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 والتطوير األحباث معاهدعملي لتقييم األصول غري امللموسة يف الدليل ملخص ال

عداد الس يد توماس يوينغ،احملايم التجاري،و  من اإ ل تعمدال رباءات الوكيل اإ ل اإ ،والستشار يف جمال الكية الفكرية، أأفانسبت اإ
 ، الولايت التحدة الأمريكيةسان فرانسيسكويس، 

 

 

 

اذلي ُأعّد يف والتطوير، الأحباث  متعاهدملخصا عن ادلليل التعميل لتقيمي الأصول غري اللموسة يف  الوثيقةتضمن هذه ت  .1
 الس يد   عّد ادلليل  أ  . و (CDIP/3/INF/2ق مرشوع بنية دمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا للمؤسسات الوطنية )الوثيقة س يا

يوينغ،  ل اإل يس، سان  تكية الفكرية، أأفانسبل ستشار يف جمال ال ال تعمد،و ال رباءات التجاري،ووكيل ال ايم احملتوماس اإ اإ
 1فرانسيسكو، الولايت التحدة الأمريكية

ن  .2 واللكية الفكرية  ابلتمنيةاللجنة التعنية اإ
ىل الإحاطة علام ابلتعلومات الواردة يف هذه  مدعوة اإ

 .الوثيقة

  

                                                
1
 راء أأمانة الويبو أأو ادلول الأعضاء يف الويبو.أ راء الؤلف، ول تتعرب ابلرضورة عن أ  تتعرب الأراء الواردة يف هذه ادلليل عن  
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 ادلليل التعميل لتقيمي الأصول غري اللموسة
 ريف متعاهد الأحباث والتطوي

 
 اللخص التنفيذي

ىل مساعدة ادلول الأعضاء عىل تطوير كفاءاهتا الؤسس ية ادلليلهذه هيدف  وحتسيهنا وتتعزيزها، من خالل اليض يف  اإ
تشجيع حتقيق توازن عادل و  ،الؤسسات الوطنية للملكية الفكريةتطوير البىن التحتية وغريها من الرافق بغية تتعزيز وظائف 

النظر . ويقدم هذا ادلليل أأدوات لتشجيع هذه الؤسسات عىل الأخذ بش ىت أأوجه بني حامية اللكية الفكرية والصلحة التعامة
 يف جمال اللكية الفكرية. اوال راء لتحديد قمية أأصوله

 تكام يقدم هذا ادلليل فامي يقدم اس تتعراضا شامال عن خمتلف مهنجيات التقيمي، ويوفر دليال لتقيمي التكنولوجيا
عىل  لموةل من القطاع التعامالنظامت البحثية انصاحئ معلية لساعدة اجلامتعات و  ادلليل   يتعرضاجلديدة تقيامي رسيتعا ومنتظام. كام 

 ق ما ييل:يحتق 

 ؛قيّمةة ال لموسالغري حتديد أأصولها  )أأ(

 ترتيب هذه الأصول غري اللموسة ابس تخدام مناجه تقيمي نوعية ومكية؛ )ب(

لتحقيق التتعاون ودخول الأسواق عىل  ،اليت مت تصنيفها كأصول قمية ،دارة هذه الأصول غري اللموسةاإ  )ج(
 اسرتاتيجي؛ حنو

د بتطبيق مناجه )حت  عىل حنو جتاري  ،صول غري اللموسة اليت حتمل قمية سوقية حممةلالأ  واس تغالل )د( دَّ
 (.المكي التقيمي

قيقية، ويقدم أأملةل معلية ترش  كيف كمكن لتقيمي احل الت من احل اويلجأأ ادلليل دلراسات احلالت، ومتعظمها أأصله
دارة الأصول غري اللموسة. كام يتناول ادلليل لإ يوفر قاعدة متينة لختاذ القرارات الاسرتاتيجية هذه الأصول غري اللموسة أأن 

، والامنذج الصناعيةتقيمي اللكية الفكرية السجةل وغري السجةل، مبا يف ذكل الرباءات، والتعالمات التجارية، وحقوق الؤلف، 
غري اللموسة غري السجةل ملل الوارد البرشية الاهرة، والتعلميات البتِكرة، وادلراية، والأرسار التجارية، كام يتضمن الأصول 

 وتنظمي الإدارة.

ميداين لبلوغ عدة أأهداف ترتبط بتقيمي اللكية الفكرية. أأما الهدف الأول، فيمثل يف عرض  وهذا ادلليل كتيب
جا موضوع تقيمي الأصول غري اللموسة عىل القارئ. ويتوىخ ادلليل   منوذجية تزود القارئ بنقطة انطالق للميض يف تطوير  ُن 

ىل اكتساب  يف حاجةذات الصةل. ولتعل القارئ الهمت  الهارات ضافية للميض يف تطوير اجملموعة احملددة من  هماراتاإ  الهاراتاإ
ىل الإجابة عن بتعض  واجه اليت تالشالك والقدرات الطلوبة يف وضتعه اخلاص. أأما الهدف الثاين فيستعي من خالهل ادلليل اإ

جياز، يستعى هذا  متعهدمكتب نقل التكنولوجيا يف  دارة  الاس تغالل التجاري يف معلهام اليويم.ابإ لهيا اإ البحث، أأو تتتعرض اإ
جاابت حلل الشالك اليت تطرأأ يف اليدان واليت جيب حلها برسعة ومعلية. ىل تقدمي اإ  ادلليل اإ

سهل نفاذ للكية الفكرية وتقديرها، ويركز حتديدا عىل الهنج اليت ي  اتقيمي ل  الناش ئةويس تتعرض ادلليل بتعض التقنيات 
لهيا، كام يقدم التقنيات الوصفية الإضافية لتقيمي "التثليث"  التعادي القارئ التقيمي الأعىل والأدىن والتوسط ملال. كام  أأياإ

سداء الشورة للخروج من احلالت اليت قد ل  جا تسمححيرص ادلليل عىل اإ ببلوغ "،القررةبة  التقيمي، الواردة يف "الكتب اإ
جاابت متعقوةل ورسيتعة يف تكل احلالت، بيامن قد يأأيت التعميل فهياتجاري الهدف ال  ، فيقدم ادلليل ملال مناذج للتعثور عىل اإ
جابة أأكرث دقة ولكهنا ل تليب الهدف التجاري الواقتعي، ومن الأملةل عىل ذكل الرسعة ال  القررالكتاب  ناس بة يف الاس تجابة ابإ
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الزيانية. ول يسرتسل ادلليل يف احلالت اليت يتوفر فهيا عند مدير الأصول الفكرية، الوقت  والوارد  حبدود  التقيدو/أأو 
جراء تقيمي همين لأن ادلليل يفرتض عامة أأن أأحد  وردين عىل الأقل، أأي الوقت أأو الال، غري الهذين الناس بني للتلكيف ابإ

 و متأ لك متاما.متوفر أأ 

م هذا ادلليل كدليل ميداين يزود القارئ ابلتقيمي والتقدير، كام  كيفية يصف  كدليل هنديس ميداينليكون  ُأعِّدوُص 
يف الهندسة الدنية. ويرتكز  القررةالأسلوب الش يق اذلي تمزي به الكتب اإىل وصفا معليا للغاية ولتعهل يفتقر  اجلرسبناء 

لتقيمي. ويأأخذ ادلليل مبنظور الؤسسات الأاكدكمية يف ل التقيمي بغية تزويد القارئ بمنوذج متهيدي   أأنواع لش ىتادلليل عىل أأملةل 
ىل الوار   الأنظمة الؤسس ية اترخييا.ضتعف و د، البدلان النامية حتديدا، والتحدايت اخلاصة اليت قد تواهجها، ومهنا الافتقار اإ

يرهيون، وتدور الأملةل الواردة يف ادلليل يف جام يرهيون دوةل عضو يف الويبو. و تعة وطنية يف بدل خيايل امسه اإ اإ
بتاكر مواطينه. وحّدث هذا البدل مؤخرا قوانينه التتعلقة ابلأصول غري اللموسة واللكية اب ي تعرف انٍم ولكن البدل واقتصادها

س تغالل الأصول غري لناء قدرات اجلامتعة الفكرية، ويتعمل مكتب نقل التكنولوجيا يف هذه اجلامتعة اخليالية هبمة ونشاط لب 
 اللموسة.

قابةل للتحقيق يف مجيع البدلان تقريبا أأاي للتكنولوجيا جاري توختاما، يقوم ادلليل عىل قناعتنا بأأن برامج الاس تغالل ال 
دلولية. وهيدف ادلليل رتخص فهيا التكنولوجيا للكياانت اساكن نظاهما القانوين تقريبا. ويتحقق ذكل حتديدا يف الأوضاع اليت 

ىل تتعزيز بنية ترخيص التكنولوجيا اليت ستسمح  أأحصاب الصلحة يف جمال أأصول اللكية الفكرية ابلحتفاظ بقمية أأعىل  لش ىتاإ
 لهذه الأصول عندما تدخل السوق.

 [ُناية الوثيقة]

 


