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اإلٌــــــــــــداء

والحمد هللا رب العالمَن والصٗة والسٗم علً أشرف المرسلَن سَدنا محمد 

 آل بَته الطَبَن الطاهرَن، أما بعد: وعلً

أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلً أبٍ الغالٍ وغرة عَنٍ وشمسٍ المشرقة ولوٖ 

 فضل هللا ثم فضله لما كنت فٍ هذا المكان............

إلً نبع الحنان واْمان وإلً سعادتٍ وبقائٍ فٍ هذه الدنَا أمٍ الغالَة التٍ هٍ 

 لٍ......الدنَا كلها بالنسبة 

وإلً أخوانٍ أخواتٍ وإلً زوجتٍ وأوٖدٌ وإلً كل أصدقائٍ وكل من ساعدنٍ 

 ووقف معٍ فٍ مسَرتٍ العلمَة.....

 وٖ َسعنٍ إٖ أن أقول لهم حفظهم هللا بحفظه دمتم اخوة أعزاء..................

وإلىىىً صىىىدَقٍ وزمَلىىىٍ وأخىىىٍ سىىىعدون الشىىىمرٌ القرَىىىب مىىىن القلىىىب وإلىىىً كىىىل 

الىىىذَن شىىىرفونٍ بوجىىىودهم وتحملىىىوا عنىىىاء السىىىفر والطرَىىى ، أقىىىول لهىىىم الحضىىىور 

 كلٍ فخر واعتزاز بوجودكم معٍ أَها الطَبون.....طبتم وطابت أَامكم.
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 شكر وتقدير

بسم هللا الرحمن الرحَم، الحمد هللا رب العالمَن والصٗة والسٗم علً أشرف 

 ن.المرسلَن سَدنا محمد وعلً آل بَته الطَبَن الطاهرَ

أما بعد... ٖ َسعنٍ فٍ هذه اللحظات إٖ أن أتقدم بخالص شكرٌ وتقدَرٌ إلً من 

أناروا لنا طرَ  العلم، ونهلنا من معرفتهم، وكانوا لنا كالشموع التٍ تضٍء عتمة 

الصعاب، لنستمر فٍ هذه المسَرة العلمَة، إلً رئَس وأعضاء لجنة المناقشة 

بَنكم، وهو كل من اْستاذ الدكتور عبد  المحترمون، لٍ الشرف بؤن أكون حاضرا  

الوهاب المعمرٌ المشرف علً رسالتٍ والذٌ كان لٍ عونا  وسندا  فٍ اجتَاز كل 

 الصعاب التٍ واجهتها أثناء كتابة هذه الرسالة، فله منٍ خالص الشكر والعرفان.

ٌ  وإلً السادة أعضاء لجنة المناقشة المحترمون كل من الدكتور عبد هللا الغوَر

اٖستاذ الدكتور عبد الحكَم عطروش، فلهم منٍ جزَل الشكر والتقدَر ولٍ الشرف 

بؤن أكون بَن هذه القامات العلمَة من أجل تقوَم رسالتٍ وإظهارها بالوجه اْتم، 

 وتقبل كل مٗحظاتكم القَمة التٍ ستإخذ بعَن اٖعتبار. فلكم احترامٍ وتقدَرٌ.
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 لملخصا
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 العالمٌة التجارة

 إعداد الطالب

 ولٌد الخزرجً

 الدكتور األستاذإشراف 

 عبد الوهاب عبدهللا المعمري

وهىىو حماَىىة ملكَىىة  جىىاءت هىىذه الدراسىىة بهىىدف الوقىىوف علىىً موضىىوع فىىٍ غاَىىة اْهمَىىة      

 الحماَىىة أوجىه علىً الضىوء فَتمثىل الهىدف الرئَسىٍ لهىذه الدراسىىة بؤنهىا تلقىٍالمسىتثمر اْجنبىٍ 

العالمَىة، مىن خىٗل  التجىارة ومنظمىة العىرا  لحماَة المستثمر اْجنبىٍ فىٍ القانونَة والضمانات

سىىواء  العىىرا  المسىىتثمر اْجنبىىٍ فىىٍ القانونَىىة لحماَىىة ملكَىىة  الضىىمانات عىىن المنهجىىٍ الكشىىف

الملكَىىة العقارَىىة أو الملكَىىة التجارَىىة )بىىراءة اٖختىىراع والرسىىوم والنمىىاذج الصىىناعَة والعٗمىىة 

 من اٖستثمار. أهدافه لتحقَ  التجارَة....(وذلك

   هاَة الدراسة توصل الباحث إلً مجموعة من النتائج والتوصَات، أهمها:وفٍ ن  

اعتبىىر المشىىرع العراقىىٍ أن اْمىىوال المعنوَىىة بمىىا فَهىىا بىىراءات اٖختىىراع والعٗمىىات  -1

التجارَة أمواٖ  معنوَة َتكون منها رأس مال المشروع وتتمتع بالحماَة القانونَة الواردة 

 فٍ قانون اٖستثمار العراقٍ.

م 2006لسىنة ( ۳۱بىؤن َىنص المشىرع العراقىٍ فىٍ قىانون اٖسىتثمار رقىم )وصىٍ كما أ -2

المعدل علً حماَة الحقو  المعنوَة للمستثمر اْجنبٍ وذلك بالنص علىً حى  المسىتثمر 

اْجنبىىٍ بتسىىجَل الرسىىوم والنمىىاذج الصىىناعَة أو العٗمىىات التجارَىىة ومىىا فىىٍ حكمهىىا، 

 .ت اٖختراعولَس اٖقتصار فقط علً حماَة براءا

امىظمتلالعق،زيتلالمستثممساجنىيت االمية تلالعتى،  لاالمية تلانكهمبت انمفتبحيةة 

.اق،وُناالسثمم،زالثج،زةالع،لم ل


