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تمهيد
تتغلغل أدوات التوسيم يف كافة مناحي الحياة اليومية .وتوفر دليال ال
غنى عنه للمستهلكني ،ووسيلة للرشكات لبناء سمعة وصورة يف السوق.
وتظهر أهمية الجاذبية التي تتحىل بها أداة توسيم املنتج يف تحديد مدى
النجاح يف مضمار تنافيس من حيث الجودة أو السعر .باختصار ،تتبوأ
العالمة التجارية امل ُ ْع َتف بها مكانة مرتفعة من حيث القيمة كأفضل
األصول غري امللموسة التي يمكن للرشكة تملكها.
وبدأ نشاط التوسيم بداية متواضعة يف األساس ك ُم َع ِّرف للمنشأ ،ثم
تطور بعد ذلك وأضحى أداة تجارية متطورة تجذب مختلف الخرباء
من تخصصات مهنية متنوعة مثل محليل البيانات واملحامني واللغويني
والرسامني وعلماء النفس والنشطاء من املشاهري .وتعتمد الرشكات يف
جميع القطاعات االقتصادية عىل أدوات التوسيم عند تسويق سلعها
وخدماتها -سواء الرشكات الصغرية أو الكبرية ،أو التي تمارس أنشطتها
يف البلدان األكثر نموا أو األقل نموا .وتعترب العالمات التجارية -التجسيد
القانوني ألدوات التوسيم-أكثر صور امللكية الفكرية املسجلة استخداما
عىل نطاق واسع حتى وقتنا الحايل.
وعىل الرغم من هذه األهمية الشاملة ،ال تزال األدلة عن الكيفية التي
يؤثر بها التوسيم والعالمات التجارية عىل األداء االقتصادي بر ّمته
محدودة -وال سيما إذا ما قورنت باألدلة املتوفرة للعالقة بني براءات
االخرتاع واالبتكار والتي حظيت بعدد كبري من الدراسات .ولذا ،يسعدني
ما ي َقدَّمه هذا التقرير الثاني للمنظمة العامليةللملكية الفكرية (الويبو) من
استكشاف للدور الذي تؤديه أدوات التوسيم يف السوق العاملية اليوم.
وكما ذكرنا يف تقريرنا األول ،تهدف الويبو إىل رشح وتوضيح وتقديم
رؤى جديدة للدور الذي يؤديه نظام امللكية الفكرية يف اقتصاديات
السوق ،آملني بذلك تيسري وضع السياسات املستندة إىل األدلة .ونميض
يف هذا الصدد من خالل ثالث طرق مختلفة.
أوال ،يسعى التقرير إىل تهيئة األجواءعن طريق توضيح الكيفية التي
تطورت بها اتجاهات التوسيم وسبل استخدام العالمات التجارية يف
التاريخ الحديث ،وكيفية تباينها من بلد إىل آخر .ويتعرض التقرير مرة
أخرى إىل الكيفية التي يتعني عىل الرشكات اتباعها لقياس االستثمارات يف
أدوات التوسيم وإضافتها إىل رأس املال كأصل من األصول غري امللموسة؛
ويطرح تقديرات جديدة لحجم ونمو هذه االستثمارات .ويستكشف أيضا
ما َي ْك ُمن وراء النمو الرسيع يف عدد إيداعات طلبات تسجيل العالمات
ول التقرير اهتماما بأسواق
التجارية يف جميع أنحاء العالم .وأخرياُ ،ي ِ
للعالمات التجارية؛ وعىل الرغم من عدم توفر سوى بيانات قليلة يمكن
الحصول عليها عن حجم ونمو تلك األسواق ،إال أنها تُشكل وبوضوح أداة
هامة تتزايد قيمتها للرشكات لتوسيع نطاق أدوات التوسيم الخاصة بها.

وثانيا ،يلقي التقرير نظرة فاحصة عىل نظام العالمات التجارية،
ويستعرض األسس التي تدعو الحكومات إىل حمايتها ،وكيفية تحديد
النتائج التنافسية املرجوة من خالل السمات الرئيسية لقوانني العالمات
التجارية واملؤسسات .وتَخْ لُص إحدى الرسائل املحورية الناتجة عن
هذا النقاش إىل أن تصميم إجراءات تسجيل العالمات التجارية ُيشكل
الكيفية التي تستخدم بها الرشكات نظام العالمات التجارية واالستفادة
منه .ويويص التقرير بشدة قيام واضعي السياسات بإعداد وتعزيز إطار
مؤسيس يوازن بعناية بني مصالح مودعي الطلبات واألطراف األخرى
والجمهور بوجه عام.
وأخريا ،يستكشف التقرير الكيفية التي تؤثر بها أدوات التوسيم عىل
املنافسة يف السوق وعىل االبتكار .ويلفت النظر إىل أن الرشكات التي
تستثمر بشكل كبري يف أدوات التوسيم هي ،يف الغالب ،أفضل الرشكات
من حيث االبتكار .ويف الواقع ،يمكن للتوسيم أن ُي َش ِّكل عنرصا مكمال
وهاماالبتكار املنتجات .فمن خالل توليد الطلب وحفز الرغبة عىل الرشاء،
ُيم ِّكن التوسيم الرشكات من جني أرباح من عائد االستثمار يف التكنولوجيا
بز التوسيم بوصفه عنرصا هاما يف نظام ابتكار
والتصميم .وهكذاَ ،ي ْ ُ
إيكولوجي مفعم بالنشاط.
وكما هو الحال دائما ،يرتك تقرير من هذا القبيل عدة أسئلة مفتوحة .فعىل
سبيل املثال ،ويف حني يحدونا األمل يف أن نكون قد أسهمنا يف استكشاف
طرق قياس أفضل لالستثمار يف أدوات التوسيم ،إال أن الحرص التام لكافة
أنشطة الرشكة التي تُضفي املزيد عىل صورة وسمعة أدوات التوسيم
يظل من املهام الشاقة .وباإلضافة إىل ذلك ،ويف سياق استعراض النهج
املؤسسية نحو حماية العالمات التجارية ،ال يستطيع هذا التقرير الحكم
علىاألطر املؤسسية الغنية التي بزغت يف أجزاء مختلفة من العالم حكما
وافيا .ومع ذلك ،نأمل يف أن يكون هذا التقرير قد وضع األساس إلجراء
بحوث إضافية يف هذا املجال ،ونتطلع إىل معالجة الفجوات املعرفية
املتبقية يف أعمالنا املستقبلية ،ويف حوارنا املتواصل مع الدول األعضاء.

فرانسس غري
املدير العام
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شكر وتقدير

شكر وتقدير
تم إعداد هذا التقرير وفقا للتوجيهات العامة للسيد فرانسس غري (املدير
العام) .وأرشف عىل إعداده وتنسيقه فريق عمل بقيادة كارستن فينك
(كبري الخرباء االقتصاديني) وعضوية إنتان حمدان-ليفرامنتو (خبري
اقتصادي) وساشا ونش-فينسنت (خبري اقتصادي أول) ،وجميعهم من
العاملني يف شعبة الويبو للشؤون االقتصادية واإلحصاءات.
وو َّفرت سورين سيمون بيرتسن ،من قسم االقتصاد ،بحوثا مرجعية
وأسهمت يف كتابة الفصل األول.
كما ساهم كل من قسم إحصاءات امللكية الفكرية وقسم تطوير البيانات
مساهمة كبرية يف توفري البيانات الواردة يف هذا التقرير ،وال سيما يف
الفصل األول.
وقدَّم ماركوس هوبرجر ،من شعبة االستشارات القانونية والترشيعية يف
قطاع العالمات التجارية والتصاميم ،مشورة قيَّمة خالل مراحل العمل
يف التقرير بدءا من مرحلة تصور املفاهيم إىل اإلعداد وانتهاء بالصياغة،
كما ساهم يف كتابة الفصل الثاني.
وأرشف عىل إعداد التقارير املرجعية كل من عاطف أنصار وكارول
كورادو وإيمانويل فورتشن وكارل بينيديكت فراي وجورج فون
جرايفينتز وجانيت هاو وكريستيان هيلمريس ولورانس جويل وبنيامني
ميرتا-خان ورشدهار مورثي وأماندا مايرز وفيليب شاوتشيك .كما
أرشف عىل إعداد تحاليل مرجعية إضافية وساهم يف كتابة التقرير
كل من مارينا فيلغرياس جورج وستيفان لهويلريي وترافيس ليربت
وكازويوكي موتوهايش وسريجيو باولينو دي كارفالهو وسريبورن
بيتاياسوفون وماركوس سيجانتيني.
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وأضاف جيوفاني نابوليتانو ونونو برييس دي كارفالو من شعبة امللكية
الفكرية وسياسة املنافسة مدخالت مفيدة للفصل الثالث.
واستفاد فريق عمل التقرير استفادة ج ّمة من املراجعات الخارجية
ملسودات الفصول التي قام بها توني كاليتون وستيوارت غراهام وداميان
نيفني وناثان واجثمان .كما ساهم بتعليقات وبيانات إضافية كل من
تاي غراي وكريستني غرينهالف وف .كومار وانطونيال ليرباتوري
وتوني ليسانتي وغلني ماك سرتافيتش وجوسلني ماجدلني وأندرياس
مورر وكريستوف مازنك وخوليو رافو وديفيد روش-ترينر وإليزابيث
ويبسرت وإيرك ويلبريس.
وكل الشكر أيضا لكل من إنرتبراند ( )Interbrandوبراند فاينانس
( )Brand Financeوبراندزي ( )BrandZلتفضلهم بإتاحة بيانات
قيَّمة عن أدوات التوسيم الواردة يف الفصل األول ،فضال عن اإلدالء
بتعليقات مفيدة.
وأرشف عىل تقديم الدعم اإلداري ال َقيّم كل من سامياه دو كارمو فيغرييدو
وكاترينا فاليس غامليس.
وأخريا ،نتوجه بعظيم االمتنان لبريندا أوهانلون لدورها يف تحرير
التقرير ،ولشعبة االتصاالت لتصميم التقرير ،ولقسم الطباعة والنرش ملا
قدَّموه من خدمات يف طباعة التقرير .وقد عمل الجميع جاهدين لالنتهاء
من التقرير يف حدود زمنية ضيقة.

مالحظات فنية

إخالء مسؤولية

إخالء مسؤولية

مالحظات فنية

أمانة الويبو هي الجهة الوحيدة املسؤولة عن هذا التقرير وعن أي آراء
وردت فيه .وال يعكس هذا التقرير أي آراء أو وجهات نظر للدول األعضاء
يف الويبو .ويرغب واضعو هذا التقرير الرئيسيون أيضا يف إخالء مسؤولية
كل من ساهم أو شارك برأي يف هذا التقرير عن أي سهو أو خطأ.

فئات الدخل القطري
يستند هذا التقرير إىل تصنيف البنك الدويل لفئات الدخل لسنة 2011
لإلشارة إىل مجموعات بلدان معينة .ويقوم التصنيف عىل الدخاللقومي
اإلجمايل للفرد ويصنف البلدان إىل أربع مجموعات هي :اقتصادات ذات
دخل منخفض ( 1 025دوالرا ً أمريكيا أو أقل) ،اقتصادات ذات دخل
أقل من املتوسط (من  1 026دوالراًأمريكياإىل  4 035دوالرا ً أمريكيا)؛
واقتصادات ذات دخل فوق املتوسط (من  4 036دوالرا ً أمريكيا إىل
 12 475دوالرا أمريكيا)؛ واقتصادات ذات دخل مرتفع (12 476
دوالراًأمريكيا أو أكثر).

والقراء مدعوون إىل استخدام املعلومات الواردة يف هذا التقرير ،ولكن
يرجى التنويه عن الويبو كمصدر لتلك املعلومات.

ويتوفر املزيد من املعلومات حول هذا التصنيف ،عىل الرابط التايل:
http://data.worldbank.org/about/country-classifications.
بيانات حقوق امللكية
تم الحصول عىل معظم بيانات حقوق امللكية الواردة يف هذا التقرير من
قاعدة البيانات اإلحصائية الخاصة بمنظمة الويبو ،والتي تعتمد أساسا
عىل املسح اإلحصائي الذي تقوم به املنظمة سنويا ،والبيانات التي تجمعها
يف سياق إجراءات تسجيل إيداعات الطلبات من خالل معاهدة التعاون
بشأن الرباءات ( ،)PCTونظام مدريد ونظام الهاي.
ويمكن تحميل البيانات من املوقع اإللكرتوني ملنظمة الويبو
 .www.wipo.int/ipstats/enكما توفر مؤرشات الويبو معلومات
إضافية عن قاعدة البيانات اإلحصائية الخاصة باملنظمة العاملية للملكية
الفكرية ،وهي متوفرةأيضا مجانا يف نفس الصفحة عىل شبكة اإلنرتنت.
و ُبذل كل جهد ممكن يف تجميع البيانات اإلحصائية الخاصة بامللكية
الفكرية القائمة عىل نفس التعاريف ،ولضمان أساس للمقارنة عىل
وجمعت البيانات من مكاتب امللكية الفكرية باستخدام
الصعيد الدويلُ .
نماذج االستبيان اإلحصائية السنوية الخاصة بالويبو .ومع ذلك ،يجب
أن يضع القراء يف االعتبار اختالف القوانني واللوائح الوطنية الخاصة
بأساليب استيفاء بيانات نماذج االستبيان ،أو تلك الخاصة بإصدار حقوق
ملكية فكرية ،فضال عن اختالف ممارسات تقديم معلومات أو بيانات
إحصائية باختالف الواليات القضائية لكل بلد.
يرجى مالحظة احتمال وجود اختالف بني البيانات الواردة يف
هذا التقرير وبني البيانات الواردة يف تقارير سبق نرشها ومتاحة
عىل صفحة الويبو عىل اإلنرتنت ،وذلك بسبب التحديث املستمر
بإضافة بيانات لم تكن موجودة من قبل ،أو نتيجة تدقيق
ومراجعة بيانات سابقة.
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ملخص عميل

ملخص عميل
تشكل أدوات التوسيم جانبا مهما يف حياتنا اليومية .ويهتم املستهلكون
اهتماما قويا بأي أنواع الهواتف الذكية التي توفر أفضل الوظائف
والتطبيقات ،وبأي رشكات الخطوط الجوية التي تقدم أفضل الخدمات،
وبأي األزياء واألكسسوارات التي تحظى بأكرب قدر من إعجاب األصدقاء
والزمالء .وتساعد أدوات التوسيم املستهلكني عىل ممارسة اختيار ما
يفضلونه عند تدبري احتياجاتهم املختلفة من األسواق .وتقرتن العالمات
التجارية بمستوى معني من الجودة واألداء الوظيفي ومدى االعتماد عىل
املُنْتَج وغري ذلك من السمات األخرى ،مما يساعد املستهلك عىل ممارسة
خياراته واتخاذ قراره بشأن رشاء سلعة ما يف نهاية األمر .كما تقرتن
العالمات التجارية أيضا ،وبنفس القدر من األهمية ،بصورة معينة-
سواء بالنسبة للرفاهية أو األناقة أو الحيثية االجتماعية -وكلها عوامل
تحمل أهمية خاصة للمستهلكني ،وتؤثر بدورها عىل قرار رشاء السلع
أو الحصول عىل الخدمات.
كما تُمثل أدوات التوسيم للرشكات ،بدورها ،أصوال ذات قيمة اسرتاتيجية
ومصدرا للميزة التنافسية .وبناء عىل ذلك ،اكتسبت الرشكات خربات
عريضة يف الكيفية التي تؤثر بها خيارات أدوات التوسيم عىل املبيعات
واألرباح .وقد طرحت دراسات أكاديمية وفرية ،عرب مجموعة متنوعة
من التخصصات ،أفكارا كثرية عن املمارسات الناجحة للتوسيم .وتقف
العديد من الرشكات االستشارية املتخصصة عىل أهبة االستعداد لتقديم
املشورة -سواء فيما يتعلق باستفسارات متنوعة عن اسرتاتيجة التوسيم
أو استفسارات محددة فيما يتعلق بفعالية الدعاية.
ويف سياق املقارنة ،ال تزال األدلة املتوفرة عن آثار التوسيم عىل االقتصاد
بر ّمته محدودة .فعىل سبيل املثال ،كم يصل حجم استثمار الرشكات يف
التوسيم بالنسبة لغريه من األصول امللموسة وغري امللموسة؟ ما هي
سبل توفري أسواق ألدوات التوسيم؟ كيف تؤثر خيارات التوسيم عىل
األداء التنافيس يف السوق؟ وهل تؤثر أنشطة التوسيم عىل وترية االبتكار
ملنتجات جديدة؟
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أما بالنسبة لواضعي السياسات ،فيجدر بهم تفهم الكيفية التي تتفاعل
بها أنشطة التوسيم مع االقتصاد بمفهومه األوسع نطاقا .وتؤثر
االستثمارات يف التوسيم عىل رفاه املستهلك ،ويمكن أن تؤثر عىل املدى
الطويل ،عىل معدل النمو االقتصادي .وباإلضافة إىل ذلك ،تؤثر الحكومات
عىل أنشطة التوسيم للرشكات -ويظهر بعض من هذا التأثري من خالل
حماية العالمات التجارية .ومن أجل تعزيز خيار املستهلك والحفاظ عىل
حيوية املنافسة يف السوق ،تحتاج الحكومات إىل تقييم فعالية السياسات
القائمة وتكييفها يف ضوء االحتياجات املتغرية للسوق وما يطفو عىل
السطح من أدلة جديدة عيل سلوك الرشكات واألفراد.
ويسعى هذا التقرير إىل تقديم مساهمة تحليلية يف هذا الصدد من خالل
ثالثة محاور .أوال ،تهيئة املشهد من خالل وصف االتجاهات الرئيسية
وأنماط نشاط التوسيم يف جميع أنحاء العالم .وثانيا ،استعراض دور
العالمات التجارية -كصورة من صور امللكية الفكرية التي تحمي الطابع
الحرصي ألدوات التوسيم -وتقديم األدلة التي تفرس الخيارات السياسية
للعالمات التجارية .وأخريا ،استكشاف الكيفية التي تؤثر بها أنشطة
التوسيم عىل املنافسة السوقية وعىل االبتكار ،وبالتايل أثر التوسيم عىل
االسرتاتيجيات األوسع نطاقا للرشكات واملنظمات الصناعية.

ملخص عميل



الوجه املتغري للتوسيم
تغريت أشكال التوسيم عىل مر التاريخ .ومن أجل تهيئة املشهد ،يستعرض
الفصل األول األدلة املتاحة ،ويستجمع بيانات جديدة الستكشاف كيفية
تحول اتجاهات املساهمة االقتصادية ألدوات التوسيم وكيف تطور
سلوك التوسيم.

آثار العوملة والتكنولوجيا عىل التوسيم
بينما لعبت األشكال غري الرسمية للتوسيم دورا يف التجارة فيما بني
األسواق التي تفصلها مسافات بعيدة عرب الحدود خالل العصور الوسطى،
إال أن استحداث األسواق الشاملة أثناء الثورة الصناعية هي التي جعلت
من التوسيم أحد العنارص األساسية للنشاط االقتصادي .وعموما ،تربز
ثالثة اتجاهات مرتابطة عىل النحو التايل:
•أوال ،أدت العوملة وظهور شبكة اإلنرتنت إىل زيادة سهولة حركة
أدوات التوسيم وتجاوزها الحدود الوطنية .ويف الوقت نفسه ،تزايد
سعي الرشكات يف االقتصاديات منخفضة ومتوسطة الدخل إىل تطوير
أدوات التوسيم الخاصة بها -أو الحصول عليها من الخارج.
•ثانيا ،تعمل الرشكات يف الوقت الحارض عىل خلق "خربة متصلة
بأدوات التوسيم" وتقديمها للمستهلك ،بدال من االكتفاء فقط بمجرد
اإلعالن والرتويج عن املُنْتَج .وأصبح لزاما عىل الرشكات بشكل متزايد
ليس فقط إدارة جودة املنتج ،بل أيضا االرتقاء بسمعتها التجارية
والظهور بمظهر املواطن الصالح عىل النطاق العاملي ،وذلك باالهتمام
بالدور املتوخى منها يف مجال املسؤولية االجتماعية والبيئية.

اقرتاب حجم االستثمارات العاملية يف التوسيم
إىل نحو نصف تريليون دوالر أمريكي
تكشف البيانات املتوفرة عن نفقات الدعاية إىل أنها تصل إىل ما بني 0,6
و  1,5باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل يف معظم البلدان ذات الدخل
املرتفع ،كما تتصاعد إىل مستويات مماثلة يف االقتصاديات املتوسطة
رسيعة النمو .وعىل الصعيد العاملي ،تسجل نفقات الدعاية مستوى
يعادل حوايل ثلث نفقات البحث والتطوير.
ومع ذلك ،ال ت ُْظ ِهر نفقات الدعاية إال جزءا يسريا من الطبيعة متعددة
األوجه ألنشطة التوسيم الحديثة .ومن الناحية املثالية ،يود املرء أن
حص جميع إنفاق الرشكات الذي يسهم يف السمعة التجارية التي
ُي ِ
تقودها أدوات التوسيم يف السوق .وباستخدام هذا النهجُ ،ي َّق ِّدر هذا
التقرير حجم االستثمارات العاملية يف أدوات التوسيم من جانب الرشكات
بنحو  466مليار دوالر أمريكي يف عام  .2011وترتبط االستثمارات يف
أدوات التوسيم ارتباطا وثيقا بمستوى التنمية االقتصادية عرب البلدان.
ومع ذلك ،ومن املثري لالهتمام ،تنفق بعض البلدان متوسطة الدخل ذات
النمو املتسارع ،عندما تكون يف مرحلة مماثلة من التنمية ،مثل الصني
والهند يف الوقت الحايل عىل االستثمار يف أدوات التوسيم مبالغ أكرب مما
تنفقه البلدان ذات الدخل املرتفع.
ومقارنة بالناتج املحيل اإلجمايل ،تُظهر االستثمارات يف أدوات التوسيم
استقرارا أو انخفاضا يف االقتصاديات ذات الدخل املرتفع ،يف حني تشهد
تلك االستثمارات ارتفاعا يف البلدان ذات الدخل املنخفض أو املتوسط،
وال سيما يف الصني (انظر الشكل .)1

•ثالثا ،تدور املشاورات الخاصة بأدوات التوسيم من خالل عدد أكرب من
القنوات املجزأة ،رسيعة التغري والتي تتسم بالفعالية عىل نحو أكرب.
وباﻹضافة إىل ذلك ،تؤدي زيادة توافر البيانات التفصيلية للعمالء
إىل إذكاء فرص التوصل إىل اسرتاتيجيات توسيم أكثر استهدافا،
وبالتايل أكثر فعالية.
•رابعا ،لم يعد التوسيم مقترصا عىل ممارسات الرشكات وحدها.
فقد تزايد قيام األفراد ومنظمات املجتمع املدني ،فضال عن املنظمات
الحكومية واملنظمات الحكومية الدولية باعتماد نهج نشط للتوسيم.
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الشكل  :1ارتفاع استثمارات التوسيم بالنسبة للناتج
االقتصادي يف االقتصاديات ذات الدخل املنخفض واملتوسط

االستثمارات يف أدوات التوسيم يف االقتصاديات مرتفعة الدخل مقابل االقتصاديات ذات
الدخل املنخفض واملتوسط ،كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل2011-1988 ،
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وتسمح البيانات املتاحة بوضع تقديرات أكثر دقة الستثمارات التوسيم
يف الواليات املتحدة األمريكية فقط .ويشري هذا التقدير إىل زيادة إجمايل
حجم االستثمارات عن ضعف حجم التقديرات التي تم التوصل إليها
من خالل نهج أقل اكتماال .وباﻹضافة إىل ذلك ،وبدال من االتجاه نحو
خفض التقديرات ،زادت استثمارات التوسيم منذ تسعينيات القرن
وسجلت  340مليار دوالر أمريكي يف عام
املايض (انظر الشكل ،)2
َّ
 .2010واستأثرت استثمارات التوسيم يف الفرتة من عام  1987إىل
عام  ،2011بما يقرتب من ربع إجمايل االستثمارات يف األصول غري
امللموسة يف الواليات املتحدة.
الشكل ُ :2ت ْظهر التقديرات األفضل لالستثمارات
يف أدوات التوسيم يف الواليات املتحدة
األمريكية حجما أعىل واتجاها إيجابيا

عنارص القياسات الجديدة الستثمارات الرشكات األمريكية يف التوسيم (ألعىل)
واستثمارات التوسيم للرشكات األمريكية مقابل اإلنفاق عىل الدعاية (أسفل)،
وكالهما كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل2011-1987 ،
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2.5%

 ....عىل الرغم مما توحي به البيانات
الكاملة للواليات املتحدة األمريكية من توجه
هذا التقييم نحو خفض التقديرات
نظرا لقلة البيانات املتوفرة ،ال تزال التقديرات الواردة يف هذا التقرير
عن االستثمارات يف أدوات التوسيم يف جميع أنحاء العالم قارصة عن
تضمني كافة أنشطة التوسيم بشكل كامل .وكمثال للتدليل عىل ذلك،
تُستبعد أنشطة التسويق االسرتاتيجي واالتصاالت املؤسسية فيما بني
الرشكات وغري ذلك مما تم رشاؤه من خدمات تسهم يف تحسني االنطباع
تجاه أدوات التوسيم .واألهم من ذلك ،تُستبعد أيضا نفقات "الحسابات
الخاصة" ألنشطة التوسيم.
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الجدول  :1تشكل أدوات التوسيم حصة كبرية يف القيمة السوقية للرشكات

قيمة أدوات التوسيم التي تحتل أول عرش مراكز من حيث القيمة املطلقة وكحصة يف القيمة السوقية للرشكات
إنرتبراند

الرشكة
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آي بي إم

مايكروسوفت

جنرال إلكرتيك

ماكدونالدز

سامسونغ

إنتل

تويوتا

املتوسط

براندز

قيمة السمة التجارية قيمة السمة التجارية
( 2013بباليني
كنسبة مئوية من
الرشكة
الدوالرات األمريكية) الرسملة السوقية
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تشاينا موبايل

براند فايننس

قيمة السمة التجارية قيمة السمة التجارية
( 2013بباليني
كنسبة مئوية من
الرشكة
الدوالرات األمريكية) الرسملة السوقية
185.1
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75.5
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69.4

NA

56.1
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55.4
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أبل

سامسونغ
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وال -مارت

آي بي إم

جنرال إلكرتيك
أمازون

كوكاكوال
فرييزون

قيمة السمة
التجارية 2013
(بباليني الدوالرات
األمريكية)

قيمة السمة التجارية
كنسبة مئوية من
الرسملة السوقية
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انظر الجدول 1.1

زيادة الطلب عىل العالمات التجارية
تشكل بعض أدوات التوسيم قيمة كبرية يف السوق
زيادة جوهرية -من حيث القيمة املطلقة
تشري تقديرات القطاع الخاص للقيمة السوقية ألدوات التوسيم املختلفة
وبالتناسب مع النشاط االقتصادي....

إىل توفر ثقل تجاري جوهري ألدوات توسيم معينة .ويرتاوح متوسط
قيمة أدوات التوسيم التي تحتل أول عرش مراكز يف التصنيف ،يف ثالثة
من أوسع نطاقات تصنيف أدوات التوسيم استخداما ،ما بني  46إىل
 91مليار دوال .وباﻹضافة إىل ذلك ،ارتفعت القيمة اإلجمالية ألفضل
مائة أداة توسيم بنسب ما بني  19و 24باملائة يف الفرتة من  2008إىل
 ،2013عىل الرغم من تباطؤ االقتصاد العاملي يف هذه الفرتة .وتشكل
قيم أدوات التوسيم امل َقدَّرة حصة كبرية يف القيمة السوقية للرشكات
(انظر الجدول .)1

ومن بني أعىل مائة أدوات توسيم ،يهيمن قطاع التكنولوجيا عىل
التصنيفات الثالث -متضمنا أدوات توسيم مثل آبل ( ،)Appleوجوجل
( ،)Googleوآي بي أم ( ،)IBMوإنتل ( ،)Intelومايكروسوفت
( )Microsoftوسامسونغ ( .)Samsungوبينما ُيالحظ أن معظم
أدوات التوسيم التي تحتل قمة الرتتيب يف التصنيف من االقتصاديات
مرتفعة الدخل ،إال أن أدوات التوسيم يف االقتصاديات متوسطة
الدخل رسيعة النمو اكتسبت بعض الحيثية .وتحديدا ،ارتفعت حصة
االقتصاديات متوسطة الدخل يف القيمة اإلجمالية ألعىل  500من أدوات
التوسيم يف تصنيف تمويل أدوات التوسيم من  6باملائة إىل  9باملائة يف
الفرتة ما بني  2009و.2013

تعترب العالمات التجارية هي النموذج األكثر استخداما لنماذج امللكية
الفكرية املسجلة يف جميع أنحاء العالم .وعىل وجه الخصوص ،تشهد
العديد من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تزايدا يف معدل طلبات
الرشكات لتسجيل عالمات تجارية خاصة بها ،حتى وإن كان استخدامها
ألشكال ونماذج امللكية الفكرية األخرى أقل نسبيا.
وعىل مدى العقود األربع املاضية ،تزايد الطلب عىل العالمات التجارية
ووصل إىل مستويات لم يسبق لها مثيل .ففي أعقاب بداية بطيئة يف
أوائل القرن العرشين ،تسارعت وترية نشاط العالمات التجارية عىل
نحو ملحوظ يف منتصف فرتة السبعينيات يف مكتب الرباءات والعالمات
التجارية يف الواليات املتحدة األمريكية ( )USPTOوقد سبقه يف ذلك
مكتب الرباءات يف اليابان ()JPO؛ وقد َح َذ ْت مكاتب امللكية الفكرية
األخرى حذوهما يف فرتة الثمانينيات .وبدأت االقتصاديات متوسطة
الدخل ،بدورها ،يف رصد ارتفاع متصاعد يف معدل إيداع طلبات تسجيل
العالمات التجارية يف أواخر الثمانينيات والتسعينيات .ويرتبط عدد
إيداعات طلبات تسجيل العالمات التجارية مع الدورة االقتصادية يف
معظم االقتصاديات؛ وبناء عىل ذلك ،شهدت الفرتة التي أعقبت ازدهار
رشكات اإلنرتنت يف أواخر التسعينيات والفرتة التي أعقبت بداية األزمة
املالية األخرية انخفاضا حادا يف عدد اإليداعات .وقبل حلول عام ،2001
َس َّجل مكتب العالمات التجارية يف الصني أعىل معدل الستالم طلبات إيداع
خاصة بالعالمات التجارية ،وهو املستوى الذي لم تصل إليه الصني من
حيث إيداعات طلبات الرباءات حتى عام .2011
9
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الشكل  :3شهدت معظم البلدان زيادة شديدة يف االنتفاع بنظام العالمات التجارية

إيداعات طلبات تسجيل العالمات التجارية مقسومة عىل إجمايل الناتج املحيل ،مؤرش (2011-1985 ،)100 = 1985
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انظر الشكل 12.1
وقد شهد معدل استخدام العالمات التجارية بالنسبة إىل الناتج املحيل
اإلجمايل زيادة ملحوظة يف كل من البلدان مرتفعة ومتوسطة الدخل
عىل حد سواء يف الفرتة ما بني  1985و .2011وبينما ازداد معدل
اإليداع يف االقتصاديات مرتفعة الدخل بشدة بمقدار  ،1.6ازداد معدل
اإليداع يف االقتصاديات متوسطة الدخل بمقدار  2.6خالل هذه الفرتة
(انظر الشكل .)3

 ...مدفوعا بالعديد من العوامل
يحدد هذا التقرير العديد من العوامل التي تؤدي إىل النمو يف إيداعات
العالمات التجارية:
•النمو االقتصادي -يزدهر النمو االقتصادي مع إنشاء رشكات جديدة
واستحداث سلع وخدمات جديدة ،مما يؤدي إىل تكثيف الطلب عىل
العالمات التجارية.
•التحول نحو الخدمات -شهدت تلك الخدمات تنافسية متزايدة -وقد
أدت إىل تزايد رسيع يف استخدام العالمات التجارية يف قطاع الخدمات.
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•عوملة النشاط االقتصاديَ -ش َّجعت عوملة النشاط االقتصادي
أصحاب العالمات التجارية عىل الدخول بأدوات التوسيم الخاصة
بها يف أسواق وأماكن أكثر وأكثر .وينسحب هذا القول عىل أصحاب
العالمات التجارية يف البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل عىل حد
سواء ،وهم املسؤولون عن زيادة نسبة إيداعات غري املقيمني يف
جميع أنحاء العالم.
•ظهور اإلنرتنت -أدى ظهور اإلنرتنت إىل زيادة إيداعات طلبات
تسجيل العالمات التجارية بعدة طرق .فقد َم َّهد الطريق إلنشاء
رشكات جديدة ،فضال عن استحداث نماذج ألعمال تجارية وخدمات
مختلفة .كما ساهمت السوق الرقمية يف زيادة أهمية سمعة أدوات
التوسيم ،حيث يتمكن املستهلكون من إبرام تعامالتهم التجارية عن
بعد .ويف الوقت نفسه ،يواجه أصحاب أدوات التوسيم ظاهرة مبيعات
السلع املقلدة عرب اإلنرتنت وغريها من سائر أشكال إساءة استخدام
العالمات التجارية ،مما يزيد من الحاجة إىل توفر حماية قانونية.

ملخص عميل



الشكل  :4دور إيجابي لرتاخيص وحقوق امتياز العالمات التجارية يف زيادة حصة عقود التكنولوجيا املسجلة يف الربازيل

توزيع العقود املسجلة بحسب نوع العقد 2004-2000 ،و2012-2008

2000-2004

2008-2012
6%

5%
9%

1%

ﺑﺮاءات وﺗﺼﺎﻣﻴﻢ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺣﻘﻮق اﻣﺘﻴﺎز
دراﻳﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻣﺨﺘﻠﻂ
ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻘﻨﻴﺔ
ﻋﻼﻣﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ

انظر الشكل 22.1
لم يتسن بعد تفهم أهمية هذه العوامل التجريبية الدقيقة عىل نحو كامل
حتى اآلن .ومن الجائز أيضا وجود عوامل أخرى -مثل زيادة االستخدام
االسرتاتيجي لنظام العالمات التجارية والتغيريات التنظيمية -فمن الجائز
أن تكون تلك العوامل اإلضافية قد أسهمت أيضا يف النمو الرسيع يف
عدد اإليداعات.

وتشري البيانات املحدودة واملتناثرة التي يمكن الحصول عليها إىل
استئثار قطاعات الرتفيه والرياضة بالعدد األكرب من إصدار تراخيص
استخدام العالمات التجارية -منها ،عىل سبيل املثال ،ترخيص استخدام
الشخصيات الكرتونية والنوادي الرياضية التي تُمنح إىل مصنعي لعب
األطفال واملنتجات الغذائية والديكورات املنزلية واملالبس واألحذية .كما
يتعامل مانحو تراخيص آخرون من أصحاب العالمات التجارية الشهرية
يف قطاعات السلع االستهالكية من مالبس وسيارات وأجهزة إلكرتونية.

تلعب أسواق أدوات التوسيم دورا اقتصاديا هاما ،عىل الرغم من عدم إيالء
التقدير الواجب لهذا الدور .وتشهد أدوات التوسيم التجارية ،شأنها يف
ذلك شأن براءات االخرتاع ،زيادة رسيعة يف معدالت الرتخيص والرشاء
والبيع عىل الصعيدين الوطني والدويل .كما تتيح أسواق أدوات التوسيم
للرشكات تنويع أعمالها التجارية والتوسع من خالل استحداث فئات
إضافية ملنتجاتها .وباﻹضافة إىل ذلك ،فهي ُت َم ِّكن الرشكات من النفاذ
إىل والحصول عىل كفاءات من خارج أصولها االسرتاتيجية الرئيسية،
وتوليد إيرادات جديدة دون تكبد استثمارات كبرية يف بناء دراية تقنية
إضافية أو قدرة تصنيعية للحصول عليها.

وت َُش ِّكل حقوق االمتياز سوقا أكرب حجما -بما تمثله من مستوى عال من
النشاط يف جميع البلدان تقريبا .وتستأثر أوروبا بأكرب عدد من أدوات
التوسيم التي َت ْمنَح حقوق امتياز بشأنها ،بينما تتصدر آسيا املشهد يف
عدد املنشآت املانحة لحقوق االمتياز .ومع ذلك ،تعترب أسواق منح حقوق
االمتياز أسواقا محلية إىل حد كبري -بمعنى ،تواجد كل من مالك العالمة
التجارية وصاحب حق االمتياز يف نفس البلد.

ساعدت أسواق أدوات التوسيم الرشكات
عىل توسيع نطاق نرش أدواتها
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وعىل الرغم من النمو الواضح بشكل عام ،إال أن عدد املعامالت املتعلقة
بمنح تراخيص العالمات التجارية وحقوق االمتياز عرب الحدود يبدو
متواضعا إذا ما قورن بعدد املعامالت املتعلقة بحقوق امللكية الفكرية
األخرى .و تُشكل املقبوضات املتعلقة بالربمجيات وحقوق املؤلف
والعمليات الصناعية الجزء األكرب من التعامالت التجارية املرتبطة
بامللكية الفكرية عرب الحدود .وينسحب هذا األمر أيضا عىل البلدان ذات
الدخل املتوسط .فعىل سبيل املثال ،ترتبط مدفوعات اإلتاوات يف دولة
الربازيل -وهي واحدة من عدد قليل من البلدان التي تتوافر عنها بيانات
تفصيلية -بالدراية التقنية وخدمات املساعدة الفنية ،حتى يف حالة زيادة
حصة اتفاقيات منح الرتاخيص وحقوق االمتياز للعالمات التجارية عىل
مر الزمن (انظر الشكل .)4

الجوانب االقتصادية للعالمات التجارية
عىل خلفية هذه االتجاهات ،يلقي الفصل الثاني نظرة فاحصة عىل
اقتصاديات نظام العالمات التجارية .ويستكشف أسباب الحماية
الحكومية للعالمات التجارية ،ويناقش أيضا مختلف الخيارات التي
تواجه واضعي السياسات يف هذا املجال.

العالمات التجارية ودورها يف خفض تكاليف البحث
أظهرت األبحاث االقتصادية الدور الهام الذي تلعبه أدوات التوسيم يف
رأب ما يسمى بالتباين يف املعلومات بني املنتجني واملستهلكني .ففي العديد
من األسواق الحديثة ،تختلف عروض املنتجات عرب مجموعة واسعة
من الخصائص النوعية .ويف جميع الحاالت ،ال يستطيع املستهلكون،
بدورهم ،تمييز تلك الخصائص لحظة الرشاء؛ وينفقون الوقت واملال يف
البحث عن العروض املختلفة قبل اتخاذ قرار رشاء منتج ما .وتساعد
سمعة العالمة التجارية املستهلكني يف الحد من تكاليف البحث هذه.
كما تمكنهم من االعتماد عىل خرباتهم السابقة واالستفادة من املعلومات
األخرى املتوفرة عن املنتجات ،مثل اإلعالنات وآراء مستهلكني آخرين
الس ْم َعة للعالمة التجارية عىل نحو
كطرف ثالث .ومع ذلك ،تعمل آلية ُ
جيد فقط يف حالة ثقة املستهلكني يف توفر الصفات املميزة لتلك العالمة
بالفعل يف املنتج الراغبني يف رشائه .ويوفر نظام العالمات التجارية
اإلطار القانوني الذي تستند إليه هذه الثقة .ومن أجل تحقيق هذه
الغاية ،يمنح النظام حقوقا حرصية لألسماء التجارية واإلشارات وغري
ذلك من أدوات التمييز األخرى يف مجال التجارة .وباإلضافة إىل ذلك،
ومن خالل استخدام العالمات التجاريةُ ،ينشئ املنتجون والبائعون
ُم َّع ِّرفات مخترصة لسلع وخدمات معينة ،وبالتايل تحسني تبادل اآلراء
واملعلومات بشأن تلك السلع والخدمات.
ومن خالل خفض تكاليف البحث ،تخلق العالمات التجارية حوافز
للرشكات لالستثمار يف سلع وخدمات ذات جودة أعىل :حيث يكون
املنتجون عىل ثقة من قدرة املستهلكني عىل تحديد أي العروض التي
تتمتع بالجودة األعىل يف السوق وعدم الخلط بينها وبني غريها من
العروض األقل جودة .وباختصار ،تلعب العالمات التجارية دورا هاما
يف الحيلولة دون فشل السوق يف الحاالت التي ال يتوفر فيها اليقني لدى
املستهلكني بشأن جودة املنتجات الراغبني يف رشائها.
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ويف الواقع ،أصبح الدور الذي تلعبه العالمات التجارية يف تمكني األسواق
واضحا عند استكشاف أثر أنشطة التقليد والتزييف .فعندما يكون
املستهلك غري قادر عىل التمييز بني السلع املقلدة والسلع األصلية ،فلن
الس ْم َعة للعالمة التجارية لالسرتشاد بها أثناء
يتيرس له االعتماد عىل آلية ُ
الرشاء .وبالتايل ،يتضاءل الحافز لالستثمار لتمييز املنتجات لدى املنتجني،
ومن ثم تقويض جودة املنتجات وتنوعها .مما يعود بالرضر عىل املجتمع.

ويف سياق تنفيذ هذه املهام ،تحتاج مكاتب العالمات التجارية إىل
تعزيز إمكانية النفاذ إىل نظام العالمات التجارية -وال سيما بالنسبة
ملودعي الطلبات األصغر واألكثر معاناة بسبب قلة املوارد املتاحة لهم
ومحدوديتها .وباﻹضافة إىل ذلك ،تحتاج تلك املكاتب إىل ضمان توفر
الشفافية واليقني القانوني ،مع املوازنة بني مصالح أصحاب الحقوق
ومصالح األطراف األخرى .ويف اآلونة األخرية ،أُثريت تساؤالت بشأن
املدى الذي يتعني عىل مكاتب العالمات التجارية الذهاب إليه يف سياق
سعيها نحو القضاء عىل "اضطراب" سجالت العالمات التجارية الخاصة
بها بأقىص قدر ممكن؛ حيث ينتج عن سجالت العالمات التجارية
"املضطربة" خطر تقليل املساحة املتاحة لتسجيل أسماء وغريها من
إشارات لعالمات تجارية جديدة .وبينما يكون التوقع الدقيق لسجالت
العالمات التجارية املضطربة وتكاليفها غري مؤكد ،إال أن هناك بعض
األدلة التي تشري إىل التأثري السلبي الذي يقع ،عىل األقل ،عىل بعض
املشاركني يف السوق .ومع ذلك ،يستحق هذا األمر املزيد من الدراسة -ال
سيما يف ضوء الزيادة الرسيعة يف عدد إيداعات العالمات التجارية عىل
مدى العقود املاضية ،كما هو موضح أعاله.

كمبدإ اقتصادي ،تثري إجراءات حماية العالمات التجارية بعضا من
الجدل .ومع ذلك ،ينطوي تصميم قوانني ومؤسسات العالمات التجارية
عىل الخيارات التي تحدد مدى فعالية النظام يف الوفاء بدوره يف تمكني
األسواق .ومع مرور الوقت ،برزت نهج مختلفة يف بلدان مختلفة لحماية
العالمات التجارية .وتشكل نماذج األعمال الجديدة والتطور املتزايد يف
أدوات التوسيم وتعقيداته والطبيعة املتغرية للسوق باستمرار تحديا
للممارسات السارية ،وتدفع إىل اتباع ُن ُه ْج جديدة أو محسنة.

ومن أحد األسئلة الهامة املتعلقة بتصميم إجراءات التسجيل :إىل أي
مدى ينبغي أن يكون طلب تسجيل عالمة تجارية مرشوطا باالستخدام
الفعيل ملقدم الطلب لهذه العالمة -وتحديدا ،مرهونا ببيع منتجات
تحمل تلك العالمة التجارية يف السوق .وال تطلب بعض البلدان رشط
استخدام للعالمة التجارية .وتطلب مكاتب أخرى ،مثل مكتب االتحاد
األوروبي للتنسيق يف السوق الداخلية ( )OHIMهذا االستخدام ،ولكنها
ال تشرتط عىل مقدم الطلب إثبات هذا االستخدام أثناء عملية التسجيل.
ونذكر مجددا ،أن هناك مكاتب أكثر رصامة ،وتطلب من مقدمي الطلبات
تقديم دليل لالستخدام قبل تسجيل العالمة تجارية .وعىل سبيل املثال،
يستطيع مقدم الطلب إىل مكتب العالمات التجارية يف الواليات املتحدة
األمريكية ( )USPTOإيداع طلب تسجيل عالمة تجارية تحت مبدإ
"نية االستخدام" ،ويطلب املكتب يف هذه الحالة إثبات االستخدام الفعيل
خالل ثالث سنوات من تاريخ موافقة املكتب عىل طلب تسجيل تلك
سجل املكتب الطلب بصورة نهائية إال بعد استيفاء هذه
العالمة؛ وال ُي ِّ
اإلجراءات .ومن املثري لالهتمام عدم التسجيل النهائي ألكثر من نصف
الطلبات املودعة بنية االستخدام يف (( )USPTOانظر الشكل .)5

وعىل الرغم من هذه االستنتاجات العامة ،إال أن هناك نماذج من املستهلكني
يبتاعون منتجات مقلدة مع إدراكهم التام بأن مشرتياتهم ليست منتجات
أصلية .وتعد اآلثار املرتبطة بالرفاهية االجتماعية لهذا النوع من أنشطة
التقليد "غري الخادع" أكثر تعقيدا ،حيث يجني مستهلك البضائع املقلدة
فوائد صورية من جراء التظاهر ِبتَ َملُك عالمة تجارية أصلية .وتشري
األدلة إىل اختالف الطابع املحدد لهذه الفوائد الصورية عرب املنتجات،
وتعتمد تلك الفوائد عىل مواقف املستهلكني والسياق االجتماعي ،مما ال
يتيح التوصل إال إىل تعميمات قليلة للغاية.

أهمية تصميم إجراءات تسجيل العالمات التجارية

ويختص خيار مؤسيس رئييس واحد بإجراءات تسجيل العالمات
التجارية .وتعترب إجراءات تسجيل العالمة التجارية الوسيلة األكثر
أهمية يف منح حقوق حرصية ألداة من أدوات التوسيم .وتتضمن املهام
الروتينية ملكاتب العالمات التجارية فحص الطلبات التي ترد إليها بغرض
التسجيل ،ونرشها ،والنظر يف االعرتاضات املحتملة املقدمة من طرف
ثالث يف شأنها ،وتسجيل املستويف منها ،والحفاظ عىل إجراءات التسجيل
والسجالت كوثيقة رسمية إلثبات ملكية العالمة التجارية.
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الشكل  :5نية االستخدام ال تعني دائما االستخدام الفعيل

طلبات وتسجيالت العالمات التجارية املقدمة ،عىل أساس نية
االستخدام ،لدى مكتب الواليات املتحدة األمريكية للرباءات
والعالمات التجارية بحسب سنة اإليداع2010-1995 ،
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انظر الشكل 3.2
وباملثل ،يشري البحث الذي ُيقارن بني طلبات العالمات التجارية املشرتكة
بني مكتب االتحاد األوروبي للتنسيق يف السوق الداخلية OHIM
ومكتب العالمات التجارية يف الواليات املتحدة األمريكية  USPTOإىل
أن العديد من الطلبات التي اجتازت إجراءات التسجيل يف املكتب األول
لم تفلح يف اجتياز إجراءات املكتب الثاني بسبب فشل مقدم الطلب يف
تنفيذ االستخدام .وبعبارة أخرى ،يؤثر تطبيق رشط االستخدام تأثريا
هاما عىل نتائج التسجيل.
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وهناك سؤال آخر يتعلق بتصميم إجراءات التسجيل وعىل جانب من
األهمية :إىل أي مدى تذهب إليه مكاتب العالمات التجارية يف سياق
فحصها للطلبات الجديدة بغرض الوقوف عىل أو التأكد من عدم تعارض
هذه الطلبات مع عالمات تجارية سابقة مملوكة ألصحاب حقوق آخرين-
وعىل وجه التحديد ،هل سيؤدي تواجد عالمات معينة معا إىل إحداث
التباس يف السوق .ويستند الرأي املعارض لفحص جميع الطلبات الواردة
لدواعي تلك "األسباب النسبية" إىل احتياج هذا األمر إىل قدر كبري من
املوارد؛ فضال عن قلة عدد الطلبات التي اُكتشف تعارضها مع عالمة
تجارية سابقة ،ويرون إمكانية تسوية مثل هذه الحاالت عىل نحو أفضل
من خالل إجراءات املعارضة .ويستند الرأي املؤيد للفحص لدواعي تلك
األسباب النسبية إىل عدم توفر القدرة لجميع مالكي العالمات التجارية،
وال سيما الرشكات الصغرية ،عىل رصد ومعارضة الطلبات الجديدة إذا
لزم األمر؛ وبصورة أعم ،يساهم الفحص املبني عىل أسباب نسبية يف
زيادة اليقني القانوني .وبينما يرتاجع االهتمام باشرتاط إثبات االستخدام
كرشط للتسجيل ،تشري الدراسات إىل أهمية الفحص عىل أساس األسباب
النسبية :يرتبط الفحص األكثر دقة املبني عىل أسباب نسبية بالحد من
عدد حاالت التسجيل وخفض إجراءات املعارضة الالحقة لتسجيل عالمات
تجارية تتعارض مع عالمات سابقة.
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وظهرت ،عىل الصعيد الدويل ،العديد من الصكوك التي تُيسِّ اإلجراءات
اإلدارية لحماية العالمات التجارية يف العديد من البلدان -ومن أبرز
تلك الصكوك ،ما ُيطلق عليه نظام مدريد للتسجيل .وهو مجال من
مجاالت التعاون الدويل منذ أمد بعيد وأكثرها تحديا ،ويتعلق بحماية
العالمات التجارية املشهورة -بما يف ذلك األسماء املألوفة مثل كوكا كوال
( )Coca-Colaومرسيدس ( )Mercedesوسوني ()Sony
واملعروفة لقطاع كبري من الجمهور .وتمنح القوانني الوطنية معاملة
خاصة ملثل تلك العالمات التجارية ،وتوفر لها الحماية حتى ولو لم
تكن مسجلة يف والية قضائية معينة .ومع ذلك ،يتعني النظر إىل سياق
محدد عند الحكم بأحقية الحماية القانونية لعالمة ما بصفتها "عالمة
مشهورة" .وتأخذ املكاتب واملحاكم مجموعة من العوامل يف االعتبار من
أجل تحديد ما إذا كانت عالمة تجارية معينة م َؤهَّلة العتبارها "عالمة
مشهورة" يف السياق املحيل .وقد يكون أحد تلك العوامل هو املدى الذي
تكون فيه عالمة تجارية معينة مشهورة يف الخارج ،حيث من السهل
تخطي تجاوز العالمة التجارية الحدود الوطنية .وهكذا يمكن أن يكون
التعاون الدويل مفيدا يف توفري املعلومات التي يمكن أن تساعد السلطات
املعنية عىل تقييم النطاق الدويل لعالمة تجارية .وعىل األقل ،يمكن أن
يتم ذلك بتوفري معلومات عن مكان تسجيل العالمة التجارية وطول فرتة
التسجيل .ويمكن ،كصورة أخرى من صور التعاون األكثر طموحا ،أن
ُيوضع إطار لتبادل املعلومات بشأن العالمات التجارية الشهرية ،ومن
املمكن أن يؤدي هذا إىل إنشاء دليل لتلك العالمات التجارية.

التوسيم ،االبتكار ،واملنافسة
بعد أن تم الرتكيز عىل وظيفة نظام العالمات التجارية ،يتناول الفصل
الثالث منظور أوسع ويستكشف كيفية تفاعل اسرتاتيجيات الرشكات
يف توسيم منتجاتها مع اسرتاتيجيات االبتكار التي تتبعها ،وكيف يؤثر
هذا التفاعل عىل املنافسة السوقية.

التوسيم ودوره املُ َك ِمل لالبتكار بشكل عام ....

من خالل توسيم املنتجات ،تتمكن الرشكات من رفع مستويات الطلب
عىل منتجاتها وتعزيز رغبة املستهلك يف رشاء تلك املنتجات .وعىل وجه
الخصوص ،ترفع أنشطة الدعاية الوعي بني املستهلكني املهتمني بمنتجات
الرشكة .كما تدفع سمعة أداة التوسيم القوية -ويف أقىص درجاتها،
الوالء الرصيح للعالمة التجارية -املستهلكني الراغبني يف الرشاء إىل قبول
َتح ُّمل أسعار أعىل ،حيث إن التحول إىل عالمة أخرى منافسة قد ينطوي
عىل تكاليف بحث إضافية .وعالوة عىل ذلكُ ،يم ِّكن توسيم املنتجات
الرشكات من ربط صورة ما مع العروض التي تقدمها .وتشكل تلك
الصورة للعديد من املنتجات -وال سيما السلع الكماليةُ -منْتَ َجا متميزا
يف حد ذاتها ،إىل الحد الذي يدفع املستهلكني إىل االهتمام بها وأخذها
يف االعتبار عند البت يف أي عرض بغرض الرشاء .ومن خالل التوسيم
املبني عىل الصورة ،يمكن للرشكات أن تخلق لنفسها مكانة وتوليد رغبة
أعىل للتغايض عن ارتفاع السعر بني أوساط املستهلكني الذين تتماىش
تفضيالتهم مع صورة املنتج.
ولذلك يمكن اعتبار التوسيم مصدرا هاما لقوة سوقية ،تستفيد منه
الرشكات حال ابتكار منتجات جديدة .وقد أيدت األدلة تحديدا الدور
الذي يلعبه التوسيم كواحد من أهم آليات الرشكات لضمان تحقيق
عائدات عىل االستثمارات يف أنشطة البحث والتطوير .وبناء عىل ذلك،
فإن الرشكات التي تستثمر يف مجال االبتكار ،تستثمر أيضا يف مجال
التوسيم .وباملثل ،فإن الرشكات املبتكرة التي تعتمد يف الغالب عىل براءات
االخرتاع والتصاميم الصناعية وحقوق املؤلف ،تعتمد يف الغالب أيضا
عىل العالمات التجارية (انظر الشكل .)6
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انظر الشكل 2.3

تشري هذه األدلة إىل دور التوسيم بصورة عامة كعنرص ُم َك ِّمل لالبتكار .... .حتى وإن أمكن اللجوء إىل بدائل يف بعض األحيان

وتعتمد الكيفية التي تسهم بها أنشطة التوسيم ،عىل وجه التحديد ،يف دعم
االستثمار يف االبتكار ،عىل الرغم من ذلك ،عىل عدد من الخصائص املرتبطة
باملنتجات والخصائص املرتبطة بالصناعة .ومن أحد هذه الخصائص،
هل يمكن للمستهلك التأكد فورا من السمات االبتكارية للمنتج بمجرد
رشائه ،أو هل يحتاج إىل تجربة املنتج قبل تقييم مدى فائدة تلك امليزات
املطورة .وأثبتت األبحاث الدور األسايس الذي تلعبه الدعاية يف التعريف
بمميزات املنتج الجديدة يف الحالة األوىل ،بينما تلعب دورا إقناعيا يف الحالة
األخرية .وإىل املدى الذي يمكن أن تؤدي فيه الدعاية إىل تكرار عمليات
الرشاء يف الحالة األخرية ،يتولد دافع أقوى لدى الرشكات يف االستثمار يف
الدعاية .ويف الواقع ،ولهذا السبب ،ترى بعض الدراسات وجوب توجيه
أنشطة الدعاية عىل نحو أكرب إىل املنتجات ذات الجودة األعىل.
16

بينما تؤيد األدلة عموما العالقة التكاملية بني التوسيم والدعاية ،إال أنه،
ويف بعض الحاالت ،تلجأ الرشكات إىل تمييز أنفسها من خالل الصورة
وليس من خالل ابتكار منتجات لتحقيق ربحية أكرب .ويتوقف األمر إىل حد
كبري عىل الظروف الخاصة بالسوق ،مثل أهمية صورة املنتج للمستهلكني
ونطاق االبتكار التكنولوجي .وعىل سبيل املثالُ ،ت َف ِّ
ضل الرشكات عىل
نحو أكرب املنافسة عىل أساس صورة أداة التوسيم بدال من ابتكار منتج
جديد ،وخاصة يف حالة السلع الجاهزة لالستهالك زهيدة الثمن والتي
يسهل الحصول عليها ،مثل الحبوب الجاهزة لألكل واملرشوبات الغازية
وقطع الشوكوالتة.
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أدوات التوسيم وإمكانية إثارة شواغل
مرتبطة باملنافسة يف بعض األحيان
وكما تم إيضاحه أعاله ،يمكن أن تشكل العالمات التجارية مصدرا هاما
لقوة فاعلة يف السوق .ويف معظم الحاالت ،ال يثري هذا األمر أي مخاوف
بشأن أصحاب العالمات التجارية ممن ينتهجون أسلوبا منافيا للمنافسة
املرشوعة .ويستفيد املستهلكون يف العادة من سمعة العالمات التجارية،
حتى لو تطلب األمر منهم تحمل سعر أعىل .وباملثل ،تعزز العالمات
التجارية الحرصية عموما بطريقة منظمة املنافسة يف السوق عن طريق
منع حدوث التباس للمستهلك .وخصوصا ،ال تتسبب العالمات التجارية
يف منع أي رشكة من بيع منتجاتها طاملا لم يتم هذا البيع بمنتجات تحمل
اسم رشكة أخرى؛ كما أنها ال تمنع الرشكات من بيع منتجات متشابهة
بخالف أن يكون هناك تطابق يف االسم.

الخالصة
تهدف األدلة التي تم استعراضها يف هذا التقرير إىل تقديم رؤى عن دور
العالمات التجارية عىل االقتصاد بر ّمته .و ُي ْبِز التقرير حقيقة أن العالمات
التجارية قد أصبحت أصوال اسرتاتيجية رئيسية للرشكات؛ ويستكشف
كيف يدعم نظام العالمات التجارية اختيار املستهلك واملنافسة املنظمة
يف السوق؛ ويفرس سبب اعتبار التوسيم عنرصا رئيسيا لنظام ابتكار
إيكولوجي مفعم بالنشاط .ومما ال شك فيه ،تحظى بعض اتجاهات معينة
يف اسرتاتيجية التوسيم واستخدامات العالمات التجارية بفهم أفضل من
اتجاهات أخرى .ويشري التقرير إىل عدد من املجاالت التي تحتاج إىل
مزيد من البيانات اإلحصائية والتحقيقات الجديدة لطرح أفكار ورؤى
جديدة ،وهكذا يمهد هذا التقرير الطريق واألساس لعمل بحثي مستقبيل.

ومع ذلك ،ويف بعض الحاالت ،تستطيع أدوات التوسيم القوية إنشاء
حواجز عالية تحول دون دخول منتجات أخرى إىل السوق ،بسبب احتمال
عدم قدرة املنافسني الجدد عىل تحمل تكاليف الدعاية املرتفعة لحفز
املستهلكني عىل التحول إىل رشاء منتجاتهم .وهناك حالتان من الظروف
الخاصة التي قامت فيها السلطات املعنية بتقييم عواقب املنافسة مع
عالمات تجارية قوية ،وقد تدخلت يف بعض األحيان:
•عمليات الدمج واالستحواذ ( ،)M&Asوالتي قد تؤدي إىل تركيز
العالمات التجارية يف رشكة واحدة أو عدد قليل من الرشكات ،مما
يمثل مخاطرة يف حالة السماح بهذا السلوك الذي يتسم بالتواطؤ
وخلق أوضاع مهيمنة أو متحكمة يف السوق.
•عند الرتخيص باستخدام عالمات تجارية ،قد يضع مالك العالمات
القوية بعض القيود املعينة عىل املرخص له -مثل اإلبقاء عىل سعر
إعادة البيع أو فرض قيود عىل التعامل عىل منتجات منافسني -ويؤدي
هذا إىل زيادة القدرة السوقية ألصحاب العالمة التجارية القوية عىل
نحو غري مالئم.
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الفصل األول
التوسيم يف االقتصاد العاملي
مقدمة
تشكل أدوات التوسيم جانبا مهما يف حياتنا اليومية .ويهتم املستهلكون
اهتماما قويا بأي أنواع الهواتف الذكية التي توفر أفضل الوظائف
والتطبيقات ،وبأي رشكات الخطوط الجوية التي تقدم أفضل الخدمات،
وبأي األزياء واألكسسوارات التي تحظى بأكرب قدر من إعجاب األصدقاء
والزمالء .وتساعد العالمات التجارية املستهلكني عىل ممارسة اختيار ما
يفضلونه عند تدبري احتياجاتهم املختلفة من األسواق .وتقرتن العالمات
التجارية بمستوى معني من الجودة واألداء الوظيفي ومدى االعتماد
عىل املُنْتَج وغري ذلك من السمات األخرى ،مما يساعد املستهلك عىل
ممارسة خياراته واتخاذ قراره بشأن رشاء سلعة ما يف نهاية األمر.
كما تقرتن العالمات التجارية أيضا ،وبنفس القدر من األهمية ،بصورة
معينة -سواء بالنسبة للرفاهية أو األناقة أو الحيثية االجتماعية -وكلها
عوامل تحمل أهمية خاصة للمستهلكني ،وتؤثر بدورها عىل قرار رشاء
السلع أو الحصول عىل الخدمات.
كما تُشكل أدوات التوسيم والعالمات التجارية ،بدورها ،أصوال ذات
قيمة اسرتاتيجية ومصدرا للميزة التنافسية للرشكات (انظر اإلطار
 1.1للعالقة بني أدوات التوسيم والعالمات التجارية).وت َُح ِّفز حمالت
التوسيم الناجحة الطلب والرغبة يف اإلنفاق عىل الرشاء ،مما يساعد عىل
زيادة هوامش الربح ،فضال عن زيادة قيمة الرشكة وحصتها السوقية.
وهكذا ُينْ ِفق رواد التوسيم قدرا كبريا من املوارد للحفاظ عىل قيم أدوات
التوسيم الخاصة بهم .وباملثل ،تستثمر الرشكات التي ال تمتلك أدوات
توسيم قوية بكثافة بغية خلق انطباع طيب لدى املستهلك تجاه أدوات
التوسيم الخاصة بها .وعالوة عىل ذلك ،بزغت أسواق جديدة ألدوات
التوسيم ،وبالتايل أمكن استصدار تراخيص الستخدامها أو منح حقوق
امتياز بشأنها أو َت َملُكها.

وعىل الرغم من أهمية التوسيم للمستهلك وللرشكات ،لم ُيكتشف سوى
القليل نسبيا عن أهميتها عىل صعيد االقتصاد برمته ،وعن دور أنشطة
التوسيم .كم تبلغ استثمارات الرشكات يف التوسيم ،وما هي النسبة
التي تساهم فيها سمعة أداة التوسيم يف القيمة اإلجمالية للرشكة؟ وما
يكمن وراء الزيادة يف عدد إيداعات طلبات تسجيل العالمات التجارية
يف جميع أنحاء العالم ،وهي الصكوك التي تحمي أدوات التوسيم؟ وما
هي أسواق أدوات التوسيم ،وهل هناك أي طريقة لقياس هذه األسواق؟
ُي َم ِّهد هذا الفصل لإلعداد لتقريراملنظمة العاملية للملكية الفكرية ،طبعة
عام  ،2013من خالل طرح منظور لالتجاهات الرئيسية ،وأنماط
التوسيم عرب البلدان ،واستخدامات العالمات التجارية .ويناقش يف املقام
األول كيف دخلت أدوات التوسيم والعالمات التجارية إىل حيز الوجود،
وكيف تطورت ،وما هي أبرز التطورات الجديدة (القسم  .)1.1ثم يلقي
الضوء عىل أهمية أدوات التوسيم للرشكات ،سواء من حيث االستثمار
أو من حيث مساهمتها يف قيمة الرشكة (القسم  .)2.1وأخريا ،يستكشف
أسباب الزيادة الكبرية يف إيداعات طلبات تسجيل العالمات التجارية يف
جميع أنحاء العالم (القسم  )3.1ويوفر بعض الرؤى يف الطبيعة املتطورة
ألسواق أدوات التوسيم (القسم .)4.1
وفيما يتعلق باملصطلحات ،تجدر اإلشارة إىل استخدام مصطلح "العالمة
التجارية" يف هذا التقرير عند اإلشارة إىل صك معني لحماية امللكية
الفكرية؛ ويستخدم مصطلح "أداة التوسيم" ملناقشات أكثر عمومية
بشأن استخدام ُم َّع َّرفات للمنتج وللرشكات يف السوق .ويبدو هذا النهج
متفقا مع املعني املعتاد للمصطلحني ،نظرا لعدم توفر تعريفات محددة
لهما تميزهما عن بعضهما ،وكما هو موضح يف اإلطار .1.1
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اإلطار  :1.1ما هي أداة التوسيم؟ وما هي العالمة التجارية؟ وهل
هناك اختالف بينهما؟
غالبا ما يتعامل الخطاب اليومي للمصطلحات اإلنكليزية ( -brandأداة
توسيم) و( -trademarkعالمة تجارية) كمرتادفات .وتؤكد تعريفات
القاموس لهاتني الكلمتني العالقة الوثيقة بينهما ،ولكنها تشري إىل بعض
االختالفات.1
و ُي َّع ِرف اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة بالتجارة (اتفاق
تريبس) ،كجزء من اتفاق إنشاء منظمة التجارة العاملية ،مصطلح العالمة
التجارية عىل أنه " :أي إشارة ،أو أي مجموعة من اإلشارات قادرة عىل
تمييز السلع أو الخدمات املقدمة من أحد املتعهدين وتفريقها عن تلك
املقدمة من متعهدين آخرين ،وتكون قادرة عىل تشكيل عالمة تجارية".2
وأفادت رابطة التسويق األمريكية عىل أن "مصطلح أداة التوسيم ،هو :اسم،
مصطلح ،إشارة ،رمز أو مزيج منها ،يهدف إىل تمييز السلع والخدمات
املقدمة من بائع واحد أو من مجموعة من البائعني عن سلع وخدمات
أخرى مقدمة من منافسني لهم" ،مؤكدة بهذا التعريف عىل التشابه بني
املصطلحني .كما أشاروا أيضا يف دراستهم اإلبداعية بشأن "الجوانب
االقتصادية للـعالمات التجارية ،الندز وبوسنر ( ")1987إىل أن أسماء
العالمات التجارية وأدوات التوسيم مرادفات تقريبية".

وتؤكد دراسات التسويق ومجتمع األعمال ،بدورهما ،عىل أهمية قدرة
أدوات التوسيم عىل التمييز .كما يؤكدون أيضا ،وعىل وجه الخصوص،
عىل الصورة والقيمة املرتبطة بالسمعة التجارية ألدوات التوسيم .وتمثل
أداة التوسيم ،وبوضوح ،ملجتمع األعمال ولعلماء التسويق أكثر من كونها
عالمة تجارية فحسب .ولذلك ،ال يتم النظر إليها عىل أنها صكك أو أداة
تمييز فقط ،ولكن ينظر إليها كعامل مرتبط بمدارك ومفاهيم املستهلك،
وكعامل لتحديد الوالء ألداة التوسيم ،وتحديد مدى الوعي واالرتباط بها.5
وقد َع َّرف أوروين وآخرون ( ،)2008عىل سبيل املثال ،أداة التوسيم عىل
أنها "’أصل من أصول الرشكة املرتبط بالسمعة التجارية‘والذي’تطور عرب
الزمان كي يتضمن مجموعة من القيم والسمات' ،مما أسفر عن'مجموعة
من املعتقدات الراسخة لدى املستهلك' ولدى مجموعة أخرى من أصحاب
املصالح" .وبهذا ،تتضمن قيمة أداة التوسيم عىل مجموعة من الخربات
السابقة واملفاهيم التي تجسدها املؤسسة ،بما يف ذلك املوظفني والعمالء
واملستثمرين واملوردين واملجتمع بأرسه .وبالتايل ،تستخلص أداة التوسيم
معنى وقيمة األصول غري امللموسة األخرى للرشكة وتجمعها يف هوية
واحدة ذات معنى.6
ونتيجة لذلك ،تساهم كافة التخصصات والوظائف املتعددة عىل مستوى
الرشكة -وليس نشاط التسويق والدعاية وحدهما  -يف قيمة أداة التوسيم
وتطويرها (انظر أيضا القسم  .)1.2.1وباملثل ،ال تساهم العالمات
التجارية وحدها يف قيمة أداة التوسيم ،بل تشارك معها أيضا صور
أخرى من امللكية الفكرية مثل التصاميم الصناعية وبراءات االخرتاع
وحقوق املؤلف وغريها.

وأوضحت البحوث االقتصادية الالحقة الفرق بني العالمة التجارية كصك
قانوني ،وأداة التوسيم كأداة ذات وظيفة تجارية .وباملثل ،وصف العلماء
القانونيون العالمات التجارية كصك قانوني لالنتفاع بالوظائف التجارية
ألدوات التوسيم .3ويف الواقع ،غالبا ما يتم حماية أداة التوسيم بالعديد
من العالمات التجارية ،كما أن إدارة أدوات التوسيم البد أن تنطوى حتما
عىل االستعانة بقانون للعالمات التجارية.4

1

2
3
4
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ُي َّعرِف قاموس "مرييام وبسرت" مصطلح أداة
التوسيم من بني أشياء أخرى عىل أنه:
"3أ( :)1عالمة ُوضعت عىل يشء بالحرق بقطعة حديد
مح َّمى لتدل عىل التصنيع أو الجودة أو تحديد امللكية (:)2
عالمة مطبوعة ألغراض مماثلة :العالمات التجارية
4أ :فئة من السلع محددة باسم ،كمنتج لرشكة
واحدة أو صانع واحد :طراز
ب :سمة أو طراز محدد :سمة ملرسح مفعم بالنشاط
ج :اسم عالمة تجارية"
و ُي َّعرف مصطلح "عالمة تجارية" عىل أنه:
" :1شعار (مثل كلمة ما) لإلشارة بوضوح إىل منشأ أو
ملكية البضائع التي يشري إليها ،و ُيحتفظ مالك هذا الشعار
بالحق القانوني يف االستخدام الحرصي كصانع أو بائع
 :2الخصائص املميزة أو السمات املرتبطة بقوة مع شخص أو
يشء 'شخص مرتديا ً البوبيون وقبعة الديربي املميزين له"
تريبس ،القسم  ،2مادة  .15انظر أيضا ً (الويبو.)1993 ،
انظر فيليبس (.)2003
انظر ،عىل سبيل املثال ،سوليفان ( )2001وليمرب (.)2012

5
6

انظر فاوست وإيلريتسون ( ،)1994آكر ( ،)1995وموور (.)2012
الحظ موور ( )2012أن أداة التوسيم تستقطر مقاصد األصول
األخرى غري امللموسة للرشكة وت َُج ِّمعها وتعمل عىل ترابطها
وتوضيحها "يف كيان متشعب تشعبا ً دقيقا ً للغاية وهوية متشابكة
تستخلص املعنى وتخلق حقوق ملكية ألداة التوسيم تلك".
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.1.1
العالمات التجارية والدعاية عرب التاريخ،
واالتجاهات الحديثة
للعالمات التجارية والدعاية ألدوات التوسيم تاريخ طويل ومرتابط،
وقد أثروا عىل الطريقة التي يتم بها بناء الصورة والسمعة .7وتلبي
العالمات التجارية رغبة املنتجني يف تعريف املستهلكني بمنتجاتهم ،بينما
تلبي الدعاية رغبة املنتجني يف إضفاء قيمة ملنتجاتهم ورفع مستوى طلب
املستهلك عليها.
ويرجع تاريخ استخدام اإلشارات املميزة إىل العالم القديم ،عندما كان
يتم اقتناء السلع أو الخدمات من ُمنْتِجِ ني محليني مبارشة -وقبل ظهور
نظام العالمات التجارية الرسمي القائم عىل أسس قانونية .ويف الواقع،
يمكن تتبع استخدام العالمات املميزة املرئية إىل آالف من السنني املاضية؛
ويمكن العثور عليها مرسومة عىل األواني الفخارية وعىل منتجات الخزف
والسيوف التي يرجع تاريخها إىل فرتة العصور اليونانية القديمة وعرص
اإلمرباطورية الرومانية ،كما شوهدت أيضا عىل سلع من إنتاج أصحاب
الحرف من الصينيني والهنود يف العصور القديمة.
وباإلضافة إىل هذه األمثلة املبكرة الستخدام عالمات مرئية ،يمكن للمرء
تحديد ثالث فرتات زمنية الحقة يف التاريخ شهدت استخدام عالمات
مميزة عىل نطاق واسع .ووقعت أول فرتة من تلك الفرتات يف العصور
الوسطى ،والتي شهدت ارتفاع معدالت التجارة عرب الحدود وكانت تقطع
فيها القوافل التجارية مسافات طويلة .أما الفرتة الثانية ،فقد تواكبت مع
الثورة الصناعية ،وشهدت إنشاء أسواق شاملة وظهور الدعاية .ويمثل
ما نشهده اليوم من االقتصاد املعولم الفرتة الثالثة مدفوعة باألسواق
التي تحركها أدوات التوسيم واإلنرتنت.

7

لإلطالع عىل ملخص تاريخ العالمات التجارية ،انظر
الويبو ( ،)1993أونو ( ،)1999بيتلينغماير (،)2008
ريتشاردسون ( ،)2008وكورادو وهاو (.)2013

ويف العصور الوسطى ،أدى تكوين شبكات تجارية دولية واستحداث
قنوات توزيع أكثر تعقيدا وظهور الوسطاء إىل الحاجة إىل التحقق من
الجودة وبناء الثقة من خالل استخدام إشارات مرتبطة ب ُمنْتِجِ ني محددين.
ويف روابط العمال القديمة يف العصور الوسطى ،استخدم ِ
الحرفيّون
والتجار ملصقات تحمل سمات مميزة وفريدة ،ويمكن مشاهدتها عىل
السلع ،بغية تمييز أعمالهم عن أعمال الصناع املنتجني لسلع أقل جودة،
وأيضا من أجل املحافظة عىل الثقة بني روابط العمال 8.وساعد هذا
االتجاه ،يف ظل غياب نظام رسمي للعالمات التجارية ،عىل منع بيع
منتجات منخفضة الجودة وعىل بناء سمعة طيبة للنقابات .وتعمل
السمعة الطيبة عىل تهدئة مخاوف املستهلكني من رشاء منتجات تحمل
صنعة .كما تؤدي إىل
عيوبا خفية ،وعىل تشجيع استهالك البضائع امل ُ ّ
زيادة تكلفة تقليد املنتجات.
ومع ثورة التصنيع ،بدأت العالمات التجارية يف القيام بدور اقتصادي
أكثر أهمية عن ذي قبل .وبينما تحققت بعض املنافع من جراء النهضة
التي حدثت يف مجال التصنيع من حيث التخصص ووفورات اقتصاديات
الحجم الكبري ،إال أن املسافات تباعدت بني املستهلكني واملنتجني وأصبحوا
أكثر بعدا عما كان عليه الحال يف العصور الوسطى .ومع إضافة العديد
من املراحل الوسيطة بني املنتجني والبائعني ،وطول مسافات التعامل،
نشأ الحافز لدى املنتجني لتمييز ما يقدمونه من سلع .وتدريجيا ،ظهر
نظام العالمات التجارية الحديث؛ وهو يتضمن أحكاما مثل تجريم نسخ
عالمات تجارية مملوكة لشخص آخر ،كما شدد أيضا عىل منع االحتيال.
وخالل القرن التاسع عرش وأوائل القرن العرشين -ومع َت َر ُسخ استخدام
عالمات املنشأ -صدرت قوانني العالمات التجارية يف عدد من البلدان
األوروبية ،وأيضا يف الواليات املتحدة األمريكية.9

8
9

انظر الويبو ( 1993و ،)2004وريتشاردسون (.)2008
انظر الويبو ( )1993وأونو(.)1999
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ويمتد تاريخ الدعاية وغريها من األنشطة الرتويجية لزيادة الوعي
بأدوات التوسيم إىل عصور قديمة ،وهناك أدلة تؤكد استخدام البابليني
للدعاية منذ  3 000سنة قبل امليالد .وعىل مر التاريخ ،تأثرت الدعاية
إىل حد كبري باالبتكارات يف مجال تكنولوجيا االتصاالت -من املطبعة
إىل التلفاز مرورا باملذياع وانتهاء باإلنرتنت .كما شهد مجال الدعاية
واإلعالن طفرة ،ال سيما مع ظهور الصحافة املطبوعة وانخفاض أسعار
الصحف وانتشارها الواسع.
ولم يزدهر نشاط الدعاية ،بالشكل الذي نعرفه اليوم ،حتى منتصف
القرن الثامن عرش ،متزامنا مع الثورة الصناعية .وقد بيعت كميات
كبرية من السلع املُنْتَجة وامل ُ َخزَّنة يف املستودعات نتيجة لخلق الطلب
عىل السلع االستهالكية .ومن أبرز العالمات التجارية وأدوات التوسيم
التي استُحدثت خالل هذه الفرتة :باس بيل آل ()Bass Pale Ale
(اململكة املتحدة ،عام  ،)1840لويس فويتون ()Louis Vuitton
(فرنسا ،)1854 ،نوكيا (فنلندا ،)1871 ،الكي سرتايك (Lucky
( )Strikeالواليات املتحدة ،)1871 ،ليبتون (( )Liptonاململكة
املتحدة ،)1871 ،و كوكا كوال (كوكاكوال) (الواليات املتحدة  ،عام
 ،)1886وقد حافظت تلك العالمات عىل استدامتها حتى يومنا هذا
رغم تقلبات الدورات االقتصادية املختلفة .10ومن الجدير بالذكر ،بدأت
صناعات التبغ واملستحرضات الصيدالنية ،فضال عن رشكات تصنيع
املنتجات االستهالكية ،يف ممارسة الدعاية ملنتجاتها إبان الثورة الصناعية.
وشهد القرن العرشون طفرة أخرى يف مجال الدعاية مدفوعة بالتوسع
يف البث اإلذاعي بدءا من عرشينيات ذلك القرن وحتى وقتنا الحارض؛
وأعقبها ظهور البث التلفزيوني يف األربعينات ومن بعده انتشار شبكة
اإلنرتنت يف أواخر القرن.
وقد ارتقت العالمات التجارية وأدوات التوسيم اليوم إىل مستويات
جديدة لم تصلها من قبل يف مختلف األماكن يف ظل االقتصاد العاملي
املرتابط وارتفاع مستويات الدخل .ويشهد حجم اإلنفاق يف مجال
الدعاية صعودا ّ
مطردا ،مدفوعا جزئيا بالقوة االستيعابية لالقتصاديات
متوسطة الدخل .11ويشهد وقتنا الحارض ازدهارا واضحا لقنوات جديدة
لالتصال والتسويق.

 10انظر كورادو و هاو (.)2013
 11انظر نيارادو (.)2006
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ومنذ بداية القرن الحادي والعرشين ،أ َّثرت عدة اتجاهات عىل اسرتاتيجيات
التوسيم يف جميع أنحاء العالم .وعندما يتعلق األمر بعالم األعمال ،تظهر
ثالثة تطورات رئيسية مرتابطة يجدر تسليط الضوء عليها.
أوال ،تنتهج الرشكات يف مجال التسويق حاليا نهجا أكثر شموال عن ذي
قبل .فبدال من االكتفاء باإلعالن عن ُمنْتَج ما ،تعمل الرشكات عىل إنشاء
"خربة بأدوات التوسيم" وتقديمها للمستهلك ،مع االحتفاظ يف نفس
الوقت بعالقات نشطة مع مختلف شبكات الرشكات ومجتمعات األعمال.
وقد تزايدت مسؤوليات الرشكات يف اإلدارة ،ليس فقط بغرض املحافظة
عىل جودة املنتج ،ولكن أيضا للمحافظة عىل سمعة الرشكة التجارية
وسلوك القائمني عىل شؤونها كمواطنني صالحني عىل املستوى العاملي،
مع إيالء االهتمام الواجب بصورتها يف مجاالت املسؤولية االجتماعية
والبيئة .وقد اكتسبت بعض الشعارات والعالمات املستقلة أهمية كبرية
يف اآلونة األخرية ،تلك العالمات التي تشتمل عىل معايري بيئية ،وتحرص
عىل فعالية استخدامات الطاقة ،وممارسة التجارة العادلة ،وغريها من
شهادات اعتماد مستوى الجودة استنادا إىل تقييم املطابقة واجتياز
االختبارات املقررة -هذا إىل جانب َت ّطلُع الرشكات إىل ربط اسمها أو
منتجاتها بأداة توسيم تفي بتلك السمات.
وثانيا ،أدت العوملة وظهور الرشكات متعددة الجنسيات إىل زيادة تدويل
أدوات التوسيم .وتهدف الرشكات إىل تبني اسرتاتيجيات ألدوات توسيم
ذات امتداد عاملي بينما تحاول يف نفس الوقت الحفاظ عىل السياق املحيل
املتناغم مع الثقافة املحلية .وعىل الرغم من نشأة بعض الرشكات نشأة
عاملية من البداية ،وباألخص رشكات اإلنرتنت ،إال أن غالبية الرشكات
تبذل استثمارات يف سبيل بناء صورة وسمعة ألداة توسيم عىل الصعيد
اإلقليمي أو عىل الصعيد العاملي ،وال سيما ،الرشكات العاملة يف البلدان
ذات الدخل املتوسط واملنخفض .وتعمل تلك الرشكات عىل تطوير أدوات
توسيم تستحوذ عىل تقدير كل من السوق املحيل والخارجي .كما تقوم
الرشكات العاملة يف االقتصاديات ذات الدخل املرتفع ،بدورها ،بتطويع
منتجاتها لتتناسب مع االقتصاديات ذات الدخول املتوسطة واملنخفضة
التي تحظى بتوقعات طيبة للنمو االقتصادي املستقبيل.

التوسيم يف االقتصاد العاملي

الفصل األول

وثالثا ،تطور قنوات االتصال ،فبعد أن كانت تتألف من عدد صغري من
وسائل االتصاالت العادية أحادية االتجاه ،أصبحت حاليا قنوات اتصال
أكثر تفاعال مع زيادة يف العدد والت َّشظي والتغيري املستمر .وقد أدى
تنويع وسائل اإلعالم ،والذي بدأ يف ستينيات القرن املايض ،إىل ظهور هذا
االتجاه .ويمكن القول ،عىل الرغم مما نشهده من تقدم ،إن التطورات األكرب
لم تأت بعد ،بفضل اإلنرتنت ووسائل اإلعالم االجتماعية ،والتي سوف
تؤدي إىل عدد متزايد من التفاعالت الرقمية .فمن ناحية ،سوف يؤدي
توافر البيانات التفصيلية عن العمالء إىل خلق قواعد بيانات واعدة للفئات
املستهدفة وفقا ملنتجات الرشكة ،ومن ثم ،تؤدي إىل اسرتاتيجيات أكثر كفاءة
لتوسيم املنتجات .كما ظهرت إمكانيات جديدة للدعاية -مثل مقاطع الفيديو
املنترشة عرب اإلنرتنت والالفتات والنرشات التسويقية ومواقع اإلنرتنت
التي ترعاها الرشكات وغرف الدردشة التي تحمل أدوات توسيم .ويمكن
رأب "املسافة" بني املستهلك واملُنْتِج -والتي حدثت نتيجة ألنظمة اإلنتاج
والتوزيع الجديدة خالل القرنني التاسع عرش والعرشين -مرة أخرى من
خالل خلق تكنولوجيات جديدة لالتصاالت .وتهدف تلك التكنولوجيات
إىل تمكني املُنْتِج واملستهلك من التفاعل املتبادل -مثلما كان الحال يف القرن
الثامن عرش ،عندما كان كل من املُنْتِج واملستهلك يف قرية واحدة.
وعىل الرغم من الفوائد الج ّمة لتكنولوجيات االتصاالت الحديثة ،إال أنها
أدت إىل صعوبة السيطرة عىل السمعة التجارية يف عالم اليوم إىل حد
كبري عما كان عليه الوضع يف املايض؛ فيمكن بسهولة متناهية يف ظل
عالم االتصاالت الحايل اكتساب أو فقد سمعة تجارية بأرسع ما يمكن.
حتى بدون اإلنرتنت ،هناك العديد من األمثلة واألدلة التي تؤكد عىل مدى
الرسعة التي ُتدَّمر بها قيمة أدوات التوسيم ،سواء بسبب اإلهمال من
جانب املالك ،أو نتيجة لظروف خارجة عن سيطرته .ولقد أضافت بيئة
االتصاالت الجديدة عرب اإلنرتنت وما توفره من تواصل لحظي ،مستوى
آخر من التعقيد .وتشكل عملية إدارة مجتمعات اإلنرتنت وما يرتبط بها
من "وعود شفوية" أو تدوينات أو تعليقات أو آراء تحديا كبريا للرشكات
وغريهم من املهتمني بإدارة سمعتهم وصورتهم عرب اإلنرتنت.12

وبينما يربو عمر معظم أدوات التوسيم األكثر شهرة عن أكثر من قرن
من الزمان ،مع قدرتها الكبرية عىل االستدامة (راجع القسم  ،)2.2.1إال
أن هناك أيضا زيادة يف عدد أدوات التوسيم التي شهدت صعودا رسيعا
أعقبه هبوطا بعد فرتة قصرية من الزمن.
ويف ظل ما تشهده الرشكات اليوم من ضغوط لالنتهاء من تصنيع السلع
يف دورات إنتاجية أقرص ،ومن أجل تنويع للمنتجات أكرب من أي وقت
مىض ،يتعني عىل الرشكات بذل العناية الواجبة يف إدارة أدوات التوسيم
الخاصة بها .كما يتعني عىل الرشكات تحديد أي املنتجات املزمع تصنيعها
وتحمل اسم أداة توسيم معينة ،وكيفية بسط اسم أداة التوسيم عىل
فئات أخرى من املنتجات ،وهل من املمكن اشرتاك منتج من منتجاتهم
مع أدوات توسيم لرشكة أخرى ،وما هو السبيل إىل ذلك ،وعما إذا كان
من املمكن الدخول يف صفقات َت َملُّك أو بيع أو ترخيص ألدوات التوسيم
(انظر القسم .)4.1
وباإلضافة إىل ذلك ،يجب التأكيد عىل بعض االتجاهات الهامة الجامعة
بغية تفهم اتجاهات واسرتاتيجيات التوسيم .وتكمن إحدى القضايا
الهامة يف حقيقة أن التوسيم لم يعد وقفا عىل الرشكات وحدها .فقد
تزايد اهتمام األفراد ومنظمات املجتمع املدني ،مثل الجمعيات الخريية؛
وعالم الرياضة والرتفيه (وبخاصة ،مشاهري تلك املجاالت) ،واملنظمات
الحكومية أو املنظمات الحكومية الدولية ،وجميعهم يعملون عىل اعتماد
نهج نشط تجاه التوسيم.
وكجزء من هذه الظاهرةُ ،يالحظ زيادة نشاط املدن واألقاليم واألمم يف
السعي نحو إعداد واعتماد اسرتاتيجيات للتوسيم (انظر اإلطار .)2.1
ْصب الرتكيز عىل بلد املنشأ أو املنشأ املحيل للمنتجات -وكثريا ما يتأثر
وين َّ
هذا السعي بمهارات محلية خاصة أو بالتقاليد السارية .وكجزء من هذا
التطور ،يستطيع املرء أيضا مالحظة االهتمام املتزايد يف االستفادة من
أدوات التوسيم اململوكة جماعيا يف اسرتاتيجيات التوسيم.

ونتيجة لالتجاهات الثالث املشار إليها أعاله ،تشارك الرشكات اآلن بنشاط
أكثر يف االهتمام بمحفظة أدوات التوسيم واستثمارها واالستفادة منها.

 12انظر برينكر (.)2012
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فعىل سبيل املثال ،يمكن وصف البيانات الجغرافية ( )GIsبمعناها
غري القانوني عىل أنها أدوات توسيم مملوكة جماعيا (انظر اإلطار
 2.2يف الفصل  .)2ويأمل منتجي املواد الزراعية واملنتجات الغذائية
والنبيذ واملرشوبات الروحية ،وكذلك منتجي املنتجات الحرفية ،عىل
وجه الخصوص ،يف اإلشارة إىل املنشأ وإىل جودة املنتجات من خالل
استخدام البيانات الجغرافية لحشد اهتمام خاص وتوليد رغبة أكرب
لدى املستهلكني لقبول ارتفاع السعر نظري اقتناء هذه املنتجات .وبينما
يكون استخدام البيانات الجغرافية من األمور الشائعة يف بعض البلدان
األوروبية وفقا للتقاليد املتبعة ،تشهد حاليا بعض البلدان غري األوروبية
زيادة يف استخدامها ،مع إنشاء الجمعيات والروابط التي تركز عىل إنتاج
البن واملرشوبات الكحولية أو الصناعات اليدوية املحلية ،وهذا مجرد
غيض من أمثلة كثرية.13

.2.1
تزايد أهمية أدوات التوسيم للرشكات
العاملة يف االقتصاد العاملي
تخطت االستثمارات يف األصول غري امللموسة حاليا حجم االستثمارات
يف األصول امللموسة عىل مستوى الرشكات ،وأيضا عىل املستوى
القطري .14وقد أصبحت األصول غري امللموسة هذه مصدرا رئيسيا
لخلق القيمة والثروة.
وأضحت أهمية أدوات التوسيم -ومن ثم العالمات التجارية -كأصول
غري ملموسة من الحقائق املعرتف بها عامليا يف أوساط جميع العاملني يف
قطاعات األعمال وأيضا يف األدبيات التسويقية .15وتوفر األبحاث دليال
عىل األثر اإليجابي الذي تحدثه أدوات التوسيم القوية ووالء العمالء عىل
قيمة الرشكة وعىل اإليرادات واألرباح .16وتعمل السمعة التجارية الطيبة
وصورة الرشكة عىل بناء ثقة ووالء العمالء والقدرة عىل كسب سعر أعىل.
وباإلضافة إىل ذلك ،يمكن للرشكة االستفادة من ميزة سمعة أداة التوسيم
الجيدة ليس فقط للحصول عىل سعر أعىل ،ولكن لزيادة الحصة السوقية
17
للرشكة أيضا  -ومن ثم زيادة تدفق اإليرادات -عىل حساب منافسيها.
ويمكن أن تساعد تلك اإليرادات اإلضافية املرتبطة بأدوات التوسيم عىل
تمويل االستثمارات طويلة األجل ،ومن بينها االستثمارات يف البحوث
والتطوير (( )R&Dانظر الفصل  .18)3وعالوة عىل ذلك ،يعترب التسويق
جزءا ال يتجزأ من نشاط االبتكار ،ووسيلة لطرح املنتجات الجديدة يف
السوق .كما يمكن أن تلعب أدوات التوسيم القوية دورا رئيسيا أيضا
يف مساعدة الرشكات عىل اجتذاب املوظفني املوهوبني واإلبقاء عليهم.

14
15

16

 13ملزيد من التفاصيل واألمثلة ،انظر الويبو (2013أ).
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انظر اإلطار  1.1يف الويبو (2011أ) استنادا ً إىل كورادو
وآخرين ( ،)2006وهيلتن وإيزاكسون (.)2007
انظر كاالبور ( ،)2004أوروين وآخرون (،)2008
مورغان وريغو ( ،)2009بهارادواج ( ،)2011داي
( ،)2011ياربروف وآخرون (.)2011
انظر سايمون وسوليفان ( ،)1993كوب  -والغرين ( ،)1995أسكينازي
وآخرون ( ،)2010وكيلر ( .)2011واكتشف االقتصاديون أيضا عالقة
إيجابية بني االستفادة من العالمة التجارية وقيمة الرشكة ،ولكن
يصعب تحديد العالقة السببية .وأظهر غرينهالف و شاوتشك ()2013
االرتباط اإليجابي بني العالمة التجارية األعىل كثافة وبني نمو اإلنتاجية
يف الخدمات ،ولكن تتسم نتائج رشكات التصنيع بالضعف النسبي.
انظر كاشاني وآخرون (.)2000
انظر أسكينازي وآخرون (.)2010
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وتظهر أهمية أدوات التوسيم وسمعة الرشكة وصورتها بشكل متزايد
أيضا يف شبكات اإلنتاج العاملية ويف التجارة الدولية .أما يف سالسل
القيمة العاملية ،فقد تفككت عمليات اإلنتاج وتفرقت عرب البلدان.19
ويف كثري من األحيان ،تلعب الرشكات أو تجار التجزئة الكبار أصحاب
العالمات التجارية الشهرية دورا قياديا يف اللجوء إىل شبكات المركزية
والتعاون معها من أجل تدبري احتياجاتهم من خالل موردين مستقلني،
وذلك بعد تحديد املُنْتَج املطلوب ومواصفات اإلنتاج واملعايري التي يتعني
االلتزام بها ،وتحقيق أقىص ربحية من هذه العملية .20وغالبا ما تعتمد
القدرة عىل التحكم يف األنشطة ذات القيمة املضافة العالية يف سالسل
القيمة العاملية عىل األنشطة التمهيدية يف سلسلة عملية اإلنتاج مثل
فكرة االبتكار األساسية والبحث والتطوير أو تصنيع األجزاء واملكونات
الرئيسية؛ وكبديل عن ذلك ،يمكن أن تعتمد عىل بعض األنشطة النهائية
يف سلسلة اإلنتاج ،مثل التسويق أو التوسيم أو خدمة العمالء .وتتسم
تلك األنشطة التمهيدية أو النهائية بحواجز عالية مانعة للعديد من
الرشكات؛ وعالوة عىل ذلك ،تحظى بعوائد مالية عالية -وعادة ما تجني
ثمارها "الرشكات الرائدة" يف البلدان ذات الدخل املرتفع .21وغالبا ما
ُيرتك اإلنتاج املادي الفعيل للسلع إىل موردي خدمات نهائية يعملون
عىل الصعيد العاملي ويتقاضون هوامش ربح منخفضة مع القدرة عىل
إنتاج كميات ضخمة.22
وأصبح بناء أداة توسيم قوية من العنارص الهامة يف عملية تعزيز
قيمة سلسلة اإلنتاج يف االقتصاد املعولم يف قطاعات معينة ،مثل صناعة
السيارات واألغذية والحواسب اآللية والنسيج وغريها .وتهدف الرشكات
العاملة يف االقتصاديات ذات الدخل املتوسط والتي تتميز بالنمو الرسيع،
عىل وجه الخصوص ،إىل تحقيق القفزة املرجوة من مجرد توقيع عقود
تصنيع وتنفيذ أنشطة مادية منخفضة القيمة إىل أن تصبح منتجا ملنتجات
مبتكرة تحمل أدوات التوسيم الخاصة بها.23

19

20
21
22
23

انظر فينيسرتا ( ،)1998كوبمان وآخرون ( ،)2008منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،وإنو -تك (،)2009
والنز وآخرون ( ،)2011منظمة التجارة الدولية ومعهد
االقتصاديات النامية -املنظمة اليابانية للتجارة الخارجية (IDE-
 )JETROومؤسسات تمويل املشاريع الصغرية (.)2012
انظر فينسرتا ( )1998واليونسكاب (.)2007
انظر كابلنسكي ( ،)2000كاتانو وآخرون ( ،)2010درابر وآخرون
( ،)2012ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (2013ب).
انظر همفري وشيمتز ( ،)2001ورتمان ( ،)2004اليونسكاب (،)2007
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي وإنو  -تك (.)2009
انظر همفري وشميتز ( ،)2001تشاتوبادهاي وباترا
( ،)2012وكومار وستنكامب (.)2013

وتبدو البلدان اليوم أكثر إدراكا لألثر املفيد الذي تخلقه أدوات التوسيم
الوطنية القوية ،وأصبح الكثريون يعملون عىل تطوير "أدوات توسيم
وطنية" قوية .24ويف الواقع ،تُظهر الدراسات استجابة املستهلك إىل بلد
املنشأ ألداة توسيم وللمفاهيم املرتبطة بها .25ويمكن ،بالتايل ،أن تكون
بلد املنشأ عامال أساسيا يف اتخاذ قرار رشاء ُمنْتَج من بلد معني ،حيث
تشكل البلد التي تعمل فيها الرشكة جزءا من صورة الرشكة .ويف هذا
السياق ،تحرص االقتصاديات الغنية والفقرية عىل حد سواء عىل تحسني
سمعتها وصورتها (انظر اإلطار  .)2.1وتسعى الرشكات الناشئة إىل
خلق أدوات توسيم تحظى بتقدير داخل البلد وخارجه ،وتكون قادرة
عىل منافسة أدوات التوسيم القوية الراسخة .ويف االقتصاديات ذات
الدخل املنخفض واملتوسطُ ،ي َف ّ
ضل يف الغالب رشاء املنتجات ذات أدوات
توسيم واردة من بلدان ذات دخل مرتفع عن رشاء منتجات ذات أدوات
توسيم محلية ،وهي ظاهرة مرتبطة ليس فقط بالجودة املتوخاةولكن
أيضا بالوضع االجتماعي.26
اإلطار  :2.1التوسيم الوطني – ممارسة قديمة أم اتجاه جديد؟
ما هو األثر الذي يحدثه؟
تبتكر األمم دائما أدوات التوسيم الخاصة بها -سواء بشكل اعتيادي أو
تعمدي -مبارش أو غري مبارش ،بما يف ذلك من خالل القنوات الدبلوماسية
أو من خالل قادتها أو تاريخها أو شعوبها.27
وعىل الرغم من ذلك ،فقد لوحظ تغري يف هذا التوجه خالل العقد املايض،
حيث تبدو البلدان أكثر إدراكا للمزايا التي يمكن حشدها واالستفادة
منها من خالل أداة توسيم وطنية قوية .وكما تبذل الرشكات جهودا يف
إدارة أدوات التوسيم ،نجد أيضا تزايد اهتمام البلدان للنهوض "بأدوات
التوسيم" الخاصة بها -وبصورة تتسم بالرغبة الشديدة والفعالية.28
وكان تعزيز السياحة -وال يزال يف كثري من األحيان -هو الهدف الرئييس
لتلك االسرتاتيجيات الوطنية للتوسيم .ويف الواقع ،بدأ العديد من هذه
األنشطة عىل املستوى دون ال ُقطري -وقد تجىل ذلك يف حملة "أنا أحب
نيويورك" يف عام  .1977كما تزايد االعتقاد بفكرة تعزيز أداة توسيم
وطنية قوية مع صورة لجودة وسمعة معينة من أجل التأثري إيجابيا عىل
القضايا االقتصادية األوسع نطاقا مثل االستثمار األجنبي املبارش والتجارة
وتوفر العمالة املهرة .وكجزء من هذه االسرتاتيجية ،ومنذ أواخر تسعينيات
القرن املايض ،نجح العديد من البلدان يف خلق عالمة وطنية مميزة للمنشأ
(انظر الشكل .29)1.1

24

25
26
27
28
29

يمكن تعريف التوسيم الوطني عىل أنه "خالصة وافية من املناقشات
واملمارسات التي تهدف إىل إعادة تشكيل السيادة القومية من خالل
نماذج التسويق والتوسيم" ،وفقا ملا ورد يف كينافا (.)2011
انظر بيلكي ونيس ( ،)1982وهان وتربسرتا (.)1988
انظر باترا وآخرون (.)2000
انظر لوو ودافيس.)2006( ،
انظر أنهولت ( )2007وفان (.)2010
انظر حماية أسماء البلدان واألمثلة (الويبو2013 ،ب).
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الشكل  :1.1تتبنى البلدان شعارات وحمالت مميزة

1.2.1
تزايد االستثمار يف أدوات التوسيم
إذا كانت أدوات التوسيم عىل هذه الدرجة من األهمية ،فكم تبلغ استثمارات
الرشكات فيها ،وكيف تساهم أدوات التوسيم يف إحداث نمو اقتصادي؟
وبينما يبدو السؤال واضحا ،إال أن اإلجابة عليه ،مدعومة بأدلة إحصائية
قوية ،ليست ممكنة لسببني.

ملحوظة :الشعارات الواردة يف هذا الشكل للتوضيح فقط.
املصدر :املصادر الوطنية عىل شبكة اإلنرتنت.

وباإلضافة إىل ذلك ،اضطلعت البلدان باسرتاتيجيات أكثر شمولية
السرتاتيجيات التوسيم من أجل تحسني األفكار التي قد تتكون لدى
املستهلكني ورشكاء األعمال واملستثمرين بشأن املُنْتِجني املقيمني يف البلد
تصنِيفات لقياس قيمة أداة التوسيم الوطنية عرب
املعنية .وقد ظهرت عدة ْ
الزمان .ويتضمن مثل هذا التصنيف مؤرش انهولت-جي إف كيه "مؤرش
العالمات التجارية للبلدان" ( )NBIو"مؤرش العالمة التجارية للبلد".30
ومع ذلك ،يحتاج األمر ملزيد من العمل من أجل تقييم الحالة االقتصادية؛ومن
ثم ،تقييم فعالية اسرتاتيجيات التوسيم دون القومي أو القومي من حيث
النمو والصادرات والعمالة وغريها من املتغريات االقتصادية.

ويؤدي االستثمار يف التوسيم (بمعنى املدخالت) إىل تحقيق قيمة ألدوات
التوسيم ولحقوق امللكية للمساهمني (بمعنى املخرجات) .وبالتايل ،سوف
تُناقش هاتان القضيتان يف القسمني التاليني من هذا التقرير.

أوال ،يصعب التحديد الواضح لكافة الجهود املختلفة التي تبذلها
الرشكات من أجل بناء أداة توسيم قوية وعالمة تجارية مرتبطة بها.
كما يتعذر ببساطة حرص األنشطة املختلفة الستثمارات الرشكة التي
تهدف تحديدا إىل الحفاظ عىل أو إىل إنشاء أداة توسيم قوية من خالل
التحليل الكمي مليزانيات الرشكات اإلعالنية .ويؤدي اإلنفاق املرتفع عىل
أنشطة الدعاية والتسويق وحدهما إىل انخفاض العائد عىل االستثمار
متى لم تتحقق جودة حقيقية للمستهلك أو قدر كاف منها .31وتعد
أدوات التوسيم أصوال مرتبطة بالسمعة -وتعترب وعدا تلتزم به الرشكة
أمام املستهلكني -وتعتمد اعتمادا كبريا عىل االستثمار وعىل تم ُّيز الرشكة
يف أداء كافة الوظائف االسرتاتيجية (انظر اإلطار  .32)1.1وعىل هذا
النحو ،يقال إن أدوات التوسيم "تستقطر قيمة األصول غري امللموسة
األخرى وت َُج ِّمعها يف هوية واحدة تعود بالنفع عىل الرشكة" .33وتؤثر
كافة الجوانب املرتبطة بأداء الرشكة تجاه العميل عىل قيمة أدوات
التوسيم فضال عن تأثريها عىل صورة وسمعة الرشكة؛ وتتضمن تلك
العوامل جودة املنتج واالبتكار يف اإلنتاج والتكنولوجيا املرتبطة به
وتصميم املُنْتَج وتكلفته والتميز اإلداري ورأس املال البرشي والبحث
والخدمات وغريها من األمور .34ويعترب توافق أداء الرشكة مع توقعات
املستهلك من األمور املحورية للمحافظة عىل قيمة أدوات التوسيم.35
ومن خري األمثلة عىل ذلك ،قطاع الفنادق ،حيث تُبنى السمعة عىل
مدى فرتة طويلة ،وتستند إىل الجهود الرتويجية ،واألهم من ذلك ،إىل
التميز اإلداري وحسن تنفيذ عمليات الرشكة وغريها من الوظائف.

31
32
33
34
 30يقيس مؤرش أنهولت  -جيه إف كيه رووبر للعالمات التجارية للبلدان
حالة  50قطاعا ً من القطاعات االقتصادية.
انظر  .www.simonanholt.comويقيس مؤرش العالمة
التجارية للبلد (فيوترش براند) حالة  118قطاعا ً من القطاعات
االقتصادية .انظر .www.futurebrand.com
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انظر كاشاني وآخرون (.)2000
نفس املرجع.
انظر مور (.)2012
انظر كاليتون وترينر ( ،)1998كاشاني وآخرون (،)2000
سميث وآخرون ( ،)2004كابفرر ( ،)2008وكورادو وهاو
( .)2013وحديثاً ،أكدت الدراسات التقارب الشديد بني أداة
التوسيم وتصميمها .ويف الواقع ،فإن رواد العالمات التجارية
هم يف الغالب أيضا ً رواد التصميم ،انظر (براهاالد.)2011 ،
انظر غريغوري (.)2003
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وثانيا ،حتى لو حاول أحد املهتمني ،يف الوقت الحايل ،قياس االستثمارات
يف أدوات التوسيم املرتبطة بالدعاية واالتصاالت وحدهما ،فسوف يصطدم
بعدم تصنيف استثمارات التوسيم املرتبطة باالتصاالت كاستثمارات،
وذلك وفقا للمعايري املحاسبية القياسية .وباإلضافة إىل ذلك ،تقيض
متطلبات إعداد التقارير املحاسبية القياسية بمعاملة النفقات املرتبطة يف
قوائم الدخل كتكاليف رشاء وسيطة .وعىل الصعيد الكيل ،ال تُعامل الجهود
املتصلة بالتوسيم حاليا كرأس مال إنتاجي يمكن قيده كاستثمارات يف
الحسابات القومية .ونتيجة لذلك ،تتجه معظم البيانات املحاسبية للعديد
من الرشكات الحديثة إىل خفض حجم التقرير عن استثمارات التوسيم
عب عن الواقع االقتصادي بشكل صحيح أيضا
إىل حد كبري .ومن ثم ،ال ُي ِّ
عىل املستوى الكيل.
وتتضح صعوبة التغلب عىل التحدي األول من الناحية العملية ،حيث
يصعب عىل خرباء اإلحصاء واالقتصاد قياس املساهمة املحددة املبارشة
وغري املبارشة لجميع وظائف األعمال وتفاعالتها.
إال أنه يمكن إحراز بعض التقدم بخصوص التحدي الثاني من خالل
ضمان رسملة النفقات الرتويجية وغريها من النفقات املتعلقة باالتصاالت
املرتبطة ببناء أدوات توسيم واعتبارها استثمارات غري ملموسة .وينتج
عن هذا النهج وضع النفقات املرتبطة بالتوسيم عىل قدم املساواة مع
نفقات البحث والتطوير والربمجيات وأنشطة التدريب وغريها من النفقات
التي ُت َو ّجه لتوسيع القدرات امل ُ ِّدرة للدخل للرشكة .36وتكمن الفكرة يف أن
االستثمارات يف أنشطة االتصاالت تعمل عىل تعزيز سمعة وصورة الرشكة
عندما تُنفذ تلك االستثمارات بالتوازي مع "االستثمارات التكميلية" -عىل
سبيل املثال ،االستثمارات يف البحث والتطوير والتصميم وخدمات ما بعد
البيع -والتي تساعد عىل الوفاء بما َت ِع ْد به أداة التوسيم .وتتضافر املعرفة
بخصائص ُمنْتَج ما يف األسواق مع إدراك خصائص الرشكة أو جودة
الخدمة التي تقدمها ،ويشكالن معا أصوال مرتبطة بالسمعة التجارية
مبنية عىل ثقة املستهلك ،ويحق للرشكة االستئثار بها .وعندما تتسم هذه
املعرفة باإليجابية ،فمن املؤكد توليد عائد إيجابي بداللة مبيعات الرشكة
أو بداللة قيمتها السوقية نتيجة هذا املخزون من األصول.

 36يستند هذا القسم عىل تقرير مرجعي أُعد خصيصا ً يف سياق التحضري
لتقرير امللكية الفكرية لعام  ،2013انظر كورادو وهاو (.)2013

واتفقت اآلراء بشكل متزايد ،منذ فرتة ،عىل الحاجة إىل االنتفاع بجميع
األصول غري امللموسة للرشكة عىل نحو مناسب .وأ ُ ِعدَّت أطر قياس
لألصول غري امللموسة .37وعىل وجه التحديد ،قام خرباء األصول غري
امللموسة بتضمني االستثمارات يف التوسيم كمجموعات فرعية ضمن
مجموعة األصول غري امللموسة "الكفاءات االقتصادية" جنبا إىل جنب
مع )1( :رأس املال التنظيمي ،بمعنى قيمة الكفاءات اإلدارية الشاملة،
و( )2رأس املال البرشي لرشكة محددة ،بمعنى قيمة الكفاءات الناشئة
عن االستثمارات يف التدريب الخاص بالرشكة .وييل الكفاءات االقتصادية،
الركيزتان األخريتان ألطار األصول غري امللموسة ،وهما" :املعلومات
املحوسبة" و"الخاصية االبتكارية" ،بما يف ذلك البحث والتطوير.
وبدأ خرباء اإلحصاء واالقتصاد يف قياس ما تغفل عن قياسه الحسابات
القومية .ويبني الشكل  2.1التقديرات القائمة لالستثمارات امللموسة
مقابل االستثمارات غري امللموسة عرب عدد من البلدان ذات الدخل املرتفع
والصني .وسجلت االستثمارات غري امللموسة مقاديرا أعىل من االستثمارات
امللموسة يف بعض البلدان -عىل سبيل املثال ،يف اململكة املتحدة والواليات
املتحدة ،وأيضا داخل منطقة اليورو ،يف الدانمرك وفنلندا وفرنسا وإيرلندا
وهولندا .ويعد النطاق الواسع لالستثمارات غري امللموسة التي تتضمن
حقوق امللكية يف أدوات التوسيم ،وتحديدا الكفاءات االقتصادية ،هو
املكون األكرب لالستثمار غري املادي لبلدان منطقة اليورو واململكة املتحدة
والواليات املتحدة .وتستأثر الكفاءات االقتصادية عىل أقل قليال أو عىل
قيمة مساوية تقريبا لالستثمارات يف األصول غري امللموسة األخرى كنسبة
من القيمة املضافة لنصف عدد البلدان التي تتوفر بشأنها بيانات.38

 37انظر كورادو وآخرون (.)2006
 38انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي(2013ب).
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الشكل  :2.1يف االقتصادات املرتفعة الدخل تفوق االستثمارات يف األصول غري امللموسة بشكل
متزايد االستثمارات يف األصول امللموسة وتساهم الكفاءات االقتصادية مساهمة كبرية.
االستثمارات يف األصول امللموسة وغري امللموسة (يسار) ونوع االستثمارات يف األصول غري امللموسة (يمني) ،كنسبة مئوية من
الناتج املحيل اإلجمايل.2007 ،
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مالحظة :تضم منطقة اليورو ،عىل النحو املحدد يف الرسم البياني ،النمسا وبلجيكا وقربص وإستونيا وفنلندا وفرنسا وأملانيا واليونان وإيرلندا وإيطاليا ومالطة
وهولندا والربتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا .وينقص هذا الرسم البياني إظهار لكسمربغ ،وهي رسميا جزء من منطقة اليورو.
املصدر :كورادو وهاو ( ،)2013استخالصا من عدة مساهمات ،بما يف ذلك كورادو وآخرون ( ،)2013ومياغاوا وهيسا،)2013( ،
وقاعدة بيانات إنتان-إنفست .واستُند يف التقديرات للصني إىل أبحاث غري منشورة أجرتها منظمة ذا كونفرنس بورد.

واألساليب املذكورة أعاله منقحة إىل ح ٍد أبعد يف التحليل التايل .وقد
استخدمت نفقات اإلعالنات املشرتاة وخدمات أبحاث التسويق يف التحليل
التايل ،فيما يسمى "املك ِّون املشرتى" إللقاء الضوء عىل نفقات التوسيم
الرتويجي 39.ومن الجدير باملالحظة أن فرتة استهالك أطول مدتها أربع
سنوات استخدمت لحساب استثمارات التوسيم .واملنطق الذي قام عليه
أسلوب الحساب هذا مبني يف اإلطار .3.1

 39يتولد عن بيانات نفقات أبحاث التسويق بيانات استقصائية
ومخرجات أخرى للمساعدة يف فهم احتياجات املستهلكني
املحددة وبالتايل تحسني القدرة عىل تفصيل املنتجات والخدمات.
وال يجوز تضمني هذه البيانات تكاليف إنتاج ،ويمكن استبعاد
بعض أشكال التسويق املبارش منها (الربيد مثالً).
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اإلطار  :3.1كم يطول عمر استثمارات التوسيم؟ مقرتح لتعديل
فرتة االستهالك ضمن إطار األصول غري امللموسة
أدخل التوسيم يف أطر األصول غري امللموسة منذ زمن غري قصري ،غري
أن أدبيات األصول غري امللموسة الحالية تعكس معاناة يف سبيل تحديد
معدالت االستهالك التي ينبغي استخدامها الستثمارات التوسيم بشكل
مالئم .فاالستثمار مال مقدم اليوم يف سبيل تحقيق منافع يف املستقبل،
ويبدو هذا واضحا إىل ح ٍد بعيد يف حالة نفقات البحث والتطوير ،ولكن
األمر يقتيض عند رصد االستثمار مع مرور الوقت مراعاة "استهالك"
معني يف قيمة األصل حتى يمكن التوصل إىل تقييم سليم ملا يقابلها من
أصول غري ملموسة منتَجة .واالقتصاديون واملحاسبون يفهمون جيدا
كيفية التعامل مع استهالك األصول امللموسة محاسبيا ،كما بدأت نُهج
لخفض قيمة األصول غري امللموسة ،مثل البحث والتطوير ،تلوح يف
األفق .ومع ذلك ،يواجه االقتصاديون صعوبات يف رصد العمر الفعيل
لالستثمارات ذات الصلة.

التوسيم يف االقتصاد العاملي

الفصل األول

وتنطوي النُهج  -واإلحصائيات املستخدمة ،كما يف الشكل - 2.1حاليا عىل
افرتاضات بمعدل استهالك عا ٍل الستثمارات التوسيم (55باملائة سنويا)،
وهذا أرسع بكثري من البحث والتطوير (15باملائة سنويا) .ويعكس معدل
االستهالك العايل املستخدم يف السابق واقع النُهج الحالية ،من حيث هيمنة
اإلعالن عىل االستثمارات املقيسة يف التوسيم ،وبذلك تمر عنارص أخرى
دون مالحظة 40.ومن املفرتض ،عىل وجه التحديد ،أن استثمارات التوسيم
تحفز الطلب ملدة تبلغ ثالث سنوات تقريبا يبدأ بعدها نسيان املشرتين أو
تقليد املنافسني للسمة التجارية وزوال أثر االستثمار بذلك ويبقى األصل
41
عا ٍر عن أي قيمة متبقية.
ورغم ذلك فإن املمارسني يدركون أن من شأن الجهود املتعلقة بإنشاء
سمة تجارية قوية أن يكون لها آثار طويلة األمد ،بل قد يبلغ ذلك عرشات
السنني (انظر القسم  .)1.1فبينما تتعرض أصول الرشكة األخرى ،مثل
التكنولوجيات الحديثة ،لرسعة التقادم ،فمن الوارد أن يمتد عمر السمة
التجارية ردحا من الزمان طويال 42.ولذلك ،تُستخدم فرتة استهالك أطول
تصل إىل أربع سنوات تقريبا الستثمارات التوسيم لتعكس هذه العوامل.

ومما يستفاد كذلك أن النفقات عىل اإلعالن ارتفعت إىل مستويات عالية،45
حيث تشري مصادر من القطاع الخاص إىل تراوح قيمة سوق اإلعالن
العاملية بالنسبة إىل عامي  2012و 2013بني  525و 560بليون دوالر
أمريكي ،مما يمثل نحوا من ثلث نفقات البحث والتطوير عامليا 46.وقد
كان من أهم عوامل نمو أعمال اإلعالن قبل أزمة  2009االقتصادية
وبعدها النفقات الخارجة عن نطاق االقتصادات ذات الدخل املرتفع.
وبينما يستمر تمثيل التلفزيون ووسائل اإلعالم املطبوعة الكتلة األكرب
من منافذ اإلعالن ،فإن أقوى محرك لإلنفاق اإلعالني اآلن هو اإلنرتنت،
حيث مثلت نسبة ترتاوح بني  15و20باملائة من سوق اإلعالن العاملية
يف عام  47.2012وترتفع حصة اإلنرتنت بشكل معترب يف بلدان مثل
اململكة املتحدة والواليات املتحدة.

املصدر :الويبو استنادا إىل كورادو وهاو (.)2013

ويمكن بتأمل تحليل نفقات اإلعالن والتقديرات الجديدة الستثمارات
التوسيم استخالص بعض الدروس.
وأول ذلك أن نفقات اإلعالن ،شأنها يف ذلك شأن استخدام العالمات
التجارية ،تتسم يف املعتاد بطبيعة دورية ،ويقوم ترابط قوي بينها وبني
عائدات الرشكة ونشاطها االقتصادي العام ،43مما يفرس الهبوط الواضح
يف مجال اإلعالن عىل الصعيد العاملي مؤخرا يف ظل األزمة االقتصادية ثم
حالة التعايف التي يشهدها حاليا .وميزانيات اإلعالنات تقبل التعديالت
الرسيعة ،عىل خالف تكاليف التوظيف واإلنتاج واإلسكان واملعدات
والبحث والتطوير ،لكن من الجدير باملالحظة أن القطاعات املختلفة
ومنافذ اإلعالن املختلفة ،مثل الصحف مقارنة بالتلفزيون ،تختلف أيضا
44
يف تفاعالتها مع املستجدات االقتصادية.

40
41
42
43
44

يشري هذا إىل املعدالت املستخدمة يف إعداد مجموعة بيانات
إنتان  -إنفست املتاحة يف www.INTAN-Invest.net
انظر كورادو وهاو (.)2013
انظر كاليتون وترينر ( )1998ومور (.)2012
انظر بيكار ( )2001وهول ( .)2012للعالمات
التجارية ،انظر الويبو (.)2010a
انظر فان دير ورف وآخرون(.)2008

 45انظر نايارادو (.)2006
 46فيما يتعلق باإلعالن عىل الصعيد العاملي ،انظر برايس ووترهاوس
كوبر ( ،)PwCتوقعات الرتفيه واإلعالم عاملياً،2017-2013 :
وسرتاتيجي أناليتكس ،توقعات اإلعالن عامليا ً من سرتاتيجي أناليتكس
(فرباير  ،)2012وزينيث أوبتيميديا ( )2013توقعات اإلنفاق
اإلعالني ،وتقرير نيلسن الفصيل نبض املشهد اإلعالني (غلوبال
أدفيو بلص) ،الفصل األول من عام  .2013وفيما يتعلق بالبحث
والتطوير عىل الصعيد العاملي ،انظر باتيل ( )2012بتقدير بلغ 1.5
تريليون دوالر أمريكي يف عام  .2013وانظر الويبو ()2011a
لتقديرات  ،2009والتي ُقيمت بمبلغ  1.2تريليون دوالر أمريكي.
 47املرجع نفسه.
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اإلطار  :4.1النمو االقتصادي واإلعالن وإيداع العالمات التجارية
مرتابطة فيما بينها ،وتتحرك مع دورة األعمال
النمو االقتصادي واإلعالن وإيداع العالمات التجارية مرتابطة فيما بينها.
فكما يظهر يف الشكل  ،3.1يتبع نشاط اإلعالن وإيداع العالمات التجارية
يف الواليات املتحدة حركة دورية متوافقة مع دورة األعمال ،وال شك أن
هذين املؤرشين من أكثر ما يعرب عن النشاط االقتصادي يف كثريٍ من البلدان.
وقد شهدت الفرتة املحيطة بأزمة "دوت كوم" يف عام  2000انخفاضا
حادا يف اإلعالنات وإيداعات العالمات التجارية يف الواليات املتحدة ،لكنها
اسرتدت عافيتها بشكل رسيع .وكانت إيداعات الرباءات قد تناقصت بدورها
مع هبوط الناتج املحيل اإلجمايل؛ ولكن هذا التناقص يف إيداعات الرباءات
والتعايف منها استغرقا مدة أطول وكانا أقل حدة .أما يف األزمة االقتصادية
األقرب عهدا يف عام  ،2009فقد هبط االنفاق عىل اإلعالن أوال يف الواليات
املتحدة ثم لحقت به إيداعات العالمات التجارية .ومن امللفت أن هبوط
إيداعات العالمات التجارية لم يكن بنفس شدة الهبوط يف اإلعالن ،وكان
أقل شدة مما وقع عقب أزمة  .2001وعىل نفس املنوال ،يبدو أن التعايف
يف إيداعات الرباءات يف عام  2010كان أرسع من تعايف إيداعات العالمات
التجارية خالل األزمات االقتصادية السابقة.

وأما الدرس املستفاد الثالث ،فهو أن حصة اإلنفاق عىل اإلعالن بالنسبة
إىل الناتج املحيل اإلجمايل قد ارتفعت ،حتى يف أشد التقديرات تحفظا،
حيث تمثل نسبة ترتاوح بني  0,6و1,5باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل
يف معظم االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،وتتجه صعودا إىل مستويات
49
مشابهة يف االقتصادات رسيعة النمو ذات الدخل املتوسط.
بل يظهر باألدلة أن النمو االقتصادي ،مقاسا بالناتج املحيل اإلجمايل
الحقيقي لكل فرد يتالزم مع استثمارات التوسيم املتزايدة .ويظهر
ذلك أيضا يف الشكل  4.1الذي يو ِّقع تناسب استثمارات التوسيم كنسبة
مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل مقابل الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد
القتصادات مختلفة ذات دخل مرتفع ومتوسط 50.وقد تبني من أبحاث
أجريت يف معرض إعداد هذا التقرير أن تضاعف الناتج املحيل اإلجمايل
الحقيقي لكل فرد يقرتن ،يف املتوسط ،بزيادة يف نفقات اإلعالن وأبحاث
51
التسويق تبلغ حوايل 0,3باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل.

الشكل  :3.1طلبات العالمات التجارية ونفقات
اإلعالن تتبع حركة دورية مع النمو االقتصادي

الناتج املحيل اإلجمايل ،براءات املقيمني املبارشة / -تطبيقات العالمات
التجارية حسب مكتب اإليداع ومعدالت نمو نفقات اإلعالن (نسبة
مئوية) ،مقسومة عىل انحرافاتها املعيارية املناظرة،2011-1997 ،
مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،الواليات املتحدة
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مالحظة :بيانات الناتج املحيل اإلجمايل معرب عنها بدوالرات
تعادل القوة الرشائية الثابتة لعام .2005
املصدر :الويبو استنادا إىل بيانات يف قاعدة بيانات الويبو اإلحصائية ،والبنك الدويل،
48
وقاعدة بيانات وارك أدسبند املستخدمة يف كورادو وآخرون (.)2013

 48لالطالع عىل تحليالت سابقة مشابهة ،انظر الويبو
( ،)2010aوغويليك وونش -فنسنت (.)2009
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 49تظهر النسب أعىل من ذلك يف نايارادو ( ،)2006عىل سبيل املثال ،نتيجة
الرتفاع أرقام اإلنفاق اإلعالني عند استخدام مصادر أخرى للبيانات.
 50تؤكد تحليالت االنحدار للميول عىل اللوغاريتم الطبيعي للناتج
املحيل اإلجمايل الحقيقي لكل فرد واملتغريات النوعية للتأثريات
الثابتة العالقة الطردية املوضحة أعاله .لالطالع عىل تحليالت
سابقة بنتائج مشابهة ،انظر تشانغ وتشان  -أوملستيد (.)2005
 51انظر نايارادو ( ،)2006وكورادو وهاو (.)2013
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الشكل  :4.1استثمارات التوسيم مقارنة بمستوى التنمية االقتصادية2011-1988 ،

استثمارات التوسيم كنسبة مئوية من الناتج ااملحيل اإلجمايل مقارنة بالناتج املحيل اإلجمايل للفرد بتعادل القوة الرشائية الثابتة بالدوالر األمريكي لعام 2005
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مالحظة :بيانات متشابهة بالنسبة إىل اإلنفاق عىل اإلعالنات وأبحاث التسويق (املك ِّون املشرتى عدا التسويق االسرتاتيجي) لسبعة عرش بلدا.
املصدر :الويبو استنادا إىل كورادو وهاو (.)2013

وتبدو العالقة املستند إليها مقبولة لعدة أسباب عىل رأسها انسالخ
األسواق من الطابع املحيل مع نمو البلدان وتطور اقتصاداتها من
الزراعة إىل االبتكار الديناميكي .وهذا ناتج عن تحسن البنية التحتية،
خاصة أنظمة النقل ،وزيادة وفورات الحجم يف اإلنتاج ،والزيادة يف
تمايز املنتجات  -ويقع كل ذلك ضمن سياق التنمية االقتصادية .ويمكن
مالحظة هذا األثر يف بيانات جمهورية كوريا ،عىل سبيل املثال ،يف الشكل
 ،4.1حيث صحب تحول اقتصاد البالد إىل تصنيع منتجات التكنولوجيا
املتقدمة وما يتعلق بذلك من الصادرات منذ أواخر ثمانينيات القرن املايض
تزايد يف التوسيم كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل.
إال أن التساؤل إن كان النمو االقتصادي هو الذي يحفز اإلعالن أو كان
اإلعالن محركا للنمو االقتصادي يبقى حتى اآلن دون حسم ،حيث
تكشف األبحاث من جهة أن النمو االقتصادي هو الذي يحفز اإلعالن،
ال العكس ،52وذلك استنادا إىل حجة اقتصار األمر عىل إنفاق الرشكات
نسبة ثابتة من عائداتها عىل اإلعالن ،بينما يحتج علماء ودور استشارات

 52انظر شمالينزي ( ،)1972وفان دير ورف وآخرون(.)2008

من جهة أخرى بأن الساحة تشهد نمطا أكثر تعقيدا من التفاعالت بني
النمو االقتصادي واإلعالن ،وأن اتجاه املؤثرات والسببية قد يختلف
فعليا إىل ح ٍد بعيد عما كان مفرتضا من قبل 53.فاإلعالن يف وجهة النظر
هذه يتيح للرشكات بيع منتجاتها وتحقيق مستويات أداء أعىل من حيث
املبيعات والقيمة املضافة .وتعمل اسرتاتيجيات التوسيم جنبا إىل جنب
مع املعرفة التقنية املحصلة عرب البحث والتطوير والقدرات عىل تحويل
نتائج األبحاث إىل منتجات أو عمليات مفيدة عىل نح ٍو يؤثر يف الطلب عن
طريق التأثري يف األذواق أو جودة املنتجات ،أو بتلبية االحتياجات بأساليب
محسنة 54.ويقال إن اإلعالم الرقمي عىل وجه الخصوص يساعد
جديدة أو
َّ
الرشكات عىل زيادة عائداتها وحصصها يف السوق وهوامش ربحها ،مما
55
يفيض يف نهاية املطاف إىل تعزيز النمو االقتصادي.

 53انظر نايارادو ( ،)2006وماكنزي ورشكاه (.)2012
 54انظر سميث وآخرون ( ،)2004وكورادو وهاو (.)2013
 55انظر ماكنزي ورشكاه (.)2012
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وبغض النظر عن اتجاه السببية ،فإن البيانات تظهر أن أثرى البلدان
تبلغ عتبة معينة لإلعالن ثم تخفض جهودها اإلعالنية كنسبة من الناتج
املحيل اإلجمايل إذا حققت أعىل مستويات التنمية .ويف الواليات املتحدة،
شهد اإلعالن كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل أول األمر زيادة مع الناتج
املحيل اإلجمايل لكل فرد ،ثم انخفض بعد تجاوز الناتج املحيل اإلجمايل
لكل فرد مستوى معينا .وتتبع كل من اململكة املتحدة وكندا وأسرتاليا
56
نمطا مشابها.

الشكل  :5.1يف البلدان ذات الدخل املرتفع يمثل
اإلعالن نسبة مئوية ثابته من الناتج املحيل
اإلجمايل ،بينما يتزايد البحث والتطوير
اإلعالن والبحث والتطوير يف الرشكات يف الواليات املتحدة
كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل
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وكما نوقش أعاله ،قد يعزى هذا التوجه إىل أن اإلنفاق اإلعالني ،أي
عنرص "الرشاء" فقط ،هي طريقة غري مكتملة إلبراز استثمارات اليوم
يف التوسيم .وقد يعزى أيضا إىل منافسة اإلنرتنت التي خ َّفضت حصة
اإلنفاق اإلعالني بقدر كبري خالل العقد األخري.
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ويبني الشكل  5.1أن اإلنفاق اإلعالني كنسبة من الناتج املحيل اإلجمايل
مست ٍو إىل ح ٍد بعيد بالنسبة إىل الواليات املتحدة (أعىل) ،يراوح نسبة
2باملائة من الناتج املحيل اإلجمايل من خمسينيات القرن املايض إىل اآلن،
لكن مع هبوط فعيل يف السنوات األقرب 57.وتكرر نمط اإلنفاق املستوي
هذا بشكل عام بني االقتصادات ذات الدخل املرتفع خالل الفرتة -1996
( 2010الشكل  ،5.1أسفل) .وباملقارنة ،اتبعت نفقات البحث والتطوير
يف الواليات املتحدة مسارا مختلفا منذ الخمسينيات ،حيث تظهر زيادة
رسيعة كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل (الشكل  ،5.1أسفل)،
مما يوحي بانفصال بني إنفاق البحث والتطوير واإلنفاق اإلعالني  -يف
الواليات املتحدة عىل األقل.
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مالحظة :البلدان املدرجة يف عينة االقتصادات ذات الدخل املرتفع عىل اليمني
هي أسرتاليا وكندا وفنلندا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا واليابان وجمهورية
كوريا والربتغال وإسبانيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
املصدر :يسار :كورادو وهاو ( )2013استنادا إىل تقديرات لإلعالنات أعدها
أصال روبرت كوين ،وتقديرات للبحث والتطوير من إصدار مكتب التحليل
االقتصادي بالواليات املتحدة لحسابه الفرعي الخاص بالبحث والتطوير.
يمني :الويبو ،استنادا إىل وارك وقاعدة بيانات معهد اليونسكو لإلحصاء.

 56الناتج املحيل اإلجمايل بدوالرات تعادل القوة الرشائية الثابتة لعام
 2005استنادا ً إىل إصدار عام  2013من قاعدة بيانات االقتصاد
الكيل (" )"Total Economyالتي تديرها "ذا كونفرنس بورد".
 57انظر بتلنغماير (.)2008
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وبالنظر إىل نفس الرسم البياني موقعا ملجموعة من االقتصادات ذات
الدخل املرتفع (الشكل  ،6.1أعىل) ،يظهر تطور مست ٍو كذلك يف املكون
اإلعالني وزيادة أرسع يف إنفاق البحث والتطوير لألعمال خالل الفرتة
 .2010-1988ومع ذلك ،توجد يف كل بلد فروق مهمة ،حيث يظهر
اإلنفاق يف اليابان ومنطقة اليورو مستويا ،بينما تنخفض نظائره يف
اململكة املتحدة عىل امتداد هذه الفرتة الزمنية األقرص (انظر أيضا الشكل
 ،6.1أسفل).
ومن املالحظ أيضا ،وبالرغم من الرتابط الشديد بني الناتج املحيل اإلجمايل
واإلعالن ،أن معدالت اإلعالن بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل تتنوع
تنوعا واسعا بني البلدان ذات الدخل املرتفع الرئيسية .فامليل اإلعالني
بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل أعىل يف الواليات املتحدة ،عىل سبيل
املثال ،مقارنة بمعظم البلدان األوروبية ،بينما تتسم شدة النسبة بني
اإلعالن والناتج املحيل اإلجمايل يف اليابان بانخفاض ملحوظ 58.وقد
يرجع هذا التفاوت أيضا إىل فروق القياس عرب البلدان ،غري أن الفهم
الجيد ألسباب هذا التنوع يف الدرجة  -مثل مستوى املنافسة أو الثقافة
أو التكوين الصناعي وما إىل ذلك  -لم يتحقق بعد .ومن امللفت أن درجة
استخدام العالمات التجارية تتفاوت كذلك تفاوتا واسعا بني بلدان عىل
مستويات متماثلة من التنمية (انظر القسم .)1.3.1

وتظهر يف الشكل  4.1االقتصادات ذات الدخل املتوسط يف القسم السفيل
األيرس من الرسم البياني .وقد شهد امليل اإلعالني يف الصني والهند ارتفاعا
حادا بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد مدة معينة ،غري أنه استوى
أو انخفض يف السنوات األخرية .والزيادة الحادة يف حالة الصني والهند
مشابهة ملسار الربتغال ،حيث سجل الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد يف
هذه األخرية مستويات منخفضة نسبيا خالل ثمانينيات القرن املايض .ويف
نفس الوقت ،كان الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد يف الربتغال خالل حقبة
الثمانينات تلك أعىل من الصني والهند ،لكن امليل لالستثمار يف سماتها
التجارية كان أصغر بشكل معترب .وبذلك يتضح أنه عىل مستوى محدد
من التنمية ،تتسم الصني والهند بجاذبية إعالنية أعىل ألصحاب السمات
التجارية األجانب واملحليني عىل ح ٍد سواء .وموضع التساؤل األسايس
هنا هو مدى تأثري العوملة عىل مدى الثالثني عاما املاضية يف وضع مثل
هذه االقتصادات رسيعة النمو ذات الدخل املتوسط عىل مسار مختلف
عن حال البلدان ذات الدخل املرتفع حني كانت يف تلك املرحلة التنموية
ذاتها قبل عقود قليلة .ويبدو أنه بالنسبة إىل مستوى معني من الناتج
املحيل اإلجمايل ،يلزم ضخ مزيد من االستثمارات يف التوسيم اليوم مقارنة
باملايض .ويضاعف أصحاب السمات التجارية األجنبية أيضا جهودهم
ملواكبة التوسع الرسيع يف عدد كبري من مستهلكي الطبقة املتوسطة
الجدد يف هذه االقتصادات ممن لم ُيجتذبوا بعد إىل "األسواق امل َو َّسمة".
وقد شهدت االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،عند مقارنتها باالقتصادات
ذات الدخل املرتفع ،كما يظهر هنا يف نموذج الصني الصارخ ،زيادة يف
نسبة البحث والتطوير وزيادة  -وإن كانت أبطأ  -يف الكثافة اإلعالنية
(الشكل  ،5.1أسفل).
وتتأكد النتائج املذكورة أعاله عند تقدير استثمارات التوسيم يف اإلعالن
وأبحاث التسويق بمعدالت االستهالك املعدلة صعودا (انظر الشكل
 ،)6.1حيث تتسم استثمارات التوسيم بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل
باالستقرار أو الهبوط يف حالة االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،بينما
تزداد يف حالة االقتصادات ذات الدخل املتوسط أو املنخفض ،وعىل
األخص يف حالة الصني .واستنادا إىل هذا النهج ،فمن املقدر أن يكون
مجموع االستثمارات يف السمات التجارية عىل الصعيد العاملي 466
بليون دوالر أمريكي خالل عام  ،2011أو نحوا من 0,7باملائة من
الناتج املحيل اإلجمايل العاملي .ويستند هذا مرة أخرى إىل املكون املشرتى،
مع استبعاد التسويق االسرتاتيجي ،وربما نفقات أخرى ال تُرصد يف
ميزانيات اإلعالن املعتادة.

 58انظر نايارادو ( .)2006وانظر فان دير ورف وآخرون (.)2008
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الشكل  :6.1استثمارات التوسيم تنمو كنسبة مئوية من الناتج
املحيل اإلجمايل يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط واملنخفض
استثمارات التوسيم يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع مقابل تلك ذات الدخل
املتوسط واملنخفض ،كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل2011-1988 ،
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0.20%

فيلزم إذا التوصل إىل تقدير أدق الستثمارات التوسيم .وألغراض هذا
التقرير ،استُخدمت حسابات تقييم أشمل الستثمارات التوسيم يف بلد
واحد ،وهو الواليات املتحدة (انظر كورادو وهاو ( .))2013وقد
أحرز معدو التقرير تقدما عىل جبهات ثالث :استخدام معدالت استهالك
أدق ،وإدراج نفقات املكون املشرتى عىل التسويق االسرتاتيجي ،وإدراج
تقدير للحساب الذاتي وأنشطة اإلعالن والتوسيم الداخلية 59.وقد اختار
كورادو وهاو ( )2013لهذه األخرية مهنا يعتقد انخراط ممارسيها
بنشاط يف إنشاء السمات التجارية وتعهدها  -بما يف ذلك مهن متعلقة
بالحواسيب وباإلعالم  -مراعاة للوجاهة املتزايدة لإلنرتنت يف تكوين
السمات التجارية 60.ويرجح دون شك أن تتدنى تقديرات إلسهام
التوسيم يف االقتصاد عن الواقع إذا اقترص قياس استثمارات التوسيم
عىل مهن مثل اإلعالن.
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مالحظة :بيانات اإلعالن مختلفة للواليات املتحدة وأقل من بيانات التقدير السابق يف
الشكل ( 5.1أعىل) نتيجة الستخالص التقديرات العاملية من قاعدة بيانات مختلفة.
املصدر :كورادو وهاو ( ،)2013استنادا إىل بيانات اإلعالن املصنفة حسب
الوسيلة اإلعالمية من وارك ،وبيانات عائدات أبحاث التسويق من إيسومار.

ويقدم التحليل املوضح أعاله أفضل بيانات توصل إليها الباحثون يف
معرض تقدير االستثمارات العاملية يف السمات التجارية عرب البلدان.
وبالرغم من فحوى هذه البيانات ،يتواصل يف التحليل الحايل تدني
التقديرات ملكونات مهمة من استثمارات التوسيم بالنسبة إىل حقيقتها،
وهي عىل وجه التعيني مكونات معينة من نفقات التوسيم املشرتى ،واألهم
منها جميع األنشطة املتعلقة بالسمات التجارية يف إدارات التسويق أو
اإلعالن الداخلية يف الرشكات ،أي رواتب املوظفني املعنيني وأجورهم،
وبالتايل ال يؤخذ يف االعتبار ما يسمى "مكون الحساب الذاتي".
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 59تُستخدم أبحاث التسويق واستطالعات الرأي العام ( )NAICS 54191
لقياس خدمات أبحاث التسويق املشرتاة .وتُستخدم خدمات استشارات
التسويق ( )NAICS 541613لقياس خدمات التسويق االسرتاتيجي
املشرتاة .وتُحسب خدمات التسويق االسرتاتيجي (سواء كانت داخلية
أو مشرتاة) اآلن كاستثمارات يف التوسيم ،مقارن ًة باستثمارات
رأس املال املؤسيس املستخدمة يف جهود إطار األصول غري امللموسة
وقياسها السابقة كما هو الشأن ،عىل سبيل املثال ،يف الشكل .2.1
 60انظر كورادو وهاو ( ،)2013الجدول  .7وقد استخدمت قائمة من
 14مهنة محددة لرصد استثمارات الحساب الذاتي .وتتألف إحدى
مجموعات املهن املستخدمة لوضع تقديرات داخلية لالستثمارات يف
التوسيم من فئة معينة من املديرين واملحللني  -مديري إعالن وعالقات
عامة ،ومديري تسويق وعالقات عامة ،وباحثي تسويق ،بينما تتألف
مجموعة ثانية من فئة معينة من املهن املتعلقة بالحواسيب والكتابة/
التحرير واإلعالم ،بغية رصد النفقات الداخلية عىل اإلعالنات ذات الصلة
باإلنرتنت ،مما يمثل أحد االتجاهات الجديدة املحددة يف القسم .1.1
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وعند النظر يف مدخالت العمالة يف تكوين هذه األصول غري امللموسة،
نجد أن مهنا أخرى خالف اإلعالن املحض تسهم كذلك يف إنشاء كنه أي
61
سمة تجارية من حيث السمعة والصورة.
ونتيجة لذلك ،وجد معدو التقرير أن استثمارات التوسيم يف الواليات
املتحدة أعىل بكثري مما كان مقدرا أصال؛ وانسحب أثر ذلك عىل مستويات
هذه االستثمارات وعىل مسارها كذلك بشكل إيجابي انظر الشكل .)7.1
وتبدل الحال من االتجاه السفيل ،كما كان من شأن االقتصار عىل النظر
يف نفقات اإلعالن وحدها أن يظهره ،إىل تبني اتجاه ذو تصاعد طفيف
يف إجمايل النفقات عىل السمات التجارية لفرتة  .2011-2000ويظهر
يف الشكل  7.1أن استثمارات التسويق الداخلية يف الرشكات نمت بوقع
أرسع من الناتج املحيل اإلجمايل االسمي خالل الركود االقتصادي يف عام
 2009وتوابعه ،حيث تزايدت برسعة يف الفرتة من  2007إىل ،2011
وبوقع أرسع من نمو الناتج املحيل اإلجمايل .وخالل نفس الفرتة ،هبط
إنفاق وسائط اإلعالن  3,3يف املائة سنويا ،مما يعكس صعوبة استخدام
اإلنفاق اإلعالني مقياسا دقيقا لالستثمار يف السمات التجارية.

الشكل  :7.1تظهر بيانات استثمارات التوسيم األدق
للواليات املتحدة اتسام االستثمار بدرجة أعىل من الديناميكية
مما ُيتصور عند النظر يف بيانات اإلعالن وحدها
مكونات مقاييس جديدة الستثمارات رشكات الواليات املتحدة يف التوسيم
كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل ،يف الفرتة من  1987إىل 2011
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استثمارات رشكات الواليات املتحدة يف التوسيم مقابل إنفاق الوسائل اإلعالنية كنسبة
مئوية من الناتج املحيل اإلجمايل ،يف الفرتة من  1987إىل 2011
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اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ أدوات اﻟﺘﻮﺳﻴﻢ
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مالحظة :إنفاق الوسائل اإلعالنية للرشكات هو سلسلة
اإلنفاق اإلعالني املصنف حسب الوسيلة اإلعالنية من
كووين/غالبي/وارك مطروحا منها اإلنفاق املقدر من املؤسسات التي ال تستهدف الربح واألفراد.
املصدر :كورادو وهاو (.)2013

 61انظر أيروين وآخرون ( .)2008تبدو مجموعة املهن التي تسهم يف
التوسيم متنوعة بالفعل ،ويتزايد تمثيلها مصدرا ً مهما ً للوظائف يف
االقتصادات الحديثة .انظر مكتب امللكية الفكرية باململكة املتحدة
( ،)2011واملكتب اإلسباني للرباءات والعالمات (.)2012
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املحسن ،بلغت استثمارات التوسيم يف الواليات املتحدة
وحسب املقياس
َّ
 340بليون دوالر أمريكي عام  ،2010وبالتايل يكون اإلسهام
االقتصادي الستثمارات التوسيم أعىل من اإلسهام املقدر سابقا بنح ٍو
من 65باملائة (انظر الشكل  ،)8.1بل إنه يقرتب ،من حيث اإلسهام
يف النمو االقتصادي ،من 50باملائة تقريبا من اإلسهام املبارش للبحث
والتطوير ذي التمويل الخاص .ويشري البحث كذلك إىل زيادة يف األهمية
النسبية إلسهام استثمارات التوسيم يف نمو املخرجات لكل ساعة منذ
عام  .2007وهو يثبت ،اختصارا ،أن استثمارات التوسيم لم تنل حقها
من التقدير بالنسبة إىل حجمها وقدر إسهامها يف النمو االقتصادي،
وأنها تمثل ،رغم إسهامها بقدر أقل من البحث والتطوير ،مصدرا
رئيسيا للنمو االقتصادي غري مأخوذ حاليا يف الحسبان .وتدل املقاييس
الجديدة كذلك عىل أن االقتصادات ذات الدخل املرتفع ربما لم تقلل من
استثمارات التوسيم لديها ،وال أبقتها عىل مستوى ثابت ،كما يوحي
بذلك التحليل املستند إىل اإلعالن وحده .ويبني نموذج الواليات املتحدة
بوضوح أن اتخاذ نفقات اإلعالن وحدها مقياسا لجهود التوسيم مسلك
غري صائب ،بل إن استثمارات التوسيم نمت بقوة منذ عام  ،1980وقد
أسهمت يف حالة الواليات املتحدة إسهاما معتربا يف نمو املخرجات لكل
ساعة .ويف الفرتة من  1987إىل  ،2011مثلت االستثمارات األمريكية
يف السمات التجارية نحوا من  22يف املائة من مجموع استثمار األصول
غري امللموسة .ومن الجدير باملالحظة أنها تجاوزت استثمارات البحث
والتطوير والتصميم.
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الشكل 8.1

اإلسهام بنقاط النسبة املئوية يف النمو االقتصادي من
حيث املخرجات لكل ساعة2007-1995 ،
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مالحظات :أعىل ،البحث والتطوير واإلسهام القائم للتوسيم ،استنادا إىل معلومات
مدونة يف كورادو وآخرون ( .)2013ويشري البحث والتطوير ذي التمويل الخاص إىل
البحث والتطوير الذي تجريه صناعات تستهدف الربح فقط (بمعنى استبعاد البحث
والتطوير األكاديمي) .أسفل ،املخرجات صناعة خاصة ال تتضمن التعليم والصحة
والعقارات .وتقع الفرتات الزمنية الثالث األوىل يف الرسم البياني بني سنوات ذروة
دورة األعمال ،عىل النحو الذي ع َّرفه به املكتب الوطني لألبحاث االقتصادية.
املصدر :كورادو وهاو (.)2013
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وتعكس تقديرات استثمارات التوسيم هذه تقدما معتربا إذا ما قورنت
بالتقديرات السابقة .ومع ذلك ،مازالت الحاجة إىل مزي ٍد من العمل قائمة،
وذلك أوال ألن مؤرشات استثمارات التوسيم الجديدة هذه ما حسبت
إال للواليات املتحدة ،حيث تتاح البيانات التفصيلية الالزمة ،وثانيا ألن
جهود اإلعالن والتوسيم وتنظيمها داخل الرشكة وخارجها تتطور،
وسيحتاج النهج الحايل إىل تهذيب ،حيث يرجح أن يتطلب األمر تعديال
يف املهن املختارة لتمثيل جهود التوسيم الداخلية أيضا .وأما السبب
الثالث لتلك الحاجة ،فهو استمرار تشكيل التكنولوجيات الجديدة ،مثل
النطاق العريض املتنقل وشبكات التواصل االجتماعي والفيديو الرقمي
وغريها ،للكيفية التي توضع استثمارات التوسيم وتقاس بها ،ألن
تحديات إضافية ستنشأ فيما يتعلق بالقياس الدقيق ملكونات الحساب
الذاتي أو املشرتاة ذات الصلة.
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ويف الختام ،تطل مسألة جسيمة برأسها ،وذلك أن قياس استثمارات
التوسيم مع ما له من أهمية يقرتن بأمر آخر مسا ٍو له يف األهمية كذلك،
أال وهو التمكن من رصد فعالية تلك االستثمارات وبالتايل تصنيف وقعها.
وتشري الوقائع إىل تحسن يف العائد األسايس عىل النفقات املستثمرة يف
التسويق واإلعالن بفضل تحسني االستهداف الذي أتاحته التكنولوجيات
الجديدة ،وعىل األخص اإلعالن عرب اإلنرتنت وإمكانية الوصول إىل بيانات
العمالء بدقة أعىل (انظر القسم  .)1.1وقد يكون من املثري لالهتمام
محاولة التوصل من خالل املزيد من األبحاث إىل فهم كيفية انعكاس
االستثمارات املتغرية يف التوسيم عىل سوق البيانات (الكبرية) ،فإن
وجد أن فعالية اإلعالن تزداد بالفعل ،فيكون من شأن انخفاض نسبة
استثمارات التوسيم إىل الناتج املحيل اإلجمايل  -عىل النحو املشاهَد يف
كثري من البلدان ذات الدخل املرتفع خالل السنوات األخرية  -أن يعكس
أيضا مستوى أعىل من الفعالية الستثمارات التوسيم.
ويف ذات الوقت ،تسهل شبكات التواصل االجتماعي تناقل التعليقات
حول أوجه الخلل يف األداء بني املستهلكني بشكل أرسع بكثري مقارنة
بالقنوات التقليدية .كما يتاح للمنافسني الجدد النفاذ إىل األسواق برسعة
أعىل وتكلفة أقل من أي وقت مىض إن استطاعوا ابتكار يشء يأرس
خيال املستهلكني.
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2.2.1

اإلطار  :5.1إيكيا  -من أوىل الرشكات التي تكشف عن قيمة
سمتها التجارية

للسمات التجارية الرائدة قيمة معتربة ومتزايدة

يف بداية عام  ،2012أصبحت إيكيا واحدة من أوىل الرشكات التي تكشف
عن قيمة سمتها التجارية كجزء من معاملة مالية بني رشكة قابضة وإحدى
رشكاتها التابعة .فقد باعت مؤسسة إنترييغو االسم التجاري لرشكة إنرت
إيكيا سيستمز ،وهي رشكة تابعة تمتلك اآلن عالمات إيكيا التجارية ،مقابل
 11بليون دوالر تقريبا كسبيل إىل "جمع هيكلية الرشكة وتبسيطها".
وقيل إن التقدير كان نتاج استخدام بيانات داخلية باالقرتان مع تحليل
خارجي ،وجاء قريبا إىل حد معقول من التقديرات الني نرشت من خالل
62
اثنني من املؤرشات التي يتناولها هذاالقسم.

إذا استثمرت الرشكات مبالغ كبرية يف بناء صورة وسمعة قويتني ،فكم
تبلغ قيمة سماتها التجارية؟
ليس من السهل تقدير قيمة سمة تجارية والعالمة التجارية التي تستند
إليها (انظر اإلطار  6.1لالطالع عىل مختلف النُهج املتبعة) .ففي التطبيق
العميل ،ال يوجد من البيانات التي يمكن قبولها باطمئنان بشأن القيمة
الفعلية للسمات التجارية القائمة إال القليل .وبالنظر إىل االستثمارات
التي تضخها رشكات كثرية يف العالقات العامة واإلعالن ،عالوة عىل
إمساكها بمجموعات عاملية من العالمات التجارية ،يتضح أن الرشكات
تدرك وجاهة السمات التجارية .ومع ذلك ،فال تعلن الرشكات عن قيم
السمات التجارية بشكل نشط .وال تهيئ املعايري املحاسبية أي أسلوب
موحد لحساب القيمة ،بل إن تلك املعايري يف الواقع تضع قيودا بشكل عام
عىل إدراج قيمة السمة التجارية ،وما يقرتن بها من الشهرة التجارية،
يف بيان امليزانية .وال تدرج االستثمارات يف الجوانب غري امللموسة إال
كنفقات تشغيل ،وذلك يف أحسن األحوال (انظر القسم  .)1.2.1ويتحقق
االستثناء من هذه القاعدة عند حصول الرشكات عىل تقييم رسمي لسمة
تجارية نتيجة إلقدامها عىل رشاء كيان تجاري أو بيعه .و ُيسمح للرشكات
يف معظم البلدان بإثبات قيمة ما تقتني من السمات التجارية ،أي الشهرة
التجارية املقتناة ،باعتبارها أصوال غري ملموسة قابلة للتحديد ،كما يؤذن
لها بوضعها عىل بيان ميزانية الرشكة املقتنية .وقد حدث يف حالة قريبة
العهد ،لكنها غري معتادة ،أن أدخلت قيمة السمة التجارية يف معاملة بني
رشكة قابضة ورشكاتها التابعة (انظر اإلطار .)5.1

املصدر :مقاالت صحفية ومواد عن عالقات املستثمرين من  9أغسطس .2012

وحتى لو أرادت الرشكات الترصيح علنا بمعلومات عن قيم السمات
التجارية ،فال توجد آلية سوق لتحديد قيم السمات التجارية ،إال يف حالة
اقتناء سمات أو عالمات تجارية أو ترخيصها ،وحيث يتفق الطرفان عىل
63
تقييم الشهرة التجارية املقرتنة بالسمة التجارية (انظر القسم .)4.1
ومع ذلك ،فقد برزت مؤرشات عاملية ،وهي مؤرشات تنرش قيم ما يسمى
بالسمات "املائة األوىل" أو "الخمسمائة األوىل" عىل الصعيد العاملي (انظر
الجدول  1.1لالطالع عىل بيانات للسمات التجارية العرش األوىل عرب
أبرز ثالثة تصنيفات لقيم السمات التجارية) .وتركز هذه التصنيفات،
التي تجمعها براندز وبراند فايننس وإنرتبراند ،بالرضورة عىل مجموعة
صغرية مختارة من السمات التجارية األوىل وال تدَّعي تقييم قيم السمات
التجارية لجميع الرشكات أو االقتصاد ككل .وعالوة عىل ذلك ،تتسم
منهجيات تحديد قيم السمات التجارية ،عىل النحو املع َّرف يف مستهل
هذا القسم ،بتعقيد هندستها ،مما يوجب إجراء اختيارات منهجية ،مع
ما ينطوي عليه كل منها من أوجه قوة وضعف.

 62يف عام  ،2012قدرت إنرتبراند قيمة إيكيا بمبلغ  11,9بليون
دوالر ،وقدرتها براند فايننس بمبلغ  9,2بليون دوالر.
 63ذكر آدامز وأوليكساك ( )2011أنه قد يصعب تحديد
القيمة النقدية للسمات التجارية ،نظرا ً لعدم انطواء عملية
إنشاء السمات التجارية عىل أي معامالت مالية.
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الجدول  :1.1قيم السمات التجارية مرتفعة ومهمة كنسبة من الرسملة السوقية
قيم السمات التجارية العرش األوىل يف عام  2013باألرقام املطلقة وكنسبة من الرسملة السوقية للرشكة
إنرتبراند

الرشكة
أبل

جوجل

كوكاكوال

آي بي إم

مايكروسوفت

جنرال إلكرتيك

ماكدونالدز

سامسونغ

إنتل

تويوتا

املتوسط

براند فايننس

براندز

قيمة السمة
التجارية2013
(بباليني الدوالرات
األمريكية)

قيمة السمة التجارية
كنسبة مئوية من
الرشكة
الرسملة السوقية

قيمة السمة
التجارية2013
(بباليني الدوالرات
األمريكية)

قيمة السمة التجارية
كنسبة مئوية من
الرشكة
الرسملة السوقية

98.3

58.0%

185.1

41%

93.3

20.7%

جوجل

113.7

39%

79.2

39.3%

112.5

56%

78.8

26.9%

ماكدونالدز

90.3

94%

59.6

22.9%

47

19.9%

42

43.9%

39.6

35.2%

37.3

20.0%

35.4

17.8%

61

30.5%

أبل

آي بي إم
كوكاكوال

إي تي آند تي

مايكروسوفت

مارلبورو

فيزا

تشاينا موبايل

أبل

سامسونغ
جوجل

مايكروسوفت

وال-مارت

78.4

46%

75.5

43%

آي بي إم

69.8

27%

69.4

غري متاح

أمازون

56.1

49%

55.4

25%

91

46.7%

جنرال إلكرتيك
كوكاكوال
فرييزون

قيمة السمة
التجارية2013
(بباليني الدوالرات
األمريكية)

قيمة السمة التجارية
كنسبة مئوية من
الرسملة السوقية

87.3

19%

58.8

32%

52.1

18%

45.5

18%

42.3

18%

37.7

19%

37.2

16%

36.8

27%

34.2

20%

30.7

23%

46

21%

مالحظة :تستند القيم للرسملة السوقية إىل تقييمات يف بورصة نيويورك ،مأخوذة من ياهو! فايننس ،تاريخ النفاذ  6سبتمرب  2013الساعة  2مساء.
املصدر :الويبو ،استنادا إىل براندز ،براند فايننس ،إنرتبراند.

وعىل ذلك ،تفرز املنهجيات املختلفة ومعايري اإلدراج املختلفة نتائج مختلفة
كذلك .ففي عام  ،2013لم تشرتك تصنيفات الصدارة الثالثة إال يف 33
سمة تجارية فيما بينها ،كما يمكن أن تختلف القيمة التي تعينها املؤرشات
القائمة لنفس السمة التجارية بشكل ملحوظ .وترتاوح القيمة اإلجمالية
لجميع السمات التجارية األوىل يف تصنيفي براندز وبراند فايننس بني
 863بليون و 1,2تريليون دوالر أمريكي ،أي أن نسبة التنوع تبلغ
حوايل  39يف املائة 64.وتتنوع القيمة املعينة لسمة أبل التجارية ،عىل
سبيل املثال ،يف تقييمني مختلفني بفارق يبلغ حوايل  100بليون دوالر
أمريكي (الجدول .)1.1

وبالرغم من هذه املحاذير ،فإن دراسة مؤرشات قيم السمات التجارية
عىل املدى الزمني وعرب املؤرشات تؤدي إىل تبرص بعدد من األمور أولها
أن قيمة السمات التجارية ،وفقا لهذه التصنيفات ،معتربة وأنها ،يف
الغالب األعم ،تتزايد ،بمتوسط قيم يرتاوح بني  46مليار و 91مليار
دوالر أمريكي للسمات التجارية العرش األوىل يف التصنيفات الثالثة
املذكورة يف عام  .2013وعالوة عىل ذلك ،ومن حيث القيم االسمية،
نمت القيمة اإلجمالية للسمات التجارية العاملية املائة األوىل بنسبة 32
باملائة (براندز) و19باملائة (براند فايننس) و 24باملائة (إنرتبراند) بني
عامي  2008و ،2013بالرغم من الركود االقتصادي الذي بدأ عام
 .2009وال تعرب السمات التجارية املائة األوىل وأداؤها بالرضورة عن
قيم السمات التجارية لجميع الرشكات ،ومع ذلك فقد شهدت السمات
التجارية املائتني إىل الخمسمائة األوىل يف تصنيف براند فايننس نموا
مشابها يف قيمها كذلك.

 64وتقع القيمة اإلجمالية للسمات التجارية جميعا ً حسب
تقييم إنرتبراند يف الوسط بني هذين التصنيفني.
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وبالفعل ،يبني الجدول  1.1أيضا أن القيم املعينة للسمات التجارية تشكل
نسبة معتربة من الرسملة السوقية للرشكة ،مما يعضد التحليل السابق
الذي طرح اإلسهام الكبري الذي تحدثه السمات التجارية يف قيمة حملة
األسهم 65.وما من شك أن هذا يرجع أيضا إىل واقع حساب مؤرشات قيم
السمات التجارية إىل ح ٍد بعيد عن طريق إدخال أرباح الرشكة الحالية
واملستقبلية (انظر اإلطار  .)6.1ومن التساؤالت غري املحسومة أيضا
إن كانت نسبة قيمة السمة التجارية يف الرسملة السوقية تقل يف حالة
66
السمات التجارية غري املصنفة ضمن املائة األوىل.

ووفقا لحسابات الويبو ،يمثل قطاع التكنولوجيا وقطاع اإلنرتنت ،مما
يتضمن سمات تجارية مثل غوغل ،أعىل قيم السمات التجارية املجمعة
تصنيفا من بني السمات التجارية العاملية املائة األوىل .وييل ذلك ضمن
أعىل القطاعات تصنيفا من حيث القيمة اإلجمالية ضمن السمات التجارية
العاملية املائة األوىل قطاعات أعرق مثل رشكات السيارات بي إم دبليو
ومرسيدس بنز وفولكس فاغن للسيارات؛ ومصارف مثل ويلز فارغو
وإت إس بي يس وجي بي مورغان؛ ورشكات خدمات أعمال مثل سيسكو
وأوراكل وساب ،وتكتالت مثل جنرال إلكرتيك وسيمنز وتاتا.

الشكل  :9.1إجمايل قيمة السمات التجارية
للسمات التجارية العاملية املائة األوىل تتزايد

وألسباب سبق توضيحها (انظر القسم  ،)2.1تتبع املؤسسات متعددة
الجنسيات الخارجة عن نطاق االقتصادات ذات الدخل املرتفع اسرتاتيجيات
لبناء سمات تجارية أو اقتنائها يف بالدها وخارجها .وقد تبنت الرشكات
اسرتاتيجيات متعددة ،بل ومتكاملة أحيانا ،مع التغريات يف االقتصادات
املحلية والعاملية ونموها 67.وتطورت اسرتاتيجيات بعض الرشكات مع
الوقت ،حيث تمكنت رشكات يف بلدان مثل اليابان وجمهورية كوريا ،التي
كانت يف وقت سابق تتبع اسرتاتيجية خفض التكاليف وخفض األسعار،
من رفع األسعار والجودة ،وبالتايل تحويل منتجات منخفضة التكلفة إىل
سمات تجارية مميزة .وقد حققت رشكات أخرى ،منها رشكات يف صناعة
تكنولوجيا املعلومات عىل وجه الخصوص ،لنفسها سمعة كموفر ملكونات
معينة ،أو ُمصنع تجميع وتعاقد (مثل إيسيوس وآيرس وغريهما)؛ وقد
تكون هذه الرشكات (مثل هواوي) قد ركزت عىل العمالء املؤسسيني قبل
الدخول يف أسواق املستهلك النهائي بسمة تجارية أرسخ ،بينما توجهت
رشكات أخرى إىل رشاء سمات تجارية من رشكات يف اقتصادات ذات
دخل مرتفع .وتتبع الكثري من اسرتاتيجيات السمات الجارية الناجحة
هذه التغريات يف املناخات االقتصادية وتطور الفرص عىل مر الزمن.

إجمايل قيمة السمات التجارية املائة األوىل ،2013-2008 ،بالرتيليون دوالر أمريكي
3,0
إﻧﱰﺑﺮاﻧﺪ

ﺑﺮاﻧﺪز

ﺑﺮاﻧﺪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

2013

2012

2011

2010

2009

2008

املصدر :الويبو ،استنادا إىل بيانات من براندز وبراند فايننس وإنرتبراند

 65دراسة من إعداد إنرتبراند بالتعاون مع جي بي مورغان.
واملطروح يف هذه الدراسة هو أن "السمات التجارية
تشكل أكثر من ثلث قيمة حملة األسهم".
 66تشري بيانات مأخوذة من كوربراند أعدتها كارول كورادو وجانيت
هاو يف ذا كونفرنس بورد إىل أن تقدير قيم السمة التجارية
املؤسسية ،إجماالً ،يرتاوح بني  5و 7باملائة من الرسملة السوقية
بالنسبة إىل رشكات الواليات املتحدة الخمسمائة األوىل.
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 67انظر تشاتوبادياي وباترا ( ،)2012وكومار وستينكامب ()2013
لالطالع عىل تناول مستفيض السرتاتيجيات التوسيم لرشكات
متعددة الجنسيات منشؤها اقتصادات ذات دخل متوسط.
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الشكل  :10.1السمات التجارية الناشئة من اقتصادات ذات دخل مرتفع متصدرة لتصنيفات
السمات التجارية العاملية ،لكن السمات التجارية األخرى تدرك الركب
عدد السمات التجارية لكل اقتصاد ،السمات التجارية الخمسمائة األوىل حسب براند فايننس2013 ،

ﺳﻮﻳﴪا19 ،

ﻛﻨﺪا14 ،

اﻟﺼﻦﻴ26 ،

ﻓﺮﻧﺴﺎ31 ،
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ32 ،

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻛﻮرﻳﺎ14 ،
اﻟﺴﻮﻳﺪ8 ،

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ8 ،

اﻟﻬﻨﺪ6 ،

اﻟﱪازﻳﻞ9 ،

ﻫﻮﻟﻨﺪا11 ،

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ10 ،

أﳌﺎﻧﻴﺎ33 ،

ﺑﻠﺪان أﺧﺮى47 ،

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ8 ،

اﻟﻴﺎﺑﺎن49 ،

أﺳﱰاﻟﻴﺎ8 ،
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة185 ،

مالحظة :لم يدرج أي اقتصاد ما لم يكن له أكثر من خمس سمات تجارية ضمن تصنيف الخمسمائة األوىل.
املصدر :الويبو ،استنادا إىل بيانات من براند فايننس

وتقرتن معظم السمات التجارية األوىل برشكات مقراتها األساسية يف
اقتصادات ذات دخل مرتفع ،ويرجع ذلك جزئيا إىل قضايا منهجية
ومعايري اإلدراج املختلفة (انظر الشكل  .)10.1وقد تصدرت سمات
تجارية منشؤها الواليات املتحدة امليدان من بني الخمسمائة األوىل وفقا
ملؤرش براند فايننس من حيث األرقام ،حيث سبقت سمات تجارية
منشؤها اليابان وأملانيا واململكة املتحدة وفرنسا .إال أن ثمة رشكات
تنتمي إىل اقتصادات أخرى ،خارج نطاق الريادة التقليدية ،تؤثر يف هذه
املؤرشات ،حيث تأتي سمات تجارية صينية يف املرتبة السادسة وتحتل
الربازيل املرتبة الثانية عرشة.
ومن الواضح أن سمات تجارية تنتمي إىل اقتصادات رسيعة النمو ذات
دخل متوسط تحقق مكاسب يف هذا السياق ،ففي عام  ،2008برزت
خمس سمات تجارية (براندز) وسمتان تجاريتان (براند فايننس)
من اقتصادات ذات دخل متوسط يف جدويل املائة املتصدرة هذين ،ثم
زادت أعدادها يف عام  2013إىل ( 17براندز) و( 12براند فايننس).
ومثلت نسبة االقتصادات ذات الدخل املتوسط من حيث إجمايل قيم
أعىل  500سمة تجارية حوايل 9باملائة يف عام  ،2013صعودا من 6
باملائة يف .2009

وقد نما متوسط قيمة السمة التجارية للرشكات التي تتخذ من اقتصادات
ذات دخل متوسط مقرا لها أرسع من قيمة السمة التجارية للرشكات
املوجودة يف اقتصادات ذات دخل مرتفع .بل إن متوسط القيمة للسمات
التجارية الخمسمائة األوىل يف رشكات تتخذ من اقتصادات ذات دخل
متوسط مقرا لها نما بأكثر من  98باملائة بني عامي  2009و،2013
بينما نمت قيمة السمة التجارية لرشكات موجودة يف اقتصادات ذات
دخل مرتفع بنسبة  61باملائة (الشكل .)10.1
ومع ذلك ،فليس هذا االتجاه منتظما يف جميع التصنيفات ،فمازالت
سمات تجارية منشؤها اقتصادات ذات دخل متوسط يف تصنيف إنرتبراند
هامشية ال تمثل إال أقل من واحد باملائة من إجمايل قيم السمات التجارية.
ويرجع ذلك مرة أخرى إىل املعايري املنهجية التي تناولها اإلطار .6.1
ومع تنحية هذه القضية جانبا ،يجمع الجدول  2.1جميع السمات
التجارية الناشئة من اقتصادات ذات دخل متوسط ،ويتناولها عىل أنها
جزء من أحد التصنيفات الثالث .وتنتمي معظم هذه السمات التجارية
إىل قطاعات املصارف أو االتصاالت أو التكنولوجيا .وتتضمن التصنيفات
عددا كبريا نسبيا من السمات التجارية الصينية ( 13من  ،)23ويربز
فيها قطاعا املصارف والتكنولوجيا.
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الجدول  :2.1معظم السمات التجارية الناشئة من رشكات تتخذ من اقتصادات ذات
دخل متوسط مقرا لها تنتمي إىل قطاع االتصاالت وقطاع املصارف
الرتبة
براندز
2013

براند
فايننس
2013

10

20

16

31

قيمة السمة التجارية حسب التصنيف
(بماليني الدوالرات األمريكية)
إنرتبراند
2013

الصني

تنسنت

21

مرصف الصني لإلعمار

22

بايدو

33

الهند

الصني
الصني

الصني

مرصف الصني الزراعي الصني

56

تشاينا اليف

57

مرصف آي يس
آي يس آي

59
58

مرصف الصني
الصناعي والتجاري

الصني ،منطقة هونغ
تشاينا موبايل املحدودة كونغ اإلدارية الخاصة

تاتا

39

37

االسم

البلد

مرصف الصني

64

سينوبك

الصني
الهند

الصني

الصني

الصناعة
املجموعة

براندز

براند فايننس

إنرتبراند

اتصاالت

55,368

23,296

-

مصارف
تكتل

تكنولوجيا

27,273

-

-

26,859

-

20,443

-

-

19,975

15,967

-

تأمني

15,279

-

-

مصارف

14,196

-

-

14,236

14,145

-

مصارف

تكنولوجيا

مصارف

مصارف

نفط وغاز

67

67

65

71

برتوتشاينا

70

63
66

براديسكو

الربازيل

مصارف

موتاي

الصني

استهالكية

سبريبانك

إيتاو

77
73
79

مجموعة إم تي إن

84

بنغ آن

موبايل تليسيستمز
أو جي إس يس

82

إيرتل

89

تشاينا تليكوم

93

مرصف الربازيل

94
93

كورونا

الربازيل

نفط وغاز
مصارف

مصارف

13,127

13,518

-

13,380

12,994

-

12,655

14,160

-

-

13,610

-

-

12,442

-

12,193

-

-

جنوب أفريقيا

اتصاالت

11,448

-

-

االتحاد الرويس

اتصاالت

10,633

-

-

10,558

-

-

10,054

-

-

-

9,974

-

-

9,883

-

-

-

4,276

الصني
الهند

الصني

الربازيل
املكسيك

املصدر :الويبو ،استنادا إىل بيانات من براندز ( )2013وبراند فايننس ( )2013وإنرتبراند (.)2013

ومع تنحية القضايا املنهجية وغريها ،يثبت التقييم القائم لقيمة السمات
التجارية الدور املتنامي واألهمية االقتصادية للسمات التجارية ،وذلك
عىل مستوى الرشكات ومستوى البلدان عىل حد سواء.
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-

18,169

-

الصني

روسيا

41,115

19,820

-

تأمني

اتصاالت

اتصاالت

مصارف
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الجدول : 3.1نظرة عامة عىل تصنيفات سمات تجارية مختارة
االسم/املنشأ

التوافر

السمات التجارية محل النظر

براندز
(اململكة املتحدة)

2013-2006

براند فايننس
(اململكة املتحدة)

2013-2007

املحيط :العالم
الصناعات :الكل
الرشكات :يجب أن تتاح البيانات املالية للجمهور

إنرتبراند
(اململكة املتحدة/
الواليات املتحدة)

2013-2001

املحيط :يجب أن تدر الرشكات أكثر من  %30من عائداتها خارج سوقها الوطنية.
ويجب أن يكون للرشكات حضور فيما ال يقل عن ثالث قارات رئيسية
الصناعات :ال تفي صناعات معينة مثل االتصاالت واألدوية
والطريان بمعايري إنرتبراند لإلدراج
الرشكات :يجب أن تتاح البيانات املالية للجمهور

املحيط :العالم
الصناعات :الكل
الرشكات :يجب أن تتاح البيانات املالية للجمهور .للرشكات
الخاصة تقديم بيانات إن أرادت أن تُدرج.

اإلطار  :6.1املنهجية املستخدمة لحساب قيمة السمة التجارية
تربز من الوجهة النظرية ثالثة نهج لقياس قيمة السمة التجارية 68أولها
نهج "مستوى املنتجات يف السوق" الذي يستهدف تحديد التميز السعري
الذي تحققه السمة التجارية ،أي تقييم ضمني لتدفق العائدات املتحقق
للرشكة من سمتها/سماتها التجارية .وهذا هو السعر اإلضايف الذي
يقبل العميل تحمله للحصول عىل املنتج ذي السمة التجارية مقابل منتج
ال سمة تجارية له .وهذا النهج يبدو وجيها لالقتصاديني ،إال أن تنفيذه
صعب من الناحية العملية 69.حيث يعتمد هذا النهج عىل مقارنة منتجني
متطابقني أحدهما يحمل سمة تجارية واآلخر عار عن ذلك ،وهذا سبب
صعوبة تنفيذه عمليا .ومن األسباب األخرى لصعوبته أن بعض السمات
التجارية تتعلق برشكة لها منتجات متعددة بينما تتعلق سمات تجارية
أخرى بمجموعات كاملة من املنتجات.
وأما النهج الثاني فهو نهج "السوق املالية" ،الذي يحسب قيمة السمة
التجارية استنادا إىل السعر االفرتايض لسمة تجارية لو بيعت أو اقتُنيت
يف معاملة حذرة .وكثريا ما يستند إىل عائدات أصحاب السمة التجارية،
70
لكنه يستخدم أيضا تقييم التدفق النقدي لرسوم الرتخيص واإلتاوات.
وبينما تُستخدم بيانات ثابتة يف الظاهر ،فإنه من الصعب أن تعزى
تدفقات العائدات إىل قوة السمة التجارية وحدها بشكل مالئم .ونظرا
لشح البيانات يف هذا املجال (انظر القسم  ،)4.1فإنه من نفس درجة
الصعوبة أن تحدد معدالت إتاوات أو ترخيص مالئمة للسمات التجارية
محل الدراسة .وعالوة عىل ذلك ،ال يرصد هذا النهج إال القيمة التي تحققها
السمة التجارية للمرخص (ويكون افرتاضيا يف كثري من األحيان) من خالل
تدفق اإلتاوات .ويرجح أن تكون القيمة الكاملة للسمة التجارية أعىل من
ذلك ،حيث يؤول جانب من القيمة التي تحققها السمة التجارية إىل املرخص
له ،وهو عامل ال يحسب هذا النهج له حسابا .وأخريا فإن من شأن هذه
البيانات املالية أال تؤدي إال إىل تقدير قوة السمة التجارية لدى العمالء.

 68استنادا ً إىل اليوادي وآخرون ( )2002ورشحهم لكيلر
وليهمان ( .)2002وعالو ًة عىل ذلك ،يوجد معيار دويل
للتقييم النقدي للسمات التجارية (آيزو .)10668
 69حتى يف حالة التغايض عن قضايا التنفيذ العميل ،يتجاهل هذا النهج
أثر الحجم لوجود سمة تجارية أقوى ،كما أن وجاهته تقل إذا زاد أثر
الحجم عىل أثر السعر ،كما هو الحال يف سوق تجزئة "صيحات األزياء
الرسيعة" .وباإلضافة إىل ذلك ،يتعمد أصحاب بعض السمات التجارية
وضعها يف مقام السعر املنخفض ،مثل ريان إير ،وهي رشكة طريان
تحقق نجاحها عن طريق تمييز نفسها بالسعر املنخفض ،مما ال يولد
أي ميزة سعرية بالنسبة إىل الخطوط الجوية املنافسة ذات الرحالت
القصرية ويحقق أحجاما ً معتربة من املسافرين نتيج ًة لذلك .ويتوجه
معدو التقرير بالشكر إىل مايكل روكا (إنرتبراند) عىل هذا التعليق.
 70انظر اليوادي وآخرون (.)2002

املكونات الرئيسية لحساب قيمة السمة التجارية
البعد املايل

األساس الربح
القيمة املالية عىل أساس
األرباح السابقة واملقبلة

بعد املستهلك

بحث مستهلكني كمي
 استقصاءات مستهلكني -مقابالت مستهلكني

األساس العائد
القيمة املالية عىل أساس معدل إتاوات
مطبق عىل العائدات املقبلة

بحث نوعي ومايل
 هيئات خرباء داخلية -مصادر خارجية

األساس الربح
القيمة املالية عىل أساس
األرباح السابقة واملقبلة

تحليل نوعي
 هيئات خرباء داخلية بحث أويل -بحث مكتبي

ويركز النهج الثالث "عقلية العميل" عىل مواقف العمالء من السمة
التجارية ،وهو يعتمد عىل أبحاث نوعية وكمية تستند إىل استقصاءات
العمالء ومقابالت واستطالعات .وهذا األسلوب هو األكثر كلفة من حيث
التنفيذ ،ويكون يف كثري من األحيان مقيدا بأحجام عينات صغرية لتصنيفات
السمات التجارية هذه ،ما لم يجر أصحاب سمات تجارية معينة أبحاثا
مخصصة بعينات تمثيلية كاملة .وباإلضافة إىل ذلك ،ال يوجد اتفاق عىل
مقياس أو وحدة قياس لتقييم قيمة سمة تجارية بشكل سليم وفقا ملا
ترصده تصورات العمالء 71.وعالوة عىل ذلك ،يصعب مع قائمة طويلة
بمائة أو خمسمائة سمة تجارية متصدرة وضع تقديرات عىل الصعيد
العاملي تجمع قيم السمات التجارية بدقة  -كما يتصورها أشخاص مختلفو
72
الجنسيات  -يف مؤرش قيمة كمي و/أو مايل واحد.
ويف مجال التطبيق العميل ،توظف التصنيفات القائمة مزيجا من النهج
سالفة الذكر لتقييم قيم السمات التجارية .ويلخص الجدول  3.1النُهج
الرئيسية املستخدمة يف جمع مختلف املؤرشات.
وتختلف املؤرشات يف املستهل من حيث النهج التي تتبعها يف اختيار السمات
التجارية التي ُينظر فيها من أجل اإلدراج يف قوائم املؤرشات .فتصنيف
إنرتبراند ،عىل سبيل املثال ،يشرتط تحقيق الرشكة أكثر من  30باملائة
من عائداتها خارج سوقها الوطني ،ويف ثالث قارات.
وتنطوي املؤرشات الثالثة جميعا عىل بعد مايل قوي ،مما يعكس نهج
"السوق املالية" .ومن خالل الرتكيز عىل بيانات الرشكات وتوقعاتها،
تعتمد جميع التصنيفات عىل نهج موحدة لتقدير األداء الحايل واملستقبيل
لرشك ٍة ما الذي تستند إليه قيمة السمة التجارية .ويف الخطوة األوىل من
العملية ،تُحسب وجاهة السمة التجارية بالنسبة إىل مكتسبات الرشكة.
ويف الخطوة الثانيةُ ،يستخدم ما ُيعرف باسم "نهج الدخل" ،وهو يحسب
التدفق النقدي املستقبيل املخصوم من املكتسبات املستقبلية املحتملة للسمة
التجارية 73.وتستند هذه الحسابات إىل بيانات التقارير السنوية ،عالوة
عىل توقعات األرباح املستقبلية .وبينما تتشابه خطوات التقييم األساسية
74
بني التصنيفات بشكل نسبي ،فتوجد بعض االختالفات.
71
72

73
74

انظر آكر ( ،)1995وغرانيل (.)2008
رضبا ً ملثال عىل ذلك ،تشتهر سمات تجارية معينة عىل نطاق واسع
وتحظى بشعبية يف اقتصاد كبري ذي دخل متوسط مثل الصني ،بينما
تكون نفس السمات التجارية غري معروفة يف أماكن أخرى .ففي هذه
الحاالت ،كيف تراعي قيمة مر َّكبة نهائية حقيقة وجود وعي عايل
املستوى للسمة التجارية وإدراك للقيمة بني املستهلكني الصينيني ،بينما
ال يلحق املستهلكون يف بلدان أخرى أي قيمة بتلك السمات التجارية؟
انظر كيلر وليهمان (.)2006
تستخدم براند فايننس معدالت إتاوات نظرية يمكن للرشكة تحقيقها
لو رخصت سمتها التجارية لطرف ثالث مستقل .وأما إنرتبراند
فتستخدم نهجا ً هجينا ً بني "عقلية العميل" و"السوق املالية" .وتستخدم
براندز نهجا ً هجينا ً بني "السوق املالية" و"عقلية العميل" ،حيث تأخذ
القيمة املالية للسمة التجارية (وليس الرشكة) ،بأسلوب مشابه ملا
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ويعرتي هذه النهج صعوبة عزو مكتسبات معينة بشكل حرصي إىل قيمة
سمة تجارية ،حيث إن السمة التجارية ليست العامل الوحيد الذي يحرك
العائدات .كما يصعب كذلك تقييم معدالت اإلتاوات االفرتاضية املالئمة
لرتخيص السمات التجارية بشكل صحيح .فهذه البيانات صعبة املنال،
وال تكون موجودة ملعظم السمات التجارية غري املرخصة.
وكما سبق التوضيح ،يعتمد بعد العميل عىل نُهج نوعية وكمية ،وبراندز
هو التصنيف الوحيد الذي يجري استقصاءات مبارشة للمستهلكني عن
طريق إجراء مقابالت عالوة عىل إجراء استقصاءات بحث تسويقي .وأما
براند فايننس وإنرتبراند فيستعيضان عن التواصل املبارش مع املستهلكني
باستخدام خربائهما الداخليني املوزعني يف مكاتب حول العالم 75.والجانب
السلوكي هو األهم ،إال أنه الجانب األصعب من حيث القياس كذلك .ونتيجة
لذلك ،قد تميل بعض منهجيات تقييم السمات التجارية إىل إلحاق وزن
أعىل نسبيا بالبعد املايل مقارنة ببعد العمالء .وربما تخرج التقييمات التي
تجريها وكاالت تقييم السمات التجارية هذه لرشكات معينة بقدر أكرب
بكثري من التفصيل الدقيق مقارنة بتصنيفات املائة األوىل ،كما أن من شأنها
أن تتغلب عىل التحديات املوضحة أعاله بسهولة أكثر.
وتنرش جميع املؤرشات وصفا لنهجها يف وثائق تتاح للجمهور ،كما تقارن
نهجها بتصنيفات منافسيها .ومع ذلك ،ال تتاح للجمهور تفاصيل كثرية،
ومن ذلك كيفية حساب القيم الكلية وكيفية تقييم بعد العمالء يف املمارسة
العملية .ولذلك يصعب التحقق بشكل مستقل من البيانات أو املنهجيات
املستند إليها ومن ثم إعادة استخالص النتائج القائمة.

3.1
الطفرة العاملية يف إيداعات العالمات
التجارية ومحركاتها الرئيسية
تتوازي الزيادة يف اإلنفاق عىل التوسيم والدور االقتصادي املتزايد لتلك
النفقات مع طفرة واضحة ،وإن كانت أقل ظهورا ،يف إيداعات العالمات
التجارية عىل الصعيدين الوطني والدويل.
ومع ذلك ،فمازال الطلب املتزايد عىل العالمات التجارية مفتقرا إىل
الدراسة ،كما ُذكر يف تقرير امللكية الفكرية العاملي لسنة .2011
فبينما حصد رابط الرباءات-االبتكار جل انتباه املتخصصني يف اقتصاديات
امللكية الفكرية ،فلم تجد الطفرة يف إيداعات العالمات التجارية وتحليل
محركاتها الرئيسية ذلك.
76

يستخدمه املحللون املاليون لتقييم الرشكات ،ثم تقيِّم النسبة من تلك
القيمة التي يمكن عزوها للسمة التجارية وحدها دون غريها ،استنادا ً

إىل برنامج بحثي كمي موسع للمستهلكني عىل الصعيد العاملي.
 75تستخدم إنرتبراند نهجا ً مركبا ً عن طريق تجميع بيانات من مجموعات
خربة وأبحاث مكتبية ومعلومات محصلة من أبحاث أولية ،بينما تستخدم
براند فايننس خليطا ً من آراء الخرباء الداخليني والبيانات الخارجية.
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1.3.1
الطلب عىل العالمات التجارية نما بشكل معترب
مطلقا ونسبة إىل النشاط االقتصادي
اشتد الطلب عىل العالمات التجارية ،حيث بلغ مستويات غري مسبوقة
77
منذ سبعينيات القرن املايض.
العالمات التجارية موجودة منذ منتصف القرن التاسع عرش (انظر القسم
 .)1.1ومع ذلك ،لم يبدأ النمو الرسيع يف طلبات العالمات التجارية يف
معظم االقتصادات ذات الدخل املرتفع إال بعد عام  78.1975فبعد بداية
بطيئة يف أوائل القرن العرشين ،اكتسب نشاط العالمات التجارية رسعة
معتربة يف منتصف السبعينيات منه يف مكتب الواليات املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية .بل وبدأ تسارع هذا النشاط يف املكتب الياباني
للرباءات قبل ذلك .وما لحق نشاط العالمات التجارية يف مكاتب امللكية
الفكرية األخرى إال بعد ذلك بكثري  -يف منتصف الثمانينيات (انظر الشكل
 ،11.1أعىل) .ويتضح بذلك أن الطفرة يف إيداعات العالمات التجارية
يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع بدأت قبل الزيادة التاريخية العاملية
يف طلبات الرباءات ،التي بدأت يف منتصف الثمانينيات ،بنح ٍو من عرش
سنوات 79.وبدأ يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط بدورها ارتفاع
رسيع يف إيداعات العالمات التجارية يف أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

 77يستند هذا القسم إىل تقارير املعلومات األساسية التايل ذكرها
والتي أعدت من أجل تقرير امللكية الفكرية العاملي لسنة :2013
فورتشن ( )2013وهلمرز ( )2013ومرتا  -كان ()2013
ومايرز ( )2013وشاوتشيك وغرايفينيتز (.)2013
 78انظر دوغويد وآخرون ( ،)2010وغرينهالغ وشاوتشيك (.)2013
 79انظر غرايفينيتز وآخرون (.)2012

وحدث تسارع معترب ثان منذ أواخر التسعينيات وحتى اآلن .وقد بلغت
الطلبات ذروتها األوىل يف معظم االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،ويف
عد ٍد من االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،يف عام  1999أو ،2000
مما يوحي بتضخم يف الطلب عىل التسجيالت الجديدة خالل طفرة "دوت
كوم" ،تبعه تقلص يف التسجيالت ناظر توقيت انهيار "دوت كوم".
وبلغت الطلبات ذروة جديدة يف عام  ،2007قبل بداية األزمة املالية
العاملية ،حيث هبط الطلب مجددا طوال فرتة الركود ،لكن طلبات اإليداع
80
الجديدة استعادت مستوياتها السابقة عىل األزمة يف عام .2011
وشهدت معظم االقتصادات ذات الدخل املتوسط زيادات معتربة يف
إيداعات العالمات التجارية يف مطلع القرن الحادي والعرشين .وكان
مكتب العالمات التجارية الصيني قد أصبح املستقبل األعىل لطلبات
إيداع العالمات التجارية يف عام  ،2001ولم تستعد الصني هذه املكانة
من حيث طلبات إيداع الرباءات حتى عام  ،2011حني أصبحت أعىل
مستقبل لطلبات الرباءات يف العالم.
وباألرقام املطلقة ،زاد الطلب عىل العالمات التجارية أربع أضعاف ،حيث
صعد من أقل من مليون طلب سنويا يف عام  1985إىل  4,2مليون
طلب عالمة تجارية يف عام ( 2011الشكل  ،11.1أسفل) .وخالل
هذه الفرتة ،زادت طلبات العالمات التجارية خمسة أضعاف تقريبا يف
حالة جمهورية كوريا والواليات املتحدة ،وثالثة اضعاف يف أسرتاليا،
وضعفني تقريبا يف كندا وفرنسا وأملانيا 81.ويف حالة االقتصادات ذات
الدخل املتوسط ،كانت الزيادة أشد ،حيث اقرتب عامل التضاعف من 30
يف حالة الصني و 20يف حالة تركيا و 12يف حالة الهند ،وأكثر من  6يف
حالة املكسيك ،و 3يف حالة الربازيل.

 80انظر فورتشن ( )2013وهلمرز ( )2013ومرتا  -كان ()2013
ومايرز ( )2013وشاوتشيك وغرايفينيتز (.)2013
 81وال يوجد بني االقتصادات الرئيسية ذات الدخل املرتفع ما انخفضت
فيه معدالت اإليداع فيما يظهر إال اليابان .وكما سبق التوضيح ،فإن
التحول إىل نظام متعدد األصناف يسبب توجها ً سلبياً ،وهذا غري مفيد
يف سياق مقارنات املتواليات الزمنية .وعالو ًة عىل ذلك ،فقد اقرتن
بالزيادة يف اإليداعات يف آحاد البلدان األوروبية زيادة يف اإليداعات لدى
مكتب التنسيق يف السوق الداخلية يف االتحاد األوروبي ،حيث بلغ عدد
الطلبات  105 000يف عام  ،2011صعودا ً من الصفر يف عام .1995
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الشكل  11.1نمو العالمات التجارية بدأ منذ منتصف السبعينيات يف االقتصادات ذات
الدخل املرتفع ،ومنذ الثمانينيات يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط.
طلبات العالمات التجارية يف مكاتب مختارة( 2011-1974 ،الصني ،املحور األيمن)
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مالحظة :يتضمن الرسم البياني اقتصادات تطبق نظام إيداع العالمات التجارية أحادي الصنف (الصني واملكسيك ،ويعرب عنهما بخط منقط) ونظام إيداع
عالمات تجارية متعدد األصناف (باقي االقتصادات) وال يمكن املقارنة بني مستويات إيداعات العالمات التجارية بشكل مبارش عرب هذه االقتصادات ذات
األنظمة املختلفة .ولم تدرج أسرتاليا واليابان ،نظرا لالنقطاع الهيكيل يف املتوالية الناتج عن إدخال نظام متعدد األصناف يف عام .1996
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،أكتوبر .2013
االتجاه يف طلبات العالمات التجارية عامليا (الطلبات وعدد أصناف الطلبات) ،باملاليني2011-1985 ،
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1986

وزاد عدد أصناف الطلبات بدوره من  4,4مليون يف عام  2004إىل
 6,2مليون يف عام ( 2011انظر اإلطار  7.1لالطالع عىل توضيح،
والشكل  ،11.1أسفل).

1985

املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،يوليو .2013
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اإلطار  :7.1مزالق مقارنة بيانات العالمات التجارية عىل املدى
الزمني و/أو عرب البلدان
يجب توخي الحرص عند مقارنة بيانات العالمات التجارية عرب البلدان وعىل
املدى الزمني ،حيث تختلف األطر املؤسسية لتسجيل العالمات التجارية بني
بلد وآخر يف جوانب مهمة ،كما أنها تخضع يف كثري من األحيان لعمليات
إصالح جوهرية ،مما من شأنه التأثري يف عدد الطلبات التي تتلقاها مكاتب
العالمات التجارية ومن ثم ما تسجله منها.
واألهم يف ذلك ،عند مقارنة بيانات العالمات التجارية عرب البلدان ،أنه يكون
82
من األهمية الحيوية أن تراعى اختالفات أنظمة إيداع العالمات التجارية.
فبعض املكاتب تطبق نظام إيداع أحادي الصنف ،وهذا يتطلب من املودعني
التقدم بطلب مستقل لكل من أصناف السلع والخدمات التي يلتمسون
فيها الحماية ،بينما تتبع مكاتب أخرى نظام إيداع متعدد األصناف ،مما
يتيح للمودعني التقدم بطلب واحد يجمع األصناف التي يلتمسون فيها
الحماية كافة .فعىل سبيل املثال ،تتبع مكاتب األرجنتني والربازيل والصني
وكولومبيا واملكسيك نظام إيداع أحادي الصنف ،بينما تطبق مكاتب
اليابان وجمهورية كوريا والواليات املتحدة ،عالوة عىل الكثري من املكاتب
األوروبية ،اليوم أنظمة إيداع متعددة األصناف.

وباإلضافة إىل االختالفات يف أنظمة اإليداع ،يوجد عدد من الفروق املؤسسية
األخرى التي تؤثر يف سلوك املودعني واستعداد املكاتب لتسجيل الطلبات
الواردة .وكما سيأتي بمزي ٍد من اإليضاح يف القسم  ،3.2تتضمن العنارص
املؤسسية األساسية يف هذا السياق ما ييل:
•إذا كان من املتعني عىل املودعني استخدام العالمات التجارية التي
يلتمسون لها الحماية ،وإذا كان األمر كذلك ،فإىل أي مدى يجب عليهم
إثبات ذلك االستخدام قبل تسجيل العالمة التجارية.
•إىل أي مدى تفحص مكاتب العالمات التجارية عىل أسس نسبية -
أي إن كانت الطلبات الجديدة تتعارض مع عالمات تجارية سابقة
بملكية مختلفة.

•كيفية عمل أنظمة املعارضة وعند أي نقطة خالل عملية التسجيل يتاح
لألطراف الثالثة تقديم معارضات.

•إذا ما كان البلد عضوا يف نظام مدريد ( 83انظر القسم )2.3.1
ومعاهدات أو منظمات دولية أخرى ،مثل االتحاد األوروبي ،مما
ييرس مكتب التنسيق يف السوق الداخلية له تسجيل العالمات التجارية
84
يف عدة واليات قضائية.

ودائما ما ينتج عن استخدام نظام إيداع أحادي الصنف ،إذا وحدت جميع
العوامل األخرى ،أعداد طلبات أعىل من نظام إيداع متعدد األصناف ،ألن
العالمات التجارية التي تشمل أكثر من صنف تؤدي إىل تعدد الطلبات يف
ظل النظام األحادي .وعىل ذلك ،فمن شأن عقد مقارنة مبارشة ملستويات
إيداع العالمات التجارية بني بلدان تطبق أنظمة مختلف أن يؤدي إىل
نتائج مضللة .ومع ذلك ،يمكن مقارنة أحجام إيداع العالمات التجارية
استنادا إىل أعداد أصناف الطلبات .ولذلك السبب ،تخرج قاعدة بيانات
إحصاءات الويبو إحصاءات شاملة عن أعداد األصناف ،غري أن هذه التقارير
تحتوي عىل معلومات ال تعود تواريخها إىل ما قبل عام  ،2004مما يعقد
أي مقارنة عىل مدى زمني أطول .كما أن بلدانا كثرية تحولت من نظام
أحادي الصنف إىل نظام متعدد األصناف  -خاصة أسرتاليا واليابان يف
عام  - 1996مما أحدث انقطاعا هيكليا يف بيانات الطلبات والتسجيل
وتسبب يف تعقيد مسألة إمكانية املقارنة عىل املدى الزمني.

 82انظر أيضا ً الويبو (.)2012

 83الشكل املخترص لنظام مدريد لتسجيل العالمات التجارية دوليًا الذي
تديره الويبو .ويتيح نظام مدريد للمودعني تسجيل عالمة تجارية
يف عد ٍد كبري من البلدان عن طريق إيداع طلب واحد لدى الويبو عرب
مكتب امللكية الفكرية الوطني أو اإلقليمي الذي يتبعه املودع ويكون
طرفا ً يف النظام .ويبسط نظام مدريد عملية تسجيل العالمات التجارية
متعددة الجنسيات عن طريق تخفيف رشط إيداع طلب مستقل يف كل
مكتب .كما يبسط إدارة العالمة التجارية عقب ذلك ،نتيجة إلمكان
تسجيل التغيريات أو تجديد التسجيل باتباع خطوة إجرائية واحدة.
 84عىل سبيل املثال ،تحولت رشكات كثرية يف بلدان أوروبية من إيداع
العالمات التجارية يف مكاتبها الوطنية إىل إيداعها يف مكتب التنسيق يف
السوق الداخلية .فإن اكتفي بالتحديد الكمي لعدد اإليداعات يف مكتب
امللكية الفكرية الوطني عىل املدى الزمني ،وبعد إنشاء مكتب التنسيق
يف السوق الداخلية ،فمن شأن األرقام أن تكون حينئ ٍذ مضللة.
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الشكل  :12.1منذ  ،1985زادت كثافة استخدام العالمات التجارية يف معظم االقتصادات ذات الدخل املرتفع واملتوسط

طلبات العالمات التجارية حسب الناتج املحيل اإلجمايل ،الطلبات املبارشة باستثناء الطلبات املقدمة عرب نظام مدريد،
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مالحظة :بيانات الناتج املحيل اإلجمايل معرب عنها بدوالرات تعادل القوة الرشائية الثابتة لعام  .2005وبالنسبة إىل فرنسا وأملانيا وإسبانيا وسويرسا واململكة املتحدة ،أضيفت طلبات العالمات
التجارية املقدمة من خالل مكتب التنسيق يف السوق الداخلية .ويستند الرسم البياني إىل بيانات لالقتصادات ذات الدخل املتوسط :الجزائر والربازيل وشييل والصني وكولومبيا وكوستاريكا والهند
واملكسيك وبنما والفلبني وجنوب أفريقيا ورسي النكا وتايلند وتركيا ،ولالقتصادات ذات الدخل املرتفع :كندا وفرنسا وأملانيا وإرسائيل ونيوزيلندا وجمهورية كوريا وإسبانيا وسويرسا واململكة
املتحدة والواليات املتحدة .وبما أن الصني واملكسيك تستخدم أنظمة أحادية الصنف ،فال ينبغي مقارنة كثافة إيداعات العالمات التجارية فيهما مقارنة مبارشة بالبلدان األخرى يف الرسم البياني.
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،مارس  2013والبنك الدويل ،أكتوبر .2013

وقد زاد يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع واملتوسط عىل ح ٍد سواء
استخدام العالمات التجارية بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل زيادة
معتربة بني عامي  1985و( 2011الشكل  85.)12.1وبينما زادت
االقتصادات ذات الدخل املرتفع التي وجدت لها بيانات متاحة من كثافة
إيداعات العالمات التجارية بمعامل قدره  ،1,6فقد زادت االقتصادات
ذات الدخل املتوسط من كثافة إيداعات العالمات التجارية لديها بمعامل
قدره  2,6خالل هذه الفرتة .وعىل مر نفس الفرتة الزمنية ،شهدت
الواليات املتحدة وأملانيا وسويرسا زيادة يف كثافة إيداعات العالمات
التجارية بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل بأكثر من الضعف .وشهدت
فرنسا وكندا زيادة قدرها حوايل  20باملائة.

 85عند تحويل طلبات العالمات التجارية املقدمة من مقيمني إىل أعداد
األصناف املكافئة وقياسها بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل ،تظهر
أيضا ً مستويات متزايدة من كثافة اإليداعات ،حيث زادت النسب يف
غالبية االقتصادات املختارة التي توجد لها بيانات عن عدد أصناف
التطبيقات املقدمة من مقيمني يف عام  2011مقارن ًة بعام ،2006
وكانت أكرب زيادة يف االتحاد الرويس التي بلغ املعامل فيها .20

50

ويف حالة االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،وعىل نفس املدى الزمني،
شهدت تركيا زيادة بستة أضعاف يف كثافة إيداعات العالمات التجارية،
بينما زادت يف املكسيك وكوستاريكا بمعامل قدره حوايل  .3,5وتضاعفت
كثافة إيداعات العالمات التجارية يف االتحاد الرويس يف فرتة زمنية أقرص،
تعيينا بني  1992و .2011ومع ذلك ،شهد عدد قليل من االقتصادات
ذات الدخل املرتفع مثل إسبانيا وإرسائيل ونيوزيلندا ،ومن االقتصادات
ذات الدخل املتوسط مثل رسي النكا ،انخفاضا يف كثافة إيداعات العالمات
التجارية بني عامي  1985و .2011ومع ذلك فالفرق بني البلدان
املتشابهة يف مستويات التنمية االقتصادية من حيث كثافة إيداعات
العالمات التجارية غري مفهوم إىل حد بعيد .وقد يكون لعوامل مؤسسية
وثقافية دور يف هذا السياق.
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ومن امللفت أن كثريا من االقتصادات ذات الدخل املتوسط تستخدم
العالمات التجارية بكثافة أعىل ،بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل ،من
معظم االقتصادات ذات الدخل املرتفع .وعند تحويل طلبات العالمات
التجارية املقدمة من مقيمني إىل أعداد األصناف املكافئة ،تربز بلدان
مثل تركيا وفييت نام والصني ومدغشقر وأوروغواي واالتحاد الرويس
بكثافة يف إيداعات العالمات التجارية أعىل من املتوسط العاملي 86.كما
يربز مسار مواز للتحليل السابق لكثافات اإلعالن (انظر القسم )1.2.1؛
حيث تشهد االقتصادات األقل نموا أعدادا أكرب من إيداعات العالمات
التجارية املقدمة من مقيمني وغري مقيمني يف فرتة سابقة من التنمية.

ومع ذلك ،تبقى الفكرة العامة ثابتة .وعالوة عىل ذلك ،تُظهر حسابات
متفرقة أن كثافة طلبات الرباءات عىل إيداعات العالمات التجارية ترتابط
إيجابيا بالفعل مع مستوى التنمية االقتصادية (انظر الشكل ،13.1
أسفل) .وعىل ذلك تؤدي زيادة الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد إىل خفض
87
نسبة العالمات التجارية/الرباءات ،بيشء من الداللة اإلحصائية.

وتتنوع كذلك تركيبة أشكال امللكية الفكرية بني االقتصادات األثرى
واألفقر .وكثريا ما يزيد عدد إيداعات العالمات التجارية بالنسبة إىل
الرباءات يف االقتصادات ذات الناتج املحيل اإلجمايل األقل لكل فرد
مقارنة بالبلدان األثرى .ويمكن مالحظة هذا يف الشكل ( 13.1أعىل)،
الذي يوقع كثافة العالمات التجارية بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل
(أعداد األصناف) والرباءات بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل لعد ٍد من
االقتصادات .وال يتحقق هذا النمط لجميع البلدان التي تتوفر لها بيانات،
حيث تستخدم بعض االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،مثل نيوزيلندا
عىل سبيل املثال ،العالمات التجارية بكثافة أعىل بالنسبة إىل الرباءات
مقارنة بنظرياتها .والصورة صارخة يف أسرتاليا تعيينا ،إذا ما قورنت
باقتصادات أخرى ذات دخل مرتفع تتسم بكثافة عالية من اإليداعات مع
كثافة منخفضة من الرباءات بالنسبة إىل الناتج املحيل اإلجمايل.

 86انظر الويبو ( ،)2012الشكل  B.7.1ويتعلق هذا ،من
بني االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،بسويرسا وجمهورية
كوريا وأسرتاليا وأملانيا وفنلندا ،عىل سبيل املثال.

 87عندما تتاح بيانات ألعداد أصناف العالمات التجارية لعد ٍد أكرب
من االقتصادات ذات الدخل املتوسط واملنخفض ،ينبغي يف الواقع
أن تُعزز هذه النتيجة .وبالفعل ،تستبعد الحسابات الحالية
كثريا ً من االقتصادات ذات الدخل املتوسط واملنخفض التي
تستخدم العالمات التجارية بكثافة أعىل نسب ًة إىل الرباءات.
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الشكل  :13.1البلدان األفقر تستخدم العالمات التجارية بكثافة أعىل بالنسبة إىل الرباءات

طلبات العالمات التجارية املقدمة من مقيمني عام /2011الناتج املحيل اإلجمايل عىل عدد أصناف طلبات الرباءات املقدمة من مقيمني عام /2011الناتج املحيل اإلجمايل
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ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪا
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100
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ﺑﻮﻟﻨﺪا

120

ﺷﻴﲇ

روﻣﺎﻧﻴﺎ
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140

ﻛﻮﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ
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أورﻏﻮاي
80
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60

اﳌﻜﺴﻴﻚ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ
ﻓﺮﻧﺴﺎ

30

25

15
20
ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع اﳌﻘّﻴﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ

إﴎاﺋﻴﻞ
10

ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻘﻴﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ اﻹﺟﻤﺎﱄ )ﺣﺴﺎب اﻟﻔﺌﺎت(

160

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
5

40

اﻟﻬﻨﺪ

20
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
0

0

مالحظة :جمهورية كوريا والصني مستبعدتان من الرسم البياني ،حيث إن مستوى كثافة اإليداع فيهما لكال نوعي امللكية الفكرية أكثر من كثافة معدل اإليداع إلحدى البلدان املدرجة هنا بأضعاف كثرية.
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،سبتمرب  2013والبنك الدويل للناتج املحيل اإلجمايل.
توقيع العالمات التجارية عىل الرباءات مقابل الناتج املحيل اإلجمايل لكل فرد2011 ،
7

6

5
ﺑﺤﺴﺐ )اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ  /ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع(

4

3

2

1

12

11

10

9
ﺑﺤﺴﺐ )اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﲇ  /اﻟﻔﺮد(

8

7

6

0

مالحظة :لحساب نسبة العالمات التجارية/الرباءات ،تقسم إيداعات الرباءات حسب املنشأ ،من املقيمني فقط (أي ما يتضمن ،عىل سبيل املثال ،إيداعات املقيمني األملان يف املكتب األملاني ويف مكتب الرباءات
األوروبي) عىل أعداد أصناف العالمات التجارية ،حسب املنشأ ،من املقيمني فقط (بما يف ذلك ،عىل سبيل املثال ،إيداعات املقيمني األملان يف املكتب األملاني ويف مكتب التنسيق يف السوق الداخلية).
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات الويبو ،سبتمرب  2013والبنك الدويل للناتج املحيل اإلجمايل.
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.2.3.1
املحركات الرئيسية لنمو طلبات العالمات التجارية
لم تخضع الطفرة الكبرية يف طلبات تسجيل العالمة التجارية ومحركاتها
إال لقدر ضئيل من التحليل املنهجي 88.وقد ركزت املؤلفات االقتصادية
إىل حد كبري عىل فهم الطفرة يف طلبات الرباءة .ويمكن ،وفقا للمعلومات
والتحليل املتاحني ،تحديد املحركات الرئيسية التالية لزيادة طلبات العالمة
التجارية .ومع ذلك فإن األهمية التجريبية للعوامل املدرجة يف هذه الوثيقة
وتفاعالتها ليست مفهومة عىل نحو جيد حتى اآلن.
 )1زيادة النمو واالستثمار يف التوسيم يف االقتصادات ذات الدخل
املرتفع واملتوسط :ثمة ارتباط وثيق بني النمو االقتصادي والزيادة
يف اإلنفاق عىل التوسيم العاملي والنشاط يف مجال العالمات التجارية.
وقد كان لزيادة استثمارات الرشكات للحفاظ عىل العالمات التجارية
القائمة أو لتطوير عالمات تجارية جديدة ،إضافة إىل صعود جهات فاعلة
جديدة يف البلدان الجديدة التي تستخدم العالمات التجارية ،جميعا أثر
إيجابي عىل نشاط اإليداع.
 )2زيادة تجديد االبتكار يف املنتجات :ووفقا للمؤلفات الصادرة يف
هذا الشأن ،تعكس زيادة النشاط يف مجال العالمات التجارية زيادة أيضا
يف معدل ابتكار املنتجات وتحسني الجودة يف االقتصاد .وتؤدي املنتجات
الجديدة أو املحسنة من حيث الجودة يف أغلب األحيان إىل إيداعات جديدة
للعالمات التجارية ،مما يساعد عىل تمييز السلع والخدمات الجديدة يف
األسواق 89.وقد احتُج أيضا يف املؤلفات القانونية بأن العالمات التجارية
تعزز حماية السلع املحمية بموجب براءة ،وقيإلن العالمات التجارية
تُطيل عمر املنتج املحمي برباءة ملا بعد مدة الرباءة نفسها90؛ لذلك
فإن زيادة اإلنفاق عىل العالمات التجارية وأنشطة االبتكارات العاملية
التكنولوجية وغري التكنولوجية قد تعمل كمحركات غري مبارشة للنشاط
يف مجال العالمات التجارية.

 88انظر جنسن ووويبسرت( )2011والويبو(.)2011b
 89انظر مندونسا وآخرين ( ،)2004هيب وغراب ( ،(2005ميلوت
( ،)2009وجنسن ووبسرت ( ،)2011وغرينهالج وشوتشك (.)2013
لتحليل مماثل لالقتصاد ذي الدخل املتوسط ،انظر براهام وآخرين.
روجس (.)1999
 90انظر
َ

 )3التحول إىل اقتصاد الخدمات املبتكرة :أصبحت اآلن األعمال
التجارية والكيانات األخرى املقدمةللخدمات مؤهلة لتسجيل عالمة
تجارية يف معظم البلدان.
ويشكل اآلن قطاع الخدمات نحو  60باملائة –  70باملائة من النشاط
االقتصادي يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع .ومع تزايد نسبة الخدمات
يف االقتصادات األكثر فقرا ،اعتُرب أيضا التغري الهيكيل من االقتصادات
القائمة عىل التصنيع إىل االقتصادات القائمة عىل إنتاج الخدمات محركا
91
هاما إليداعات العالمات التجارية.
وقد ساهمت الخصخصة ورفع القيود عن صناعة الخدمات الهامة مثل
خدمات االتصاالت والخدمات املالية وخدمات الطاقة يف أن تنشئ الرشكات
الخاصة الجديدة خدماتها االبتكارية الخاصة وأن توسمها وتعلن
عنها .وترتجم هذه الزيادة يف صناعة الخدمات االبتكارية والتنافسية
92
إىل مستويات أعىل ونمو أرسع للعالمات التجارية يف مجال الخدمات.
واألكثر من ذلك هو أن قطاع الخدمات ليس القطاع الوحيد الذي يودع
عالمات تجارية للخدمات .ففي إطار التحول إىل اقتصاد الخدمات،
تستكمل الصناعات التحويلية عروضها من املنتجات بخدمات جديدة
مثل خدمات ما بعد البيع والخدمات املالية واالستشارية ،وتودع أيضا
93
طلبات العالمات التجارية للخدمات ذات الصلة.

 91انظر بليند وغرين( ،)2003انظر مندونسا وآخرين (،)2004
مانجاني ( ،)2006وغرينهالغ وروجرز (.)2012
 92انظر غرينهالغ وآخرين ( .)2003ويستخدم مؤرش االبتكار العاملي
عدد طلبات تسجيل العالمات التجارية املودعة كبديل لتقدير االبتكارات
غري التكنولوجية .انظر جامعة كورنيل وآخرين ( .)2013وأشار
خرباء آخرون إىل نقطة مماثلة يف هذا الشأن .انظر ميلوت (.)2012
 93انظر سموتش ( ،)2003وهيب وغروب ( ،)2005سموتش وغوتش
( ،)2009مايرز ( ،)2013بليند وغرين ( .)2003وليس من السهل
دائما إيضاح األمر يف ظل البيانات املتاحة ،إذ ال توجد مقارنة
مبارشة بني أصناف نيس وتصنيفات خاصة للصناعة القطاعية.
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الشكل  :14.1يتزايد نمو العالمات التجارية للخدمات بمعدل أرسع من نمو العالمات التجارية للسلع والبضائع
معدل نمو إجمايل طلبات تسجيل العالمات التجارية بحسب السلع والخدمات ،بنسبة مئوية ،القتصاديات مختارة2011-2004 ،
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مالحظة :السالسل الزمنية مختلفة لشييل ( )2011-2007وجنوب أفريقيا (.)2011-2008
املصدر :قاعدة بيانات الويبو اإلحصائية ،سبتمرب .2013

وال تزال نسبة عدد طلبات عالمات الخدمات إىل إجمايل عدد الطلبات
أقل من حصة عالمات السلع .ففي عام  2011شكل األحد عرش صنفا
املتعلقة بالخدمات ثلث جميع األصناف املحددة يف الطلبات املودعة يف
جميع أنحاء العالم .إال أن هذه النسبة تفاوتت تفاوتا كبريا بني مكاتب
وبلدان ذات مستويات متباينة من التنمية االقتصادية .فقد تركز نحو 45
باملائة من نشاط إيداع العالمات التجارية يف أسرتاليا واملكسيك وتركيا
واململكة املتحدة والواليات املتحدة وفرنسا وأملانيا عىل أصناف الخدمة،
بينما يف حالة إسبانيا ،شكلت العالمات التجارية للخدمات غالبية نشاط
إيداع العالمات التجارية إجماال .وعىل النقيض من ذلك الوضع ،حققت
األصناف املتعلقة بالسلع أعىل نسبة يف نحو  77باملائة من نشاط اإليداع
يف الصني ،كما أظهرت الهند وفييت نام عىل سبيل املثال ،نسبا مرتفعة
يف نشاط اإليداع املتعلق بأصناف السلع.

إال أن الفرتة ما بني  2004و ،2011شهدت عىل الصعيد العاملي ويف
معظم االقتصادات ،نموا أرسع بكثري يف عدد إيداعات عالمات أصناف
الخدمات مقارنة بإيداعات أصناف السلع( .انظر الشكل  94.)14.1أما
يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،فلم يشهد سوى عدد قليل من الدول
مثل فرنسا ،زيادة يف إيداعات أصناف السلع تكاد تبلغ نفس مستويات
أصناف الخدمات 95.ومن بني االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،شهد
االتحاد الرويس وجنوب أفريقيا نموا كبريا يف أصناف السلع ،إال أن هذه
حاالت استثنائية ،حيث تشهد معظم االقتصادات األخرى نموا أعىل يف
عالمات الخدمات مقارنة بعالمات السلع .وتتنوع السلع التي تحفز
إيداعات العالمات التجارية لكن الفئات التالية تشكل املحركات الرئيسية
للنمو :اإلعالن وإدارة األعمال التجارية وإدارة األعمال ووظائف مكتب
تسلّم الطلبات ومعالجة املواد والخدمات الطبية والخدمات البيطرية
والنظافة الصحية والعناية بالجمال والخدمات القانونية والخدمات
األمنية والخدمات الشخصية واالجتماعية.

 94يف الواليات املتحدة عىل سبيل املثال ،يف الفرتة ما بني  1985و2010
ارتفع الطلب عىل عالمات الخدمات يف املتوسط ثالث أضعاف رسعة
الطلب عىل عالمات املنتجات التجارية .انظر مايرز( .)2013
 95انظر فورتشن (.)2013

54

الفصل األول

 )4تزايد الطلب العاملي عىل العالمات التجارية :تتأثر إيداعات
العالمات التجارية عىل املستويني املحيل والدويل أيضا تأثرا إيجابيا
بتزايد العوملة والنمو االقتصادي .وتقوم الرشكات القائمة أو غريها
من أصحاب العالمات التجارية بتصدير عالماتها التجارية إىل مزيد من
البلدان ،كما تسجل أشكاال محلية منوعة للعالمات القائمة؛ وبالتايل
تُحفز إيداعات العالمات التجارية .أما العالمات التجارية التي أنشأتها
رشكات "عاملية املنشأ" ولديها وجود مبارش عىل اإلنرتنت فهي متاحة
للمستهلكني يف جميع أنحاء العالم ،وتتزايد رضورة قيام هذه الرشكات
بالتعجيل بتسجيل عالماتها التجارية واستخدامها يف األسواق الخارجية
حفاظا عىل حقوقها( .انظر الجزء .)4.1وتنشأ عالمات تجارية جديدة
يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط ،التي تبدأ أيضا يف تصدير عالماتها
التجارية .وأخريا ،بفضل الشبكات الرقمية ،تزايد اإلقبال عىل استخدام
التجارة اإللكرتونية من جانب الرشكات واملستهلكني.
ومن املثري لالهتمام ظهور مجموعتني من النتائج عند تحليل البيانات:
املجموعة األوىل :البيانات التي تُظهر طائفة أوسع من الرشكات واألفراد
والبلدان تشارك اآلن بنشاط أكثر من أي وقت مىض يف التاريخ يف
إيداع العالمات التجارية .كما أن إيداعات طلبات العالمات التجارية يف
االقتصادات ذات الدخل املتوسط واملنخفض (يف الداخل والخارج) تزايدت
بصورة ملحوظة منذ عام  2005ليس فقط من حيث الحجم ولكن أيضا
من حيث حصتها يف النشاط العاملي لإليداع ،إذ تشكل حاليا إيداعات
العالمات التجارية يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط معظم طلبات
العالمات التجارية؛ أي  54باملائة من الطلبات (انظر الجدول .)4.1
ويتمركز اآلن نحو  30باملائة من أفضل  20مكتبا للملكية الفكرية يف
االقتصادات ذات الدخل املتوسط .أما من الناحية اإلقليمية ،فقد فاقت آسيا
أوروبا بوصفها أكرب متلقي لطلبات العالمات التجارية يف عام ،2009
كما تلقت ،يف عام  44 ،2011باملائة من إجمايل الطلبات املودعة يف
جميع أنحاء العالم .وتزايدت حصص أمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي يف إيداعات العالمات التجارية عىل الصعيد العاملي.
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الجدول  4.1تتلقى مكاتب امللكية الفكرية لالقتصادات
ذات الدخل املتوسط معظم إيداعات العالمات التجارية

الرباءات ،العالمات التجارية (استنادا إىل عدد األصناف) ونسبة من الناتج املحيل
اإلجمايل حسب فئة الدخل االقتصادي (بالنسب املئوية) 2011-2005
الرباءات ()%
ذات الدخل املرتفع

ذات الدخل املتوسط املرتفع

ذات الدخل املتوسط املرتفع – باستثناء الصني

ذات الدخل املتوسط األدنى

ذات الدخل املتدني

مجموعة بلدان األربعة -الربازيل
وروسيا والهند والصني

مجموعة بلدان األربعة-باستثناء الصني

العالم

العالمات
التجارية ()%

الناتج املحيل
اإلجمايل ()%

2005

2011

2005

2011

2005

2011

79.8

65.3

54.9

45.1

64.8

57.6

16.9

30.4

35.1

43.9

24.2

29.7

6.7

5.9

21.3

21.1

14.8

15.5

2.7

3.1

8.9

9.9

9.9

11.8

0.4

0.0

1.0

1.0

1.2

1.3

30.1

20.9

32.4

20.2

26.5

4.9

5.6

7.0

9.6

10.8

12.3

15.1

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0
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ولوحظ أن العالمات التجارية التي أودعت أوالعىل املستوى الوطني
يتزايد إيداعها أيضا يف الخارج .وللحصول عىل الحماية املمنوحة للعالمة
التجارية يف مكاتب متعددة ،يمكن للطالب أن يودع الطلب إما مبارشة
يف كل مكتب عىل حدة أو يودع طلبا للتسجيل الدويل عن طريق نظام
مدريد 96.وباملقارنة مع نظام الرباءات تبني أن نظام مدريد ساهم يف
تيسري الحصول عىل العالمة التجارية يف عدد كبري من الواليات القضائية.
واألكثر من ذلك ،أن الكشف عن العالمات التجارية ال ُيخل بالجدِّة –
ومن ث َّم ،يمكن تدويل العالمات التجارية عىل مدى فرتة أطول وبرسعة
متفاوتة .وقد ارتفع عدد العالمات التجارية التي أودعت يف الخارج إىل
أكثر من الضعف ،من  437 000طلب يف عام  1995إىل ما يقرب من
 872 000طلب يف عام ( 2011انظر الشكل  .)15.1كما تضاعف
التسجيل الدويل من خالل نظام مدريد إىل أكثر من الضعف ليقارب
 19 000طلب يف عام  1995ويقرتب من  42 000طلب يف عام
 .2012ويناقش اإلطار 8.1نماذج اإليداع الدويل للعالمات التجارية
واألدوات الجديدة املطلوبة لفهم االسرتاتيجيات الدولية للعالمات
التجارية عىل نحو أفضل.

 96انظرالحاشية رقم  83لوصف نظام مدريد.
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الشكل  :15.1تدويل طلبات العالمات التجارية

النمو يف طلبات العالمات التجارية املقدمة يف الخارج وعمليات التسجيل
يف نظام مدريد ،نسبة النمو)2012-1985()1=1995(،
2.50
ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺪرﻳﺪ
اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻮدﻋﺔ ﰲ اﻟﺨﺎرج
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اإلطار :8.1الحاجة إىل أدوات جديدة من أجل تحليل االسرتاتيجيات
الدولية للعالمات التجارية عىل مستوى القطاع
وال تزال محددات سلوك الرشكات فيما يتعلق بإيداع طلبات العالمات
التجارية يف الخارج ،وأوجه االختالف الواضحة فعال يف هذه االسرتاتيجيات
يف جميع القطاعات لم تستطلع بعد بدرجة كبرية .وثمة تباين بني مجموعات
الدخل االقتصادي .ففي االقتصادات ذات الدخل املرتفع يسجل أصحاب
العالمات التجارية الغالبية العظمى من عالماتهم التجارية األجنبية يف
بلدان أخرى مرتفعة دخل؛ وبالتايل يسجل أصحاب العالمات التجارية
يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط عالماتهم التجارية يف أغلب األحيان
تقريبا يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع وأيضا يف االقتصادات ذات
الدخل املتوسط .أما أصحاب العالمات التجارية يف االقتصادات ذات
الدخل املنخفض فيسجلون الغالبية العظمى من عالماتهم التجارية يف
االقتصادات ذات الدخل املتوسط.

ثانيا :ال تدعم البيانات الرأي القائل برضورة وجود حصة كبرية من
إيداعات غري املقيمني إيداعات العالمات التجارية عىل املستوى الوطني؛
إذ تحتفظ العالمات التجارية بمختلف أنواعها بطابع محيل ثابت عىل
مر الزمن ،ويعود ذلك جزئيا إىل عوامل تتعلق باللغة.
وبداية ،عادة ما تكون إيداعات العالمات التجارية ذات طابع محيل أكثر؛
أي مودعة من جانب املقيمني -مقارنة بإيداعات الرباءة التي تكتسب
طابع دويل أقوى .ولوحظ يف معظم أفضل  20مكتبا للملكية الفكرية
من حيث عدد طلبات العالمات التجارية (عدد األصناف) أن الغالبية
العظمى من طلبات العالمات التجارية تودع من جانب املقيمني .أما يف
الصني والواليات املتحدة وفرنسا واالتحاد الرويس وأملانيا والهند واليابان
وتركيا وجمهورية كوريا واملكسيك وإيطاليا واململكة املتحدة ودول
البنيلوكس وإسبانيا فكانت نسبة مقدمي طلبات العالمات التجارية من
غري املقيمني أقل دائما من  30باملائة يف عام  ،2011وأحيانا تقل إىل
نحو باملائة  ،97 10باستثناء كندا وأسرتاليا وسويرسا والصني وإقليم
هونغ كونغ.
ولوحظ يف حالة االقتصادات األقل نموا ذات الدخل املتوسط واملنخفض
أن نسبة اإليداعات املقدمة من املقيمني أقل عددا بوضوح من املكاتب
العرشين األوىل يف العالم من حيث إيداع الطلبات .أما يف بلدان مثل
فييت نام وتايلند وجنوب أفريقيا وكولومبيا وفنزويال وبنغالديش
فقد تراوحت نسبة مقدمي الطلبات من غري املقيمني من  40باملائة إىل
 50باملائة من إجمايل اإليداعات .ومع هذا ،عادة ما تكون هذه النسبة
من طلبات إيداع العالمات التجارية لغري املقيمني أقل مقارنة بنسبة
إيداعهم لطلبات الرباءة.

ولوحظ أن كثافة استخدام العالمات التجارية يف الخارج فيما يتعلق
بالصادرات هي األعىل يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،وهو ما يعني
أن مقابل كل دوالر ُيصدر إىل الخارج تودع الرشكات يف االقتصادات ذات
الدخل املرتفع املزيد من طلبات العالمات التجارية يف الخارج مقارنة
بمجموعات الدخل األخرى .ومع ذلك ،منذ عام  ،1994زادت االقتصادات
ذات الدخل املتوسط واملنخفض من اعتمادها عىل استخدام العالمة التجارية
يف الخارج بالنسبة لصادراتها.
ورغم هذه األدلة ،فإن تحليل محددات إيداع العالمات التجارية يف الخارج
وآثارها من الصعوبة بمكان ،فحتى اآلن ،لم يتسن تحليل بيانات العالمات
التجارية مع بيانات اقتصادية عىل مستوى القطاع مثل بيانات التجارة
واالستثمار األجنبي املبارش وغريها من البيانات .لكن هذا قد يتغري قريبا.
حيث يعكف ليربت وآخرون ( )2013عىل وضع نهج يربط بني العالمات
التجارية والبيانات االقتصادية عن طريق املنتج النمطي ونظم تصنيف
الصناعات .ومن شأن هذا النهج ،إن اكتمل ،أن يمكن املحللني من وضع
نموذج للمحددات وتحديد آثار النشاط الدويل واملحيل للعالمات التجارية
عىل مستوى القطاع.
املصدر :ليربت وآخرون (.)2013
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 97انظر الويبو ( ،)2012الشكل  . B.2.1.3ومن الرضوري يف حالة البلدان
األوروبية إيالء االهتمام عند تحليل األرقام؛ إذ يمكن ملقدمي الطلبات
الحصول عىل الحماية املحلية للعالمة التجارية عن طريق إيداع طلب
إقليمي لدى مكتب التنسيق يف السوق الداخلية ،وهو ما يزيد من صعوبة
الحصول عىل التفاصيل املتعلقة باملقيمني وغري املقيمني .ويتعذر ،بصورة
خاصة ،عند اإليداع لدى مكتب التنسيق يف السوق الداخلية ،تقييم ما إذا
كان مقدم الطلب يهدف إىل اإليداع محليا أم عىل نطاق االتحاد األوروبي.
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واألكثر أهمية من هذا ،أن نسبة إيداعات العالمات التجارية من املقيمني
إلىنسبة إيداعات غري املقيمني لم تتأثر عىل ما يبدو ،عرب الوقت ،بالقدر
نفسه الذي تأثرت به يف حالة الرباءات .ويف الواقع ،إن نسبة إيداعات
العالمات التجارية من غري املقيمني تأرجحت عىل الصعيد العاملي حول
 30باملائة يف الفرتة بني عامي  2004و .2011ومع أن هذا الرقم
العاملي تأثر إىل حد كبري بارتفاع مستوى طلبات العالمات التجارية
املقدمة من املقيمني يف الصني ،فإن هذه النتيجة تنسحب أيضا عىل املستوى
الوطني .وعىل سبيل املثال ،ظلت نسبة إيداعات العالمات التجارية من
املقيمني مستقرة إىل حد ما يف مكاتب امللكية الكبرية (انظر اإلطار 9.1
فيما يتعلق بالواليات املتحدة).

الشكل  16.1لن تصبح إيداعات العالمات التجارية لغري املقيمني
أكثر أهمية كنسبة من إجمايل اإليداعات مع مرور الوقت يف
الواليات املتحدة
طلبات إيداع العالمات التجارية من جانب املقيمني وغري املقيمني2011–1985 ،
300,000
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وبصفة عامة ،يبدو االستنتاج القائل إن الجهات الفاعلة املحلية تسيطر
عىل إيداعات العالمات التجارية يف مكاتب امللكية الفكرية املحلية استنتاجا
معقوال .وتكمن اإلجابة عىل ذلك يف طبيعة عمل الرشكات التي تودع
طلبات العالمات التجارية ،ويف األسباب التي تدعوها إىل ذلك .وباملقارنة
مع الرباءات ،تتاح العالمات التجارية للجهات الفاعلة بصورة أكرب يف أي
اقتصاد ،نظرا ألنها أقل تكلفة وأسهل يف الحصول عليها وأوسع نطاقا
من حيث قابلية تطبيقها عىل األعمال التجارية وعىل املنتجات والخدمات
(انظر الفصل  98.)2وتقدم العديد من الرشكات الصغرية واملتوسطة
طلبات لتسجيل العالمات التجارية لحماية السلع والخدمات ،علما بأن
الغالبية العظمى من هذه الرشكات تعمل محليا فقط ،وبالتايل تمثل
هذه الرشكات نسبة كبرية من إيداعات املقيمني للعالمات التجارية.
ويف الواقع إن العديد من إيداعات العالمات التجارية يف االقتصادات
املتوسطة واملنخفضة الدخل تميل إىل أن تتم عن طريق أفراد العن طريق
رشكات 99.وأخريا ،تميل براءات االخرتاع إىل الرتكيز أكثر عىل عدد صغري
من الرشكات العاملية ،إضافة إىل أن املقر الرئييس للرشكة هو الذي يتوىل
يف الغالب إيداع طلب الرباءة يف الخارج وليس الفروع.

اإلطار  9.1إيداعات العالمات التجارية من غري املقيمني مقابل
إيداعات املقيمني يف الواليات املتحدة
من بني خمسة ماليني طلب لتسجيل العالمات التجارية يف مكتب الواليات
املتحدة للرباءات والعالمات جرى تقديمها يف الفرتة ما بني عامي 1985
و ،2011يمكن عزو  15,3باملائة منها فقط إىل غري مقيمني يف الواليات
املتحدة 100.وبدا الطلب األجنبي أكثر مرونة عقب ازدهار النشاط التجاري
عرب اإلنرتنت وعىل مدى عام  ،2012لكن رسعان ما اسرتدت طلبات
إيداع العالمات التجارية من غري املقيمني عافيتها وأظهرت نموا كبريا
مقارنة بإيداعات املقيمني .وعموما فإن طلبات املقيمني وغري املقيمني
تزايدت بالوترية نفسها تقريبا يف الفرتة ما بني عامي  1985و2011
(انظر الشكل .)16.1

0

وثمة تباين يف توزيع الطلبات املقدمة من غري املقيمني خالل هذه الفرتة
الزمنية .ففي كندا بلغت إيداعات غري املقيمني الذروة كنسبة من إجمايل
طلبات غري املقيمني يف منتصف التسعينيات ،وربما يكون ذلك استجابة لزيادة
إمكانية الوصول إىل اقتصاد الواليات املتحدة عقب تطبيق اتفاق أمريكا
الشمالية للتجارة الحرة يف عام  .1994ورغم تباطؤ نشاط اإليداعات منذ
ذاك الحني ،ظل املقيمون يف كندا يمثلون أكرب مصدر لطلبات غري املقيمني
لتسجيل العالمات التجارية يف الواليات املتحدة .كما أظهرت أيضا إيداعات
غري املقيمني من أملانيا واململكة املتحدة واليابان وفرنسا وإيطاليا دالئل
عىل االنخفاض النسبي رغم تزايد حجم اإليداعات السنوية إجماال .وعىل
النقيض من ذلك ،و ُيعزى إىل الصني (وتشمل الصني وإقليم هونغ كونغ
اإلداري) واملكسيك وجمهورية كوريا ،تزايد حصص الطلبات املقدمة من
غري املقيمني .ويف عام  2011شكل املقيمون الصينيون رابع أكرب مصدر
للطلبات األجنبية يف عمليات تسجيل العالمات التجارية يف الواليات املتحدة.
املصدر :مايرز ( .)2013وملزيد من التفاصيل ،انظر غراهام وآخرين (.)2013

 98انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد ( 2013ج) ،الجزء .8.5
 99انظر عبود وآخرون ( )2013لحالة شييل.

 100يتحدد محل إقامة مقدم الطلب استنادا إىل أول عنوان حدده .أما
بالنسبة للطلبات غري املدون بها عنوان صاحب الطلب ،فتُستخدم
أول جنسية أدرجها صاحب الطلب كمؤرش عىل محل اإلقامة .وأما
الطلبات الخالية من أي بيانات عن العنوان أو الجنسية فتُشطب .وقد
أسفر تحديد محل اإلقامة استنادا إىل الجنسية عن بيانات متشابهة.
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وعندما يتعلق األمر بمكاتب امللكية الفكرية يف االقتصادات املنخفضة
واملتوسطة الدخل ذات اإليداعات الصغرية الحجم يف مجال العالمات
التجارية ،يودع غري املقيمني غالبية طلبات العالمات التجارية .وتبني
التجربة ،يف هذه الحالة ،أن نسبة املقيمني – ال غري املقيمني – هي التي
من املرجح أن تنمو بالفعل بمرور الوقت ،نظر االكتساب الرشكات
املحلية الخربة يف التعامل مع نظام العالمات التجارية ،وأيضا لتزايد
نسبة الخدمات يف الناتج االقتصادي عموما .وبصفة عامة ،ثمة ارتباط
بني مستوى معني من النمو االقتصادي وزيادة سيطرة إيداعات العالمات
التجارية من جانب املقيمني عىل السوق املحيل ،إال أن وجود هذه العالمات
التجارية نفسها يف األسواق األجنبية بصورة أقوى ال يتأتى إال عند
مستويات عالية جدا من النمو االقتصادي.
 )5ظهور اإلنرتنت :أثر اإلنرتنت عىل دور العالمات التجارية ،عىل
األقل ،بثالث بطرق رئيسية ومرتابطة:
أوال :أدى ظهور اإلنرتنت إىل تعزيز طلبات العالمات التجارية بدرجة
كبرية من املرجح أن تدوم .فمن ناحية تطلق األعمال التجارية القائمة
خدمات ومنتجات جديدة قائمة عىل اإلنرتنت أو مرتبطة بها مما يؤدي
إىل إيداعات جديدة للعالمات التجارية .ومن ناحية أخرى ،تحفز
اإلنرتنت إنشاء رشكات جديدة ،وبالتايل يحفز أيضا تطوير منتجات
جديدة استخدام نظام العالمات التجارية .وأدى كال االتجاهني إىل زيادة
ملموسة يف عالمات الخدمات عىل وجه الخصوص .ويجدر بالذكر أن
سنوات ازدهار اإلنرتنت حوايل عام  2000واكبتها أيضا زيادة كبرية
يف إيداعات أصناف عالمات الخدمات املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات.
ثانيا :أدت اإلنرتنت يف الواقع إىل زيادة النطاق العاملي للعالمات التجارية.
وتودع مزيد من الرشكات طلبات ليس فقط يف موطنها األصيل لكن أيضا
يف الخارج ،مما يؤدي إىل اتساع نطاق إيداعات العالمات التجارية .ويمكن
القول إن دور العالمات التجارية – والثقة التي تولدها – مهمة بصورة
خاصة جدا يف سياق استخدام بيئة اإلنرتنت ،حيث يشرتك املستهلكون
يف معامالت عن بعد ،دون أن يتمكنوا يف الغالب من فحص املنتج ماديا
قبل إبرام املعاملة .وتتزايد أهمية العالمات التجارية يف سياق املعامالت
اإللكرتونية الوطنية والعابرة للحدود التي تشبه من بعض األوجه
تطور العالمات التجارية (القسم  )1.1خالل تطورات تاريخية معينة
يف التجارة الدولية.
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ثالثا :تزيد اإلنرتنت من الحاجة إىل الحماية القانونية عندما يواجه
أصحاب الحقوق مبيعات سلع مزورة أو غري ذلك من صور سوء
استعمال عالماتهم التجارية 101.وأسفرت هذه املخاطر املتزايدة عن
نتائج ال تقترص عىل الربح الضائع لكن تشمل أيضا إلحاق الرضر عن
طريق الحط من شأن العالمة التجارية( .ملناقشة هذا املفهوم ،انظر
األجزاء  1.3.2من الفصل .)2
وإىل جانب هذه التطورات الثالثة ،يحدث تفاعل دينامي بني العالمات
التجارية وأسماء الحقول ،فتقوم الرشكات التي لها عالمات تجارية
قائمة بتسجيل أسماء الحقول يف كل من الحقول العليا املكونة من رموز
البلدان ( )ccTLDsويف الحقول العليا املك ّونة من أسماء عامة ()gTLDs
تحت أسماء الرشكات هذه (مقرتنة بمصطلحات أخرى) من أجل ترسيخ
وجودها عىل اإلنرتنت ،أو (لغرض دفاعي) ،ملنع أطراف ثالثة من إجراء
عمليات التسجيل هذه .وبالتايل ،من املرجح أن تحصل رشكات جديدة
ذات منتجات جديدة عىل كل من العالمات التجارية وأسماء حقول.
واقرتنت إيداعات العالمات التجارية ،بتزايد عدد عمليات تسجيل أسماء
الحقول عىل نطاق واسع بصورة تكاد تكون مستمرة تقريبا ،فقد تزايدت
عمليات تسجيال لحقول األعىل املكونة من رموز البلدان ()ccTLDs
من أقل من مليوني تسجيل يف عام  2000إىل ما يقرب من  35مليون
تسجيل يف عام  ،2012كما تزايدت التسجيالت يف الحقول العليا املك ّونة
من أسماء عامة ( ،)gTLDsالسيما " ".comلتنتقل من  105ماليني
يف عام  2004إىل  233مليون تسجيل يف عام  102.2012وكان لهذا
االتجاه انعكاسات أيضا عىل زيادة يف عدد النزاعات بشأن أسماء الحقول،
حيث ُشغلت أسماء الحقول املرتبطة بالعالمات التجارية من جانب كيانات
أخرى غري مالك العالمة التجارية .فقد تزايد أيضا ،عىل سبيل املثال ،عدد
الحاالت التي أدارها مركز الويبو للتحكيم والوساطة ( ،)UDRPففي
عام  ،2003بلغ عدد النزاعات بشأن أسماء حقول الويبو  1 100حالة
نزاع ،وتضاعف هذا الرقم يف عام  2012إىل أكثر من الضعف ليصل
إىل  2 884حالة.

 101انظر الويبو ( 2012باء)
 102انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاد ،مجمعة من مراكز
شبكة املعلومات القطرية والعامة ومن زوك نيك ZookNIC
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ويف تطور حدث مؤخرا ،بدأت مؤسسة اإلنرتنت إلسناد األسماء واألرقام
لعناوين اإلنرتنت (إيكان) يف تخصيص حقول عليا جديدة مك ّونة من
أسماء عامة ( 103.)gTLDsوعقب جولة من الطلبات املقدمة ،يجري
حاليا النظر يف  1 930طلبا .ومن املتوقع إتاحة أول هذه الحقول يف
عام  .2014ويقرتن تقديم هذه الحقول فرص ومخاطر إضافية تتعلق
باستخدام العالمات التجارية عىل اإلنرتنت ،وبالتايل مواصلة زيادة
مستوى التفاعل بني اإلنرتنت والعالمات التجارية .وعىل سبيل املثال،
قد يرغب مالكو العالمات الذين يمكنهم تسديد الرسوم يف تقييم ما إذا
كانوا سيطلبون حقوال خاصة بهم .وسواء أقدموا طلبا أم ال ،يجب عليهم
تلبية أي طلب للوجود يف حقول جديدة تقوم بتشغيلها أطراف ثالثة،
ووضع اسرتاتيجيات ملنع انتهاك عالماتهم التجارية يف هذه الحقول
وتسوية املنازعات بشأنها.

 103ملزيد من املعلومات ،انظر املوقع التايل:
www.wipo.int/amc/en/domains/newgtld/.

وأخريا ،هناك مسألة التفاعل بني العالمات التجارية وكيفية البحث عن
املنتجات من خالل استخدام محركات البحث عىل اإلنرتنت .فقد تساعد
العالمة التجارية املعروفة عىل وصول املستخدمني برسعة أكرب إىل موقع
الرشكة وإىل العروض ذات الصلة عىل اإلنرتنت ،وعىل نحو مماثل قد
يحاول املنافسون أو املزورون استخدام العالمة التجارية لشخص آخر
لتوجيه حركة التجارة إىل مواقعهم .وأتاحت اإلنرتنت طرقا ال حرص
لها للمشاريع التجارية لإلشارة إىل العالمات التجارية بطريقة تؤثر
يف العمل التجاري ملالك العالمة 104.بيد أن هناك ممارسات تشكل
تحديات واضحة أمام التطبيق التقليدي لقانون العالمات التجارية ،مثل
استخدام العالمات التجارية يف قوائم سلع غري أصلية عىل مواقع املزادات،
واستخدامها ككلمات رئيسية يف محركات البحث  ،فضال عن استخدامها
كأسماء حسابات عىل شبكات التواصل االجتماعي أو استخدامها يف أشياء
افرتاضية يتم تداولها يف عوالم افرتاضية .ونتيجة رشاء املنافسني أو
املزورين العالمات التجارية من محركات البحث واستخدامها ككلمات
رئيسية ،فقد تظهر مواقع املعلنني يف عمليات بحث عن عالمات تجارية
ال يملكها هؤالء املعلنون .ويخىش العديد من أصحاب العالمات التجارية
إعادة توجيه وجهة االتصال القاصدة موقع شبكي معني بهذه الطريقة.
وسواء أكان هذا صحيحا أم ال فهذه مسألة خاضعة للتجربة العملية إىل
حد كبري 105.ومن املرجح أن تزداد أهمية العالمات التجارية بدال من أن
تنخفض يف سياق عمليات البحث عىل اإلنرتنت ورشاء سلع تحمل عالمات
أصلية واضحة من مواقع عىل اإلنرتنت ،وسيتعني عىل ممارسات إنفاذ
حماية العالمات التجارية التكيف مع هذه البيئة الجديدة.

 104انظر الويبو (2010ب).
 105ألول عمل تجريبي عن املسألة ،انظر بيشتولد وتاكر ( .)2013توصل
املؤلفان إىل أنه عىل الرغم من أن معدل زيارة بعض مجموعات
املستخدمني ملواقع أصحاب العالمات التجارية قد ينخفض بعد رؤية
إعالنات طرف ثالث عىل صفحات نتائج محرك البحث فإن ثمة مجموعات
أخرى من املستخدمني تزور هذه املواقع بالفعل يف كثري من األحيان.
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 )6االنتفاع االسرتاتيجي بالعالمات التجارية :ربما أسهم االنتفاع
االسرتاتيجي املتزايد بإيداعات العالمات التجارية يف نمو إيداعات
العالمات التجارية بصورة عامة ،وخاصة يف النظم القانونية التي
تنعدم فيها رشوط االستخدام الصارم ،فقد تودع الرشكات أو املؤسسات
األخرى عددا كبريا من طلبات تسجيل العالمات التجارية – دون أن
تكون لديها خطط الستخدامها عىل الفور .وربما يكون الدافع وراء
ذلك هو "حماية" عالماتها التجارية القائمة من خالل اإلعداد إلطالق
منتجات مماثلة يف املستقبل ،أو لضمان عدم اقرتاب رشكات أخرى كثريا
من األسماء الخاصة بها .ومن شأن تضخم إيداعات العالمات التجارية
أن ُينهي "اضطراب" سجل العالمات التجارية (النظر الجزء الفرعي
 106.)2.3.2غري أنه ال توجد يف الوقت الراهن مؤرشات ،عىل ما يبدو،
عىل وجود عدد كبري جدا من العالمات التجارية يمنع تسجيل عالمات
جديدة فإن انتشار العالمات التجارية قد يكون مسؤوال عن رفع تكلفة
عمليات البحث والترصيح للرشكات التي تنظر يف دخول سوق جديد.
 )7تغيريات مؤسسية وتنظيمية :وأخريا يف حالة املحركات املؤسسية
(عىل سبيل املثال ،تيسري إيداع طلبات العالمات التجارية يف الخارج
نتيجة اتفاقات دولية) ،تؤدي سهولة إيداع طلبات العالمات التجارية
عن طريق نظم اإليداع عىل اإلنرتنت ،إىل جانب عوامل أخرى موضحة
يف اإلطار  ،7.1دورا هاما يف رشح نماذج إيداع العالمات التجارية .إال
أنه من املثري لالهتمام أن التوسع يف العالمات التجارية القابلة للتسجيل
يف صور جديدة للعالمات التجارية – زيادة عىل عالمات الخدمة والكلمة
والشكل ال يبدو حاليا محركا رئيسيا إليداعات العالمة التجارية يف الدول
التي تتوفر بيانات عنها (انظر اإلطار .)10.1
وختاما ،ربما يتوقع املرء أيضا ارتباط إنفاذ حقوق العالمة التجارية
بنمو إيداعات العالمات التجارية ،بافرتاض أن زيادة اليقني القانوني
بمرور الوقت عن طريق تحسني عمليات إنفاذ الحقوق يؤدي إىل مزيد
من إيداعات العالمة التجارية.

 106بشأن اضطراب العالمات التجارية ،انظر غرافينتز وآخرين(.)2012
يقدم هذا العمل ،الذي ُ
اضطلع به بتكليف من مكتب اململكة
املتحدة للملكية الفكرية ،أول تقييم تجريبي للمسألة.
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اإلطار  :10.1زيادة العالمات التجارية القابلة للتسجيل بعد أن
كانت تقترص عىل عالمات الكلمة
عىل غرار الوضع الذي ينطبق عىل حماية الرباءات ،تزايد أيضا عدد اإلشارات
التي يمكن تسجيلها وبالتايل حمايتها كعالمات تجارية .ويف عام ،1994
أكدت املادة  1.15من اتفاق تريبس اتجاها بدأ يف البلدان منذ الثمانينيات،
باستخدام طائفة أوسع من العالمات التجارية القابلة للتسجيل .ومبدئيا،
اعتُربت العالمات التي تتألف من كلمات فقط أو من مجموعة من الكلمات
التي تُعرض عادة مقرتنة بعنارص بيانية مثل الرسومات أو الشعارات،
قابلة للتسجيل .وفيما بعد ُقبلت العالمات املجسمة أو عالمات الشكل (مثل
زجاجة الكوكا كوال) والشعارات واإلشارات الصوتية واألصوات وخيوط
املنسوجات املميزة واأللوان املجردة (مثل ،اللون األخرض واألصفر لآلالت
الزراعية من جون ديري) بوصفها عالمات قابلة للتسجيل 107.ورغم هذه
التطورات ال تزال العالمات التجارية التي تتألف من كلمة أو من مجموعة
من الكلمات وصورة ،إىل حد بعيد ،أهم فئة يف العالمات التجارية .وقد
أظهرت بيانات من أربعة اقتصادات مرتفعة الدخل أن العالمات التجارية
التي تقترص عىل كلمات فقط تشكل ما بني  55باملائة (أملانيا) و 73باملائة
(فرنسا) من إجمايل العالمات التجارية يف عام ( 2010انظر الشكل .)17.1
الشكل  :17.1تشكل عالمات الكلمة غالبية عمليات التسجيل ،وهناك
بعض االتجاهات للنمو يف تسجيل فئات أخرى من العالمات التجارية.
طلبات تسجيل العالمات التجارية بحسب النوع ،النسبة املئوية 1996 ،و2010
ﻃﻠﺒﺎت 2010
ﻃﻠﺒﺎت 1996
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املصدر :استندت الويبو إىل بيانات وردت يف فورتشن ( )2013وهيلمرز ()2013
وميرتا خان ( )2013ومايرز ( )2013وشوتشيك وغريفنتس (.)2013
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وال تزال إيداعات فئات أخرى من العالمات التجارية(مثل العالمات
املجسمة ،وعالمات الصوت أو اللون) محدودة يف البلدان التي تتوفر
بيانات عنها .ويف أملانيا ،عىل سبيل املثال ،شكلت العالمات التجارية التي
تتألف من كلمة أوكلمة مع صورة نحو  97باملائة تقريبا من جميع
طلبات إيداع العالمات التجارية يف عام  .2011ويف أسرتاليا انخفض
معدل استخدام الصوت والرائحة والشكل واللون أو مزيج من الشكل
واللون يف العالمات التجارية كحصة يف إجمايل نشاط العالمات التجارية،
فلم يكد يبلغ  0,3باملائة من إيداعات عام  2012بعد أن كان  1باملائة
يف عام  .1996ومن بني هذه اإليداعات تُعد عالمة الشكل هي العالمة
األكثر شعبية ،حيث شكلت  137إيداعا يف عام  ،2012أو 0,2باملائة من
إجمايل اإليداعات .ويف الواليات املتحدة ،تشهد العالمات التجارية التي تتألف
من صورة فقط انخفاضا بطيئا مع مرور الوقت ،بينما تتزايد إيداعات
عالمات الكلمة املقرتنة بصورة ،كما تندر إيداعات تسجيل عالمات الصوت
والرائحة والعالمات األخرى غري املرئية يف الواليات املتحدة ،وتستثنى
فرنسا من ذلك حيث تؤدي عالمات اللون دورا اليمكن إغفاله؛ إذ تشكل
 96باملائة من العالمات التي ال تحتوي عىل كلمات ،وبالتايل  26باملائة
من جميع العالمات التجارية يف عام  ( 2011الشكل  .)18.1إال أنه
يجدر التنويه إىل أن عالمات اللون ليست جميعها أحادية اللون .وهناك
أيضا العالمات التجارية التي ُيطالب فيها باللون كسمة مميزة ،والتي قد
تُدرج يف اإلحصاءات الفرنسية بوصفها عالمات لون.
الشكل  :18.1يف فرنسا ،باستثناء عالمات الكلمة ،تعد عالمات
اللون أكثر فئات العالمات شيوعا يف االستخدام.
حصة طلبات تسجيل العالمات التجارية الفرنسية بخالف العالمات
التجارية اللفظية ،بحسب النوع ،بالنسبة املئوية2011-1993 ،

4.1
ظهور أسواق العالمات التجارية
يبدو أن أسواق العالمات التجارية تؤدي دورا اقتصاديا مهما يف االقتصاد
العاملي اليوم ،وإن كان ال يحظى بتقدير كاف .وعىل غرار الوضع بالنسبة
للرباءات ،يجري عىل نحو متزايد ترخيص العالمات التجارية وأسماء
الرشكات ورشاؤها وبيعها عىل املستويني الوطني والدويل .إضافة إىل
زيادة نماذج األعمال التجارية العاملة بامتياز واكتسابها طابعا دوليا.
ومن هذا املنطلق ،فإن انعدام التعريفات والبيانات والتحليل فيما يتعلق
بأسواق العالمات التجارية ُيعد ثغرة كبرية يف مجموعة املعارف الحالية.
ويف حني تلقت أسواق التكنولوجيا قدرا هائال من االهتمام فإن ترخيص
108
العالمات التجارية والحصول عليها ال يزال أرضا غري مطروقة نسبيا.
ويسعى هذا الجزء إىل تجميع البيانات املتباينة عن العالمات التجارية
وتقديم أدلة جديدة 109 .وتتمثل األهداف فيما ييل "1" :تحديد
أسواق العالمات التجارية املختلفة وتصنيفها و" "2تقديم أدلة عىل
ضخامة حجمها.
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ملصدر( :فورتشن (.)2013

 108انظر أرورا وآخرون ( ،)2001وجريي وآخرون
( )2007عن أسواق التكنولوجيا.
 109يعتمد هذا الجزء عىل تقرير معلومات أساسية أُعد للتقرير العاملي
للملكية الفكرية لعام  ،2013انظر فراي وأنصار(.)2013
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1.4.1
ما هي أسواق العالمات التجارية
وملاذا تستخدمها الرشكات؟
ما هي أسواق العالمات التجارية؟ رغم أهميتها االقتصادية اليوجد
تعريف متفق عليه لهذه األسواق.
ويف هذا التقرير ،يغطي مصطلح "أسواق العالمات التجارية" ثالث
معامالت مختلفة ،مجمعة تحت ما ييل:
"نقل حق االنتفاع بامللكية الفكرية بصورة مؤقتة" مع " "1ترخيص
العالمات التجارية و" "2منح حق االمتياز لنماذج األعمال التجارية،
و"بيع أو رشاء حقوق امللكية الفكرية" التي تتكون يف األساس من ""3
تملك العالمة التجارية ونقل ما يتصل بها من حقوق كجزء من عملية
دمج الرشكات وتملكها (الشكل .)19.1
وتتوافق العالمات التجارية مع الحقوق القانونية املرتبطة بأصول
العالمات التجارية التي يمكن نقلها أو رشاؤها؛ وبالتايل فهي تشكل يف
الغالب جزءا ال يتجزأ من هذه املعامالت الثالث.
الشكل  19.1أسواق لعالمات تجارية محددة
تحويل حق استخدام ملكية فكرية مؤقت

مبيعات أو مشرتوات حقوق ملكية فكرية

تحويل ادوات التوسيم والرتخيص
لطرف آخر

مبيعات أو مشرتوات أدوات التوسيم،
وكجزء من أنشطة الدمج والحيازة أيضا ً

تراخيص استخدام
العالمات التجارية

االستحواز عىل
عالمات تجارية

وتنتهج الرشكات يف كثري من األحيان اسرتاتيجية ترخيص العالمات
ِّ
("املرخصة") استخدام عالماتها (إضافة
التجارية .وقد ترخص الرشكات
إىل العالمات التجارية ذات الصلة) إىل طرف ثالث من املنتجني أو البائعني
("املرخص لهم") مقابل تدفق إتاوات أو قيمة أخرى .وتتبع الرشكات
اسرتاتيجية الرتخيص هذه يف الغالب؛ إذ تتيح لها تنويع نشاطها التجاري
وزيادة أصناف أخرى من املنتجات.
وبذلك ،تتمكن الرشكات من دخول أسواق جديدة ،والحصول عىل
اختصاصات خارج حدود الرشكة .فضال عن توليد عائدات جديدة دون
توظيف استثمارات كبرية يف مبان أو اكتساب املزيد من الدراية الفنية
والقدرة الصناعية 110.وكثريا ما ُيستخدم الرتخيص عىل الصعيد الدويل
حيث تستعني الرشكات بمصادر خارجية يف التصنيع أو يف املبيعات
أو يف الخدمات املقدمة إىل بلدان أجنبية .وقد تمثل حاجة الرشكات إىل
استخدام العالمة تجاريا حافزا إضافيا من أجل الحفاظ عىل حقوقها يف
العالمة التجارية يف بلد أجنبي ،ومن ث َّم ،الحفاظ عىل ملكيتها 111.ومرة
أخرى يمكن للرتخيص يف كثري من األحيان أن يحقق ذلك بتكلفة أقل
من التكلفة املطلوبة يف حالة اتباع نهج الدخول املبارش إىل السوق .ويف
العديد من حاالت التسويق الرتويجي للعالمات التجارية ،يؤدي ترخيص
112
العالمة التجارية إىل زيادة قيمة العالمة التجارية للمرخص أيضا.
وأحد األمثلة عىل ذلك هو منح صانع لعب ينتج سيارات مصغرة ترخيص
العالمة التجارية لسيارة فاخرة.

حقوق امتياز
ملحوظة :يغطي بيع أو رشاء حقوق امللكية الفكرية (انظر إىل اليمني) حالة تتغري فيها امللكية
االقتصادية لحق امللكية الفكرية ،ولم يعد للبائع أي حقوق تتعلق بامللكية الفكرية.
املصدر :الويبو  .تعريفات تتوافق مع (األمم املتحدة وآخرون).

 110انظر كالبويل ( )2007وكولوتيش وآخرون (.)2008
 111انظر الويبو ( ،)2004وجايا تشاندرين وآخرون ( .)2013وانظر
مناقشة رشط االستخدام يف الجزء الفرعي  2.3.2من الفصل .2
 112انظر الداس ( ،)1973وكالبويل (.)2007
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وتنتهج العديد من الرشكات أيضا اسرتاتيجية عقود االمتياز .وقد
تختار الرشكة ("صاحبة حق االمتياز") ترخيص عملها التجاري بأكمله
لطرف ثالث ("املستفيد من االمتياز") يف منطقة جغرافية معينة مقابل
تدفق مدفوعات اإلتاوات أو قيمة أخرى 113.ومن األمثلة عىل هذا النوع
من نماذج األعمال سلسلة محالت الوجبات الرسيعة أو سلسلة فنادق
أو ورش إلصالح السيارات .وبوصفه جزءا من نموذج العمل القائم
عىل االمتياز ،يكفل صاحب االمتياز الحق يف استخدام العالمة التجارية
والدراية الفنية ذات الصلة .ويشبه حق االمتياز الرتخيص يف أنه ييرس
لصاحب حق االمتياز دخول السوق ويمكنه يف الوقت نفسه من تجنب
التكاليف املرتبطة ببناء عالمة تجارية وبناء نموذج عمل جديد .وعىل
هذا ،يضمن حق االمتياز مهلة قصرية للدخول إىل السوق .و ُيستخدم
الرتخيص وحق االمتياز أيضا كمرحلة مبكرة للتحركات الدولية للرشكات
التي تسعى إىل "االنطالق نحو العاملية"؛ نظرا إىل أنهما يوفران فرصة
العمل يف بلدان جديدة ،ومن ث َّم ،تح ُّمل تكاليف أقل ومخاطر أقل نسبيا.
وألن حق االمتياز يسمح ألصحاب املشاريع يف جميع أنحاء العالم بالتوسع
باستثمارات رأس مالية قليلة نسبيا ،فإنه يقدم نموذج نمو مناسب
114
لألعمال التجارية يف البلدان ذات الدخل املنخفض.

ثالثاُ :يعد رشاء العالمات التجارية ونقل الحقوق ذات الصلة من عمل
تجاري إىل آخر نقال أكثر استدامة لحقوق امللكية الفكرية .ويحدث هذا
بانتظام كجزء من عملية دمج الرشكة ورشائها .ومن األمثلة ذات الصلة
رشاء رشكة لينوفو Lenovoقسم الحاسب الشخيص من  ،IBMبما
يف ذلك العالمة التجارية ثينك " "Thinkيف عام  .2004ورغم أنه قد
توجد أسواقا ثانوية للعالمات التجارية  -أي حيث تشرتي الرشكات
عالمة تجارية دون أن تشرتي العمل التجاري املرتبط بها  -ومن
املرجح أن تكون هذه املعامالت غري شائعة؛ إذ يصعب يف العادة فصل
العالمات التجارية عن العمل ،كما أنه من املرجح أن تنخفض قيمة العمل
التجاري إىل حد كبري يف حالة عدم وجود العالمة التجارية .وعالوة عىل
ذلك ،من املرجح أن تشكل عمليات التنازل عن العالمة التجارية سوقا
ثانوية ملا ذكر آنفا.
باختصار ،توفر أسواق العالمات التجارية سبيال لتقليل التكاليف
واملخاطر املرتبطة ببناء عالمة تجارية ،مما يتيح للرشكات املشرتكة
115
تخفيف التكاليف عندما تدخل أسواقا جديدة باستخدام عالمات قائمة.
وعىل الجانب اآلخر ،يزداد اعتماد الرشكات التي لها اسم تجاري قائم
عىل قدرتها عىل االستفادة من سمعة العالمة التجارية عن طريق إطالق
منتجات جديدة تحمل عالمات تجارية قائمة ،وأحيانا يتم ذلك خارجيا
عن طريق ترخيص العالمة التجارية ،مما يتيح فرصا يف األسواق مع
سعي بعض الرشكات إىل رشاء عالمات تجارية قائمة لتطوير منتجات
116
جديدة ،ودراسة رشكات أخرى فرص االستفادة من عالماتها التجارية.
ومع ذلك ،ثمة عدد من العوامل قد تقيد نمو هذه األسواق .إذ ينطوي
منح الحق يف استخدام العالمة التجارية بصورة مؤقتة  -كما يف الرتخيص
وحقوق االمتياز – عىل خطر إضعاف االسم التجاري من جانب املرخص
له أو املستفيد من االمتياز عن طريق تخفيض جودة املنتج أو الخدمة.
عىل سبيل املثال ،يتوقع املستهلكون مستوى معني من الجودة ،وإن
خاب أملهم سيكون لذلك أثر سلبي عىل قيمة العالمة التجارية نفسها.
ويتعني عىل مالك العالمة أن يراقب عن كثب استخدام عالماته التجارية.

 113كما ذكرت مؤسسة الحدود اإللكرتونية ( ،)2011حق االمتياز هو:
"[ ]...هو نظام لتسويق السلع و/أو الخدمات و/أو التكنولوجيا
استنادا إىل عقد مكتوب بني مرشوعني منفصلني ومستقلني قانونيا
وماليا ونقديا ،بني صاحب حق االمتياز وكل مستفيد من االمتياز
عىل حدة ،بموجبه يمنح صاحب حق االمتياز كل مستفيد من االمتياز
حق إدارة العمل التجاري يتفق مع مفهوم صاحب االمتياز".
 114انظر فراي وأنصار (.)2013

 115انظر توبر (.)1988
 116انظر كليفتون (.)2003
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2.4.1
وضع أرقام للعالمات التجارية يف
األسواق :ليس باألمر اليسري...
نقل حق االنتفاع بامللكية الفكرية بصورة مؤقتة وجزئية
وضع أرقام عىل ترخيص العالمة التجارية :تكثر األمثلة عىل ترخيص
العالمة التجارية يف معظم القطاعات ،وأيضا األمثلة عىل املنتج املفرد
وخطوط الخدمة 117.ويبدو أن ترخيص العالمة التجارية يمثل مصدرا
هاما من مصادر الدخل للعديد من أصحاب العالمات التجارية.
ومع ذلك ،فإن تبليغ بيانات منتظمة عن ترخيص العالمة التجارية أمر
بالغ الصعوبة.
أوال :يتعذر فهم البيانات عىل مستوى الرشكة بشأن ترخيص العالمة
التجارية ،ويعزى ذلك أساسا إىل عدم الكشف عن عمليات ترخيص
العالمات التجارية بني الرشكات .بل عىل العكس ،لدى الرشكات دافع
لتجنب االعرتاف سواء للمستهلكني القائمني أو املحتملني بأن عالماتها
التجارية تُستخدم من جانب طرف ثالث .ومع أن التقارير السنوية قد
تتضمن إشارات عديدة إىل أهمية العالمات التجارية وما يتصل بها من
ترخيص ،تقدم هذه التقارير يف حاالت شديدة الندرة ،أرقاما مفصلة
عن مدفوعات وعوائد ترخيص العالمات التجارية .إضافة إىل أنه يمكن
استنباط املعلومات املتباينة عن صفقات العالمات التجارية ،ومعدالت
اإلتاوات األساسية من سجالت املحكمة ،وبعض إيداعات الرشكات يف
اللجنة األمريكية لألوراق املالية والبورصة ( )SECأو من مصادر
118
مماثلة .ومع ذلك ،ال يتوافر مصدر منهجي.

 117انظر جاياتشندرين وآخرين (.)2013
 118انظر سميث وبار (.)2005
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وقد بذلت بعض الكيانات الخاصة جهودا لتحديد األهمية االقتصادية
لرتخيص العالمات التجارية عن طريق قياس مبيعات املنتجات املرخصة.
ووفقا لتقديرات أحد هذه الكيانات– أهم  150كيان يف التصنيف العاملي
للمرخصني – فإن مبيعات التجزئة للمنتجات التي تحمل عالمات
ِّ
تجارية ومرخصة يف العالم بلغت نحو  230بليون دوالر أمريكي يف
عام  119.2012وتُعد ديزني للمنتجات االستهالكية وفقا لهذا املقياس
ِّ
مرخص يف العالم؛ إذ بلغت إيراداتها  39بليون دوالر أمريكي يف
أكرب
عام  -2012أي ضعف اإليرادات املحققة يف عام ( 1992انظر الجدول
 .)5.1وترخص رشكة ديزني استخدام أفالمها وشخصياتها التليفزيونية
والسينمائية يف منتجات طرف ثالث ،وبالتايل تجني إتاوات 120.وغني عن
القول إن قطاع الرتفيه يمثل مع قطاع الرياضة أهم قطاعني يف مجال
ترخيص العالمات التجارية .ونتيجة لذلك ،أجري مزيدا من الدراسات
التفصيلية بشأن ترخيص العالمات التجارية والبيانات املتاحة للجمهور
عن ترخيص شخصيات كرتونية أو نوادي رياضية وحتى عن اللعب
واألغذية والديكور املنزيل واملالبس واألحذية واملنتجات االستهالكية.
أما كبار املرخصني اآلخرين يف التصنيف العاملي ألهم مرخيص العالمات
التجارية يف العالم ،فيعملون يف الغالب يف مجاالت قريبة من امللبوسات
والسيارات واملنسوجات واإللكرتونيات االستهالكية.

 119ال يدعي التصنيف أنه يقدم تفاصيل بشأن عائدات الرتخيص لهذه
الرشكات .بل يبلغ أكرب مانحي الرتخيص يف العالم عن مبيعات التجزئة
للمنتجات التي تحمل عالمة تجارية عن طريق املرخص لهم .وتمثل
عائدات هذه املبيعات األساس الذي تتحدد بناء عليه معدالت اإلتاوات
املرخصني عىل عائدات الرتخيص.
الرسية ،ومنها يحصل كبار
ِّ
 120من بني املمتلكات الرئيسية التي رخصتها الرشكة ميكي
ماوس وسيارات وأمرية ديزني وويني ذا بوه وقصة
لعبة وديزني فرييز ,وممتلكات مارفيل مثل سبايدر مان
وأفينجرز .انظر تقرير ديزني السنوي لعام .2012
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وقد ساعدت دراسات استقصائية أخرى أجرتها جمعيات أو خرباء
استشاريون عن طريق جمع بيانات عن الرتخيص يف مختلف أشكال
للمرخصني ،ولوحظ أنهم
امللكية الفكرية ومن دراسات استقصائية
ِّ
ينرشون أعدادا إجمالية ،وأن البيانات غري متاحة عىل مستوى الرشكة،
وذلك للحفاظ عىل رسية صفقات الرتخيص الفردية واإليرادات .وعىل
سبيل املثال ،عند دراسة سوق الرتاخيص يف الواليات املتحدة ،يوضح
آخر استقصاء أجرته جمعية الرتويج والرتخيص الدويل( )LIMAأن
أصحاب العالمات التجارية حققوا إيرادات  5,5بليون دوالر أمريكي
من اإلتاوات يف عام  ،2012وزيادة قدرها  2,5باملائة عن مكاسب
121
عام  2011يف قيمة مبيعات تجزئة تقدر بنحو  112بليون دوالر.
وفيما يتعلق بالعائدات ،فقد نتج معظمها عن القطاعات التالية (مرتبة
بشكل تنازيل حسب درجة األهمية)" "1" :املشاهري والشخصيات"
(الرتفيه والتليفزيون والسينما واملشاهري) يليها "" "2العالمات التجارية
للرشكات "3" ،و"املوضة" التي تشمل سلعا تحمل العالمات التجارية
للمصممني "4" ،و"الرياضة" ،وتشمل االتحادات واألفراد "5" ،و"الفن"،
" "6وإتاوات العالمات التجارية "للكليات الجامعية" 122.وثمة دارسات
استقصائية وتقارير أخرى أعدها خرباء استشاريون تتيح فهما عميقا
123
لقطاعات محددة يف بلدان محددة.

الجدول  :5.1املبيعات العاملية لبضائع مرخصة وفقا ملا
ِّ
مرخص للعالمات التجارية يف عام 2012
أفاده أكرب 15
املرتبة الرشكة

البلد

1

الواليات
ديزني للمنتجات االستهالكية
املتحدة

2

آيكونكس براند غروب

3

رشكة بي يف إتش

4

مرييديث

5

ماتيل

6

سانريو

7

وارنر براذرز للمنتجات
االستهالكية

8

نيكولوديان للمنتجات
االستهالكية

9

دوري البيسبول األسايس

10

هاسربو

11

رشكة كولجييت للرتخيص

12

إدارة العالمات التجارية
الدولية والرتخيص

13

وستنغهاوس

14

رينبو

15

جنرال موتورز

الواليات
املتحدة
الواليات
املتحدة

الواليات
املتحدة
الواليات
املتحدة
اليابان

الواليات
املتحدة

الواليات
املتحدة

الواليات
املتحدة
الواليات
املتحدة

الواليات
املتحدة
اململكة
املتحدة

الواليات
املتحدة
إيطاليا

الواليات
املتحدة

نوع العمل الجاري

املبيعات العاملية للبضائع املرخصة
بمليارات الدوالرات األمريكية

الرتفيه

39.3

املالبس

13

املالبس
اإلعالم والتسويق
اللعب واأللعاب

13
11.2
7

الفن

7

الرتفيه

6

الرتفيه

5.5

الرياضة

( 5.2ت)

اللعب واأللعاب والرتفيه 4.8
الرياضة

4.6

املالبس

4

الهندسة اإللكرتونية
األجهزة املنزلية

3.99

الرتفيه

( 3.8خ)

السيارات

( 3.5ت)

ملحوظة :ت= تقديري ،خ= ملكية خاصة
املصدر :أكرب ُ 150مرخص يف العالم طبقا لليزنتي (.)2013

ثانيا ،ال يوجد يف معظم البلدان رشط قانوني لتسجيل تراخيص العالمة
التجارية يف املكتب الوطني للملكية الفكرية .وحتى عندما تشرتط بلدان
التسجيل (كما هو الحال يف الربازيل ،انظر اإلطار  ،)12.1فإن البيانات
املتوفرة يف شكل قابل لالستعمال تكون ضئيلة ،كما ال يوجد مصدر
واحد يف أي مكان يف العالم يخزن جميع اإلحصاءات الوطنية املختلفة يف
جهة إيداع واحدة .وعادة ما تتعلق املعلومات املجمعة برشوط الرتخيص
التي تتسم بالتفاوت والخصوصية لكل بلد .ويف الغالب ُيسجل عدد قليل
من الصفقات ،ويتعذر ربط البيانات برشكة معينة بصورة واضحة.
واألكثر من ذلك ،أن املعلومات املتوفرة تقترص يف العادة عىل صفقة
الرتخيص ال عىل نتائجها (أي عىل املعلومات املتعلقة بتدفقات اإلتاوات
املدفوعة ،وما إىل ذلك).

 121انظر تقرير جمعية الرتويج والرتخيص الدويل (ليما) (.)2013
 122املرجع نفسه.
 123انظر مؤسسة برايس  -وترهاوس كوبرز ( ،)2012عىل سبيل
املثال ،بشأن الرتخيص يف صناعة املوضة اإليطالية.
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وللتغلب عىل هذه القيود بدأ عدد من الكيانات الخاصة جمع بيانات
عن صفقات ترخيص العالمات التجارية .وتتضمن هذه املعلومات اسم
َ
ِّ
واملرخص له ،ومعدل اإلتاوة (مثال 5 ،باملائة من املبيعات وربما
املرخص
دفعة مقدمة) ووصف الصفقة .وتكشف هذه البيانات عدد الصفقات
عرب الوقت .وغالبا ما تنخفض تغطية الصفقة ،لكن عالوة عىل ذلك أن
البيانات ال تتضمن أيضا أرقاما شاملة عن قيمة صفقات ترخيص العالمة
التجارية؛ إذ تكتمل معلومات الصفقة قبل تحقق اإليرادات .إضافة إىل أن
هذه املصادر تنحاز للصفقات التي تُعقد يف البلدان ذات الدخل املرتفع،
ال سيما الصفقات التي تُربم يف الواليات املتحدة.
ويربهن التحليل املتاح عىل أن متوسط معدالت اإلتاوة عىل كل من صايف
وإجمايل املبيعات يرتاوح من أقل من  5باملائة إىل ما يزيد عن  25باملائة
يف جميع القطاعات ،حيث يرتبط أعىل متوسط للمعدالت بفئة "املشاهري
والشخصيات" ،بينما يرتبط أدنى متوسط بالعالمات املتعلقة بكل من
124
"الرشكة/املنتج" و"املوضة”.
وباختصار ،ال تنرش معلومات إال عن عدد محدود من صفقات ونتائج
إتاوات العالمات التجارية يف صفقات ترخيص العالمة التجارية
إجماال 125.إضافة إىل أنه ثمة نقص شديد يف املعلومات املتاحة عن
صفقات الرتخيص.

وبدأت مكاتب اإلحصاء تتبع الصناعة العاملة بامتياز .ويف عام ،2007
أطلق مكتب الواليات املتحدة للتعداد مبادرة التعداد االقتصادي إلحصاءات
حق االمتياز Economic Census Franchise Statistics
التي تركز عىل تقييم دور حق االمتياز يف اقتصاد الواليات املتحدة،
ودراسة عدد األعمال التجارية العاملة بامتياز ،ومبيعاتها السنوية
فضال عن بياناتها املتعلقة بالتوظيف والرواتب 126.وتنطوي أشكال
التعداد االقتصادي لعام  2012أيضا عىل مسائل تتعلق بحق االمتياز
يف الصناعات العاملة بامتياز .وقد شهد قطاع حقوق االمتياز يف الواليات
املتحدة نموا مطردا يف كل من إنشاء مؤسسات تعمل بامتياز ويف الناتج
االقتصادي املتصل بها .وتشري التقديرات إىل أن تقرير التعداد األمريكي
يبني أن عدد املؤسسات العاملة بامتياز يف الواليات املتحدة سيصل إىل
 757 055مؤسسة بنهاية عام  .2013ومن املتوقع أن يصل نواتج
127
هذه املؤسسات إىل  802بليون دوالر أمريكي بنهاية عام .2013
وبغض النظر عن بعض التصنيفات الخاصة ،يف معظمها ،بالواليات
املتحدة ألكرب الرشكات العاملة بامتياز ،تستند معظم التقارير األخرى
عىل بيانات مجمعة من جمعيات وطنية مختلفة لحقوق االمتياز أو تجميع
البيانات الناتجة عن هذه الجمعيات ،128لكن عدم وجود إطار للتبليغ عىل
املستوى الدويل ُيعقد األمور؛ إذ تتبنى التقارير الوطنية املختلفة هياكل
تبليغ مختلفة وبالتايل يصعب تجميع البيانات ومقارنتها.

وضع أرقام لحق االمتياز :بفضل العمل الذي بدأته مكاتب اإلحصاء
والتقارير الصادرة من رابطات الصناعة الوطنية العاملة بامتياز
ومنشورات الخرباء االستشاريني ،أصبح وضع البيانات املتعلقة بحق
االمتياز أفضل إىل حد ما.

 124انظر سميث وبار (.)2005
 125املرجع نفسه.
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 126انظر التعداد االقتصادي للواليات املتحدة  2007وتقرير
اإلحصاء االقتصادي لحق االمتياز الصادر يف  14سبتمرب
 .2010انظر مؤسسة برايس-وترهاوس كوبرز (.)2011
 127انظر جمعية االمتيازات الدولية .2013
 128يوفر تصنيف  500مرشوع يعمل بامتياز عام  ،2013عىل سبيل املثال،
أداة يمكن استخدامها ملقارنة عمليات حق االمتياز يف الواليات املتحدة.
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ولاللتفاف حول هذه املشكلة ،جمع أنطونوفيتش بيانات من الجمعيات
التي تقيم مشاريع تعمل بامتياز من كل بلد عىل حدة 129.وأوضح
أنطونوفيتش أن عقود االمتياز تُستخدم عىل نطاق واسع حول العالم.
ووفقا لبياناته ،يتألف السوق الدويل لحق االمتياز من  71دولة
و  40 200عالمة تجارية تعمل بامتياز وأكثر من ثالثة ماليني مؤسسة
تعمل امتياز .وفيما يتعلق بالتوزيع اإلقليمي للسوق ،يعمل أكرب عدد من
العالمات العاملة بامتياز يف أوروبا ،بينما تتصدر آسيا القائمة يف عدد
املؤسسات العاملة بامتياز .ومن حيث كثافة مشاريع االمتياز ذات الصلة
بالناتج املحيل اإلجمايل ،تبني أن رشكات أسرتاليا هي األكثر نشاطا ,تليها
بالرتتيب التنازيل رشكات يف أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا وآسيا
وأمريكا الجنوبية والوسطى.
وثمة تشابه بني النتائج السابقة والنتائج التي توصل إليها االتحاد
األوروبي لحقوق االمتياز ( .)2011خالل الفرتة من عام  2007إىل
عام  ،2009كانت أوروبا كإقليم أكرب سوق للمشاريع العاملة بامتياز،
حيث توجد  11 731عالمة تجارية تعمل بامتياز ،بينما كانت الواليات
املتحدة أكرب سوق موحدة للعالمات التجارية العاملة بامتياز يف عام
 .2007وتوضح البيانات أن الصني وجمهورية كوريا أدركتها يف عام
 .2009ومع ذلك ،ال تزال الواليات املتحدة هي السوق الرئييس يف
عام  2009عند النظر يف عدد املؤسسات العاملة بامتياز – مقابل عدد
130
العالمات العاملة بامتياز.
وأخريا ،أوضحت تقارير االتحاد األوروبي لحقوق االمتياز أن أسواق
العالمات التجارية العاملة بامتياز تتسم بالطابع املحيل إىل حد كبري .ويف
الصني عىل سبيل املثال ،ال تزال  90باملائة من هذه العالمات العاملة
بامتياز ذات طابع محيل يف عام  .2009ويف الربازيل بلغ هذا الرقم
 89باملائة ،أما يف الهند فبلغ  99باملائة يف عام .2007

 129انظر أنطونوفيتش ( .)2011رغم أن املؤلف يقدم قائمة بالبلدان الواردة
يف الدراسة ،إال أنه لم يقدم معلومات عن كل بلد عىل حدة .ووفقا لفري
وأنصار ( ،)2013يصعب التحقق من نتائح أنطونوفيتش وتكرارها.
 130أشار فراي وأنصار ( )2013إىل أن األرقام التي أوردها االتحاد
األوروبي لحقوق االمتياز تختلف كلية عن تقديرات تعداد
الواليات املتحدة وأيضا عن تقديرات أنطونوفيتش (.)2011

التجارة يف مجال امللكية الفكرية –ترخيص العالمات التجارية
وحقوق االمتياز عرب الحدود :من املفارقات أنه يف الوقت الذي ال
تتاح فيه هذه البيانات عىل املستوى الوطني ،تتاح البيانات النقدية ألي
ترخيص يتعلق بامللكية الفكرية عىل املستوى الدويل .وتبلغ الدول عن
هذه اإليرادات واملدفوعات املتعلقة بامللكية الفكرية مع بلدان أخرى
تحت بند "اإلتاوات ورسوم الرتخيص" وذلك يف إطار نظم تجميع
اإلحصاءات املتعلقة بميزان مدفوعاتها (انظر الجزء  1.3.1يف التقرير
العاملي لحقوق امللكية الفكرية) .
ومن مزايا هذه البيانات أنها تُنرش من جانب جميع البلدان يف الوقت
املناسب وسنويا (أو فصليا).
ومع ذلك ،فإن معظم البيانات املتوفرة عن إيرادات ومدفوعات اإلتاوات
عرب الحدود ورسوم الرتخيص ال تميز ،حتى اآلن ،بني األشكال املختلفة
للملكية الفكرية ،وال يتاح ملعظم البلدان سوى البيانات املجمعة لجميع
املعامالت القائمة عىل امللكية الفكرية .وال تتوافر تفاصيل لهذه البيانات
التي كان من املمكن أن تتيح لالقتصاديني تقييم املدفوعات واإليرادات
الدولية ألنواع محددة من امللكية الفكرية مثل العالمات التجارية وعقود
131
االمتياز.
وحدثت يف هذه الناحية ،تطورات جديرة بالذكر( ،كما ورد يف اإلطار
 .)11.1طلب دليل إحصاءات التجارة الدولية يف الخدمات  ،2002من
البلدان تقديم بيانات ،وتحديد مدفوعات العالمة التجارية وحق االمتياز
بصورة منفصلة .إضافة إىل أن الطبعة الحالية من الدليل توضح هذا
التحديد املوىص به .وقد بدأت تتوافر تدريجيا بيانات أكثر تفصيال عن
معامالت امللكية الفكرية الدولية .ومع أن هذه اإلحصاءات لن تُبلغ إىل
صندوق النقد الدويل ،عمال بتوصيات دليل إحصاءات التجارة الدولية
يف الخدمات ،فإنه يمكن الحصول عىل البيانات من البلدان نفسها أو من
املنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العاملية.

 131يقدم ميزان مدفوعات التكنولوجيا ملنظمة التعاون والتنمية يف
امليدان االقتصادي مزيدا من البيانات املصنفة املفصلة التي تميز بني
أربع فئات من الخدمات التكنولوجية .انظر أثري ويانغ (.)2011
إال أن استخالص إيرادات ترخيص العالمات التجارية من قاعدة
البيانات هذه بصورة منفصلة يبدو متعذرا يف الوقت الراهن.
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اإلطار  :11.1تطورات هامة فيما يتعلق بمدفوعات امللكية
الفكرية الدولية
بدأت إتاحة بيانات أكثر تفصيال عن التجارة الدولية يف حقوق امللكية
الفكرية .وعقب نرش الطبعة الخامسة من دليل ميزان املدفوعات لصندوق
النقل الدويل ،الذي قدم تقريرا منفصال عن مدفوعات امللكية الفكرية ،أوصت
فرقة العمل املشرتكة بني الوكاالت واملعنية يإحصاءات التجارة الدولية يف
مجال الخدمات التابعة لألمم املتحدة بالتوسع يف تفصيل رسوم استخدام
امللكية الفكرية من خالل "دليل إحصاءات التجارة الدولية يف الخدمات".
ويف الطبعة السادسة من دليل ميزان املدفوعاتُ ،قدم بند بشأن "رسوم
االنتفاع بعنارص امللكية الفكرية التي لم تُدرج يف أي موضع آخر" مع تحديد
عنارصه بشكل أوضح .أما طبعة عام  2010من دليل التجارة يف الخدمات
فتويص بتفصيل املعامالت املختلفة للرتخيص القائمة عىل امللكية الفكرية.
ويمكن اآلن تعريف بند "رسوم االنتفاع بامللكية الفكرية التي لم تُدرج
يف أي موضع آخر" كما ييل:
•رسوم االنتفاع بحقوق امللكية مثل الرباءات والعالمات التجارية وحق
املؤلف والعمليات والتصاميم الصناعية واألرسار التجارية وحقوق
االمتياز ،حيث تنشأ الحقوق من البحث والتطوير عالوة عىل التسويق.

•رسوم الرتخيص لنسخ أو توزيع ملكية فكرية متجسدة يف منتجات
أصلية أو يف نماذج أولية .مثل حقوق املؤلف يف الكتب واملخطوطات،
وبرامج الحاسوب واملصنفات السينماتوغرافية والتسجيالت الصوتية
والحقوق املتصلة بها مثل تسجيل األداء الحي والبث التليفزيوني
والكابيل أو عرب األقمار الصناعية.

وبناء عىل هذه التوصيات ،ينبغي أن تتضمن اإلتاوات ورسوم الرتخيص أو
الرسوم الجديدة لالنتفاع بعنارص امللكية الفكرية غري املدرجة يف موضع
آخر رسوم الرتخيص املدفوعة الستخدام املنتجات األصلية أو استخدام
نتائج البحوث والتطوير والعالمات التجارية وحقوق االمتياز .ويقرتح
دليل إحصاءات التجارة الدولية يف الخدمات التبليغ عن رسوم حق االمتياز
و رسوم الرتخيص بشكل منفصل.
وتميز املنهجية املتبعة بني الحق املؤقت يف االستخدام والبيع التام
والنقل الكامل لحقوق امللكية الفكرية (مقارنة بالشكل  ،)19.1وعىل
نحو مماثل ،يظهر بند الحق املؤقت يف استخدام أو نسخ منتجات امللكية
الفكرية عىل أنه خدمة.
و ُقدم مؤخرا تغيري آخر يتعلق بتصنيف مبيعات أصول محددة للملكية
الفكرية .ويف التوصيات السابقة ،كان من املفرتض أن ُيدرج بيع أحد
أصول امللكية الفكرية تحت حساب رأس املال ،أي بوصفه أصال غري
منتج وغري مايل .أما يف التوصيات الجديدة ،فينبغي إدراج بيع منتجات
أخرى قائمة عىل امللكية الفكرية تحت الخدمة املناسبة التي تقدم هذه
املنتجات .مثال ،ينبغي أن تظهر برامج الحاسوب األصلية كبند منفصل
تحت خدمات الحاسوب .وأيضا املصنفات األصلية السمعية البرصية
(األفالم واملوسيقى) ينبغي أن تظهر تحت بند الخدمات السمعية البرصية.
واالستثناء الوحيد هنا هو العالمات التجارية ،إذ ال يعترب بيعها ،يف الوقت
الراهن ،عىل قدم املساواة مع بيع األنواع األخرى من حقوق امللكية التي
تُعامل كأصول منتجة .ولذلك ال يزال بيع العالمات التجارية ُيدرج تحت
الحساب الرأسمايل بوصفها أصال غري منتج وغري مايل.
املصدر :صندوق النقد الدويل ( )2009واألمم املتحدة وغريها (.)2011
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ويستند الجدول التايل إىل احصاءات ميزان مدفوعات املتعلقة بتدفقات
امللكية الفكرية يف خمسة بلدان تقدم بالفعل معلومات مصنفة عن
ترخيص العالمات التجارية وعن حق االمتياز ،وهي :أسرتاليا والربازيل
وكندا وسويرسا والواليات املتحدة .وتمخض هذا التحليل األويل عن
عدد من النتائج:
أوال :شهدت األسواق الدولية لرتخيص العالمات التجارية وحقوق
االمتياز نموا سواء من حيث القيمة املطلقة أم كنسبة من التجارة يف
الخدمات يف بعض البلدان املختارة.
وظل العدد اإلجمايل ملعامالت تراخيص العالمات التجارية الدولية
وحقوق االمتياز (املحددة كإيرادات زائد مدفوعات) ينمو بصورة مطلقة
يف الفرتة من  2006إىل  2011يف البلدان الخمس قيد النظر باستثناء
السويد (انظر الشكل  ،20.1أعىل) .وتبني أن رصيد الواليات املتحدة
وبدرجة أقل رصيد السويد من ترخيص العالمات التجارية وحقوق
االمتياز رصيد موجب ،أما رصيد أسرتاليا والربازيل فكان سالبا .كما
تبني أن إيرادات ومدفوعات الواليات املتحدة أكرب عدة مرات مقارنة
برشكائها ،ويمكن للمرء أن يرى كيف يمكن لبلد مثل كندا أن تعتمد
عىل املدفوعات املتعلقة بالعالمات التجارية وحقوق امللكية من الواليات
املتحدة املجاورة.
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الشكل ُ :20.1سجلت أعىل زيادة يف القيمة اإلجمالية ملعامالت
العالمات التجارية الدولية ومعامالت الرتخيص يف الفرتة
من  2006إىل  ،2011وبصورة رسيعة يف بعض األحيان

إجمايل معامالت الرشكات التابعة وغري التابعة (اإليرادات واملدفوعات)
يف مجال العالمات التجارية وحق االمتياز.2011-2006 ،
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املصدر :الويبو استنادا إىل بيانات املكتب األسرتايل لإلحصاءات ( )ABSواملعهد القومي
للمواصفات وامللكية الصناعية ،الربازيل ( ،)INPIومؤسسة اإلحصاءات الكندية (،)CANSIM
ومؤسسة اإلحصاءات السويدية ( ،)SCBومكتب التحليل االقتصادي (.)BEA
إجمايل معامالت الرشكات التابعة وغري التابعة يف مجال العالمات التجارية
وحق االمتياز كنسبة من إجمايل التجارة يف مجال الخدمات التجارية (باستثناء
الخدمات الحكومية غري املدرجة يف موضع آخر)2011-2006 ،
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ويف حالة الواليات املتحدة تزايدت أيضا تراخيص العالمات التجارية
وحقوق االمتياز ،مقارنة بالتجارة يف مجال الخدمات ،لرتتفع من 2,2
باملائة إىل 2,7باملائة من إجمايل تجارة الخدمات .كما ارتفع هذا املعدل
يف أسرتاليا من  0,7باملائة إىل  1,1باملائة من إجمايل تجارة الخدمات.
أما بالنسبة للبلدان األخرى ،فقد كان هذا املعدل ثابتا ،أو سلبيا يف حالة
كندا( ،الشكل  20.1أسفل).
ثانيا :نالحظ عند دراسة حالة أسرتاليا وكندا والواليات املتحدة ،انخفاض
عائدات ترخيص العالمات التجارية وحقوق االمتياز نسبيا باملقارنة مع
معامالت أخرى تستند إىل امللكية الفكرية (الشكل  .)21.1كما نالحظ
أن املدفوعات يمكن أن تمثل ،مع ذلك ،نسبة كبرية من تدفقات التجارة
يف مجال امللكية الفكرية ،كما يف حالة أسرتاليا وكندا .وتشكل معامالت
امللكية الفكرية املتعلقة بربامج الحاسوب وحق املؤلف والعمليات
الصناعية الجزء األكرب من املدفوعات الدولية غري التابعة املتعلقة بامللكية
الفكرية يف كل من كندا والواليات املتحدة .أما يف الواليات املتحدة فتشكل
العالمات التجارية وحق االمتياز  10باملائة من إيرادات حقوق امللكية
الفكرية ،يف حني تشكل املبيعات  6,6باملائة من جميع صادرات امللكية
الفكرية يف عام  .2010ويف كندا تمثل العالمات التجارية وحق االمتياز
 1,3باملائة فقط من إيرادات الرشكات غري التابعة يف مجال حقوق
امللكية الفكرية ،لكنها تمثل نسبة كبرية تصل إىل  25,6باملائة من جميع
املدفوعات املتعلقة بامللكية الفكرية .كما تنمو ،ببطء نسبيا ،يف كندا ويف
الواليات املتحدة نسبة أسواق تراخيص العالمات التجارية وحق االمتياز
إىل مجمل التجارة يف مجال امللكية الفكرية بني الكيانات غري التابعة.
ويشبه الوضع يف أسرتاليا الوضع يف كندا ،لكن مع مقادير مضاعفة
وزيادة يف املدفوعات املتعلقة بامللكية الفكرية .وعىل وجه التحديد ،بلغت
نسبة إيرادات العالمات التجارية وحق االمتياز إىل إجمايل إيرادات امللكية
الفكرية  10باملائة يف عام  ،2011لكن املدفوعات بلغت نسبة أعىل بكثري،
نحو  45باملائة من جميع املدفوعات املتعلقة بامللكية الفكرية .إضافة إىل
أن هذه املدفوعات ظلت تنمو منذ عام  .1998وبخصوص الربازيل،
مع أن نسبة العالمة التجارية وحق االمتياز ظلت تنمو مع مرور الوقت
فإن مدفوعات اإلتاوات تُعزى أيضا أساسا إىل مدفوعات تتعلق بخدمات
132
الدراية الفنية واملساعدة التقنية (انظر اإلطار .)12.1

املصدر :الويبو استنادا إىل بيانات املكتب األسرتايل لإلحصاءات واملعهد القومي للمواصفات
وامللكية الصناعية ،الربازيل ،ومؤسسة اإلحصاءات الكندية ،ومؤسسة اإلحصاءات السويدية ومكتب
التحليل االقتصادي ،وبيانات منظمة التجارة العاملية للتجارة يف مجال الخدمات التجارية.
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الشكل  21.1أسواق ترخيص العالمات التجارية وحقوق االمتياز صغرية نسبيا
مقارنة بالتجارة يف أشكال أخرى من امللكية الفكرية.
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و ُيسجل كل عام ما يقرب من  1 000عقد تكنولوجي بني جهة ترخيص
أجنبية و ُمرخص له وطني .وتتعلق الغالبية العظمى من هذه العقود
بخدمات التقنية املساعدة ( 76باملائة) تليها اتفاقات الدراية الفنية (10
باملائة) ثم ترخيص العالمات التجارية ( 7باملائة) وعقود حقوق االمتياز
( 3باملائة) .ونظرا إىل أن التسجيل اقترص عىل عدد الصفقات ال عىل قيمتها
فإن هذه النسب ال تعكس بالرضورة املبالغ الفعلية للتحويالت املالية.

اإلطار  12.1هل يتزايد ترخيص العالمات التجارية األجنبية
وحقوق االمتياز؟ الدليل من الربازيل
عمال باللوائح الوطنية ،يسجل مكتب الربازيل للملكية الفكرية العقود
املرتبطة بنقل التكنولوجيات .وتلتزم الرشكات ،وفقا للقانون ،بتسجيل
عقود التكنولوجيا أو عقود االمتياز بغية تمكني البنك املركزي من معالجة
وتيسري املدفوعات الخارجية من اإلتاوات ورسوم الرتخيص .ويتيح
أيضا هذا التسجيل يف الربازيل خصم رضيبة الدخل من هذه املرصوفات.
وتشمل العقود قيد النظر عقود ترخيص حقوق امللكية الصناعية ،مثل
العالمات التجارية والرباءات ونماذج املنفعة والرسوم والنماذج الصناعية
والدوائر املتكاملة ،فضال عن عقود تتعلق بنقل معارف ال تشمل حقوق
امللكية الفكرية ،مثل اتفاقات الدراية الفنية وخدمات املساعدة التقنية
وعقود حقوق االمتياز.

ومع ذلك ،فإن عقود ترخيص العالمات التجارية وعقود االمتياز هي
الوحيدة التي زادت ،خالل الفرتة من  2000إىل  ،2012بصورة ثابتة إىل
حد ما سواء باألرقام املطلقة أم النسبية ،وتشكل عقود ترخيص العالمات
التجارية وعقود االمتياز معا نحو  15باملائة من العقود املسجلة يف عام
( 2012انظر الشكل .)22.1

الشكل  :22.1يف الربازيل ،تنخفض األهمية النسبية لعقود ترخيص العالمات التجارية وعقود االمتياز ،لكنها تنمو باملقارنة مع عقود
تكنولوجية أخرى.
توزيع العقود املسجلة حسب النوع والفرتة 2004–2000 ،و 2012–2008كنسبة مئوية من إجمايل العقود.
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وثالثا :يف البلدان التي تتوافر فيها هذه األرقام ،تنجم الغالبية العظمى
من اإليرادات املسجلة للعالمات التجارية وعقود االمتياز عن معامالت
بني الرشكات التابعة .ويف عام  ،2011شكلت معامالت الرشكات غري
التابعة يف الواليات املتحدة نحو  22باملائة من إجمايل إيرادات عقود
العالمات التجارية وعقود االمتياز (للرشكات التابعة وغري التابعة) .ويف
كندا شكلت معامالت الرشكات غري التابعة  9,5باملائة فقط من إجمايل
عقود ترخيص العالمات التجارية .ورغم عدم توافر بيانات منفصلة فمن
املرجح أن يكون الوضع عىل نحو مماثل يف الغالبية العظمى من البلدان.

ومع ذلك ،لوحظ يف املعامالت بني الرشكات التابعة أن الرشكات تنقل
العالمات التجارية فيما بينها لكي تتمكن من إدارة العالمة التجارية أو
حق االمتياز من وضع مركزي ،ثم تضع رسوم الرتخيص عىل حساب
األجزاء األخرى من العمل التجاري .ومن املعروف أن الرشكات العاملية
توزع األرباح بني الواليات الرضيبية  -أحيانا من أجل تحسني العمليات
التجارية ،وأحيانا من أجل دفع رضائب أقل ،وقد يؤثر هذا عىل كيفية
التبليغ عن عائدات وتدفقات الرتخيص ،وبالتايل عىل إمكانية تفسري
133
البيانات.

 133ملزيد من التفاصيل ،انظر اإلطار  7.1يف الويبو
( 2011أ) وماديف (.)1984
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ورابعا :ليس من املستغرب أن تُسفر دراسة البيانات من الواليات
املتحدة أن معظم معامالت العالمات التجارية وعقود االمتياز تتم بني
البلدان ذات الدخل املرتفع .وتقترص إيرادات عقود االمتياز وترخيص
العالمات التجارية يف الواليات املتحدة يف األساس عىل الدول األعضاء
يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ومن غري املستغرب
أن كندا واملكسيك بالنظر إىل قربهما من الواليات املتحدة يمثالن سوقا
هاما للتصدير .ومن األسواق األمريكية األخرى الجديرة بالذكر يف مجال
ترخيص العالمات التجارية اليابان واململكة املتحدة وأسرتاليا وبلدان
وسط أوروبا .ونالحظ بدرجة كبرية النماذج نفسها عند فحص إيرادات
عقود االمتياز ،باستثناء الصني التي تمثل وجهة أكثر أهمية لصادرات
عقود االمتياز مقارنة بأسرتاليا وفرنسا.
وتتزايد أهمية االقتصادات ذات الدخل املتوسط كأسواق .يف حني تزايدت،
بصورة كبرية ،معدالت النمو الصغرية إليرادات الواليات املتحدة من
هذه البلدان أثناء فرتة البحث .وبصورة خاصة ،زادت إيرادات الواليات
املتحدة من عقود االمتياز يف الرشق األوسط بنسبة  15باملائة سنويا
أثناء فرتة البحث .كما ُسجلت معدالت نمو ثنائية الرقم لجنوب أمريكا.

التوسيم يف االقتصاد العاملي

الشكل :23.1تتزايد أهمية بلدان آسيا
وأمريكا الالتينية وأفريقيا كأسواق لتصدير
العالمات التجارية إىل للواليات املتحدة

إيرادات الواليات املتحدة من العالمات التجارية ،حسب اإلقليم،
الرشكات التابعة وغري التابعة  1996و2011

1.0%

1996
8.7%

57.4%

23.4%
أوروﺑﺎ
آﺳﻴﺎ واﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدئ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
ﻛﻨﺪا
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

ويف حني أن االقتصادات ذات الدخل املتوسط واملنخفض ال تزال تمثل
أسواقا صغرية نسبيا فإن بعض األقاليم مثل آسيا وأمريكا الالتينية
وأفريقيا شهدت زيادة يف نسبة ترخيص العالمات التجارية من الواليات
املتحدة عىل حساب أوروبا وكندا (انظر الشكل .)23.1
ومع أن بعض االقتصادات ذات الدخل املتوسط أو املنخفض أصبحت
عىل نحو متزايد وجهات تصدير هامة لرتخيص العالمات التجارية،
وتحديدا لعقود االمتياز فإن األدلة عىل أن هذه االقتصادات تص ِّدر األسماء
التجارية املرخصة إىل البلدان األغنى أدلة محدودة أو غري موجودة .وظلت
مدفوعات الواليات املتحدة إىل البلدان ذات الدخل املتوسط واملنخفض
عن كل من عقود االمتياز وترخيص العالمات التجارية ضئيلة طوال
فرتة البحث.
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أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
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أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
اﻟﴩق اﻷوﺳﻂ

ملحوظة :تتحدد األقاليم وفقا ملكتب الواليات املتحدة للتحليل
االقتصادي ووزارة التجارة يف الواليات املتحدة.
املصدر :مكتب التحليل االقتصادي ( ،)BEAوزارة التجارة األمريكية.
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بيع أو رشاء حقوق امللكية الفكرية :عمليات الدمج والتملك
املتعلقة بالعالمات التجارية
تقدم كل من الصحافة واملؤلفات التجارية أمثلة ال حرص لها عن عمليات
الدمج والتملك املتعلقة بالعالمات التجارية ،وعىل وجه الخصوص،
حظيت عمليات تملك دنلوب وجاكوار والند روفر وفولفو وتيتيل وغريها
من جانب رشكات يف االقتصادات ذات الدخل املتوسط باهتمام كبري يف
السنوات األخرية.

وقد أثمرت املنهجية املختارة عن نحو  1 000إىل  1 700صفقة تتعلق
بالعالمة تجارية كل عام ،أو ما يمثل  1,5باملائة فقط من حجم الصفقات
العاملية .ومع ذلك ،من املثري لالهتمام أن متوسط قيمة معامالت الدمج
والتملك التي تتم بدافع الحصول عىل العالمة التجارية أكرب  12-10مرة
تقريبا من قيمة متوسط الصفقات العاملية للدمج والتملك.
وتحاول معظم معامالت الدمج والتملك أن تكون الصفقات محلية مقابل
الصفقات الدولية .أما عمليات الدمج والتملك املتعلقة بالعالمة التجارية
عرب الحدود – عىل النحو املحدد هنا – فتشكل عادة ما بني  25باملائة إىل
 30باملائة من املعامالت السنوية .إال أنه يجدر بالذكر أن النسبة املعتدلة
للمعامالت العابرة للحدود ال تخص سوق معامالت الدمج والتملك التي تتم
بدافع العالمة التجارية فقط ،لكنها نسبة عامة لسوق الدمج والتملك بأكمله.

ويعد تحديد رقم لتملك عالمة تجارية أمر معقد ألسباب مفاهيمية.
أوال ،نادرا ما يتم تملك أسماء الرشكات أو العالمات التجارية يف حد
ذاتها ،إذ يتم ذلك يف العادة يف إطار صفقة دمج وتملك (انظر الشكل
 .)19.1ومن الواضح أن عمليات الدمج والتملك نادرا ما تتم بدافع تملك
العالمة التجارية بمفردها ،وعادة ما ترتبط هذه العمليات بالعديد من
االعتبارات االسرتاتيجية األخرى لألطراف املشاركة  -وأحيانا يتم تملك
العالمة التجارية مع أصول أخرى ،وهذه األصول األخرى هي الهدف
املنشود من عملية االستيالء .ومن ث َّم ،يتعذر فصل املعامالت املرتبطة
بدمج وتملك العالمات التجارية دون غريها عن عمليات الدمج والتملك
التي تتم العتبارات أخرى.

وعند إبرام الصفقات الدولية ،يحاول كل من املستحوذ الرئييس والكيان
التجاري املستهدف أن يعمال يف االقتصادات ذات الدخل املرتفع ،رغم
االنخفاض الكبري يف املعامالت بني البلدان األعضاء يف منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي عقب األزمة املالية يف عام ( 2008الشكل
 .)24.1وقد تزايدت أهمية الرشكات يف البلدان غري األعضاء يف املنظمة
كأهداف لالستحواذ .واألهم من ذلك ،رغم أنه من املمكن ذكر عدد من
األمثلة البارزة ،توصل فري وأنصار ( )2013إىل أنه ليس هناك ما يدل
بصورة منتظمة عىل أن البلدان غري األعضاء يف املنظمة تلحق بالركب من
حيث األرقام املطلقة ،أو عىل تحولها إىل مستحوذ مهم للرشكات ذات
األسماء التجارية يف البلدان ذات الدخل املرتفع .واملثري لالهتمام يف هذه
العينة من البيانات ،تزايد املعامالت بني البلدان غري األعضاء يف املنظمة.

ومع ذلك ،يمكن استخدام قواعد البيانات املتاحة لعمليات الدمج والتملك
الستخالص بعض النتائج األولية املهمة (انظر اإلطار .)13.1

الشكل  24.1تتسم أسواق معامالت الدمج والتملك بدافع الحصول
عىل العالمة التجارية بالطابع املحيل إىل حد كبري.
معامالت الدمج والتملك بدافع الحصول عىل العالمة التجارية حسب
املنشأ وقيمة املعاملة ،كنسبة مئوية من اإلجمايل2013-2004 ،

اإلطار  :13.1تثليث عمليات رشاء العالمات التجارية عرب الحدود

حدد فري وأنصار ( )2013عمليات التملك التي تتم بدافع الحصول
عىل العالمات التجارية عن طريق البحث يف قاعدة بيانات لعمليات الدمج
والتملك 134.وتم البحث باستخدام عدد من الكلمات الرئيسية املتعلقة
بالعالمة التجارية يف وصف الصفقة .واملؤلفان هما أول من اعرتف ووصف
القيود املتعلقة بتطبيق هذا النهج ،أوال وقبل أي يشء ،من املرجح أن يؤدي
هذا النهج إىل تدني مستوى القياس املنهجي للصفقات التي تؤدي فيها
العالمة التجارية دورا .وربما ال يشري واصفو الصفقة إىل أهمية أسماء
الرشكات والعالمة التجارية يف صفقة ما بوضوح.

100%
اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﻦﻴ ﺧﺎرج  / OECDﻋﻀﻮ ﰲ ) OECDﻗﻴﻤﺔ(
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻦﻴ ﻋﻀﻮ  / OECDﺧﺎرج ) OECDﻗﻴﻤﺔ(
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 134قاعدة البيانات املستخدمة هي مكتب فان ديجيك ذيفاير .وتغطبي
القاعدة صفقات بأربعني لغة  -الصفقات غري املدرجة يف قواعد البيانات
املقترصة عىل الصفقات باللغة اإلنكليزية .وإضافة إىل ذلك ،رصح
مكتب فان ديجيك أنه يستند إىل بيانات من عدد أكرب من املحليني يف
بلدان مختلفة يقومون بمراقبة وسائل اإلعالم والنرشات الصحفية
ألطراف املعامالت والتقارير املالية املرحلية والسنوية واإليداعات
باللغة املحلية .ويساعد هذا بصورة جزئية يف التغلب عىل التحيز
الشائع ضد الصفقات التي تتم يف البلدان غري الناطقة باإلنكليزية.

املصدر :الويبو  ،استنادا إىل بيانات فري وأنصار ( ،)2013واستنادا إىل قاعدة بيانات ذيفاير.

73

الفصل األول

5.1
االستنتاجات والتوجيهات
للبحوث املستقبلية
اعتمدت الرشكات لقرون عىل الشعارات املقتضبة والجهود الرتويجية
للمساعدة يف بناء سمعتها وصورتها .واكتسبت العالمات التجارية صفة
حق من حقوق امللكية الفكرية املسجلة يف القرن التاسع عرش عندما سنت
أوىل قوانني العالمات التجارية .ونتيجة للعوملة وظهور اإلنرتنت ،تكثف
اعتماد الرشكات عىل املاركات والدعاية والعالمات التجارية .وبينما يتكثف
استخدام الرباءات عىل الصعيد العاملي ،شهد إيداع طلبات العالمات
التجارية يف العديد من االقتصادات املتوسطة واملنخفضة الدخل ازديادا
شديدا .وال تندرج املاركات والعالمات التجارية حرصا يف نطاق الرشكات:
وإنما تهتم أمم ومؤسسات وأفراد باملاركات والعالمات التجارية  -وال
سيما بقيمة هذه املاركات والعالمات التجارية.

ووضع هذا الفصل اإلطار العام لتقرير امللكية الفكرية العاملي لعام
 2013إذ بني تطور سلوك التوسيم واستخدام العالمات التجارية
يف التاريخ الحديث ،واختالفهما باختالف البلدان وصلتهما بالنمو
االقتصادي .وسعيا إىل مراعاة األهمية التي تكتسيها أنشطة التوسيم
عىل الصعيد االقتصاديُ ،يقرتح إعادة النظر يف سبل تصور استثمارات
الرشكات يف أنشطة التوسيم وقياسها .وتبني التقديرات األكثر دقة بشأن
االستثمارات يف مجال التوسيم  -واملتاحة فقط بشأن الواليات املتحدة
حتى اآلن  -أن حجم االستثمارات يف مجال التوسيم ونموها كبريان
بداللة األرقام املطلقة وأنهما أكرب حجما بكثري مما كان مقدرا يف السابق.
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كما استعرض الفصل النهوج املتبعة حاليا يف عمليات تحديد قيمة
املاركات ،واملزايا النسبية لهذه النهوج فضال عن التوجهات الرئيسية يف
تقييم املاركات .وتكتيس قيمة أشهر املاركات أهمية ملحوظة من حيث
األرقام املطلقة وبوصفها حصة من رأسمال الرشكات يف السوق .وتثري
قيمة املاركات الصادرة من االقتصادات املتوسطة الدخل وأهميتها قدرا
كبريا من التفكري .وعىل الرغم من أن هذه املاركات بدأت تظهر ببطء يف
التصنيفات العاملية للماركات ،فليس ذلك سوى غيض من فيض .ونظرا
إىل عدد إيداعات طلبات العالمات التجارية يف االقتصادات املنخفضة
واملتوسطة الدخل ،فإن عالم املاركات سيشهد تغريا شديدا يف السنوات
القادمة بظهور ماركات جديدة عىل الصعيدين املحيل والدويل.
وإضافة إىل ذلك ،تكثف الطلب عىل العالمات التجارية ليصل إىل مستويات
غري مسبوقة منذ السبعينيات .ويرمي التقييم األول للزيادة التي تشهدها
إيداعات طلبات العالمات التجارية عىل الصعيد العاملي إىل اإلسهام يف
فهم النمو الرسيع لعدد إيداعات طلبات العالمات التجارية عىل الصعيد
العاملي فهما أفضل .وبني هذا التقييم أن الطفرة التي شهدتها االقتصادات
املرتفعة الدخل يف إيداعات طلبات العالمات التجارية قد بدأت عرش سنوات
قبل الزيادة التاريخية التي شهدها تسجيل الرباءات عىل الصعيد العاملي
والذي بدأ يف وسط الثمانينيات .وبينما بدأت االقتصادات املتوسطة
الدخل تشهد زيادة رسيعة يف إيداعات طلبات العالمات التجارية يف أواخر
الثمانينيات ويف التسعينيات .وفيما يتعلق باالقتصادات املرتفعة الدخل
واملتوسطة الدخل ،ازداد استخدام العالمات التجارية مقابل إجمايل الناتج
املحيل يف الفرتة املمتدة من  1985إىل  2011ازديادا ملحوظا .ومن
الجدير باملالحظة أن تكثف إيداعات طلبات العالمات التجارية يتباين
تباينا شديدا بني البلدان وإن كانت يف مستوى النمو ذاته .وإضافة إل
ذلك ،تستخدم االقتصادات املتوسطة الدخل العالمات التجارية عىل نحو
أكثر كثافة من البلدان األكثر ثراء .ومن الجدير باملالحظة أن استخدام
صور العالمات التجارية األكثر حداثة مثل العالمات التجارية الخاصة
باألصوات والروائح قد بدأ ،يف أفضل الحاالت ،يظهر يف البلدان الغنية
والفقرية عىل حد سواء.
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وحددت العوامل الرئيسية التي أدت إىل النمو يف تطبيقات العالمات مجاالت البحوث املستقبلية
ُ

التجارية يف ما ييل "1" :زيادة نمو أدوات التوسيم واالستثمار فيها،
" "2وزيادة استخدام العالمات التجارية لتعزيز ابتكار املنتجات"3" ،
وزيادة العالمات التجارية من خالل قطاع الخدمات "4" ،وتدويل الطلب
العاملي عىل العالمات التجارية "5" ،واإلنرتنت وتفاعل العالمات التجارية
مع أسماء الحقول وأدوات البحث اإللكرتوني "6" ،واستخدام العالمات
التجارية عىل نحو أكثر اسرتاتيجية "7" ،والتغريات املؤسسية والنظمية
بما يف ذلك نظم اإليداعات اإللكرتونية الجديدة وتحسن إمكانات إيداع
الطلبات دوليا من خالل نظام مدريد.

وبي الفصل أخريا أن سوق املاركات تؤدي دورا اقتصاديا هاما يف
َّ
االقتصاد العاملي الحايل إال أنه ال يحظى بالتقدير الكايف .ويقدَم يف هذا
الفصل تصنيف لدراسة األسواق املختلفة للماركات ،واألدلة املتاحة
بشأن حجمها .إذ تقدم أسواق املاركات سبال لتخفيف بعض التكاليف
واملخاطر املتعلقة ببناء املاركات .ومن جهة أخرى ،تعتمد الرشكات ذات
املاركات املشهورة أكثر فأكثر عىل قدرتها عىل االستفادة من ماركاتها
من خالل إطالق منتجات جديدة باستخدام األسماء التجارية القائمة.
وتشري البيانات الضئيلة الخاصة بالرتخيص والواردة يف هذا الفصل
إىل أن أسواق املاركات كبرية ومتنامية ،وبخاصة يف مجال الرتفيه،
وماركات الرشكات التي تتصل باملنتجات االستهالكية واألزياء والرياضة
والفنون والتعليم .ويف حني أنه من املرجح أن يكون سوق االمتياز أكرب
حجما  -مع مستوى عا ٍل من النشاط يف جميع البلدان تقريبا – فمن
الصعب أيضا فهم البيانات الدولية املنتظمة .ومن املثري لالهتمام ،وعىل
عكس ما قد يتوقعه املرء ،يبني الفصل أن سوق االمتياز ال يزال محليا
إىل حد كبري .ويف الختام ،عىل الرغم من أن الصحافة واألدبيات املتعلقة
باألعمال تقدمان العديد من األمثلة بشأن املشرتيات املتعلقة باملاركات
من االقتصادات املتوسطة الدخل ،تشري األدلة ،عىل ما يبدو ،إىل أن هذه
الظاهرة ال تزال صغرية وإن كانت متنامية.

تستحق املاركات والعالمات التجارية أن يراقبها االقتصاديون
واإلحصائيون عن كثب .وقد كشف هذا الفصل عن عدد من الثغرات
الهامة .ويؤمل أن يكون هذا الفصل قد مهد الطريق إلجراء عمليات تأمل
ونقاش واملزيد من الدراسات االقتصادية بشأن هذه املسألة من خالل
إدراج تعاريف ومفاهيم ومقاييس وسلسلة من النتائج .وبناء عىل ما
خلص إليه الفصل من نتائج ،ينبغي أن تحتل املجاالت التالية الصدارة:
•أوال ،يستحق الدور االقتصادي للتوسيم وإسهامه عىل الصعيد
القطري وصعيد الرشكة أن ُيتناول عىل نحو أكثر تفصيال يف الدراسات
العلمية الخاصة باألصول غري امللموسة .ولم يحظ عنرص التوسيم
حتى اآلن باالهتمام الكايف من حيث سبل قياسه واالتفاق بشأن معدل
اهتالك مالئم من شأنه أن يقيس ،عىل نحو أفضل ،استدامة رأس املال
املولد املتمثل يف السمعة .وتيسريا لهذه املناقشة ،سيكون من املفيد أن
يتوافر فهم أفضل ملا ييل "1" :نماذج التوسيم املتغرية "2" ،وآثار
التكنولوجيات الجديدة عىل فعالية أدوات التوسيم "3" ،والتفاعل
بني املاركات واألصول غري امللموسة األخرى .وفيما يتعلق بالبيانات،
يلزم تحسني مجموعات البيانات العاملية الخاصة بنفقات التوسيم
التي تتضمن ما اقتني من عنارص فضال عن العنارص اململوكة – وذلك
عىل النحو املعرف يف هذا الفصل.
•ثانيا ،يلزم إجراء بحوث تعتمد أكثر عىل التجربة بشأن الزيادة يف
إيداعات طلبات العالمات التجارية والعوامل الدافعة لها .ويسلط هذا
الفصل الضوء عىل تباينات هامة بني البلدان من حيث االستخدامني
املطلق والنسبي للعالمات التجارية تحتاج إىل مزيد من الدراسة .كما
حدد هذا الفصل العوامل الرئيسية الدافعة إىل النمو الذي شهدته
إيداعات طلبات العالمات التجارية مؤخرا ،ولكن عىل نحو ما بينه
الفصل ،ال يتوافر إال فهم ضئيل بشأن مغزى كل من هذه العوامل
من الناحية العملية وتفاعالتها .ويكتيس املوضوعني الفرعيني التاليني
أهمية خاصة :دور العالمات التجارية يف قطاع الخدمات واإلنرتنت.
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•ثالثا ،ثمة حاجة إىل إجراء بحوث بشأن قيمة العالمات التجارية
بالنسبة إىل أصحابها واالقتصاد ككل .فمن جهة ،يتمثل السؤال يف
سبل استفادة الرشكات من العالمات التجارية عندما تطلق منتجات
جديدة يف األسواق وعندما تحاول الحفاظ عىل حصتها يف السوق ومثال
إذا كانت تستخدم العالمات التجارية كضمان لتسديد الديون  -عىل
غرار استخدام أصول امللكية الفكرية األخرى لهذا الغرض .ويساء،
يف هذا الصدد ،فهم أوجه التفاعل بني العالمات التجارية وحقوق
امللكية الفكرية األخرى وال سيما التصميمات والرباءات واألصول
غري امللموسة األخرى املتعلقة بتوليد القيمة عىل صعيد الرشكة .ومن
جهة أخرى ،يتمثل السؤال يف سبل توليد أصحاب العالمات التجارية
قيمة من سوق املاركات – عىل النحو املعرف يف هذا الفصل – وذلك
من خالل اتفاقات ترخيص وامتياز .وال يعرف إال القليل بشأن حجم
سوق املاركات والنماذج التجارية ذات الصلة واآلثار االقتصادية
الناجمة عن ذلك .وأخريا ،تتمثل نتيجة رئيسية من نتائج الفصل
يف األهمية املتزايدة والناشئة نسبيا للعالمات التجارية يف البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل من حيث األرقام املطلقة والنسبية إىل
إجمايل الناتج املحيل واملتغريات االقتصادية األخرى .وسيكون تحقيق
فهم أفضل لآلثار االقتصادية واإلنمائية ذات الصلة واملتصلة أيضا
بأشكال أخرى من امللكية الفكرية موضع مزيد من البحث.
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الفصل الثاني
اقتصاديات العالمات التجارية
إن التوسيم عنرص محوري يف اقتصادات السوق الحديث وسمة هامة من
سمات الحياة اليومية .إذ تستثمر الرشكات مبالغ كبرية من األموال لرتويج
سلعها وخدماتها وبناء سمعة لها يف السوق .وتؤثر هذه األنشطة بدورها يف
اختيار املستهلك وتحدد نجاحه تجاريا .ويحدد التوسيم ،يف نهاية املطاف،
سبل تنافس الرشكات ويكون له آثار هامة عىل الرفاه االقتصادي .وعليه،
فإنه من املهم فهم اسرتاتيجيات توسيم الرشكات وآثارها عىل نتائج السوق.
ولم تول النظريات األولية املتعلقة بسري اقتصادات السوق إال قدرا قليال
من األهمية ألنشطة التوسيم .فبداية بكتابات آدم سميث يف أوائل القرن
الثامن عرش ،سلم علماء االقتصاد ضمنيا بأن املستهلكني يلمون إملاما
تاما بجميع املنتجات املعروضة يف السوق وأن قرارات رشائهم تمثل
جزءا من اليد الخفية التي ترشد قرارات إنتاج الرشكات .بيد أنه يف أوائل
السبعينيات ،بدأ الخرباء االقتصاديون يراعون أن املعلومات ال تتدفق
بحرية بني جميع األطراف الفاعلة يف السوق .ومهد هذا التطور الطريق
إلجراء تحليل دقيق لسبل تأثري أنشطة التوسيم وسلوك املستهلكني
املفتقرين إىل املعلومات الكاملة يف نتائج السوق.
وبناء عىل ما استشف من رؤى من األدبيات االقتصادية ،يبحث هذا الفصل
دور نظام العالمات التجارية يف دعم أنشطة التوسيم التي تضطلع بها
الرشكات وتعزيز التنافس املنظم يف السوق .فيبدأ الفصل بعرض األسس
املنطقية لحماية حقوق العالمات التجارية (القسم  )1.2ثم يتساءل عن
بالء املجتمع عندما تدخل سلع مقلدة األسواق (القسم  .)2.2وبناء عىل
ما سبق ،يبحث الفصل الخيارات الهامة التي اتخذت يف وضع املؤسسات
والقوانني املتعلقة بالعالمات التجارية (القسم  .)3.2وتلخص املالحظات
الختامية الرسائل األساسية التي تناولها الفصل وتشري إىل املجاالت التي
قد ترشد واضعي السياسات يف عمليات صنع القرار (القسم .)4.2

1.2
األسس املنطقية لحماية
العالمات التجارية
سعيا إىل فهم دور العالمات التجارية ،يجدر أوال التساؤل عن أسباب
تقدير املستهلكني للماركات يف السوق 1.ويمكن التمييز بشكل واسع بني
مصدرين مختلفني للقيمة .يتمثل أولهما يف القيمة الناجمة عن السمعة
التي تتسم بها املاركة .إذ قد يرجح املستهلكون منتجا عىل آخر ألسباب
شتى – منها درجة عملية املنتج وفعاليته؛ واستدامته؛ وسهولة استخدامه؛
وطعمه أو صوته أو رائحته؛ وآثاره الجانبية املحتملة .ويف الكثري من
األحيان ،ال يمكن معاينة هذه الخصائص بسهولة وقت الرشاء .وال يتسنى
للمستهلكني تقييم هذه املنتجات إال وهم يجربون املنتج.
وكي يختار املستهلكون املنتجات التي ستلبي احتياجاتهم وتفضيالتهم،
يجب أن يعتمدوا إما عىل خرباتهم االستهالكية السابقة أو عىل معلومات
بشأن املنتج الذي تقدمه الرشكة املنتجة أو طرف ثالث .وباختصار،
ينبغي أن يعتمدوا عىل سمعة املنتج .ولكن هذه الطريقة ترتهن بقدرة
املستهلكني عىل تحديد سلع مختلف املنتجني يف السوق – واالستخدام
املحدد للماركات .وبالفعل ،إذا استطاع العديد من املنتجني أن يسوقوا
منتجاتهم بصورة مستقلة وباستخدام املاركة ذاتها ،النخفضت قيمة
ذكاء املستهلك بشدة وملا تمكنت الرشكات املنتجة من بناء سمعة لها.

1

عىل غرار الفصل األول ،يستخدم هذا الفصل مصطلح "العالمة
التجارية" عندما يشري إىل صك حماية امللكية الفكرية املحدد؛
ويستخدم مصطلح "املاركة" عندما يشري بوجه عام إىل استخدام
الرموز للتعرف عىل منتج ورشكة يف السوق (انظر اإلطار .)1.1
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ولكن املاركات ال توفر فقط قيمة ناجمة عن السمعة .فقد يرجح مستهلك،
رغم أنه يواجه خيارا بني سلعتني من النوعية ذاتها املعروفة ولكن يختلف
اسمهما التجاري ،ماركة عىل أخرى – بل وقد يكون مستعدا لدفع مبلغ
أكرب للماركة املفضلة لديه .ويعزى ذلك إىل أن للماركات قيمة مظهرية.
فعىل سبيل املثال ،قد يجد مستهلك متعة يف ارتداء نظارة شمسية تشبه
النظارة التي ارتداها ممثل يف هوليوود .ويف كثري من األحيان ،تنبع هذه
القيمة املظهرية من عرض ملكية ماركة بعينها عىل أفراد املجتمع اآلخرين.
ويكتيس ذلك أهمية بوجه خاص فيما يتعلق بالعديد من املنتجات الفاخرة
حيث تمكن املاركات املستهلكني من إظهار ثرائهم .بيد أن ذلك ينطبق
أيضا عىل صور أخرى؛ فقد يختار املستهلكون مثال ماركات كي يظهروا
أنفسهم يف صورة تقليدية أو حديثة أو مختلفة أو رياضية أو عرصية.
وتربيرا لنظام العالمات التجارية ،ركز التحليل االقتصادي أساسا عىل
القيمة الناجمة عن السمعة التي تتسم بها املاركات .وعليه ،يمعن هذا
القسم النظر يف أسس هذه القيمة الناجمة عن السمعة التي تحللها
األدبيات االقتصادية من حيث تكاليف بحث املستهلكني .بيد أن للقيمة
املظهرية للماركات آثار اقتصادية هامة سيتناولها هذا الفصل – والفصل
الثالث – يف وقت الحق.

اقتصاديات العالمات التجارية

1.1.2
كيف تخفض العالمات التجارية
تكاليف بحث املستهلكني
تفرتض نظريات االقتصاد الكالسيكي الجديد أن املشرتين يلمون إملاما
تاما بجودة جميع املنتجات املعروضة وأن العديد من البائعني يعرضون
املنتج ذاته .ثم يؤدي التنافس غري املقيد بني البائعني الذين تحدوهم
مصالحهم الخاصة إىل تخصيص املوارد بحيث يعظم رفاه املجتمع.
وتقرتب بعض األسواق ،يف عالم اليوم ،من االمتثال لهذه االفرتاضات.
فعىل سبيل املثال ،بعض السلع األولية مثل الذهب أو النحاس هي سلع
متجانسة تتداول حول العالم بمستويات جودة محددة مسبقا .وعىل غرار
ذلك ،أوشكت العديد من األسواق املالية عىل بلوغ التنافس الكامل – إذ
يعادل الدوالر األمريكي سعر الني الياباني بغض النظر عن محل رشاء
الدوالر سواء كان يف نيويورك أو طوكيو.
ولكن ال تمتثل العديد من األسواق الحديثة – وبخاصة أسواق املستهلكني
– لهذه االفرتاضات املبسطة .فعىل النحو املوضح أعاله ،تختلف عروض
املنتجات بحسب طائفة واسعة من خصائص الجودة .ولكن ال يتسنى دائما
للمستهلكني معاينة هذه الخصائص وقت الرشاء .ويف لغة االقتصاديني،
يقال إن معلوماتهم بشأن املنتجات غري متماثلة – ويقصد بغري متماثلة
أن املستهلكني تتوافر لديهم معلومات أقل بشأن املنتجات عما يتوافر
لديهم بشأن البائعني .وكان االقتصادي الحائز عىل جائزة نوبل ،جورج
أكريلوف ،أول من بحث النتائج املرتتبة عىل املعلومات غري املتماثلة عىل
سلوك السوق وتخصيص املوارد 2.وكان استنتاجه الرئييس – املبني يف
اإلطار  1.2الذي يعرض مثال سوق السيارات املستخدمة – أن عدم
تأكد املشرتي من جودة املنتج قد ال يؤدي إىل نشأة أسواق للمنتجات
العالية الجودة وإن كان هناك طلب عىل هذه املنتجات؛ ومن ثم ،سيكون
املستهلكون واملجتمع ككل أسوأ حاال.
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اإلطار  :1.2هل من سوق للرديء النوعية؟

فيما أصبح من أكثر املقاالت ذكرا يف االقتصاديات ،نظر جورج أكريلوف
يف سوق السيارات املستعملة .وقال إن املشرتين يمتلكون عادة معلومات
أقل بشأن جودة السيارات املستعملة خالفا للبائعني – الذين قد يكونوا إما
أصحاب السيارات أو متعاملني متخصصني .ويعزى ذلك إىل أن املشرتين ال
يسعهم التأكد من خصائص رئيسية لجودة سيارة مستعملة  -وهي استدامة
املحرك ،أو تواتر الحاجة إىل إصالح ممسحة الزجاج األمامي أو ما إذا كان
املحرك س ُيشعل يف يوم بارد من الشتاء – باملعاينة فقط .فبعبارة أخرى،
فإن املشرتين ليسوا متأكدين مما إذا كانوا سيشرتون سيارة ذات نوعية
جيدة أم رديئة النوعية (وهو ما يطلق عليه األمريكيون باللغة العامية
اسم " "lemonلإلشارة إىل سيارة لم تكن مرضية أو كان بها خلل).
وبسبب هذا الشك ،لن يكون املشرتون عىل استعداد لدفع السعر الكامل
لسيارة عالية الجودة .أما إذا كانت السيارات ال تحتمل أي مخاطر وتم
توزيع الجودة بصورة موحدة عىل جميع السيارات ،فسيكون املشرتون عىل
استعداد لدفع ثمن سيارة متوسطة الجودة .أما البائعني ،الذي يمتلكون
معرفة كاملة بشأن الجودة ،لن يكونوا عىل استعداد لبيع سيارة عالية
الجودة بثمن سيارة متوسطة الجودة .ونتيجة لذلك ،ال وجود لسوق
لسيارات عالية الجودة .وإنما يبدأ سباق نحو الرديء حيث تربم مبيعات
أقل السيارات جودة فقط.
ولكن بالطبع – وكما سيشهد العديد من القراء عىل ذلك – فإن أسواق
السيارات العالية الجودة قائمة بالفعل .وأقر مقال أكريلوف األصيل بأن
بعض اآلليات – مثل الضمانات واملعايري االجتماعية – موجودة لتخفيف
آثار الشك يف الجودة .وإذ أشار إىل دور العالمات التجارية ،ذكر تحديدا
دور األسماء التجارية" :ال تشري األسماء التجارية إىل الجودة فحسب وإنما
تعطي املستهلك وسيلة للرد إذا لم تلب الجودة التوقعات .إذ سيحد املستهلك
بعد ذلك من مشرتياته املستقبلية .كما أنه غالبا ما تتصل املنتجات الجديدة
بأسماء تجارية قديمة .ويضمن ذلك للمستهلك املحتمل جودة املنتج".

وتتمثل طريقة أخرى للنظر يف عدم تماثل املعلومات يف اإلقرار بأن
املستهلكني يمضون وقتهم وينفقون أموالهم بحثا عن العروض املختلفة
قبل اتخاذ قرار بشأن السلعة أو الخدمة التي سيشرتونها .وتساعد
سمعة املاركة املستهلكني عىل خفض هذه التكاليف التي يطلق عليها اسم
تكاليف البحث .وعىل نحو ما وضح سابقا ،يمكنهم ذلك من االستفادة من
خرباتهم السابقة واملعلومات األخرى بشأن سلع وخدمات محددة – مثل
اإلعالنات وعمليات االستعراض التي يجريها مستهلك طرف ثالث .بيد
أن اآلليات القائمة عىل السمعة ال تعمل إال إذا كان املستهلكون واثقني
من أنهم سيشرتون ما ينوون رشاءه .ويقدم نظام العالمات التجارية
اإلطار القانوني الذي تقوم عليه هذه الثقة .إذ يمنح حقوقا حرصية
لألسماء واملاركات والرموز األخرى يف األعمال التجارية ،تخضع لبعض
القواعد والقيود اإلجرائية.
ويقوم نظام العالمات التجارية ،إىل جانب ضمان الحرصية ،بخفض
تكاليف بحث املستهلكني بطريقة أخرى .إذ يدفع املنتجني والبائعني إىل
وضع رموز مقتضبة لسلع أو خدمات محددة .فعىل سبيل املثال ،يمكن
للمستهلكني بدال من السؤال عن مكان "مقهى تمتلكه رشكة يقع مقرها
يف مدينة سياتل بالواليات املتحدة" ،أن يبحثوا ببساطة عن "ستاربكس"
وس ُيفهمون تماما .ومن ثم ،فإن العالمات التجارية تحسن الرتويج للسلع
والخدمات 3.وإن العالمات التجارية تساعد املستهلكني عىل التمييز بني
عروض مختلفة للمنتجات وتعزز بذلك التنافس املنظم بني البائعني.

املصدر :أكريلوف ()1970

3
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اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

ورغم أن النقاش قد ركز حتى اآلن عىل ماركات السلع والخدمات ،فإن
املبادئ ذاتها تنطبق عىل ماركات الرشكات .إذ إن معرفة هوية منتِج
سلعة بعينها أو مو ِفر خدمة محددة ،ستوفر للمستهلكني معلومات هامة
تمكنهم بذلك من خفض تكاليف بحثهم .وتكتيس ماركات الرشكات
أهمية خاصة فيما يتعلق باملنتجات الجديدة والتي لم تج َرب من قبل:
إذ ال يمكن للمستهلكني أن يسندوا قرار رشائهم إىل درجة رضائهم عن
هذا املنتج يف السابق وإنما إىل رضائهم عن الرشكة املنتجة لهذا املنتج
بعد مشرتياتهم السابقة.
ومن منظور املنتجني ،يخلق خفض تكاليف البحث حافزا لالستثمار
يف سلع وخدمات ذات جودة أعىل .وسيكون املنتجون عىل يقني من أن
املستهلكني قادرون عىل تحديد العروض ذات الجودة األعىل يف السوق
وعدم خلطها بعروض أقل جودة .وبوجه عام ،تندرج العالمات التجارية
يف صميم اسرتاتيجيات التمييز بني املنتجات سواء أكانت عمودية أم أفقية
4
الطبيعة – وهما مفهومان يبحثهما الفصل الثالث عىل نحو أكثر تفصيال.
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دعم استحداث العالمات التجارية عىل مدار التاريخ التمييز الجغرايف
بني اإلنتاج والبيع .فقبل الثورة الصناعية ،كان املصنعون يضطرون
لبيع السلع إىل املستهلكني يف أسواق بعيدة دون الكشف عن هويتهم،
مما أدى إىل نوع النقص يف املعلومات الذي تحدث عنه أكريلوف .وبغية
معالجة أوجه النقص يف املعلومات هذه ،أضاف املصنعون خصائص
بارزة للمنتجات التي كانت بديالً للماركات اليوم (ريتشاردسون،
 .)2008ومكنت العالمات التجارية الرشكات من الوصول إىل
املستهلكني من خالل الوسطاء (غريفيث .)2011 ،وشجعت بذلك
التخصص يف تنظيم األنشطة االقتصادية مما أتاح للرشكات االستفادة
من اقتصاديات الحجم والرتكيز عىل ما يجيدون القيام به.

2.1.2
مقارنة العالمات التجارية بحقوق
امللكية الفكرية األخرى
تمثل العالمات التجارية شكال من أشكال امللكية الفكرية ،فعىل غرار
الرباءات وحق املؤلف والتصاميم الصناعية وأشكال امللكية الفكرية
األخرى ،تمنح العالمات التجارية حقوقا حرصية ألصل غري ملموس.
بيد أن العالمات التجارية تختلف عن غريها من أشكال امللكية الفكرية
اختالفا كبريا؛ وبغية دراسة دور العالمات التجارية ،فإنه من املفيد
بحث هذه االختالفات.
فمن املنظور االقتصادي ،يتعلق وجه االختالف األكثر أهمية بنوع نقص
السوق الذي تحاول مختلف حقوق امللكية الفكرية معالجته .وعىل النحو
املوضح سابقا ،يف حالة العالمات التجارية ،يتعلق وجه النقص ذو الصلة
يف السوق بوجود معلومات غري متماثلة بني املشرتين والبائعني .ويف
حالة الرباءات وحق املؤلف ،فيتعلق بالطبيعة العامة للسلع التي يتسم
بها الناتج االبتكاري واإلبداعي .ويشري الخرباء االقتصاديون إىل السلع
العامة عىل أنها السلع التي يمكن للعديد من األشخاص استخدامها يف
آن واحد والتي ال يمكن ألحد أن يستثني أشخاص من استخدامها.
ويندرج حل ملشكلة تقنية ،أو عمل أدبي بوضوح يف إطار هذا التعريف.
فبدون الرباءات وحق املؤلف ،ينخفض حافز الرشكات عىل االستثمار
يف أنشطة ابتكارية وإبداعية إذ سيتسنى للمنافسني االستفادة مجانا
5
بثمار هذه األنشطة.
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انظر الويبو ( )2011لالطالع عىل مناقشة أكثر تفصيالً بشأن وجه
النقص يف السوق الذي أدى إىل نشأة الحماية بالرباءات وحق املؤلف.

اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

هل العالمات التجارية سلع خاصة أم عامة؟ من املثري لالهتمام أنها
تنطوي عىل عنارص من كال النوعني .إذ ال تمتلك ماركة ما قيمة ناجمة
6
عن السمعة إال إذا استخدمت يف إطار سلعة أو خدمة أو رشكة واحدة.
ومن ثم فإن استخدام ماركة "تنافيس" الطبيعة – عىل نقيض االخرتاع
الذي يمكن للعديد من الرشكات إعادة استخدامه دون التقليل من قيمته.
ومن هذا املنظور ،تعد العالمات التجارية سلع خاصة .ويف الوقت ذاته،
فإن واقع أن العالمات التجارية تحدد بصورة فريدة سلع وخدمات
خاصة تجعلها أدوات اتصال مفيدة .وتتسم سمة العالمات التجارية
هذه بطابع املنفعة العامة إذ يمكن للعديد من األشخاص اإلشارة يف آن
واحد إىل عالمة تجارية عندما يصفون منتجات أو يقارنون بينها .وأدى
ذلك إىل وجود بعض االستثناءات بشأن الحقوق الحرصية التي منحتها
العالمات التجارية ،وال سيما حق الجمهور يف استخدام عالمة تجارية
7
عندما يشري إىل سلع وخدمات بعينها.
وهناك شكل من أشكال امللكية الفكرية يرتبط ارتباطا وثيقا بالعالمات
التجارية وهو البيانات الجغرافية .فعىل غرار العالمات التجارية ،تسعى
البيانات الجغرافية إىل خفض تكاليف بحث املستهلكني وتقديم حوافز
لتمييز املنتجات .ويتمثل اختالف رئييس بينهما يف أن الحق يف استخدام
بيان جغرايف يعود إىل مجموعة منتجني تقع يف حيز جغرايف محدد عوضا
عن كيان واحد .وهناك اختالفات قانونية ومؤسسية إضافية بني العالمات
التجارية والبيانات الجغرافية (انظر اإلطار  .)2.2بيد أن العديد من
الحجج والنتائج املتعلقة بالعالمات التجارية واملبينة يف هذا الفصل
تنطبق أيضا بالطريقة نفسها أو بصورة مماثلة عىل البيانات الجغرافية.

اإلطار  :2.2ما هي البيانات الجغرافية وفيما تختلف عن العالمات
التجارية؟
معي وسمات
البيان الجغرايف ماركة تُستخدم للسلع التي لها منشأ جغرايف ّ
أو سمعة تُنسب إىل ذلك املنشأ .ويف معظم الحاالت يتألف البيان الجغرايف
من اسم منشأ السلع مثل "( "Jamaica Blue Mountainسلسلة
جبال بلو ماونتن) أو "( "Idaho potatoesبطاطس أيداهو) .بيد أن
أسماء غري جغرافية – مثل نبيذ " "Vinho Verdeأو نبيذ ""Cava
أو زيت" – "Argan Oilأو ماركات تُربط عادة بمكان قد تشكل أيضا
بيانا جغرافيا.
ومسألة قيام الرمز بوظيفة بيان جغرايف مسألة تتعلق برؤية القانون
الوطني واملستهلك .ويتمثل رشط مسبق يف أنه يجب أن يع َّرف منتج
بمنشئه يف مكان بعينه .وإضافة إىل ذلك ،ينبغي أن تنسب أساسا مزايا
8
املنتج وسمعته إىل املنشأ.
وإن البيانات الجغرافية والعالمات التجارية هي ماركات مميزة تستخدم
لتمييز السلع والخدمات يف السوق .إذ تنقل كالهما معلومات بشأن منشأ
منتج أو سلعة ما وتمكن املستهلكني من ربط ميزة بعينها بسلعة أو خدمة.
ويف حالة العالمات التجارية ،تتعلق هذه املعلومات بهوية الرشكة املنتجة؛
أما يف حالة البيانات الجغرافية ،فتتعلق بمكان محدد.
وال تخص البيانات الجغرافية منتجني أفراد .فبغض النظر عن الشكل
القانوني للحماية بالبيان الجغرايف ،تعود حسن النية الجماعية املجسدة
بالنفع عىل جميع املنتجني الذين يحق لهم استخدامها .وغالبا ما يكون
هؤالء املنتجني أعضاء يف هيئة جماعية تدير استخدام بيان جغرايف
وتتحكم فيه .وبالفعل عادة ما تتطلب صكوك حماية البيانات الجغرافية
الخاصة – مثل تسميات املنشأ والبيانات الجغرافية املسجلة – أن ينظم
املستفيدون أنفسهم عىل هيئة جماعية مثل رابطة منتجني تدير استخدام
البيان الجغرايف والتحكم فيه والتصديق عليه وتسويقه.
ويمكن تخصيص العالمة التجارية أو ترخيصها ألي أحد ،يف أي مكان
يف العالم .وعىل النقيض ،يتصل الرمز الذي يشري إىل بيان جغرايف اتصاال
مبارشا بمكان معني .ويجوزلجميع املنتجني الواقع مقرهم يف منطقة
املنشأ – والذين ينتجون السلعة وفقا ملعايري محددة – استخدام البيان
الجغرايف .ولكن بسبب صلة البيان بمكان املنشأ ،ال يمكن تخصيص بيان
جغرايف أو ترخيصه لشخص ينتج خارج هذا املنشأ أو ألي شخص ال
ينتمي إىل مجموعة املنتجني املعتمدين.
وتكفل بعض البلدان البيانات الجغرافية بموجب قانون العالمات التجارية
– وتحديدا من خالل العالمات الجماعية أو عالمات التصديق .وهذا هو
الحال مثال يف أسرتاليا وكندا والصني والواليات املتحدة .ويختلف ما
يع ِّرف تحديدا العالمة الجماعية أو عالمة التصديق باختالف البلدان.
بيد أن سمة مشرتكة بني هذه األنواع من العالمات التجارية تتمثل يف أنه
يجوز ألكثر من كيان استخدامها طاملا امتثل جميع املستخدمني لقواعد
االستخدام أو املعايري التي وضعها أصحابها .وقد تحتاج هذه القواعد
أو املعايري تحديدا إىل استخدام العالمة التجارية فقط فيما يتعلق بسلع
ذات منشأ جغرايف محدد.

6
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اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

وعىل غرار املاركات التي تحميها العالمات التجارية ،يمكن للماركات
التي تظهر بيانات جغرافية أن تكون لها قيمة مظهرية كبرية – وبخاصة
املاركات ذات تاريخ طويل من السمعة الناجمة عن جودتها .وهذا ما يفرس
سبب إمكانية طلب منتجات البيانات الجغرافية املختارة أسعار باهظة مثل
السلع الفاخرة .وعىل سبيل املثال ،إذ راعى الندون وسميث ( )1998جودة
املنتج وسمعة املنتجني األفراد ،وجدا أن إبراز بعض املسميات اإلقليمية
ألنواع نبيذ بوردو يؤدي دورا ملحوظا يف تحديد أسعارها ،مع مسمى
"بومريول" الذي ُيطلب فيه سعر عايل يبلغ  15دوالرا أمريكيا للزجاجة.
واهتم واضعو السياسات حول العالم بالبيانات الجغرافية بوصفها سبيال
لتحسني قيمة اإلنتاج املحيل – وبخاصة يف القطاع الزراعي .وبالفعل
هناك عدة أمثلة ملنتجات البيانات الجغرافية التي طورت سمعة دولية
بما فيها منتجات البيانات الجغرافية من بلدان نامية مثل "Café de
 "Colombiaو"( "Darjeeling teaشاي دارجيلينغ) .ويف الوقت
ذاته ،يظل عدد منتجات البيانات الجغرافية التي يمكنها طلب أسعار عالية
قليال نسبيا وحتى منتجات البيانات الجغرافية الناجحة للغاية ال ترد يف
قوائم أكرب املاركات يف العالم (انظر القسم الفرعي  .)1.2.2وال تواجه
البيانات الجغرافية الحديثة املنشأ تحدي اكتساب سمعة دولية – مما قد
يستغرق سنوات – فحسب وإنما تواجه أيضا تحدي التنافس مع البيانات
الجغرافية الحالية التي تنتفع بقدر كبري من حسن نية املستهلك.

ويخص اختالف آخر هام بني العالمات التجارية واألشكال األخرى
للملكية الفكرية مدة حمايتها .إذ إن معظم حقوق امللكية الفكرية
األخرى محددة زمنيا – مثل الرباءات التي تقترص حمايتها عىل 20
سنة – ثم ينتقل موضع الحماية إىل امللك العام 9.ويدل ذلك عىل الحل
الوسط بني توفري حوافز كافية لألنشطة االبتكارية واإلبداعية ،والحد
من التكاليف املفروضة عىل املجتمع من تثبيط قوى السوق التنافسية.
وعىل النقيض ،يمكن للعالمات التجارية أن تستمر لفرتة غري محدودة
طاملا جددها أصحابها وواصلوا استخدامها .ويدعم ذلك اإلسهام الدائم
الذي تقدمه العالمات التجارية يف سبيل خفض تكاليف بحث املستهلكني.
ويف الواقع ،قد يثري تحديد فرتة قانونية بلبلة يف السوق ويؤدي حتما
إىل رفع تكاليف البحث.
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باستثناء األرسار التجارية التي ال يحدد القانون مدة حماية لها.

وقد تمنح العالمات التجارية ،شأنها شأن األشكال األخرى للملكية
الفكرية ،قوة سوقية ألصحابها؛ بيد أن مصادر قوى السوق مختلفة.
إذ تمنع الرباءات والتصاميم الصناعية املنافسني من نسخ الخصائص
املادية للمنتج أو التكنولوجيات التي يقدرها املستهلكون 10.وتبدو
العالمات التجارية للوهلة األوىل أنها أقل استثنائية إذ إنها ال تمنع هذا
النوع من النسخ طاملا باع املنافسون منتجاتهم يف إطار ماركة مختلفة.
ومع ذلك ،قد تكون املاركة هي كل ما يهم :إذ إن العالمات التجارية،
عندما تحمي ماركات بقيمة كبرية ناجمة عن صورتها ،تصبح العالمة
ذاتها إحدى خصائص املنتج التي يهتم بها املستهلكون والتي ال يمكن
للمنافسني نسخها .وإضافة إىل ذلك ،وبغض النظر عن أي قيمة مظهرية،
يمكن لبعض املاركات أن تستقطب حسن نية املستهلك إذ إن املشرتين
لن يكونوا عىل استعداد لتحمل تكلفة البحث لالنتقال إىل منتج منافس.
وبينت الدراسات مثال أنه يمكن لبعض عالمات األدوية التي كانت محمية
برباءات يف السابق أن تطلب سعرا أعىل من السعر الذي قد تطلبه النسخ
الجنيسة من األدوية ذاتها 11.ويف عالم ال تشوبه معلومات ناقصة ،قد
يكون من العقالني تماما بالنسبة إىل املستهلكني أن يدفعوا سعرا أعىل
مقابل املاركة التي اعتادوا عليها إذ إنهم سيوفرون وقت البحث عن
12
إمكانية تلبية املنتجات األخرى رغباتهم.

 10بالطبع ال تزال املنتجات املحمية بالرباءات تتنافس مع املنتجات البديلة،
مما يحد من القوة السوقية التي يمكن ألصحاب الرباءات ممارستها.
 11انظر مثالً هورويتز وكاف ( .)1988وال شك يف أن السعر العايل
للماركات املعروفة يدل عىل عالقات وطيدة بني رشكات األدوية
والوسطاء يف السوق أال وهم األطباء .انظر أيضا ً القسم الفرعي .1.2.3
 12تتعلق طريقة أخرى يمكن للعالمات التجارية أن تتحكم بها يف القوة
السوقية تحديدا ً بتصميم العالمات .إذ يمكن أحيانا ً لتصميم منتج
أن يكتسب صورة مميزة يف أعني املستهلكني وأن يصبح بذلك مؤهالً
للحصول عىل حماية العالمات التجارية .ويمثل شكل زجاجة كوكا
كوال حالة مشهورة يف هذا الصدد .وقد يكون التصميم سمة هامة
من سمات املنتج ويؤدي إىل ترجيح املستهلكني منتجا ً عىل آخر؛
ويف املقابل ال يمكن للمنافسني نسخ تصميم عالمة تجارية .بيد أن
املنافسني يقيدون القوة السوقية من خالل "التصاميم املشابهة"
لتصميم عالمة تجارية ،واالستثناءات يف قوانني العالمات التجارية
التي ال تحرم التصاميم التي لها طبيعة وظيفية من الحماية .وانظر
إيكونوميدس ( )1988لالطالع عىل مناقشة أكثر استفاضة بشأن
حواجز الدخول إىل السوق التي أنشأتها العالمات التجارية.
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وإن واقع أن املاركات يمكنها أن تكون مصدر قوة سوقية يعني أنها
يمكن أن تدعم اسرتاتيجيات االبتكار يف الرشكات .وبينت األدلة ،بوجه
خاص ،أن التوسيم من أهم اآلليات التي تستخدمها الرشكات لتأمني
عوائد عىل استثماراتها يف البحث والتطوير – وهي صلة ستكون موضع
بحث الفصل الثالث.
وختاما لهذا القسم ،ومن الناحية العملية ،فإن العالمات التجارية
أكثر استخداما من غريها من أشكال امللكية الفكرية 13.فعىل نقيض
الرباءات ،ال يقترص استخدام العالمات التجارية عىل الرشكات التي
تعمل يف مجال أحدث التكنولوجيات أو يف القطاعات التي تشهد تقدما
تكنولوجيا رسيعا .وتستخدم الرشكات يف جميع قطاعات االقتصاد
تقريبا العالمات التجارية لحماية حرصية ماركاتها .ويشمل ذلك قطاع
الخدمات الذي يمثل الحصة العظمى من إجمايل الناتج املحيل يف معظم
االقتصادات والذي يشهد استخداما بسيطا ألشكال امللكية الفكرية
األخرى .وتعتمد الرشكات الصغرية واملتوسطة ،بوجه خاص ،أكثر
عىل العالمات التجارية من عىل الرباءات – وذلك عىل النحو املبني يف
الشكل  1.2بالنسبة إىل اململكة املتحدة .وإضافة إىل ذلك ،تظهر العديد
من االقتصادات املنخفضة واملتوسطة الدخل استخداما مكثفا للعالمات
التجارية وإن كانت تشهد استخداما محدودا يف أشكال امللكية الفكرية
األخرى 14.وبينت دراسة بشأن استخدام امللكية الفكرية يف شييل ،مثال،
أن  92باملائة من طالبي امللكية الفكرية لم يودعوا إال طلبات للحصول
15
عىل حماية بالعالمات التجارية.

الشكل  :1.2تستخدم الرشكات الصغرية واملتوسطة
العالمات التجارية ،وبخاصة يف الخدمات

عدد الرشكات الصغرية واملتوسطة الحجم املستخدمة للملكية الفكرية يف الواليات
املتحدة2005-2001 ،
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مالحظات :األرقام مستمدة من قاعدة بيانات أكسفورد الخاصة بامللكية الفكرية عىل مستوى
الرشكات ،التي تربط بني نشاط امللكية الفكرية وجميع الرشكات يف اململكة املتحدة .و ُيستثنى
من تعريف الرشكات الصغرية واملتوسطة الكيانات الصغرية ،انظر املصدر للمزيد من
التفاصيل .ويستثني الشكل  191رشكة من الرشكات الصغرية واملتوسطة التي لم يمكن
ربطها بقطاع محدد .وإن االختصار اإلنكليزي للمكتب األوروبي للرباءات هو "."EPO
املصدر :روجرز وآخرون (.)2007

 13قد تستثنى هنا األرسار التجارية .بيد أنها شكل غري مسجل
من أشكال امللكية الفكرية التي ال ترتك أثرا ً إحصائياً.
 14انظر القسم الفرعي .1.3.1
 15انظر أبود وآخرون (.)2013a
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2.2
تقليد العالمات التجارية
إن كانت حماية العالمات التجارية تعزز التنافس املنظم يف السوق ،فإن
هناك حوافز النتهاك العالمات التجارية واالستفادة من التنافس غري
املنظم .وإن ظاهرة تقليد العالمات التجارية ليست حديثة .وتعود أقدم
السلع املقلدة املعروضة يف متحف األعمال املقلدة (Museum of
 – )Counterfeitingوهي سدادات كانت تستخدم لتوسيم قوارير
النبيذ – إىل عام  200ق .م تقريبا 16.وتشري دراسة بشأن األنشطة
الصناعية يف العصور الوسطى إىل وجود سلع مقلدة عىل نطاق واسع؛
وقد بني ،مثال ،تحليل كيميائي لسيوف كان ُيعتقد أنها مصنوعة من
حديد دمشقي أن ربع السيوف كانت نسخ مقلدة بمهارة 17.ووصفت
مجلة تجارية يف وسط الثمانينيات التقليد بأنه "قد يكون أرسع األعمال
18
نموا وأكثرها ربحا يف العالم".

ماذا يحدث عندما يتم تجاهل حقوق العالمات التجارية وتدخل السلع
املقلدة السوق؟ يعتمد مدى تأثر املستهلكني واملنتجني واملجتمع ككل
بذلك إىل حد كبري عىل ما إذا كان املستهلكون يشرتون السلع املقلدة عن
علم أم عن غري علم .وتشري األدبيات االقتصادية إىل هذين االحتمالني
بالتقليد املضلل أو غري املضلل عىل التوايل 20.ويبحث هذا القسم أوال اآلثار
االقتصادية االجتماعية لهذين الشكلني املختلفني من التقليد ثم يتناول
بصورة أعم عواقب انتهاكات العالمات التجارية عىل صعيد االقتصاد.

وعىل الرغم من أنه ال يزال من الصعب قياس نشاط التقليد عىل الصعيد
العاملي قياسا دقيقا ،فإن األدلة املستمدة من الحاالت الفردية تشري إىل
أن هذا النشاط قد اتسع حجما ونطاقا .فعىل سبيل املثال ،تشري املقاالت
الصحفية واالستطالعات إىل أن التقليد قد تجاوز السلع الفاخرة
ليستهدف أنواعا مختلفة من السلع االستهالكية – مصيبا بذلك سلع
19
متنوعة مثل قطع غيار السيارات واألجهزة الكهربائية ولعب األطفال.
وحفز انخفاض تكاليف الشحن تجارة السلع املقلدة عىل الصعيد الدويل،
وأنشأت اإلنرتنت قنوات توزيع جديدة لهذه السلع تصعب مراقبتها أكثر
من املحالت املادية.

16
17
18
19
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انظر "متحف األعمال املقلدة يف باريس – رحلة عىل الجانب
الربي" مجلة الويبو ،فرباير  ،2009الصفحة .20
انظر ريتشاردسون (.)2008
انظر "تجارة املقلد :النسخ املقلدة تهدد معظم الصناعات" مجلة
 ،Business Weekديسمرب  ،1985الصفحات .72-64
انظر منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (.)2008

 20انظر فينك (.)2009
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1.2.2
التقليد املضلل
إذا عجز املستهلكون عن التمييز بني السلع األصلية والسلع املقلدة ،فإن
توفري السلع املقلدة يقلل من قدرة العالمات التجارية عىل تحديد أصالة
السلع يف السوق .إذ سيحصل مشرتو السلع املقلدة عن غري علم عىل
منتج قيمته أقل مما كانوا يتوقعون وقد تكون أقل من املبلغ الذين كانوا
يريدون إنفاقه .ووصلت هذه الظاهرة إىل حد أن املستهلكني يعلمون
وجود سلع مقلدة يف السوق ولكنهم يعجزون عن تحديدها بسهولة،
وستدفعهم تكاليف البحث املرتفعة بالقدر الكايف إىل أن يختاروا منتجات
عالية الجودة خشية من رشاء سلعة مقلدة منخفضة الجودة .ويقل بذلك
حافز املنتجني عىل االستثمار يف مجال التمييز بني املنتجات ،مما سيقلل
21
من قيمة السلع ويحد من تنوعها .وسيكون املجتمع حتما أسوأ حاال.

ويف معظم الحاالت ،لن ينتهك بيع املنتجات املقلدة التي تهدد الجمهور
قوانني العالمات التجارية فحسب وإنما سينتهك أيضا قوانني الصحة
وحماية املستهلك .وإضافة إىل ذلك ،ال تنطوي بعض املنتجات ذات
التسميات الزائفة أو املنتجات التي ال تستويف املعايري املطلوبة والتي
تنتهك قوانني الصحة وحماية املستهلك عىل تقليد العالمات التجارية.
وإن آثار املنتجات املزيفة – بتعريفها العام – تكون أشد عادة يف البلدان
23
األقل تقدما التي تمتلك أنظمة ونظم إنفاذ أضعف.

وقد يتجاوز الرضر الناجم عن السلع املقلدة خيبة أمل املستهلكني .إذ
إن املنتجات املقلدة قد تشكل خطرا عىل الصحة والسالمة – ويكون
ذلك الحال مثال عندما ال تحتوي األدوية عىل املادة الفعالة الخاصة بها،
أو عندما تؤدي قطع غيار سيارات معيبة إىل حوادث مرورية 22.وقد
ال يقترص خطر األذى البدني عىل مستهلكي السلع املقلدة ،وإنما قد
يشمل آخرين  -فيكون السبب يف انتشار أمراض معدية مثال .ويف لغة
االقتصاديني ،قد يرتتب عىل استهالك السلع املقلدة آثار خارجية سلبية.

 21يستفيد منتجو السلع املقلدة من رشاء السلع املقلدة ولكن
هذه األرباح ستكون أقل من خسارة املستهلكني واملنتجني
األصليني .وأكد غروسمان وشابريو (1988أ) أن هذا سيحدث
يف إطار هذا النموذج الرسمي ،عىل الرغم من أنهما قد حددا
حاالت خاصة تكون فيها اآلثار االجتماعية أكثر غموضاً.
 22لالطالع عىل مثال محدد ألدوية وضعت عليها عالمات مضللة
بأنها لعالج املالريا ولكنها ال تحتوي عىل املادة الفعالة
الخاصة بذلك ،انظر دوندروب وآخرون (.)2004

 23انظر منظمة الصحة العاملية وغريها ( )2013لالطالع
عىل أدلة بشأن أدوية مقلدة ومزيفة وذات التسميات
املضللة والزائفة وال تستويف املعايري املطلوبة.
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اإلطار  :3.2لِ َم يشرتي املستهلكون ماركات فاخرة مقلدة؟

2.2.2
التقليد غري املضلل
تنطوي حاالت التقليد غري املضلل عىل اعتبارات مختلفة – وقد تكون
أكثر تعقيدا .فإن هذه الحاالت تثري أوال مسألة سبب ترجيح املستهلك
منتجا يحمل عالمة مزيفة عىل منتج جنيس يتمتع بالنوعية ذاتها .وبما
أنه ال يسود أي عدم تماثل يف املعلومات ،فإن التفسري الوحيد املعقول
هو أن املستهلكني يستمدون قيمة مظهرية من رشاء املاركة املقلدة .وقد
يبدو ذلك للوهلة األوىل غري عقالني .ومع ذلك ،قد تكون هناك تفسريات
عقالنية .ففي هذه الحالة ،وإن كان املستهلكون يدركون أنهم يشرتون
منتجا مقلدا ،فإنهم قادرون عىل التظاهر بأنهم يملكون املاركة األصلية
عندما يعرضون املنتج عىل اآلخرين .ويبدو هذا التفسري مجديا فيما
يتعلق باملنتجات الفاخرة ،حيث تكتيس العالمات التجارية أهمية خاصة
كوسيلة إلظهار الثراء واملكانة االجتماعية.
وأكدت مجموعة كبرية من األدلة املستمدة من استطالعات أن القيمة
املظهرية هي فعال األساس الذي يقوم عليه قرار املستهلكني يف رشاء
املنتجات املقلدة عن علم .ويف الوقت ذاته ،فهم يقايضون القيمة املظهرية
باعتبارات أخرى – ال سيما أسعار السلع املقلدة ،وموقفهم األخالقي تجاه
التقليد 24.وإضافة إىل ذلك ،يختلف النفع املظهري الدقيق الذي توفره
املنتجات املقلدة اختالفا ملحوظا بحسب املنتجات والسياق االجتماعي
(انظر اإلطار .)3.2

 24انظر مثالً بيان وموتينهو ( ،)2009وبلوخ وآخرون
( ،)1993وبينز وشتوتينجر ( ،)2005وفيدا (.)2007
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بناء عىل التحليل النفيس لسلوك اإلنسان ،ميز ويلكوكس وآخرون ()2009
بني وظيفتني اجتماعيتني تلبيهما املاركات الفاخرة  -وهما وظيفة "التكيف
االجتماعي" و"التعبري عن القيم" .إذ تساعد املاركات ،من خالل الوظيفة
األوىل ،املستهلكني عىل أن ُيتلقوا بالقبول يف املواقف االجتماعية .ويف إطار
الوظيفة الثانية ،تساعد املاركات املستهلكني عىل اإلعراب عن معتقداتهم
وقيمهم الجوهرية ألقرانهم.
وأشارت البحوث يف مجال علم النفس أن املستهلكني الذين يقدرون وظيفة
"التكيف االجتماعي" التي تؤديها املاركات يستجيبون أساسا للرسائل
التي تروج صورة منتج ،بينما يستجيب املستهلكون الذين يستخدمون
املاركات لغرض "التعبري عن القيم" أساسا للرسائل التي تروج نوعية
املنتج 25.وبناء عىل ذلك ،يصل األمر إىل أن تتيح املنتجات املقلدة للمستهلكني
اقرتاض صورة املنتج ولكن ليس نوعيته ،ويتوقع املرء أن يميل املستهلكون
الذين يسعون إىل الحصول عىل ماركات ألغراض "التكيف االجتماعي"
أكثر إىل املنتجات املقلدة.
واستنادا إىل استطالع ملواقف املستهلكني تجاه املاركات الفاخرة  ،أكد
ويلكوكس وآخرون أن هذا هو الحال يف الواقع .وحددوا ،بوجه خاص،
درجة تقدير املشرتكني يف االستطالع للوظيفتني االجتماعيتني للماركات ثم
نظروا يف ما إذا كانت هذه التفضيالت تفرس نيتهم يف رشاء منتجات مقلدة.
وأظهرت النتائج القائمة عىل التجربة أن تفضيل ماركة لوظيفتها املتمثلة
يف "التكيف االجتماعي" كان لها أثر ملحوظ إحصائيا عىل نية رشاء السلع
املقلدة عىل نقيض تفضيل املاركة لوظيفتها املتمثلة يف "التعبري عن القيم".
ولكن من املثري لالهتمام أن ويلكوكس واآلخرين قد وجدوا أيضا أن املواقف
األخالقية تجاه املنتجات املقلدة تؤثر فقط يف نية رشاء السلع املقلدة عندما
تكون التفضيالت من نوع "التعبري عن القيم" وليس "التكيف االجتماعي".
وفرسوا هذه النتيجة باملواقف األخالقية التي تشكل جزءا من املعتقدات
والقيم الجوهرية التي تحدو املستهلكني أنصار "التعبري عن القيم" يف
قرارات الرشاء عىل نقيض أنصار"التكيف االجتماعي".

 25انظر سنايدر ودي بونو (.)1985
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وإن وجه التعقيد األخري هذا هو الذي يجعل من الصعب تقييم األثر
االقتصادي االجتماعي للتقليد غري املضلل .ففي هذه الحالة ،ال يؤثر
رشاء سلعة مقلدة عىل املشرتي فحسب وإنما يؤثر أيضا عىل كيفية إدراك
املستهلكني اآلخرين للماركة األصلية التي يقوم عليها التقليد .وتفرتض
دراسة نظرية بارزة حول هذا املوضوع أن نتائج القيمة املظهرية تنجم
عن تصور حرصية منتج ما؛ وتبني يف النموذج الذي وضعته أن القيمة
املظهرية ترتاجع من حيث عدد املستهلكني الذين يشرتون املنتج – سواء
كان أصليا أم مقلدا 26.ويف هذا السياق الخاص ،تتسم النتائج الخاصة
بالرفاه االجتماعي بالغموض .ففي حني أن وجود السلع املقلدة يقلل
من القيمة املظهرية للماركة وييسء بذلك إىل أصحاب املاركة ومستهلكي
املنتج األصيل ،فإن مستهلكي السلع املقلدة ينتفعون إذ يستمدون القيمة
27
املظهرية دون دفع الثمن الكامل للمنتج األصيل.
وال ريب يف أن مفهوم تصور حرصية املنتج الذي يولد القيمة املظهرية
سليم فيما يخص العديد من املنتجات الفاخرة  -كما يتضح يف العديد من
إعالنات املاركات الفاخرة التي تنوه رصاحة بحرصيتها .ومع ذلك ،فإن
هناك طرق أخرى يمكن أن يؤثر بها وجود املنتجات املقلدة يف الطلب عىل
املنتج األصيل .فعىل سبيل املثال ،قد تؤدي النزعة إىل االمتثال لالتجاه
السائد – أي سعي املستهلكني إىل تقليد أقرانهم – إىل عالقة إيجابية بني
28
القيمة املظهرية وعدد املشرتيات األصلية واملقلدة.

 26انظر غروسمان وشابريو (1988ب).
 27يعتمد األثر العام عىل الرفاه االجتماعي عىل قيمة عوامل
السوق ذات الصلة .انظر غروسمان وشابريو (1988ب).
 28لالطالع عىل أدلة قائمة عىل التجربة لهذه اآلثار الناجمة عن
األقران ،انظر مثالً بارنكرانت وكوزينو ( ،)1975وبريدن وآخرون
( .)1989ولقد بني كونري ( )1995ونيا وزايشكوفسكي ()2000
أنه طبقا ً لبعض االفرتاضات املحددة ،يمكن أن يعود وجود
منتجات مقلدة بالنفع عىل منتجي السلع األصلية .وانظر أيضا ً دور
"التكيف االجتماعي" للماركات ،عىل النحو املبني يف اإلطار .3

وتتسم آثار التقليد غري املضلل عىل االبتكار بدرجة التعقيد نفسها .وبما
أن السلع املقلدة تقلل القيمة املظهرية للماركات ،فسيتوقع املرء أن تكون
اآلثار الفورية سلبية عىل النحو التايل :يجعل انخفاض املبيعات والقوة
السوقية من الصعب ألصحاب املاركات أن يمولوا االستثمارات يف األنشطة
االبتكارية .ويف الوقت ذاته ،وكما يتضح عىل نحو أكثر تفصيال يف القسم
 ،1.3قد يدفع املزيد من التنافس ،يف إطار ظروف محددة ،الرشكات إىل
املزيد من االبتكار بغية الحفاظ عىل قدرتها التنافسية .وينطبق األمر
أيضا عندما تكون املنافسة غري مرشوعة .وقد كشف بالفعل تحقيق
بارز يف ممارسات التقليد يف صناعة األحذية الصينية أن بعض املنتجني
األصليني قد استجابوا لزيادة املنافسة من املنتجات املقلدة بتحسني نوعية
منتجاتهم – وبخاصة عنارص الجودة الواضحة مثل املواد املستخدمة
يف املظهر الخارجي 29.ومع ذلك ،فإن هذه النتيجة خاصة بهذا القطاع
وطبيعة نشاط التقليد املدروس؛ ولم يجر إال عدد قليل جدا من الدراسات
القائمة عىل التجربة بشأن هذه الصلة الستخالص أي استنتاجات عامة.

 29انظر تشيان ( .)2008واستغلت هذه الدراسة تجربة طبيعية
أجريت بفضل إعادة تخصيص موارد اإلنفاذ خارج صناعة األحذية
لصالح قطاعات شكلت فيها املنتجات غري املرشوعة مخاطر أكرب
عىل الصحة العامة .وباإلضافة إىل املزيد من االبتكار ،استجاب
املنتجون األصليون لدخول املنتجات املقلدة من خالل التكامل
الرأيس مع تجار التجزئة وتعزيز جهود اإلنفاذ .وأثبتت هذه
االسرتاتيجيات فعاليتها يف خفض مبيعات السلع املقلدة.
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3.2.2
اآلثار عىل الصعيد االقتصادي
اكتست اآلثار السلبية عىل اإليرادات الرضيبية والوظائف ،خالل املناقشات
بشأن السياسات الخاصة بتقليد العالمات التجارية ،بعض األهمية.
ومن املهم ،يف هذا الصدد ،التمييز بني اآلثار القصرية األجل املرتتبة عىل
التغيريات يف مستويات التقليد واآلثار األطول أجال يف إحدى مراحل
هذه األنشطة.
ويتسم فهم النوع األول من اآلثار بالوضوح من ناحية املفهوم .فإن اآلثار
القصرية األجل عىل التوظيف تعتمد عىل تغري ناتج املنتجني املرشوعني
30
وغري املرشوعني ،وشدة استخدامهما للعمالة يف اإلنتاج وتوزيع السلع.
وستكون اآلثار القصرية األجل عىل اإليرادات الرضيبية حتما سلبية إذ
يتم بيع السلع املقلدة عادة يف السوق غري الرسمية ومن ثم فإنها ال تولد
مبيعات أو دخال للرشكات أو إيرادات رضيبية عىل االسترياد .وإضافة إىل
ذلك ،بما أن التقليد يخفض من مبيعات املنتجني األصليني فإن االقتطاع
الرضيبي املفروض عىل تلك الرشكات سينخفض أيضا.
أما النتائج األطول أجال ،فإن فهمها أصعب .فغالبا ما يعثر العمال الذين
يفقدون وظائفهم عىل وظائف أخرى والحكومات التي تواجه عجزا يف
اإليرادات تجري غالبا تعديال يف هيكلها الرضيبي لتمويل اإلنفاق العام.
ويتمثل السؤال الرئييس يف وضع العمال وفعالية النظام الرضيبي يف
إطار سيناريو افرتايض يتميز بعدم وجود ممارسات التقليد.

وسعت بعض الدراسات إىل تقييم آثار نشاط التقليد عىل املبيعات
والتوظيف واإليرادات الرضيبية 31.ولم تركز هذه الدراسات إال عىل
اآلثار القصرية األجل للتقليد 32.وقد يعزى ذلك إىل أنها ال تنظر يف
اآلثار االقتصادية األطول أجال الناجمة عن تواصل نشاط التقليد نظرا
إىل افتقارها للمعلومات بشأن سيناريو افرتايض يتميز بعدم وجود
ممارسة التقليد .وإضافة إىل ذلك ،تعاني هذه الدراسات من بعض القيود
املتعلقة بتوافر البيانات وعندما لم تتوافر أي بيانات ،اضطرت إىل طرح
33
افرتاضات بحتة – وبخاصة بشأن عوامل سلوكية هامة.
وإن االفتقار إىل بيانات متسقة عىل مستوى االقتصاد الكيل بشأن أنشطة
التقليد يف مختلف البلدان وعىل مر الزمان يشكل أحد أكرب العوائق يف
سبيل تقديم املزيد من الرؤى األكثر موثوقية والقائمة عىل التجربة
يف هذه املوضوع .وإذ إن إنتاج السلع املقلدة وبيعها أمر غري مرشوع،
فإنه ال يرد يف السجالت اإلحصائية .وعىل الرغم من أنه يتم بذل بعض
الجهود يف سبيل العثور عىل طرائق غري مبارشة لرصد حجم نشاط التقليد
وآثاره ،فإن ذلك األمر سيستغرق حتما الكثري من الوقت إىل أن تتوافر
بيانات أفضل 34.وإىل أن يحني ذلك الوقت ،ينبغي لواضعي السياسات
أن يواصلوا تحديد األولويات ملكافحة تقليد العالمات التجارية مع اتباع
بعض اإلرشادات القائمة عىل التجربة بشأن العرض.

31
32

33

34
 30سيعتمد الكثري عىل ما إذا كانت التغريات يف الوظائف
تحدث يف القطاع الرسمي أم غري الرسمي؛ وإن تحديد
األجور ،ونطاق شبكات األمان االجتماعي ،وطول مدة
البطالة املحتملة سيختلف حتما ً بني هذين القطاعني.
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انظر فينك وآخرون ( )2010ومكتب مساءلة حكومة الواليات
املتحدة ( )2010لالطالع عىل عمليات استعراض لهذه الدراسات.
يف بعض الحاالت ،تتضمن األرقام املستخلصة آثار قرصنة حق
املؤلف أيضاً .وإضافة إىل ذلك ،بحثت بعض الدراسات اآلثار
القصرية األجل يف مستويات محددة للتقليد – بدال ً من النظر يف
التغريات يف املستويات  -دون مراعاة النتائج األطول أجالً عىل
"التوازن العام" املبينة يف النص .انظر فينك وآخرون (.)2010
تتمثل إحدى هذه العوامل يف درجة إمكانية استبدال املنتجات
املقلدة واألصلية .وتفرتض بعض الدراسات ببساطة أن مستهلكي
السلع املقلدة سينتقلون الواحد تلو اآلخر إىل السلع األصلية إذا
لم تتوافر املنتجات املقلدة .انظر فينك وآخرون (.)2010
استهل املرصد األوروبي ملكافحة التزوير والقرصنة نشاطا من
أجل وضع منهجيات تتيح قياس نطاق وحجم وآثار انتهاكات
حقوق امللكية الفكرية عىل االقتصاد األوروبي .بيد أن هذا
النشاط ال يزال يف مرحلة أولية نسبياً .انظر هوورنس وآخرون
( )2012لالطالع عىل اقرتاح أويل بشأن نهج جديد للقياس.
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3.2

1.3.2

االختيارات يف وضع القوانني واملؤسسات
الخاصة بالعالمات التجارية

وضع قوانني العالمات التجارية

ال تثري حماية العالمات التجارية ،كمبدأ اقتصادي ،إال القليل من الجدل.
وعىل النحو املبني يف القسم  ،1.2فإن العالمات التجارية تساعد يف تقليل
تكاليف بحث املستهلكني وتعزز التنافس املنظم يف السوق؛ وسيستفيد
املجتمع ككل من ذلك .ولكن وضع قوانني ومؤسسات تتعلق بالعالمات
التجارية ينطوي عىل اتخاذ خيارات تحدد مدى فعالية النظام يف تأديته
لهذا الدور .وتتعلق هذه الخيارات بجملة أمور منها تحديد العنارص
املؤهلة للحصول عىل حماية العالمات التجارية ،وسبل الحصول عىل
حقوق العالمات التجارية وفقدانها ،واألعمال التي تشكل انتهاكا
لتلك الحقوق.
وظهرت نهوج مختلفة ،مع مرور الزمان ،بشأن حماية العالمات التجارية
يف البلدان املختلفة .وتطعن النماذج التجارية الجديدة والطبيعة املتطورة
للسوق باستمرار يف النهوج الحالية وتطالب بوضع نهوج جديدة أو
منقحة .وطرح حلول اإلنرتنت منذ نحو  20عاما ،بوجه خاص ،أسئلة
جديدة عن سبل استخدام الرشكات للعالمات التجارية ،واألوقات التي
يتعرض فيها املستهلكون لاللتباس ،وماهية التنافس املنظم.
ويستعرض هذا القسم بعض الخيارات الرئيسية يف وضع القوانني
واملؤسسات ،وينظر يف النهوج املختلفة التي اتبعتها مختلف الواليات
القضائية وما ترتب عىل هذه النهوج من مقايضات .ويتألف القسم من
شقني .وينظر الشق األول يف القانون بينما ينظر الشق الثاني يف املؤسسات
املسؤولة عن تنفيذ القانون – وال سيما مكاتب العالمات التجارية .وال
تغطي املناقشة جميع خيارات وضع القوانني واملؤسسات؛ وإنما تركز عىل
بعض الخيارات التي اختلفت بشأنها النهوج اختالفا ملحوظا بني البلدان.

وفاء باألسس املنطقية االقتصادية (انظر القسم  ،)1.2تقوم قوانني
العالمات التجارية برتسيخ حقوق حرصية لإلشارات ،وتهدف يف
نهاية املطاف إىل الحد من التباس املستهلكني .وتسعى يف الوقت ذاته
إىل تفادي التقييد التعسفي للتنافس "املنظم" يف السوق – الذي يعرف
عادة بأنه التنافس الذي ال تستغل بموجبه رشكة ماركة رشكة أخرى
عىل نحو غري مالئم.
ويف العديد من الحاالت ،ال يوجد أي تضارب بني الحقوق الحرصية
املرتبطة بعالمة تجارية وأنشطة املنافسني .وبالفعل ،تسعى الرشكات
غالبا إىل إرساء الهويات الخاصة بها وتعمد التمييز بني ماركاتها
وماركات منافسيها .ولكن قد تنشأ حاالت نزاعات أحيانا  -وبخاصة
عندما تسعى الرشكات إىل وضع عالمات تجارية تشبه بشدة العالمات
التي تحمي املاركات الناجحة.
ويتمثل سؤال يف العنارص التي ينبغي أن تؤهل للحصول عىل حماية
العالمات التجارية .إذ إن التمرس املتزايد يف اسرتاتيجيات التسويق
الحديثة قد وسع إىل حد كبري نطاق أنواع اإلشارات التي يمكن التماس
الحماية لها .وبوجه خاص ،لم تعد الرشكات تتقيد باألسماء والشعارات
الثنائية األبعاد يف طلبات حماية العالمات التجارية وإنما تحاول أن
توسع نطاق الطلبات ليشمل األشكال الثالثية األبعاد واأللوان والصور
املجسمة والشعارات واألصوات والروائح والنكهات وامللمس (انظر
القسم الفرعي  .)1.3.1وتحدد القوانني الوطنية إذا كانت عالمات
35
محددة مؤهلة للحصول عىل الحماية أم ال.

 35الحظ أن املادة  15من اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصلة
بالتجارة (تريبس) تنص عىل ما ييل" :تعترب أي عالمة أو مجموعة
عالمات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجها منشأة ما عن
تلك التي تنتجها املنشآت األخرى صالحة ألن تكون عالمة تجارية.
وتكون هذه العالمات ،ال سيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية
وحروفا ً وأرقاما ً وأشكاال ً ومجموعات ألوان وأي مزيج من هذه
العالمات ،مؤهلة للتسجيل كعالمات تجارية .وحني ال يكون يف
هذه العالمات ما يسمح بتمييز السلع والخدمات ذات الصلة ،يجوز
للبلدان األعضاء أن تجعل الصالحية للتسجيل مرشوطة بالتميز
املكتسب من خالل االستخدام .كما يجوز لها اشرتاط أن تكون
العالمات املزمع تسجيلها قابلة لإلدراك بالنظر ،كرشط لتسجيلها".
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وإن كانت هناك عالمة معينة مؤهلة ،من حيث املبدأ ،للحصول عىل
الحماية ،فيجب أن تستويف متطلبات إضافية :يجب أال تكون العالمة
مضللة أو مؤدية إىل املساس باآلداب العامة أو النظام العام؛ ويف حالة
األشكال ،يجب أال تؤدي وظيفة تقنية قد يرغب املنافسون يف استخدامها
ويجب أن تكون مميزة 36.ويعد الرشط األخري معيارا أساسيا لألهلية.
وكي تدعم العالمات التجارية التواصل الفعال عىل أكمل وجه ،كما هو
مبني يف القسم الفرعي  ،1.1.2يحتاج املستهلكون إىل ربطها بوضوح
بسلع وخدمات معينة .فإذا كان بإمكان مصطلحات وصفية مثل "عصري
الربتقال" أو "الهاتف املحمول" أن تحصل عىل حماية العالمة التجارية
بالنسبة إىل السلع التي تحيل إليها ،ألصبح معنى تلك املصطلحات العادي
مشوها؛ باإلضافة إىل أن الرشكات التي تمتلك هذه العالمات التجارية
سيكون لها ميزة غري عادلة مقارنة بمنافسيها .ويف املمارسة العملية ،ال
يسهل دائما تقييم درجة تمييز العنارص املختلفة يف السياقات املختلفة
وقد يتغري هذا التقييم مع مرور الوقت.
وينشأ نزاع مماثل عندما يكون اسم ماركة ناجحا لدرجة أن معنى االسم
األسايس يتطور ليصف صنف عام من سلعة أو خدمة عوضا عن السلعة
أو الخدمة املعينة التي يوفرها صاحب العالمة التجارية .ومن األمثلة
املشهورة لهذه الحاالت مصطلحات "( "gramophoneالفونوغراف)
و"( "escalatorالسلم املتحرك) و"( "zipperالزمام املنزلق) .ومن
املنظور االقتصادي ،سيؤدي ،يف هذه الحاالت ،الحفاظ عىل الحقوق
الحرصية يف استخدام العالمات التجارية إىل ترسيخ وضع مهيمن يف
السوق واحتكار الريع االقتصادي .ولذلك يتيح قانون العالمات التجارية
إمكانية إسقاط الحماية عن العالمات التجارية "الجنيسة" لتصبح جزءا
من امللك العام .بيد أن ذلك ال يحدث كثريا .إذ يحاول أصحاب العالمات
التجارية عادة استباق فقدان حقوقهم الحرصية عن طريق التثبيط عن
استخدام عالماتهم التجارية استخداما جنيسا .فعىل سبيل املثال ،تنرش
رشكة غوغل األمريكية عىل موقعها اإللكرتوني مصطلحات عامة مقرتحة
للعالمات التجارية التي تمتلكها لتساعد جزئيا يف وقف استخدام كلمة
37
"غوغل" كفعل.

 36انظر وثيقة الويبو  SCT/16/2للمزيد من
التفاصيل بشأن هذا املوضوع.
 37انظرwww.google.com/permissions/ :
trademark/our-trademarks.html
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ويتمثل سؤال هام ثان يف إمكانية وجود حاالت انتهاك عالمات تجارية
وإن لم يتضح أن املستهلكني ملتبسني .و ُيرضب يف هذا الصدد مثال
تقليدي الستخدام كلمة كاديالك كماركة ألغذية الكالب .فمن جهة ،يبدو
من املستبعد أن يلتبس املستهلك يف هذا االستخدام املزدوج لكلمة كاديالك
بشأن مصدر أو منشأ منتجني ال عالقة بينهما .ولكن قد يحاج البعض
بأن مفهوم "املنتج املمتاز" املرتبط باسم كاديالك ينقل معلومات إىل
املستهلكني .ومن جهة أخرى ،قد يؤثر استحداث ماركة كاديالك ألغذية
الكالب سلبا عىل القيمة املظهرية ملاركة السيارات األصلية؛ ففي لغة
القانون ،قد "تضعف" املاركة األوىل املاركة الثانية.
واكتسبت قضايا إضعاف العالمات التجارية أهمية جديدة مع تصاعد
التجارة اإللكرتونية ونشأة وسطاء جدد يف السوق .فعىل سبيل املثال،
ينظم مشغلو محركات البحث أحيانا مزادا يقدمون فيه كلمات محمية
بعالمة تجارية لعرض اإلعالنات إىل أعىل مزايد وإن لم يكن صاحب
العالمة التجارية 38.فهل يضعف عرض إعالنات ال تتصل بالكلمة املحمية
بعالمة تجارية هذه العالمة التجارية؟ وإذا كان األمر كذلك ،فهل يشكل
هذا اإلضعاف انتهاكا للعالمة التجارية وإن لم يكن هناك أي التباس
من جانب املستهلك؟

 38انظر روسو (.)2010
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خلصت املحاكم إىل استنتاجات مختلفة بشأن هذه األسئلة ،مما دل جزئيا
عىل االختالفات السائدة يف سبل حماية قوانني العالمات التجارية أصحاب
الحقوق من اإلضعاف 39.ويتسم تقييم نتائج اإلضعاف من الناحية
االقتصادية بدرجة التعقيد ذاتها .وعىل النحو املبني يف القسم الفرعي
 ،2.1.2يمكن للعالمات التجارية أن تؤدي وظيفة تواصل مفيدة مما
يربر استخدام طرف ثالث لها .وإضافة إىل ذلك ،قد يخفض إضعاف
القيمة املظهرية ملاركة ما الريع االقتصادي الذي تولده املاركات القوية.
ومن شأن ذلك أن يعود بالنفع عىل املجتمع .بيد أن انخفاض األرباح،
بحسب ظروف التنافس ،قد يقلل االستثمارات يف االبتكار مما قد يؤدي
إىل أن يصبح املجتمع أسوأ حاال عىل املدى البعيد (انظر القسم .)1.3
وال يمكن استخالص إال القليل من القواعد العامة ويعتمد الكثري عىل
الظروف الخاصة بكل حالة.

2.3.2
تصميم مؤسسات العالمات التجارية
تشمل مؤسسات العالمات التجارية تلك الكيانات املكلفة بتنفيذ قانون
العالمات التجارية .ويتضمن ذلك ،من حيث املبدأ ،املكتب اإلداري الذي
يدير عملية تسجيل العالمات التجارية ،فضال عن الكيانات املختلفة
املسؤولة عن إنفاذ القانون  -بما يف ذلك السلطات القضائية والرشطة
والسلطات الجمركية .ويركز هذا القسم الفرعي عىل عملية التسجيل،
عىل الرغم من أنه يتناول أيضا مسائل إنفاذ القانون.
ويعد تسجيل عالمة تجارية عادة أهم وسيلة لضمان التمتع بحقوق
حرصية عىل ماركة ما 40.وتتمثل وظيفة تقليدية ملكتب عالمات تجارية
يف دراسة الطلبات التي تتلقاها لغرض التسجيل وأن تنرش هذه الطلبات
وأن تنظر يف احتمال وجود معارضات من طرف ثالث وأن تسجل الطلبات
الناجحة وأن تحافظ عىل السجل بوصفه السجل الرسمي مللكية العالمة
التجارية .وتسعى مكاتب العالمات التجارية عادة ،وهي تؤدي هذه
املهام ،إىل تحقيق األهداف التالية:
•عزيز إمكانية الولوج إىل نظام العالمات التجارية .ال ينبغي أن تمثل
رسوم تسجيل والدفاع عن العالمات التجارية وكذلك املتطلبات
اإلجرائية املرتبطة بذلك عبئا غري مربر عىل املتقدمني بطلبات –
وبخاصة عىل الكيانات األصغر حجما واملحدودة املوارد.
•ضمان الشفافية و اليقني القانوني .ينبغي أن يكون لجميع األطراف
الفاعلة يف السوق صورة واضحة عن العالمات التجارية التي تم
تسجيلها قانونا ،والسلع والخدمات التي تغطيها ،والعالمات التجارية
التي تلقى املكتب طلبات بشأنها ،والعالمات التجارية التي انتهت
مدة صالحيتها.

 39يف الواليات املتحدة ،لم تتغري الحجج الخاصة بإضعاف العالمات
التجارية كثريا ً عرب التاريخ فيما يتعلق بالسوابق القضائية الخاصة
بالعالمات التجارية والفقه (بيب  .)2004بيد أنه بفضل اإلصالحات
الترشيعية التي أجريت مؤخراً ،اتسعت اإلمكانات ألصحاب الحقوق يف
الطعن يف إضعاف عالماتهم التجارية (سلويك .)2009 ،ويف االتحاد
األوروبي ،تحمي الئحة الجماعة بشأن العالمات التجارية (رقم 207
لسنة  )2009رصاحة العالمات التجارية ذات السمعة ضد التلطيخ
والطمس والتشويه واالستخدام غري املرشوع (فهيما.)2011 ،
ويقدم جيليريون ( )2008رؤية بشأن سبل تأثري تطور النماذج
التجارية اإللكرتونية الجديدة عىل نطاق حماية العالمات التجارية.

 40لكن يف معظم البلدان ،يمكن للعالمات التجارية غري املسجلة
أن تنتفع بحماية قانونية .فعىل سبيل املثال ،يمكن لكيان أن
يخلق عالمة تجارية وأن يلتمس عالمة تجارية بشأنها دون أن
يسجلها بموجب نظام القانون العام األمريكي .ولكن التسجيل
يوفر منافع إضافية .انظر غراهام وآخرون (.)2013
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•تحقيق التوازن بني مصالح أصحاب الحقوق ومصالح األطراف
الثالثة .ينبغي أن تؤدي اإلجراءات اإلدارية إىل رفض الطلبات التي
تتعلق بعنارص غري مؤهلة ال تتسم بقدر كاف من التمايز أو العنارص
التي تكفلها حقوق بالفعل .وينبغي أن تتيح أيضا لألطراف الثالثة
الطعن يف طلبات العالمات التجارية الجديدة ،مع منعهم من تأخري
العملية اإلدارية بدون مربر.
•تجنب "التزاحم" يف سجل العالمات التجارية .ينبغي أن تكون هناك
حوافز للحد من تسجيل العالمات التجارية التي ال يستخدمها مقدمو
الطلبات وتجديدها .فإن التزاحم يف السجل سيرتتب عليه تكلفة عىل
املجتمع إذ سيقل املكان املتاح إلدراج األسماء والعنارص األخرى
املتاحة واملؤهلة للحصول عىل عالمات تجارية جديدة .وعىل الرغم
من أن درجة التزاحم يف السجالت وتكاليفها ليست مؤكدة فهناك
بعض األدلة التي تشري إىل أن هذه السجالت تؤثر سلبا عىل األقل يف
41
بعض األطراف الفاعلة يف السوق (انظر اإلطار .)4.2

اإلطار  :4.2تزاحم العالمات التجارية يف قطاع األدوية

يصعب تقييم درجة تزاحم العالمات التجارية يف السجالت إذ ال تتوافر
معلومات عن حقيقة استخدام أصحاب العالمات التجارية لها .وللتغلب
عىل هذه الصعوبة ،استفاد فون غرايفينيتز ( )2012من تجربة طبيعية
أتيحت بفضل توسيع االتحاد األوروبي يف عام .2004
وقد ركز فون غرايفينيتز بوجه خاص يف دراسته عىل قطاع األدوية حيث
ال تسعى الرشكات إىل الحصول عىل حماية العالمات التجارية من أجل
أسماء األدوية الجديدة فحسب وإنما يجب أيضا أن تحصل عىل موافقة
الجهات التنظيمية الطبية الستخدام تلك األسماء يف السوق .وسعيا إىل
تفادي االلتباس بشأن أسماء األدوية وما قد ينجم عن ذلك من آثار صحية
وخيمة ،تكون الجهات التنظيمية الطبية عادة أكثر رصامة من مكاتب
العالمات التجارية يف فحص األسماء .ونتيجة لذلك ،تقدم رشكات األدوية
يف الكثري من األحيان عدة أسماء ألدويتها الجديدة إىل الجهات التنظيمية
الطبية كي ال تضطر للبدء من الصفر إذا قررت إحدى الجهات التنظيمية
يف العالم رفض االسم .وسعيا إىل إقامة حقوق حرصية عىل األسماء املقدمة،
تلتمس هذه الرشكات عالمات تجارية لكل من هذه األسماء.
وبناء عىل ما سبق ،تساءل فون غرايفينيتز يف دراسته عما إذا كان توسيع
االتحاد األوروبي قد دفع رشكات األدوية لطلب املزيد من العالمات
التجارية نظرا إىل استعراض األسماء األكثر رصامة الذي واجهته يف وكالة
األدوية األوروبية .وعىل وجه الخصوص ،أدى توسيع االتحاد األوروبي
إىل إمكانية  10بلدان إضافية معارضة تسمية يف إطار فريق استعراض
األسماء املخرتعة التابع لوكالة األدوية األوروبية.
وركزت الدراسة عىل طلبات العالمات التجارية يف مكتب التنسيق يف السوق
الداخلية ،وهو املكتب األوروبي املسؤول عن نظام العالمات التجارية
للمجموعة األوروبية .واستخدمت يف ذلك ما يعرف باسم مقدر فرق واختالف
يقارن بني سلوكيات تقديم الطلبات قبل وبعد توسيع االتحاد األوروبي
ويقيم أيضا سلوك تقديم الطلبات يف قطاع األدوية مقارنة بالقطاعات
األخرى 42.وخلصت الدراسة إىل أن استعراض األسماء يف وكالة األدوية
األوروبية قد دفع رشكات األدوية إىل تسجيل املزيد من العالمات التجارية
بنسبة ترتاوح بني  10و 37باملائة .وإن تكاليف عمليات تسجيل هذه
العالمات التجارية اإلضافية ليست هينة .وتشري التقديرات إىل أن تكلفة
استحداث اسم دواء جديد واحد قد تصل إىل  25 000دوالر أو أكثر.
وال شك يف أن نتائج الدراسة تتعلق فقط بقطاع األدوية .ونظرا إىل
عملية االستعراض اإلضافية لألسماء التي تجرى يف هذا القطاع ،قد
يكون تزاحم األسماء أقل حجما يف القطاعات األخرى .ولكن هذه املسألة
تستحق املزيد من الدراسة – وبخاصة عىل ضوء الزيادة الرسيعة يف عدد
العالمات التجارية التي ُقدم طلب بشأنها عىل مدار العقود األخرية (انظر
القسم الفرعي .)1.3.1
املصدر :فون غرايفينيتز ()2012

 41قدمت دراسة استكشافية عن مدى التزاحم السائد يف العالمات التجارية
يف مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب التنسيق يف السوق
الداخلية تقريرا ً يفيد بأن "األدلة القائمة عىل استطالعات تشري إىل أن
مقدمي الطلبات يجدون أن تزاحم العالمات يطرح مشكلة يف مجاالت
وبلدان محددة" .بيد أنه خلص أيضا ً إىل أنه ال يوجد أي "دليل قوي
عىل أن تزاحم العالمات قد أصبح بالفعل مشكلة نظامية تصيب
نظام العالمات التجارية وتشبه يف آثارها آثار األعداد الهائلة للرباءات
عىل نظام الرباءات" .انظر فون غرايفينيتز وآخرون (.)2012
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وتواجه مكاتب العالمات التجارية عددا من الخيارات يف تصميم عملية
التسجيل التي ستحدد يف نهاية املطاف مدى فعالية تشجيع النظام عىل
تحقيق األهداف املذكورة أعاله 43.ويتناول باقي هذا القسم الفرعي
العديد من هذه الخيارات ،مشريا يف ذلك إىل النهوج املختلفة واملقايضات
ذات الصلة.

الشكل  :2.2مسألة الرسوم

متوسط عدد الفئات املحددة يف طلبات الحصول عىل عالمة تجارية2010 ،
2.6

2.2

ويتعلق االختيار األول بمستوى الرسوم اإلدارية وتفاصيلها .تخضع
مكاتب العالمات التجارية مقدمي الطلبات لرسوم مقابل الخدمات التي
تقدمها والتي تبدأ عادة برسوم أولية لتقديم الطلبات وتصل إىل رسوم
مقابل خدمات إضافية مثل نرش العالمة التجارية وتسجيلها ،وتسجيل
تغيري امللكية ،وتجديد التسجيل عىل فرتات منتظمة .وتختلف التفاصيل
باختالف البلدان.
وتؤثر الرسوم يف قرارات مقدمي الطلبات بشأن ما إذا كانوا سيتقدمون
بطلب للحصول عىل عالمة تجارية وكذلك بشأن عدد األصناف التي
يسعون إىل الحصول عىل حماية بشأنها .ففي بعض املكاتب مثال تغطي
رسوم تقديم الطلب األولية بالفعل السلع والخدمات املنتمية إىل أكثر من
صنف بينما تغطي الرسوم األولية يف مكاتب أخرى السلع والخدمات
املنتمية إىل صنف واحد فقط ،وثمة تكلفة إضافية لكل صنف إضايف.
ونتيجة لذلك ،تشهد مكاتب النوع األول أصناف أكثر تحدد يف كل طلب
عما يحدد يف املكاتب املنتمية إىل الفئة الثانية ،وذلك بزيادة تبلغ يف املتوسط
44
 0,63صنفا (الشكل .)2.2

1.8

1.4
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1

مالحظة :تستند هذه املقارنة عىل عينة من  51مكتبا توافرت عنها البيانات األساسية
والتي تدير نظما لتقديم فئات متعددة من الطلبات .وتشمل "املكاتب التي بها خصم
عىل الرسوم"  34مكتبا حيث إن إجمايل الرسوم املقدرة عىل طلب يغطي فئتني يزيد عىل
إجمايل الرسوم املقدرة عىل طلب يغطي فئة واحدة بأقل من  50باملائة؛ ويف معظم هذه
املكاتب تغطي رسوم الطلب املبدئية فئتني أو ثالث فئات بالفعل .وتشمل "املكاتب بدون
خصم عىل الرسوم"  17مكتبا حيث إن إجمايل الرسوم املقدرة عىل طلب يغطي فئتني يزيد
عىل إجمايل الرسوم املقدرة عىل طلب يغطي فئة واحدة بمقدار  50باملائة أو أكثر.
املصدر :قاعدة بيانات إحصاءات املنظمة العاملية للملكية الفكرية  -ويبو
( )WIPOومواقع مكاتب امللكية الفكرية الوطنية واإلقليمية عىل الويب.

تشري هذه النتائج إىل أن الرسوم تشكل سلوك مقدم الطلب .بيد أن
كيفية تشكيل سلوك مقدم الطلب بدوره لنتائج املنافسة يف السوق ،ليست
واضحة دوما .فعىل سبيل املثال ،فإن الرسوم املنخفضة يمكن أن تيرس
فرص الوصول إىل نظام العالمات التجارية ،مما يفيد الكيانات الصغرية
التي قد تتعرض بغري ذلك إىل منافسة "تخل بالنظام" .ويف الوقت نفسه،
فإن الرسوم املنخفضة قد تستدعي تقديم طلبات أكثر استثناء للمراهنة
عرب مجموعة أوسع من الفئات – وبهذا ربما تسهم يف حدوث تخمة يف
سجالت العالمات التجارية ،كما سلف وصفه.
 43تجدر اإلشارة إىل أنه ،يف الواقع ،تخضع عىل األقل بعض
الخيارات املؤسسية التي نوقشت هنا للقانون وليس لقرارات
مكاتب العالمات التجارية .ولكن تبسيطا ً لعرض املوضوع،
تناولتها املناقشة بوصفها خيارات تقوم بها مكاتب العالمات
التجارية نظرا ً إىل أن املكاتب هي املسؤولة عن تنفيذها.
 44بطبيعة الحال ،ال يعني التالزم اإلحصائي وجود عالقة سببية.
وبخاصة أن العديد من املكاتب املنتمية إىل الفئة األوىل ال تنظر
يف طلبات العالمات التجارية عىل أساس النسبية وال تطلب أن
يستند الطلب إىل "نية االستخدام" – مما قد يفرس تحديد املتقدمني
بطلبات أصنافا ً إضافية .ولكن يف إطار تحليل انحداري متعدد
املتغريات يستند إىل املكاتب الواردة يف الشكل  2.2والبالغ عددها
 51مكتباً ،ونظر يف خصائص هذه املكاتب ،تبني أن توافر خصم يف
الرسوم هو املتغري الوحيد املهم إحصائيا ً الذي يفرس العدد املتوسط
لألصناف يف كل طلب؛ ويشري التقدير بنقطة إىل ارتباط الخصوم
يف الرسوم بزيادة عدد األصناف يف كل طلب تبلغ  0,54صنفاً.
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وتوجد مفاضالت مماثلة بالنسبة لخيارات تصميم أخرى .تد ّبر تنفيذ ما
يسمى الزمة (رشط) االستعمال .ذلك أن األطر القانونية ملعظم البلدان
تجعل حماية العالمة التجارية مرهونة باملالك الصحيح الذي يستخدم
العالمة التجارية يف التجارة 45.ويسعى هذا الرشط تحديدا إىل منع
اتخام سجالت العالمات التجارية والحيلولة دون سلوك مقدم الطلب
سيئ النية .ويف تطبيق هذه الالزمة (الرشط) يثور سؤال أسايس عما
إذا كان يتعني عىل مقدم طلب تسجيل عالمة تجارية أو مالكها أن يقدم
دليال عىل االستعمال ،فإذا كان ذلك كذلك ،فمتى .وقد اتبعت البلدان
منهجيات مختلفة بشأن هذا السؤال .فعىل سبيل املثال ،فإن كثريا من
البلدان األوروبية ومكتب التنسيق يف السوق الداخلية ( ،)OHIMال تطلب
إثبات االستعمال عندما يتم تقديم طلبات لتسجيل العالمة التجارية أو
تجديدها .وال تثار مسألة االستخدام إال عندما تطعن أطراف ثالثة يف
العالمات التجارية من خالل إجراءات معارضة قبل املنح أو بعده .وعىل
النقيض من ذلك ،يتعني يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات
املتحدة ( )USPTOأن يثبت مقدمو الطلبات بصفة عامة االستعمال
قبل أن يسجل املكتب عالمة تجارية أو يجددها.
ومن وجهة نظر اقتصادية ،فإن عدم املطالبة برشط االستعمال – وعدم
املطالبة به فورا – لم يربره يف الحاالت التي يستغرق فيها طرح سلع
أو خدمات جديدة يف السوق وقتا طويال ،وحيث تحتاج الرشكات إىل
بعض الطمأنة عىل أن عالماتها التجارية املقبلة سوف تحظى بالحماية.
ولهذا السبب ،آثر عدد كبري من املكاتب اختيار نظام النية يف االستعمال،
وبموجبه تقبل طلبات يشري مقدمها إىل االستعمال مستقبال ،لكن التسجيل
ال يمكن أن يتم إال بعد أن يستعمل مقدم الطلب العالمة التجارية
بالفعل 46.ففي مكتب براءات االخرتاع والعالمات التجارية يف الواليات
املتحدة مثال ،يتعني عىل مقدمي الطلبات الذين يقدمون طلباتهم عىل
أساس النية يف االستعمال أن يتعهدوا باالستعمال خالل ثالث سنوات
من موافقة املكتب عىل الطلب .ولن يسجل املكتب الطلب فعال إال بعد
47
أن يفعلوا ذلك.

الشكل  :3.2نيات االستعمال ال تسفر عادة عن استعمال فعيل
الطلبات والتسجيالت للعالمات التجارية يف مكتب براءات االخرتاع و العالمات
التجارية يف الواليات املتحدة ،حسب سنة التقدم 2010-1995
طلبات النية يف االستعمال
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 45كشف استبيان للويبو عن قانون وممارسات العالمات التجارية
انه يف  2010كان  11بلدا ً مما مجموعه  79بلدا ً (أو مكاتب
إقليمية للعالمات التجارية) هي فقط التي لم تنص عىل رشط
االستعمال .انظر .WIPO/STrade/INF/1 Rev.1
 46تكشف ردود عىل استبيانات الويبو يف الحاشية  45أن 23
من إجمايل  79بلدا ً (أو مكاتب إقليمية للعالمات التجارية)
تطالب بأن يستند الطلب إىل النية يف االستعمال.
 47انظر غراهام وآخرون ( .)2013هناك استثناءات محددة من
رشط االستعمال هذه ،خاصة بالنسبة للطلبات املقدمة بموجب
اتفاقية باريس وكذلك نظام مدريد (انظر اإلطار.)5.2
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مالحظة :تشمل طلبات النية يف االستعمال طلبات مقدمة عىل أساس النية يف االستعمال ،وطلبات أو
تسجيالت أجنبية بموجب اتفاقية باريس أو م ّد لنطاق الحماية بموجب بروتوكول مدريد.
املصدر :مايرز (.)2013

الفصل الثاني

واملثري لالهتمام ،أن ما يزيد عىل نصف طلبات العالمات التجارية املبنية
عىل النية يف االستعمال املقدمة يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية
يف الواليات املتحدة ( )USPTOلم تسفر عن التسجيل – وهي نسبة
أعىل بصورة جوهرية من تلك املتعلقة بطلبات "عادية" (الشكل .)3.2
ويبني هذا أن كثريا من مقدمي الطلبات يدركون خالل ثالث سنوات
أنهم لن يستعملوا العالمات التجارية التي كانوا قد انتووا استعمالها.
ويتمثل تفسري لذلك يف أن الرشكات تسحب خططها لطرح منتجات
جديدة؛ أو يف غري ذلك ،ربما تكون قد تقدمت يف البداية بطلب للحصول
عىل أكثر من عالمة تجارية لنفس املنتج بغية جمع معلومات أكثر حول
أي اسرتاتيجية إنشاء عالمات تجارية تعمل عىل نحو أفضل .واملمارسة
األخرية مطابقة ملقتىض الحال بصفة خاصة بالنسبة لصناعة األدوية،
حيث تواجه الرشكات خطر أال تلقى أسماؤها التجارية املقرتحة قبوال
تنظيميا (انظر اإلطار .)4.2
وتثري حصة التسجيل املنخفضة نسبيا من طلبات نية االستعمال يف
مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة ()USPTO
سؤاال حول ما إذا كانت املكاتب التي ال تطلب دليال لالستعمال باعتباره
رشطا للتسجيل تشهد أعدادا أكرب من العالمات التجارية غري املستعملة
يف سجالتها .وتبني األدلة األولية املستمدة من مقارنة الطلبات املقدمة
عن نفس العالمات التجارية يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف
الواليات املتحدة وتلك املقدمة يف مكتب التنسيق يف السوق الداخلية
( )OHIMأن هذا هو الحال حقا (انظر اإلطار  .)5.2وتارة أخرى،
ففي حني ثبت أن تنفيذ رشط االستعمال مهم ،ال يزال من غري الواضح
كيف يؤثر تسجيل العالمات التجارية غري املستعملة عىل السلوك التنافيس
وعىل النتائج يف السوق.

اقتصاديات العالمات التجارية

اإلطار  :5.2ماذا يحدث للطلبات املقدمة عن العالمات التجارية
نفسها يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة
( )USPTOومكتب التنسيق يف السوق الداخلية ()OHIM؟
هناك طريقة لتقييم تأثري خيارات التصميم التقليدية عىل سلوك تقديم طلبات
تسجيل العالمات التجارية ونتائجه هي مقارنة ما يحدث للطلبات املقدمة
عىل نفس العالمات التجارية التي تقدم يف مكاتب مختلفة .وقد قام فون
غرافينيتز ( )2013بهذه املمارسة مركزا عىل العالمات التجارية املقدم
عنها طلبات يف أغسطس 2007يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية
يف الواليات املتحدة ( )USPTOويف مكتب التنسيق يف السوق الداخلية
( .)OHIMويف هذين الشهرين ،تلقى مكتب الرباءات والعالمات التجارية
يف الواليات املتحدة  25 516طلبا وتلقى مكتب التنسيق يف السوق
الداخلية  8 140طلبا .وبمقارنة أسماء العالمات التجارية وكذلك هوية
48
مقدمي الطلبات ،حدد ڨون غرافينيتز  2 159طلبا تلقاها كال املكتبني.
وقد وصل بعض من الـ  2 159طلبا مشرتكا عن طريق نظام مدريد ،يف
حني وصلت طلبات أخرى عن طريق اإلجراءات الوطنية العادية .وهذا مهم
بالنسبة ملكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة حيث إن
تسجيل الطلبات املستندة لنظام مدريد ليس مرهونا بإثبات مقدم الطلب
لالستعمال؛ عىل النقيض من ذلك ،فإن الغالبية العظمى من الطلبات غري
املستندة لنظام مدريد يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات
املتحدة هي طلبات بنية االستعمال ،التي يحتاج مقدمو الطلبات فيها إثبات
االستعمال قبل التسجيل.
كيف تختلف نتائج التسجيل عن هذه الطلبات املشرتكة التي يبلغ عددها
 2 159طلبا عرب املكتبني؟ يقارن الجدول  1.2نتائج التسجيل ،وال يركز
أوال إال عىل تلك الطلبات املشرتكة التي آثر فيها مقدمو الطلبات لهذا املكتب
تقديم طلبات بنية االستعمال .وتربز هنا فروق بارزة .فأوال ،سجل مكتب
التنسيق يف السوق الداخلية  87باملائة من جميع الطلبات يف هذه العينة
الفرعية ،يف حني لم يسجل مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات
املتحدة سوى  59باملائة .وثانيا ،كان هناك  445طلبا – تمثل  33باملائة
من العينة الفرعية – حدث التسجيل بشأنها يف مكتب التنسيق يف السوق
الداخلية وليس يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة.
وبالتمعن عن كثب بدرجة أكرب يف السبب يف أن هذه الطلبات البالغة 445
فشلت يف التسجيل يف املكتب ،يتضح أن مقدمي الطلبات لم يثبتوا االستعمال
يف  292من  445حالة .وبعبارة أخرى ،إن رشط االستعمال يف املكتب
عامل مهم يفرس السبب يف أن املكتبني شهدا نتائج مختلفة يف التسجيل.
الجدول  :1.2قرارات التسجيل ،العينة الفرعية للنية يف االستعمال
هل سجل يف مكتب الرباءات
وعالمات التسجيل يف
الواليات املتحدة؟

هل سجل يف
مكتب التنسيق يف
السوق الداخلية؟
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 48يف تحديد الطلبات املشرتكة ،نظر فون غرافينتيز ( )2013أيضا ً يف
الطلبات املقدمة يف الشهور الثالثة السابقة ألغسطس 2007والتالية
له .ويتطلب التحديد الدقيق للطلبات املشرتكة مراجعة يدوية مسهبة.
ويفرس هذا السبب يف أن هذا التحقق لم يركز إال عىل الطلبات املقدمة
معي ،بدال ً من مجموع الطلبات يف مركز الرباءات وعالمات
يف ّ
التسجيل يف الواليات املتحدة ويف مكتب التنسيق يف السوق الداخلية.
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ويجري الجدول  2.2نفس املقارنة ،وال يركز إال عىل تلك الطلبات املشرتكة
التي وصلت ملكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات املتحدة عن
طريق نظام مدريد 49.واملثري لالهتمام أن معدل التسجيل يف املكتب –
بنسبة  81باملائة – كان أعىل كثريا بالنسبة لهذه العينة الفرعية .ويربز
هذا ثانية مطابقة الزمة (رشط) االستعمال ملقتىض الحال .وكان معدل
التسجيل يف مكتب التنسيق يف السوق الداخلية – بنسبة  95باملائة – أعىل
أيضا بالنسبة لهذه العينة الفرعية ،وتبقى مسألة أن مزيدا من طلبات
التسجيالت أخفقت يف التسجيل يف مكتب الرباءات وعالمات التسجيل يف
الواليات املتحدة أكثر من مكتب التنسيق يف السوق الداخلية .وهذا يعني أن
هناك عوامل أخرى بجانب رشط االستعمال "تستبعد" طلبات يف املكتب.
وقد يتمثل أحد هذه العوامل يف الفحص األكثر تشددا للطلبات :فمكتب
الرباءات وعالمات التسجيل يف الواليات املتحدة – عىل نقيض مكتب التنسيق
يف السوق الداخلية – يفحص الطلبات عىل أسس نسبية تلقاء العالمات
التجارية األسبق .ولسوء الحظ ،فإن البيانات املتاحة ال تقدم نظرات
50
ثاقبة مفيدة عن األسباب املحددة لفشل الطلبات يف التسجيل يف املكتب.
الجدول  2.2قرارات التسجيل ،املجموعة الفرعية لنظام مدريد
هل سجل يف مكتب الرباءات
وعالمات التسجيل يف
الواليات املتحدة؟
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هل تم التسجيل يف ال
مكتب التنسيق يف
السوق الداخلية?

اإلجمايل

ويف حني أن ذلك يوفر نافذة تجريبية تبني آثار خيارات التصميم عىل
نتائج التسجيل ،فإن هناك تحذيرين يرسيان .فأوال ،ربما تكون هناك
فروق حقيقية يف كيفية استخدام مقدمي الطلبات للعالمات التجارية
التي يطلبونها من الواليتني القضائيتني ،مما يمكن أن يؤثر عىل نتائج
التسجيل .وثانيا ،فإن العينة املطروحة صغرية نسبيا ،وقد تنقح تحقيقات
تجرى مستقبال تستخدم عينات أكرب النتائج التي توصل إليها غرافينييز
وتقدم رؤى ثاقبة إضافية عن كيف تختلف نتائج التسجيل حسب القطاع
وحسب نوع مقدم الطلب.

ما مدى اتساع الفحص الذي يتعني عىل املكاتب القيام به لطلبات
العالمات التجارية الجديدة؟ تقريبا إن كل املكاتب تفحص الطلبات
استنادا إىل ما يسمى أسس مطلقة – التي تقيم ما إذا كانت العالمة
املقدم عنها الطلب تمثل فكرة جوهرية ملوضوع ،ومميزة بقدر كاف
وتتسق مع أحكام القانون األخرى (انظر القسم الفرعي  .)1.3.2كما
تطبق غالبية املكاتب ما يسمى فحص األسس النسبية – التي توضح
أي تضارب مع عالمات تجارية سابقة يف ملكية أخرى .بيد أن عددا من
املكاتب الكبرية – خاصة مكتب التنسيق يف السوق الداخلية ()OHIM
ومكاتب وطنية مختارة يف البلدان األوروبية – ال تفحص الطلبات بناء
عىل أسس نسبية.
ويمكن بفحص كل طلبات تسجيل العالمات التجارية الواردة بناء عىل
األسس النسبية أن يستهلك موارد ضخمة .وقد يحاج املرء بأن مثل
هذا االستثمار للموارد قد ال يكون رضوريا إذا كانت أقلية من الطلبات
الجديدة فقط هي التي يحتمل أن تخلق تضاربا مع عالمة تجارية سابقة.
وإضافة إىل ذلك ،فإن وجهات نظر الفاحصني يف املكاتب حول ما إذا
كانت طلبات جديدة قد تثري تضاربا ،قد تختلف عن وجهات نظر مالك
العالمات التجارية 51.ومن ثم ،فقد آثرت بعض املكاتب عدم استخدام
موارد الفحص إال عندما تعرتض أطراف ثالثة عىل العالمة التجارية
الجديدة .ويف حني أن هذا النهج قد يوفر املوارد ،فإن هناك حجة مضادة
هي أنه ليس لدى كل مالك العالمات التجارية – خاصة مرشوعات األعمال
الصغرية – القدرة عىل رصد الطلبات الجديدة املتضاربة ومعارضتها عند
االقتضاء بأن الفحص التلقائي املستند ألسس نسبية يوفر بهذا بعض
الطمأنينة لهذه الكيانات ،ويسهم عىل العموم يف توفري اليقني القانوني.

املصدر :فون غرافينيتز (.)2013

 49إضافة لطلبات نظام مدريد وطلبات نية االستعمال ،يقبل مكتب الرباءات
وعالمات التسجيل يف الواليات املتحدة ما يسمى طلبات القسم  44املقدمة
عىل أساس طلب أو تسجيل أجنبيي .بيد أنه ليس هناك سوى  73طلبا ً
مشرتكا ً يستند فيها مكافئ مكتب الرباءات وعالمات التسجيل يف الواليات
املتحدة إىل القسم  – 44وهي عينة فرعية أصغر من أن تصلح ملقارنة لها
مغزى لنتائج التسجيل .ويفرس ذلك أيضا ً السبب يف أن العينتني الفرعيتني
يف الجدولني  1.2و 2.2تبلغان ما مجموعه  2 086طلبا ً فحسب ،وهو ما
يقل بصورة طفيفة عن العينة الكاملة التي تضم  2 159طلبا ً مشرتكاً.
 50يف غالبية الحاالت ،تبني سجالت البيانات ببساطة أن
مقدم الطلب فشل يف الرد عىل أسئلة املكتب.
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 51تسمح بعض املكاتب التي تفحص الطلبات استنادا ً ألسس
نسبية ملقدمي الطلبات بتقديم اتفاقيات موافقة أو اتفاقيات
موجودة سلفا ً تسمح لهم بتفادي الرفض استنادا ً إىل وجود
عالمة تجارية متضاربة سابقة .وبصفة عامة يوقع الطرفان عىل
هذه االتفاقيات ،ويذكر أنهما ال يعتقدان أن العالمات التجارية
ستسبب حرية للمستهلك وبذلك يسمح لهما بالتعايش معاً.

اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

ولسوء الحظ ،ال يتوافر سوى أدلة تجريبية محدودة عن كيف يؤثر
الفحص املستند ألسس نسبية عىل سلوك تقديم الطلبات ونتائج
التسجيل 52.وتبني مقارنة طلبات العالمات التجارية املشرتكة يف مكتب
التنسيق يف السوق الداخلية ( )OHIMومكتب الرباءات والعالمات
التجارية يف الواليات املتحدة ( )USPTOامللخص يف اإلطار  ،5أن فحص
األسس النسبية قد يكون عامال يفرس السبب يف أن مزيدا من الطلبات
يفشل يف التسجيل يف مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف الواليات
املتحدة ،لكن األدلة ليست حاسمة كلية .وقد خلصت دراسة عن تأثري
مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ( )UKIPOيف إضعاف الفحص
املستند ألسس يف  2007إىل أن هذا التغيري يف السياسة زاد معدالت
املعارضة؛ ولسوء الحظ فإن الدراسة لم تستطع تقييم كيف أثر تغيري
53
السياسة عىل نتائج التسجيل.

 52تكشف الردود عىل استبيان الويبو املشار إليه يف الحاشية  45أن 38
من  51مكتبا ً يف العينة التي يستند إليها الشكل  2.2منخرطة يف فحص
يستند لألسس النسبية .وقد شهدت هذه املكاتب الـ  38يف املتوسط فئات
محددة يف كل طلب عالمة تجارية بمقدار أقل  0,48من الـ  13مكتبا ً
الباقية .ويف تحليل لالنحدار متعدد املتغريات فحص ما إذا كان يشرتط
أن يستند الطلب إىل نية االستعمال وتوافر خصم يف الرسوم (كما يبني
الشكل  ،)2.2كان للفحص املستند ألسس نسبية تأثري سلبي عىل عدد
الفئات يف كل طلب ،لكن هذا التأثري لم يكن كبريا ً من الناحية اإلحصائية.
 53انظر فون غرافينيتز وآخرون ( .)2012ويف  ،2007اعتمد مكتب
اململكة املتحدة للملكية الفكرية ( )UKIPOنظاما ً لم يعد بموجبه
املكتب يرفض بصورة آلية تسجيل طلب عالمة تجارية جديدة .إذا
كانت تتضارب مع عالمة تجارية سابقة .بيد أن املكتب يستمر يف
فحص الطلبات استنادا ً ألسس نسبية .ويف الحاالت التي يجد فيها
تضارباً ،يخطر مقدم الطب بذلك؛ وإذا اختار مقدم الطلب مواصلة
طلبه ،يتم إخطار مالك العالمات التجارية السابقة املتضاربة.

وسواء أكان الفحص استنادا ألسس نسبية أم ال يثري قضية االختيار
املؤسيس املرتبطة :وهي تصميم نظم املعارضة .وإن الغالبية الساحقة
من مكاتب العالمات التجارية ترسي بها مثل هذه النظم ،ومن ثم تمكن
األطراف الثالثة من االعرتاض نسبيا عىل تسجيل عالمة تجارية جديدة
من خالل إجراءات التنازع اإلدارية 54.وتفيد أنظمة املعارضة يف تحقيق
التوازن بني مصالح مقدمي الطلبات ،ومالك العالمات التجارية القائمة،
وعامة الناس إطالقا ،ويمكنها كما سلف ذكره أن توجه تخصيص املوارد
اإلدارية .ويختلف التصميم الدقيق إلجراءات املعارضة يف نواحٍ مهمة
عرب املكاتب .وتشمل عنارص التصميم األساسية ما ييل:
•توقيت املعارضات .هل يجب أن تتم املعارضات قبل تسجيل العالمة
التجارية أم بعده ،وإذا كان قبله ،هل يجب أن تحدث قبل مرحلة
الفحص أم بعدها؟ والسماح باملعارضات قبل التسجيل يتفادى اللبس
بشأن التسجيالت التي لم تخترب يف السجل .وباإلضافة إىل ذلك ،فإنه
إذا سبقت املعارضات الفحص ،فإنها يمكن أن توفر معلومات مطابقة
ملقتىض الحال قد تغيب يف غري ذلك عن الفاحصني .وامليزة األساسية
لتأجيل املعارضات ملا بعد التسجيل هي أنها تخترص عملية التسجيل،
مما يفيد غالبية الطلبات التي ال تفيض إىل أي تضارب.
•أسباب املعارضات .هل يتعني أن تكون األطراف الثالثة قادرة عىل
معارضة العالمات التجارية بناء عىل كل األسس أم بناء عىل أسس
مختارة فحسب؟ إن السيناريو األكثر شيوعا بالنسبة ملالك العالمات
التجارية السابقة هو معارضة العالمة التجارية الجديدة عىل أساس
أنها ستثري اللبس .بيد أنه إضافة لهذه األسس النسبية ،فإن بعض
املكاتب يسمح أيضا باملعارضات استنادا إىل أسس رسمية ومطلقة.
ويقلل تضييق أسس املعارضات العبء الذي تضعه املعارضات عىل
كاهل مقدمي الطلبات لكنه يقلل أيضا فرص األطراف الثالثة يف تقديم
معلومات قد تساعد يف منع التسجيل الخاطئ للعالمات التجارية.

 54تكشف الردود عىل استبيان الويبو املشار إليها يف الحاشية 45
أن  60من  73مكتبا ً تسمح بمعارضة من جانب واحد.
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اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

•فرتات املعارضات .ترتاوح الفرتات الزمنية املسموح بها لتقديم
املعارضات من فرتة جد قصرية مثل  30يوما إىل  6أشهر بعد
اإلشهار عن العالمة التجارية .فمن ناحية ،فإن األطراف الثالثة
تحتاج وقتا لتتدبر وتعد معارضة؛ ومن ناحية أخرى ،فإن فرتات
املعارضة الطويلة تؤخر تسجيل العالمات التجارية ،مما يسبب الحرية
ملقدمي الطلبات .وقد طبق بعض املكاتب فرتات "تأخري إجباري
لتهدئة الخواطر" – فرتة زمنية إضافية مسموح بها لألطراف لكي
تتشاور بشأن القضية؛ ويبدو أن هذه اآلليات مفيدة يف التشجيع عىل
التوصل إىل تسوية يف الحاالت التي تؤدي يف غري ذلك إىل اللجوء إىل
55
قرارات قضائية أو إدارية.
وال توجد ممارسات فضىل واضحة بالنسبة لهذه العنارص .فالكثري
يتوقف عىل السمات املؤسسية األخرى – خاصة ما إذا كان مكتب ما
يجري فحوصا تستند ألسس نسبية وأي املوارد توجد تحت ترصفه
إلجراء مثل هذا الفحص 56.وعىل أية حال ،فإن املوازنة بني مصالح
مقدمي الطلبات ومصالح األطراف الثالثة وعامة الناس يجب أن تكون
هي الهدف الرئييس ألي نظام للمعارضة.

تبنت مكاتب أوروبية مختارة نهج "عنوان فئة يشمل الجميع" ،الذي
بمقتضاه تعترب إشارات فئات نيس فرادى شاملة لكل السلع والخدمات
الواقعة يف ضمن تلك الفئات 58.ومن الناحية األخرى ،تبنّى بعض
املكاتب نهج "يعني ما يقول" ،وبمقتضاه يتعني عىل مقدمي الطلبات
أن يدرجوا قائمة تفصيلية عن السلع والخدمات التي سيستخدمون
العالمات التجارية بشأنها ،وعندئذ ال تطبق الحماية إال عىل تلك السلع
والخدمات وليس عىل كامل الفئات التي تندرج فيها .ويوفر النهج األول
حماية أوسع ،ويفيد بصفة خاصة الرشكات التي كثريا ما تطلق سلعا
وخدمات جديدة باسم العالمة التجارية نفسها .ويفيض النهج األخري
إىل سجل للعالمات التجارية أكثر تحديدا وشفافية ،مما يعزز اليقني
القانوني بني كل املشاركني يف السوق 59.كما يرتك مجاال لعالمات تجارية
جديدة داخل نفس الفئة تتضارب يف غري ذلك مع التوصيف العريض
للعالمات التجارية القائمة.

وهناك خيار تقليدي قانوني ظاهريا لكنه مهم أيضا هو كيفية تحديد
السلع والخدمات التي يمكن أن يلتمس لها مقدم الطلب حماية العالمة
التجارية .وهو يحدد نطاق حماية العالمة التجارية وشفافية سجل
العالمات التجارية .وقد اعتمد معظم املكاتب ما يسمى تصنيف نيس
املكون من  34فئة للسلع و 14فئة للخدمات ،وكذلك قوائم أبجدية
إلشارات السلع والخدمات الواقعة يف كل فئة 57.بيد أن هناك فروقا مهمة
يف كيفية استخدامها لهذا التصنيف .وبصفة خاصة ،فإنه من ناحية،

 55لالطالع عىل مزيد من املناقشة حول هذا املوضوع،
انظر وثيقة الويبو .SCT/19/3
 56تقدم وثيقة الويبو
 SCT19/3و WIPO/STrade/INF/4خلفية إضافية.
 57االسم الرسمي لتصنيف نيس هو التصنيف الدويل للسلع
والخدمات بموجب اتفاقية نيس .وبغية إبقاء اتفاقية نيس
محدثة حتى آخر لحظة ،فإن لجنة من الخرباء تنقحها بانتظام،
ويتم نرش طبعة جديدة من التصنيف كل خمس سنوات،
انظر www.wipo.int/classifications/nice/en

102

عجل حكم ملحكمة العدل يف االتحاد األوروبي
 58يف االتحاد االوروبيّ ،
فيما سمي قضية "مرتجم امللكية الفكرية" بإدخال تغيريات عىل نهج
"عنوان فئة يشمل الجميع" .فمن ناحية قضت املحكمة بأن إشارات
السلع والخدمات يف طلبات العالمات التجارية يجب أن تكون واضحة
ومحددة بما يكفي لتحديد إطارها عىل هذا األساس وحده .لكنه مسموح
أيضا ً بإمكانية إعداد قوائم بعناوين فئات نيس ،برشط أن يحدد مقدمو
الطلبات ما إذا كانوا يقصدون تغطية كل السلع والخدمات املدرجة
يف القائمة األبجدية لفئة معينة محددة ،أو بعض السلع والخدمات
فحسب وبالتايل فإن مكتب التنسيق يف التجارة الداخلية ومكاتب وطنية
كثرية أوضحت كيف تفرس مواصفات السلع والخدمات يف ضوء قرار
املحكمة .انظر "التبليغ املشرتك بشأن تنفيذ مرتجم امللكية الفكرية"،
الشبكة األوروبية للعالمات التجارية والتصميم 2 ،مايو.2013
 59ليست هناك دراسات تتقىص منهجيا ً كيف تؤثر قواعد التوصيف البديلة
عىل سلوك تقديم الطلبات .ويورد عبود وآخرون ( )2013تناقضا ً
حادا ً يف عدد الفئات املحددة يف طلبات العالمات التجارية – من  2.2إىل
 – 2.1بعد تبني شييل لقاعدة أسلوب "إنه يعني ما يقول" يف .2006

اقتصاديات العالمات التجارية

الفصل الثاني

ويتعلق مجال مهم أخري للتصميم املؤسيس بالتعاون الدويل .وبصفة
عامة ،فإن العالمة التجارية ال تلقى سوى حماية يف حدود البلد الذي يمنح
الحق 60.ومن ناحية املبدأ ،يتعني عىل الرشكات التي تبيع سلعها وخدماتها
يف أكثر من بلد أن تتقدم بطلب للحصول عىل عالمات تجارية يف مكاتب
وطنية متعددة .ويمكن أن تكون هذه ممارسة مكلفة .فإضافة إىل دفع
رسوم للمكتب ،تواجه الرشكات تكاليف إدارية وقانونية كبرية عندما
تعد وثائق وتقدمها بلغات مختلفة ووفق قواعد وطنية مختلفة .ومن ثم،
فهناك مجال مهم للتعاون الدويل هو جعل نظم التسجيل متوافقة ،مما
ييرس معالجة نفس طلب العالمة التجارية يف واليات قضائية متعددة.
وقد ظهر عدد من الصكوك الدولية لدعم هذا الهدف .أولها وقبل كل
يشء ،نظام مدريد – وهو من أقدم أطر التعاون الدويل الذي يرجع
تاريخه إىل معاهدة وقعت أوال يف أواخر القرن التاسع عرش – والذي
يتيح ملالك العالمات التجارية الحصول عىل حماية لعالماتهم التجارية يف
عدة بلدان من خالل تقديم طلب واحد للتسجيل الدويل .وهو يقلل العبء
اإلداري عىل مقدمي الطلبات واملكاتب ،يف حني يحافظ عىل قدرة املكاتب
عىل رفض الطلبات غري املؤهلة للحماية حسب أسس مطلقة أو نسبية.

 60االستثناءات هي نظم للعالمات التجارية عرب قومية – خاصة
العالمة التجارية للجماعة األوروبية ( )CTMالتي يديرها مكتب
التنسيق يف السوق الداخلية ( – )OHIMحيث تنطبق الحماية
عىل كل الواليات القضائية التي تمثل جزءا ً من النظام.

وإضافة إىل نظام مدريد ،هناك اتفاقيتان دوليتان – معاهدة قانون
العالمات التجارية ومعاهدة سنغافورة لقانون العالمات التجارية
وتوحدان اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتسجيل العالمات
تبسطان
ّ
– ّ
التجارية .وتحدد هاتان املعاهدتان ،ضمن عنارص أخرى ،نوع املعلومات
التي يتعني عىل مقدمي الطلبات تقديمها عندما يطلبون عالمة تجارية؛
وكيف ينبغي تحديد فئات السلع والخدمات ،وما هي وسائل االتصال
املقبولة مع مكتب العالمات التجارية .كما تفوضان بنظم تقديم طلبات
الفئات املتعددة ،حتى ال يتعني عىل مقدمي الطلبات أن يطلبوا أكثر من
عالمة تجارية واحدة إذا رغبوا يف حماية فئتني أو أكثر .ومثل نظام
مدريد ،فإن هاتني املعاهدتني توفران التكاليف اإلدارية لطلب نفس
العالمة التجارية يف عدة واليات قضائية ،لكنهما يرتكان القرار بشأن
ما إذا كانت عالمة تجارية ما مؤهلة للحماية بموجب القوانني السائدة
إىل املكاتب املشاركة.
وتنشأ حاجة إىل التعاون الدويل مختلفة نوعا ما بالنسبة للعالمات
التجارية املشهورة .وتوفر القوانني الوطنية معاملة خاصة ملثل هذه
العالمات التجارية ،وتمنحها حماية حتى عندما ال تكون مسجلة يف والية
قضائية محددة 61.ومن ثم ،فإن وجود عالمة تجارية مشهورة يمكن
أن يكون سببا لكي ترفض املكاتب طلب عالمة تجارية .بيد أنه يمكن
الطعن عىل تحديد ما إذا كان هناك تضارب مع عالمة تجارية مشهورة
يف فئة معينة من السلع والخدمات .ذلك أن ما يتأهل العتباره "مشهورا"
تحديدا يتوقف عىل السياق املحدد .ويف املحل األول ،تحديد أي مجموعة
من املستهلكني يجب أن تكون العالمة التجارية مشهورة بينها؟ وقد تبنت
واليات قضائية مختلفة معايري مختلفة بغية الرد عىل هذا السؤال؛ كما
اعتمدت مصطلحات متباينة – مثل "عالمة تجارية شهرية" أو "عالمة
تجارية لها شهرتها" – تداعيات قانونية ضمنية متباينة 62.ويثري عدم
اليقني بشأن ما إذا كانت عالمة تجارية ما مشهورة يف بلد ما ما يسمى
سلوك االستحالل (انظر اإلطار .)6.2

 61تفوض املادة  6مكرر من اتفاقية باريس واملادة 16
من اتفاقية حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بالتجارة
(تريبس) حماية خاصة للماركات املشهورة.
 62اعتمد القانون األمريكي مفهوم العالمات التجارية املشهورة (بييب،
 .)2004وقد طبقت الالئحة األوىل لتوجيهات العالمات التجارية
والعالمات التجارية املجتمعية لالتحاد األوروبي مفهوم العالمة التجارية
"التي لها شهرتها ،بيد أنه ال يزال من غري الواضح إىل أي مدى يوجد
فرق بني مفهومي "املشهورة" و"التي لها شهرتها" (مارسالند.)2008 ،
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يصف استحالل العالمات التجارية ظاهرة تسجل بمقتضاها رشكة أو فرد
عمدا عالمة تجارية تحمي سلعة أو خدمة أو اسم يخص رشكة أخرى.
والعالمات التجارية املعنية بذلك هي عادة مشهورة وتجسد حسن سمعة
بناها مالك عالمة تجارية ،بيد أن املالك األصيل لم يسجلها يف والية قضائية
معينة – مثال ألن السوق املعنية صغرية جدا أو تبدو غري ج ّذابة يف البدء.
واملستحلون بدورهم ال يقصدون بالرضورة استعمال هذه العالمات
التجارية ،بل يستخرجون ريوعا من مالك العالمات التجارية األصليني
أو الرشكات األخرى التي تعتمد عىل العالمة التجارية – مثل مستورد
العالمات التجارية األجنبية .فعىل سبيل املثال ،فإن املستحل قد يهدد
بمقاضاة املالك األصيل عىل انتهاك العالمة التجارية بمجرد أن يسعى
األخري لدخول السوق املحلية وبدال من الدخول يف نزاع قضائي مكلف،
قد يكون مالك العالمة التجارية راغبا يف دفع مبلغ متواضع للمستحل
للتخيل عن العالمة التجارية أو إعادة نسبتها لصاحبها.

وقد استخدمت الدراسة عرشة متغريات لتحديد املستحلني املحتملني يف
سجل العالمات التجارية ،بما يف ذلك حصة العالمات التجارية ملقدمي
الطلبات التي رفضت ،والتي تم االعرتاض عليها ،والتي جرى إبطالها،
ومدى تقديم الطلبات املتزامن لعالمات تجارية غري مرتابطة ،وتنوع الفئات
وغريها .وباستخدام هذه املتغريات ،حسب الباحثون "تعداد املستحلني"
الذي يرتب مقدمي طلبات العالمات التجارية حسب مدى احتمال أن
يكونوا من املستحلني .وبعد إجراء عمليات فحص ومراجعة يدوية مسهبة،
حدد املؤلفون عىل نحو محافظ ما مجموعه  431مستحال محتمال – 87
رشكة و  344فردا – يف سجل العالمات التجارية يف شييل 64.وقد قدم
املستحلون املحتملون معا نحو  5 800طلب عالمة تجارية بني 1991
و .2010وكان القطاع الذي شهد أكرب عدد من محاوالت االستحالل هو
املالبس واألكسسوارات؛ وتتعلق أمثلة تقديم طلبات العالمات التجارية التي
رفض فيها مكتب امللكية الفكرية يف شييل بعالمات تجارية مثل آبركرومبي
وآندفيتش ،اديداس ،باربور ،كالفن كالين ،وراي -بان.

وهناك أدلة مروية عن سلوك االستحالل يف شتى أنحاء العالم .فعىل سبيل
املثال ،فإنه عندما كانت رشكة ستاربكس تخطط لدخول السوق الروسية يف
 ،2007تبينت أن عالمتها التجارية قد سجلها فرد هو سريجي زيوكوف،
الذي عرض إعادة نسبة املاركة لصاحبها مقابل  600 000دوالر .وبدال
من ذلك نجحت ستاربكس يف إبطال العالمة التجارية للسيد زيوكوف
يف املحكمة – وكانت التكلفة هي التأخر يف دخول السوق .وعىل النقيض
63
من ذلك ،يبدو أن رشكات أخرى استجابت ملطالب السيد زيوكوف.

كما تقصت الدراسة تأثري االستحالل عىل مالك العالمات التجارية
املترضرين .وباستخدام بيانات عن املعارضات ،وجدت الدراسة أن
مالك العالمات التجارية الذين تعرضوا لالستحالل يقدمون عددا
كبريا عىل نحو متناسب من طلبات العالمات التجارية بعد وقت
قصري من استهداف املستحلني لهم .ويبني هذا أن ظاهرة االستحالل
تستحث مزيدا من تقديم طلبات العالمات التجارية من قبل مالكها،
مما يعني أن االستحالل يمكن أن تكون له آثار أوسع فيما وراء العدد
الصغري نسبيا من العالمات التجارية التي تم استحاللها هي نفسها.

اإلطار  6.2استحالل العالمات التجارية – أدلة من شييل

وبالذهاب إىل ما وراء األدلة املروية ،نسأل عن مدى انتظام سلوك االستحالل؟
فقد سعت دراسة حديثة إىل تحديد قدر حصة املستحلني بني كل مقدمي
طلبات العالمات التجارية يف شييل .وهناك سمات كثرية تجعل شييل حالة
مثرية لالهتمام بالنسبة لدراسة تواتر االستحالل :فاإلطار القانوني ال
يطالب املالك باستخدام عالماتهم التجارية؛ إذ برسم طلب مبدئي قدره
 85دوالرا ،يعد تقديم طلب لتسجيل عالمة تجارية رخيصا نسبيا؛ وشييل
ليست عضوا يف نظام مدريد ،وتطالب مقدمي الطلبات األجانب بطلب
الحماية مبارشة يف شييل.

 63انظر "إنه ال يصنع القهوة لكنه يسيطر عىل ستاربكس يف
روسيا" ،ذي نيويورك تايمز 12 ،أكتوبر .2005
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املصدر :دراسة وشيكة للمعهد الوطني للملكية الفكرية يف شييل والويبو
عن "مستحيل العالمات التجارية :أدلة من شييل".

 64التقديرات محافظة ألن الدراسة تتجاهل مقدمي الطلبات
الذين قدموا أقل من ثالث طلبات وقد يكون هناك مقدمو
طلبات يستخدمون نظام العالمات التجارية "بصورة
مرشوعة" وباعتبارهم مستحلني عىل حد سواء.
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وتنظر املكاتب واملحاكم طائفة من العوامل لتحديد ما إذا كانت عالمة
تجارية معينة مشهورة يف السياق الوطني 65.وربما يكون أحد هذه
العوامل هو مدى شهرة عالمة تجارية معينة يف الخارج .ذلك أن
املعرفة بعالمة تجارية ما قد تتجاوز الحدود الوطنية بسهولة ،من
خالل املستهلكني الذين يسافرون ،والتليفزيون والنت ووسائل اإلعالم
األخرى .وهكذا ،فإن التعاون الدويل يمكن أن يكون مفيدا يف توفري
املعلومات التي يمكن أن تساعد السلطات ذات الصلة يف تقييم املدى
الدويل لعالمة تجارية ما .ومن أمثلة هذا التعاون قاعدة الويبو للبيانات
العاملية عن العالمات التجارية ،التي تتيح للمستخدمني البحث عن
العالمات التجارية عرب واليات قضائية متعددة (اإلطار  .)7.2وبصفة
خاصة ،تتيح قاعدة البيانات العامة هذه للمستخدمني أن يحددوا كم عدد
البلدان التي سجلت فيها عالمة تجارية ما وطول مدة ذلك التسجيل
الزمنية – وهي متغريات قد تكون ذات صلة بالنسبة لتقييم ما إذا كان
يتعني اعتبار عالمة تجارية ما مشهورة.
اإلطار  :7.2قاعدة بيانات الويبو العاملية عن العالمات التجارية

ويتمثل شكل أقوى من التعاون يف وضع إطار لتبادل املعلومات عن
العالمات التجارية املشهورة ،ربما يسفر عن دليل ملثل هذه العالمات
التجارية .ويف حني جرت مناقشات بغرض وضع مثل هذا اإلطار ،فإنها
لم تؤد بعد إىل أي اقرتاحات محددة 67.وتثور أسئلة صعبة كثرية،
مثال ما يجب أن تكون عليه املعايري ذات الصلة بالنسبة لعالمة ما لكي
تتأهل إلدراجها يف أي دليل ،عند اختالف القواعد الوطنية بشأن ما
يجب اعتباره مشهورا؟ ماذا ينبغي أن تكون عليه آثارها القانونية ،إن
كان لها أي آثار؟ كيف يمكن للمرء تفادي افرتاض أن عالمة تجارية
ما ليست مشهورة ،إن لم تدرج يف الدليل؟ كيف يمكن للمرء الحفاظ
عىل دليل يعكس التغريات يف أحوال السوق عرب الواليات القضائية ذات
الصلة؟ إن اإلجابة عىل هذه األسئلة يتسم بالتحدي حاليا مثلما كان
من  10أو  20سنة خلت .بيد أن عنرصا جديدا محتمال يتضح يف هذه
املناقشة هو التوافر املتزايد للبيانات اإللكرتونية التي تمكن من تقييم
شعبية العالمات التجارية ومداها الجغرايف .وقد تحفز مثل هذه النهج
الكمية الجديدة أيضا اهتماما متجددا بالتعاون الدويل.

تعمل العالمات التجارية عىل املستوى الوطني لحد كبري ،وتعمل يف حاالت
مختارة عىل مستوى إقليمي .ونتيجة لذلك ،فإن تحديد أي والية قضائية
تكون عالمة معينة مسجلة فيها بالفعل ،يتطلب من ناحية املبدأ ،الرجوع
إىل كل سجالت العالمات التجارية الوطنية واإلقليمية ذات الصلة .وحتى
وقت قريب ،لم يكن متاحا بصورة علنية أي مصدر دويل موحد يتيح
إجراء بحوث متزامنة عن العالمات التجارية.
وتسعى قاعدة بيانات الويبو العاملية للعالمات التجارية – وهي خدمة
مجانية أنشئت يف  – 2011لسد هذه الثغرة 66.وهي تتضمن مجموعات
كاملة وطنية من العالمات التجارية يف  10بلدان وكذلك مجموعات بيانات
ولّدها نظام مدريد للتسجيل الدويل للعالمات التجارية ونظام لشبونة
للتسجيل الدويل لتسميات املنشأ .وتقدم الخدمة سمات أحدث البحوث
تطورا – بما يف ذلك بحث الصور والعنارص املجازية وكذلك مقرتحات آلية
عن مصطلحات مضاهية عىل وجه االحتمال .وبحلول منتصف ،2013
كانت قاعدة البيانات العاملية للعالمات التجارية تضم ما يقرب من 12
مليون سجل ،حيث عدد املجموعات الوطنية مرشح للنمو.

 65انظر الويبو (.)2000
 66قاعدة البيانات العاملية للعالمات التجارية ،متاحة عىل
اإلنرتنت يف .www.wipo.int/branddb

 67يف التسعينيات ،نظرت لجنة الخرباء املعنية بالعالمات املشهورة
يف إنشاء شبكة طوعية لتبادل املعلومات بني البلدان عن
املاركات املشهورة .بيد أن اللجنة خلصت يف ذلك الوقت إىل أن
إنشاء مثل هذه الشبكة كان "غري واقعي" و"لن يطول األخذ"
بهذه الفكرة .انظر وثيقة الويبو .WKM/CE/II/2
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4.2
استنتاجات وتوجيهات للبحوث
يف املستقبل
إن العالمات التجارية دليل ال يمكن االستغناء عنه بالنسبة للمستهلكني
ووسيلة للرشكات تبني بها سمعتها وصورتها يف السوق .وبحماية
العالمات التجارية الحرصية الخاصة بها ،فإنها تمكن اقتصادات السوق
من أن تعمل بكفاءة أكرب .وتتجاوز أهميتها بعيدا األسواق املحنكة لسلع
مميزة يف البلدان مرتفعة الدخل .وهي إىل حد كبري النموذج األكثر
استخداما بشكل متواتر للملكية الفكرية املسجلة يف البلدان منخفضة
ومتوسطة الدخل .وتعتمد رشكات من كل األحجام وعمليا من كل
قطاعات االقتصاد ،عىل العالمات التجارية عندما تسعى لكسب قصب
السبق عىل منافسيها.
ورغم املربر االقتصادي الواضح لحماية العالمات التجارية ،فإن صناع
السياسة يواجهون مجموعة من الخيارات لها تأثريها عىل مدى فاعلية
دعم نظام العالمات التجارية القتصادات السوق .وإضافة إىل ذلك ،فإن
نماذج األعمال املتغرية وصعود التجارة اإللكرتونية قد تحدت املمارسات
الراسخة ،مما يتطلب تفكريا جديدا ونهجا جديدة .فعىل سبيل املثال،
فإن مكافحة تقليد العالمات التجارية يتطلب تصحيحا مستمرا ،حيث
إن منتجي السلع املقلدة وبائعيها يجدون طرقا جديدة لتوزيعها وتفادي
قنوات إنفاذ القانون القائمة.
ويتعلق مجال محوري آخر لصنع السياسة بتصميم عملية تسجيل
العالمات التجارية .فقد آثرت بلدان مختلفة نهجا مختلفة ،وبذا أ ّثرت
عىل سلوك تقديم الطلبات بطرق مهمة .وتشري األدلة بصفة خاصة إىل
أن املكاتب تسجل عددا أقل من الطلبات عندما تطالب مقدميها بإثبات
االستعمال قبل التسجيل .وباملثل ،يؤثر ما إذا كان مكتب ما يجري فحصا
استنادا ألسس نسبية عىل مدى تكرار مواجهة الطلبات ملعارضات.
وتشمل خيارات تصميم أخرى مستوى وهيكل الرسوم اإلدارية ،والقواعد
التي تحكم املعارضات وكيف يحدد مقدمو الطلبات السلع والخدمات
التي يسعون إىل حمايتها.
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ولسوء الحظ ،هناك أدلة أقل كثريا عن كيف تؤثر الفروق يف سلوك تقديم
الطلبات ونتائج التسجيل عىل املنافسة وعىل أداء الرشكات يف السوق.
ويتمثل مصدر قلق محدد يف "التخمة" املحتملة لسجالت العالمات
التجارية ،مما يجعل توصل الرشكات إىل عالمات تجارية جديدة متاحة
للحماية أكثر صعوبة وتكلفة .وخري نصيحة لصناع السياسة هي أن
يقيّموا عىل نحو حريص ما إذا كانت هناك عالمات عن سجالت متخمة
يف فئات مختلفة من السلع والخدمات – خاصة يف البلدان التي شهدت
نموا رسيعا – يف تسجيل العالمات التجارية عرب العقود املاضية .وعىل
نحو أع ّم ،فإن الفروق يف سلوك تقديم الطلبات ونتائج التسجيل تثري
سؤاال عن مدى نجاح أنواع مختلفة من الرشكات بموجب نهج بديلة.
فعىل سبيل املثال ،هل تواجه الرشكات الصغرية مزايا سلبية يف املكاتب
التي تلقى بعض العبء يف تحديد التضارب مع العالمات التجارية
السابقة عىل املالك الحاليني؟
وأخريا ،فإن حماية العالمات التجارية املشهورة يثري أسئلة محددة عن
التعاون الدويل .فمع عوملة املعلومات ،فإن املعرفة بالعالمة التجارية
تتجاوز الحدود الوطنية بسهولة .بيد أن تحديد ما إذا كانت عالمة تجارية
ما مشهورة يف مكان محدد يظل متوقفا عىل السياق .ويمكن للتعاون
الدويل أن يساعد السلطات الوطنية يف تقييم املدى الدويل لعالمة تجارية
ما .ويف الحد األدنى ،فإن ذلك يمكن تحقيقه بتوفري معلومات عن مكان
تسجيل العالمة التجارية ولكم من الوقت .ويتمثل شكل أكثر طموحا
من التعاون يف وضع إطار لتبادل املعلومات عن العالمات التجارية
املشهورة ،فربما يسفر ذلك عن وضع دليل ملثل هذه العالمات التجارية.
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مجاالت البحوث يف املستقبل
يف حني أن البحوث االقتصادية عن العالمات التجارية ليست يف مثل
الكتابات عن براءات االخرتاع ،فإنها وفرت بالفعل نظرات ثاقبة مهمة
– عن كيف حلت مشكالت إخفاق السوق وعن كيف أثرت خيارات
السياسة عىل النتائج االقتصادية عىل حد سواء .ومع ذلك ،فإن هناك
مجاالت كثرية يمكن أن توفر فيها البحوث يف املستقبل مرشدا أفضل
لصناع السياسة .وتشمل مثل هذه املجاالت ما ييل:
•يمثل توليد أدلة يع ّول عليها عن نطاق تقليد العالمات التجارية وآثاره
واحدا من أكرب تحديات البحوث .ذلك أن عدم توافر البيانات عما
هي النشاطات غري املرشوعة بطبيعتها سيستمر يف تقييد التحقيقات
يف هذا املجال .بيد أنه يبدو أن هناك مجال لتوليد بيانات أفضل عىل
أساس املعلومات التي يتم جمعها يف مسار أنشطة إنفاذ القانون.
وإضافة إىل ذلك ،فإنه مثلما تبني عدة دراسات رائدة ،فإن أعمال املسح
األصلية يمكن أن تولد أدلة مفيدة عن سلوك املستهلكني واملؤسسات
68
يمكنها بدورها أن تنري طريق صناع السياسة.

 68انظر فنك وآخرون ( )2010ملالحظات حول الطرق املمكنة لألمام.

•واألمر يتطلب مزيدا من الرؤى الثاقبة عن كيفية تأثري مؤسسات
العالمات التجارية عىل سلوك تقديم الطلبات ونتائج التسجيل –
جزئيا بغية إقرار وتنقيح استنتاجات الدراسات القائمة وجزئيا
69
بغية النظر يف الخيارات املؤسسية التي لم تدرس حتى ذلك الحني.
•وكما سبق ذكره ،فإن البحوث وفرت رؤى ثاقبة جد قليلة بشأن
كيف تؤثر الفروق يف سلوك تقديم الطلبات ونتائج التسجيل عىل
األداء واملنافسة يف السوق .فالبد أن يم ّكن توافر مجموعات بيانات
تسجيل وحدات العالمات التجارية ،من إجراء التحقيقات الجديدة
الرامية إىل توفري مثل هذه الرؤى الثاقبة 70.والواقع أن مجموعات
بيانات مماثلة عن الرباءات أصبحت متاحة منذ أكثر من  10سنوات
مضت وعجلت بإجراء عدد كبري من الدراسات التجريبية التي أنتجت
رؤى ثاقبة عن آليات عمل نظام الرباءات .وال ريب أن بذل جهود
مماثلة يف مجال العالمات التجارية سيلقى ترحيبا.

 69يوفر استبيان الويبو املشار إليه يف الحاشية  45قائمة
بالخيارات املؤسسية ذات الصلة ،ويمكن ح ًقا من
إجراءات دراسات عرب قطرية عن آثارها.
 70عىل سبيل املثال نرش مكتب الرباءات والعالمات التجارية يف
الواليات املتحدة مؤخرا مجموعة بيانات ملفات عن حاالت
العالمات التجارية تغطي  6,7مليون طلب لعالمة تجارية مقدمة
إىل املكتب أو مسجلة فيه بني مارس  1823ويناير .2012
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مقدمة

1.3

قطع إنشاء العالمات التجارية شوطا طويال منذ بداياته املتواضعة
باعتباره عالمة تحديد لوصفها الراهن كأداة للتواصل مع املستهلكني.
وتستخدم الرشكات إنشاء العالمات التجارية باعتباره طريقا للسيطرة
علىى وتدبر تصورات املستهلكني عن املنتجات والصورة .ويف حاالت
كثرية ،يخلق إنشاء العالمات التجارية ميزة تنافسية مستدامة للرشكات.

اعتبارات تتعلق باملفاهيم

ويتوقف قدر ما تستثمره الرشكة يف إنشاء العالقات التجارية بصورة
حاسمة عىل نموذج األعمال الذي تأخذ به الرشكة .فعىل سبيل املثال ،فإنه
كما يشهد كثريون من املشرتين حديثا للهاتف الذكي ،فإن الرشكات التي
تستثمر عىل نحو باهظ يف إنشاء العالمات التجارية عادة ما تستثمر عىل
نحو باهظ يف االبتكار .ويثري هذا سؤاال عن كيف تتفاعل اسرتاتيجيات
الرشكات إلنشاء العالمات التجارية مع اسرتاتيجياتها لالبتكار .هل تدعم
إحداهما األخرى؟ هل تواجه الرشكة االختيار بني إما إنشاء العالمات
التجارية أو االبتكار؟ يقدم هذا الفصل منظورا عن هذين السؤالني عن
طريق تقيص كيف يؤثر إنشاء العالمات التجارية عىل االبتكار واملنافسة
يف السوق .وهو يستند بصفة خاصة إىل األدبيات االقتصادية إللقاء الضوء
عىل الروابط بني إنشاء العالمات التجارية واالبتكار ،ولبيان كيف أن
لهذه الروابط انعكاسات عىل املنافسة يف السوق .كما يفحص أشكال
سلوك إنشاء العالمات التجارية الذي يمكن اعتباره مناهضا للمنافسة.

االبتكار واملنافسة يف السوق عنرصان مهمان يف تحديد معدل النمو
اقتصاديا .ذلك أن توليفة من أنشطة لالبتكار نابضة بالحياة وضغوط
1
السوق التنافسية يمكن أن يرسيا األساس لنمو اقتصادي يف أي اقتصاد.
بيد أن آثار هذين العنرصين جد مرتابطني وجد متشابكني فيما بينهما
لدرجة أن لكل منهما تأثري كبري عىل اآلخر.

1.1.3
كيف تؤثر املنافسة عىل االبتكار
يمكن أن تؤثر منافسة السوق عىل االبتكارات بعدة طرق .فمن ناحية،
فإن منافسة أكثر مما يجب تحبط االبتكار .فعندما تكون ضغوط املنافسة
قوية بشكل مغاىل فيه ،ال تكون الرشكات يف وضع يمكنها من االبتكار.
ويف ضوء أن االبتكار مكلف وينطوي عىل مخاطر ،فإن أي إنفاق إضايف
ال بد من تربيره بهامش ربح محتمل .وعندما تسود ظروف السوق
التنافسية عىل نحو محتدم ،فإن هامش الربح ربما ال يكون كبريا بما
2
يكفي لكي تسرتد الرشكات استثماراتها يف أنشطة االبتكار.

يصف الفصل أوال العالقة بني االبتكار واملنافسة ،ويتقىص كيف يؤثر
إنشاء العالمات التجارية عىل هذه العالقة (القسم  .)1.3وبعد ذلك
يفحص بتفصيل أكرب كيف يرتبط إنشاء العالمات التجارية واالبتكار
أحدهما باآلخر ،وينظر يف السيناريوهات التي يمكن أن تثور فيها مخاوف
(القسم  .)2.3واستنادا إىل الرؤى الثاقبة املكتسبة ،يستعرض الفصل
الطرق التي تستطيع بها السلطات املرشفة عىل املنافسة ضمان سلوك
املنافسة ضد السلوك املناهض لها (القسم  .)3.3وتلخص املالحظات
الختامية ،الرسائل األساسية املستخلصة من مناقشات الفصل ،وتشري
إىل املجاالت التي يستطيع فيها إجراء مزيد من البحوث أن يوجه عىل
نحو مفيد صناع السياسة (القسم .)4.3
1
2

انظر بول رومر ( .)1990 ،1986يحاج رومر بأن بلدا ما يستطيع
أن يحقق نموا اقتصاديا مستداما إذا استثمر يف أنشطة االبتكار.
يف النظرية االقتصادية ،تعني املنافسة الكاملة ضمنا أن الرشكات يف
السوق تحقق ربحا قليالً أو ال تحقق أي ربح .بعبارة أخرى ،إن إجمايل
إيرادات الرشكات من بيع سلعتها وخدماتها يسدد تكاليف إنتاجها .وهذا
يرتك قليالً من األرباح وال يرتك بقية منها لالستثمار يف أنشطة االبتكار.
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وباستخدام منهج آخر يف الربهنة ،نجد أن منافسة أقل مما ينبغي تعرقل
االبتكار هي أيضا .ذلك أن الرشكات التي تعمل يف أسواق بها قلة من
املنافسني يتحدونها ،أو ال تواجه فيه أي منافسة ،يقل احتمال أن تبتكر
ألنه ليس لديها دافع ألن تفعل ذلك.
وخالصة القول ،فإنه لكي تحفز املنافسة االبتكار عىل خري وجه ،يجب أال
تكون قوية بصورة مغاىل فيها أو ضعيفة بصورة مبالغ فيها .ويكشف
رسم العالقة بني املنافسة واالبتكار عىل شكل بياني شكل عالقة عىل
هيئة حرف  Uمقلوبا ،وبمقتضاه يزيد االبتكار مع احتدام املنافسة؛
بيد أنه بعد عتبة فارقة معينة من احتدام املنافسة ،يقل االبتكار حيث
3
يدخل مزيد من املنافسني إىل السوق.
إن ما يهم من وجهة نظر اقتصادية هو وجود ريوع اقتصادية وحجمه.
فعندما تعمل الرشكات يف أسواق تحظى فيها ببعض الريوع االقتصادية
 ويتهدد ريوعها احتمال دخول منافسني جدد – فاألرجح أن تبتكرهذه الرشكات .إنها تبتكر لضمان االستمرار يف التمتع بريوعها ،وكذلك
لضمان أن تواصل البقاء قادرة عىل املنافسة يف السوق .ومن ناحية
أخرى ،يتشجع الوافدون الجدد عىل االبتكار ودخول السوق لالستحواذ
عىل هذه الريوع ألنفسهم .ويف هذه الحالة ،فإن املنافسة تشجع الرشكات
عىل االبتكار ،مما يؤدي إىل مستويات أعىل من االبتكار بصفة عامة.
4

3

4
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استطاع االقتصاديون مؤخرا فحسب أن يربروا نظريا العالقة التي تتخذ
شكل حرف  Uمقلوبا بني املنافسة يف السوق واالبتكار .فقبل اإلسهام
املخصب ألغيون وآخرين ( ،)2005الحظ معظم الباحثني هذه العالقة
دون أن يتمكنوا من تقديم تفسري له مصداقية لها .انظر أيضا القسم
الفرعي  3.2.2من الويبو ( ،)2011لالطالع عىل مزيد من املناقشة عن
العالقة بني املنافسة واالبتكار ،لكن من منظور حقوق الرباءات .كما
أضاف اقتصاديون آخرون مساهمة إىل عمل أغيون وآخرين ()2005
بالنظر يف عالقة االبتكار – املنافسة كما تتأثر باإلعالن (اسكنازي
وآخرون)2010 ،ـ وبالنظر إىل متى يتحدد هيكل السوق انطالقا
من منشأ داخيل (غوتلر وغوردون  )2013لتسميه قلة فحسب.
الريع االقتصادي هو مصطلح يستخدمه اقتصاديون كثريون لإلشارة
إىل العائد عىل مدخل من عوامل اإلنتاج .والربح – وهو نوع من
الريع االقتصادي – هو العائد املايل من االستثمار يف إنتاج سلعة
أو خدمة معينة بعد خصم تكلفة إنتاج تلك السلعة أو الخدمة.

بيد أنه عندما تعمل الرشكات يف أسواق ريوعها االقتصادية صغرية –
مثلما يحدث عندما تكون املنافسة يف السوق محتدمة – قد تكون مثوبة
االبتكار أصغر من أن تربر االستثمار ،ومن ثم ينخفض مستوى االبتكار
يف السوق هو أيضا .وعند الطرف اآلخر ،فإنه عندما تكون الريوع كبرية
وليست هناك ضغوط منافسة ،يمكن للرشكات أن تواصل التمتع بالريوع
االقتصادية بدون أي حاجة لالبتكار.
كما تؤثر ضغوط املنافسة عىل أنواع االبتكار التي تجيء بها الرشكات
إىل السوق .ويتباين التأثري حسبما إذا كان االبتكار منتجا أو ابتكار
5
عملية ،ناهيك عن العوامل الخاصة بصناعة بعينها.
وينظر إىل ابتكار العملية بصفة عامة باعتباره تقليال لتكاليف اإلنتاج
يف الرشكة .ففي إطار قائم عىل املنافسة ،سيكون هناك حافز لكل رشكة
عىل االستثمار يف أنشطة مبتكرة تقلل تكاليف اإلنتاج فيها ،حتى تحقق
هامش ربح أعىل من منافسيها ،ويصبح هذا الدافع إىل االبتكار أقوى
كلما كان هامش الربح املتوقع أعىل 6.وإضافة لذلك ،فإنه إذا قلل ابتكار
العملية يف الرشكة التكاليف بصورة كبرية ،فستتمكن من أن تحل محل
قائد السوق الحايل وتكسب حصة أكرب من السوق .ومن ثم ،ففي هذه
الحالة تشجع منافسة السوق بصفة عامة عىل االبتكار ،الذي يوفر بدوره
أساسا للتدخل من قبل السلطات القائمة عىل املنافسة إذا نشب خطر كبري
7
يف أن تغدو السوق مركزة عىل نحو مغاىل فيه.

5

6
7

تشمل عوامل اإلنتاج الخاصة بصناعة محددة كيف يمكن عىل نحو
متواصل أن يحل منتج محل منتج مماثل ،وحواجز الدخول ،ووجود
حواجز أمام الدخول ،وتوافر فيض االبتكار ،والقدرة عىل منع اآلخرين
من تقليد االبتكار .انظر ريتشارد جيلربت ( ،)2006الذي أجرى
استعراضا مسهبا لألدلة التجريبية والنظرية عن كيف تؤثر منافسة
السوق وهيكلة االبتكار (يف شكل بحوث وتطوير) يف بعضها البعض.
هذا النموذج اقرتحه آرو ( ،)1962ويفرتض أن الرشكة
املبتكرة قادرة عىل االستحواذ عىل كل عوائد ابتكارها.
يشري الرتكيز إىل الحالة التي يكون هناك فيها عدد أقل
مما يجب من املنتجني يف السوق – أقل مما يمكن يف إطار
املنافسة الفعالة ويف حاالت املنافسة التقليدية ،فإن تركز
السوق يقاس عادة بمؤثر هري فنداهل – هريشمان.
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ويمكن أن يزدهر ابتكار املنتجات – املتسمة بإدخال منتجات جديدة
ومحسنة – يف اإلطار التنافيس واألقل تنافسا عىل حد سواء 8.والسبب
يف ذلك هو أن ابتكار املنتج سوف يزيد دوما أرباح الرشكات من بيع
كل من املنتجات الجديدة والقديمة ،خاصة عندما تتمايز املنتجات .بيد
أنه يف حالة ابتكار عملية ،فإن أسلوب العملية الجديدة عادة ما يجعل
أسلوب القديم مهجورا ،ومن ثم فإن مكاسب املخرتع ال تتأتى إال من
استخدام أسلوب العملية الجديد أو القديم ،وليس كالهما .ولذلك فإنه
البتكار املنتج ،بغض النظر عما إذا كانت السوق تنافسية أم ال ،فإن
الرشكات تنزع إىل أن يكون لديها حافز عىل االبتكار .وهذه النتيجة
بدورها ،تجعل من الصعب نسبيا قيام السلطات القائمة عىل املنافسة
بتقييم ما إذا كانت هناك قضايا خاصة باملنافسة تفعل فعلها يف الحاالت
التي تقيّم فيها األسواق من زاوية ابتكار املنتجات املتمايزة .ويفوض
القسم الفرعي  3.3يف هذه القضية إىل مدى أبعد.

كيف يؤثر االبتكار عىل املنافسة
يمكن أن يؤثر االبتكار ،وبصفة خاصة ابتكار املنتجات ،عىل املنافسة يف
السوق 9.وهناك نوعان عامان من ابتكار املنتج ،لهما آثار متباينة عىل
املنافسة .وهذان النوعان هما :تمايز املنتجات األفقي وتمايز املنتجات
10
الرأيس (انظر اإلطار .)1.3

اإلطار  1.3التفرقة بني تمايز املنتج األفقي والرأيس

تستطيع الرشكات تحسني املنتجات بالتمييز بينها إما أفقيا أو رأسيا .فعندما
تراعي الرشكات أذواق املستهلكني وتفضيالتهم الجمالية املتباينة ،فإن هذا
يعد تمييزا أفقيا للمنتجات .ويسمى هذا النمط املحدد من تمييز املنتجات،
أفقيا ألن املنتج لم يتغري فيه بصورة بالغة الشدة؛ بل تم تعديله بصورة
طفيفة حتى يلبي تفضيالت أذواق أقسام معينة من السكان .فعىل سبيل
املثال ،فإن منتجي رقائق البطاطس قد ينتجون منتجات مختلف مذاقها،
مثل مذاق املشويات ،أو الشطة ،أو الخل .وعىل الجانب اآلخر ،فإن تمييز
املنتجات رأسيا ،يحسن جودة املنتج .وأحد أمثلة تمييز املنتجات أفقيا هو
االرتقاء بجودة ميكروسوفت من ويندوز فيستا إىل ويندوز  .7كما توضح
األمثلة التالية الفرق بني هذين النوعني من تمييز املنتجات.
تأمل سوقا بها قسمان من السوق ألف وباء .إن للمستهلكني يف هذين
القسمني أذواق مختلفة ،ومن ثم يتعني عىل الرشكة أن تقرر أي من
القسمني يتعني عليها أن تصمم منتجا من أجله .لنفرتض أنها قررت أن
تصمم من أجل القسم ألف – ربما ألن ألف هو القسم األكرب من السوق
ودعنا نفرتض أن املستهلكني يف القسم ألف مستعدون لدفع  25دوالرا
لهذا املنتج يف حني أن املستهلكني يف القسم باء مستعدون لدفع  15دوالرا
فحسب .وعندئذ يتعني عىل الرشكة أن تقوم باختيار يتعلق بالتسعري:
التسعري بمبلغ  25دوالر واالهتمام بالقسم ألف فقط ،أو التسعري بمبلغ
 15دوالر واالهتمام بكل من ألف وباء .يتوقف االختيار عىل املفاضلة بني
هوامش أعىل أو مبيعات أكثر .ويعني تفضيل الهوامش عىل املبيعات أن
الرشكة ستهتم بالقسم ألف من السوق يف حني أن املستهلكني يف القسم باء
سيلقي بهم خارج السوق .ومن ناحية أخرى ،فإن تفضيل املبيعات عىل
الهوامش يعني أنه يف حني أن املستهلكني سيتم االهتمام بهم ،فإن الرشكة
سيتعني عليها التخيل عن اإليرادات من القسم ألف :إن املستهلكني يف القسم
ألف سوف يدفعون  15دوالرا يف منتج يساوي  25دوالرا بالنسبة لهم.
واآلن ،لنفرتض أن الرشكة ابتكرت منتجا جديدا يهتم خصيصا بأذواق
القسم باء – مثال للتمييز األفقي للمنتجات .سيكون القسم باء راغبا يف
دفع مبلغ يف هذا املنتج أكرب مما كان مستعدا لدفعه يف املنتج السابق ،لنقل
مثال  20دوالرا .وعىل النقيض من ذلك ،فإن استعداد القسم ألف للدفع
مقابل هذا املنتج سيكون أقل من استعداده للدفع مقابل املنتج السابق
املسعر بـ  15دوالرا .وهنا ،فإن املنهج املنطقي للرشكة هو أن تحدد
سعرا للمنتج القديم هو  25دوالرا وسعرا للمنتج الجديد هو  20دوالرا.

 8يفرتض هذا أن الرشكة املبتكرة تستطيع أن تستحوذ عىل كل العائد من
ابتكارها .انظر جيلربت ( )2006لالطالع عىل استعراض جديد لنموذج
آرو االقتصادي ( )1962الذي يفرس السبب يف أنه ليس من الواضح ما
إذا كان مناخ التنافس يوفر حافزا جيدا البتكار املنتجات ،حتى وإن كان
هذا هو الحال بصفة عامة بالنسبة البتكار العملية .انظر أيضا غرينشتني
ورامي ( )1998لالطالع عىل حالة التمييز الرأيس بني املنتجات وتشن
وشوارتز ( )2013لالطالع عىل حالة التمييز األفقي بني املنتجات.
 9انظر غويتلر وغوردون ( .)2013وقد وجدت نتائج مماثلة ألغيون
وآخرين ( ،)2005وغويتلر وغوردون عالقة شكل حرف  Uمقلوبا
بني االبتكار ومنافسة املنتج يف السوق ،مقيسة بقابلية املنتج لإلحالل.
 10يشري ابتكار املنتج إىل سلعة أو خدمة جديدة أو محسنة.

ولنفرتض يف سيناريو مختلف ،أن الرشكة تبتكر لتغيري جودة املنتج – مثال
للتمييز الرأيس بني املنتجات .إن الرشكة تستثمر تحديدا بغية تقديم جودة
أقل للمنتج نفسه ،حتى تهتم بتفضيالت املجموعة باء (ألن املجموعة باء ال
تهتم كثريا بالجودة العالية للمنتج األصيل) .لنفرتض أن القسم باء مستعد
لدفع  10دوالرات للمنتج الجديد (مقابل  15للمنتج عايل الجودة ،و18
دوالرا للمنتج منخفض الجودة) .الحظ أن استعداد ألف للدفع مقابل
املنتج الجديد سيزيد عىل استعداد باء للدفع مقابله – حتى لو كان املنتج
الجديد قد قصد به األخري.
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ويف كلتا الحالتني من تمييز املنتج ،فإن االستثمار إلدخال منتجات تهتم
بمطالب املستهلك يف القسم باء أمر جيد بالنسبة للرشكة ويمكن أن يفيد
املستهلكني أيضا .فالرشكة تهتم حاليا بكل من مستهلكي ألف وباء،
وتكسب مزيدا من إيرادات املبيعات؛ ويف الوقت نفسه ،يتم الوفاء بمطالب
ألف وباء عىل حد سواء.
املصدر :مورثي ()2013

وعادة ما يشار إىل التمييز األفقي للمنتجات بأن نموذج هوتيلينغ
( ،)1929وهو نموذج تمتد فيه املنتجات عىل خط مستقيم ،وبصفة
عامة فإن املستهلكني يأخذون جانب أقرب تفضيالتهم .وتستطيع رشكة
جديدة أن تدخل سوق املنتج ،وأن تضع نفسها يف هذا الصف ،إما قريبا
من املنتجات القائمة أو بعيدا عنها ،ثم تستحوذ عىل كل من املستهلكني
الجدد أو الحاليني من املنتجني املنافسني 11.ويف مثل هذا السيناريو؛ فإن
ابتكار املنتج ال بد وأن يسفر عن منافسة أكرب يف السوق من زاوية تشكيلة
السلع املتاحة وعدد املنتجني يف السوق .كما يستطيع املنتجون الحاليون
إدخال منتجات جديدة متمايزة لزيادة قاعدة زبائنهم 12.ويف حني أن هذا
ال بد وأن يسفر عن توافر منتجات جديدة ،فإن عدد املنافسني سيظل كما
هو مثلما كان من قبل .بيد أن مثل هذا الوضع قد يحبط املنتجني الجدد
ويمنعهم من دخول السوق (انظر الفصل الفرعي .)3.2.3

 11يمكن أن يتباين مدى تماثل أو اختالف هذه املنتجات عن بعضها
البعض من التماثل الكامل تقريبا إىل االختالف البالغ .انظر هوتيلينغ
( ،)1929داسربمنت وآخرين ( )1979وبوكيم (.)1994
 12انظر تشن وشوارتز (.)2013

112

والنوع اآلخر من االبتكار هو التمييز الرأيس للمنتجات .وهذا النوع من
االبتكار يمكنه إما أن يزيد عدد املنتجات واملنافسني يف السوق وإما أن
يبقي عليه .وإن التمييز الرأيس للمنتجات الذي وضع نموذجه سوتون
( )1991ومؤخرا شيكد وسوتون ( 1982و ،)1983يدخل يف السوق
منتجا جديدا بجودة أرقى عن جودة املنتج الحايل .وعندما تباع منتجات
متماثلة بجودة متباينة بنفس السعر ،فإن منتجات الجودة األحدث
واألفضل تكون مفضلة عىل منتجات الجودة األقدم واألدنى ،ومن ثم
تحل محلها يف السوق .وتمكن إقامة منتج جديد عىل أنقاض منتج قديم
الرشكة املبتكرة من االستحواذ عىل املستهلكني يف السوق ،ويظل كل من
13
عدد املنتجات واملنافسني يف السوق عىل ما كان عليه قبل إدخال املنتج.
بيد أنه يف ظروف معينة ،تتعايش كل من الرشكات الجديدة والقائمة معا
يف السوق .وعندما يكون هناك فرق يف استعداد املستهلكني للدفع مقابل
الجودة – مثل أن بعض املستهلكني قد يدمغون سعرا أعىل مقابل منتج
أعىل جودة يف حني يفضل آخرون املنتج األقل سعرا بغض النظر عن
الجودة – فإن الرشكة القائمة التي تنتج منتجات أقل جودة تستطيع أن
تحدد سعرا أقل ملنتجها ردا عىل إدخال منتج جديد أعىل جودة .ومن ثم،
14
فإن ذلك ال بد وأن يؤدي إىل زيادة عدد املنتجات واملنافسني يف السوق.

 13شرير (.)1979
 14إن ديناميكيات االبتكار وحدها لن تحدد السوق ،حيث إن العدد
السائد بالصناعة املحددة ،مثل حواجز الدخول إىل السوق.
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وقد كانت كيفية تأثري املنافسة يف السوق واالبتكار أحدهما عىل اآلخر،
السبب يف أن بعضا من االقتصاديني البارزين ،مثل كينث آرو طالبوا
بتدخل الحكومات لتشجيع االبتكار 15.وقد يتخذ هذا التدخل شكل حق
حرصي ،مثل حماية براءة االخرتاع ،الذي يوفر مكافأة للرشكات تشجعها
عىل االبتكار .وهو أيضا السبب يف أن السلطات القائمة عىل املنافسة يف
شتى أنحاء العالم تشعر بالقلق إزاء أنشطة ابتكار معينة قد تخلق سلوكا
16
مناهضا للمنافسة.

2.1.3
ملاذا يعد إنشاء العالمات التجارية مهما
يمكن تعريف إنشاء العالمات التجارية بصورة واسعة باعتباره كل
األنشطة التي تزيد الوعي بعروض الرشكات وتشكل الكيفية التي
يتصور بها املستهلكون هذه العروض .ويشمل هذا أوال وقبل كل يشء،
اإلعالن واألنشطة األخرى التي تروح مبارشة للرشكة وسلعها وخدماتها.
وبصفة أعم ،فإنه يشمل كل األنشطة الظاهرة للعيان التي قد يفضلها
املستهلكون  -مثال ،نوع االبتكار الذي تنتهجه الرشكة ،كيف تعامل
زبائنها ،وأي معايري بيئية وعمالية تلتزم بها.
إن الرشكات تستثمر يف إنشاء العالمات التجارية حتى تزيد الطلب عىل
منتجاتها وتعزز استعداد املستهلكني لدفع ثمن هذه املنتجات .وبعبارة
عامة ،فإن االستثمارات يف إنشاء العالمات التجارية يولد ربحا صافيا
يبلغ دوالرا عىل األقل 17.بيد أن ،إنشاء العالمات التجارية يمكن أن يؤثر
عىل سلوك املستهلك ،وبالتايل عىل أداء الرشكات عرب قنوات مختلفة ،ومن
ثم فإنه من املفيد استعراض هذه القنوات بإيجاز.
كيف يفعل إنشاء العالمات التجارية هذا؟ أوال ،ومثلما أوضح الفصل
الثاني ،فإن إنشاء العالمات التجارية يقلل تكاليف البحث التي يتحملها
املستهلك .كما أنه يحيط املستهلكني املحتملني علما بسلع وخدمات
الرشكة ،ويلقي الضوء عىل السمات الفريدة التي قد تتوافر فيها وبذلك
يجعل من األيرس عىل املستهلكني االختيار بني أصناف متنافسة .ومن ثم،
فإن الدور اإلعالمي إلنشاء العالمات التجارية ال يزيد الوعي بعروض
الرشكات فحسب ،بل يقلل أيضا اللبس الذي يواجهه املستهلكون عند
القيام بمشرتيات جديدة.

 15انظر آرو (.)1962
 16لالطالع عىل مناقشة متعمقة عن كيف تسهل األنشطة التعاونية
للبحوث والتطوير االبتكار ،ولكنها يمكن أيضا أن تثري مخاوف عن
السلوك املناهض للمنافسة ،انظر الفصل  3من الويبو (.)2011

 17يمثل االستثمار يف إنشاء العالمات التجارية يف النظرية االقتصادية
شكالً من التكلفة الثابتة غري املسرتدة ذاتية املنشأ (سوتون.)1991 ،
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وهناك نقطة متصلة بذلك هي أن إنشاء العالمات التجارية يربط
املنتجات بالرشكات التي تنتجها .ويساعد هذا الرابط عىل الرتويج
ملنتجات الرشكات األحدث – حتى املنتجات الجديدة يف األسواق الجديدة
عىل هذه الرشكات 18.وإن الخربة الطيبة التي تتوافر للمستهلكني التي
قد يكتسبونها من مشرتيات سابقة ،يرجح أن تحفزهم عىل مواصلة
رشاء منتجات من نفس هذه الرشكات.
وحيث إن الرشكات تستثمر نجاحاتها ،فإنها تتبنى سمعة تقلل تكاليف
البحث التي يتحملها املستهلك .وتفيد هذه السمعة الرشكات بعدة طرق.
إحداها أن املستهلك سيكون أكثر استعدادا للدفع مقابل منتجات هذه
الرشكات ،حيث إن التحول ملنتجات منافسة سوف يقتيض تكاليف إضافية
للبحث 19.وقدرت دراسة ،التكاليف التي يتحملها املستهلكون من جراء
التحول من منتج للحبوب لوجبة اإلفطار له عالقة تجارية معينة إىل منتج
آخر ،بأنها مرتفعة ،والواقع أنها أعىل من تكلفة رشاء وجبة حبوب لها
عالمة تجارية 20.وإضافة لذلك ،فإن املستهلكني يمكن أن يطوروا حالة
من الرىض تجاه عالمة تجارية ما بميض الوقت ،يمكن التعبري عنها يف
أقوى أشكالها باعتبارها والء ضاريا للعالمة التجارية 21.وحتى بالرشاء
من مواقع مقارنة األسعار عىل اإلنرتنت – حيث يستطيع املستهلكون أن
يختاروا بسهولة بني منتجات متماثلة بأسعار مختلفة – تظل العالمة
22
التجارية تلعب دورا مهما يف اختيار الرشاء النهائي لدى املستهلكني.
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كابرال (.)2000
إضافة لذلك يؤكد كليمرب ( )1987أن تغيري العالمة التجارية يفرض
تكلفة تحول عىل املستهلك ويسفر عن خسارة يف منفعة املستهلك.
يتحرى شوم ( )2004كيف قد يؤثر اإلعالن عىل املستهلكني
ويدفعهم إىل تغيري الوالء للعالمة التجارية ببحث رشاء إفطار
من الحبوب يف عدة مناطق يف شيكاغو ،إيلينوي يف الواليات
املتحدة .ويف هذه الحالة ،فإن الوالء للعالمة التجارية تحدده
املشرتيات السابقة من عالمة تجارية محددة من الحبوب.
هومبورغ وآخرون (.)2010
انظر سميث وبراينجولفسون ( ،)2001وباي ومورغان (.)2009

وهناك طريقة ثانية يؤثر بها إنشاء العالمات التجارية عىل سلوك
املستهلكني وأداء الرشكات ،هو أنه يمكن الرشكات من ربط صورة ما
بمنتج معني .والصورة سمة مهمة للمنتج ويف حد ذاتها ،كما ناقشنا يف
الفصل الثاني ،بالنسبة لكثري من املنتجات – خاصة منتجات الرفاهية  -إذ
تستطيع الرشكات من خالل إنشاء العالمات التجارية الذي يركز عىل
الصورة ،أن تحتل لها مكانا وتستطيع أن تولد استعدادا أكرب للدفع بني
املستهلكني الذين تنحاز تفضيالتهم إىل جانب صورة املنتج.
ويف أوضاع كثرية ،تمايز الرشكات منتجاتها استنادا إىل عدد كبري من
السمات وفق كال البعدين األفقي والرأيس .والواقع ،إن أنجح اسرتاتيجيات
إنشاء العالمات التجارية هي عادة تلك التي تتمكن من الجمع بني السمعة
والصورة بطريقة تجعل كل منهما يدعم اآلخر ويجذبان تشكيلة واسعة
من أذواق املستهلكني.

كيف تؤثر االستثمارات يف إنشاء العالمات
التجارية عىل أداء الرشكات؟
ابتداء ،فإن قيمة العالمة التجارية القوية – سواء حفزتها السمعة أو
الصورة – يمكن أن يكون لها تأثري مهم عىل إمكانيات نمو الرشكة.
إذ تستطيع يف املحل األول ،أن تزيد القيمة املالية للرشكات فوق قيمتها
يف دفاتر املحاسبة التقليدية ،األمر الذي يمكن أن يساعدها بدوره عىل
جمع األموال يف السوق املالية 23.وبعدئذ يمكن استخدام األموال التي
تم جمعها لتوليد مزيد من االبتكار .وإضافة لذلك ،فإن احتمال إدخال
الرشكات التي لها عالمة تجارية قوية منتجات جديدة ،أكرب منه بالنسبة
ملنافسيها – وتميل ألن تكون أرسع منهم 24.وهذا مفيد ألن الدراسات
قد بينت الرشكة التي تقتحم جزءا جديدا من السوق أوال ،يزداد احتمال
احتفاظها بحصة كبرية منه 25.ومن ثم ،فإن قيمة العالمة التجارية
القوية ال تساعد يف جمع األموال من األسواق املالية فحسب ،بل يمكن
أن تساعد أيضا يف تأمني تدفق سيل اإليرادات يف املستقبل.

 23يحتوي القسم الفرعي  3.1عىل مناقشة لكيف تلعب العالمة التجارية
دورا يف قيمة أسهم الرشكات .انظر أيضا ً كراشنكوف وآخرين (.)2009
 24توماس (.)1995
 25يبني شمالينيس ( )1982أن النظام الذي يتم به تعريف
املستهلكني باملنتجات ذات العالمة التجارية يؤثر عىل الوالء
للمنتج ،مما يوفر سببا للرشكات لكي تكون أول من يدخل
السوق .انظر أيضا غواداغني وليتل (.)1983
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بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت قنوات إنشاء العالمات التجارية مثل
اإلعالن تزيد من هامش أرباح الرشكات 26.وعندما فحصت الدراسات
التجريبية تأثري اإلعالن عىل األرباح عىل مستوى الرشكة ،كانت النتائج
28
مختلفة 27.ويمكن عزو السبب يف ذلك إىل عوامل خاصة بصناعة بعينها.
بيد أنه عند أخذ العوامل الخاصة بصناعة ،فإن قناة إنشاء العالمات
التجارية هذه يتبني أنها تزيد مستوى أرباح الرشكات يف صناعات
معينة 29.فعىل سبيل املثال ،يبني بورتر ( )1976أن نسبة اإلعالن – إىل
املبيعات زادت األرباح بالنسبة إىل رشكات تعمل يف صناعات سلع توفر
أسباب الراحة (مثل السلع غري املعمرة التي يسهل رشاء املستهلكني لها،
والتي تنزع إىل أن تكون منخفضة السعر ومتوافرة عىل نطاق واسع)،
ولكن ليس يف صناعات سلع التسوق ،التي تتكون من سلع معمرة تنزع
إىل أن تجعل املستهلكني ينخرطون يف جهد يف االختيار واملقارنة أكرب
30
مما يكون مطلوبا يف رشاء سلع غري معمرة.

26
27
28

29
30

انظر شاه وأكرب (.)2008
(بلوتش)1974 ،؛ (ايانيان.)1975 ،
ان جمع هذه الرشكات قد يحيد أي تأثري قد يكون لإلعالن عىل الرشكات
يف صناعات محددة مع وجود رشكات ليس لإلعالن عليها أي تأثري.
وهناك عامل مرتبط بذلك يسهم يف التوصل لنتائج مختلفة من الدراسات
عن أرباح اإلعالن هو املنهج الذي تستخدمه بعض الدراسات لتحييد
إنفاق الرشكات عىل اإلعالن – وبصفة خاصة املعدل الذي ينبغي له
إهالك اإلنفاق عىل اإلعالن عىل م ّر الوقت .ذلك إن معدل اإلهالك يحدد
كم سيدوم تأثري اإلنفاق عىل اإلعالن ،الذي يتغري هو أيضا حسب
القطاعات الصناعية .ومن ثم فإن الدراسات التي ال تراعي الفروق
عرب الصناعات ومعدل إهالكها املقابل ،يرجع أن تغيب عنها الصورة
الدقيقة لعالقة اإلعالن – األرباح .انظر شاه وأكرب (.)2008
(وايس( ،)1969 ،كومانور وويلسون.)1974 ،
يعزو بورتر ( )1974التمييز بني سلع توفري أسباب الراحة وسلع
التسوق إىل عادات املستهلكني يف الرشاء .وسلع الراحة هي "سلع سعر
الوحدة فيها صغري نسبياً ،ويتم رشاؤها مرارا ويرغب املستهلك يف
منفذ لها يسهل الوصول إليه .واملكاسب املحتملة من إجراء مقارنات
يف السعر والجودة صغرية بالنسبة لتقدير املستهلك لتكاليف البحث".
ومن الناحية األخرى ،فإن سلع التسوق هي "سلع يقارن فيها املستهلك
األسعار والجودة والطراز ،ويقارن بني عدة متاجر؛ ويمكن تأجيل
الرشاء؛ والرشاء غري متكرر نسبيا .وربما تكون مكاسب إجراء مقارنات
يف السعر والجودة كبرية بالنسبة لتقدير املستهلك لتكاليف البحث".

وكما سلف بيانه ،فإن االستثمارات يف العالمات التجارية تولد للرشكات
قوة يف السوق .وقوة السوق هذه هي صميم حق ملكية العالمة التجارية
ويمكن تعريفها باعتبارها نتيجة أنشطة الرشكة يف إنشاء العالمات
التجارية للرتويج لنفسها – مقارنة بالرشكات األخرى التي ال تنخرط يف
مثل هذه األنشطة 31.ومن نتائج حق امللكية هذا ،قدرة املنتجات املوسومة
لعالمات تجارية عىل اقتضاء أسعار أعىل من نظريتها العامة التي ليس لها
عالمة تجارية ،مما يزيد هامش ربحها فوق تكاليف اإلنتاج 32.ويمكن
أن تعزي هذه القدرة عىل اقتضاء أسعار أعىل إىل جهود الرشكة لتمييز
املنتجات ،مثل االستثمار إلنتاج جودة أعىل أو الستخدام أساليب إنتاج
أكثر كفاءة 33.كما تتيح للرشكات أن تنأى بنفسها وتتمايز عن منافسيها
34
وتتنافس عىل عوامل أخرى غري مجرد السعر.

31

32

33

34

آكر ()1991؛ دوبن ( ،)1998وكيلر ( .)2003وقد اقرتح
الباحثون طرقا كثرية لقياس حق ملكية العالمة التجارية ،تتضمن
منظور املستهلكني ،ونتائج املنتج والسوق املالية (ايالوادي،
لهيمان ،ونيلسن .)2003 ،كما يقرتح الفصل األول من هذا
التقرير طريقة أخرى لقياس حق ملكية العالمة التجارية.
باستخدام بيانات املسح من سلسلة ميدوسرتن الكبرية يف الواليات املتحدة،
درس بارسكي وآخرون ( 19 )2003فئة مختلفة من املنتجات لحساب
كم يزيد سعر السلع املوسومة بعالمة تجارية عىل تكاليف إنتاجها .وقد
قدرت هوامش ربح فئات كثرية تمت دراستها يف النطاق العام بأنها أعىل
 1,40و 2,10مرة عن التكاليف الحدية إلنتاجها وتسليمها .وتتسق
هذه النتائج مع دراسات سابقة بحثت هوامش الربح يف صناعة حبوب
اإلفطار وفئة أطعمة املقرمشات اململحة (نيفو ،2001 ،سليد.)1998 ،
فحص ويغينز ورابوي ( )1996العوامل التي تؤثر عىل أسعار
املوز يف أمريكا الشمالية وبيَّنا أن جودة املوز ،وليس اسم العالمة
التجارية ،تنزع إىل تفسري نسبة كبرية من فرق السعر بني
املوز ذي العالمة التجارية ونظريه بدون عالمة تجارية.
انظر جواشيمسثالر وآكر ( ،)1997باي ومورغان (،)2009
وديساي وولر ( ،)2010لالطالع عىل أن السعر لم يعد هو الذي
يحدد يف املحل األول اختيار املستهلكني للسلع والخدمات.
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كما يمكن ألسماء العالمات القوية أن تساعد الرشكات عىل املجازفة
بدخول أسواق جديدة ،تفتقر فيها إىل التجربة التجارية السابقة؛ مما
قد يمكن الرشكات ،كبديل ،من الرتخيص الستعمال أسمائها مقابل
مدفوعات اإلتاوة (انظر الفقرة  35.)4.1وتستخدم تلك الرشكات ،يف
األساس ،عالماتها التجارية لجلب انتباه املستهلكني إىل جودة املنتجات
الجديدة للرشكة يف األسواق الجديدة .وقد برهنت هذه االسرتاتيجية
عىل نجاحها ،يف العديد من الحاالت ،خاصة إذا كانت العالمة التجارية
الذي تملكها الرشكة تتمتع بسمعة قوية 36.وقد نجحت رشكة املوضة
األمريكية ،رالف الورين ،يف تنفيذ اسرتاتيجية الرتخيص الستعمال اسمها
قصد تنويع أعمالها التجارية من املالبس إىل العطور واألثاث املنزيل .وقد
مكن إصدار تراخيص بشأن اسمها ،رالف الورين ،من توسيع مداخيلها
من التصميم وتصنيع خطوط املالبس إىل مدفوعات اإلتاوة املتأتية من
نشاط إصدار الرتاخيص .ويمنح الرتخيص للرشكة املرخص لها طريقة
للتخفيف من بعض التكاليف واملخاطر عند بناء اسم تجاري ،عن طريق
37
استخدام اسم معرتف به ،لدخول أسواق جديدة.

غري أن أحد املخاطر يبقى قائما ،إذ إن املنتجات الجديدة قد تقوض
العالمة التجارية األصلية .فإذا لم تف الرشكات بوعودها ،يحتمل أن
يعاقب املستهلكون العالمة التجارية كأن يمتنعوا عن بعض الرشاءات
املستقبلية أو يتحدثوا عنها بالسوء 38.ويساعد ذلك عىل توضيح سبب
تفضيل الرشكات إنشاء عالمات تجارية منفصلة يف األسواق التي
تختلف كثريا عن هوية العالمة التجارية القائمة عىل املنتج األصيل
لتلك الرشكات 39.ويمكن ،مثال ،التأمل يف استثمارات رشكة تويوتا
( )Toyotaاملتعلقة بإنشاء تكنولوجيا السيارة الهجينة 40.إذ فضلت
الرشكة تسويق هذا االبتكار عن طريق بعث عالمة تجارية فرعية،
وهي بريوس ( .)Priusوقد أدت الجهود الناجحة التي بذلتها تويوتا
للتسويق واإلعالنات ،إىل جانب التكنولوجيا االبتكارية للرشكة ،إىل إنشاء
العالمة التجارية بريوس التي تقوم بشكل كامل عىل السيارات الهجينة،
وعىل املسؤولية البيئية ،بشكل عام .وتعززت ،يف الوقت ذاته ،صورة
تويوتا كمبتكر ،بفضل الجهود التي بذلتها الرشكة لتضمن أن يواصل
املستهلكون ربط العالمة التجارية بريوس بالعالمة التجارية تويوتا.
وال يعني ذلك أن التوسيم اسرتاتيجية تجارية مربحة أكثر من بيع
املنتجات الجنيسة ،يف كل الحاالت .إذ رغم الربح الصايف األكرب الذي تؤدي
إليه املنتجات التي تحمل عالمة تجارية يف كل عملية بيع ،تبقى الرشكات
يف حاجة إىل استعادة استثماراتها الثابتة التي بذلتها يف التوسيم .ونظرا
الختالف رغبات املستهلكني فيما يتعلق بالدفع مقابل السمعة والصورة،
قد يتاح املجال يف السوق لكل من املنتجات الجنيسة واملنتجات التي تحمل
عالمات تجارية ،مما قد يتيح أن يكون املثاالن التجاريان الضمنيّان مربحني.
وقد تقف العالمات التجارية القوية املوجودة يف السوق ،عائقا أمام دخول
رشكات جديدة لذلك السوق ،بسبب التكاليف األولوية املتعلقة بإحداث
العالمة التجارية والتي تكون غالبا باهظة .ويمكن أن تكون املنافسة بني
العالمات التجارية املوجودة شديدة ،ويمكن أن تكون املنافسة ،مثلما ورد
سابقا ،قوية بشكل كاف يعزز االبتكار .غري أن العالمات التجارية ،يف
بعض الحاالت املختارة ،قد تصبح قوية إىل حد قد يمنح الرشكات مكانة
مهيمنة يف السوق – وهو موضوع ستتناوله بالنقاش الحقا الفقرة .3.3

 35انظر راندال وآخرون ( )1998( )Randall et alوليي وآخرون
( )2008( )Lei et alوهيث وآخرون ()2011( )Heath et al
للحصول عىل إثبات تجريبي الستخدام سمعة االسم التجاري لتوسيع
العالمة التجارية .وتعد العالمة التجارية فريجني  Virginمثاال جيدا
عن توسيع العالمة التجارية .وقد استخدمت العالمة التجارية املذكورة
يف رشكة خطوط جوية ومحالت املوسيقى وكعالمة تجارية ألحد
املصارف ورشكة تشغيل قطارات والعديد من التطبيقات األخرى.
 36كابرال (.)2000( )Cabral
 37انظر آكر ( )2011( )Aakerوكابفريير (.)2008( )Kapferer
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 38كالين وليفري ( )1981( )Klein and Lefferوتشوي
( .)1998( )Choiويف  ،1986واجهت رشكة أودي للسيارات
مشكلة مع التسارع املفاجئ يف سياراتها من طراز أودي ،5000
وخفض ذلك من الطلب عىل هذا الطراز وعىل األودي كواترو.
 39بيبال وريتشاردز (.)2002( )Pepall and Richards
 40مورثي (.)2013( )Moorthy
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2.3

1.2.3

التوسيم وتعزيز االبتكار

مساعدة الرشكات عىل تملك عائداتها من االبتكار

كيف يعزز التوسيم االبتكار ،وخاصة املنتجات املبتكرة؟

يعد التوسيم أحد السبل التي تساعد الرشكات عىل استعادة االستثمارات
التي بذلتها يف االبتكار .وقد أظهرت بعض الدراسات االستقصائية
التي أجريت يف الواليات املتحدة وسويرسا وهولندا واليابان مدى
أهمية أنشطة التوسيم فيما يتعلق بتملك الرشكات عائدات استثماراتها
يف االبتكار ويندرج العامل الذي يعرف تحت اسم "جهود املبيعات أو
الخدمات" ضمن الطرائق الخمسة األهم التي تستخدمها الرشكات من
أجل تملك عائداتها من االستثمارات يف االبتكار ،غري أن هذا العامل ليس
الطريقة الوحيدة التي تستعملها الرشكات لتحقيق ذلك الهدف (انظر
الجدول .)1.3

أوال ،تساعد قنوات التوسيم ،من سبيل أنشطة املبيعات والرتويج،
الرشكات عىل جني عائدات استثماراتها يف األنشطة االبتكارية .وتمنح
هذه القدرة عىل استعادة االستثمارات املبذولة قصد إبداع االبتكار،
حافزا إضافيا للرشكات كي تواصل االستثمار يف األنشطة االبتكارية.
وثانيا ،ال تكتفي قنوات التوسيم الفعالة برتويج عروض الرشكات يف
السوق عن طريق زيادة طلب املستهلكني ملنتجاتها ،باإلضافة إىل زيادة
رغبة املستهلكني يف دفع األموال مقابل تلك املنتجات ،بل تساعد أيضا
عىل بناء ثقة املستهلك يف منتجات الرشكات ،ويف بناء ثقته بصفة عامة
يف الرشكات يف حد ذاتها 41.وتبنى تلك الثقة عىل امتداد الزمن ،وتسمى
أيضا حسن نية املستهلك ،وتمنح حافزا آخر للرشكات كي تواصل إبداع
املنتجات االبتكارية.

وتستعمل الرشكات التوسيم كطريقة لتعزيز منتجاتها املبتكرة (انظر
الشكل  .)1.3ويف الحقيقة ،يكون احتمال االستثمار يف أنشطة التوسيم
أكرب لدى الرشكات التي تستثمر أكثر يف أنشطة البحث والتطوير 42.وال
تعد هذه النتيجة مفاجأة نظرا ألنه قد ثبت أن قنوات التوسيم ،من سبيل
اإلعالنات ،مفيدة جدا لرتويج مبيعات سلع أو خدمات الرشكة 43.غري أن
44
مدة هذا األثر وأهميته ترتاوح حسب أنواع السلع والقطاعات الصناعية.
وعىل سبيل املثال ،درس زهاو وآخرون ( )2003أثر اإلعالنات عىل
مبيعات السلع املعمرة والسلع غري املعمرة يف الصني ،واكتشفوا أن
45
اإلعالنات مفيدة يف حالة النوع األول من السلع أكثر من النوع الثاني.

42

43

44
45
 41برسناهانات وآخرون (.)1997( )Bresnahan et al

أثبت فون غرافينيتز ()2009( )Von Graevenitz
التكامل بني الرشكات التي تستثمر يف البحث والتطوير
وبني مصاريف اإلعالنات التي تتكبدها تلك الرشكات.
(شاه وأكرب ( )2008 ،)Shah & Akbarيوفر استعراضا
جيدا للعالقة بني اإلعالنات وأثرها عىل املبيعات .وعالوة عىل ذلك،
تجدر اإلشارة إىل أنه باإلضافة إىل أثر اإلعالنات عىل املبيعات،
فإن مبيعات الرشكات لها أيضا تأثري عىل قناة التوسيم املذكورة.
ويعتمد حجم ميزانية اإلعالنات ،يف العديد من الرشكات ،عىل مبيعات
الرشكات وأدائها ،سواء املبيعات التي حققتها الرشكة أو املخطط
لها .انظر يل وآخرين (( )Lee et alيل وشني وتشونغ (Lee,
 )1996 ،)Shin, & Chungبشأن هذه العالقة السببية.
انظر (ييب ( )1982 ،)Yipو(أكس وأدوريتسش
(.)1990 ،)Acs & Audretsch
تضمنت الدراسة السلع املعمرة من سبيل مكيفات الهواء
وأجهزة التلفزيون باأللوان والثالجات وآالت الغسيل ،والسلع
غري املعمرة ،من سبيل الشامبو ومراهم العناية بالبرشة.
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الجدول  :1.3الطرائق الخمسة األكثر استخداما من طرف الرشكات من أجل حماية ابتكاراتها
السنة

البلد

ييل

1982

هارابي

الواليات املتحدة الرشكات العاملة يف قطاع
التصنيع (الناشطة يف
التجارة العامة) ،والتي
تمارس البحث والتطوير

1988

سويرسا

دوتش يس
أي أس

1992

هولندا

كارنيجي ميلون 1994

العينة التي شملتها
الدراسة االستقصائية

الرشكات العاملة أساسا
يف قطاع التصنيع ،والتي
تمارس البحث والتطوير

1

2

3

5

1

2

جهود
املبيعات أو
الخدمات

زمن السبق

رسعة منحنى الرباءات
املعرفة

الرسية

زمن السبق

رسعة منحنى جهود املبيعات الرسية
أو الخدمات
املعرفة

الرباءات

4

جهود
املبيعات أو
الخدمات

زمن السبق

رسعة منحنى الرسية
املعرفة

الرباءات

زمن السبق

جهود املبيعات رسعة منحنى الرسية
أو الخدمات املعرفة

الرباءات

تصميم معقد

الرشكات العاملة يف قطاع
التصنيع وتشغل (ما ال
يقل عن  10موظفني)
وطورت أو قدمت منتجات
أو خدمات أو طرائق صنع
جديدة أو محسنة ،خالل
السنوات الثالثة املاضية

زمن السبق

اإلبقاء عىل
املوظفني
املتمرسني
يف املجال

الرسية

الواليات املتحدة الرشكات العاملة يف قطاع
التصنيع وتشغل (ما ال يقل
عن  10موظفني) والتي
طورت أو قدمت منتجات
أو خدمات أو طرائق صنع
جديدة أو محسنة ،خالل
السنوات الثالثة املاضية

زمن السبق

الرسية

األصول
التكميلية

جهود املبيعات الرباءات
أو الخدمات

الرسية

زمن السبق

الرباءات

األصول
التكميلية

جهود املبيعات الرسية
أو الخدمات

األصول
التكميلية

كارنيجي
ميلون اليابان

1994

اليابان

معهد بحوث
االقتصاد– معهد
جورجيا التقني

2007

اليابان

بريكيل

املخرتعون الذين أودعوا
طلب براءات ثالثية مع
براءات ذات أولوية يف الفرتة
من  2000إىل 2003

2008

الواليات املتحدة رشكات التصنيع
الصغرية التي تركز عىل
البيوتكنولوجيا واألجهزة
الطبية وبرامج الحاسوب
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املنتج املبتكر

الرباءات

الرشكات العاملة يف
قطاع التصنيع والتي
تمارس البحث والتطوير
(وذات رأس مال يفوق
مليار ين ياباني)

املصدر :الويبو2011 ،

طريقة الصنع املبتكرة
3

4

5

زمن السبق

اإلبقاء عىل
املوظفني
املتمرسني
يف املجال

الرسية

تصميم معقد شهادات
االعتماد

األصول
التكميلية

زمن السبق

جهود املبيعات الرباءات
أو الخدمات

الرسية

زمن السبق

الرباءات

أصول املبيعات
أو الخدمات

زمن السبق

األصول
التكميلية

الرسية

األصول
التكميلية

الرباءات

ال تميز الدراسة االستقصائية بني املنتج املبتكر وطريقة الصنع املبتكرة

زمن السبق

الرسية

األصول
التكميلية

الرباءات

صعوبات
متعلقة
بالهندسة
العكسية

ال تميز الدراسة االستقصائية بني املنتج املبتكر وطريقة الصنع املبتكرة
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الشكل  :1.3الرشكات التي تنفق املال عىل تسويق منتجاتها املبتكرة

الرشكات التي تستثمر يف تسويق منتجها املبتكر والنسبة املئوية التي تمثلها تلك الرشكات مقارنة بكل الرشكات االبتكارية
90
80
70
60
50
40
30
20
10

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﳼ

ﻣﺎﻟﻄﺎ

اﻟﱪازﻳﻞ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﻣﴫ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻟﺘﻔﻴﺎ

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

ﻛﻮﳌﺒﻴﺎ

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﱪﺗﻐﺎل

ﻫﻮﻟﻨﺪا

روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﻓﺮﻧﺴﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ

أﳌﺎﻧﻴﺎ

إﺳﺘﻮﻧﻴﺎ

ﻓﻨﻠﻨﺪا

ﻗﱪص

ﺟﻨﻮب أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻛﺮوﺗﻴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ

ﻟﻜﺴﻤﱪغ

اﻟﺼﻦﻴ

إﴎاﺋﻴﻞ

ﻏﺎﻧﺎ

إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

0
%

املصدر :الويبو ،استنادا للدراسات االستقصائية بشأن البلدان االبتكارية .تم الحصول عىل البيانات املتعلقة ببلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي من مكتب اإلحصائيات األوروبي.2010 ،
وتم الحصول عىل البيانات املتعلقة بالبلدان األخرى من معهد اليونيسكو لإلحصائيات.2012 ،
مالحظة :يعرف دليل أوسلو ( )2005 ،1995 ،1992تحضريات إدخال املنتج إىل السوق عىل أنها األنشطة الرامية إىل إدخال سلع أو خدمات جديدة أو محسنة بشكل هام إىل السوق – يف العديد من
البلدان .ولم يتم النظر إال يف اإلجابات الواردة من قطاع التصنيع ،بهدف التمكني من املقارنة بني البلدان .غري أن الدراسات االستقصائية لكل بلد تتضمن عوامل أخرى خصوصية للدراسة االستقصائية
بشأن االبتكار يف ذلك البلد ،مما قد يحول دون مزيد املقارنة بني البلدان.

وأثبتت نتائج دراسة بريكيل ( ،)2008التي مسحت الرشكات االبتكارية يف
القطاعات االبتكارية جدا ،أن الحماية بموجب العالمة التجارية تعترب ،يف
املعدل ،وسيلة ذات أهمية ضعيفة أو متوسطة تساعد عىل اسرتداد الرشكات
االبتكارية الستثماراتها املتعلقة باألنشطة االبتكارية .وإذ تستعمل أداة
امللكية املذكورة ،غالبا ،بالتوازي مع أدوات امللكية الفكرية األخرى من
سبيل الرباءات والتصاميم الصناعية ،تميل الرشكات إىل استعمال الحماية
بموجب العالمة التجارية بتواتر أكثر من استعمالهم ألدوات امللكية الفكرية
األخرى .ويثبت الشكل  2.3مدى أهمية العالمات التجارية باملقارنة مع
الرباءات والتصاميم الصناعية وحق املؤلف – سواء للرشكات االبتكارية
أو غري االبتكارية يف قطاعي التصنيع والخدمات يف العديد من البلدان
46
األعضاء يف منظمة التنمية والتعاون يف امليدان االقتصادي (.)OECD

وتمكن الحماية بموجب العالمة التجارية الرشكات ،بفضل صالحيتها
غري املحدودة يف الزمن ،الرشكات من الحيلولة دون استغالل اآلخرين
مجانا لالستثمارات التي بذلتها من أجل بناء حسن نية املستهلك ،والتي
تمتد لتشمل االستغالل املجاني للحق االستئثاري للرشكات املتعلق بأسماء
عالماتها التجارية.

 46أنظرالفقرة الفرعية  2.1.2لالطالع عىل نقاش الفوارق
األساسية بني أشكال امللكية الفكرية املذكورة.
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الشكل  :2.3يرجح أن تستخدم الرشكات العالمات التجارية أكثر من أي صك آخر متعلق بامللكية الفكرية

الرشكات التي تستخدم الصكوك املتعلقة بامللكية الفكرية والنسبة املئوية التي تمثلها تلك الرشكات مقارنة بجميع البلدان يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
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0
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الرشكات التي تستخدم الصكوك املتعلقة بامللكية الفكرية والنسبة املئوية التي تمثلها تلك الرشكات مقارنة بجميع الرشكات غري
االبتكارية يف البلدان يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والعاملة يف قطاعي التصنيع والخدمات
30

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت

25
اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

ﺣﻖ اﳌﺆﻟﻒ

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﱪاءات

20
15
10
5

ﻣﺎﻟﻄﺎ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﻣﺎﻟﻄﺎ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ

اﻟﱪﺗﻐﺎل

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ

ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ

ﻗﱪص

روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ

ﻟﻜﺴﻤﱪغ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

0

10
اﻟﱪاءات

9

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﴩﻛﺎت ﻏﲑ اﻻﺑﺘﻜﺎرﻳﺔ ،ﺧﺪﻣﺎت

اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

8
7
6
5
4
3
2
1

ﻫﻨﻐﺎرﻳﺎ

ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ

ﺑﻠﺠﻴﻜﻴﺎ

روﻣﺎﻧﻴﺎ

ﻛﺮواﺗﻴﺎ

ﻟﺘﻮاﻧﻴﺎ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﺑﻮﻟﻨﺪا

اﻟﻨﻤﺴﺎ

ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ

ﻟﻜﺴﻤﱪغ

اﻟﻨﺮوﻳﺞ

اﻟﻴﻮﻧﺎن

اﻟﱪﺗﻐﺎل

0

املصدر :مكتب اإلحصائيات األوروبي.2005 ،
مالحظة :يجب الحذر عند تحليل هذه النتائج بني البلدان.إذ تؤثر الفوارق يف الدراسات االستقصائية بشأن االبتكار الخاصة بكل بلد ،مما سيقيد قابلية البلدان للمقارنة فيما بينها.

ويمكن أن نجد يف قطاع املستحرضات الدوائية مثاال عن ذلك .إذ يستخدم
مصنعو الدواء األصليون ،غالبا ،املدة الكاملة للحماية بموجب الرباءة،
لحماية منتجهم من املنافسة .ويجب عىل املصنع األصيل ،عند انتهاء
صالحية الرباءة ،أن يتعامل مع دخول الدواء الجنيس للسوق ،مما يؤدي
يف النهاية إىل تضاؤل حصة املصنع األصيل يف السوق.

غري أن الرشكات الصيدالنية كانت قادرة ،بشكل مؤقت ،عىل تفادي
تآكل حصة الرشكات من السوق من خالل االستثمار يف بناء حسن نية
املستهلك 47.ويقدم جينيفاين ( )Jenneweinاملثال الطريف لرشكة
باير ( )Bayerونجاحها املرتبط باألسبريين .وقد كان أحد باحثي باير
قد اكتشف طريقة إلنتاج شكل خالص ومعمر من األسيتيلساليسيليك
تفوق فعاليته األشكال املتاحة يف تلك الفرتة 48.وقصد حماية اكتشافها،
أودعت باير طلب براءة لطريقة الصنع املبتكرة وسجلت أيضا عالمة
تجارية تحمل اسم أسبريين .كما استثمرت الرشكة يف بناء اسم عالمتها
 47نجد من بني الطرائق األخرى املستخدمة التمييز الطفيف للمنتج،
من سبيل التغيريات يف طريقة إعطاء الدواء للمريض.
 48انظر جينيفاين (.)2005( )Jennewein
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التجارية عن طريق ختم اسم باير وشعارها عىل حبة األسبريين .وكان
األساس املنطقي العتماد هذه املقاربة أنه ،أن الناس كلما استهلكوا
األسبريين فسريبطون بينها وبني مصنعها األصيل ،باير .وينسب
جينيفاين قدرة باير عىل اإلبقاء عىل حصتها من السوق حتى بعد
انتهاء صالحية براءة األسبريين ،واملنافسة التي تلت ذلك من األدوية
الجنيسة ،إىل اسرتاتيجية التوسيم املذكورة ،باإلضافة إىل الجهود
التي بذلتها باير لبناء حسن نية املستهلك .ونظر هورفيتز وكافيس
( ،)Hurwitz and Caves) (1988من ناحية تجريبية أكثر ،يف
أنشطة تعزيز املبيعات وكيف ساعدت ،قبل وبعد انتهاء صالحية الرباءة،
عىل حماية حصة مصنع الدواء األصيل من السوق من املنافسني املصنعني
لألدوية الجنيسة .واكتشف الباحثان أن التوسيم ،عن طريق استخدام
الحماية بموجب العالمة التجارية ،باإلضافة إىل األنشطة اإلعالنية التي
تبارشها الرشكات بعد انتهاء صالحية الرباءة ،تساعد الرشكات عىل
تمديد بعض جوانب القوة السوقية التي تتمتع بها 49.وأسند الباحثان
هذا النجاح إىل حسن نية املستهلك ،والتي اكتسبتها الرشكات خالل فرتة
الحماية بموجب الرباءة وبعدها .غري أن هورفيتز وكافيس لفتا االنتباه
إىل أن هذه القوة السوقية ستتضاءل عىل األرجح ،مع مرور الزمن ،إذ
سيتزايد عدد منتجي الدواء الجنيس يف السوق وستكون املنافسة سببا
يف انخفاض سعر الدواء.

 49انظر كونيل وسشوبوسكان ()Conley and Sczoboscan
( )2001وكونيل وآخرون ()Conley et al
( )2008لالطالع عىل أمثلة أخرى.
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2.2.3
التوسيم القائم عىل املنتج مقارنة
بالتوسيم القائم الصورة
تعزز أنشطة التوسيم عادة االبتكار واألنشطة املتعلقة به .غري أن الرشكات
قد تستخدم اسرتاتيجيات التوسيم ،يف بعض األمثلة ،إلعطاء وجه جديد
ملنتج موجود أصال بدل االستثمار يف االبتكار  -مثال إذا أنشأت الرشكة
صورة جديدة للمنتج املوجود وسوقته عىل أساس أنه منتج جديد.
ويمكن ،تبعا لذلك ،أن يؤثر التوسيم عىل املنتج املبتكر عىل نحوين ،فإذا
استثمرت الرشكات يف أنشطة التوسيم لبيع منتج قائم عىل االبتكار،
يكون التوسيم يف تلك الحالة مكمال لالبتكار 50.أما إذا اعتمدت الرشكات
عىل األنشطة املذكورة لبيع منتج قائم عىل الصورة ،يكون التوسيم
بديال لالبتكار.
ويساعد عامالن عىل تحديد إن كانت الرشكات ستستثمر يف تقديم منتجات
قائمة عىل االبتكار ،أو عىل عكس ذلك ،يف تقديم منتجات قائمة عىل
الصورة .ويتعلق العامل األول بفعالية التكلفة املرتتبة عن االستثمار يف
أي نوع من املنتجني .ويتعلق الثاني باعتبارات أوسع ،من سبيل ما إذا
كان يمكن استخدام االستثمار يف العديد من املنتجات والتكنولوجيات،
51
لتحسني اسم العالمة التجارية للرشكات إىل أبعد حد ممكن.

 50قد يلعب التوسيم أيضا دورا يف عملية االبتكار .وعىل سبيل املثال،
نجح رشكة البيع بالتجزئة األمريكية وال  -مارت ()Wal-Mart
يف توسيم نفسها كتاجر تجزئة ذي أسعار منخفضة عن طريق
االستثمار يف سلسلة تزويد مبتكرة ،وهو نوع من مسار مبتكر يمنح
لوال  -مارت ميزة ،بخصوص التكلفة ،مقارنة بالرشكات املنافسة.
 51يقدم سوتون ( )1991( )Suttonنموذجا نظريا لهذا التحليل.
ويتيح النموذج سبيلني لزيادة جودة املنتج ،سواء املنتج القائم عىل
االبتكار (املوضوعي) أو املنتج القائم عىل الصورة (اإلدراك) .وبينما
ال يرى املستهلكون فرقا بني االثنني ،فإن الرشكات تفاضل بينهما
استنادا للوسائل عىل أساس أيهما أفضل من ناحية فعالية التكلفة .وقد
تختار الرشكات ،كلما طبقت النموذج ،االستثمار الذي يوفر إنتاجية
أفضل .ويلمح تحليل سوتون ،فيما يتعلق بمقارنة إنتاجية البحث
والتطوير مقابل اإلعالنات ،إىل أنه من الرضوري النظر يف إمكانية
االستفادة من االستثمارين يف العديد من املنتجات/التكنولوجيات.
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وترتبط تكلفة االستثمار يف املنتجات القائمة عىل االبتكار ،باملقارنة مع إذا كانت أنشطة التوسيم مكملة للمنتجات املبتكرة

املنتجات القائمة عىل الصورة ،بالعوامل الخصوصية للقطاع ،باإلضافة
إىل العوامل الخصوصية للرشكة املعنية .وقد تتوصل الرشكات إىل أن
تقديم منتجات قائمة عىل االبتكار سيكون فعاال من حيث التكلفة ،إذا
كانت الرشكات تنشط يف قطاعات تتميز بحداثة عهد السوق املعني ،وكان
املجال يتيح التفريق بني الرشكات عىل أساس املنتج .وعىل العكس من
ذلك ،فقد تخلص الرشكات إىل أن املنتجات القائمة عىل الصورة تتمتع
بأفضلية واضحة ،إذا كانت الرشكات تعمل يف أسواق تقل فيها الفوارق
بني املنتجات وتتباعد ،وكان االستثمار اإلضايف يف املنتج املبتكر قد يؤدي
إىل نتائج عكسية 52.وقد تجد ضمن هذه الفئة ،العديد من فئات السلع
الجاهزة – من سبيل السلع املعلبة الرخيصة املوجهة لالستهالك ،ومنها
وجبة الحبوب الجاهزة لألكل والشوربة املعلبة والشوكوالتة.
وتحدد العوامل الخصوصية للرشكة ما إذا كانت الرشكات ستقدم منتجات
قائمة عىل االبتكار أو عىل الصورة ،وتتضمن تلك العوامل أداء الرشكات
يف السوق ،وبراعاتها التكنولوجية واالعتبارات املرتبطة بالسمعة .ويكون
من األرجح أن تقدم الرشكات التي تتمتع بقدرات بحث وتطوير عالية
منتجات مبتكرة .غري أن تلك الرشكات ،إذا اكتشفت أنها تتمتع بسبق
تكنولوجي يمنع منافسيها من مجاراتها ،قد تستغل تلك األفضلية
االسرتاتيجية وأفضلية السمعة – بغض النظر عن األنشطة التي قد
تؤدي إىل إحداث منتجات جديدة – وتدخل بدل ذلك منتجات قائمة عىل
53
الصورة للحفاظ عىل املكانة الرائدة للرشكة يف السوق.

 52ناقش  )2012( Moorthyهذا املوضوع بمزيد من التفاصيل.
 53فحص أوفيك وسارفاري ( )2003( )Ofek & Sarvaryكيف
تقرر الرشكات ،يف محيط تنافيس متحرك ،ما إذا كانت ستدخل أم ال
منتجات جديدة استنادا عىل ميزاتها املتعلقة باالبتكار أو بالسمعة.
وقد قام الباحثان بافرتاضني معقولني ،وهما " "1أن الرشكة
قد تفقد بسهولة مكانتها الرائدة يف السوق "2" ،وأن النجاحات
السابقة تؤثر يف قرارات الرشكة املتعلقة باالستثمار .وبني الباحثان
أن الرشكات التي لها قدرة بحث وتطوير عالية ستستثمر أكثر يف
البحث والتطوير ،قصد الحفاظ عىل مكانتها الرائدة يف السوق .وكلما
زاد استثمار تلك الرشكات يف البحث والتطوير ،كلما قلت إمكانية
أن يقدر مالحقو الرشكة عىل منافستها .وسيشجع العدد القليل
من املنافسني الفعالني يف السوق الرشكات املذكورة عىل استغالل
أفضليتها االسرتاتيجية بدل مواصلة إنتاج منتجات مبتكرة أكثر.

يعتمد مدى فعالية قنوات التوسيم ،فيما يتعلق بتعزيز االبتكار ،عىل
جودة املعلومات التي يتلقاها املستهلك.
ويكون تعزيز املنتجات املبتكرة أسهل نسبيا إذا كانت تحمل سمات البحث
مقارنة بالتي تحمل سمات التجربة( .انظر اإلطار  2.3بشأن التمييز
بني السمتني) .وتتميز قنوات التوسيم من سبيل اإلعالنات بفعالية خاصة
لوضع مطالبات للسلع التي تحمل سمات البحث .ويعود ذلك إىل قدرة
املستهلكني عىل التأكد من السلع التي تحمل سمات البحث ،قبل رشائهم
لها 54.وتلعب اإلعالنات ،يف هذا املستوى ،دورا إخباريا إذ تلفت انتباه
املستهلكني إىل الفوارق الوجيهة يف املنتج.
أما يف حالة السلع التي تحمل سمات التجربة ،ينبغي أن تكون اإلعالنات
إخبارية ومقنعة .وال يمكن ،من حيث املبدأ ،التأكد من املطالبات التي
وردت يف اإلعالنات املتعلقة بالسلع التي تحمل سمات التجربة قبل رشاء
السلعة .وعليه ،فتميل الرشكات التي تنتج السلع التي تحمل سمات
التجربة ،إىل اإلنفاق عىل اإلعالنات أكثر من الرشكات التي تنتج السلع
التي تحمل سمات البحث ،إذ إن جودة املعلومات التي يتلقاها املستهلك
ال يمكن االعتماد عليها بنفس الدرجة مثلما هو الحال مع املعلومات
املستخدمة لرتويج املنتجات التي تحمل سمات البحث 55.وتزداد املبالغ
املستثمرة يف اإلعالنات ،بصفة عامة ،كلما زادت صعوبة إثبات تفوق
املنتجات املبتكرة ،أي بعبارة أوضح ،يكون االستثمار يف اإلعالنات
منخفضا يف حالة السلع املتميزة التي تحمل سمات البحث ،ويكون أعىل
يف حالة السلع املتميزة التي تحمل سمات التجربة ،ويبلغ االستثمار أعىل
املستويات يف حالة السلع الجاهزة غري املتميزة.

 54نيلسون ( )1974( )Nelsonوفورد وآخرون ()Ford et al
( )1990وأناند وشاتشار (.)2011( )Anand and Shachar
 55كالين وليفلري( .)1981جادل نيلسون ( )1974( )Nelsonأن
السلع التي تحمل سمات البحث ال تحتاج إىل الكثري من أنشطة
التوسيم مثلما هو الحال مع السلع التي تحمل سمات التجربة،
وذلك باألساس ،ألن املستهلكني يمكن أن يتأكدوا بسهولة من
الفوارق يف السلع التي تحمل سمات البحث قبل رشائها ،بينما
ال يمكن ذلك يف حال السلع التي تحمل سمات التجربة.
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اإلطار  :2.3سمات البحث مقارنة بسمات التجربة

يقابل التمييز بني سمات البحث وسمات التجربة ،بالرتتيب ،الفرق بني
السلع التي تحمل سمات البحث وتلك التي تحمل سمات التجربة.
ويمكن ،بأتم معنى الكلمة ،التعرف عىل السلع التي تحمل سمات البحث
عن طريق صفاتها املادية .وعليه ،فيمكن للمستهلك أن يفحص تلك السلع
ويقيمها ،قبل رشائها .وتتضمن أمثلة الصفات املادية تصميم املنتج وحجمه
ولونه .وبصفة عامة ،تندرج أية معلومات متعلقة باملنتج ضمن فئة السلع
التي تحمل سمات البحث طاملا أمكن الوثوق يتلك املعلومات– حتى وإن
لم يكن املستهلك قادرا عىل التأكد منها بصفة شخصية .وتعد املعلومات
الغذائية التي ترد عىل علبة وجبة الحبوب الصباحية أحد أمثلة تلك املعلومات.
أما السلع التي تحمل سمات التجربة ،فيمكن تقييمها فقط بعد رشاء السلع،
أي بعبارة أخرى ،يحتاج املستهلك إىل تجربة السلعة كي يميزها عن السلع
األخرى .وتضم األمثلة عن صفات املنتجات املتعلقة بالتجربة ،املعلومات
التي تشري إىل جودة السلعة ومتانتها ومدى وثوقيتها أو طعمها – من
سبيل الصفات املرتبطة باملأكوالت واملرشوبات.
املصدر( :نيلسون (.)1974 ،1970 ،)Nelson

غري أن ذلك ال يعني أن الرشكات التي تنفق عىل اإلعالنات أكثر من
غريها تنتج بالرضورة منتجات أعىل جودة من الرشكات األخرى ،خاصة
يف حالة املنتجات التي تحمل سمات التجربة .وعليه ،فكيف يمكن أن
يحدد املستهلكون إن كانت املنتجات الواردة يف اإلعالنات جيدة؟ أو
بعبارة أوضح ،هل يمكن أن يعتمد املستهلكون عىل املبالغ املنفقة عىل
اإلعالنات كمؤرش لتفوق املنتج؟ وسيكون من الصعب اإلجابة عىل هذا
السؤال بشكل قطعي؟ 56إذ يمكن أن تتأثر فعالية اإلعالنات كمؤرش،
بالعديد من العوامل.

 56نقدم الرشكات عادة مزيجا من اإلعالنات وتحديد األسعار ملنح املستهلكني
مؤرشات حول جودة منتجها (فلويت وغاريال (،)Fluet & Garella
 .)2002غري أن الدراسة لم تناقش تحديد األسعار وعالقته بجودة املنتج.
ولالطالع عىل نقاش إضايف بشأن السعر واإلعالنات والجودة انظر عىل
سبيل الذكر ال الحرص (أرتشيبالد وهاوملان ومودي (Archibald,
 )1983 ،)Haulman & Moodyوكالين وليفلري.)1981( ،

124

ويعتمد ذلك ،أوال ،عىل حافز الرشكة لتمييز نفسها عن اآلخرين .وتميل
الرشكات التي يرجح أن تستفيد من اإلعالنات إىل اإلنفاق عىل اإلعالنات
أكثر من الرشكات التي ال ترد ضمن تلك الفئة .فمثال ،تميل الرشكة التي
ترغب يف املباعدة بينها وبني منافسيها – نظرا للجودة العالية للمنتج
مقارنة باملنافسني – إىل االستثمار يف اإلعالنات أكثر من الرشكات
األخرى .ويفرتض أن تكون تلك الرشكة قادرة عىل اسرتجاع جزء من
املبالغ اإلضافية التي أنفقتها بهدف ترويج منتجاتها ،ألن املستهلكني
سيشرتون املنتجات ،بصفة متكررة ،عىل األرجح.
ولكن قد ال يكون هذا الحافز كافيا لتحديد فعالية اإلعالنات كمؤرش عىل
جودة املنتج 57.وإذا كان املستهلكون يعتربون بصفة عامة أن اإلعالنات
تقدم فعال مؤرشا جيدا عىل جودة املنتج ،فإن الرشكات التي تنتج املنتج
منخفض الجودة سيكون لها دافع أحمق لإلعالن ملنتجها بنفس القدر
مثل إعالن منافسيها للمنتج عايل الجودة 58.وتصري اإلعالنات ،يف تلك
الحالة ،مؤرشا محدثا للضجيج .أما إذا كانت تكلفة اإلعالنات عالية – ولم
يكن املستهلكون يعتمدون عىل اإلعالنات كمؤرش عىل الجودة ،فستقوم
الرشكات باإلعالن ملنتجاتها إذا كانت تحتاج إىل ذلك .وعليه ،فتصري قناة
59
التوسيم املذكور من جديد مؤرشا جيدا عىل جودة املنتج.

 57كومانور وويلسون (.)1979( ،)Comanor & Wilson
 58شمالينيس (.)1978( ،)Schmalensee
 59ليفني وبيك ويي ( .)2009( ،)Levin, Peck, & Yeغري أن
أسكينازي وآخرون ( )2010( ،)Askenazy, et alجادلوا
أن تكلفة اإلعالنات ينبغي أن تكون منخفضة كي تتيح املجال
ملزيد من املنتجات املبتكرة القائمة عىل البحث والتطوير.
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ويعتمد العامل الثاني الذي يحدد مدى جودة املنتج ،عىل مدى سهولة أن
يتأكد املستهلكون من مطالبات الرشكة اإلعالنية قبل رشاء املنتج ،ويعد هذا
صحيحا خصوصا يف حالة املنتجات التي تحمل سمات التجربة 60.وتلعب
قدرة املستهلكني عىل التأكد من املطالبات اإلعالنية ،يف هذه الحالة ،دورا
كبريا يف الرتويج ملبيعات املنتج 61.وقد يتجسد هذه التأكد عىل شكل الرشاء
املتكرر ،أو تحليل أو شهادة صادرة عن طرف آخر 62.وعىل سبيل املثال،
درس أرتشيبالد وآخرون ( )1983( )Archibald et alالعالقة بني
الجودة والسعر واإلعالنات يف حالة أحذية الجري .واكتشفوا أن التقييمات
التي تنرشها مجلة عالم الجري تؤثر إيجابيا عىل فعالية اإلعالنات كمؤرش
عىل جودة املنتج ،إذا أخذت العوامل مثل الفوارق يف السعر بعني االعتبار.

إذا كانت أنشطة التوسيم تقدر أن
تعوض الجوانب االبتكارية يف املنتج
تستخدم الرشكات الصورة ،أحيانا ،كطريقة للتميز عن منافسيها ،ويكون
ذلك يف بعض الحاالت مكمال للجوانب االبتكارية يف املنتج .غري أن الهوية
القائمة عىل الصورة ستكون بأتم معنى الكلمة هوية أُنشئت من خالل
اإلعالنات فقط ،وال تعتمد عىل املنتج النهائي .وتنشئ اإلعالنات ،بصفة
عامة ،هوية العالمة التجارية عرب ربط تلك العالمة مع صور معينة.
كما يمكن أن تنشئ اإلعالنات هوية العالمة التجارية ،بكل بساطة ،عن
طريق إذكاء الوعي بالعالمة التجارية ،إذ يسند املستهلكون درجة جودة
63
أعىل للعالمات التجارية التي ألفوها.

60
61

62

63

كالين وليفلري.)1981( ،
انظر كافيس وغرين ( )1996( ،)Caves & Greeneوهاكينيس
وبييتز ( .)2009( ،)Hakenes & Peitzوحسب كافيس وغرين
( )1996الرتابط بني تصنيفات العالمات التجارية واألسعار ونفقات
اإلعالنات ،املتعلقة بحوايل  200منتج قيَّمتها تقارير املستهلك
األمريكي .واكتشف الباحثان أن اإلعالنات تعمل ،بصفة عامة ،كمؤرش
للجودة فقط يف الحاالت التي يمكن فيها التأكد من جودة املنتج.
يرجح أن تنجح الرشكات التي بنت الثقة حول عالمات تجارية قائمة
عىل جودة املنتج ،أكثر من غريها يف ترويج منتجها املبتكر عرب سمات
التجربة .ولكن هذه الثقة املتعلقة باسم العالمة التجارية يخلق مشكلة
خطر أخالقي قد يؤدي إىل انحراف الرشكات عن توفري منتجات عالية
الجودة .غري أنه قد ثبت أن املستهلكني يستطيعون معاقبة تلك الرشكات
عىل انحرافها ،مثال ،عن طريق االمتناع عن عمليات الرشاء من عند الرشكة
يف املستقبل .انظر كالين وليفري ( )1981وتشوي (.)1998( )Choi
ستوكس ( )1985( )Stokesوهوير وبراون
(.)1990( )Hoyer and Brown

وتكون العالمات التجارية التي بنت اسمها استنادا إىل الصورة ،يف
أغلب األحيان ،من العالمات التي تلجأ إىل اإلعالنات املقنعة .ويمكن أن
يجذب هذا النوع من اإلعالنات املستهلكني من رشيحة عمرية معينة،
من ذلك إعالنات بيبيس ،التي تجذب الشباب – "جيل البيبيس" .وقد
تربط اإلعالنات املقنعة نفسها ،أيضا ،بسبب يجذب فئة أوسع ،من
سبيل "صابون دوف ملن تحرتم كونها امرأة" 64.وتحتاج الرشكات التي
تستخدم اإلعالنات املقنعة إىل أن تستهدف يف اسرتاتيجيتها مجموعات
معينة من املستهلكني ،عن طريق جذبهم من خالل ما يفضلونه عىل
الصعيد الشخيص أو املوضوعي ،أو غالبا ،عىل الصعيد العاطفي.
وقد وضحت تجارب الجعة التي قام بها أليسون وأوهل (Allison
 )1964( )and Uhl’sقوة هويات العالمة التجارية القائمة عىل
الصورة .وقد صنف املستهلكون يف تلك التجارب العديد من العالمات
التجارية للجعة بعد تذوقها – مرة بشكل أعمى أخفيت فيها أسماء
العالمة التجارية ،ومرة ثانية بعد الكشف عن أسماء العالمة التجارية.
وقد توصل املؤلفان إىل أن تصنيفات املستهلكني تغريت بني التقييم
األول والثاني ،رغم أن تذوق أنواع الجعة تم يف نفس الرتتيب تماما.
ويثبت ذلك أن التوسيم الذي تحدثه الصورة يلعب دورا كبريا يف التأثري
عىل رؤية املستهلكني للمنتجات .وال تخلو الذاكرة الشعبية للتسويق من
قصص حول عالمات تجارية احتلت مكانات مختلفة يف أوقات مختلفة،
65
رغم أن املنتج يف حد ذاته لم يتغري.

( 64مورثي.)2013 ،
 65تم تقديم العالمة التجارية مالبورو ( )Marlboroكسجائر
للنساء يف  ،1924واعتمدت شعار "معتدل مثل شهر مايو".
وتم إعطاؤه مكانة جديدة يف  1954كسجائر للرجال ،وتضمنت
اإلعالنات رجال موشم .انظرwww.rochester.edu/College/ :
ANT/faculty/foster/ANT226/Spring01/history.html
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3.2.3
أنشطة التوسيم التي قد تثري بعض
املخاوف بشأن املنافسة
قد تثري االستثمارات املتعلقة بالتوسيم بعض املخاوف بشأن املنافسة.
إذ إن أنشطة التوسيم تجعل من الصعب إقناع املستهلكني باالنتقال من
سلع تحمل عالمة تجارية ،نظرا لحسن النية التي تم إرساؤها .كما أن
الرشكات التي تتمتع عالمتها التجارية بسمعة قوية يمكن أن تمنع دخول
66
املنافسني لألسواق الجديدة.
كيف تثري أنشطة التوسيم بعض املشاغل املتعلقة باملنافسة؟ أوال ،يمكن
أن تحدث قنوات التوسيم الفعالة حواجز تمنع من دخول السوق ،إذ
قد تؤدي تلك القنوات مثال إىل زيادة تكلفة اإلعالنات لكل املصنعني يف
السوق 67.فإذا كان يمكن التأثري عىل املستهلكني بسهولة عن طريق
اإلعالنات ،فإن الرشكات ستنفق تبعا لذلك أمواال أكرب عىل أنشطة الرتويج
للمبيعات .وقد يؤدي ارتفاع نفقات التسويق واإلعالنات إىل انخفاض
هامش ربح الرشكات ،مما قد يؤدي بدوره إىل إجبار الرشكات األصغر
عىل مغادرة السوق .كما أن ذلك قد ينفر الرشكات الجديدة من تكاليف
68
اإلعالنات الباهظة ،فال تدخل السوق أصال.

 66نظر تشوي وسكاربا ( )1986( )Choi and Scarpaيف
كيفية استخدام الرشكات السرتاتيجية نرش العالمة التجارية لردع
دخول منافسني جدد .ويطبق نرش العالمة التجارية عادة يف سوق
التمييز األفقي بني املنتجات ،ويشري إىل الوضعيات التي تستخدم
فيها الرشكات اسم عالمتها التجارية والسمعة التي اكتسبتها،
قصد دخول أسواق جديدة .وقد وثق شمالينيس ( )1978إحدى
تلك الحاالت يف سوق وجبة الحبوب الصباحية الجاهزة لألكل.
( 67كومانور وويلسون.)1967 ،
 68انظر (سوتون.)1991 ،
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وقد تؤدي أنشطة التوسيم الفعالة ،من جهة ثانية ،إىل تقسيم السوق،
مما يؤثر بدوره عىل مستوى املنافسة الفعالة يف السوق 69.وتنجح أنشطة
التوسيم يف القيام بذلك ،عن طريق إقناع املستهلكني باعتبار املنتجات
املتشابهة كمنتجات مختلفة تماما عن بعضها البعض إىل درجة أن تلك
املنتجات تعترب بدائل غري مثالية لبعضها البعض وتتنافس يف أقسام
مختلفة يف السوق (انظر الفقرة الفرعية  1.3.3لالطالع عىل نقاش إضايف
بشأن قابلية املنتج لالستبدال وكيف يرتبط ذلك باملنافسة) .وعليه فقد
يؤثر تقسيم السوق املذكور يف مستوى املنافسة التي تواجهها الرشكات،
وقد يؤدي إىل حاالت تجد الرشكة فيها نفسها كاملنتج الوحيد يف السوق.
مما يحدث بدوره سلوكا محتمال مضادا للمنافسة.
ويف النهاية ،قد تؤدي أنشطة التوسيم إىل تركيز القوة السوقية بني أيدي
بعض الرشكات القليلة .وتؤدي العوائق الصعبة أمام دخول السوق،
باإلضافة إىل غياب التنافسية بني املنتجات التي تحمل عالمات تجارية
أو غريها من املنتجات بسبب أنشطة التوسيم ،إىل انخفاض عدد الرشكات
يف السوق .ويؤدي تركيز السوق املذكورإىل احتمال انتهاج الرشكات
املتبقية يف السوق فيما بينها لسلوك تواطئي ومضاد للمنافسة .واألهم
من ذلك ،يمكن أن يؤثر تركيز القوة بشكل سلبي عىل االبتكار ،رغم أن
70
ذلك يعتمد عىل عوامل خصوصية بالقطاع.

 69ال يوجد تعريف قانوني ملصطلح املنافسة الفعالة .غري أن السلطات
املعنية باملنافسة تشري إليه قصد وصف إطار منافسة يرسم مالمح
املفهوم األسايس للمنافسة املثىل ،مثلما ورد وصفها يف النظرية
االقتصادية .انظر (منظمة التعاون االقتصادي والتنمية.)2012 ،
 70ديكسيت وستيغليتز (.)1977( )Dixit and Stiglitz
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3.3
صون املنافسة
أبرز النقاش السابق كيف يمكن أن تثري أنشطة التوسيم بعض املشاغل
املتعلقة باملنافسة .وتدور هذه املشاغل حول أسماء العالمات التجارية
القوية والحواجز املنيعة أمام دخول السوق – الناجمة عن أنشطة
التوسيم – وتأثريها عىل املنافسة والسعر.
وتتغاىض السلطات املعنية باملنافسة عموما عن اسم العالمة التجارية
القوية املوجودة وسمعتها .ويعد االسم والسمعة أوجه استثمار رعتها
الرشكات عىل مدى الزمن ،من أجل بناء ثقة املستهلكني وحسن النية كجزء
من طريقة العمل العادي يف األسواق التنافسية .وال يوجد أي سبب بديهي
كي ال تتمكن تلك الرشكات من االستفادة من شهرة عالمتها التجارية
لدى املستهلكني ،والتي قد تتجىل يف والء شديد من طرفهم وتحسسهم
71
بشكل أقل من تغريات السعر.

وقد أعربت السلطات املعنية باملنافسة عن انشغالها يف بعض املجاالت،
ومنها الوضعيات التي تدعم فيها الرشكة قوتها السوقية عن طريق
املعامالت املالية ،من سبيل عمليات االندماج واالستحواذ ،ومن خالل
الرتتيبات العمودية .وقد تبدي السلطات املعنية باملنافسة قلقها ،يف حالة
عمليات االندماج واالستحواذ ،بشأن األصول املشرتكة للكيان املرتتب
عن االندماج وبشأن العالمات التجارية التي تحملها وكيف ستؤدي إىل
زيادة احتمال التنسيق والتواطؤ بني الرشكات املتنافسة ،وعىل العكس
تماما ،قد تبدي تلك السلطات قلقها من أن الكيان املرتتب عن االندماج
ال يرجح أن يكتسب قوة سوقية هامة ،قد تمكنه من الترصف ،كأحد
املحتكرين ،بشكل مستقل عن منافسيه 73.وقد تبدي السلطات قلقها،
يف حالة الرتتيبات العمودية ،من أن بعض بنود التوزيع – التي اعتمدت
بالتماس من الطرف املتفاوض األقوى – تتعارض مع رشوط املنافسة
وقد تؤدي إىل خفض سعادة املستهلك اإلجمالية 74.وتأخذ السلطات بعني
االعتبار ،يف حالة التوسيم بشكل خصويص ،ما إذا كان الطرف املتفاوض
األقوى يسند قوته السوقية إىل أصول العالمة التجارية التي لديه.

ومن جهة أخرى ،ترى السلطات املعنية باملنافسة أن الحماية بموجب
العالمة التجارية تكمل االبتكار واملنافسة وتدعمهما ،إذ أنها تحول دون
إحداث املنافسني اللتباس لدى املستهلكني أو دون استفادتهم مجانا من
شهرة العالمة التجارية التي طورتها الرشكات .وال يسمح للمنافسني
باستخدام نفس العالمة التجارية التي يستخدمها أصحاب الحقوق ،من
أجل ترويج منتجاتهم ،ولكن يمكن لهم بكل حرية بيع نفس املنتجات
72
تحت أسماء وهويات مختلفة.

 71انظر ديساي ووولري (.)2010( ،)Desai & Waller
 72يمكن ،عىل سبيل املثال ،أن يكون مالك العالمة التجارية قد سجل العالمة
بخصوص أحذية الجري ،مما يعطي الحق ملالك العالمة التجارية يف
الحيلولة دون بيع املنافسني ألحذية جري تحمل عالمة تجارية مشابهة
قد تخلق التباسا لدى املستهلك .غري أن ذلك ال يمنع املنافسني من بيع
أحذية الجري ،طاملا أنها تحمل اسما مختلفا .كما يمكن للمنافسني
أن يختاروا بيع منتجاتهم كأحذية جري ال تحمل عالمة تجارية.

 73يشار إىل األفعال املضادة للمنافسة يف االتحاد األوروبي كإساءة
استعمال الهيمنة ،بينما يشار إليها يف الواليات املتحدة كاحتكار .وتعترب
الرشكة مهيمنة إذا كانت تستطيع الترصف دون أن تأخذ بعني االعتبار
مستهلكيها وزبائنها ومنافسيها ،رغم أن هذا التعريف يختلف من والية
قضائية إىل أخرى .ويمكن أن تتجىل ممارسة الرشكة لتلك القوة الهامة
يف السوق ،يف بعض األحيان ،يف قدرتها عىل رفع األسعار فوق املستويات
التنافسية أو إبقائها يف تلك املستويات ،كما تتجىل يف حافز الرشكة
للقيام بذلك .وللمزيد من التفاصيل ،انظر ،عىل سبيل الذكر ال الحرص ـ
الخطوط التوجيهية للجماعة األوروبية بشأن نقل التكنولوجيا (،)2004
ولجنة التجارة الفدرالية وإدارة العدل ( )2010يف الواليات املتحدة.
وانظر أيضا رشكة العالمات التجارية املتحدة ورشكة العالمات التجارية
املتحدة القارية املحدودة ضد لجنة الجماعات األوروبية (.)1978
 74قد تشمل بنود التوزيع خيارات لقنوات التوزيع ومختارات من
تجار التجزئة الخصوصيني ورشوط بيع املنتج/الخدمة ،إلخ.
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1.3.3
تقييم القوة السوقية للرشكات
تلعب العالمات التجارية دورا هاما يف تقييمات السلطات املعنية
باملنافسة لعمليات االندماج واالستحواذ .وتعد العالمات التجارية أحد
العوامل التي تحدد مدى القوة السوقية للرشكات .وتكون الرشكات
التي تحمل منتجاتها عالمات تجارية قوية قادرة ،يف أغلبها ،عىل
رفع أسعار السلع أو الخدمات التي تعرضها دون أن تعاني من
انخفاض طلب املستهلكني عىل منتجاتها 75.وتشتق الرشكات تلك
القوة السوقية من كون السلع التي تحمل العالمة التجارية تنتمي
إىل صنف السلع غري القابلة لالستبدال فيما بينها بشكل مثايل .وما
تعنيه ذلك ،ضمنا ،هو أن املستهلكني يميلون بشكل أقل إىل االنتقال
من املنتج الذي يحمل العالمة التجارية إىل منتج منافس ،حتى وإن
ارتفع سعر املنتج الذي يحمل العالمة التجارية (انظر اإلطار .)3.3

ولعل أحد األمثلة عن كيفية استخدام السلطات املعنية باملنافسة للعالمات
التجارية للرشكات من أجل التعرف عىل السوق الوجيهة للمنتج املعني
بالتقييم ،هو تحليل الجماعة األوروبية لسنة  2010لفئة منتج مزيل
العرق يف قضية اندماج أونيليفر (/)Unileverسارة يل (Sara
 77.)Leeوتتطابق األنشطة االقتصادية ألونيليفر وسارة يل يف العديد
من فئات املنتجات ،وقد ضمت فئة مزيل العرق أكرب عدد من املنتجات
املتميزة ،وتقترص املنافسة يف تلك السوق أساسا بني املنتجات املزيلة للعرق
التي تحمل أسماء العالمات التجارية 78.وتدفع كل من أونيليفر وسارة
يل بأن سوق مزيل العرق واحد فقط ،بينما تدفع املفوضية األوروبية
بأن التعريف يجب أن يكون أضيق وأن يشمل أقسام السوق املتعلقة
بمزيل العرق للرجال ومزيل العرق لغري الرجال .وتوصلت املفوضية
األوروبية ،بعد استخدام التعريف الضيق للسوق الوجيهة للمنتج ،إىل
أن االندماج املقرتح سيؤدي إىل آثار محتملة مضادة للمنافسة يف أسواق
79
مزيل العرق لغري الرجال يف العديد من أرايض االتحاد األوروبي.

وتأخذ السلطات املعنية باملنافسة بعني االعتبار أصول العالمات التجارية
للرشكات للتعرف عىل السوق الوجيهة للمنتج وتقييم اآلثار التنافسية
لعمليات االندماج واالستحواذ املقرتحة 76.ويعني التعريف الضيق
للسوق الوجيهة ،ضمنا ،أن الرشكات التي لديها عالمات تجارية تملك
قوة سوقية كبرية ،بينما يعني التعريف املوسع ،ضمنا ،عكس ذلك تماما.

 75يشري علماء االقتصاد إىل هذا النوع من القوة السوقية إذ
تواجه الرشكة مرونة ضعيفة للطلب مقارنة بالسعر.
 76يعد التعرف عىل السوق الوجيهة ،الخطوة األوىل لتقييم القوة السوقية
للرشكة .ويكون السوق الوجيه هو السوق الذي يعترب فيه املستهلكون
املنتجات أو الخدمات املتعلقة بمجموعة خصوصية بدائل .ويجرى
التقييم املذكور عادة بشأن عدد معني من املنتجات أو الخدمات التي
يزعم أن الرشكة قد قامت ضمنها بممارسات غري مرشوعة.
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( 77القضية رقم  - COMP/M.5658أونيليفري/سارة يل
للعناية بالجسم .)2010 ،تضم أونيليفر كيانني منفصلني
وهما رشكة أونيليفر املحدودة وأونيليفر املحدودة العامة،
غري أن الكيانني يعمالن كوحدة اقتصادية وحيدة.
 78وفقا للوثائق التي أودعتها رشكتا أونيليفر وسارة يل ،تتطابق األنشطة
االقتصادية للرشكة يف سبعة فئات منتجات أخرى ،وهي مزيل العرق
وتنظيف البرشة والعناية بالبرشة والعناية باألقمشة وعطر ما
بعد الحالقة والعناية بالفم والعناية بالشعر والتنظيف املنزيل.
 79تملك أونيليفر العالمة التجارية املتعلقة بمنتجات مزيل العرق التي تحمل
أسماء العالمات التجارية أكس (( )Axeلينكس ( )Lynxيف اململكة
املتحدة وريكسونا (( )Rexonaشور ( )Sureيف اململكة املتحدة
ودوف ( )Doveوفازلني ( )Vaselineوإينبولس (،)Impulse
بينما تسوق سارة يل منتجاتها تحت اسم سانكس (.)Sanex
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وأبرز التحليل املنطقي للمفوضية األوروبية التي فصلت سوق منتج
مزيل العرق إىل قسمني ،كيف تنظر السلطة املعنية باملنافسة املذكورة
يف العالمات التجارية عند التعرف عىل السوق الوجيهة ورسم حدودها.
وقد نظرت املفوضية األوروبية ،أوال ،يف إدراك املستهلكني لسوق
مزيل العرق .وتشري دراسة استقصائية أجرتها املفوضية األوروبية
إىل أن أغلب املستهلكني يرون أن منتجات مزيل العرق للرجال مختلفة
بشكل كامل عن منتجات مزيل العرق لغري الرجال .ونظرت املفوضية
األوروبية ،بعد ذلك ،يف مبيعات الرشكات والجهود الرتويجية باإلضافة
إىل العوائق املتعلقة بالعرض التي ستحول دون انتقال الرشكات من
إنتاج منتجات مزيل العرق للرجال إىل إنتاج منتجات مزيل العرق
لغري الرجال أو العكس .وتوصلت املفوضية األوروبية إىل أن الوقت
واالستثمار املايل الهامني اللذين يتطلبهما إنتاج املنتج املتعلق بأحد
قسمي السوق املذكورين ،وتسويق ذلك املنتج ،يحد من قدرة الرشكة
عىل دخول الرشكة أو عىل االنتقال من تزويد قسم معني من السوق إىل
تزويد القسم اآلخر .كما أخذت املفوضية األوروبية بعني االعتبار كيف
يسوق تجار التجزئة املنتجات والحظت املكانة املختلفة التي أسندت
ملنتجات مزيل العرق ،حسب اختالف جنس املستهلكني .وبارشت يف
النهاية اختبارا نظريا للمحتكرين قيمت من خالله قابلية االستبدال بني
نوعني من منتجات مزيل العرق باستخدام اختبار الزيادات يف األسعار
غري العرضية والهامة رغم صغرها (انظر اإلطار  .)3.3واستخدمت
املفوضية األوروبية بيانات تحليل سوق التجزئة التي قدمتها أونيليفر،
وتوصلت إىل أن املحتكر النظري الذي ينتج منتجات مزيل العرق لقسم
السوق املتعلق بغري الرجال لن يواجه منافسة من املنافسني يف قسم السوق
املتعلق بالرجال 80.وقد أشارت كل التقييمات التي قامت بها املفوضية
إىل أن فصل السوق يتم عىل أساس الجنس يف فئة منتجات مزيل العرق.

اإلطار  :3.3كيف تحدد السلطات املعنية باملنافسة السوق الوجيهة
للسلع املتميزة
تشتغل السلطات املعنية باملنافسة يف أحيان كثرية عىل التعريفات املعقدة
املتعلقة بسوق املنتج وبالسوق الجغرافية ،قصد تقييم الرضر التنافيس
الفعيل واملحتمل الذي تسبب فيه سلوك معني لرشكة أو ألكثر .وتستخدم
تلك السلطات العديد من الطرائق التجريبية بهدف تعريف السوق الوجيهة
ألغراض مكافحة االحتكار.
وتستند القياسات التي تحدد ما إذا كانت املنتجات بدائل مبارشة لبعضها
إىل وحدة قياس املرونة بني أسعار الطلب بني املنتجني .ويحدد هذا القياس
مدى استجابة الطلب عىل املنتج لتغري سعر منتج ثان ،مشابه له .فإذا كان
لتغري السعر بعض التأثري ،وبلغ التأثري درجة أن تغري سعر املنتج األول
أدى إىل ارتفاع الطلب عىل املنتج الثاني ،فإن املنتجني قابالن لالستبدال
ويمكن أن ينتميا إىل نفس السوق الوجيهة .أما إذا لم يكن لذلك أي تأثري،
فال يعترب املنتجان بديلني لبعضهما وال ينتميان إىل نفس السوق.
وتكون املنتجات املتميزة عادة بدائل غري مثالية لبعضها البعض .ويعني
ذلك ضمنا أن املنتجات ،رغم أنها ليست بدائل مبارشة ،فهي متشابهة
بشكل كاف لتتنافس مع بعضها يف نفس فئة املنتج .ويمكن أن نستخدم
مثال كوكا كوال وبيبيس .إذ يمكن أن يفضل املستهلك ،رشاء علبة كوكا
كوال ،رغم أن سعر منتج كوكا كوال أغىل من سعر منتج بيبيس املقابل له.
غري أن املستهلك ذاته ،قد يميل إىل رشاء علبة بيبيس إذا لم يكن مرشوب
كوكا كوال متاحا.
وتستخدم قياسات معقدة أكثر ،قصد قياس ما إذا كان املنتجان ينتميان
إىل نفس السوق الوجيهة.
ويعد اختبار الزيادات يف األسعار غري العرضية والهامة رغم صغرها
أحد أهم االختبارات املستخدمة .ويقيم هذا االختبار السوق الوجيهة من
منظور املحتكر النظري .وينظر فيها كسوق تضم أضيق تصنيف لجميع
املنتجات الوجيهة واملناطق التي يمكن أن يفرض فيها املحتكر الزيادة يف
السعر الهامة رغم صغرها .ويمكن القول إن اختبار الزيادات يف األسعار
غري العرضية والهامة رغم صغرها هو معيار دويل لتعريف السوق ،تطبقه
الواليات املتحدة وكندا ونيوزيلندا وأسرتاليا والدول األعضاء يف االتحاد
األوروبي ،عند تقييمها لحاالت االندماج.
غري أن حصة السوق – استنادا إىل األسواق الوجيهة التي حددها اختبار
الزيادات يف األسعار غري العرضية والهامة رغم صغرها – قد ال تعكس
القوة السوقية للرشكات ،يف األسواق املتعلقة باملنتجات املتميزة إذا كانت
العالمات التجارية تلعب دورا هاما يف تلك األسواق ،وعليه فقد تؤدي إىل
تقييم خاطئ للديناميكية التنافسية يف السوق الخصوصية.

 80قامت رشكة أي يس نيلسني ()AC Nielsen Company
بجمع البيانات ،وهي مقدم خدمة تعقب تجارة التجزئة.
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ومنح العيب املذكور الذي يميز استخدام هذا االختبار ،أهمية أكرب الستخدام
اختبار مختلف يشار إليه باسم اختبار مؤرش الضغط للزيادة يف األسعار.
وقد اقرتح هذا املؤرش عاملا اقتصاد املنافسة جوزيف فاريل وكارل شابريو
(فاريل وشابريو ( )2010 ،2008 ،)Farrell & Shapiroاللذين
عمال ،بالرتتيب ،يف لجنة التجارة الفدرالية ويف إدارة العدل يف الواليات
املتحدة ،ويقيس االختبار الحوافز التي لدى الرشكات املدمجة لزيادة
أسعار منتجاتهم بعد االندماج ،رغم أن االختبار ال يستطيع التنبؤ بحجم
تلك الزيادة .وينظر املؤرش يف مدى القرب بني منتجات الرشكات املدمجة
القابلة لالستبدال ،باملقارنة مع منتج آخر ،وهو قياس يعرف باسم نسبة
التحريف .وبكل بساطة ،تقيس النسبة املذكورة جزء املبيعات التي خرسها
املنتج املدمج (ألف) مع املنتج املدمج اآلخر (باء) ،كنتيجة لزيادة سعر
املنتج املدمج األول (ألف).
ويحاول كل من اختبار الزيادات يف األسعار غري العرضية والهامة رغم
صغرها واختبار الضغط للزيادة يف األسعار اإلجابة عىل نفس السؤال،
وهو هل ستؤدي عملية االندماج املقرتحة إىل زيادة حافز الزيادة يف أسعار
املنتجات املشرتكة دون تكبد عواقب انخفاض الطلب عىل تلك املنتجات،
81
مثلما هو متوقع عادة يف البيئة التنافسية؟
غري أن االختبارين يختلفان يف طريقة إجابتهما عىل السؤال .إذ ينظر االختبار
األول يف الحالة النظرية ألحد املحتكرين ويف سلة منتجات باملقارنة مع
سلة منتجات أخرى ،بينما يؤدي اختبار الضغط للزيادة يف األسعار نشاطا
متعلقا بالرشكات املدمجة املقرتحة وبسلة املنتجات املشرتكة .وباإلضافة إىل
ذلك ،يأخذ االختبار الثاني بعني االعتبار املنافسة التي تواجهها الرشكات
يف السوق ،وهو عامل ال يأخذه االختبار األول بعني االعتبار.
مالحظة :ملزيد النقاش بشأن هذه املسألة ،أنظر منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتصادي (.)2012

 81يرجح أن تحث الزيادة يف سعر املنتج املستهلكني ،يف البيئة
التنافسية ،لالنتقال إىل منتج قابل لالستبدال.
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وقد تنظر السلطات املعنية باملنافسة أيضا يف العالمات التجارية أو
مجموعة العالمات التجارية للرشكة ،عند استعراض تأثريات عملية
االندماج املقرتحة عىل السوق .فإذا كان اسم العالمة التجارية للرشكة
قويا أو كانت لديها مجموعة أسماء عالمات تجارية تتعلق بالعديد من
املنتجات التي تتمتع جميعها بالحماية بموجب العالمات التجارية،
قد تقرتح السلطات املعنية باملنافسة أن تتخىل الرشكة عن بعض تلك
العالمات التجارية قبل أن توافق عىل عملية االندماج املقرتحة .وتعد
عملية االندماج بني دريري ( )Dreyerونستيل ( )Nestléيف سوق
العالمات التجارية املمتازة لآليس كريم – بالخصوص يف سوق اآليس
كريم املمتاز جدا – أحد األمثلة عىل ذلك .وقد طالبت لجنة التجارة
الفدرالية يف الواليات املتحدة ،يف مارس  ،2003بأمر احرتازي أويل
لردع عملية اندماج نستيل ودريري .وقد أبدت اللجنة قلقها من أن عملية
االندماج ستؤدي إىل سيطرة نستيل عىل  60باملائة من سوق اآليس كريم
املمتاز جدا .وبما أن نستيل تسوق اآليس كريم املمتاز جدا الخاص بها
تحت العالمة التجارية هاغن دازس ( )Häagen-Dazsوأن دريري
تشمل دريمريي ( )Dreameryوغوديفا ( )Godivaوستارباكس
( ،)Starbucksفقد قيمت لجنة التجارة الفدرالية أن ذلك يعد دليال
عىل أن عملية االندماج بالشكل املتوقع ستحدث تركزا كبريا 82.ووافقت
نستيل ودريري ،كحل قانوني ،عىل التخيل عن ثالث عالمات تجارية خاصة
83
بدريري ،باإلضافة إىل أصول التوزيع التي تملكها نستيل.

 82سوقت دريري منتجات اآليس كريم املمتازة جدا الخاصة بها،
تحت العالمة التجارية غوديفا ،بموجب ترصيح من رشكة غوديفا
شوكوالتيي ( ،)Godiva Chocolatier, Inc.والعالمة
التجارية ستاربكس ،بناء عىل رشاكة مع رشكة ستاربكس.
 83انظر البيان الصحفي للجنة التجارة الفدرالية ،املؤرخ يف  25يونيو
" ،2003نستيل-دريري تسوي تهم لجنة التجارة الدولية" ،ويمكن االطالع
عليها عىل اإلنرتنت .www.ftc.gov/opa/2003/06/nestle.shtm

إنشاء العالمات التجارية واالبتكار واملنافسة

الفصل الثالث

ويعد استحواذ العالمتني التجاريتني ألجهزة املطبخ التابعة لرشكة
سيب (Société d'Emboutissage de Bourgogne’s
) )(SEBعىل رشكة مولينكس ( )Moulinexأحد األمثلة املتعلقة
بحاالت استخدام السلطات املعنية باملنافسة للتخيل ،كحل قانوني للحيلولة
دون التأثريات املحتملة املضادة للمنافسة 84.وكانت سيب تملك عالمتني
تجاريتني شاملتني ،وهما تيفال ( )Tefalورووينتا (،)Rowenta
وتحكم مولينكس ،من جهة أخرى ،سيطرتها عىل عالمتني تجاريتني
مشهورتني بنفس القدر ،وهما مولينكس وكروبس ( .)Krupsوقد
قضت املفوضية األوروبية بتعليق استخدام رشكة سيب مؤقتا للعالمة
التجارية التي استحوذت عليها حديثا وهي مولينكس ملدة ثماني سنوات،
كي تسمح املفوضية باندماج الرشكتني ،وستقوم سيب خالل تلك الفرتة
بإصدار ترخيص لطرف آخر ملدة خمس سنوات ،وتمتنع عن استخدام
85
تلك العالمة التجارية ملدة ثالث سنوات.
وإذا كانت أسماء العالمات التجارية التي أنشئت بفضل أنشطة التوسيم
تتمتع بقوة يف السوق ،فلن تواجه املنتجات التي تحمل العالمة التجارية
أي مزاحمة يف السوق ،وقد تمنح بدورها قوة سوقية كبرية ألصحاب
السلع أو الخدمات التي تحمل العالمة التجارية ،مما قد يثري بعض
املخاوف املضادة للمنافسة .وقد أثارت عملية اندماج رشكة املطاحن
العامة ( )General Mills Inc.مع رشكة بيلسبوري (Pillsbury
 )Co.تلك املخاوف املذكورة يف سوق خليط الفطائر .وكان النجاح قد
حالف الرشكتني يف إنشاء عالمات تجارية منفصلة ملنتجات خبز تتكافأ
يف وظائفها .واعتربت لجنة التجارة الفدرالية أن الرشكتني ،ونظرا
لجهودها املتعلقة بالتوسيم ،تقدران عىل الترصف بشكل مستقل عن
منافسيها ،إذ ال يرجح أن تحث أي زيادة يف سعر املنتجات املذكورة
التي تحمل العالمة التجارية املستهلكني عىل االنتقال إىل منتجات الخبز
املشابهة األخرى ،بما يف ذلك الطحني الذي ال يحمل عالمة تجارية .ولم
تحصل عملية االندماج بني املطاحن العامة وبيلسبوري عىل املوافقة إال
بعد أن وافقت بيلسبوري عىل التخيل عن خط منتجات الخبز الخاصة
بها 86.وبالتوازي مع ذلك التحليل املنطقي لم تحصل عملية اندماج
رشكة كيمربيل كالرك ( )Kimberly-Clark Corp.ورشكة سكوت
للورق ( )Scott Paper Co.عىل املوافقة ألن اللجنة اعتربت أن
عملية االندماج ستؤدي عىل األغلب إىل رضر بمستهلكي املناديل الورقية
ومناديل مسح األطفال.

 84انظرhttp://europa.eu/rapid/press- :
release_IP-03-1531_en.htm
 85انظر ("رشكة املساهمة بابيليس ( )Babyliss Saضد لجنة
الجماعات األوروبية ،القضية رقم .)2003 ،"T-114/02
 86رشكة املطاحن العامة (/)General Mills Inc.
رشكة دياجيو املحدودة العامة (/)Diageo PLC
رشكة بيلسبوري (.)2001( )Pillsbury Co.

وقد كان كل طرف يف عملية االندماج يف الحالتني يملك أسماء عالمات
تجارية قوية .وقد بينت السلطات املعنية باملنافسة أن توحيد أسماء
العالمات التجارية املذكورة ،عن طريق عملية االندماج ،سيجعل من
الصعب عىل الرشكات التي تريد االلتحاق بالسوق القيام بذلك ،وربما
قد يرض برفاهة املستهلكني.
وتضم األمثلة املتعلقة باملخاوف املتعلقة باملنافسة الناجمة عن قنوات
التوسيم الفعالة ،قضية رشكة املساهمة بابيليس ()Babyliss SA
ضد اللجنة 87.وكانت بابيليس ،التي دخلت حديثا سوق أجهزة املطبخ،
طعنت يف قرار املفوضية األوروبية لتمكني رشكة سيب من االستحواذ عىل
مولينكس ،والتي ورد ذكرها فيما سبق ،وجادلت أن املفوضية األوروبية
لم تنظر يف جميع اآلثار املضادة للمنافسة املرتتبة عن عملية االندماج عىل
الرشكات الجديدة يف السوق .وجادلت بابيليس يف الوثائق التي قدمتها
أن إذكاء وعي املستهلكني بعالمتها التجارية لتكون عىل قدم املساواة
مع العالمة التجارية للكيان املدمج حديثا يتطلب تكلفة وجهدا ،وأن
ذلك يضعها يف مكانة ضعيفة جدا .وجادلت أن عملية االندماج املذكورة
سرتكز حصة هامة من أقوى العالمات التجارية ألجهزة املطبخ الصغرية
يف رشكة مهيمنة فعال عىل السوق .ولم تنجح بابيليس يف الحيلولة دون
اندماج الرشكتني ،غري أنها حثت املحكمة االبتدائية عىل تقييم اآلثار
املحتملة املضادة للمنافسة املرتتبة عن عملية االندماج.
ولم توضح املحاكم وال السلطات املعنية باملنافسة ،بشكل قاطع ،إىل
حد اآلن ،الدور الذي تلعبه العالمات التجارية يف تحديد القوة السوقية
للرشكة .ويبدو ،من جهة أخرى ،أن الوعي برضورة تعميق فهم التوسيم
واملنافسة يف تنامي ،إذ تتزايد االستثمارات الخاصة املخصصة لدعم صورة
العالمة التجارية وسمعتها ـ قصد تعزيز تنافسيتها.

" 87رشكة املساهمة بابيليس ( )Babyliss Saضد لجنة
الجماعات األوروبية ،القضية رقم .)2003( ،"T-114/02
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2.3.3
حالة الرتتيبات العمودية
يرتبط النقاش حول أسماء العالمات التجارية والقوة السوقية بمسألة
الرتتيبات العمودية .وتتمثل هذه الرتتيبات املذكورة يف الرتتيبات التي
تربط بعض الفاعلني يف السوق الذين يعملون يف مستويات مختلفة من
سلسلة التزويد – عىل سبيل املثال الرتتيب الذي يربط املصنع واملوزع.
وتبدي السلطات املعنية باملنافسة يف حالة الرتتيبات العمودية ،قلقها
عموما بشأن إمكانية استخدام إحدى الرشكات السم عالمتها التجارية
وسمعتها القويني للحد من املنافسة مع منافسيها – مثال عرب فرض
قيود محددة عىل توزيع منتجاتها .ويمكن أن تتعلق الرتتيبات العمودية
باملنافسة داخل العالمة التجارية ذاتها أو بني أكثر من عالمة (انظر
اإلطار  ،)4.3وتقيد يف الحالتني السلوك التنافيس ألحد أطراف االتفاق.
اإلطار  :4.3نوعا املنافسة املرتبطني بالرتتيبات العمودية

يمكن أن ترتبط الرتتيبات العمودية بنوعني من أنواع املنافسة .فيمكن
أن ترتبط باملنافسة داخل العالمة التجارية ذاتها ،والتي تشمل تجار
التجزئة للمنتجات أو الخدمات التي تحمل نفس العالمة التجارية يف
نفس السوق الجغرايف .وتخضع املنافسة املذكورة ،عادة ،إىل قيود ،عن
طريق بنود خصوصية يف عقود التوزيع ،سواء نصت تلك البنود عىل
بعض الحقوق االستئثارية اإلقليمية أو عىل األسعار املقرتحة/املفروضة،
مثلما هو الحال يف تثبيت أسعار البيع بالتجزئة .وتحاول السلطات املعنية
باملنافسة يف العديد من األحيان ،يف تلك الحالة ،أن تحدد إن كانت القيود
التي فرضتها الرتتيبات العمودية عىل الحرية االقتصادية لتجار التجزئة
تعود إىل الرضوريات الحتمية لتقديم خدمة رفيعة املستوى للمستهلكني.
ويرتبط النوع الثاني باملنافسة بني أكثر من عالمة تجارية ،إذ تشمل املنافسة
منتجات تحمل عالمات تجارية مختلفة وتنتمي لنفس سوق املنتجات أو
الخدمات .ويتعلق السؤال يف تلك الحالة بالرشكات التي لديها عالمات
تجارية قوية وقدرتها عىل أن تمنع اآلخرين من املنافسة يف نفس السوق،
عن طريق فرض بنود معينة تؤدي بمنافسيها إىل حالة عجز .فعىل سبيل
املثال ،يمكن أن تقرر رشكة مصنعة أن تربم ترتيبا عموديا مع رشكة
توزيع بهدف تحسني جودة سلعها وخدماتها بشكل متواصل ،وبهدف
التغلب عىل منافيس الرشكة .وتفرض الرشكة املصنعة ،يف الرتتيب الذي
تقرتحه ،بنودا تقييدية عىل رشكة التوزيع ،تنص عىل أن رشكة التوزيع
ال تستطيع أن تقدم خدمات للمنتجات التي تتنافس مع منتجات الرشكة
املصنعة .ونظرا إىل القوة السوقية العالية التي تتمتع بها تلك الرشكة،
بفضل ملكيتها للمنتجات التي تحمل العالمة التجارية ،فقد توافق رشكة
التوزيع دون تردد عىل البند التقييدي املذكور وتتجنب تقديم الخدمات
للمنتجات املنافسة .وعليه ،فيكون هدف السلطات املعنية باملنافسة يف
حالة املنافسة بني أكثر من عالمة تجارية إىل أن تضمن أن يعزز أي
ترتيب بارشته األطراف املنافسة بني العالمات التجارية ،بدل أن يكبحها.
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ما العالقة بني أنشطة التوسيم
والرتتيبات العمودية؟
ترتبط الرتتيبات العمودية بأنشطة التوسيم عن طريق إصدار الرتاخيص
املتعلقة بالعالمات التجارية .إذ يمكن للرشكات التي تملك أسماء عالمات
تجارية عالية القيمة أن ترخص تلك العالمات التجارية ألغراض تجارية
معينة .ويمكن ،عىل سبيل املثال ،أن يرتبط الرتخيص بترصيح الستخدام
اسم العالمة التجارية من طرف أحد املوزعني ،أو يمكن أن تكون حتى
يف شكل اتفاقات امتياز .ويف الحقيقية تعد اتفاقات االمتياز أكثر أوجه
الترصيح بشأن العالمات التجارية ،من ناحية الوجاهة 88.وقد نجحت
رشكات من سبيل ماكدونالدز ( )McDonald’sوسابواي()Subway
و  - 7إليفن ( )7-Elevenيف منح حق االمتياز ألسماء عالماتها التجارية
وخطط عملها ،مما مكن عددا من الكيانات املستقلة من ممارسة نشاطات
89
تجارية تحت أسماء عالماتها التجارية ،يف أماكن محددة.

متى تؤدي أنشطة التوسيم ضمن الرتتيبات
العمودية إىل مشاكل متعلقة باملنافسة؟
قد تبدي السلطات املعنية باملنافسة قلقها بشأن الرتتيبات العمودية ،إذا
استفاد أحد أطراف الرتتيبات العمودية من اسم عالمته التجارية القوي
وأنشأ مكانة أقوى يف السوق ،وأدى ذلك إىل الحد من رفاهة املستهلكني.
وكي تخفف من قلقها تتأكد السلطات من أن عقود الرتتيبات العمودية
تستند إىل أسباب متعلقة بكسب الفاعلية.

 88يمكن أن تكون اتفاقات االمتياز عىل أحد األشكال الثالثة العامة
التالية "1" :ملكية شخص واحد (مانح حق االمتياز) للحقوق
املتعلقة بإحدى العالمات التجارية أو اسم عالمة تجارية أو أي
إشارة مشابهة " "2ومنح الرتخيص لتجار التجزئة املستقلني
املختارين ،وعدم منحه لوكالء( ،أصحاب حق االمتياز) الستخدام
العالمة التجارية أو اسم العالمة التجارية أو أي إشارة مشابهة،
مقابل مدفوعات متفق عليها مسبقا ،بهدف تقديم منتجات أو خدمات
التجزئة "3" ،واتفاق الرتخيص (االمتياز) الذي تنشأ بموجبه عالقة
تعاقدية متواصلة بني مانح حق االمتياز وصاحب حق االمتياز ملدة
هامة ،والذي يبني مجموعة من التزامات صاحب حق االمتياز أو
التزامات مانح حق االمتياز أو التزامات كليهما .انظر الفقرة 4.1
من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي (.)1994
 89ترد اتفاقات االمتياز املذكورة ،عموما ،كجزء من اتفاقات
الرتخيص والتعاقد ،وهي اتفاقات صارمة تدير كيفية إدارة
األعمال ،وكيفية استخدام العالمة التجارية وعرضها.
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وتنجم أكثر الخالفات بشأن الرتتيبات العمودية املتعلقة بأنشطة التوسيم،
عن تثبيت أسعار البيع بالتجزئة .ويقيد ذلك املوزعني فال يبيعون منتجات
الرشكة املصنعة بأسعار أقل من سعر مقرتح معني.
ويكون تثبيت أسعار البيع بالتجزئة ،من جهة أوىل ،مفيدا للرشكة املصنعة
من ناحيتني .إذ يمكنها ،من ناحية أوىل ،من تثبيت سمعة اسم عالمتها
التجارية عن طريق ضبط أساس ملقارنة مستوى األسعار .وقد يعطي
مستوى السعر املذكور إشارة للمستهلكني بأن جودة املنتج عالية نوعا
ما (انظر الفقرة الفرعية  .)2.2.3ويقدم تثبيت األسعار ،من ناحية
ثانية ،حوافز للموزع كي يبارش أنشطة مبيعات وأنشطة ترويجية ،لم
يكن ليبارشها لو لم يكن الرتتيب املذكور ساريا ،وتشمل تلك األنشطة
رشح املنتج أو الخدمة للمستهلكني مجانا ،قبل البيع .وقد يساعد ذلك
املصنع عىل بناء اسم العالمة التجارية للرشكة ،خاصة يف الوضعيات
التي تتعلق ببيع منتج حديث العهد يف السوق ،أو إذا كان تقديم الرشح
للمستهلكني رضوريا قبل استخدامهم املنتج أول مرة .كما يمكن تثبيت
أسعار البيع بالتجزئة املوزعني من تحقيق بعض األرباح ،وقد يدفعهم
إىل الرتويج للمنتج بنشاط ،باللجوء حتى إىل عرض خدمات ما بعد البيع،
90
والتي تفيد بدورها الرشكة املصنعة.

 90يعمل تثبيت أسعار البيع بالتجزئة بشكل أفضل ،إذا كان املوزع
قادرا عىل أن يفرض تقييدات إقليمية عىل بيع املنتجات .وبعبارة
أخرى ،إذا كان تثبيت أسعار البيع بالتجزئة بالتوازي مع تقييدات
تبني أن املوزعني اآلخرين ال يمكنهم العمل يف نفس السوق
الخاص باملوزعني اآلخرين .انظر أريدا وكابلوف (.)2004

غري أن تثبيت أسعار البيع بالتجزئة يقيد من جهة أخرى املنافسة بشأن
األسعار .إذ يلغي تثبيت األسعار أو يحد من املنافسة داخل العالمة
التجارية ذاتها وقد يؤدي إىل أسعار تفوق املستوى التنافيس 91.وكان
ذلك السبب وراء فرض السلطات املعنية باملنافسة يف املفوضية األوروبية
لغرامة عىل ياماها يف  92.2003ويقيد تثبيت أسعار البيع بالتجزئة،
أيضا ،املنافسة بشأن األسعار ،إذا ورد تثبيت األسعار عىل شكل سياسة
عامة للرشكة تقيد املبيعات فال تشمل إال تجار التجزئة الذين يلتزمون
93
بأسعار البيع بالتجزئة التي اقرتحها املصنع.
وقد اعترب املرشعون ،يف السابق ،يف الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي
تثبيت أسعار البيع بالتجزئة كتقييد متشدد يجب منعه دون الحاجة إىل
تحليل إضايف .وعىل سبيل املثال ،قررت املحكمة العليا األمريكية يف قضية
الدكتور مايلز ( )Dr. Milesأن املزود ال يمكن أن يقيد بشكل مرشوع
حرية تحديد األسعار التي يتمتع بها تاجر التجزئة.
غري أن التوجهات الحالية ،تبني ابتعادهم عن املقاربة الصارمة املذكورة
وتمكن من استعراض تثبيت أسعار البيع بالتجزئة باالعتماد عىل
حكم العقل .ويتجىل هذا املوقف يف األحكام التي تلت قضايا كولغيت
( )Colgateوستيت أويل ( )State Oilضد خان ( )Khanوليغن
( )Leeginيف الواليات املتحدة ،وتتجىل أيضا يف التعديالت الطفيفة يف
أوروبا ،والتي بينتها املفوضية األوروبية يف الخطوط التوجيهية بشأن
التقييدات العمودية 94.ويقتيض نظام حكم العقل تحليل التأثريات املفيدة
للمنافسة واملضادة لها املرتتبة عن االنتهاكات املحتملة عىل قانون مكافحة
االحتكار .وإذا كانت التأثريات املفيدة للمنافسة أكرب من التأثريات املضادة
لها ،ال يتم اعتبار الترصف املعني كانتهاك لقانون مكافحة االحتكار.

91
92
93
94

انظر (فرياس.)2009 ،
انظر ("القضية .)2003 ،"COMP/37.945 PO/Yamaha
(فرياس.)2009 ،
"الواليات املتحدة ضد كولغيت ورشكاؤه" )1919( ،و"رشكة ستيت
أويل ضد خان" )1997( ،وقضية رشكة ليغني للمنتجات الجلدية
اإلبداعية ضد رشكة بي أس كاي أس" .)2007( ،غري أن تثبيت أسعار
البيع بالتجزئة ما زال يعترب يف أوروبا بندا غري مرغوب فيه.
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ويبدو من املالئم ،حقا ،تطبيق مقاربة حكم العقل بخصوص تثبيت
أسعار البيع بالتجزئة ،خاصة يف الحاالت التي تشمل العالمات التجارية،
ألن العنارص التقليدية لتحليل املنافسة ال ترسي بالرضورة يف حالة
العالمات التجارية القوية .واألهم من ذلك أن املنافسة بشأن األسعار
تفقد بعض وجاهتها باملقارنة مع تحليل املنافسة التقليدي ،يف حالة
العالمات التجارية القوية وما ينشأ عنها من والء املستهلكني للعالمة
التجارية .ويمكن يف النهاية ،أن يؤدي تثبيت أسعار البيع بالتجزئة إىل
تأثريات مفيدة للمنافسة تلقي ظالال من الشك عىل تطبيق املنع الصارم
لهذا النوع من الرتتيبات العمودية.
وختاما ،تعد الرتتيبات التقييدية العمودية وكيف تؤثر يف املنافسة أحد
االعتبارات الرئيسية التي ينظر فيها واضعو السياسة العامة الذين
يجب عليهم أن يقرروا ما إذا سيسمح باالسترياد املوازي للمنتجات
التي تحمل عالمات تجارية توزع يف األسواق األجنبية .وتنظم قوانني
العالمات التجارية هذه املسألة من خالل ما يعرف بمبدأ االستنفاد
(انظر اإلطار  .)5.3ويمكن للوائح املنافسة ،كلما أجازت السياسات
العامة االسترياد املوازي ،أن تلعب أيضا دورا هاما يف فحص الرتتيبات
التعاقدية الخاصة التي تسعى إىل تقييد املنافسة مع السلع التي تباع يف
الخارج ،بشكل غري مالئم.
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اإلطار  :5.3سمات البحث مقارنة بالتجربة
تضبط قوانني العالمات التجارية ،عادة – مثلما هو الحال مع صكوك
امللكية الفكرية األخرى – اللوائح املتعلقة بمدى إمكانية تحكم أصحاب
العالمة التجارية يف توزيع سلعهم بعد عملية البيع األول يف السوق .ويمكن
التمييز بصورة عامة بني مقاربتني .إذ ال يمكن بناء عىل قاعدة "مبدأ
االستنفاد" أن يتحكم أصحاب العالمات التجارية يف إعادة بيع السلع التي
بيعت يف السوق املحلية ،غري أنهم يمكن أن يحولوا دون االسترياد املوازي
للمنتجات املذكورة إذا كانت قد بيعت أول مرة يف الخارج .وبعكس ذلك،
ال يمكن بناء عىل قاعدة "االستنفاد الدويل" أن يتحكم أصحاب العالمات
التجارية يف إعادة بيع منتجاتهم ،بغض النظر عن مكان بيعها أول مرة،
أي أن االسترياد املتوازي قانوني.
وما هو بالتحديد االسترياد املوازي؟ تشري التجارة املوازية إىل التجارة
املتعلقة بسلع حقيقية خارج قنوات التوزيع الرسمية .ويمكن عىل سبيل
املثال أن تشرتي رشكة مستقلة سلعا من تاجر الجملة الرسمي لصاحب
العالمة التجارية يف البلد ألف ،ثم باعت تلك السلع إىل تاجر تجزئة يف
البلد باء .كما يمكن أن يمارس املوزع الرسمي لصاحب العالمة التجارية
االسترياد املوازي ،بشكل مبارش ،إذا دخل سوقا أجنبية ونافس فيها
موزعني رسميني .ويؤدي االسترياد املوازي يف الحالتني إىل تزايد املنافسة
داخل نفس العالمة التجارية (انظر اإلطار .)5.3
وترتقي السياسة العامة التي تقيد االسترياد املوازي إىل مستوى تقسيم
السوق بناء عىل تقييد عمودي مرتبط باألرايض الوطنية .ويتطلب تقييم
مزايا السياسة العامة املذكورة وسلبياتها اعتبارات مماثلة لالعتبارات
الرضورية لتقييم التقييدات العمودية يف ترتيبات إصدار الرتاخيص للعالمة
التجارية أو يف ترتيبات حق االمتياز ،مثلما بينته الفقرة الفرعية 2.3.3
وخاصة ،هل أن املصالح من سبيل تحسني خدمات املبيعات للمستهلكني
أهم من تكاليف تقلص املنافسة داخل نفس العالمة التجارية؟ وما مدى
نجاح املستهلكني يف التعامل مع هياكل تحديد األسعار املتميزة الدولية؟
وقد اختارت الواليات القضائية املختلفة قواعد مختلفة لالستنفاد .فاعتمد
االتحاد األوروبي نظاما هجينا يمنع االسترياد املتوازي من خارج أرايض
االتحاد األوروبي ولكن يسمح باالسترياد املتوازي داخل السوق املشرتكة
لالتحاد األوروبي 95.ويسمح قانون الواليات املتحدة بصفة عامة باالسترياد
املوازي للسلع التي تحمل عالمات تجارية ،مع رضورة االستجابة لبعض
الرشوط – من سبيل غياب االختالف بني السلع املستوردة املعنية والسلع
96
التي تباع عىل الصعيد املحيل ،قصد خلق التباس متعمد لدى املستهلكني.
وقد اعتمدت بعض البلدان ،من سبيل اليابان ،مقاربة ترتك لصاحب العالمة
التجارية الحرية يف اختيار االستنفاد .ويسمح ،يف الحقيقة ،باالسترياد
املوازي ،طاملا لم يبني أصحاب العالمة التجارية عكس ذلك يف اتفاقات
الرتخيص والرشاء .وتمكن هذه املقاربة ،من ناحية املبدأ ،السلطات املعنية
باملنافسة من تقييم التأثريات التنافسية للتقييدات العمودية ،يف كل حالة
عىل حدة ،مثلما يدعو إليه علماء االقتصاد واملحامون.

 95كالبويل (.)2002
 96رشط آخر هو أن يكون مالك العالمات التجارية املحلية واألجنبية
هو نفس الكيان االقتصادي .انظر رشكة اإلخوة ليفري (Lever
 )Brothers Companyضد الواليات املتحدة (.)1993
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4.3
الخالصات والتعليمات للبحوث املستقبلية
يعد بناء أسماء العالمات التجارية أحد املكونات الهامة لالستثمار ،من
مسار إنشاء أفضلية تنافسية مستدامة للرشكات يف العالم اليوم .ويساعد
ذلك الرشكات عىل تمييز نفسها عن الرشكات األخرى ،ويروج لسلع
الرشكات وخدماتها ،ويمكن حتى أن يساعد الرشكات عىل املغامرة ودخول
أسواق جديدة .ويمكن أن تساعد أنشطة التوسيم الفعالة الرشكات عىل
زيادة حصتها يف السوق وعىل تشجيع املستهلكني عىل طلب املزيد من
تلك املنتجات التي تحمل العالمات التجارية ،وإقناعهم بدفع مبلغ أكرب
97
لتلك الرشكات باملقارنة مع نظرياتها الجنيسة.
واألهم من ذلك أن التوسيم يساعد الرشكات عىل تملك استثمارها يف
االبتكار .إذ يمكن لقنوات التوسيم ،من سبيل أنشطة ترويج املبيعات
والتسويق واإلعالنات ،أن تمدد يف القوة السوقية للرشكات.
وعليه ،فمن املفاجئ أن الرشكات التي تستثمر أكثر من غريها يف االبتكار
تستثمر أكثر من غريها أيضا يف التوسيم .وتعتمد فعالية أنشطة ترويج
املبيعات املذكورة ،دون شك ،عىل أنواع املنتج املبتكر املعني بالرتويج.
وحاملا تصري العالمات التجارية للرشكات مألوفة لدى املستهلكني وتنال
رضاهم ،يمكن أن يطور املستهلكون حسن نية بالعالمات التجارية
املذكورة ،تتجىل خاصة عىل شكل والء املستهلكني للعالمة التجارية.
ويمكن ،بغض النظر عن العالقة التكاملية عموما ،أن تحل أنشطة
التوسيم يف بعض الحاالت مكان املنتج املبتكر .وقد تفضل الرشكات أن
تستثمر يف إدخال املنتجات التي تقوم فقط عىل الصورة ،والتي ال تعتمد
عىل أي تحسينات تكنولوجية .ويحدث ذلك عندما تستفيد الرشكات من
ثقة املستهلكني القوية وكان بإمكانها االستفادة من هذه الثقة للرتويج
ملنتجات قائمة عىل الصورة.

ويمكن ،يف النهاية ،أن تثري أنشطة التوسيم بعض املخاوف التنافسية.
ويمكن ،عىل سبيل املثال ،أن تثبط تكاليف ااإلعالنات عزيمة الرشكات
وتحول دون دخول املنافسني الجدد إىل السوق .ويمكن إبداء القلق إذا
استخدمت الرشكات اسم عالمتها التجارية لتقييد املنافسة يف األسواق
األقل درجة.

مجاالت البحث املستقبلية
إذا تعلق األمر بتحسني فهم كيف يؤثر التوسيم عىل االبتكار واملنافسة،
تربز العديد من املواضيع للبحث املستقبيل:
•عمل عدد قليل نسبيا من البحوث عىل تحليل كيف يمكن أن تكون
أنشطة التوسيم بديال للمنتجات املبتكرة ،خاصة يف حالة التمييز
العمودي للمنتج ،والذي يقتيض أن تدخل الرشكة منتجات أعىل جودة
كي تتبارى مع منافسيها .ونظرا ألن تلك املنتجات املبتكرة تحمل
يف أغلبها سمات التجربة ،يمكن أن تقوم الرشكات بأنشطة توسيم
إضافية ،بهدف إقناع املستهلكني بجودة منتجاتها ،بدل االستثمار
يف أنشطة ابتكارية لتحقيق نفس الهدف .وقد توصل هوي وبراون
( )1990( )Hoyer and Brownيف تجربة املخترب التي قام بها
الباحثان بشأن زبدة الفول الهندي ،أن العالمات التجارية يمكن أن
تعوض أوجه القصور يف الجودة املوضوعية عن طريق اإلعالنات
أكثر من املنتجات األعىل جودة .ولكن السؤال الحقيقي ،هو ما هي
الظروف التي ستؤدي يف الواقع إىل تلك النتيجة؟ وهل أن نفس
الظروف ترسي يف جميع الصناعات؟ وبعبارة أخرى ،متى تفوق
فعالية قنوات التوسيم ،من سبيل اإلعالنات ،فعالية إدخال منتجات
مبتكرة جديدة ،فيما يتعلق بتحقيق مبيعات أكرب من منتجات الرشكة؟

 97بريساهانيت وآخرون (.)1997( )Bresnahan et al
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•وقد غريت اإلنرتنت كيفية قيام املستهلكني بعمليات الرشاء .وقلصت
الوقت املخصص والتكلفة الرضوريني إلجراء بحث بشأن عمليات
الرشاء املحتملة ،وبسطت طريقة قيام املستهلكني بعمليات الرشاء.
فكيف أثرت هذه العوامل يف طريقة تقديم الرشكات للمنتجات
الجديدة؟ وهل تضطر الرشكات إىل تقديم عدد أكرب من املنتجات
الجديدة بتواتر أكرب؟ وبعبارة أخرى ،هل غريت اإلنرتنت دورة حياة
منتج الرشكات؟ وهل غريت أيضا كيفية تملك الرشكات لعائداتها
من االستثمارات املتعلقة باالبتكار؟ وقد أبلغت الرشكات ،يف السابق،
أن أفضلية السبق هي أحد أكثر السبل فعالية لتملك عائداتها من
االستثمار املتعلق باالبتكار 98.فهل تعد أنشطة التوسيم عىل اإلنرتنت
وسيلة أفضل كي تحسن الرشكات فرص الحصول عىل عائدات من
االستثمار املتعلق باالبتكار؟
•وتمكنت اإلنرتنت من جمع كم هائل من البيانات القابلة لالستخدام
من أجل اإلجابة عىل أسئلة بحثية خصوصية مرتبطة بالتوسيم .إذ
يقدر غوغل ( ،)Googleعىل سبيل املثال ،عىل تعقب عدد مرات
البحث عن اسم العالمة التجارية لرشكة معينة أو عن املنتجات التي
تحمل عالمتها التجارية ،خالل مدة زمنية معينة .ويمكن الحصول
عىل فكرة أفضل عىل مدى فعالية أنشطة التوسيم الخاصة بالرشكة،
عن طريق مزج املعلومات املذكورة باملبلغ الذي تنفقه الرشكة عىل بناء
عالمتها التجارية وتسويق منتجاتها .ويجب القيام بدراسات بحثية
إضافية باستخدام "بيانات كبرية" بالتوازي مع البيانات املتعلقة
بالعالمة التجارية واملتاحة حديثا (انظر االقرتاح املبني يف الفصل 4.2
بخصوص البحث باستخدام البيانات املتعلقة بالعالمة التجارية).
وباإلضافة إىل تحسني فهم كيف تستخدم الرشكات أنشطة التوسيم
الخاصة بها ،ستسلط هذه الدراسات البحثية ضوءا جديدا عىل فعالية
أنشطة التوسيم ،فيما يتعلق برتويج مبيعات الرشكة وتعزيز نموها.

 98انظر كوهني ونيلسون ووالش (Cohen,
.)2000( ،)Nelson & Walsh
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•وأخريا ،ال يعد تقييم القوة السوقية للرشكة استنادا إىل ملكيتها ألسماء
العالمات التجارية ،أمرا سهال .وتحتاج الطرائق املستخدمة حاليا
للتعرف عىل السوق الوجيهة وتقييم ما إذا كانت الرشكة املعنية تتمتع
بالقوة السوقية ،إىل مزيد الدراسة والتحليل الصارمني .وتعتمد أغلب
األدوات الراهنة إىل التحليل االقتصادي التقليدي ،الذي قد يؤدي إىل
نتائج متضاربة .وسيكون من املناسب واملفيد أن تجرى دراسات
بحثية إضافية للتعرف عىل أحسن طريقة لدمج العوامل املقررة
الختيارات املستهلكني ،من سبيل سمعة العالمة التجارية والوالء
إىل العالمة التجارية ،يف تلك التقييمات.
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