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 املعنية بالتنمية وامللكية الفكريةاللجنة 
 

 عشرة الرابعةالدورة 
ىل  01جنيف، من   4102 نومفرب 02اإ

 
 

 موجز الدراسة املتعلقة باستخدام امللكية الفكرية وأداء صادرات الشركات الربازيلية

مانة من  عداد الأ (، IPEAابلتعاون مع الس يدة غرازييال فرييرو زوكولوتو، ابحثة يف معهد البحث يف الاقتصاد التطبيقي )اإ
 ل، ريو دي جانريو، الربازياجلامعة البابوية الاكثوليكيةلياو، ابحث، الربازيل، والس يد سريجيو 

طار و ، يف الربازيلاملتعلقة ابس تخدام امللكية الفكرية دلراسة لموجز حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل  .0 املُعدة يف اإ
( اذلي وافقت عليه اللجنة املعنية .CDIP/5/7 Rev) املرشوع حول امللكية الفكرية والتمنية الاقتصادية والاجامتعية

 .4101ية )اللجنة( يف دورهتا اخلامسة املعقودة يف أأبريل ابلتمنية وامللكية الفكر 

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

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 معيلملخص 

ىل تقيمي اسرتاتيجيات رشاكت التصنيع الربازيلية يف اس تخداهم التقرير اد  هذهي  .اأأداء صادراهتيف وأأثره  لملكية الفكريةل  ااإ

 الابتاكريةرشاكت وصادرات ال  الابتاكرية.عالقة بني الصادرات والأنشطة وس بقت أأن أأثبتت الأدبيات املوجودة وجود 
بصفة ، الابتاكريةرة واملصدتكون الرشاكت . وعالوة عىل ذكل، غري الابتاكريةالرشاكت من صادرات تكون أأكرث كثافة 

نتاجية و أأكرث و جحام عامة، أأكرب  وجود عالقة بني الابتاكر نجزة ادلراسات امل  وأأشارتليد العامةل املاهرة. س تخدما ل اأأكرث اإ
 لرشاكت الربازيلية.اوصادرات 

أأفضل يف صادراهتا  داءلأ ة ير بتاكالارشاكت حتقيق ال  ارتباطمدى حتليل  يات عربالأدب يف تكل  التقرير اهذسامه وي 
يف ل سلوك التصدير نحلّ س   ،السؤال ذكلمن أأجل الإجابة عىل و  مللكية الفكرية.اب املتعلقة تلفةامل  المتكّل  سرتاتيجياتاب

الرئيس ية  المتكّل أأساليب و . متكّل امللكية الفكرية صكوكمن  صكد  حتديد مدى أأيمية ل هب لرشاكت الصناعية الابتاكريةا
 ة والعالمات التجارية.الصناعي تصامميمناذج املنفعة وال و  الاخرتاع يه براءات التقرير اهذلها لّ اليت حي 

حصائية خمتلفة: التقريرالبياانت املس تخدمة يف هذا  ومجعت ( الاس تقصاء الصناعي بشأأن الابتاكر 0) من ثالثة مصادر اإ
أأمانة التجارة ( 4) ؛(IBGEوالاحصاء )لمعهد الربازييل للجغرافيا ل  )الاس تقصاء الصناعي( (PINTECالتكنولويج )

لوزارة العمل  RAIS( قاعدة البياانت 3) ؛وزارة التمنية والصناعة والتجارةل التابعة (SECEXاخلارجية )
ىل . (MTE) والتشغيل بشأأن الابتاكر التكنولويج الاس تقصاء الصناعي  اس تخداموالسبب الرئييس اذلي دفعنا اإ

(PINTEC ) بشأأن اس تخدام امللكية الفكرية متاحة هو كونه املصدر الإحصايئ الشامل الوحيد اذلي ينطوي عىل معلومات
 .1من قبل الرشاكت الربازيلية

من أأجل حامية نتاجئ ة س تخدممل ا المتكل طرقعن معلومات أأساس ية  عىل وجه اخلصوص،، ويتضمن الاس تقصاء الصناعي
امللكية قياس اس تخدام فامي خيص قارص عيار امل وهذا . بشأأن الابتاكر الأخرىالاس تقصاءات تبع معيار ت  يتالابتاكر، وال

 ،الاس تقصاءفرتة  اليت ابتكرت أأثناءالرشاكت مقترصا فقط عىل اكن مللكية الفكرية املتعلقة ابعىل الأس ئةل لرد لأن ا : الفكرية
ىل استبعاد  . اتكنولوجيكر ول تبت مللكية الفكريةا اليت تس تخدم واجلهات الفرتة تكلقبل  تالرشاكت اليت ابتكر مما أأدى اإ

التجارية  االماهتعحامية عرب  والسمعةيف أأدوات التوس مي  احامية استامثراهتجنحت يف معينة  رشكةميكن ل عىل سبيل املثال، و 
 ءاتالاس تقصايف خرى ومن أأوجه القصور الأ . الاس تقصاء الصناعيس تخدم العالمات التجارية يف كرشكة ل ت تظهر أأن 

دراج الرشاكت  الابتاكر معليةُ بشأأن  % من مجموع نفقات الابتاكر 66اء ور تقف، اليت الكربىأأخذ العينات اليت تفضل اإ
ن جزءا كبريا من حتليل هذوعليه. % من نفقات البحث والتطوير يف الربازيل88و عىل الرشاكت فقط يقترص  التقرير ا، فاإ

 موظف أأو أأكرث. 011 اليت توظفالابتاكرية الربازيلية 

متكّل  - 0 -اجلدول هاء   الصادرات وأأساليب ال

 
منية والصناعة و  4118 الاس تقصاء الصناعي بشأأن الابتاكر التكنولويج/ملعهد الربازييل للجغرافيا والاحصاءاملصدر: ا مانة التجارة /والتجارةوزارة الت أأ

 4118 اخلارجية

                                                
1

طار   ىل جانب هذا التقرير ويف اإ (، قام ل من املكتب الربازييل للملكية الفكرية CDIP/14/INF/6)املندرجة مضن املرشوع دلراسة القطرية للربازيل ااإ
حصايئ   لأغراض بياانت تسجيل الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية.والويبو ابس تحداث مصدر اإ

الشركات المصدرةالشركات غير المصدرة

%17.7%2.9براءات االختراع

%8.3%2.1نماذج المنفعة

%8.1%3.6التصاميم الصناعية

%40.5%21.2العالمات التجارية

%6.4%0.8تعقد التصميم

%21.4%6.5األسرار التجارية

%9.4%0.9الفترة الزمنية
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 الصادرات اس تخدام امللكية الفكرية وأأداءبشأأن حتليل وصفي 

رشاكت تصدر ال وغالبا ما . غري الابتاكريةالرشاكت  من صادراتأأكرث كثافة  يف الغالب الابتاكريةرشاكت تكون صادرات ال 
ىل حد كبريبذكل ابلفعل  قوممنتجاهتا وت ةالربازيلي بتاكريةالا يف %، 0246 املصدرة الرشاكت الابتاكريةتبلغ نس بة حيث  :اإ

 الرشاكتصادرات  مبيعات متثل ،يف املتوسطو. %844املصدرة ل تزيد عىل  الرشاكت غري الابتاكرية حني أأن نس بة
مليون  1430) بتاكريةالاري غ صادرات الرشاكتعرشة أأضعا   ربايق ما( أأمرييك دولر مليون 343 من أأكرث)  الابتاكرية

ىل  أأضف، دولر أأمرييك( نتاجية و أأكرث و جحام أأكرب تكون بصفة عامة، ، الابتاكريةرة واملصدذكل أأن الرشاكت اإ أأكرث اإ
 .ليد العامةل املاهرةل اس تخدما 

، وس يةل فعاةل محلاية ابتاكراته ككّل من أأساليب المت أأسلوبل  يس تخدمالرشاكت املصدرة ول غرابة يف أأن قسطا كبريا من 
ذا اكنت اسرتاتيجية ال  أأكرب  نالحظوبصورة نسبية، ( . 0 -هاء  اجلدول)ل  أأو امللكية الفكرية قاةمة عىل كّل متبغض النظر عام اإ

 رباءات.الو  ،، تعقد التصممييف الفرتة الزمنية ختالفاتالا

متكّل  - 4 -اجلدول هاء   املتعلقة ابمللكية الفكرية )الرشاكت الكربى( أأساليب ال

 

المجموعة ألف: براءات االختراع

قيمة احتماليةملكية فكرية = 1ملكية فكرية = 0اسم المتغير

13.68916.5190.000متوسطالدفتر )الصادرات(

0.2860.270الخطأ المعياري

0.8270.9530.000متوسطتصدير قياسي

0.0160.013الخطأ المعياري

0.2110.2930.000متوسطحصة الشركات في الصادرات القطاعية 

0.0140.020الخطأ المعياري

المجموعة باء: نموذج المنفعة

قيمة احتماليةنموذج منفعة = 1نموذج منفعة = 0اسم المتغير

14.21116.6590.000متوسطالدفتر )الصادرات(

0.2480.331الخطأ المعياري

0.8490.9650.000متوسطتصدير قياسي

0.0140.015الخطأ المعياري

0.2310.2720.083متوسطحصة الشركات في الصادرات القطاعية 

0.0120.026الخطأ المعياري

المجموعة جيم: تصميم صناعي

قيمة احتماليةتصميم صناعي = 1تصميم صناعي = 0اسم المتغير

14.33916.0270.001متوسطالدفتر )الصادرات(

0.2450.405الخطأ المعياري

0.8550.9380.003متوسطتصدير قياسي

0.0140.020الخطأ المعياري

0.2260.2960.009متوسطحصة الشركات في الصادرات القطاعية 

0.0120.028الخطأ المعياري

المجموعة دال: عالمة تجارية

قيمة احتماليةعالمة تجارية = 1عالمة تجارية = 0اسم المتغير

14.11215.1840.006متوسطالدفتر )الصادرات(

0.3160.289الخطأ المعياري

0.8460.8940.021متوسطتصدير قياسي

0.0180.015الخطأ المعياري

0.2320.2460.272متوسطحصة الشركات في الصادرات القطاعية 

0.0160.016الخطأ المعياري
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الاخرتاع ومناذج  براءات -املتعلقة ابمللكية الفكرية   الأربعةالمتكّل  من أأساليب اليت تس تخدم أأيّ رشاكت تصدر ال غالبا ما 
ىل حد كبري )فعال  صدرتيه و –الصناعية والعالمات التجارية  التصاممياملنفعة و  هذه الرشاكت يف متثل و (. 4 -هاء  اجلدولاإ
جام ي صادرات القطاعالأ  القسطالغالب   .كرب من اإ

من ل  يفج،، اليت ميكن أأيضا أأن تؤثر احلمثل الأصل أأو للرشاكت، صائص الأساس ية ابخلأأيضا  يرتبط ذكلأأّن غري 
ما بشلك اكمل أأو -بة خارجيا املراق  معظ، الرشاكت و الصادرات والابتاكر.   جند أأن. وابملثل، ةمصدر  يه رشاكت - جزيئ اإ

حيث  منأأربعني مرة وتفوقها بمتوسط عدد العامل من حيث عرش مرات ب الرشاكت غري املصدرة تفوق  الرشاكت املصدرة
وتتفوق بثالثني مرة  .عددا أأكرب من العامل املهرةاملتوسط يف املصدرة  تالرشاكتوظف وعالوة عىل ذكل،  .بيعاتمتوسط امل 

هذا و لبتاكر. ابفق أأكرث عىل الأنشطة ذات الصةل تنأأنشطة البحث والتطوير و  يفحرصا  العاملنيهرة امل  من حيث عدد العامل
رشاكت ل تكتفي ال اليت  -اريج اخلاخيل أأو سواء عىل املس توى ادل -البحث والتطوير نفقاتل ابلنس بة هو احلال بصفة خاصة 

تفوق  بوترية أأيضاتفعل ذكل ، بل  البحث والتطويرعىل الرشاكت غري املصدرة ما ترصفهمبا يفوق مائة مرة رصفها بة صدر امل
 ياذل - اخلارجية  ار املع لكتساب ابلنس بة كذكل الأمر ليسو (. 3 -هاء  اجلدول) الرشاكت غري املصدرةوترية ثالث مرات 

 منمماثل  قدرب ولكن ،من الناحية المكيةرب أأكقسطا  املصدرة الرشاكت عليه تنفق ياذلو  - الفكرية امللكية نقل عرب دثحي قد
 النسبية. حيث القمية

ىل التصديرالنفقات الابتاكرية  - 3 -اجلدول هاء   وامليول اإ

 
منية والصناعة والتجارةو  4118 الاس تقصاء الصناعي بشأأن الابتاكر التكنولويج/ملعهد الربازييل للجغرافيا والاحصاءاملصدر: ا مانة التجارة /وزارة الت أأ

 4118 اخلارجية

الشركات غير 

المصدرة
الشركات المصدرة

الشركات غير 

المصدرة

الشركات 

المصدرة

%0.89%8.27986.940.31نفقات البحث والتطوير

%0.15%1.22163.020.04اكتساب خارجي للبحث والتطوير

%0.09%2.26102.820.08اكتساب معارف خارجية أخرى

%1.29%108.191439.193.99اقتناء اآلالت والمعدات

%0.05%6.1753.880.23التدريب

طرح االبتكارت التكنولوجية في 

السوق
6.18208.110.23%0.19%

استعدادات أخرى لإلنتاج 

والتوزيع
17.93278.600.66%0.25%

الشركات الصناعية االبتكارية

معدل القيم )1000 دوالر أمريكي(
النفقات االبتكارية / صافي 

المبيعات
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 حتليل متعدد املتغريات

ىل وجود صةل بني الابتاكر التحليل ال نتاجئ تشري  يف لحظنا  بيد أأنهتلفة لنشاط التصدير. امل تدابري ال و وصفي السابق اإ
لحظنا وج،. احل أأصل رأأس املال أأو ت مثلرشاكلل خرى الأ صائص ابخلأأيضا لها عالقة أأن الرشاكت املصدرة نفسه  التحليل

هذه يف  رأأجل النظ منو . أأكرب بدقةينبغي مراعاة ذكل دور يف بعض هذه املقاييس وأأنه  هلأأن عدم جتانس القطاع  كذكل
 التصدير. متغرياتو  ابمللكية الفكرية املتعلق المتكّل عالقة بني للتحليالت متعددة املتغريات ال سلسةل من ب  ناالقضاي، ق 

ىللرشاكت الربازيلية ا راتدابتحليل أأداء ص ناالوصفي، ق التحليل كام هو احلال يف جزء و   ثالثة متغريات خمتلفة استنادا اإ
)حمسوبة الرشكة من صادرات القطاع حصة " 3، "(يف ادلفاترقمية الصادرات )" 4")نع،/ل(، مصدرة رشكة " 0": اتبعةو

تغريات امل يه  اليت هتمنااملتغريات التفسريية الرئيس ية و (. التصنيف الصناعي ادلو ي املوحد حسبأأرقام  3عىل مس توى 
ذا اكنت الرشكة قد اما  اليت تبنّي ربعة الأ  القياس ية ، صناعية تصاممي (3( مناذج املنفعة، )4) ،براءات اخرتاع (0) س تخدمتاإ

ىل ذكل، و( عالمات جتارية محلاية ابتاكراهتا. 2)  حسب رقنيعىل مس توى لقطاع )لقبة ار متغريات امل اس تخدمناابلإضافة اإ
 .بتاكريةالاالنفقات و  ،ج،احلأأصل رأأس املال، و و (، التصنيف الصناعي ادلو ي املوحد

ذا اكن اس تخدام فاميلتحقيق اب أأولوبدأأان  ىل يل أأكرب مب  يرتبطاملتعلقة ابمللكية الفكرية  ل أأسلوب من أأساليب المتكّل  اإ اإ
جيايب  أأثرلها الأربعة الأساليب الحظ أأن مجيع ونتصدير. ال  ، 2 -هاء  اجلدولمصدرة )رشكة رشكة ال احامتل كون يف اإ

حصائية.  فقط هل أأيميةاس تخدام براءات الاخرتاع أأن معظ، املواصفات يف يتبني (. ومع ذكل، 4و 0 العمودان اعامتدا عىل و اإ
 تقريبا. %9 ملنتجاهتا يزداد بنس بةالرشاكت اليت تس تخدم براءات الاخرتاع احامتل تصدير نالحظ أأن املواصفات، 

مرة و (. 2و 3 العمودان، 2 -هاء ل اجلدو ) اتبعمكتغري  راتدامكية مبيعات الصفامي خيص  كثريا شاهبةت عىل نتاجئ م حصلنا و 
جيايب  ةالأربع الأساليب جفلّ أأخرى،   تكتيس أأيمية من الناحيةيه اليت الصادرات، ولكن براءات الاخرتاع  عىللها أأثر اإ

بقاء . أأساسي املعىن الاقتصادي للمعامل املقدر فحصائية. وعالوة عىل ذكل، الإ  اليت رشاكت جند أأن ال ، ال يشء أ خر اثبتوابإ
النتاجئ تغري وت . س تخدهماليت ل ت نس بة الرشاكت اثالثة أأضعا   أأكرث منبنس بة تفوق بس تخدم براءات الاخرتاع تصدر ت 

ىل التحليل ادلينامييك ابس تخدام  ل حصائية ورمغ أأن الأيمية الإ . عىل مس توى الرشكةمنوذج ال اثر الثابتة قليال عندما ننتقل اإ
صادراهتا  من تزيدرباءات يف الفرتة الأوىل الاليت مل تس تخدم ، نالحظ أأن الرشاكت %01 نس بة تظهر سوى عند

ذا مايف املتوسط  %01 بنس بة مناذج  خيص فاميو (. 6و 5 العمودان، 2 -هاء  اجلدول) الثانية الفرتة يفا اس تخداهميف  بدأأت اإ
اكن لها الأثر العالمات التجارية أأن  الغريبو . ضئيةل تبقى ةحصائيأأيميهتا الإ  لكنو ، %01الزيدة تكل  فاقت، املنفعة

 تصّدرأأصبحت الرشاكت اليت مل تس تخدم العالمات التجارية يف الفرتة الأوىل و . اسلبي اكن ولكنهالاحصايئ الأكرب 
 ا.اس تخداهميف  بدأأت ملا أأقل %21 حوا ياملتوسط  يف

ىل املؤرش الثالث و  جام ي صادرات صة احلط التصدير: انشل ننتقل ال ن اإ  حسبأأرقام  3 حمسوبة عىل مس توىالقطاع من اإ
تتعلق  ماعند مبيعات الصادراتمكية ب  تعلقةلتكل امل  نسبيا هذه التقديرات مماثةلو . التصنيف الصناعي ادلو ي املوحد

 متوسط %6 بنس بة القطاع صادرات منرباءات ال تس تخدماالرشاكت اليت حصة توسط م فوق يرباءات. و الس تخدام اب
الأخرى املتعلقة ابمللكية  المتكّل  أأساليبوتظل (. 8و 7 العمودان ،2 -هاء  اجلدول)تس تخدهما  مل اليتحصة الرشاكت 

حصائيةدون أأيمية الفكرية  يه أأيضا  عىل مس توى الرشكةمنوذج ال اثر الثابتة ابس تخدام نتاجئ التحليل ادلينامييك و . تقريبا اإ
جيابي اثر أأ نالحظ و (. 8و 7 العمودان ،2 -هاء  اجلدول) راتمبيعات الصادمكية تعلقة ب مشاهبة تقريبا لتكل امل  لس تخدام  ااإ

حصائية، أأيمية هام يكتيسالكو  لعالمات التجاريةل اسلبيأأثرا رباءات و ال  عند سوى كونت أأيمية العامل الثاين لرمغ أأن  اإ
 بنس بةزادت  الأوىل الفرتةيف  رباءاتال تس تخدم مل اليت الرشاكتأأن  يف، لهذه النتاجئ ادللةل الاقتصاديةتمكن و . %01 نس بة

 يعين وهذا. الثانية الفرتة يف رباءاتال اس تخدام يف بدأأت عندما قطاعال صادرات يف امشاركهت من املتوسط يفنقط مئوية  2
 ،العكس عىلو . يالصناع القطاع متوسطأأرسع من بوترية ذكل تفعل مبيعات صادراهتا حفسب، بل متوسط من ل تزيد  اأأهن

ميكن ، لتوقعاتل  ورمغ أأن ذكل يبدو خمالفا ،%440 بنس بة الصادراتحصة يقلص  التجارية العالمات اس تخدام أأن نالحظ
 .تفسري الاخنفاض برتكزي الرشاكت عىل الأسواق الوطنية بدل من التصدير
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متكّل  - 2 -اجلدول هاء   (الكربى والصادرات )الرشاكت ال

 

 ( ابخلط املائل0981حسب هالفورسن وابملكويست ) قياس ية. معامالت p<0.1, ** p<0.05, * p<0.1 ***أأخطاء معيارية متينة بني قوسني. : مالحظة

 

)1()2()7()8()9()10(

***0.0941***0.0815***1.278 2.59 ***1.103 2.01 *0.543 0.72 *0.516 0.68 ***0.0684***0.0604**0.0394**0.0386

)0.0263()0.0257()0.297()0.296()0.300()0.300()0.0193()0.0198()0.0173()0.0173(

0.03730.03210.148 0.16 0.0116- 0.01 -*0.429 0.54 *0.420 0.52 0.0335-*0.0384-0.00797-0.00785-

)0.0337()0.0344()0.319()0.323()0.243()0.246()0.0221()0.0222()0.0148()0.0147(

0.05360.03990.398 0.49 0.281 0.32 0.138- 0.12 -0.157- 0.14 -0.02930.02350.00317-0.00371-

)0.0359()0.0357()0.340()0.339()0.236()0.235()0.0254()0.0256()0.0173()0.0173(

0.02500.01190.369 0.45 0.0925 0.10 **0.534- 0.41 -**0.505- 0.39 -0.006250.00418-*0.0245-*0.0242-

)0.0175()0.0177()0.298()0.299()0.229()0.223()0.0161()0.0162()0.0138()0.0137(

1,5561,5561,6381,6381,6391,6391,6381,6381,6391,639مالحظات

0.16570.18250.2230.2400.0270.0310.0620.0720.0190.020الجذر التربيعى القياسي

نعمنعمالالالالاآلثار الثابتة على مستوى الشركة

نعمنعمنعمنعمنعمنعمفترة قياسية

الالنعمنعمنعمنعمتصنيف صناعي دولي قياسي نعم

نعم

نعمنعمنعمنعم

الال

الالنعم

نعم

متغيرات تابعة

براءات اختراع )قياسية(

نماذج منفعة )قياسية(

تصاميم صناعية )قياسية(

عالمة تجارية )قياسية(

حصة صادرات القطاع اإلجماليةتصدير )قياسي( مبيعات الصادرات )في الدفاتر(

)3()4()5()6(
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 الرئيس ية الاس تنتاجات

 ولنئلرشاكت الصناعية الربازيلية. ا صادراتاملتعلقة ابمللكية الفكرية وأأداء   املتلفةكّل المتالعالقة بني أأساليب  التقرير اهذقمّي ي
ىل أأن ال نانتائ تشري (، 4110تصدير السلع )دي نيغري، متزيت الربازيل يف املايض ب   أأكرثمتيل الرشاكت الابتاكرية وصفية اإ

ىل  ىل أأن ، كام تشري تصديرال اإ رباءات ومناذج املنفعة الأأي  - املتعلقة ابمللكية الفكرية  املتلفةالمتكّل أأساليب اس تخدام اإ
غالبا ما أأن الرشاكت املصدرة  أأيضا نالحظالعكس، عىل و . للصادراتأأداء أأفضل بيرتبط  -لتصاممي والعالمات التجارية او 
ىل متيلأأهنا  ولو، املتعلقة ابمللكية الفكرية كّل المتاليب أأسس تخدم ت   مثل الرسية ،خرىالأ  كّل المت أأساليباس تخدام  أأيضا اإ

 التعقيد. أأو الفرتة الزمنية أأو

ىل استنادا و  ثر الإجيايب لس تخدام ل أأدةل قوية، جند التحليل الاقتصادي القياساإ من مؤرشات أأي مؤرش  عىلرباءات اللأ
 .أأداء الصادرات

املأأخوذة من الاس تقصاء و ، لملكية الفكريةل  ة الكربىالرشاكت الابتاكرية الربازيليس تخدام اب املتعلقة علوماتاملعىل  اناعمتدو 
 الفئاتعىل نتائنا قد ل تنطبق ادلراسة. ومع ذكل، هذه  أأجريت فيهاذلي اكن أأفضل مصدر يف الوقت اذلي الصناعي 

بياانت تسجيل ابس تخدام  أأوجه القصور املذكورةعىل التغلب ميكن و . بتاكريةالاخرى مثل الرشاكت الصغرية وغري الأ 
دلراسة لل عنرص ممكّ اليت تدخل مضن (، INPI) الوحدات اخلاصة ابمللكية الفكرية دلى املكتب الربازييل للملكية الفكرية

طار  لربازيلل قطريةال  .(CDIP/14/INF/6) املرشوعيف اإ

 ]هناية املرفق والوثيقة[


