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  الفكرية وامللكية بالتنمية املعنية اللجنة
  

  عشرة احلادية الدورة
        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     17171717ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     13131313منمنمنمن    جنيف،جنيف،جنيف،جنيف،

  
  

ة واالجتماعي االقتصادية والتنمية الفكرية امللكية
  ملخص - للربازيل قطرية دراسة

  )الربازيل( Dقتصادية التطبيقيةأالحباث عهد ال فرييرو زوكولوتو، �حثة مب السـيدة/ غرازييٕاعداد من
  )الربازيل( Dقتصادية التطبيقيةأالحباث معهد  السـيد/ �تريك ٔالفيس،و 
  )الربازيل( Dقتصادية التطبيقيةأالحباث معهد  السـيدة/ دQ غريا فيورافانيت،و 

عــن اســـتخدام امللكيــة الفكريــة يف الربازيــل يف ٕاطــار ٔاجريــت راســة الــيت ل_ اً معليــ اً مرفق هذه الوثيقة ملخصــ يتضمن  .1
). وقــد اzعــدت هــذه اxراســة بتنســـيق مــن .CDIP/5/7 Revمرشوع امللكيــة الفكريــة والتمنيــة Dقتصــادية وDجjعيــة (

  �لربازيل. معهد أالحباث Dقتصادية التطبيقيةزوكولوتو، الباحثة يف ييال فرييرو ز السـيدة غرا

مــدعوة املعنية �لتمنية وامللكيــة الفكريــة ٕان اللجنة   . 2
�ملعلومـــات الـــواردة يف مرفــــق  ٕاىل إالحاطـــة علـــامً 

  الوثيقة.  هذه

 [ييل ذ� املرفق]
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        معيلمعيلمعيلمعيل    ملخصملخصملخصملخص

لعاملية يعرض هذا امللخص العميل النتاجئ الرئيسـية لتحليل بيا�ت امللكية الفكرية يف الربازيل، بناء عىل قواعد بيا�ت املنظمة ا
 البحث الصناعي املعين �البتاكر التكنولو�للملكية الفكرية واxراسة Dسـتقصائية لالبتاكر التكنولو� يف الربازيل (

PINTEC  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاء /IBGE.(  

حصلوا علهيا، وذ� ف¡ يتعلق وتشمل مجموعة بيا�ت الويبو عدد الرباءات اليت طلهبا املقميون وغري املقميني وت� اليت 
، والرسوم والªذج الصناعية، والعالمات التجارية. وقد مت ٔايضًا حتليل حصة مودعي الطلبات من ، ومناذج املنفعة�الخرتاعات

مجموعة الب_ان أالجنبية يف الربازيل ومودعي الطلبات الربازيليني يف العامل حبسب الب_ وا¬ال التكنولو�. ؤاخرياً، تعرض 
البيا�ت عدد طلبات الرباءات املودعة من املقميني حبسب الناجت احمليل إالجاميل بباليني اxوالرات أالمريكية 

  الساكن. ومباليني

هو دراسة اسـتقصائية يقوم هبا لك عامني املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاء.  والبحث الصناعي املعين �البتاكر التكنولو�
اليت تسـتخد·ا املؤسسات املعنية �البتاكر يف الب_. وتتوفر  Dمتالكعلومات عن طلبات الرباءات ؤاساليب ويه تتضمن م

، 2003-2001، و2000-1998بيا�ت طلبات الرباءات يف النسخ أالربع ل_راسة Dسـتقصائية، واليت تغطي الفرتات 
اليب امحلاية اليت تسـتخد·ا املؤسسات املنفذة ٔاس –. ٔاما بيا�ت ٔاساليب Dمتالك 2008- 2006، و2005- 2003و

فهـي متاحة يف النسخ الثالث أالخرية فقط. وقد مت تصنيف براءات Dخرتاع، ومناذج املنفعة، والرسوم والªذج  –لالبتاكر 
ªذج، وزمن الصناعية، وحق املؤلف �عتبارها آليات امتالك رمسية، يف حني اzدرجت أالرسار الصناعية، وتعقد الرسوم وال

التقدم عىل املنافسني حتت امس "أالساليب Dسرتاتيجية". وختتص القمي النقدية، كنفقات Dبتاكر، �لعام أالخري يف لك 
دراسة اسـتقصائية. والقطاعات اليت تشملها اxراسات Dسـتقصائية يه: ٔاعامل املنامج واحملاجر؛ والصناعات التحويلية؛ 

تني أالخريتني خدمات خمتارة. كام تتوفر البيا�ت ٔايضًا حبسب إالقلمي، مبا يف ذ� والQت ؤاضيفت ٕاىل ذ� يف النسخ 
  برازيلية خمتارة أو حبسب جحم املؤسسة.

  :ما ييلأظهر حتليل قاعدة بيا�ت الويبو قد و 

ب_، قياسًا �لناجت ال يتفق نشاط منح الرباءات يف الربازيل مع أالمهية Dجjعية وDقتصادية العاملية للربازيل ك   )أ  (
احمليل إالجاميل وعدد الساكن. فٕاذا قسـنا �سـتخدام "طلبات الرباءات املودعة من املقميني حبسب الناجت احمليل 

براءة للك بليون  1,38( 2010ب_ًا عام  75إالجاميل"، جند ٔان الربازيل جاءت يف املرتبة الرابعة وامخلسني من بني 
علق بعدد الساكن، فقد جاءت الربازيل يف نفس العام يف املرتبة اخلامسة وامخلسني من بني دوالر ٔامرييك). ٔاما ف¡ يت

براءة للك مليون من الساكن). و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، جاء املكتب الربازييل للرباءات والعالمات  13,9ب_ًا ( 82
ة عىل املسـتوى العاملي من حيث عدد طلبات التجارية، التابع للمعهد الوطين للملكية الصناعية، يف املرتبة الثانية عرش 

 الرباءات، يف حني ميثل الب_ سابع ٔاكرب اقتصاد عاملي.

äرخييًا، اكنت براءات غري املقميني يه السائدة يف الطلبات الربازيلية، ولكهنا اكتسبت ٔامهية ٔاكرب أيضًا بعد   )ب (
دعو الطلبات غري املقميني املرحç الوطنية من . ويسـتخدم مو 1996اسـتحداث قانون امللكية الصناعية احلايل يف عام 

 ).1معاهدة التعاون بشأن الرباءات بشلك اسـتئثاري تقريبًا (الشلك البياين 
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        رباءات يف الربازيل: املقميون وغري املقمينيرباءات يف الربازيل: املقميون وغري املقمينيرباءات يف الربازيل: املقميون وغري املقمينيرباءات يف الربازيل: املقميون وغري املقمينيالالالال: طلبات : طلبات : طلبات : طلبات 1111الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين 

        

        

        

        

        

  

  

  

  املصدر: الويبو

الربازييل للرباءات والعالمات التجارية قد اخنفضت، فٕان رمغ أن حصة الربازيليني املقميني من براءات املكتب   )ج (
عدد الرباءات املطلوبة واملمنوحة هلم يف اخلارج شهد منوًا يف أالعوام أالخرية. وعىل مسـتوى املاكتب الرئيسـية، 

ًا ٕاىل مجموعة توجóه هذه الطلبات فقط ٕاىل أالسواق الكربى، اكلوالQت املتحدة أالمريكية وأورو� واليا�ن، بل ٔايض مل
يه  –الربيكس (الربازيل وDحتاد الرويس والهند والصني وجنوب ٔافريقيا) وٕاىل ٔاربعة ب_ان يف ٔامرياك الالتينية 

 املكسـيك وكولومبيا وشـييل وأوروغواي.

اكنت املصادر الرئيسـية للطلبات اxولية املودعة xى املكتب الربازييل للرباءات والعالمات التجارية يه   )د (
 Qت املتحدة أالمريكية ؤاملانيا واليا�ن؛ وبقيت حصتا الصني والهند أقل عددًا.الوال

مل تتطور حصة املقميني الربازيليني من طلبات الرباءات عىل مسـتوى العامل يف العقود أالخرية، حيث بلغ   )ه (
  ).2(الشلك البياين  2009و 1991بني عايم  �ملائة 0,36متوسط نسـبة هذه الطلبات 

        : طلبات املقميني: يف الربازيل/يف العامل: طلبات املقميني: يف الربازيل/يف العامل: طلبات املقميني: يف الربازيل/يف العامل: طلبات املقميني: يف الربازيل/يف العامل2222لبياين لبياين لبياين لبياين الشلك االشلك االشلك االشلك ا

  

  

  

  

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 22,686 21,944 22,917 21,825 24,074 20,005 19,272 17,704 16,022 17,204 17,376 17,509 16,037 16,235 8,057 7,448 6,497 6,650 6,474 6,944 7,537 المجموع

المقيمون/ 
 %11.9 %17.9 %17.8 %18.4 %15.8 %19.5 %20.5 %20.8 %21.0 %19.3 %17.7 %16.1 %15.5 %17.0 %32.4 %36.3 %34.9 %36.5 %32.4 %33.4 %31.7 المجموع

 

 
 

 املصدر: الويبو
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اكن املقميون مه ٔاحصاب الغالبية العظمى من طلبات مناذج املنفعة، والرسوم والªذج الصناعية، والعالمات   )و (
 عىل التوايل. �ملائة 81,5و �ملائة 70,0و �ملائة 98,3التجارية يف آخر عام متاح، حيث بلغت حصهتم يف لك مهنا 

طلبًا يف عام  74كشفت بيا�ت الرسوم والªذج الصناعية عن زQدة يف عدد الطلبات املودعة يف اخلارج، من   )ز (
. ومن �حية ٔاخرى، ٔاظهرت هذه البيا�ت تناقصًا يف املشاركة العاملية لطلبات 2010طلبًا يف عام  1 277ٕاىل  1994

. 2010يف عام  �ملائة 0,7ٕاىل  2000يف عام  �ملائة 1,4قميني، من الرسوم والªذج الصناعية املودعة من الربازيليني امل 
كام جاءت طلبات الرسوم والªذج الصناعية اليت ٔاودعها غري املقميني يف الربازيل ٔايضًا من اxول املتقدمة: حيث 

 من طلبات أالجانب. �ملائة 44مثلت الوالQت املتحدة أالمريكية واليا�ن وحدهام 

العالمات التجارية الربازيلية منوًا حاداً منذ تسعينيات القرن العرشين، حيث ارتفعت من  شهدت طلبات  )ح (
. ومت توجيه طلبات العالمات التجارية الربازيلية يف اخلارج ٕاىل 2010يف عام  125 654ٕاىل  1992يف عام  47  691

اليا�ن، وكذ� ٕاىل ماكتب الصني ودول ٔامرياك أالسواق اxولية الكربى، مبا فهيا الوالQت املتحدة أالمريكية وأورو� و 
  الالتينية، مثل شـييل ؤاوروغواي واملكسـيك.

املتعلقة مبؤسسات Dبتاكر، خلص التحليل ٕاىل البحث الصناعي املعين �البتاكر التكنولو� وبناًء عىل مجموعة بيا�ت 
  ييل:  ما

 احلصول عىل براءات"، ٔاي التطور يف عدد يف العقد أالول من القرن احلادي والعرشين، زاد "الزنوع ٕاىل  )ط (
غري أن هذه  �ملائة 7,4املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات من بني العدد إالجاميل ملؤسسات Dبتاكر، ليصل ٕاىل 

)، رمغ 2000-1998( البحث الصناعي أالول املعين �البتاكر التكنولو�النسـبة ٔاقل من النسـبة اليت مت رصدها يف 
  ).1العامة املشجعة لالبتاكر التكنولو� واحلصول عىل الرباءات يف الربازيل يف العقد املايض (اجلدول السـياسات 

        : املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات يف الربازيل: املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات يف الربازيل: املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات يف الربازيل: املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات يف الربازيل1111ااااجلجلجلجلدول دول دول دول 

    القطاعاتالقطاعاتالقطاعاتالقطاعات
    املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات / مؤسسات Dبتاكر (املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات / مؤسسات Dبتاكر (املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات / مؤسسات Dبتاكر (املؤسسات املودعة لطلبات الرباءات / مؤسسات Dبتاكر (%%%%))))

2000200020002000----1998199819981998    2003200320032003----2001200120012001    2005200520052005----2003200320032003    2008200820082008----2006200620062006    
    4444,,,,7777%%%%    1111,,,,6666%%%%    1111,,,,6666%%%%    1111,,,,8888%%%%    إالجاميلإالجاميلإالجاميلإالجاميل

 2,3% 1,7% 1,9% 2,7%    املنامج واحملاجراملنامج واحملاجراملنامج واحملاجراملنامج واحملاجر
    6666,,,,7777%%%%    2222,,,,6666%%%%    2222,,,,6666%%%%    1111,,,,8888%%%%    التصنيعالتصنيعالتصنيعالتصنيع

    0000,,,,6666%%%%    4444,,,,5555%%%%        ----      -     اخلدماتاخلدماتاخلدماتاخلدمات

  / املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءالبحث الصناعي املعين �البتاكر التكنولو�  :املصدر

خفضة يه االٔكرث عددًا من بني مؤسسات Dبتاكر يف الربازيل. تعترب مجموعة الصناعات ذات التكنولوجيا املن  )ي (
 -ومن بني املؤسسات اليت ٔاودعت طلبات للحصول عىل براءات، تعترب املؤسسات ذات التكنولوجيا املتقدمة 
املتوسطة يه ا¬موعة االٔكرث تكرارًا يف الربازيل، يدفعها بشلك خاص قطاعا "املنتجات الكمييائية" و"االٓالت 

  ).3ملعدات". وتعترب الصناعات ذات التكنولوجيا املتقدمة، يف لكتا ا¬موعتني، الفئة أالقل متثيًال (الشلك البياين وا
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        : مؤسسات Dبتاكر واملؤسسات املودعة لطلبات الرباءات حبسب الكثافة التكنولوجية : مؤسسات Dبتاكر واملؤسسات املودعة لطلبات الرباءات حبسب الكثافة التكنولوجية : مؤسسات Dبتاكر واملؤسسات املودعة لطلبات الرباءات حبسب الكثافة التكنولوجية : مؤسسات Dبتاكر واملؤسسات املودعة لطلبات الرباءات حبسب الكثافة التكنولوجية 3333الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين 

  

  

  

  

  

  

  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءولو�/اعي املعين �البتاكر التكنالبحث الصن :املصدر

)، 2003-2001وف¡ يتعلق بأساليب Dمتالك، مجليع الفئات والفرتات �سـتثناء الرباءات وزمن التقدم (  )ك (
اكنت الصناعات ذات التكنولوجيا املنخفضة يه ٔامه املسـتخدمني ٔالساليب امحلاية، وال سـ¡ يف حا� 

 التجارية.  العالمات

ية العالمات التجارية يه االٓلية الرئيسـية لالمتالك اليت تسـتخد·ا املؤسسات الربازيلية يف معظم تعترب حام  )ل (
القطاعات. ويف الصناعات التحويلية، متثل الرباءات والرسوم والªذج الصناعية معًا �ين ٔامه ٔاسلوب؛ ويف قطاع 

شمل حق املؤلف)، تلهيا أالرسار التجارية. و�درًا اخلدمات، تشغل املرتبة الثانية أساليب امحلاية "أالخرى" (اليت ت 
  ).2تسـتفيد املؤسسات الربازيلية من تعقد الرسوم والªذج وزمن التقدم عىل املنافسني (اجلدول   ما

        ))))2008200820082008- - - - 2006200620062006: أساليب Dمتالك اليت تسـتخد·ا مؤسسات Dبتاكر (: أساليب Dمتالك اليت تسـتخد·ا مؤسسات Dبتاكر (: أساليب Dمتالك اليت تسـتخد·ا مؤسسات Dبتاكر (: أساليب Dمتالك اليت تسـتخد·ا مؤسسات Dبتاكر (2222ااااجلجلجلجلدول دول دول دول 

    القطاعاتالقطاعاتالقطاعاتالقطاعات

    مؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرٔاساليب Dمتالك/ٔاساليب Dمتالك/ٔاساليب Dمتالك/ٔاساليب Dمتالك/

    العالمات التجاريةالعالمات التجاريةالعالمات التجاريةالعالمات التجارية    ءاتءاتءاتءاتالرباالرباالرباالربا
تعقد الرسوم تعقد الرسوم تعقد الرسوم تعقد الرسوم 

    والªذجوالªذجوالªذجوالªذج
أالرسار أالرسار أالرسار أالرسار 
    الصناعيةالصناعيةالصناعيةالصناعية

زمن التقدم عىل زمن التقدم عىل زمن التقدم عىل زمن التقدم عىل 
    املنافسنياملنافسنياملنافسنياملنافسني

    ٔاخرىٔاخرىٔاخرىٔاخرى

    %%%%6.36.36.36.3    %%%%2.12.12.12.1    %%%%8.58.58.58.5    %%%%1.91.91.91.9    %%%%25.225.225.225.2    %%%%9.29.29.29.2    إالجاميلإالجاميلإالجاميلإالجاميل
    %%%%3.93.93.93.9    %%%%1.01.01.01.0    %4%4%4%4....4444    %%%%1.31.31.31.3    %%%%44440.10.10.10.1    %%%%2.52.52.52.5    املنامج واحملاجراملنامج واحملاجراملنامج واحملاجراملنامج واحملاجر

    %4%4%4%5.5.5.5.4    %%%%2.12.12.12.1    %%%%8.68.68.68.6    %%%%1.61.61.61.6    %%%%22224444.1.1.1.1    %4%4%4%9.9.9.9.4    التصنيعالتصنيعالتصنيعالتصنيع
    %%%%22222.02.02.02.0    %%%%2.52.52.52.5    %%%%7.87.87.87.8    %%%%5.85.85.85.8    %%%%39.639.639.639.6    %%%%6.26.26.26.2    اخلدماتاخلدماتاخلدماتاخلدمات

  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءاعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر

مقيسة �لعدد إالجاميل للمؤسسات  –تشري البيا�ت إالقلميية ٕاىل ٔان البىن Dقتصادية وDبتاكرية   )م (
رشق الربازيل، ا�ي اسـتوعب  ترتكز بشدة يف جنوب –ومؤسسات Dبتاكر واملؤسسات املودعة لطلبات الرباءات 

من املؤسسات املودعة للطلبات. غري ٔان الزنوع ٕاىل احلصول عىل  �ملائة 61,3من مجيع املرشوعات و �ملائة 54,1

 
 المؤسسات المودعة لطلبات البراءات

 

 مؤسسات ا.بتكار
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براءات يف الشامل اكن بنفس الشدة كام هو احلال يف اجلنوب الرشيق، يف حني اكن هذا الزنوع يف الغرب أالوسط 
  ).3ٔاكرث شدة (اجلدول 

        : ال: ال: ال: الزنزنزنزنوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب إالقلميوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب إالقلميوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب إالقلميوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب إالقلمي3333ول ول ول ول ااااجلجلجلجلدددد

    أالقالميأالقالميأالقالميأالقالمي
ملؤسسات املودعة لطلبات ملؤسسات املودعة لطلبات ملؤسسات املودعة لطلبات ملؤسسات املودعة لطلبات اااا

    مؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرمؤسسات Dبتاكرالرباءات/الرباءات/الرباءات/الرباءات/

2008200820082008----2006200620062006    
    %%%%7.37.37.37.3    الربازيلالربازيلالربازيلالربازيل
    %%%%8.78.78.78.7    الشاملالشاملالشاملالشامل

 %17.5 �را
    %%%%3.83.83.83.8    الشامل الرشالشامل الرشالشامل الرشالشامل الرشيقيقيقيق
    %%%%8.58.58.58.5    ااااجلجلجلجلنوب الرشنوب الرشنوب الرشنوب الرشيقيقيقيق
 %9.3 ريو دي جانريو

 %10.4 ساو �ولو
    %4%4%4%5.5.5.5.4    ااااجلجلجلجلنوبنوبنوبنوب
 ä 4.2%ريناسانتا اك

 %6.5 ريو غراندي دو سول
    %%%%11.011.011.011.0    الغرب أالوسطالغرب أالوسطالغرب أالوسطالغرب أالوسط

 %13.1 غوQس
  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءاعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر

بيا�ت الربازيل أيضًا عالقة ٕاجيابية بني جحم املؤسسة  توحضاxراسات اxولية،  من توثيقبت �هو كام و   )ن (
موظفًا  29و 10اليت يرتاوح عدد املوظفني هبا بني أالصغر جحامً لزنوع ٕاىل احلصول عىل براءات. غري أن املؤسسات وا

  .)4المنو أالمه يف الزنوع ٕاىل احلصول عىل براءات مع ميض أالعوام (الشلك البياين حققت 

        : ال: ال: ال: الزنزنزنزنوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب جحم املؤسسةوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب جحم املؤسسةوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب جحم املؤسسةوع ٕاىل احلصول عىل براءات حبسب جحم املؤسسة4444الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين 

  

  

  

  

  

  

  

  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءاعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر
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يف الصناعات التحويلية، تتضح العالقة املتباد� إالجيابية بني جحم املؤسسة ومجيع ٔاساليب Dمتالك (الشلك   )س (
ق �لعالمات التجارية وتعقد الرسوم ). غري أن هذه العالقة تصبح ٔاضعف يف قطاع اخلدمات ف¡ يتعل5البياين 

  والªذج الصناعية.

        ))))2008200820082008- - - - 2006200620062006أساليب Dمتالك حبسب جحم املؤسسة (أساليب Dمتالك حبسب جحم املؤسسة (أساليب Dمتالك حبسب جحم املؤسسة (أساليب Dمتالك حبسب جحم املؤسسة (: ال: ال: ال: الزنزنزنزنوع ٕاىل اسـتخدام وع ٕاىل اسـتخدام وع ٕاىل اسـتخدام وع ٕاىل اسـتخدام 5555الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين الشلك البياين 

  

  

  

  

  

  

  املعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصاءاعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر

من مؤسسات  �ملائة 6,1)، فٕان 2008-2006( �البتاكر التكنولو�معين حبث صناعي ث وفقًا ٔالحد  )ع (
يف حا� املؤسسات  �ملائة D26,4بتاكر الوطنية ٔاودعت طلبات للحصول عىل براءات، يف حني بلغت هذه النسـبة 

ؤسسات يف املرشوعات ا�تلطة (الوطنية وأالجنبية). وبلغ متوسط عدد املوظفني يف امل �ملائة 36,5أالجنبية و
دوالر ٔامرييك. واكن ما مجموعه  40 624 000موظفًا، كام بلغ دخل هذه املؤسسات  199,7الوطنية املودعة للطلبات 

 �ملائة 43من مؤسسات التصدير؛ غري ٔان هذه النسـبة املئوية اكنت يف ٔاعوام سابقة قد جتاوزت  �ملائة 23,3
وهذا Dخنفاض ا�ي حدث مؤخرًا). وقد زاد متوسط �ودها  2008(وميكن الربط بني أالزمة املالية العاملية سـنة 

(يف  �ملائة 1.36) ٕاىل 2003(يف  �ملائة 0,65إاليرادات) من والتطوير (نفقات البحث والتطوير/ املتعلقة �لبحث
  ).4) (اجلدول 2008

        : توصيف املؤسسات اليت أودعت طلبات للحصول عىل براءات: توصيف املؤسسات اليت أودعت طلبات للحصول عىل براءات: توصيف املؤسسات اليت أودعت طلبات للحصول عىل براءات: توصيف املؤسسات اليت أودعت طلبات للحصول عىل براءات4444ااااجلجلجلجلدول دول دول دول 

    ءاتءاتءاتءاتمودعو طلبات الربامودعو طلبات الربامودعو طلبات الربامودعو طلبات الربا

2008 2008 2008 2008 ––––    2006200620062006    

    - - - - نعم نعم نعم نعم 
    الربازيلالربازيلالربازيلالربازيل

يف يف يف يف     - - - - نعم نعم نعم نعم 
    اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

يف يف يف يف     - - - - نعم نعم نعم نعم 
الربازيل الربازيل الربازيل الربازيل 
    واخلارجواخلارجواخلارجواخلارج

    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع    الالالال

 %100.0 %93.8 %0.8 %0.0 %5.3 املؤسسات الوطنية
 %100.0 %75.4 %7.5 %10.6 %6.6 املؤسسات أالجنبية

 %100.0 %63.5 %21.0 %1.4 %13.8 املؤسسات الوطنية وأالجنبية
 16,898 9,395 473,981 123,655 40,624 دوالر ٔامرييك) 1 000سب املؤسسة (مجموع إاليرادات حب 

 1,787,946 869 60,088 13,851 4,258 دوالر ٔامرييك) 1 000الصادرات (القمية املتوسطة للك مؤسسة) (

 
 الصناعات التحويلية والمناجم والمحاجر

 

    الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات  
العالمات العالمات العالمات العالمات 

    تجاريةتجاريةتجاريةتجاريةال ال ال ال 

تعقد تعقد تعقد تعقد 
الرسوم الرسوم الرسوم الرسوم 
    والªذجوالªذجوالªذجوالªذج

االٔرسار االٔرسار االٔرسار االٔرسار 
    الصناعيةالصناعيةالصناعيةالصناعية

زمن زمن زمن زمن 
    التقدمالتقدمالتقدمالتقدم

    أخرىأخرىأخرىأخرى

    %%%%4444.9.9.9.9    %%%%2.12.12.12.1    %%%%8.78.78.78.7    %%%%1.61.61.61.6    %%%%22224444.3.3.3.3    %%%%9.19.19.19.1    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع

 %4.6 %0.3 %5.6 %0.4 %17.3 %6.7 29ٕاىل  10من 

 %4.5 %0.4 %8.8 %1.1 %35.6 %6.3 49ٕاىل  30من 

 %4.8 %4.1 %13.3 %3.1 %33.6 %9.6 99ٕاىل  50من 

 %5.0 %8.6 %14.8 %4.7 %34.9 %16.6 244ٕاىل  100من 

 %6.0 %10.9 %19.6 %6.0 %35.3 %24.0 249ٕاىل  250من 

 %13.2 %19.3 %31.3 %12.0 %47.1 %38.8 أو ٔاكرث 500
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    ءاتءاتءاتءاتمودعو طلبات الربامودعو طلبات الربامودعو طلبات الربامودعو طلبات الربا

2008 2008 2008 2008 ––––    2006200620062006    

    - - - - نعم نعم نعم نعم 
    الربازيلالربازيلالربازيلالربازيل

يف يف يف يف     - - - - نعم نعم نعم نعم 
    اخلارجاخلارجاخلارجاخلارج

يف يف يف يف     - - - - نعم نعم نعم نعم 
الربازيل الربازيل الربازيل الربازيل 
    واخلارجواخلارجواخلارجواخلارج

    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع    الالالال

 1,099,477 574 37,769 10,542 1,641 دوالر ٔامرييك) 1 000الواردات (القمية املتوسطة للك مؤسسة) (
 %11.3 %9.9 %55.9 %49.7 %23.3 املؤسسات املصدرة (%)

 %11.6 %10.3 %57.0 %51.6 %22.5 املؤسسات املسـتوردة (%)
 171.9 62.7 6,955 719.2 553.7 دوالر ٔامرييك) 1 000نفقات البحث والتطوير للك مؤسسة (

 %1.02 %0.67 %1.47 %0.58 %1.36 إاليرادات (%)نفقات البحث والتطوير/
 105.8 84.8 1,181 675.2 199.7 وظفون للك مؤسسةامل

 0.57 0.21 22.2 3.5 1.9 املهندسون للك مؤسسة
 0.26 0.08 12.6 0.8 0.8 املوظفون احلاصلون عىل املاجسـتري واxكتوراه يف لك مؤسسة

 %0.54 %0.25 %1.88 %0.52 %0.95 ٕاجاميل عدد املوظفني (%)املهندسون/

  Secexء، والبنك املركزي، واملعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصااملعين �البتاكر التكنولو�/اعي البحث الصن :املصدر

يف املتوسط، اكن Dست#ر يف Dبتاكر من جانب املؤسسات الكبــرية الــيت تســـتخدم الوســائل الرمسيــة أكــرب   )ف (
التجارية. غري أن صورًة خمتلفة تــربز عنــد  من است#ر ت� اليت تتبع أالساليب Dسرتاتيجية، ٕاال ف¡ يتعلق �لعالمات

حتليل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم: ففي املتوسط، اكنت املؤسسات اليت اختــارت أالســاليب Dســرتاتيجية 
 متيل ٕاىل أن تستمثر يف ٔانشطة Dبتاكر ٔاكرث من املؤسسات اليت اختارت Dمتالك الرمسي.

مــن املؤسســات تــرى أن التعــاون يتســم �ٔالمهيــة. ويعتــرب املــوردون مه بشلك عام، اكنت نسـبة مئوية صغرية   )ص (
الرشاكء الرئيسـيني: ٔاما "الز�ئن واملسـهتلكون" فهم النوع الرئييس الثاين للتعاون ا�ي تسـتخدمه مؤسسات Dبــتاكر 

  ).5ومودعو طلبات الرباءات واملؤسسات اليت تسـتخدم ٔاساليب Dمتالك Dسرتاتيجية (اجلدول 

        DمتالكDمتالكDمتالكDمتالكأساليب أساليب أساليب أساليب رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو الالالالمودعو طلبات مودعو طلبات مودعو طلبات مودعو طلبات     - - - - : التعاون: التعاون: التعاون: التعاون****    5555دول دول دول دول ااااجلجلجلجل

    التعاونالتعاونالتعاونالتعاون

2008200820082008----2006200620062006    

الالالالزززز����ئئئئن ن ن ن 
    واملسـهتلكونواملسـهتلكونواملسـهتلكونواملسـهتلكون

    املنافسوناملنافسوناملنافسوناملنافسون    املوردوناملوردوناملوردوناملوردون
املؤسسات املؤسسات املؤسسات املؤسسات 
أالخرى يف أالخرى يف أالخرى يف أالخرى يف 

    ا¬موعةا¬موعةا¬موعةا¬موعة

املؤسسات املؤسسات املؤسسات املؤسسات 
    DستشاريةDستشاريةDستشاريةDستشارية

ااااجلجلجلجلامعات امعات امعات امعات 
ومعاهد ومعاهد ومعاهد ومعاهد 
    أالحباثأالحباثأالحباثأالحباث

مراكمراكمراكمراكزززز التدريب  التدريب  التدريب  التدريب 
واملساعدة واملساعدة واملساعدة واملساعدة 

    التقنيةالتقنيةالتقنيةالتقنية
    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع

    %%%%100100100100    %%%%1.71.71.71.7    %%%%2.12.12.12.1    %%%%2.02.02.02.0    %%%%1.21.21.21.2    %%%%1.1.1.1.1111    %4%4%4%5.5.5.5.4    %%%%3.83.83.83.8    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع
            مودعو طلبات الرباءاتمودعو طلبات الرباءاتمودعو طلبات الرباءاتمودعو طلبات الرباءات

 %100 %1.3 %4.2 %1.9 %1.5 %1.6 %5.3 %5.3 يف الربازيل
 %100 %0.7 %4.6 %2.0 %26.8 %0.7 %11.1 %13.1 يف اخلارج

 %100 %1.4 %32.6 %5.9 %10.7 %3.1 %27.5 %30.1 يف الربازيل واخلارج
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    التعاونالتعاونالتعاونالتعاون

2008200820082008----2006200620062006    

الالالالزززز����ئئئئن ن ن ن 
    واملسـهتلكونواملسـهتلكونواملسـهتلكونواملسـهتلكون

    املنافسوناملنافسوناملنافسوناملنافسون    املوردوناملوردوناملوردوناملوردون
املؤسسات املؤسسات املؤسسات املؤسسات 
أالخرى يف أالخرى يف أالخرى يف أالخرى يف 

    ا¬موعةا¬موعةا¬موعةا¬موعة

املؤسسات املؤسسات املؤسسات املؤسسات 
    DستشاريةDستشاريةDستشاريةDستشارية

ااااجلجلجلجلامعات امعات امعات امعات 
ومعاهد ومعاهد ومعاهد ومعاهد 
    أالحباثأالحباثأالحباثأالحباث

مراكمراكمراكمراكزززز التدريب  التدريب  التدريب  التدريب 
واملساعدة واملساعدة واملساعدة واملساعدة 

    التقنيةالتقنيةالتقنيةالتقنية
    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع

            أساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسية
 %100 %1.7 %7.7 %3.3 %5.6 %2.5 %9.1 %9.8 ات Dخرتاعبراء

 %100 %3.7 %7.3 %5.1 %3.9 %1.4 %10.0 %11.2 مناذج املنفعة
 %100 %4.0 %8.0 %2.8 %2.9 %2.2 %11.3 %6.7 الرسوم والªذج الصناعية

 %100 %2.2 %3.4 %3.2 %2.0 %1.5 %7.7 %5.0 العالمات التجارية
 %100 %1.0 %10.3 %2.2 %3.1 %0.5 %11.7 %12.9 حق املؤلف

            أساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجية
 %100 %4.3 %8.7 %5.4 %5.4 %3.1 %16.8 %12.5 تعقد الرسوم والªذج

 %100 %0.9 %6.5 %2.4 %4.5 %1.3 %13.7 %8.3 أالرسار الصناعية
 %100 %2.8 %8.1 %4.4 %8.8 %2.5 %14.1 %13.1 زمن التقدم عىل املنافسني

  النسـبة املئوية للمؤسسات اليت اعتربت أن التعاون ) ٔامهية كبرية* 

  Secexء، والبنك املركزي، واملعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصااعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر

ل أالنشطة Dبتاكرية وف¡ يتعلق �حلوافز العامة عىل Dبتاكر، يعترب متويل حيازة االٓالت واملعدات من ٔاج  )ق (
هو أالداة الرئيسـية؛ أما أالداة الثانية االٔكرث اسـتخدامًا فهـي احلوافز الرضيبية اخلاصة �لبحث والتطوير وDبتاكر 

  ).6التكنولو� (اجلدول 

        DمتالكDمتالكDمتالكDمتالكآليات آليات آليات آليات رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو رباءات ومسـتخدمو الالالالمودعو طلبات مودعو طلبات مودعو طلبات مودعو طلبات     - - - - : احلواف: احلواف: احلواف: احلوافزززز العامة  العامة  العامة  العامة 6666ااااجلجلجلجلدول دول دول دول 

    احلوافاحلوافاحلوافاحلوافزززز العامة العامة العامة العامة

2008200820082008----2006200620062006    

وافوافوافوافزززز ال ال ال الرضرضرضرضيبية للبحث يبية للبحث يبية للبحث يبية للبحث احلاحلاحلاحل
والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر 

    التكنولو�التكنولو�التكنولو�التكنولو�

قوانني قوانني قوانني قوانني 
تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا 
    املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات

متمتمتمتويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير 
    واملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكرية

متمتمتمتويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات 
املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة 

    DبتاكريةDبتاكريةDبتاكريةDبتاكرية

    - - - - املنح اxراسـية املنح اxراسـية املنح اxراسـية املنح اxراسـية 
    RRRRHAHAHAHAEEEEبر�مبر�مبر�مبر�مجججج    

    %%%%0.60.60.60.6    %%%%13.013.013.013.0    %%%%1.11.11.11.1    %%%%1.71.71.71.7    %%%%1.11.11.11.1    ا¬موعا¬موعا¬موعا¬موع

    الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات    مودعو طلباتمودعو طلباتمودعو طلباتمودعو طلبات
 %1.2 %18.7 %2.3 %2.2 %8.1 يف الربازيل
 %0.0 %2.6 %0.7 %1.3 %9.2 يف اخلارج

 %17.8 %6.1 %25.4 %4.7 %12.7يف الربازيل 



CDIP/11/INF/3 
Annex 
9 
 

    احلوافاحلوافاحلوافاحلوافزززز العامة العامة العامة العامة

2008200820082008----2006200620062006    

وافوافوافوافزززز ال ال ال الرضرضرضرضيبية للبحث يبية للبحث يبية للبحث يبية للبحث احلاحلاحلاحل
والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر والتطوير وDبتاكر 

    التكنولو�التكنولو�التكنولو�التكنولو�

قوانني قوانني قوانني قوانني 
تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا تكنولوجيا 
    املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات

متمتمتمتويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير ويل البحث والتطوير 
    واملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكريةواملرشوعات Dبتاكرية

متمتمتمتويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات ويل حيازة االٓالت واملعدات 
املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة املسـتخدمة يف أالنشطة 

    DبتاكريةDبتاكريةDبتاكريةDبتاكرية

    - - - - املنح اxراسـية املنح اxراسـية املنح اxراسـية املنح اxراسـية 
    RRRRHAHAHAHAEEEEبر�مبر�مبر�مبر�مجججج    

 واخلارج
    أساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسيةأساليب Dمتالك الرمسية

براءات 
 Dخرتاع

8.0% 3.6% 4.4% 16.9% 1.7% 

 %1.4 %9.9 %3.3 %2.3 %5.9 مناذج املنفعة
ªذج الرسوم وال

 الصناعية
11.0% 3.8% 3.0% 10.2% 1.7% 

العالمات 
 التجارية

2.3% 1.3% 1.8% 13.6% 1.0% 

 %7.3 %14.5 %12.8 %4.5 %5.3 حق املؤلف
    أساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجيةأساليب Dمتالك Dسرتاتيجية

التعقد يف تصممي 
 املنتج

8.5% 3.0% 4.8% 11.7% 1.3% 

أالرسار 
 الصناعية

3.5% 1.5% 4.5% 16.3% 3.7% 

نيًا التقدم زم 
 عىل املنافسني

9.6% 3.9% 3.8% 13.9% 1.7% 

  Secexء، والبنك املركزي، واملعهد الربازييل للجغرافيا وإالحصااعي املعين �البتاكر التكنولو�/البحث الصن :املصدر

Dبتاكرية،  ينبغي ٔان يفحص التحليل املقبل لٕالحصاءات الوصفية العالقة بني ٔاساليب Dمتالك وأالنواع ا�تلفة لٔالنشطة
  وكذ� Dسـتخدام املشرتك ٔالنواع Dمتالك ا�تلفة، كام لوحظت يف اxراسات اxولية.

  ]هناية املرفق والوثيقة[


