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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 4102 سبمترب 9التارخي: 

 
 
 

 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
 4102 نومفرب 02اإىل  01جنيف، من 

 
 

 مناذج املنفعة يف تايلند وقعملخص الدراسة عن 

عدادمن  مانة ابلتعاون مع الس يدة اإ احلومكة الاقتصادية، نيكومبوريرك، مديرة قسم البحوث،  دوندين الأ
 أأري، كبرية ابحثني، برانمج اقتصادايت القطاعات، معهد اتيلند لبحوث التمنية، اتيلند-ابيبونكوت ويراوان والس يدة

طار مش وقع حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل ملخص ادلراسة عن  .0 ت يف اإ و  مناذج املنفعة يف اتيلند، ويه دراسة أأعدَّ
اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية ابلتمنية ( .CDIP/5/7 Rev "امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" )الوثيقة

. وتمكل هذه ادلراسة وثيقة سابقة عن التحليل 4101 يف أأبريل اليت ُعقدتوامللكية الفكرية )اللجنة( يف دورهتا اخلامسة 
ىل اللجنة يف دورهتا الثانية عشة  الوصفي لتنفيذ مناذج املنفعة يف الفرتة  اليت ُعقدتواس تخداهما يف اتيلند اكنت قد قُدمت اإ

ىل بياانت جسالت وحدات مفصةل وجديدة بشأأن تسجيل مناذج املنفعة، تبحث 4102 نومفرب 40 اإىل 01من  . واستنادًا اإ
  اتيلند.هذه الوثيقة طرق تأأثري مناذج املنفعة عىل أأداء الشاكت احمللية يف

ىل الإحاطة علمً  .4 ن اللجنة مدعوة اإ  اإ
 ابملعلومات الواردة يف مرفق هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 أأداء الشاكت احمللية يف اتيلنديف مناذج املنفعة  طرق تأأثري

 ملخص معيل

للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التابع مشو  امللكية الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية  أأحد نواجتهذه الوثيقة 
ىل تقدمي الأدةل عىل أ اثر امللكية الفكرية يف البدلان  عىواذلي تأألف من مجموعة من ادلراسات الاقتصادية اليت تس )اللجنة( اإ

توس  امل خل ادل أأحد البدلان ذات ويه يف اتيلند حمية مناذج املنفعة وقع ،بوجه خاص ،وتبحث هذه ادلراسة 1الأقل تقدمًا.
ىل ازجأأأين التاليني: تقد  الوثيقة الأوىل لحلياًل امل  لس تخدا  حمية مناذج املنفعة يف وصفياً رتفع. وتنقسم نتا ج دراسة هذا البدل اإ

ىل اللجنة خالل دورهتا الثانية عشة  مت اإ . أأما الوثيقة الثانية فتبحث طرق تأأثري 4102 يف نومفرب اليت ُعقدتاتيلند وقد ِّ
 حمية مناذج املنفعة عىل الأداء الاقتصادي للشاكت يف اتيلند.

ت من خالل هجود عىل قاعدة الفريق د جراًء لهذا البحث، اعمتواإ  بياانت جديدة وشامةل بشأأن مناذج املنفعة يف اتيلند أأعدَّ
دارة اتيلند املعنية ابمللكية الفكر  ية مشرتكة بني معهد اتيلند لبحوث التمنية واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ابلتعاون الوثيق مع اإ

 4104 اإىل سبمترب 0991 املنفعة املسجةل يف اتيلند من أأكتوبر عىل مجيع مناذج هذه القاعدة ولحتوي 2والتابعة لوزارة التجارة.
أأمكن من مجموعة البياانت هذه الطلبات اليت أأودعهتا رشاكت حملية أأو الفريق  ىفضاًل عن معلومات أأخرى متصةل هبا. وانتق

ل نس هبا  .حرصاً شاكت ووسع نطاق هذه املعلومات لضم املعلومات اخلاصة ابل  4104 اإىل 0999يف الفرتة من  هيااإ

جري العمل البحيث عىل أأربعة مراحل. اكنت أأولها لحديد وجود صةل بني طلب حمية مناذج املنفعة وبني أأداء الشاكت من أ  و 
أأما املرحةل الثانية فهيي حماوةل لحديد السمت  حمية مناذج املنفعة وبعده. اأأداء الشاكت قبل طلهب الأثر احملمتل عىلخالل رصد 

احملمتةل للشاكت اليت تلمتس حمية مناذج املنفعة. فاإن الشاكت العامةل يف بعض القطاعات الصناعية مثاًل قد متيل و احملددة 
وأأخريًا  ،لحليالت اقتصادية قياس ية رجعية للتأأكد من وجود أأي أأثر أأجريت أأكرث من غريها اإىل طلب حمية مناذج املنفعة. مث

  الشاكت.مدى أأثر حمية مناذج املنفعة عىلُحدد 

قارنة هذه املتيريات يف رسو  بيانية. وتشري الرسو  البيانية مبوميكن رصد العالقة بني حمية مناذج املنفعة وأأداء الشاكت 
ىل اخملط  الأمين 0 –الواردة يف الشلك هاء  طلب الشاكت حمية مناذج املنفعة مقارنة ابملؤرشات الثالثة التالية لأداء ل اإ

ىل التلكفة.الشاكت املايل  : صايف املبيعات وصايف الأرابح ونس بة املبيعات اإ

 مؤرشاهتا املالية ويبدو يف املتوس  أأن الشاكت اليت تس تخد  مناذج املنفعة تمتزي، بعد طلب منوذج منفعة، بأأداء أأفضل يف
ذ جسلت الشكة التايلندية املتوسطةالثالث لكها  ، بعد مخس س نوات من طلهبا اليت شهدت عددًا من التييريات امللحوظة. اإ

 تاب حمية منوذج املنفعة، مبيعات قدرها س تة أأضعاف ما جسلته خالل الس نوات امخلس السابقة للطلب )ابرتفا  من بليون
ىل س تة ىل  دولر مليون 24.4من  زايدة أأي ما يعادل تقريباً  ابت ينيبال اإ وابملثل،  3أأمرييك(. دولر مليون 91أأمرييك اإ

ىل  مليون 41ا من شكة املتوسطة حمية منوذج املنفعة، ازداد صايف أأرابهحعندما طلبت ال  ابت  مليون 251ابت اإ
ىل التلكفة للشكة  ،وأأخرياً  4أأمرييك عىل التوايل(. دولر مليون 00.2أأمرييك و دولر 122 511 )حنو تأداد نس بة املبيعات اإ

ىل  صورةاملتوسطة أأيضًا بعد طلهبا امحلاية لامنذج املنافع ولكن ب وتيسريًا  التوجه الأكرث تقلبًا خالل فرتة البحث.أأقل نظرًا اإ

                                                
1

 ..CDIP/5/7.Rev انظر وثيقة الويبو 
2

اإىل  01يف الفرتة من  اليت ُعقدتاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف دورهتا الثانية عشة  املقدمة اإىل CDIP/12/INF/6 انظر وثيقة الويبو 
 .4102نومفرب  40

3
الإحصاءات املالية ، 4104 أأمرييك حمسوب مكتوس  س نوي عىل أأساس املتوسطات الشهرية لعا  ابت للك دولر 20.11سعر الرصف الرمسي  

 (.http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF )بياانت متاحة عىل الراب  التايل: نقد ادلويلادلولية اخلاصة بصندوق ال 
4

 املرجع السابق. 

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=139640
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=253571
http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF
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خالل الفرتة ذاهتا، أأدرج رمس بياين يوحض تطور التاكليف  اتيلنداكنت تواهجه الشاكت يف  يلتصور توجه الأعمل اذل
 )د((. 0 –التشييلية للشكة املتوسطة مقارنة بطلب منوذج املنفعة )انظر الشلك هاء 

 : تطور توهجات مؤرشات أأداء الشاكت استناداً اإىل اترخي تقدميها طلب منوذج املنفعة0 –هاء  الشلك

 صايف الأرابح )مباليني البات( (ب ) صايف املبيعات )مباليني البات( (أأ  )

  
 التاكليف التشييلية )مباليني البات( (د ) نس بة املبيعات اإىل التلكفة (ج )

  
 (.4102لبحوث التمنية والويبو ) اتيلندقاعدة البياانت املوسعة واملشرتكة بني معهد  املصدر:

 ما سمت الشاكت اليت تطلب مناذج املنافع؟

حاول الفريق كشف السمت احملددة واحملمتةل للشاكت اليت تلمتس صك امللكية الفكرية هذا للتحقق من وجود أأمثةل متيل فهيا 
ىل اس ت ن ُوجدت لشهدت هذه اجملموعة الفرعية الشاكت أأكرث اإ خدا  حمية منوذج املنافع يف قطا  صناعي حمدد مثاًل. واإ

احملددة من الشاكت أأثرًا أأقوى من حمية مناذج املنفعة عىل مؤرشات أأداهئا مقارنة بيريها. وحبث الفريق الشاكت من حيث 
ن املالحظات الواردة أأدانه.الفئة العمرية واملوقع ازجيرايف واحلجم والقطاعات الصناعي  ة واجملالت التكنولوجية ودوَّ

ن نصف  خاصلوحظ أأوًل أأنه ل يوجد ميل فقد  ذ اإ ىل الفئة العمرية للشكة. اإ لس تخدا  حمية مناذج املنفعة استنادًا اإ
 عامًا. 41الشاكت التايلندية تقريبًا اليت طلبت حمية منوذج املنفعة يه رشاكت قامئة منذ أأكرث من 

يداعات منوذج املنفعة ومؤرشات أأداء ال  خيتلف  ،شاكت. فبعبارة أأخرىواثنيًا، يبدو أأن جحم الشاكت يؤثر عىل العالقة بني اإ
يداعات منوذج املنفعة عىل أأداء الشاكت ابختالف جحم الشاكت. ويلخص ازجدول هاء  تيري  4 –جحم الأثر النامج عن اإ

حمية منوذج املنفعة وبعده. ويرتفع صايف مبيعات الشاكت بعد طلهبا حمية منوذج املنفعة  امؤرشات أأداء الشاكت قبل طلهب
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ذ تشهد الشاكت الكبرية احلجم زايدة أأكرب يف صايف مبيعاهتا بعد ولكن ختتل ف هذه الأايدة ابختالف أأجحا  الشاكت: اإ
ىل التلكفة  فاإن مقياسًا لأداء الشكة، طلب منوذج املنفعة مقارنة بنظرياهتا الأصير. ولكن عندما تُس تخد  نس بة املبيعات اإ

بيامن شهدت الشاكت  خالل الربع الأخري.اليت حققت أأداًء أأفضل قلياًل  الشاكت الكبرية يه الفئة الوحيدة من الشاكت
ىل احامتل وجود أأثر للحجم عىل طرق تأأثري  ىل تاكليفها. وتشري هذه املالحظة اإ الأخرى اخنفاضًا طفيفًا يف نس بة مبيعاهتا اإ

 تصادي.حمية منوذج املنفعة عىل مؤرشات أأداء الشاكت واليت سرتاعى يف وضع المنوذج الاق 

 عات اإىل التلكفة حبسب جحم الشكة: التيري يف صايف املبيعات وصايف الأرابح ونس بة املبي4 –ازجدول هاء 

 
 (.4102لبحوث التمنية والويبو ) اتيلنداملصدر: قاعدة البياانت املوسعة واملشرتكة بني معهد 

منوذج املنفعة. ولكن القطاعات الصناعية الأربعة التالية واثلثًا، أأن رشاكت من مجيع القطاعات الصناعية قد طلبت حمية 
تتسم برتكزي كبري من الشاكت املمتتعة حبمية منوذج املنفعة: البيع ابمجلةل، والأغذية واملشوابت، وال لت، والبيع ابلتجأئة. ويف 

الكميياء ة يه الهندسة املدنية، و املقابل، أأبرز ثالث جمالت تكنولوجيا من حيث عدد الشاكت امللمتسة لمنوذج املنفع
 اليذائية، واملناوةل.

 .اتيلندورابعًا، ترد غالبية طلبات مناذج املنفعة من رشاكت تقع يف ابنكوك عامصة 

ذج املنفعة اليت تقدمه رشاكت يف قطاعات صناعية حمددة وفقًا للمجال التكنولويج حفص الفريق أأمناط طلب مناوأأخريًا، 
أأية توهجات ممكنة. ووفقًا للتوقعات، تود  الشاكت التابعة جملموعات صناعية حمددة طلبات حمية مناذج لطلباهتا لس تنباط 

منفعة بشأأن اخرتاعات يف جمالهتا التكنولوجية التقليدية كطلبات قطا  الأغذية واملشوابت يف جمال كميياء الأغذية. فعىل 
وابت طلبات مناذج منفعة يف تكنولوجيات متعلقة بكميياء الأغذية بيامن سبيل املثال، تقد  رشاكت من قطا  الأغذية واملش 

تقد  رشاكت من قطا  الصناعات الكمييائية طلبات مناذج منفعة يف جمايل صناعة الأدوية واملواد الكمييائية الأساس ية. ولكن 
اكت تطلب امحلاية لخرتاعات ميكن تنطوي عىل رش  –مثل البيع ابمجلةل  –كبرية ال صناعية ال قطاعات ال عضاملفاجأأة أأن ب

 تطبيقها يف العديد من اجملالت التكنولوجية اخملتلفة.
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 كيف تؤثر حمية مناذج املنفعة يف الشاكت؟

املنفعة وأأداء الشاكت استنادًا اإىل هنج اقتصادي قيايس. وأأاتحت هل  جأأجرى الفريق حبثًا أأكرث تعمقًا يف الصةل بني حمية منوذ
ماكنيةلحديد  هذه املهنجية رجا  أأداء الشاكت اإىل حمية منوذج املنفعة و  اإ  لحديد مدى تأأثري هذه امحلايةاإ

 :العامة املس تخدمة يف حساب الأداءاملعادةل تيل و 

                                        

، وتاكليفها التشييلية      امتالك الشكة طلب منوذج منفعةعمتدًا عىل م   حيث يكون مؤرش الأداء املايل يف الوقت 
ابس تخدا  تقدير    . وميكن حساب العامل الوقيت الثابت واحملدد للشكة   وعوامل وقتية اثبتة وحمددة للشكة        

ثر الثابت  .التحليل الرجعي للأ

جيايب  ، يف املتوس ،ُوجد فقد أأعاله.  0 –هجات املبينة يف الشلك هاء وتؤكد نتا ج احلساابت بصورة كبرية التو  ذو و تالز  اإ
 دلةل اإحصائية بني مؤرشات الأداء املايل للشاكت وحمية مناذج املنفعة.

. فرضيةشتبه الفريق يف وجود أأثر جحمي يؤثر يف الصةل بني حمية منوذج املنفعة ومؤرشات أأداء الشاكت فاخترب هذه الاو 
ىل نتيجتني مثريتني لالهامت . أأوهلم أأن احلجم املتصل مبعامالت منوذج املنفعة أأعىل من التحليالت الرجعية اليت تيفل  وخلص اإ
متيري احلجم. واثنهيم أأن الأايدة يف صايف املبيعات للشكة املتوسطة ينخفض بأايدة جحم الشكة. فبباسطة، الأايدة يف صايف 

ىل الشاكت ل حمية  تكاليت مت املبيعات للشاكت  ل أأن الأثر أأقوى ابلنس بة اإ منوذج املنفعة أأعىل مما س بق يف مجيع الأحوال اإ
ثر حمية منوذج املنفعة عىل صايف املبيعات لأ  يوضع رمس بياينعندما  بصورة أأفضلالأصير جحمً. وميكن مالحظة هذه النتيجة 

ذ يبني الشلك )أأدانه( أأن 4 – يف الشلك هاء عىل النحو املبنيوفقًا حلجم الشكة  اذلي يُقاس  –جحم الشكة  تأايد. اإ
ىل تضاؤل أأثر طلب منوذج املنفعة عىل صايف املبيعات.ي –بتاكليفها التشييلية   ؤدي اإ

 : التفاعل بني طلب منوذج املنفعة وصايف املبيعات4 –الشلك هاء 
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 اخلالصة

ثباترشعت هذه ادلراسة يف حماوةل  . وحبثت بوجه اتيلنداقتصاد أأقل تقدمًا مثل  ابلنس بة اإىلذج املنفعة فائدة حمية منو  اإ
 خاص العالقة بني حمية منوذج املنفعة وأأداء الشاكت احمللية يف البدل املذكور.

جيابية وهامة بني حمية منوذج املنف ذ لوحظ وجود صةل اإ عة والنتا ج املقدمة يف هذه الوثيقة بشأأن حمية منوذج املنفعة واعدة. اإ
رجا ومؤرشات أأداء الشاكت. ولكن  ذ مل  ينبيي الامتنا  عن اإ ىل حمية مناذج املنفعة. اإ الأايدة يف مؤرشات أأداء الشاكت اإ

أأداء الشاكت. ويُعأى ذكل جأئيًا  ازدايديتس ىن، بلك بساطة، برهنة الس ببية بني اس تحداث حمية املنفعة وتنفيذها وبني 
ىل القصور يف البياانت. وقد ت كون هذه ادلراسة قد أأغفلت بعض العوامل الهامة اليت قد تفرس هذه املاكسب الاقتصادية اإ

تعلق كذكل بقرار الشاكت طلب منوذج املنفعة. فبعبارة أأخرى، هل يتسم املبتكرون ت اليت تشهدها هذه الشاكت واليت قد 
جة املقابةل، هل الشاكت اليت تودل ابتاكرات انحجة واحلالناحجون اذلين يطلبون املأيد من حمية مناذج املنفعة بأأداء أأفضل؟ 

 ابدلرجة ذاهتا من الأداء؟ زيولكهنا ل تطلب حمية مناذج املنفعة تمت

جراء املأيد من البحوث قبل اس تخالص طرق تأأثري مناذج املنفعة عىل أأداء الشاكت الاقتصادي. فينبيي الرد عىل  ويتعني اإ
اليت تؤثر من خاللها حمية مناذج املنفعة عىل أأداء الشاكت؟ هل تتيح حمية مناذج املنفعة  س بلالأس ئةل التالية: ما يه ال 

ِّق اخرتاعاهتا دون  انهتاك منافس هيا مللكيهتا الفكرية؟ هل تيرس حشد الشاكت لرؤوس  خش يةالوقت للشاكت يك تسو 
يأمع الفريق و املنفعة مقارنة حبمية الرباءات مثاًل؟ الأموال؟ ما يه الأس باب الاكمنة وراء قرار الشاكت طلب حمية مناذج 

 يف حبوث مقبةل. القضااياإىل حبث هذه 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


