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اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية
الدورة الثالثة عشرة

جنيف ،من  11اىل  42مايو 4112

موجز الدراسة املتعلقة بدور الرباءات يف اسرتاتيجيات األعمال :حبث بشأن دوافع الشركات الصينية
حلماية اخرتاعاتها برباءات وتنفيذها وتصنيعها للرباءات

من اعداد مركز ا ألحباث وتطوير امللكية الفكرية ،مكتب الصني للملكية الفكرية ،بيجني ،مجهورية الصني الشعبية
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 .1يتو مرق ذه الوييةة ع ى موجز اردراةة املتعلةة بدور الرباءات يف اةرتاتيجيات ا ألعامل :حبث بشأأن دواقع
الرشاكت الصينية محلاية اخرتاعاهتا برباءات وتنفيهذا وتصنيعها للرباءات ،ويه دراةة أأعدَّت يف اطار مرشوع "امللكية
الفكرية والتمنية الاجامتعية والاقتصادية" (الوييةة .)CDIP/5/7 Rev.

 .4ان اللجنة مدعوة اىل الحاطة علام
ابملعلومات الواردة يف مرق ذه الوييةة.
[ييل ذكل املرق

1

ل تُ َع ر ِرب الآراء الواردة يف ذه اردراةة ال عن ر أأ اكتهبا قة ول تُ َع ر ِرب ابلورورة عن أآراء أأماةة الويبو أأو أأ من اردول ا ألعااء قاها.
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املرق

ملخص معيل
تنطل ذه اردراةة من الاة تةصاءات اليت أأجريت حول الرباءات يف الصني من  4112اىل  ،4114وتبحث دور الرباءات
يف اةرتاتيجيات أأعامل الرشاكت الصينية ومعامالهتا وحتاول الوقوف ع ى العوامل املؤثرة يف طلبات الرباءات وتنفيهذا
وتصنيعها .وتكشف اردراةة أأن الرشاكت الصينية تواصل تركزيذا ع ى تنفيه الرباءات وتصنيعها يف اةرتاتيجيات أأعاملها،
ولكهنا بد أأت تنظر اىل دواقع أأخرى ذلكل.
ويف الوقت الراذن ،تودع الرشاكت الصينية طلبات الرباءات لس ببني رئيس يني اينني ذام :حتةي ماكةب من خالل تنفيه
الرباءات واكتساب مزية اةرتاتيجية من خالل اة تخدام الرباءات قامي عدا التنفيه املبارش .ويف الفةة ا ألوىل ،يالح أأن
املودعني سسعون اىل اة تخدام الرباءات (من خالل ةةل الرباءة أأو من ترخيص اها أأو تصنيعها) والاة تفادة من مييعات
املنتجات واملعامالت يف ا ألةواق .ويف اةرتاتيجيات ا ألعامل ،تريم تكل العملية اىل "منع تةليد التةنيات اليت متلكها" قاال
عن "تأأمني حصهتا من السوق وتوة يع ا ألةواق" .ويف الفةة الثاةية (املعروقة أأياا ابلة تخدام الاةرتاتيجي للرباءات)،
يكون الهدف من طلبات الرباءات منع املناقسني من البحث والتطوير أأو الابتاكر ،ورقع الةدرة التفاوضية ،وجحز
التكنولوجيا ،واة تخدام الرباءات كر أأس مال أأو ضامةة ،وخل مسعة للرشكة ،وابراز الةوة التكنولوجية .ومن حيث التوهجات،
قان اردواقع التةليدية مثل امحلاية والاة تحواذ ع ى ا ألرابح تُس تمكل أأكرث قأأكرث بدواقع اةرتاتيجية مثل جحز التكنولوجيا
والتفاوض والسمعة والاتوات واملناقسة .ويااف اىل ذكل أأن اردواقع الاةرتاتيجية صارت تُس تخدم أأكرث قأأكرث.

 .1دور الرباءات يف اةرتاتيجيات ا ألعامل
تودع الرشاكت الصينية طلبات الرباءات أأةاةا اهدف تنفيهذا ،ولكهنا بد أأت تس تكشف اة تخداهما بشلك اةرتاتيجي.
وبناء ع ى أآخر اة تةصاء يف  ،4112اكن أأول ارداقعني مرتبطني ابمحلاية والتنفيه .ويف عام  ،4111ةعى  %4422من
املودعني اىل منع التةليد ،و %4122اىل مجع التكنولوجيا وتكوين السمعة التجارية ووضع املعايري .وةعى  %1422اىل
اة تخدام الرباءات أكصول للتبادل أأو التفاوض ،و %1,24اىل احتواء املناقسني أأو ِصد.م .وبد أأت تربز حصة كبرية من
أأوجه الاة تخدام الاةرتاتيجي.
وتظل نس بة تنفيه الرباءات عالية يف الصني ويه تطاب بدرجة كبرية املعيار اردويل .و ِتبني الحصاءات أأن النس بة تفاوتت
قليال بني  4112و 4111لكهنا للت قوق  .%21وبلغت نس بة تصنيع الرباءات يف الصني  %2121يف عام  .4111وتد ِل
ا ألحباث يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ع ى أأن  %2221من الرباءات املمنوحة للرشاكت اخلاصة مت تسويةها يف عام .4111
وكشف اة تةصاء يف عام  4112يف ة تِة من بدلان الاحتاد ا ألورويب أأن  %2122من الرباءات قد اة تخدهما أأحصاب
احلةوق ألرغراضهم الصناعية والتجارية .ويف الياابن %2122 ،من الرباءات اة ُتخدمت حسب اة تةصاء أأجرا مكتب الياابن
للرباءات يف عام  .4111ويف مجهورية كوراي %2422 ،من الرباءات اة ُتخدمت ومت تسوي  .%2422وابلنظر اىل أأوجه
الاختالف يف تعريف عبارة "تصنيع الرباءات" وعبارة "تسوي الرباءات" بني الصني والبدلان ا ألخرى ،قان نس بة تنفيه
الرباءات يف الصني يه مشااهة للمس توى اردويل.
تنوع يف التحراكت الاةرتاتيجية ولكهنا خمتلفة ابختالف الرشاكت وحةول التكنولوجيا .قالرشاكت الصينية تطلب
ويالح ِ
حامية الرباءات وتس تخدهما لةرتاتيجيات تزتايد تعةيدا ،مثل جتميع التكنولوجيا وادراهجا يف معايري أأو مجموعات الرباءات
وتكوين الصورة التجارية والرتخيص املتبادل .وابملةارةة مع الرشاكت الصغرية واملتوةطة ،يالح أأن للرشاكت الكربى
حتراكت اةرتاتيجية أأكرث و أأقوى .وع ى ةبيل املثال ،قنس بة الرشاكت الكربى مثال (اما قاها رشاكت يف يد احلكومات
ِ
املركزية) اليت لها تةنيات محمية برباءة واع ُتمدت مضن املعايري أأو أأدرجت مضن مجموعات الرباءات يه أأع ى بكثري من نس بة
الرشاكت الصغرية واملتوةطة .وختتلف التحراكت الاةرتاتيجية أأياا حبسب حةول التكنولوجيا.
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ويف الصني ،تظل قمية الرباءات يف ا ألةواق واملاكةب احملةةة من التصنيع متدةية .ورمغ أأن املةارةة تكشف عن تةارب يف
نسب تنفيه الرباءات بني الصني و أأورواب والولايت املتحدة والياابن ومجهورية كوراي ،قان الرشاكت الصينية تواجه مشالكت
ةهكر مهنا الةمية املتدةية يف ا ألةواق ويف املاكةب املتأأتية من الرباءات .ومن بني الرباءات اليت ةفِهذا أأحصاب احلةوق ةفسهم،
أأخف عدد كبري مهنم يف حتةي الرحب .وحةِ  %222مهنم قة عائدات تزيد ع ى  1مليون يوان ( 122 211دولر أأمرييك)2
و %121مهنم عائدات تزيد ع ى  21مليون يوان ( , ,21 111دولر أأمرييك) .ويف الوقت ذاته %4221 ،من الرشاكت
الصينية حةِةت أأقل من  211 111يوان ( ,, 211دولر أأمرييك) من ااتوات ةةل الرباءات أأو ترخيصها؛ ودقعت %,424
ااتوات من ذكل احلجم .ويف احلالتني ،تندرج معظم الرشاكت يف الفةة اليت تة ِل عن  21 111يوان .وع ى ما يبدو ،قان
ارتفاع نس بة تنفيه الرباءات ل يعين ارتفاع قمية السوق وا ألرابح.

 .4العوامل املؤثِرة يف تنفيه الرباءات
العوامل املؤثرة يف تنفيه الرباءات يف الصني مشااهة لتكل اليت جندذا يف بدلان أأخرى .و أأوجه الاختالف الكربى يه عوامل
بيئية .وتكشف اردراةة عن أأن عوامل مثل الوضع الةاةوين للرشاكت واجلواةب التةنية للرباءات والبيةة اخلارجية ،لك ذكل
يؤثر يف التنفيه .ومن بني تكل العوامل ةهكر تةيمي التنفيه ومتوقع الرباءات الاةرتاتيجي والةهام يف البحث والتطوير وذل
الرباءة تشمل اخرتاعا أأو ل (ابملةارةة مع مناذج املنفعة والتصاممي الصناعية) ومدى ةاج ادارة امللكية الفكرية ،لكها عوامل لها
وقع كبري .وذكل يطاب النتاجئ املس تخلصة من ا ألحباث الصادرة يف ذها اجملال .والعوامل املؤثرة يف تنفيه الرباءات لها مستان
رئيسيتان ذام اكلتايل:
أأول ،يتأأثر تنفيه الرباءات بعوامل خارجية وداخلية مما يعكس مرحةل ِمنو الصني حاليا .والعوامل اخلارجية (مثل التةدم
التكنولويج واملناقسة يف ا ألةواق وحركة املعلومات) اليت تتي الفرص واملوارد التكنولوجية من أأجل البحث والتطوير
والتنفيه سس تفيد مهنا الفاعلون النشطون يف ا ألةواق وسس تخدموهنا لختاذ قرارات بشأأن التنفيه يف ضوء العوامل ارداخلية
مثل كفاءات البحث والتطوير والمتوقع الاةرتاتيجي للرباءات .وذه الةراءات تتأأثر بدورذا ابلعوامل اخلارجية مثل الس ياةة
العامة وبيةة ا ألةواق .وتكشف اردراةة عن أأن الرشاكت الصغرية هتمت أأكرث بتنفيه الرباءات أأما الرشاكت الكربى قهتمت أأكرث
ابلة تخدام الاةرتاتيجي .والةدرة ع ى امجلع بني الاة تخدامني خملتلف أأصول امللكية الفكرية تسا.م أأياا يف التنفيه ،ولكن
لكام زاد مس توى ةا الرشكة يف شؤون ادارة الرباءات ق ِل اذامتهما بتنفيه براءاهتا.
واثةيا ،العوامل املؤثرة يف تصنيع الرباءات لها أأوجه تةارب واختالف مع تكل املؤثرة يف تنفيه الرباءات .ويف الصني ،تصنيع
الرباءة يعين اة تخدام الرباءة ألرغراض جتارية وربِام حتةي أأرابح يف الهناية .وذه العملية ،مثلها مثل تنفيه الرباءات ،تتأأثر
بعدة عوامل مهنا جحم الرشكة وكفاءات البحث والتطوير و أأةواع الرباءات .ومتيل الرشكة مثال أأكرث اىل تنفيه براءاهتا وتصنيعها
اذا اكةت متكل الةدرة ع ى اة تخدام خمتلف أأصول امللكية الفكرية .ولكن يتأأثر لك من التنفيه والتصنيع ةلبا اذا اكةت الرباءة
براءة اخرتاع .والعوامل اليت تفيد تصنيع الرباءات قد ل تكون مفيدة يف تنفيه الرباءات .ويهكر مثال أأن الكفاءة يف ادارة
الرباءات تةرتن برتاجع يف تنفيه الرباءات ولكهنا تسا.م يف تصنيع الرباءات .ويف الوقت ذاته ،رمغ أأن التعد ع ى احلةوق ل
وقع هل ع ى تنفيه الرباءات قاةه من احلواجز البدهيية أأمام تصنيع الرباءات.

 2ةعر الرصف الرمسي ذو  4.24يوان مةابل  1دولر أأمرييك حمسوب مكتوة ة نو اةتنادا اىل املتوة الشهر لعام  ،4111صندوق النةد اردويل،
الحصاءات املالية اردولية (البينات متاحة يف .)http://data.worldbank.org/indicator/PA.NUS.FCRF
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 .2مشالكت ودراةات اضاقية
أأول ،ل بدِ من مواصةل البحث يف قعالية تنفيه الرباءات ومردوديهتا يف الصني .واما أأن معلية تنفيه الرباءات وتصنيعها مرتبطة
حتسن اة تخداهمام لنظام الرباءات
بمنو الصني الاقتصاد وقدرهتا ع ى الابتاكر ،قلنا أأن ةتوقِع بأأن الرشاكت الصينية ةوف ِ
تطور اقتصاد الصني وقدرهتا الابتاكرية .كيف ميكن حتديد أأمناط
وتكيِف دور الرباءات يف اةرتاتيجيات أأعاملها مع ِ
اة تصدارذا للرباءات وقهم مس توى اة تخداهما للرباءات وةطاقه وقعاليته؟ يتطلِب اجلواب ع ى السؤال قهم املنط وراء
اة تخدام الرباءات ودراةة اجلواةب النظرية والتطبيةية للتساؤلت املس تعصية حول "الةمية النةدية للرباءات" وحول "قمية
الرباءات" ،واعداد أأحباث جوذرية واجراء مةارانت وتبادل املعلومات ع ى املس توى اردويل ابلةتناد اىل اخلصائص
ا ألةاة ية للرباءات.
واثةيا ،ينيغي تعزيز املةارانت وتبادل املعلومات ع ى الصعيد اردويل بشأأن املعايري واملهنجيات الحصائية .ويف ة ياق املةارةة
اردولية ،يالح أأن دور الرباءات يف اةرتاتيجيات أأعامل الرشاكت الصينية هل اجتا متشابه مع البدلان ا ألخرى .ولكن ابلنظر
اىل أأشاكل التنفيه والتصنيع يف أأةواق حمدِدة ،ل ة امي قامي يتعل بةياس النسب اخلاصة ،ما من أأةس تُعرف لجراء املةارةة
اردولية .مفا نسميه "تنفيه الرباءات وتصنيعها" سسمى يف العديد من البدلان ا ألخرى "اة تخدام الرباءات وتسويةها" .وتركز
اة تةصاءات الرباءات يف أأورواب والولايت املتحدة ع ى دواقع اة تصدار الرباءات املتعلةة بتوليد ا ألرابح واملعلومات بشأأن
ترخيص الرباءات وةةلها ،يف حني أأن الاة تةصاءات يف الياابن ومجهورية كوراي تط ِب مفهويم اة تخدام الرباءات والرباءات
اردقاعية .وذكها ،جتمع الياابن بياانت حول نس بة الرباءات اجمل ِمعة لالة تخدام يف املس تةيل ،وجتمع مجهورية كوراي املعلومات
عن الرباءات "املرخَّصة واملس تخدمة داخليا" .أأما ا ألة ئةل اجلوذرية ،مثل "ما املةصود بتنفيه الرباءات" أأو "ما ذو جتميع
الرباءات" أأو "ذل جتميع الرباءات من ة بل تنفيهذا" ،قهيي تظل دون جواب حىت الآن .وةظرا اىل رغياب أأ تواق دويل،
قان املةارةة اردولية تظل مفتةرة اىل أأةس مشرتكة.
واثلثا ،قامي يتعل ابردراةات الضاقية ،قاةنا هنمت ابملوضوعات التالية :كيف ةيتأأثر العامل برسعة ِمنو الرباءات يف الصني
وخمتلف دواقع الاة تحصال ع ى الرباءات؟ ما يه تداعيات تكل الآاثر ع ى ةظام امللكية الفكرية العاملي والتناقس يف
ا ألةواق ومناذج ا ألعامل والفاعلني من اردوةل والرشاكت متعددة اجلنس يات؟ كيف ِ
ةيتغري دور الرباءات يف اةرتاتيجيات
ا ألعامل عندما حت ِسن الرشاكت الصينية اة تخدام براءاهتا؟ كيف ميكن حتديد تكل التغيريات؟ كيف ميكن تةدمي توجاهات يف
ذكل التغيري؟ ذه يه ا ألة ئةل الرئيس ية اليت ميكن طراها يف دراةتنا املةيةل.
[هناية املرق والوييةة

