متدحرج مزيف واحد فقط يكفي إليقاف أعمالك.
ماذا ستفعل حيال ذلك؟

مزيد من المعلومات على

stopfakebearings.com

متدحرج مزيف واحد فقط يكفي إليقاف أعمالك.

stopfakebearings.com

للحصول على مزيد من المعلومات قم بزيارة الموقع  topfakebearings.comانشر ھذه
المعلومات عبر البريد االلكتروني والشبكات االجتماعية/المهنية المتوفرة على شبكة االنترنت.
ستجد أيضاً مواداً إعالمية قابلة للتحميل والطباعة والربط بالموقع االلكتروني الخاص بك.

الوعي قبل التصرف .ساعد أصدقاءك و زمالءك على حماية أنفسهم من التزييف عن طريق
اطالعهم على المشكلة.

انقل هذه المعلومات ألصدقائك و زمالئك.

تتعرض العالمات التجارية المتميزة إلى التزييف في كل أنحاء العالم .لكي تحمي نفسك
وأعمالك وجمهور الناس من المتدحرجات المزيفة الجأ دائماً للمصادر الموثوق بها.

الجأ إلى مصادر موثوق بها لشراء كافة احتياجاتك من
المتدحرجات.

باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي تعطل أحد المتدحرجات المزيفة إلى عواقب مالية و قانونية
كمشتر.
بالنسبة لك
ٍ

المتدحرجات ذات العيوب أو البالية يمكن أن تتقهقر وتتعطل سريعاً .في أحسن الظروف
سيؤدي ذلك إلى تعطل ثم اصالح للمعدات.

ألنها قد تع ّرض للخطر عمليات التشغيل و الموارد المالية و
األرواح البشرية.

باإلضافة إلى ذلك  ٬المتدحرجات المزيّفة ذات العيوب قد يكون لها عواقب قانونية بالنسبة
موزع.
مشتر و/أو
لك بصفتك
ٍ
ٍ

لذلك عندما تدفع ثمن المنتجات المتميزة وتحصل على منتجات متوسطة بل معيبة تكون قد
ُخ ِد ْع ت .تأكد من أنك تحصل على ما يساوي القيمة المالية التي دفعتها .المصادر الموثوقة
ھي المصادر التي تثق بأنها تق ّد م لك ولآلخرين منتجاً أصلياً.

عندما تقرر ش راء منتجات ذات عالمات تجارية متميزة تكون تطلعاتك عالية فيما يخص
الجودة والمتانة واالعتماد.

إنك ال تحصل على ما دفعت ثمنه.

نحن نتعاون مع السلطات التنفيذية حول العالم.

تساعد الشركات المشاركة بمنظمة المتدحرجات العالمية  WBAالسلطات التنفيذية المحلية
بتزويدھا بالمعلومات وبكشف التزييف ٬من أجل المساھمة في العثور على المزيّفين
وتقديمهم للعدالة .نحن نساعد السلطات في المداھمات والتحقيقات في عمليات التزييف
المشتبه فيها.

التزييف جريمة في بلدان عديدة .من الممكن أن يتم مالحقة مصنعي و بائعي المتدحرجات
المزيفة المشتبه فيهم قانونياً ،باإلضافة إلى الدعاوي المدنية.

نحن نساعدك في التعرف على المنتجات المزيفة.

إذا ارتابك شك في أن نشاطاً ما قد يكون تزييفاً ،الرجاء االتصال بمن ِت ج العالمة التجارية
المتميزة مباشرة.

من المهم إعالم من ِت ج العالمة التجارية المتميزة بأية شكوك أو شبهات قبل إعالم الموزع أو
المزود.

و التعرف على المتدحرجات المزيفة بمساعدة منتجي العالمات التجارية المتميزة هي إحدى
الطرق الفعالة للتعرف على المتدحرجات المزيفة بشكل أكيد .إذا ارتابك شك بأنك اشتريت أو
وزعت منتجات مزيفة فاتصل بمن ِت ج العالمة التجارية المتميزة بشكل مباشر.

ماذا ستفعل حيال ذلك؟

كما أنه أيضاً سرقة لحقوق الملكية الفكرية كب راءات االخت راع والعالمات التجارية والشهرة.
كل ھذه المفاھيم تعتبر مفاھيم جوھرية في االقتصاد الحديث حيث تؤدي إلى التطور
االقتصادي المبني على األفكار واالبتكا رات.

التزييف جريمة في بلدان عديدة ٬بكل بساطة ووضوح .فهو يعرّض للخطر حياة الناس
والممتلكات بسبب المنتجات المزيّفة المشكوك في جودتها.

وھي جزء من ممارسات غير قانونية وال أخالقية.

و قد تكون أيضاً منتجات من عالمات تجارية متميزة لكنها قديمة ،أو حتى مستعملة ،تم
ترميمها وتلميعها لتبدو كالجديدة.

ص َق عليها عالمات تجارية متميزة
المتدحرجات المزيّفة قد تكون جديدة لكنها رديئة الجودة لُ ِ
مزيّفة بغية رفع سعرھا .حتى التغليف يتم محاكاته بدقة بالغة.

ففي واقع األمر ال يُك َت ب على المتدحرجات المزيفة “متدحرج مزيف” .و لن تكون تلك
ص ِد ئة أو متسخة .وهي ليست بالضرورة أرخص في السعر .فشكلها
المتدحرجات مخدوشة أو َ
وطريقة تسويقها توحي بأنها منتجات أصلية من عالمات تجارية متميزة.

ماذا نفعل نحن حيال ذلك؟

ً
ُ
لجنة مضادة
WBA
العالمية
المتدحرجات
منظمة
أَنشأت
للتزييف.

و مهمة هذه اللجنة هي مواجهة تزييف المتدحرجات ذات العالمات التجارية المتميزة و
مساعدة موظفي السلطات التنفيذية في التخلص منه.

الترويج للمصالح الشرعية المشتركة لصناعة المتدحرجات
العالمية.

تساعد منظمة المتدحرجات العالمية  WBAوالشركات المشاركة السلطات التنفيذية المحلية
بتزويدھا بالمعلومات وبكشف التزييف  ٬من أجل المساھمة في العثور على المزيّفين
وتقديمهم للعدالة .كثي راً ما تشترك في المداھمات والتحقيقات في عمليات التزييف المشتبه
فيها .وھذا ما يساعد أيضاً البائعين والمستخدمين والموزعين.

ما هي مشكلة المتدحرجات
المزيفة؟

غالباً ما يكون التمييز صعباً بين المتدحرج األصلي
والمتدحرج المز يّف.

ما هي منظمة المتدحرجات
العالمية (World Bearing
)Association؟

منظمة المتدحرجات العالمية ھي منظمة صناعية غير ربحية وغير متحدة .تم تأسيسها في
عام  ٢٠٠٦من قبل ثالث منظمات متدحرجات محلية كبرى هي :منظمة منتجي المتدحرجات
األمريكية ( ،)ABMAواالتحاد الفد رالي لمنظمات منتجي المتدحرجات األوروبية
( ،)FEBMAوالمنظمة الصناعية اليابانية للمتدحرجات (.)JBIA

تُ روّج منظمة المتدحرجات العالمية للمصالح الشرعية المشتركة لصناعة المتدحرجات
العالمية ،مثل التعامالت االقتصادية الحرة  ٬التنمية المستدامة ،وحماية الحقوق الشرعية.
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