للموقع  اإللكتروني

 اضغط هنا لعرض الملف المرفق

 شروط حجز اإلسم التجاري

 . يجب أن يكون اإلسم عربياً  ▪

 يجب أن يكون اإلسم الئق واليمس الشريعة أو الصالح العام  ▪

 : اليمكن حجز ) مؤسسة مقام إبراهيم للتجارة(  مثال

 لسجل قائم أو محجوز  مطابقا  أن اليكون اإلسم  ▪

بإسم    مثال  مطابق  سجل  لوجود  الجميلة  البيوت  مؤسسة  حجز  اليمكن   :

 مؤسسة البيوت الجميلة 

 . لسجل قائم أو محجوز  مشابها   أن اليكون اإلسم ▪

الرباعي دون الحاجة  و  يمكنك إصدار سجلك بإسمك الثالثي أ ▪

   .الى حجز إسم تجاري

المراد  ▪ التجاري  لإلسم  المبدئي  باالستعالم  القيام  يمكنك 

 . حجز 

يمكنك التقديم على أكثر من اسم خالل طلب واحد وحد أقصى   ▪

   .أسماء 5

السعودية   ▪  ( العربية    –الكلمات   – العالمية  -الخلييجة 

  ...إلخ ( سمات تقبل مع األسماء.الدولة

 : شركة القمة العالمية للمقاوالت  مثال

 

mailto:MCI920000667@mci.gov.sa
https://tn.mci.gov.sa/Reservation
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/ltsnyf_lwtny_llnsht_lqtsdy_gsts_2019_nskh_lnshr.pdf
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 العالمات التجارية  5
كل ما يأخذ شمممكال مميزا من أسمممماء أو كلمات أو إمضممماءات أو 

أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسمممموم أو صممممور 

نقوش أو تغليف أو عنماصمممممممر تصمممممممويريمة أو أشمممممممكمال أو لون أو 

مجموعمات ألوان أو مزي  من ذلمك أو أيمة إشممممممممارة أو مجموعمة 

إشممارات إذا كانت تسممتخدم أو يراد اسممتخدامها في تمييز سمملع  

أو خدمات منشممأة ما عن سمملع أو خدمات المنشممرت األخرى أو 

اء المراقبمة أو للمداللمة على تمأديمة خمدممة من الخمدممات، أو على إجر 

 الفحص للسلع أو الخدمات.

 ضوابط اختيار العالمة التجارية 

 أنواع العالمات التجارية 

 أنواع العالمات التجارية من حيث الوصف

 

  عالمة تجارية ▪  خدميةعالمة  ▪

  عالمة جماعية  ▪ عالمة المؤسسات المهنية ▪

 عالمة مراقبة وفحص  ▪ عالمة هيئات النفع العام  ▪

 

 

  متميزة ▪  مبتكرة ▪

 غير مقلدة  ▪  غير مخالفة للدين واآلداب العامة ▪

ال يتكون شعارات عامة أو   ▪

  تسميات خاصة بالدول

ال تسبب لبس في مصدر  ▪

 الخدمة أو المنت 

 ال تكون صور خاصة باالخرين ▪ 

 

 

  لفظية ▪  صوتية ▪

  تصويرية ولفظية ▪ رائحة  ▪

  تصورية ▪ 
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 .استفسار عبر البريد اإللكتروني الخاص بإدارة األسماء التجارية  |    ٢٠١٩التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية  المصدر

 

 

  

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية  ▪

الهيئة   تقدمها  التي  الخدمات  إحدى 

السعودية للملكية الفكرية، والتي تتيح  

تجارية   عالمة  عن  البحث  للراغبين 

 الف ريال  ١٠٠٠بمقابل رسوم 

لتحقق من العالمة التجارية وسائل مساعدة   

 سنوات قابلة للتمديد  ١٠مدة الحماية  

 محركات البحث ▪

التجارية رسوم حماية العالمة  

 منتجات ▪

 خدمات ▪

 جيلها على الفئة الصحيحةسالنشاط التجاري مطابق للعالمة التجارية وت  يجب ان يكون

 أنواع الفئات 

 اضغط هنا لعرض الملف المرفق

 

 تقديم الطلب   1000

 تكلفة التسجيل 5000

 تكلفة النشر  1500

 ضريبة مضافة ٢٢٥

 االجمالي  ريال  ٧٧٢٥

 

احصاءات  ارقام و  37669 
طلبات العالمات  

 التجارية المودعة 

22480 

 العالمات التجارية 

 المسجلة  

23411 
التجارية  طلبات  العالمات  

 المودعة من داخل الدولة 

10210 
العالمات التجارية 

 المسجلة من داخل الدولة 

 صحيفة أعمالي   ▪

في   تختص  الكترونية  صحيفة 

التي  التجارية  المعامالت  نشر 

 يتم تسجيلها ونشرها وغيرها. 

https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/ar/sa/sa011ar.pdf
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Reem Process 

 
 .احدى المختصين في المجال القانوني

اإلجمراءات   لمتسمممممممهميممممل  المحمكمومميممممة  أسمممممممعمى 

 وااللكترونية والنظامية لغير المختصيين.

 للتواصل 

0504378926 

@Reem_process  

Reemnprocess@gmail.com 

 تم إعداد و تنفيذ الكتيب بواسطة   

https://wa.me/0504378926
https://twitter.com/Reem_Process
mailto:Reemnprocess@gmail.com

