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 املرفق
 

 ملخص شامل

ىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(  أأس ندت جراء مرشوع بشأأن اإ املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( اإ
(. يتأألف هذا املرشوع من سلسةل من ادلراسات .CDIP/5/7 Revامللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية )

هم أأفضل لآاثر امحلاية مبوجب حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصادايت النامية، سواء القطرية اليت سوف تسهم يف حتقيق تف 
يف شأأن اختاذ تدابري حمددة للأداء الاقتصادي، أأو يف شأأن هجود التمنية الاقتصادية الأوسع نطاقًا. طلبت حكومة أأوروغواي 

طرية. وتعترب هذه ادلراسة حلقة يف سلسةل ادلراسات من الأمانة املشاركة يف هذا املرشوع ابعتباره دراسة من ادلراسات الق
 .القطرية، وتَُرِكز عىل دور امللكية الفكرية يف قطاع الصناعات ادلوائية يف أأوروغواي

امللكية الفكرية مبفهوهما الواسع، والرباءات عىل وجه اخلصوص، اس تخدامًا مكثفًا يف صناعة ادلواء )كوهني، تُس تخدم 
(. يرجع 2111عىل البدلان النامية )لوبزي  (. وينطبق هذا الوضع أأيضاً 0192س يلبريس تون واتيلور  ؛2111نيلسون، ووالش 

ىل تاكليف البحث والتطوير يف جمال املس تحرضات ادلوائية، مبا يف ذكل التجارب الطبية،  واليت تعترب هذا الأمر جزئيا اإ
ومع ذكل، يُقصد من امحلاية مبوجب براءة اخرتاع يف تصمميها تغيري ابملقارنة مع تاكليف انتاج مركبات دوائية ُمقدَّلة. مرتفعة 

هيلك السوق من خالل منح حقوق الاستبعاد ملُودع طلب احلصول عىل براءة اخرتاع. تعد هذه القضية من قضااي الصحة 
ىل دواء معني عىل حتمل ارتفاع أأسعار ا ملس تحرضات ادلوائية العامة ذات الصةل، حيث تعين عدم قدرة املرىض احملتاجني اإ

ذا أأسهمت امحلاية مبوجب براءات اخرتاع 2112احملمية برباءات اخرتاع )شاودوري، غودلبرغ، وجيا  (. ومن انحية أأخرى، اإ
ىل السوق يف وقت مبكر  يف تأأمني استامثرات البحث والتطوير، فقد تصل الأدوية الناجتة من أأنشطة البحث والتطوير هذه اإ

سوء احلظ، مفن املتوقع تأأثر الأدوية ابلجتاهات السوقية، مما يعين أأن امحلاية مبوجب ول  (.2100هان، غا )اكيل وماك متاماً 
عىل  عىل وجه التحديد الرباءات قد توفر حوافز أأقل لتنفيذ أأنشطة البحث والتطوير يف شأأن تكل الأمراض اليت تؤثر

ىل براءات 2102منظمة التجارة العاملية،  -ويبو ال –)منظمة الصحة العاملية  املناطق الأكرث فقرًا يف العامل (. وابلإضافة اإ
أأنشطة يف جمال توس مي املنتجات  تعمل عىل متكنيالاخرتاع، تلعب العالمات التجارية دورًا يف هذه الصناعة، حيث أأهنا 

آلية ختصيص اعامتدات بديةل لستامثرات البحث والتطوير )غرابوفسيك وفرينون عام  ميكن أأن يكونواذلي   (0112أ

أأوروغواي، شأأهنا يف ذكل شأأن العديد من البدلان النامية الأخرى، حامية للمنتجات ادلوائية مبوجب براءات اخرتاع مل متنح 
ىل اتفاق حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة  هناك  لتزال)اتفاق تريبس(. وبعد أأقل من عقد من الزمان، قبل انضامهما اإ

ىل أأن  شواغل حول كيفية تأأثري هذا التغيري يف الس ياسة عىل الأوضاع السوقية للأدوية يف أأوروغواي. وجتدر الإشارة اإ
هذه الصناعات. وخالل التعديالت يف الإطار القانوين للملكية الفكرية مل تكن يه العنارص الوحيدة ذات التأأثري احملمتل عىل 

دماج  العقد املايض، أأعادت أأوروغواي هيلكة نظام الصحة العامة يف البالد وأأحدثت فيه تغيريات جوهرية، من خالل اإ
َرى سوى  مؤسسات الرعاية الطبية ومنظامت احملافظة عىل الصحة والتأأمني العام. وعىل الرمغ من هذه التغيريات مجيعها، مل ُُيْ

آي يو عدد قليل فقط من  ؛ يب 2112؛ كوميس يك 2102ادلراسات التجريبية عىل سوق الأدوية يف أأوروغواي )مثل: يس أ
(P)  ،وذكل كأمثةل من بني دراسات أأخرى(، وقد 2100 ،20 ؛ أأوروغواي2112؛ أأودوين وفيدل، 2112كوراي وتروخيو ،

ىل العالقة بني نظام امللكية الفكرية وبني هيلك سوق ادلواء عىل وجه  تصدى عدد أأقل من هذا بكثري من هذه ادلراسات اإ
 (.2112؛ أأودوين وفيدل، 2112التحديد )مثل: كوميس يك، 

 نطاق ادلراسة والأساليب املس تخدمة

ىل اس تكامل الأدةل التجريبية املتوفرة يف أأوروغواي، فضال عن توفري مهنجية ورؤى حتظى ابهامتم بدلان هتدف  هذه ادلراسة اإ
عداد البياانت اجلوهرية بغية بناء سلسةل من مجموعات بياانت  أأخرى. كام تشارك هذه ادلراسة يف هجود البناء املهنجية واإ

حول اس تخدام امللكية الفكرية والأوضاع السوقية لصناعة ادلواء يف أأوروغواي. وبيامن تقترص معظم البياانت الأساس ية  متفردة
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ماك ل أأن هناك اإ ىل بدلان أأخرى مع بذل قليل من اجلهد نسبيًا، وهو الأمر عىل حدود دوةل أأوروغواي، اإ نية يف نقل املهنجية اإ
عداد املهنجيات، تقف هذه ادلراسة عاجزة  ضايف لهذه ادلراسة. وعىل الرمغ من ثراء هذه البياانت اجلديدة واإ اذلي ميثل انجت اإ

وعىل اجلانب الآخر،  فكرية عىل نواجت سوق الأدوية.عن الإجابة عىل مجيع املسائل ذات الصةل بكيفية تأأثري نظام امللكية ال
ميكن اعتبار هذه ادلراسة خطوة أأوىل يف س ياق المتهيد لإجراء مناقشة عىل أأساس تطبيقي للوقوف عىل احلجم الفعيل 

 حيدوان الأمل للمعلومات اليت يف جعبتنا ابلفعل عن أأثر امللكية الفكرية عىل صناعات ادلواء يف البدلان النامية. وذلكل، وبيامن
ل أأننا  أأن نبدي  ُيبيف أأن متثل هذه ادلراسة مسامهة هممة يف اس تكشاف أأدةل جتريبية جديدة لأغراض صنع الس ياسات، اإ

 .تواضعًا مع حقيقة عدم الإجابة عىل اكفة الأس ئةل املعلقة

( 0كرية احلايل يف أأوروغواي بلك من )نطاق ادلراسة ابلتوازي مع جمالني رئيس يني هبدف تغطية عالقة نظام امللكية الفُُصم 
 .( أأوضاع سوق املنتجات ادلوائية2الانتفاع بنظام امللكية الفكرية، و )

أأجل استيعاب أأمناط واجتاهات الانتفاع ابمللكية الفكرية يف أأوروغواي، اس تخدمت هذه ادلراسة بياانت امللكية الفكرية من 
ات الرباءات والعالمات التجارية. وسامه مكتب أأوروغواي للملكية الفكرية الببليوغرافية، ل س امي تكل املوجودة يف نرش 

ليه فامي بعد:  بدور املصدر  (DNPI)املكتب الوطين للملكية الصناعية، التابع لوزارة الصناعة والطاقة والتعدين، وسيشار اإ
ىل البياانت املتوفرة دليه. الأكرث أأمهية لوحدة تسجيل بياانت امللكية الفكرية ل ومنح حق النفاذ اإ وعىل هذا ، واذلي تََفضًّ

 0112طلبًا لتسجيل براءة اخرتاع ُأودعت يف الفرتة ما بني  1 021النحو، اس تفادت ادلراسة من جسالت الوحدة لعدد 
اكنت مجيع تكل البياانت . 2102و 0192طلبًا لتسجيل عالمات جتارية ُأودعت يف الفرتة ما بني  222 122وعدد  2102و

حصاءات الويبو DNPIمنشورة يف جمةل امللكية الصناعية اليت يصدرها  ضافية من قاعدة بياانت اإ . كام اس تخدمنا بياانت اإ
(IPSTATS وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات ،)PATSTAT. 

نشاء البياانت لتحليل أأوضاع سوق املنتجات ادلاس تدعى  عداد املهنجية واإ وائية بذل املزيد من اجلهود احلثيثة. وصخص ابذلكر، اإ
ىل داخل أأورو FAاجلهد اذلي بُذل مع فارمانيواريو ) يف  متثل التحدي الرئييسواي. غ( وهو أأكرب مصدر لتوريد الأدوية اإ

نشاء رابطة مبارشة بني الرباءات والأدوية ار. وقد أأظهرت عند قياس تأأثري امللكية الفكرية عىل هيلك سوق ادلواء والأسع اإ
نشاء مثل هذه الرابطة، كام هو مبني يف تقارير مشهد الرباءات الشامل عن أأدوية أأاتزاانفري  التجربة الصعوبة البالغة يف اإ

أأ، عىل الرتتيب(. ويف الواقع، مل يتسع نطاق هذه ادلراسة لتغطية املشهد 2100ب؛ الويبو 2100وريتوانفري )انظر الويبو 
مجيع الأدوية املباعة يف أأسواق أأوروغواي ابلاكمل. وكبديل معيل، اس تخدمت هذه ادلراسة البياانت  عاخرتا العام لرباءات

دارة الأغذية والعقاقري يف الولايت املتحدة ) (. OB( املعروف ابمس "الكتاب الربتقايل" )FDAالتارخيية الواردة يف منشور اإ
اءات الاخرتاع املمنوحة يف الولايت املتحدة الأمريكية. وقد ربطنا براءات يربط هذا املنشور املنتجات ومكوانهتا الفاعةل مع بر 

وفقًا ملا ُذكر أأعاله، مع الاس تفادة من  DNPIالاخرتاع املمنوحة يف الولايت املتحدة ابلبياانت الوطنية اليت مجعناها من 
ىل ذكل، PATSTATرويب للرباءات املعلومات املتعلقة بأأرسة الرباءات املس تقاة من قاعدة بياانت املكتب الأو  . وابلإضافة اإ

منتجًا من املنتجات اليت ميارس  2 192تقيمي وجود ارتباط مبارش بني منتج وارد يف الكتاب الربتقايل و نعمل عىل 
ىل لك هذا، حتتو من خاللها نشاطه وحتتوي عىل  FAفارمانيواريو  ي مكون فاعل محمي مبوجب براءة اخرتاع يدواًي. وابلنظر اإ

. تقع هذه شهراً  92مكواًن فاعاًل عىل مدى فرتة  921منتجًا خمتلفًا و 9 199بيااًن يغطي  219 292 لوحة البياانت الهنائية عىل
فيه تكل املنتجات املُبلَّغ عهنا من قبل نظام الرصد  تقعالأرقام اخلاصة ابملنتجات واملكوانت الفاعةل يف نفس النطاق اذلي 

عة من قبل 02، 2112فيدل أأودوين و )يف  ادلويل املعين ابلصحة ت البياانت اخلاصة ابملشرتايت احلكومية املَُجمَّ (. كام َشلكَّ
ضافيًا همامً وثيق الصةل MEF( التابعة لوزارة الاقتصاد واملالية يف أأوروغواي )UCAوحدة املشرتايت املركزية ) ( مصدرًا اإ

 .للتحليل اذلي أأجرته هذه ادلراسة
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ىل مكون فاعل خمتلف، جرعة  -بندًا خمتلفاً  2 202مالحظة، وهو ما يقابل  2 922الأساس ية البياانت تتضمن  يشري اإ
 2119واذلي يعكس الطلبات الواردة يف مخس عطاءات خمتلفة مت الإعالن عهنا يف الفرتة ما بني  -ومسار تسلمي منتج 

ىل أأكرث من 2102و (. وكام فعلنا مع 2-ر أأمرييك )اجلدول املرفق أألفمليون دول 211. تصل قمية هذه العطاءات املمنوحة اإ
(، مت مطابقة البياانت املس متدة من وحدة املشرتايت املركزية التابعة لوزارة الاقتصاد FAالبياانت املس متدة من فارمانيواريو )

بلغ عدد املالحظات ه. ( مع تكل البياانت الواردة يف الكتاب الربتقايل ومعلومات براءات الاخرتاع فيUCA-MEFواملالية )
 .%( من املالحظات اليت حتتوي عىل مكون فاعل متاح يف الكتاب الربتقايل92مالحظة ) 2 220

صالح حقوق امللكيةب الانتفاع املكثف   الفكرية نظام امللكية الفكرية يف أأوروغواي يف أأعقاب اإ

كية الفكرية عىل نظام امللكية الفكرية يف أأوروغواي. اجلزء الأول من التحليل التطبيقي بأأثر التغيريات يف س ياسات املل يتصل 
اكن للتغريات اليت أأحدهثا "اتفاق تريبس" أأثرًا كبريًا عىل الانتفاع من براءات الاخرتاع من قبل قطاع صناعة ادلواء يف 

يداعات براءات الاخرتاع املتعلقة ابلأدوية من ق  بل كياانت أأجنبية الغالبية أأوروغواي. ويف الواقع، ويف الوقت احلايل، تَُمِثل اإ
يداعات الرباءات. بيد أأن التحول يف منح براءات اخرتاع متعلقة ابلأدوية قد سامه، عىل ما يبدو، بأأثر  جاميل اإ العظمى من اإ

طفيف عىل هيلك سوق ادلواء. وقد أأدى جمرد التعديل اذلي ُأدخل عىل اتفاق تريبس ابلسامح حبامية املركبات ادلوائية 
ىل التحول الاكمل حنو الانتفاع من النظام احمليل للملكية الفكرية. وبيامن كنا نتوقع الوقوف عىل املدى مبوجب براء ات اخرتاع اإ

ذ بنا نكتشف أأن هذا القطاع قد أأعاد تشكيل الانتفاع ابمللكية الفكرية  اذلي أأثرت فيه امللكية الفكرية عىل صناعة ادلواء، اإ
 .يف أأوروغواي

يداع براءات املنتجات ادلوائية بواسطة املقميني وغري املقمينيطلبات : 0-الشلك هاء  اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 .يُس تخدم الاحصاء التجزييئ يف حاةل تعدد مودعي الطلبات(، مالحظة: 2102) DNPIاملصدر: 

ويصل تُس تخدم براءات الاخرتاع يف أأوروغواي من قبل غري املقميني العاملني يف صناعة املنتجات ادلوائية. يف الغالب، 
يداعات املقميني أأكرث قلياًل من  جاميل اإ يداع براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية يف الفرتة ما بني 2اإ جاميل طلبات اإ % من اإ

يداعات املقميني اصخفاضًا من 0-)الشلك هاء  2102و 0112 ىل  0112% يف 9،00(. وقد شهدت حصة اإ % يف 0،2اإ
يداع طلبات براءات املنتجات ادلوائية عند بدء رساين  0111و 0112. وقد شهدت الفرتة ما بني 2101 منوًا كبريًا يف اإ
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التطبيق العميل لتفاق تريبس، ولكن فقط يف شلك نظام "علبة الربيد"
1

طلبًا لإيداع براءات اخرتاع يف  1 021. ومن بني 
طلبًا بواقع  2 220الطلبات املودعة املتعلقة مبجالت تقنية مرتبطة بصناعة ادلواء ، بلغ عدد 2102و 0112الفرتة ما بني 

يداع يف قطاع املنتجات ادلوائية زايدة رسيعة بني 92) ، وفاق ابيق طلبات 2111و 0112%(. ازداد عدد طلبات الإ
الفكرية مكية من طلبات براءات  ، تلقي مكتب أأوروغواي للملكية2111. ويف عام 0119الإيداع يف اجملالت الأخرى بعد 

املكتب الوطين للملكية  الاخرتاع املتعلقة ابملنتجات ادلوائية تفوق ضعف مكية مجيع طلبات اجملالت الأخرى. واليوم، يتلقي
يداع متعلقة ابملنتجات ادلوائية أأكرث DNPIالصناعية التابع لوزارة الصناعة والطاقة يف أأوروغواي ) ثالثة من ( طلبات اإ

يداعات املقميني لرباءات اخرتاع منتجات دوائية،  هناك ندرة يف(. 2-)الشلك هاءالقطاعات الأخرى  طلبات ضعاف اكفةأأ  اإ
ىل مخسة طلبات يف الس نة  .حيث تصل ابلاكد اإ

يداع براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية حبسب س نة الإيداع2-هاءالشلك   : طلبات اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DNPI (2102)املصدر: 

  

                                                
1

 .9-91راجع اتفاق تريبس، املادة  
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 : بدل الإقامة ملودعي طلبات تسجيل الرباءات2-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (، مالحظات: يُس تخدم الإحصاء التجزييئ يف حاةل تعدد املودعني.2102) DNPIاملصدر: 
US  ،الولايت املتحدة =DE  ،ملانيا  = اململكة املتحدة، GB= سويرسا،  CH= السويد،  SE، = فرنسا FR= أأ

UY  ،أأوروغواي =ES  = ،س بانيا  = هولندا. NL= الياابن، و JP= بلجياك،  BEاإ

بدلان تُودع طلبات تسجيل براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية يف الغالب من قبل غري املقميني، وجندها أأكرث تركزيًا عرب ل 
رسا واململكة املتحدة (. يشلك مودعو الطلبات من الولايت املتحدة وأأملانيا وفرنسا والسويد وسوي 2-)الشلك هاء املنشأأ 

جاميل مودعي الطلبات، ونس بة 92نس بة  يداعات براءات املنتجات ادلوائية. كام يالحظ أأن أأكرب 92% من اإ  01% من اإ
يداعات الرباءات يف أأوروغواي، مه أأيضًا أأكرب مودع مودعني ابلنس بة لإيداعات براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية، ني بدلةل اإ

مع عدم وجود أأي اختالف يف الرتتيب تقريبا. وهؤلء مجيعًا من الرشاكت ادلولية الكبرية لتصنيع املنتجات ادلوائية، 
يداع براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية يف أأوروغواي  .ويس تأأثرون بثليث طلبات اإ

جراءات النظر يف الرباءاتالتحدايت اليت تو أأحد يمكن  فرتة التأأخري بني  -اجه نظام امللكية الفكرية يف أأوروغواي يف تأأخر اإ
يداع طلب الرباءة وصدور القرار الهنايئ ملكتب الرباءات يف شأأن الطلب. ففي وقت اس تخالص بياانت هذه ادلراسة، مل  اإ

جراءات املنح. ميثل  292تُسجل سوى  جاميل الطلبات 2،2هذا الرمق نس بة براءة فقط بعد الانهتاء من اإ % فقط من اإ
يداع الطلب ومنح الرباءة حوايل 2102و 0112املودعة يف الفرتة ما بني   2،2. بلغ متوسط املدة الزمنية املنقضية ما بني اإ

جراءات النظر يف منح الرباءات يف أأوروغواي مع ماكتب  س نة عن نفس الفرتة السابقة. ووفقا ملا مت مالحظته، تامتثل فرتة اإ
جراءات 92، 2102امللكية الفكرية الأخرى يف مجيع أأحناء العامل )الويبو  (. بيد أأن هناك مؤرش يدل عىل زايدة فرتة انتظار اإ

املنح يف الس نوات الأخرية. ويف وقت اس تخالص البياانت، مل تتضمن بياانت هذه ادلراسة تسجيل أأي براءة ُأودعت بعد 
جراءات املنح )الشلك هاءلعدم الانهتاء من  2111عام  وحىت مع التسلمي برفض أأو حسب العديد من الرباءات، مفا  (.2-اإ

ُ تزال مشلكة  ىل تقريبًا ضعف الفرتة امل جراءات املنح واليت قد تصل، يف هناية املطاف، اإ غرقة س تَ طول الفرتة اليت تس تغرقها اإ
من قبل.

2
(. 222براءة اخرتاع( مقارنًة ابجملالت الأخرى ) 222ائية )هذا وقد ُمنحت براءات اخرتاع أأكرث للتكنولوجيات ادلو  

يداع براءات متصةل ابملنتجات ادلوائية، مقابل 2،2ل متثل تكل الرباءات سوى  جاميل طلبات اإ جاميل 1% فقط من اإ % من اإ

                                                
2

الرمغ من انتظار هذه الطلبات صدور وفقا لنتاجئ املقابالت، فََحَص مكتب أأوروغواي للملكية الفكرية ابلفعل العديد من طلبات الرباءات املعلقة، عىل  
  القرار الهنايئ يف شأأهنا. وقد تؤثر هذه احلقيقة عىل تقديراتنا اخلاصة ابلرتاكامت.
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يداع براءات  كل املُوَدعة قبل عام مبجالت تكنولوجية أأخرى. تسهم حقيقة أأن الرباءات املمنوحة يه تاخرتاع متصةل طلبات اإ
يداعات براءات املنتجات ادلوائية أأقل، بشلك جزيئ عىل الأقل يف تفسري معدل املنح الأقل 2110 ، عندما اكنت نس بة اإ

 .لرباءات الاخرتاع املتصةل ابملنتجات ادلوائية بطريقة معلية

 : الرباءات املمنوحة حبسب س نة الإيداع واملنح2-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DNPI (2102.)املصدر: 

ل أأن عدد قليل من التكنولوجيات عىل  الرمغ من تزايد انتفاع رشاكت املس تحرضات ادلوائية بنظام الرباءات يف أأوروغواي، اإ
ىل السوق )الشلك هاء ىل دخول الأدوية اإ يداع براءات اخرتاع 2-احملمية يه اليت تؤدي اإ (. ل تؤدي معظم طلبات اإ

ىل املنتجات ادلوائية يف  ىل دخول مكوانت فاعةل أأو منتجات جديدة اإ أأوروغواي والرباءات املمنوحة، يف هناية املطاف، اإ
السوق. ومن املرحج أأن تشهد براءات اخرتاع املنتجات ادلوائية املمنوحة اس تغالًل جتاراًي أأكرب من براءات الاخرتاع اليت ما 

 ر اصخفاض حصة التسويق التجاري. ومع ذكل، مل يرق معدل التسويقتزال يف مرحةل انتظار املنح، هذا عىل الرمغ من اس مترا
ىل القدر اذلي ُيعل التجاري ه ظاهرة واحضة يف أأوروغواي. ويف الواقع، تشلك براءات اخرتاع املنتجات من املنخفض اإ

دارة الأغذية والعقاقري ) صة ضئيةل للغاية عند ( حFDAادلوائية املمنوحة يف الولايت املتحدة املتصةل مبنتج معمتد من اإ
درجة عالية من (. يعكس هذا الأمر FDAمقارنهتا ابلرباءات املمنوحة يف جمال املنتجات ادلوائية )دون أأن تكون معمتدة من 

عدم اليقني يف معلية الابتاكر يف املنتجات ادلوائية، مع جتاهل الرشاكت للعديد من الاخرتاعات الواعدة يف مراحلها الأولية 
ىل السوققبل   .دخولها اإ
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 : براءات اخرتاع منتجات دوائية جنحت يف دخول السوق يف أأوروغواي2-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(، وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات 2102) DNPI(، والبياانت التارخيية للرباءات الواردة يف الكتاب الربتقايل، و2102الكتاب الربتقايل )املصدر: 

 (.2102)( FA( وفارمانيواريو )2102ابتس تات )

مكثف. فقد بلغت عدد طلبات بشلك براءات الاخرتاع فقط عىل رشاكت الأدوية  يقترص اس تخدامأأرشان من قبل، ل وكام 
طلبًا متصاًل ابملنتجات ادلوائية  22 921عدد  2102و 0112تسجيل العالمات التجارية يف أأوروغواي يف الفرتة ما بني 

يداعات لطلبات تسجيل 21،2(، وهو ما ميثل 2)تصنيف نيس الفئة  جاميل الإيداعات. وتس تأأثر املنتجات ادلوائية ابإ % من اإ
(. ويأأيت بعد املنتجات 2-عداد أأكرب من أأي منتج أأو خدمات تنتسب لفئة تصنيف أأخرى )الشلك هاءعالمات جتارية بأأ 

(، عىل الرمغ من أأهنا 2ادلوائية يف الرتتيب، املنتجات املرتبطة ابلنظافة الصحية ومس تحرضات التجميل )تصنيف نيس الفئة 
. وابملقارنة، يس تخدم مودعو الطلبات يف نتجات ادلوائيةابمل شلك سوي أأكرث قلياًل من نصف عدد الإيداعات املرتبطة ل تُ 

بدلان أأخرى يف الغالب تصنيف نيس الفئة اخلامسة، ولكن تأأيت هذه الفئة يف الرتتيب اخلامس عىل الصعيد العاملي، ويبلغ 
جاميل طلبات هذه الفئة أأقل قلياًل من  يداع العالمات التجارية )الويبو 2اإ جاميل طلبات اإ  .(2102% من اإ
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يداعات طلبات تسجيل العالمات التجارية حبسب فئات تصنيف نيس )2-هاءالشلك   (2102-0112: اإ

 
  

 

 

 

 

 

ديتالDNPI (2102املصدر:  (. مالحظات: جتميع فئات نيس يتبع اإ
®

 (Edital
®

التجديد عند  (. وتتضمن الطلبات اجلديدة طلبات2102الويبو ( )انظر 

يداعها للمرة الأوىل يف تكل الفئة املعينة  .اإ

 : طلبات التجديد والطلبات املودعة لأغراض غري التسجيل حبسب س نة الإيداع9-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يداعDNPI (2102املصدر:  ىل طلبات اإ ىل الإيداعات الأوىل منذ  (. ملSCEيف فئة تصنيف واحدة )متاكفئة  (. مالحظات: تستند النسب املئوية اإ ل اإ يُنظر اإ

 .0192عام 
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رشاكت املس تحرضات الصيدلنية طلبات تسجيل عالمات جتارية مبعدل أأكرب من الرشاكت العامةل يف جمالت أأخرى، تودع 
 -نس بة تسجيل طلبات العالمات التجارية (. وتبلغ9-كام تمتتع العالمات التجارية تكل مبتوسط أأعامر أأطول )الشلك هاء

ىل ما بني  -سواء املتصةل ابملس تحرضات الصيدلنية أأو خبالف ذكل ىل  91اإ جاميل الإيداعات. بيد أأن 11اإ % تقريبًا من اإ
متوسط فرتة معر العالمات التجارية املرتبطة ابملس تحرضات الطبية أأطول بكثري من العالمات التجارية الأخرى. فعىل سبيل 

عامًا يف املتوسط، بيامن ل تس متر صالحية العالمات  20لأكرث من  0192املثال، تس متر صالحية عالمة جتارية ُأودعت يف 
ل ملدة   .عامًا فقط 02التجارية املرتبطة بصناعات أأخرى اإ

يداع وتسجيل غالبية العالمات التجاريةوكام  الشلك يف أأوروغواي ) هو احلال يف براءات الاخرتاع، يس تأأثر غري املقميني ابإ
(. وهذا هو احلال ابلنس بة لرشاكت املس تحرضات ادلوائية وغريها من الرشاكت. ففي خالل الفرتة ما بني 9-هاء

يداعات الأجانب لطلبات تسجيل عالمات جتارية حوايل 2102و0112 جاميل طلبات املنتجات 91، بلغت نس بة اإ % من اإ
الف املنتجات ادلوائية. ومع ذكل، تشهد الإيداعات احمللية لعالمات جتارية % من طلبات ملنتجات خب21ادلوائية، ونس بة 

 .مرتبطة مبنتجات دوائية منوًا أأرسع من الإيداعات الأجنبية

 : النس بة املئوية للعالمات التجارية حبسب املنشأأ 9-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل طلبات DNPI (2102املصدر:  يداع(. مالحظات: تستند النسب املئوية اإ يف فئة تصنيف واحدة وتس تخدم طريقة الإحصاء التجزييئ يف حاةل متاكفئة  اإ

 .تعدد املودعني

 امللكية الفكرية وأأوضاع سوق املس تحرضات ادلوائية

اجلزء الثاين من التحليل التطبيقي الارتباط بني الانتفاع ابمللكية الفكرية والأوضاع السوقية. وبفضل ما حتقق من يتناول 
عن الأدوية املُباعة يف السوق احمليل وموقف حاميهتا مبوجب براءات الاخرتاع  املتفردةاس تفادة من بياانت جسالت الوحدات 

ىل الأسواق والهمينة عىل اخلاصة هبا، توفر هذه ادلراسة أأدةل مع   .الأسعارمقدراته و لية عن ادلخول اإ



CDIP/13/INF/5 
Annex 
10 
 

ىل حوايل وابلنظر  ىل عدد ساكن أأوروغواي واذلي يصل اإ نسمة، يعترب الطلب عىل الأدوية قلياًل ابملقارنة مع  مليون 2.2اإ
ىل  و  21الاقتصادايت الأخرى، مبا يف ذكل الاقتصادايت اجملاورة مثل الأرجنتني والربازيل )حيث يصل تعداد الساكن اإ

أأمرييك  دولر 209% من الناجت احمليل الإجاميل و 9عىل الرتتيب(. ومع نفقات حصية تقف عند حوايل  نسمة مليون 211
، 2102(. يف 2100، 20للفرد الواحد، حتتل أأوروغواي مرتبة أأقل قلياًل من الأرجنتني والربازيل وش ييل )أأوروغواي 

مليون دولر أأمرييك يف املبيعات داخل أأوروغواي. ويف حني شهدت هذه  292حققت رشاكت املس تحرضات ادلوائية 
ر -السوق منوًا مطردًا طوال العقد املايض ل أأنه يسجل معدلت أأبطأأ جدًا ابملقارنة ابملعدلت اليت  -% س نوايً 2حبوايل  يُقَدَّ اإ

نتاج احمليل يف قطاع املنتجات ادلوائية  بلغ، 2112يسجلها اقتصاد أأوروغواي يف العموم. يف  جاميل القمية املضافة لالإ % 92،1اإ
، عىل سبيل املثال، مس توايت أأعىل بكثري، والألبانم حصص الصناعات املرتبطة ابللحو  بلغتمن الناجت احمليل الإجاميل، بيامن 

 (.2112% ، عىل الرتتيب )أأودوين وفيدل 2،2% و 2،2فقد حققت 

 : متوسط السعر ابلوحدة1-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEFA (2102.) مركز التنبؤ والتحليل الاقتصادياملصدر: 

( 2( متاجر الأدوية اخلاصة والصيدليات؛ )0ثالث قنوات رئيس ية، ويه: ) عربرحةل توزيع الأدوية يف أأوروغواي متر 
(. 2112( صيدليات املستشفيات العامة )انظر للين 2(؛ و، )HMOSالصيدليات التابعة ملنظامت احملافظة عىل الصحة )

بيًا من املستشفيات العامة ختتلف أأنواع الأدوية املشرتاة من خالل هذه القنوات. وبشلك عام، ميكن رشاء وحدات أأكرث نس 
من الوحدات الفعلية املُباعة  أأقلمقابل تلكفة أأقل. وعىل العكس من ذكل، متثل متاجر الأدوية اخلاصة والصيدليات نس بة 

آخذة يف التحول حنو  دور سةل القيام بونس بة أأكرب من املبيعات النقدية. ومن املثري لالهامتم، تبدو املستشفيات العامة وكأهنا أ
وية ذات تلكفة أأعىل مع مرور الوقت، حيث جتاوز متوسط السعر املدفوع للك وحدة السعر املدفوع من قبل منظامت أأد

رشكة تتوىل التوريد  011(. وعىل جانب العرض، هناك ما يزيد قلياًل عىل 1-)الشلك هاء 2100احملافظة عىل الصحة منذ 
ىل السوق احمللية، ويصل عدد الرشاكت اليت يصل عدد ىل  اإ ىل حوايل ثلث عدد هذه  21العاملني هبا اإ موظفًا أأو أأكرث اإ

 (.2100، 20الرشاكت )أأوروغواي 

، لكياانت حملية % من العامةل يف الصناعة، وتتكون من رشاكت مملوكة ابلاكمل11تكل الرشاكت الأكرب مبا يقرب من تس تأأثر 
قلميية تُعترب فروعًا لرشاكت دولية، ومتثل لك مجموعة من أأخرى  ورشاكت -معظمها من الأرجنتني -ورشاكت مملوكة لكياانت اإ
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هذه اجملموعات الثالثة حصة مماثةل. تنتج اجملموعتان الأخرياتن من هذه الرشاكت أأدوية حملية، ولكن ل يعين هذا استبعاد 
تخدام جوهري (. وهناك اس  2102؛ يس أأي يو 2112نشاط البيع ملنتجات ُمَصنّعة ابلاكمل يف اخلارج. )أأدوين وفيدل 

نتاج ملدخالت مس توردة من اخلارج يف الصناعة الوطنية  (. وبشلك عام، ل تبدو صناعة 2100، 20ادلواء )أأوروغواي لإ
ظهار دلئل قوية عىل حتقيق الهمينة عىل السوق  .ادلواء قادرة عىل اإ

 22ملنتج يف أأوروغواي للمس هتكل الهنايئ ، بلغ متوسط تلكفة بيع ا2101-2112خالل الفرتة ، لبياانت ادلراسة الهنائيةووفقا 
(. ويف املتوسط، هناك أأقل من مخس رشاكت 0-دولرًا لرشكة البيع ابلتجزئة )انظر اجلدول هاء 21دولرًا أأمريكيًا، وحوايل 

مبعىن، ظهوره يف جرعات  -صورة خمتلفة 02خمتلفة تعمل يف جمال توريد منتج معني، ويظهر هذا املنتج يف السوق يف 
% من احلالت، 02مكيات خمتلفة. ومع ذكل، ففي حوايل ب تلفة، أأو تسلميه من خالل مسارات تسلمي خمتلفة، أأو تعبتته خم 

 ُ  .جتَ نْ هناك رشكة واحدة فقط تقوم بتوريد املكون الفاعل اذلي يدخل يف تركيبة امل

ة منتجات يف البياانت الهنائية لدلراسة عىل ابمحلاية اليت توفرها امللكية الفكرية، حيتوي منتجان من أأصل ثالثفامي يتعلق 
مكون فاعل محمي برباءة واحدة عىل الأقل ممنوحة يف الولايت املتحدة الأمريكية. يصل متوسط السعر لهذه املنتجات حوايل 

جاملية تبلغ حوايل  02 ىل ذكل، ل  2،29دولر أأعىل من املتوسط العام، بقمية اإ يبدو هناك أأي دولرًا أأمريكيًا. وابلإضافة اإ
دلئل واحضة عىل وجود اختالف كبري يف الهيلك السويق لهذه املنتجات، وذكل مع توفر أأنواع كثرية من الأصناف اخملتلفة 

 -وأأعداد كبرية من املنافسني اذلين حيققون قمية تقرتب من املتوسط العام. تؤثر امحلاية اليت توفرها الرباءات يف أأوروغواي
عىل نس بة قليةل جدًا من املنتجات يف السوق. وتصل نس بة املنتجات اليت حتتوى عىل  -لوبة أأو املمنوحةاملط الرباءات سواء

ىل حوايل  جاميل املنتجات، ويسعى أأحصاب تكل املنتجات يف طلب امحلاية للمكون الفاعل مبوجب 2،2مكون فاعل اإ % من اإ
% من احلالت(. وسواء اكنت 2،2براءة اخرتاع يف أأوروغواي، وقد ُمنحت الرباءة لنصف هذه احلالت تقريبًا )أأي يف 

 001جاميل للك حاةل، واذلي يرتاوح ما بني الرباءة معلقة أأو مت منحها، تسجل الأسعار مس توى أأعىل بكثري من السعر الإ 
 .دولرًا أأمريكيًا عىل الرتتيب. ومع ذكل، ل ختتلف أأعداد املنافسني ول التنوع يف الأصناف اختالفًا كبرياً  002و

ت فئات خمتلفة من حيث امحلاية اليت توفرها براءا داخل املشهدأأن تلقى البياانت اليت مت جتميعها بعض الضوء عىل ميكن 
ذا اكنت املكوانت الفاعةل واملنتجات احملمية برباءة اخرتاع مرتبطة برباءات اخرتاع يف  ننا منزي ما بني اإ الاخرتاع. وحتديدًا، فاإ

يداعات لحقة، ميكن منحها  ذا اكنت تكل امحلاية ممتدة لتشمل أأوروغواي من خالل اإ الولايت املتحدة الأمريكية فقط أأو اإ
توي منتجان من لك ثالث منتجات واردة يف البياانت الهنائية لهذه ادلراسة عىل مكون فاعل من عدمه. ويف املتوسط، حي 

% مهنا فقط مع املنتجات 02،2محمي برباءة اخرتاع صادرة يف الولايت املتحدة الأمريكية. ومن بني هذه املنتجات، تتوافق 
% املتبقية أأيضًا عىل مكون 22،2ت. كام حتتوي نس بة % ضد هذه املنتجا20،2الأصلية احملمية برباءات اخرتاع، وتتنافس 

فاعل محمي برباءة اخرتاع يف الولايت املتحدة الأمريكية ولكنه ل يواجه منافسة من منتج أأصيل محمي برباءة اخرتاع يف 
توية عىل ( من تكل املنتجات احمل %22متثل املنتجات الأصلية احملمية نس بة أأكرب )حوايل  (.0-أأوروغواي )اجلدول هاء

ىل أأن تكل الزايدة يف  مكوانت فاعةل مطلوب يف شأأهنا حامية مبوجب براءات اخرتاع أأيضًا يف أأوروغواي. وجتدر الإشارة اإ
%(. ل يوجد أأي ارتباط واحض 21-22احلصة ليست عىل حساب املنافسة، حيث تزتايد أأيضًا حصة املنتجات املتنافسة )

 .أأوروغواي وبني الهمينة عىل السوق بني امحلاية اليت توفرها الرباءات يف
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Granted US 

Patent

Filed in 

Uruguay

Granted in 

Uruguay

Probable 

Expiration

observations 202,793 19,838 10,550 130,992

Variables Mean Std.Dev. Min Max Mean Mean Mean Mean

Market

Price (current USD) 46.11 196.4 0.270 9036 58.49 109.7 112.6 56.89

Retailer markup 0.569 0.063 0.009 2.012 0.566 0.561 0.561 0.562

Varieties 13.68 11.81 1.000 76.00 14.20 12.33 15.46 14.25

Competitors 4.713 2.763 1.000 14.00 4.881 4.188 4.897 4.973

Monopoly 0.117 0.321 0.000 1.000 0.103 0.151 0.108 0.104

Patent protection of AI

Patent granted in US 0.660 0.474 0.000 1.00 1.000 1.000 1.000 1.000

Patent filed in Uruguay 0.065 0.246 0.000 1.00 0.098 1.000 1.000 0.094

Patent granted in Uruguay 0.034 0.182 0.000 1.00 0.052 0.532 1.000 0.053

First filing expired 0.426 0.494 0.000 1.000 0.646 0.624 0.663 1.000

IP & Commercialization

Protected product (original ) 0.100 0.301 0.000 1.000 0.152 0.257 0.245 0.171

Competes against original 0.273 0.445 0.000 1.000 0.414 0.524 0.598 0.478

Original not in market 0.286 0.452 0.000 1.000 0.434 0.219 0.157 0.351

Full sample

307,472

AI patent protected

 : الإحصاء الوصفي ملتغريات حمددة يف اللوحة الهنائية0-هاءاجلدول 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املكوانت . مالحظات: PATSTAT( وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات 2102) DNPI(، و2102(، والكتاب الربتقايل )2102فارمانيواريو )املصادر: 

 انقضاء صالحية الرباءات. فرتة 2101-2112الواردة يف الكتاب الربتقايل فقط. توضع الرشاكت يف مجموعات لكام ُأتيحت معلومات عهنا. الفرتة  (A/Sالفاعةل )

 .تقديرية

(. ميتد 01-عدم اس مترار صالحية براءات اخرتاع عدد ل يُس هتان به من املكوانت الفاعةل احملمية )الشلك هاءمن املرحج 
ىل حوايل 22خي الإيداعات الأوىل لثليث املنتجات احملمية برباءات الاخرتاع )اتر س نة مضت أأو  21% من مجيع املنتجات( اإ

أأكرث
3

س نة من اترخي الإيداع الأول لطلب احلصول عىل  21. ميكن القول بعدم اس مترار صالحية براءات الاخرتاع بعد مرور 
براءة اخرتاع ملكون فاعل.

4
انهتاء صالحية بعض من تكل الرباءات حيت قبل هذا التارخي  املتوقع، مفن وعالوة عىل ذكل 

حىت اترخي انهتاهئا املقرر. ومن انحية أأخرى، ميكن اس مترار  عىل الرباءاتالالزتام ابلقواعد املقررة للحفاظ  بسبب الفشل يف
خل، الأساليب اخملتلفةمثل الانتفاع الثانوي،  -بعض الإيداعات الأخرى املرتبطة ويف بعض احلالت قد تكون جزءًا من  -اإ

م. كوراي  (. وعىل أأي حال، ل ختتلف معظم املتغريات اختالفًا جوهراًي 2100اسرتاتيجية "التجديد ادلامئ" للرباءات )جمي. اإ
 (.0-فامي بيهنا ابلنس بة لقطاعات السوق احملمتل انهتاء صالحية براءات حامية املنتجات هبا )اجلدول هاء

% من املكوانت الفاعةل. وعالوة عىل ذكل، يبدو 21تعلق هبيلك السوق، تتوىل رشكة واحدة توريد ما يربو عىل ي وفامي 
الأرقام ادلاةل عىل  اس تقرتحنو وجود رشكة واحدة تمتتع بزايدة طفيفة يف مس توى الهمينة عىل السوق.  واحضاً  التوجه

ىل  2112نسبيا خالل الفرتة من  اس تقراراً ة املكوانت الفاعةل اليت يمت توفريها من قبل رشكة واحد ، بعد أأن شهدت 2101اإ
(. ومع ذكل، ازدادت املكوانت الفاعةل اليت 00-زايدة طفيفة يف القمية املطلقة واصخفاضًا صغريًا يف القمي النسبية )الشلك هاء

                                                
3

ىل الإيداع الأس بق داخل نفس أأرسة الرباءات كام يف     PATSTATقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات نشري هنا اإ
4

فرتة صالحية  بمتديد قضتقد ل يكون هذا هو احلال ابلنس بة لبعض الرباءات املودعة يف الولايت املتحدة الأمريكية قبل الإصالحات القانونية اليت  
  براءات الاخرتاع يف الولايت املتحدة الأمريكية، وكام مت تنفيذها من خالل قانون اتفاقيات جوةل أأوروغواي.
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النسبية عىل حساب املكوانت الفاعةل  يمت توريدها من قبل رشكتني أأو ثالث رشاكت فقط بدلةل لك من القمية املطلقة والقمي
، مت توريد ثالثة أأرابع املكوانت الفاعةل بواسطة 2101اليت يمت توريدها من قبل أأريع رشاكت أأو أأكرث. وذلكل، يف عام 

 .ثالث رشاكت أأو أأقل

 براءة الاخرتاع ملكوانت فاعةل محمية‘ معر’: 01-هاءالشلك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يداع . PATSTAT( وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات 2102) DNPI(، و2102(، والكتاب الربتقايل )2102) فارمانيواريواملصادر:  الاعتداد بأأول اإ

 .داخل أأرسة الرباءات وأأخذه يف الاعتبار
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 : الهمينة عىل السوق حبسب املكون الفاعل00-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2102(. مالحظات: املكوانت الفاعةل الواردة يف الكتاب الربتقايل فقط )2102) فارمانيواريواملصدر: 

 توضع الرشاكت يف مجموعات لكام ُأتيحت معلومات عهنا.

ُيابيًا واتساقًا مع التوقعات وجود مورد  يف حاةل، ترتبط أأسعار الأدوية ارتباطًا سلبيًا مع تنوع املنتجات واملنافسة، وارتباطًا اإ
يداع الرباءة واحد فقط . وقد لحظنا وجود ارتباط موجب بني السعر وامحلاية اليت توفرها الرباءة، بغض النظر عن ماكن اإ

ذا اكن قد مت منحها من عدمه. ومع ذكل،  املنتجات اليت حتتوي عىل مكوانت فاعةل مع حامية منهتية  تشهدوبغض النظر عام اإ
كل، تتصف العالقة بني املنافسة السوقية وبني امحلاية اليت توفرها الرباءة بأأهنا وعالوة عىل ذأأسعارًا مرتفعة أأيضًا.  الصالحية

ُيابيًا يف بعض الأحيان. وتُفَ   هذه الظواهر عىل أأهنا أأعراض داةل لعدم التجانس يف رَس أأقل وضوحًا، وقد تُْظهِر ارتباطًا اإ
، وكذكل داخل مجموعات املامتثةلالعالجية السوق. ويظهر عدم التجانس هذا بني مجموعات من الأدوية ذات اخلصائص 

 .الأدوية تكل
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Price Competitors Monopoly

Granted US 

Patent

Filed in 

Uruguay

Granted in 

Uruguay Expired

Antivirals 330.90 3.2 15% 98% 33% 26% 59%

Oncology 330.05 3.5 18% 77% 3% 0% 44%

Immunology 233.09 2.5 21% 81% 57% 0% 72%

Endocrinology 81.12 3.4 14% 48% 5% 5% 17%

Gynecology 73.15 2.3 42% 82% 18% 4% 59%

Antimycotics 64.20 4.2 29% 84% 0% 0% 72%

Haematology 59.15 3.1 18% 29% 9% 0% 24%

Anesthesiology 51.64 4.1 16% 69% 1% 0% 40%

Neurology 34.40 4.1 11% 57% 6% 6% 40%

Diabetes 29.51 4.4 21% 89% 9% 6% 53%

Ophthalmology 29.17 4.2 21% 77% 2% 0% 49%

Pneumology 26.42 3.9 12% 41% 11% 5% 31%

Antibiotics 25.98 4.9 7% 54% 11% 0% 20%

Rheumatology 22.28 4.3 17% 46% 18% 0% 40%

Dermatology 18.90 5.8 14% 49% 0% 0% 34%

Psychiatry 18.90 4.9 8% 73% 14% 10% 46%

Gastroenterology 18.16 6.1 9% 67% 2% 0% 48%

Nutrition 16.25 5.6 8% 41% 0% 0% 21%

Analgesics 15.55 6.1 6% 74% 0% 0% 60%

Cardiovascular 15.09 5.3 6% 79% 7% 7% 53%

Antiparasitics 15.01 4.0 27% 29% 0% 0% 20%

Urology 14.79 4.4 9% 89% 0% 0% 46%

Otorhinolaryngology 13.36 3.5 10% 80% 0% 0% 36%

Inflammatory 13.12 5.5 8% 73% 0% 0% 48%

Allergic 8.15 5.0 6% 90% 0% 0% 68%

Antiseptics 7.29 4.3 1% 2% 0% 0% 1%

Total 46.11 4.7 12% 66% 6% 3% 43%

Average AI protected

Therapeutic class

 (level 1)

 : الانتفاع ابمللكية الفكرية والأوضاع السوقية عرب الفئات العالجية2-هاءاجلدول 

. مالحظات: الأسعار PATSTAT( وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات 2102) DNPI(، و2102(، والكتاب الربتقايل )2102فارمانيواريو )املصادر: 

(. توضع الرشاكت يف مجموعات لكام 2102حاليًا ابدلولر الأمرييك. مت جتميع الفئة العالجية من فارمانيواريو. املكوانت الفاعةل الواردة يف الكتاب الربتقايل فقط )

 .ُأتيحت معلومات عهنا

ىل حوايل ، ظهر تناظر بني هيلك السوق والأسعار. يصل متوسط ووفقًا للتوقعات دولرًا  022سعر مكون فاعل معني اإ
أأمريكيًا. وتشهد املكوانت الفاعةل املوردة من قبل رشكة توريد واحدة سعرًا متوسطًا أأعىل من هذا املتوسط بدرجة كبرية، 

أأكرث  دولرًا أأمريكيًا. ويسجل متوسط السعر للمكوانت الفاعةل اليت يمت توريدها ابلفعل من قبل رشكتني أأو 221حوايل 
تدل الصورة وضوحًا ابلنس بة للحامية اليت توفرها براءات الاخرتاع، حيث ل  تقلمس توى أأقل بكثري من املتوسط العام. 

براءات  أأي اختالفات واحضة. وابملثل، تتصف العالقة بني امحلاية اليت توفرهاعىل البياانت التفصيلية حبسب عدد الرشاكت 
تكون التقلبات السعرية داخل املكوانت الفاعةل احملمية وأأيضًا داخل تكل مفن اجلائز أأن الاخرتاع والأسعار بعدم الوضوح. 

غفال تأأثريها كبرية املنتجات املتنافسة مع املنتجات احملمية . فعىل سبيل املثال، ويف مس توى التجميع الأول، تتضمن ول ميكن اإ
دولرًا أأمريكيًا(، وأأدوية الأورام  220جية عىل: الأدوية املضادة للفريوسات )متوسط السعر: أأغىل ثالث فئات عال

دولرًا أأمريكيًا(. وحيتوي أأكرث من ثالثة أأرابع املنتجات ادلاخةل يف تكويهنا عىل  222دولرًا أأمريكيا( وأأدوية املناعة ) 221)
ايت املتحدة الأمريكية. ومع ذكل، طلبت الأدوية املضادة للفريوسات مكوانت فاعةل محمية برباءات اخرتاع صادرة من الول

يداع طلبات  وأأدوية املناعة احلصول عىل حامية مبوجب براءة يف أأوروغواي، وقد شهدت الأدوية املضادة للفريوسات فقط اإ
نتجات اليت حتتوي عىل للحصول عىل تكل امحلاية. وعىل نفس املنوال، تشهد عدة فئات عالجية ذات احلصة املامثةل للم 

دولرًا  21مكوانت فاعةل محمية أأسعارًا أأقل بكثري. فعىل سبيل املثال، تُْظهِر منتجات الفئة العالجية لأدوية أأمراض العيون )
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أأمريكيًا( منط حامية متوسط مماثل خبالف منتجات فئة أأدوية الأورام، ولكن مع متوسط أأسعار خمتلف مبقدار عرش أأضعاف 
 .(2-ول هاء)انظر اجلد

)اجلدول  UCA-MEFوحدة املشرتايت املركزية التابعة لوزارة الاقتصاد واملالية  عىل بياانت هذه النتاجئ أأيضاً تنسحب 
(. وعىل وجه اخلصوص، ل توجد أأي رابطة مبارشة بني العطاء ذي العرض الوحيد أأو العطاء اذلي مل يمت منحه وبني 2-هاء

مبوجب براءات اخرتاع. يسجل معدل ترس ية العطاءات وكذكل املبالغ اخملصصة للمنتجات املكون الفاعل املشمول حبامية 
% لتكل املنتجات احملمية مبوجب براءات يف الولايت 22املشموةل حبامية مبوجب براءات اخرتاع مس توى يرتاوح حول 

اليت ُمنحت حامية يف أأوروغواي. % للمنتجات 2% لتكل املنتجات اليت َأودعت طلبات يف أأوروغواي و2املتحدة، ونس بة 
 (.0-تامتثل تكل احلصص مع التوزيع اذلي شاهدانه للسوق بشلك لكي يف أأوروغواي )اجلدول هاء
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Freq.
Price per 

unit Price bid Amount bid Granted

Not 

granted

Only one 

tender

Granted 

US Patent

Filed in 

Uruguay

Granted in 

Uruguay

Antivirals 24 11.95 357.35 1'090'665 79% 13% 21% 100% 8% 8%

Oncology 287 37.25 155.83 9'901'682 82% 17% 25% 74% 6% 2%

Immunology 55 27.60 116.93 1'633'509 73% 11% 13% 96% 49% 0%

Gynecology 130 52.59 54.90 4'599'653 78% 18% 36% 81% 9% 3%

Endocrinology 144 40.83 44.29 4'669'233 74% 22% 25% 42% 3% 3%

Rheumatology 73 12.71 29.45 1'148'149 77% 16% 29% 64% 23% 0%

Nutrition 49 9.20 28.57 5'678'279 76% 24% 51% 51% 0% 0%

Anesthesiology 98 13.58 24.09 5'968'319 78% 21% 27% 60% 4% 0%

Haematology 118 3.23 18.88 2'613'424 78% 21% 19% 34% 4% 0%

Ophthalmology 133 5.71 17.91 4'268'658 78% 20% 34% 68% 2% 0%

Diabetes 77 10.07 16.93 5'310'259 96% 4% 30% 79% 10% 5%

Neurology 204 1.55 13.85 8'142'447 82% 12% 25% 57% 7% 7%

Antibiotics 290 4.15 12.51 20'421'912 90% 7% 26% 42% 10% 0%

Antiparasitics 46 1.95 12.50 2'546'031 78% 20% 35% 24% 0% 0%

Analgesics 113 1.47 12.12 3'328'989 74% 14% 27% 65% 0% 0%

Pneumology 113 10.86 11.90 4'949'698 79% 11% 24% 60% 17% 9%

Dermatology 108 4.13 10.89 3'209'714 76% 16% 29% 51% 0% 0%

Gastroenterology 208 1.53 8.35 5'496'433 78% 14% 21% 63% 0% 0%

Otorhinolaryngology 32 5.76 7.41 968'655 69% 13% 19% 69% 0% 0%

Antiseptics 85 5.93 5.92 1'105'356 27% 64% 9% 52% 0% 0%

Inflammatory 88 0.44 5.15 3'717'016 81% 13% 22% 64% 0% 0%

Psychiatry 286 0.89 4.87 12'706'261 77% 12% 19% 48% 10% 6%

Cardiovascular 370 2.28 4.66 11'088'028 78% 17% 22% 62% 6% 6%

Antimycotics 17 2.36 3.93 147'742 59% 41% 12% 53% 0% 0%

Urology 51 1.23 2.89 682'635 84% 16% 33% 65% 0% 0%

Allergic 71 1.01 2.47 2'528'532 82% 11% 31% 70% 0% 0% 

Total 3631 11.21 30.17 149'527'513 79% 16% 24% 56% 6% 2%

Therapeutic class

 (level 1)

AI protected (%)Bid (%)Average (in USD)

دة املشرتايت املركزية التابعة لوزارة : الانتفاع ابمللكية الفكرية وأأسعار السوق عرب الفئات العالجية )وح2-هاءاجلدول 
 (UCA-MEFالاقتصاد واملالية( )

 DNPI(، و2102(، والكتاب الربتقايل )2102فارمانيواريو )(، و 2102) UCA-MEFدة املشرتايت املركزية التابعة لوزارة الاقتصاد واملالية وحاملصادر: 

ة العالجية من فارمانيواريو. . مالحظات: الأسعار حاليًا ابدلولر الأمرييك. مت جتميع الفئPATSTAT( وقاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات 2102)

 (.2102املكوانت الفاعةل يه الواردة يف الكتاب الربتقايل فقط )

 أأن تكون املكوانت الفاعةل احملمية مبوجب براءات اخرتاع وكذكل املنتجات اليت حتتوى علهيا يه الأحدث يفمن املرحج 
ومع ذكل، ل يويح هذا ابلرضورة بأأن امللكية الفكرية حتبذ لفرتة أأطول. يظال يف السوق السوق. ومن املثري لالهامتم،  دخول

ىل السوق، حيث غالبًا ما  تشهد معظم هذه املكوانت الفاعةل انهتاء صالحية براءات الاخرتاع رسعة دخول املنتجات اإ
النشطة احلصول عىل حامية يف أأوروغواي. ويف هذا املعين، تتناقص حصة املكوانت يس بق هل ومعظمها مل اخلاصة هبا 

(. وابلتايل، ميكن القول بأأن مقدار 02-واملنتجات غري احملمية برباءات اخرتاع مبعدل طفيف عىل مر الزمن )الشلك هاء
. وعند النظر يف 2101-2112املكوانت الفاعةل واملنتجات غري احملمية برباءات اخرتاع قد شهدت زايدة ملموسة خالل الفرتة 

صدار الرباءات يف أأوروغو   .اي فقط، جند أأن حصة املكوانت الفاعةل واملنتجات غري احملمية برباءات اخرتاع يه الأكربنشاط اإ
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 : حامية براءات الاخرتاع وانهتاء الصالحية02-هاءالشلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2102(. مالحظات: املكوانت الفاعةل يه الواردة يف الكتاب الربتقايل فقط )2102فارمانيواريو )املصدر: 

جراء مقارانت بني املنتجات داخل نفس الفئة العالجية. ينطوي هذا ننتقل  ىل حتليل متعدد املتغريات، حيث ميكننا اإ الآن اإ
 .الأمر عىل مقارنة هيلك السوق )أأو السعر( مع متوسط هيلك السوق )أأو السعر( مضن املس توى اخملتار للامتثل العاليج

ىل ترابط سليب بني نس بة املنتجات احملمية برباءات اخرتاع ، تشري نتاجئ التحليل متعواتساقًا مع التوقعات دد املتغريات اإ
ُيايب مع احامتلية  ىل ترابط اإ مورد واحد، فغالبًا  وجودومع ذكل، وعىل الأخص مع احامتلية  مورد واحد. وجودواملنافسة، واإ

حصائية. وعالوة عىل  أأوجه املرونةما تفشل  رة يف أأن تكون ذات دلةل اإ أأي تأأثري قوي لنشاط  يوجد هناكذكل، ل املُقَدَّ
عند املقارنة مع نشاط تسجيل براءات  -سواء للرباءات املعلقة أأو املمنوحة  -تسجيل براءات الاخرتاع عىل الصعيد احمليل 

ىل أأن دخول  الاخرتاع يف اخلارج. وبعبارة أأخرى، تشري التقديرات يف  املنتجات احملمية فقط برباءات اخرتاعيف املتوسط اإ
ىل ذكل، تشهد  الولايت املتحدة هل تأأثري مماثل دلخول املنتجات احملمية برباءات اخرتاع أأيضًا يف أأوروغواي. وابلإضافة اإ

املكوانت الفاعةل احملمية برباءات اخرتاع اجلاري تسويقها يف أأوروغواي منافسة أأعىل ابملقارنة مع املكوانت العالجية الفاعةل 
(. وتبقى هذه احلقيقة قامئة بغض النظر عن ماكن طلب امحلاية مبوجب 2-)بيان ملخص يف اجلدول هاءاملامثةل غري احملمية 

(. 2-الرباءة. وعالوة عىل ذكل، يرتبط دخول املنتج احملمي مبوجب براءة اخرتاع من الأساس مبنافسة أأكرث شدة )اجلدول هاء
ىل حد ما أأمام أأي مس توى من الامتثل  تبدو هذه النتاجئ وكأهنا تتعارض مع النظرية، عىل الرمغ من قدرهتا عىل ثبات وجاههتا اإ

آاثر امحلاية اليت توفرها الرباءات عىل املنافسة تقف العاليج يمت اختياره.  ىل أأن الآلية اليت حتدد أ تشري هذه النتاجئ مضنيًا اإ
 .ف ما اكن متوقعاً لرباءات خبالاس تخدام احلق يف الاستبعاد مبوجب احيال  فّعالعاجزة عن الترصف بشلك 
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Competition TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3

Patent in US 16.5 34.3 22.4 37.9 29.8 43.0 19.9 36.6 45.1 65.8 32.4 53.2

+ Filing in Uruguay -0.1 15.6 2.6 18.5 13.1 27.3 23.3 38.5 25.1 40.4 11.5 30.1

+ Patent in Uruguay 19.9 42.1 25.5 41.0 37.2 50.7 30.9 51.3 23.4 42.9 4.6 20.1

(controls for AI price) no yes no yes no yes no yes no yes no yes

Monopoly TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3

Patent in US -8.7 -17.5 -10.8 -18.7 -12.7 -18.9 -7.4 -15.5 -21.4 -30.1 -16.5 -25.7

+ Filing in Uruguay -6.9 -15.9 -9.9 -19.4 -15.4 -22.9 -21.5 -28.7 -24.3 -31.8 -15.8 -25.6

+ Patent in Uruguay -2.2 -12.7 -5.8 -13.5 -9.3 -15.3 -5.5 -14.5 -4.9 -14.6 15.0 6.3

(controls for AI price) no yes no yes no yes no yes no yes no yes

Original vs. Unprotected rivals Original entry

Original vs. Unprotected rivals Original entry

Price(logs) TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3 TC4 TC4 TC1 TC1 TC2 TC2 TC3 TC3

Patent in US 192.9 138.8 145.0 117.2 118.6 104.0 92.1 91.6 16.2 29.5 19.9 30.5 13.0 19.2

+ Filing in Uruguay 201.7 129.5 101.9 71.6 82.3 65.1 63.4 63.0 13.2 34.4 43.1 55.5 33.9 43.3

+ Patent in Uruguay 189.8 126.0 197.9 146.8 200.6 165.0 153.0 151.2 8.4 20.4 6.2 12.8 -1.4 6.7

(controls for AI competition) no yes no yes no yes no yes no yes no yes no yes

Original vs. Unprotected rivals Original entry

آاثر امللكية الفكرية عىل هيلك السوق )ملخص2-هاءاجلدول   (: أ

ىل وعند  الأسعار يف مشهد متعدد املتغريات، جند أأن هناك ارتباطًا بني نس بة املنتجات احملمية مبوجب براءات  تأأثريالانتقال اإ
(. فعىل سبيل املثال، سرتتفع تلكفة رشحية 2-اخرتاع يف مكون فاعل حمدد وبني ارتفاع الأسعار )بيان ملخص يف اجلدول هاء

% ابملقارنة برشحية سوقية ل حتتوي عىل 022املتوسط، مبقدار سوقية حتتوي فقط عىل منتجات محمية برباءات اخرتاع يف 
أأي منتجات محمية. ومع ذكل، ل يوجد هناك فرق كبري بني براءات اخرتاع صادرة من اخلارج فقط وبني اس تصدارها حمليًا 

حصائيًا يف حاةل اس تصدار براءات اخرتاع من ا لولايت املتحدة الأمريكية فقط، أأيضًا. ويف الواقع، فكثريا ما جند أأثرًا يُعتد به اإ
جراءات الفحص يف أأوروغواي.  ذا اكنت الرباءة ما تزال يف مرحةل اإ ة، يف مجيع احلالت تقريبًا، وخباصة اإ ومن الظواهر املَُحرّيِ

ارتباط الإيداعات اجلاري حفصها يف أأوروغواي مع هامش سعري أأقل بني منتجات أأصلية وأأخرى منافسة خبالف املنتجات 
مبوجب براءة ممنوحة يف  ويف الوقت نفسه، تبدو تكل املنتجات احملمية أأيضاً  تمتتع برباءات اخرتاع صادرة من اخلارج. اليت

أأوروغواي ذات تباين سعري ماكئف مع املنافسني، ورمبا يكون أأعىل يف بعض الأحيان. وعالوة عىل ذكل، يبدو دخول 
ىل السوق سببًا يف زايدة أأس عار املنافسني أأيضًا، بغض النظر عن موقف املنتجات من حيث امحلاية املنتجات الأصلية اإ

ومرة ملتغريات املنافسة. النتاجئ املكتشفة مبوجب براءات اخرتاع. وعىل الرمغ من التناقض الظاهر، تتوافق تكل النتاجئ مع 
ىل أأن الفائدة اليت توفرها امحلاية مبوجب  براءات الاخرتاع واملمتثةل يف املعلومات أأخرى، ميكن تفسري تكل النتاجئ استنادًا اإ

اليت توفرها عن اجلدة واجلدوى الاقتصادية لبعض الرشاحئ السوقية املعينة، تعادل بل وتتفوق عىل أأي تأأثري سليب قد تشلكه 
 .تكل امحلاية عىل املنافسة

آاثر امللكية الفكرية عىل أأسعار السوق )ملخص2-هاءاجلدول   (: أ

 ةالاس تنتاجات الرئيس ي

ىل أأن الأخذ بنظام حامية املنتجات ادلوائية مبوجب براءات اخرتاع يف أأوروغواي قد أأثر تأأثريًا طفيفًا، ختلص  هذه ادلراسة اإ
. عىل الانتفاع ابمللكية الفكرية ظهر تأأثريه الواحض متاماً عىل ما يبدو، عىل الأوضاع السوقية لتكل املنتجات. ومع ذكل، فقد 

يداعات الرباءات منذ عام  DNPI يشهدوكام هو مبني يف التحليل التطبيقي، مل   شهدفقط، بل  0112زايدة جوهرية يف اإ
 .الاختصاصاتأأيضًا تباينًا يف الطلب بدلةل 
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ن رشاكت  كرث الأدوية ليست يه املس تخدم الأكرث انتفاعًا بنظام الرباءات، كام يبدو أأن تكل الرشاكت أأيضًا يه القطاع الأ اإ
يداعًا لطلبات احلصول عىل حامية مبوجب العالمات التجارية. وعىل حنو مماثل لرباءات الاخرتاع، يعمتد مودعو طلبات  اإ

ىل حد أأكرب عىل امحلاية مبوجب العالمات التجارية بصورة أأكرب من املودعني احملليني، ول يُس تثىن  التسجيل من الأجانب اإ
قلميية للعالمات قطاع املس تحرضات ادلوائية من هذا  الاجتاه. ومع ذكل، يزتايد معدل اس تخدام رشاكت الأدوية احمللية والإ

 .التجارية مع مرور الوقت

ىل أأن هناك نس بة ضئيةل من الأدوية اليت تباع يف أأوروغواي فامي و  يتعلق بسوق املنتجات ادلوائية، تشري تقديرات التحليل اإ
%(. وميكن ربط نصف هذه 9 حامية مبوجب براءات الاخرتاع )أأقل من عىليف شأأهنا واليت سعت الرشاكت يف احلصول 

املنتجات برباءات ممنوحة يف أأوروغواي حىت الآن. ترتبط تكل الرباءات، سواء تكل اليت ما تزال يف مرحةل الفحص أأو 
ل وضوحًا عندما نُْقرِص املمنوحة، ابلأدوية الأعىل سعراً يف املتوسط. ومع ذكل، تتصف تكل الاختالفات السعرية بأأهنا أأق

ىل اختالفات جوهرية يف القمية الأساس ية لرشاحئ مامتثةلاملقارانت عىل الأدوية اليت لها خصائص عالجية  . تشري هذه النتيجة اإ
سبب طلب الرشاكت احلصول عىل حامية مبوجب براءات الاخرتاع. وبعبارة أأخرى، قد  السوق اخملتلفة، مما قد يفرس أأيضاً 

، بأأن امحلاية مبوجب براءات اخرتاع تسمح للرشاكت بفرض أأسعار أأعىل، أأو أأن يجئ نفسها، وعىل حنو متساو تويح النتا
نتاجئ الرتاجع متعدد مقابل ريع مناسب. تبدو الرشاحئ السوقية الأعىل تلكفة قد تبدأأ )فامي بعد( يف احلصول عىل براءات اخرتاع 

 .رج أأوروغواي داعامً لهذه الفرضية الأخريةاملتغريات لنشاط احلصول عىل براءات اخرتاع خا

عىل ذكل، مل تكن العالقة بني امحلاية مبوجب براءات الاخرتاع والهمينة السوقية ابلوضوح اذلي اكن متوقعًا. يوحض وعالوة 
قبل  التحديد الوصفي لسوق املنتجات ادلوائية حبسب الرشحية أأن معظم الرشاحئ يمت تدبريها من قبل رشكة واحدة أأو من

 عدد حمدود من الرشاكت، بغض النظر عن موقف براءات الاخرتاع اخلاصة بتكل املنتجات. ويبدو أأن هناك عوامل أأخرى
مثل  -تلعب دورًا أأكرب يف حتديد هيلك سوق املنتجات ادلوائية أأكرب من ادلور اذلي تلعبه امحلاية مبوجب براءات اخرتاع 

ىل نفس الاجتاه فقط، بل  خفض سعر الوحدة الناجت من زايدة الانتاج. ومرة أأخرى، ل تشري نتاجئ التحليل متعدد املتغريات اإ
ىل أأن الارتباط بني امحلاية مبوجب براءات الاخرتاع والهمينة عىل السوق أأكرث تعقيدًا مما يُعتقد عىل املس توى  تشري أأيضًا اإ

 .التالنظري يف كثري من احل

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


