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ملخص الدراسة

تمثل ضمانات المستثمر األجن بي انعكا سا ً لت طوير البي ئة اال ستثمارية في ال عراق من خالل سعي الم شرع إ لى
ت شجيع اال ستثمارات ون قل التقن يات الحدي ثة لإل سهام في عمل ية تنم ية ال عراق وت طويره وتو سيع قاعد ته اإلنتاج ية
 وذلك من خالل محاولة وضع ضمانات قانون ية توازن. وحماية حقوق وممتلكات المستثمرين،والخدمية وتنويعها
 أن و ضع ت لك ال ضمانات. فانه اليخ فى ع لى الم تابع للبي ئة اال ستثمارية المعا صرة،مصلحة طرفي عقد االستثمار
بمثا بة ت حديات مبا شرة تع كس ضرورة اإل فادة من أدوات هذا اال ستثمار األجن بي بال شكل ا لذي يدعم ع مل ت لك
 إذ ت سهم من خالل التزا مات الم ستثمر األجن بي.الوسائل في ت قديم الخد مة والم عرف للبي ئة اال ستثمارية العراق ية
اتجاهاها إلى توفير األساليب الالزمة لدفع عملية التنمية االقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة الت صميمية للم شاريع
 محاو لة إي جاد ضمانات توفر الحما ية الالز مة: أولهما، ونرمي من خالل ذلك إلى هدفين.االستثمارية في العراق
. وتح قق ال غرض من اإل سراع في ح سم ال نزاع وت سهيل طرق اإلث بات،والت عويض المنا سب للم ستثمر األجن بي
. وهذا ما نتناوله في هذه الدراسة. مدى انعكاس تلك الضمانات اتجاه تنمية البيئة االستثمارية العراقية:وثانيهما

(Implications of foreign investment on the Iraqi investment environment guarantees)
Foreign investor guarantees represent a reflection of the development of the investment
environment in Iraq through the legislature sought to promote investment and transfer of
modern technologies to contribute to developing and enhancing Iraq, and expanding the
production and service base and diversify the process, protect the rights and property
investors. And that by trying to put a legal interest ends of investment holding the balance of
guarantees, it is no secret to the supervisor of the investment environment contemporary.
That those guarantees is established as a direct challenges reflect the need to take advantage
of tools such as foreign investment, which supports the work of those means of providing the
service and the identifier of the Iraqi investment environment. It contributes through the
foreign investor commitments Atjahaha to provide the necessary push to the economic
development process, development and increased design capacity for investment projects in
Iraq styles. And throw through it to two goals: first, to try to find guarantees provide the
necessary protection and compensation appropriate to the foreign investor, and check the
purpose of accelerating the resolution of the conflict and to facilitate the means of proof.
Secondly, the reflection of those guarantees direction of the Iraqi investment environment
development. This is what we eat in this study.
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المقدمة
في الوقت الذي يرمي فيه المشرع العراقي إلى تشجيع االستثمارات ونقـل التقن يات الحدي ثة لإل سهام في عمل ية
تنم ية ال عراق وت طويره وتو سيع قاعد ته اإلنتاج ية والخدم ية وتنويع ها ،وحما ية ح قوق وممتل كات الم ستثمرين. 2
باإل ضافة إ لى تعز يز الث قة في البي ئة اال ستثمارية والت عرف ع لى ال فرص اال ستثمارية وتحف يز اال ستثمار في ها
وال ترويج ل ها .3في مقا بل ال تزام الم ستثمر في تدريب م ستخدميه من ال عراقيين و تأهيلهم وز يادة ك فاءتهم ور فع
م هاراتهم و قدراتهم وت كون األولو ية لتوظ يف وا ستخدام ال عاملين ال عراقيين .4وذ لك من ا جل د فع عمل ية التنم ية
االقتصادية وتطويرها وزيادة الطاقة التصميمية للمشاريع االستثمارية في العراق.5
فأن المستثمر األجنبي كطرف في عقد االستثمار قد يكون شخصا ً طبيع يا ً و قد ي كون شخ صا ً معنو ياً .إال ا نه في
الحقيقة هو ليس بالشخص الضعيف في العالقة مع المستفيد من اال ستثمار األجن بي ،ع لى األ قل من الناح ية الفن ية
لذا ي فرض عل يه الم ستفيد شروطا ً تن صب لم صلحته أو تق يد ن شاط الم ستثمر األجن بي لذا تو صف هذه ال شروط
أحيانا ً بأنها تعسفية وتوصف أحيانا ً أخرى بأن ها مق يدة .لذا سعت المنظ مات العالم ية لو ضع قوا عد سلوك تن ظيم
عمل يات ن قل المعر فة الفن ية .و هي وان كا نت ال ت خص ع قد اال ستثمار إال أن حكم ها ي شمله ،ت هدف إ لى حما ية
مصللحة المسلتفيد أو الحفلاظ عللى تلوازن العقلد .للذا فلأن أهميلة الموضلوع تتجللى فلي ضلرورة ضلمان حقلوق
الم ستثمر األجن بي إذ ا نه ال يح صل علي ها إال بت كاليف قد ت كون باه ضة في ظل ال تداول الع قدي للمعر فة .هذا
باإلضافة إ لى م دى انع كاس ذ لك ع لى البي ئة اال ستثمارية العراق ية من خالل االلتزا مات المترت بة ع لى الم ستثمر
األجنبي اتجاه ذلك.
لذا ينبغي أن نتعرض للدور الذي تؤديه ضمانات االستثمار األجنبي ،في مب ح ٍ
ث أول .و من ثم ب يان انعكا ساتها
على تنمية البيئة االستثمارية العراقية من خالل بحث االلتزامات المترتبة على المستثمر األجنبي ،في مب ح ٍ
ثان.
ث ٍ
وذلك على النحو اآلتي- :

 -: 2المادة الثانية (فقرة  1و ) 4من قانون االستثمار العراقي رقم  13لسنة  2112م .القانون منشور في جريدة
الوقائع العراقية بالعدد (  ) 4131في  2112 / 1 /12م .
 -: 3الفقرة األولى من المادة التاسعة من قانون االستثمار العراقي.
 -: 4الفقرة الثامنة من المادة الرابعة عشر من قانون االستثمار العراقي.
 -: 5انظر األسباب الموجبة ،لقانون االستثمار العراقي.
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المبحث األول
ضمانات االستثمار األجنبي
إذا كانت الضمانات العقدية لالستثمار األجنبي من خالل األدوار ال تي تلعب ها ع قود ب يع المعلو مات وال ترخيص
والعمل والمقاو لة ون قل التكنولوج يا ،ال توفر ال ضمان ا لالزم للم ستثمر األجن بي فأ نه يم كن الل جوء إ لى ضمانات
أخرى غير عقدية توفر الحماية الالزمة والتعويض المناسب للمستثمر األجنبي .وتحقق ال غرض من اإل سراع في
حسم النزاع وتسهيل طرق اإلثبات بمنأى عن أركان المسؤولية التعاقدية.
لذلك فأن من يح قق م نافع ع لى ح ساب شخص أ خر من دون و جه حق سوف ي كون ملز ما ً بت عويض هذا
الشخص الذي تم تحقيق المنافع على حسابه من غير أن يكون لمن حقق هذه المنافع مسوغا ً قانونيا ً في ذلك ،ثم أن
القانون ،وعلى الرغم من إعطائه الحق لألشخاص في ممار سة مخت لف األع مال ال تي يرغ بون في الق يام ب ها ،إال
أن ذلك ال يسوغ ال قول بأ نه لي ست ه ناك حدود قانون ية ت حد من ت صرفات هؤالء األ شخاص ،إذ ينب غي أن ت كون
ممارستهم لمثل هذه النشاطات وفقا ً لما يفرضه القانون من التزامات بعدم االعتداء على حقوق الغير.
وإذا كان األمر كذلك ،فأن أكثر من تساؤل يمكن أن يطرح ويتعلق بمدى أمكانية تطبيق األح كام المتقد مة ع لى
فكرة االستثمار األجنبي وصوالً إلى توفير ال ضمان المنا سب ل ها ،ف هل للم ستثمر األجن بي في هذه الحا لة ،ع ندما
تتعرض حقوقه لالعتداء من قبل الغير ،االرتكاز على نظرية الكسب دون سبب ،ومن ثم ي طرح ت ساؤل أ خر عن
دور نظريــة الكســب دون ســبب فــي تــوفير الضــمان لالســتثمار األجنبــي ،ثــم انــه أذا لــم يتبــع الشــخص الوســائل
المشروعة في مزاولة ن شاطاته وات بع أ ساليب غ ير م شروعة من ا جل الو صول إ لى ما يبتغ يه ،فأن ت ساؤالً أ خر
يتع لق بدور ف كرة المناف سة غ ير الم شروعة في توفير ال ضمان لال ستثمار األجن بي .جم يع هذه الم سائل سوف
نتناولها في هذه المبحث الذي قسمناها على مطلبين ،نخصص المطلب األول :لدور نظر ية الك سب دون سبب في
ضمان االستثمار األجنبي .والمط لب ال ثاني :لدور ف كرة المناف سة غ ير الم شروعة في ضمانه .وذ لك ع لى الن حو
االتي- :

المطلب األول
دور نظرية الكسب دون سبب في ضمان االستثمار األجنبي
ي عرف ال قانون ال مدني العرا قي ، 2الك سب دون سبب باعت باره م صدراً من م صادر االل تزام ،إذ ن ظم أحكا مه
وذلك في المواد ( ،)244 – 233وكرس القا عدة العا مة ف يه في ال مادة( )233ال تي تنص ع لى أن ( كل شخص
ولو كان غير مميز ،يحصل على كسب دون سبب م شروع ع لى ح ساب شخص أ خر ،يل تزم في حدود ما ك سبه
 -: 2القانون المدني العراقي رقم (  ) 41لسنة 1551م.
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بتعويض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب ،ويبقى هذا االلتزام قائما ً و لو زال ك سبه في ما ب عد) .عل يه فأن الك سب
دون سبب يعرف بأنه اغتناء ذمة شخص بسبب افتقار ذمة شخص أ خر من دون سبب م شروع  .7و من ه نا فأن
الفقه يذهب إلى القول ،بأنه إلى جانب الفعل الضار كمصدر من مصادر االلتزام ،ي قوم من الناح ية األ خرى الف عل
النافع أو اإلثراء بال سبب ،إذ نكون أمام شخص يثري على ح ساب أ خر من دون و جه حق ،فير تب ال قانون ل من
افتقر حقا ً يستطيع بمقتضاه أن يرجع ع لى من أ ثرى ع لى ح سابه ،وي لزم هذا األخ ير بت عويض ما ل حق بالطرف
األ خر من خ سارة و في ال حدود ال تي ح صل في ها اإل ثراء .8وت ستند هذه النظر ية-ال تي تدخل في أ طار م صادر
االلتزام غير اإلرادية ألنها واقعة قانون ية ولي ست ت صرفا ً قانون يا ً-إ لى العدا لة ،إذ تأبى العدا لة أن ي حتفظ ال شخص
باإلثراء الذي حصل عليه من دون مسوغ م شروع وينب غي رده إ لى صاحب ال حق ف يه  .9ول كي يتمكن الم ستثمر
األجنبي من أقامة هذه الدعوى البد من تحقق شروط معينة وهي كاألتي-: 10
أ -اإلثراء :إذ البد ممن يغتصب المعرفة االستثمارية أن يثري أو يفشي أسرارها.
ب -أن يفتقر المستثمر األجنبي.
ج -أن يكون اإلثراء نتيجة االفتقار.
د -أن يكون اإلثراء دون سبب ،والسبب هو المبرر القانوني فلو أذيعت المعرفة على نحو أصبحت به مل كا ً عا ما ً
أو تم التنازل عنها يتحقق السبب القانوني الذي يمنع أقامة دعوى اإلثراء.
بيد انه أذا كانت نظرية الكسب دون سبب تستند إلى قواعد العدالة ،فأن تساؤالً يطرح عن مدى أمكان ية األ خذ
ب ها في ظل ف كرة اال ستثمار األجن بي ،أي ا نه في حا لة ت عرض الم ستثمر األجن بي لخ طر ي هدد ا ستثماره أو تم
االعتداء عليه بالفعل ،فهل يمكن ل هذا ال شخص الل جوء إ لى قوا عد نظر ية الك سب دون سبب ل ضمان حماي ته م ما
تعرض إليه أو ما يمكن أن يتعرض إليه؟ تقتضي اإلجابة عن هذا الت ساؤل ب حث أمكان ية تطبيق ها ع لى اال ستثمار
األجنبي كوسيلة لضمانها .بيد أن الفقه في أطار تطبيق هذه النظرية قصر تطبيقها في دائرة ضيقة تار ًة ،في حين
تجد لها تطبيقا ً واسعا ً عند االتجاه األخر تار ًة أخرى .عليه سنقسم هذا المطلب على فرعين وذلك على النحو األ تي
-:

 -: 2انظر  :د .عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير ،الوجيز في نظرية االلتزام في
القانون المدني العراقي ،جامعة بغداد ،1981 ،ص .541
 -: 8انظر :د .توفيق حسن فرج ،النظرية العامة اللتزام-ج 1في مصادر االلتزام،بال مكان طبع ،1978 ،ص
 .389د .جالل علي العدوي ،أصول االلتزامات ،مصادر االلتزام ،منشأة المعارف باإلسكندرية،1997 ،
ص.508
 -: 9انظر :د.توفيق حسن فرج ،مصدر سابق /ص . 489د محمد لبيب شنب ،دروس في نظرية االلتزام،
مصادر االلتزام ،بال مكان طبع ،1989،ص .440وانظر كذلك:
Magnin (F): know-how et propriete industrielle. Paris. 1974 .p.195
 -: 11للتوسع في هذا المعنى انظر  :المؤلف المشترك ل؛ د .صبري حمد خاطر و د .عصمت عبد المجيد بكر،
الحماية القانونية للملكية الفكرية ،ط ،1بيت الحكمة ،بغداد ،2111 ،ص .242
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الفرع األول
االتجاه الضيق
اعتمد جانب من الفقه الفرنسي تطبيق نظرية الكسب دون سبب في ن طاق اال ستثمار بأ نه ينب غي ع لى ال مدعي
أن يثبت أن المدعى عليه قد أثرى بسبب ال مدعي ذا ته -أي ب سبب ما ا ستثمره ال مدعي من معر فة -وان ذ لك أدى
إلى افتقار المدعي ،ولكن أذا كان اإلثراء أو االفتقار يشكالن وقائع قانونية يم كن أثبات ها بو سائل اإلث بات كا فة ،إال
انه ينبغي المالحظة في هذا ال سياق أن و جود الراب طة ال سببية ال ضرورية بين هذين األ مرين ليس سهل اإلث بات
دائماً ،فضالً عن أن على ال مدعي أن يث بت ال صفة الثانو ية أو االحتياط ية لدعوى الك سب دون سبب ، 11ح يث ال
تعد هذه الدعوى دعوى أصلية ك ما هو ال حال مع ال قانون العرا قي ا لذي يعت بر الك سب دون سبب م صدراً أ صليا ً
مستقالً من مصادر االلتزام .فدعوى الكسب دون سبب في القانون الفرنسي ليست متاحة ،في الواقع ،أمام ال مدعي
إال وفق شروط عدم أمكانية إقامة دعوى أخرى بغية الحصول ع لى إ عادة ال توازن والعدا لة  .12عل يه فأن ال صفة
الثانوية أو االحتياطية هي صفة صارمة وشديدة من قبل القضاء الفرنسي ،ذلك الن اإلمكان ية الب سيطة إلقا مة م ثل
هذه الدعوى صعبة التحقيق بالنظر إلى صعوبة تح قق شروطها ،ح يث ع لى ال مدعي أن يث بت عدم و جود و سيلة
أخــرى مــن وســائل الضــمان مــن اجــل تطبيــق دعــوى الكســب دون ســبب ،بســبب هــذه الصــفة االحتياطيــة لهــذه
الدعوى.13
ب يد أن د عوى الك سب دون سبب في ظل الن ظام ال قانوني الفرن سي ،ب سبب ال صفة الثانو ية ل هذه ا لدعوى من
ناحية وانعدام سبب اإلثراء من ناحية أخرى ،يؤديان إلى تضييق تطبيقها عندما يتعلق األمر بإفشاء سرية المعر فة
االستثمارية بطريقة غير مشروعة .إذ ا نه ال بد من و جوب التمي يز بين أ مرين في هذا الخ صوص :يتع لق األ مر
األول باإلف شاء أو ك شف سرية المعر فة اال ستثمارية ا لذي يتم بطر يق ال غش أو من ق بل الغ ير ،فم ثل هذا األ مر
ي شكل من جا نب ،جري مة يعا قب علي ها ال قانون الج نائي ،و من جا نب أ خر يم ثل خ طأ ً مدنيا ً موج با ً للم سؤولية
المدنية ،وهنا تظهر الصفة الثانوية لدعوى الكسب دون سبب ،فبوجود الدعوى التي يعا قب علي ها ال قانون الج نائي
أو بوجود دعوى المسؤولية المدنية بشكل عام ،فأن ذلك يؤدي إلى ركن دعوى الكسب دون سبب جان باً ،والل جوء
إلى هذه الوسائل المباشرة لتوفير ضمانة بالنسبة للمستثمر األجنبي في ضمان ا ستثماره ،أ ما األ مر ال ثاني ،فيتم ثل
في أن االستثمار األجنبي سوف يفقد صفته السرية وتصبح المعرفة معل نة ح تى في حا لة عدم و جود أي ت صرف
 -: 11انظر-:
Magnin: op. cit. p. 197
 -: 12انظر :
Drakidis: la subsidiarite caractere specifique de l,action d,enrichissement sans
cause. Chro. Rev. Dr. CIF. 1961. p. 577. Mentioned by : Magnin : op. cit. p.
199.
 -: 13انظر:
Magnin : op. cit. p. 199.
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غير مشروع أو فعل غش من قبل الغير الذي يستطيع بحيازته ل ها أن يح قق ب عض الم نافع أو اإل ثراء من الناح ية
المعلومات ية أو االبتكار ية ،عل يه فان إ جراءات د عوى الك سب دون سبب ال يم كن أن تف ضي إ لى تحق يق ضمانة
ناجعة للمعرفة االستثمارية بالنسبة للمستثمر األجنبي ألنها ال تؤدي إ لى تقر ير م سؤولية الغ ير ا لذي ح صل علي ها
بطريقة غير مشروعة .14

الفرع الثاني
االتجاه الواسع
ت جد نظر ية الك سب دون سبب تطبي قا ً ل ها ب شكل وا سع ع ند جا نب أ خر من الف قه ا لذي اع ترف بأن ها د عوى
مستقلة تستند إلى مبادئ العدا لة ب شكل وا سع .15فإلى جا نب األ ساس ا لذي ي ستند إل يه ال شخص ا لذي تم االع تداء
على حقوقه في أقامة دعواه ،المرتكز على عالقة الثقة-كما في حالة و جود عال قة عقد ية بين طرفين -فان نظر ية
الكسب دون سبب قد يتم اللجوء إليها بغض النظر عن هذا األساس ،باعتبارها األساس الوح يد لح صول المت ضرر
على حقوقه التي تم االعتداء عليها وهي في هذه الحالة ،انتهاك سرية المعرفة االستثمارية األجنبية.11
بيد انه أذا كان باستطاعة المحكمة أن تأمر المثري استناداً إلى قواعد العدالة برد ما فات على المفتقر من ر بح
معين ،ومن ثم فأنه توجد دائما ً أمكانية في حصول المتضرر ع لى م بالغ ت فوق م قدار االفت قار ا لذي أ صابه ،و هذا
األ مر له أهم ية كب يرة بالن سبة للم ستثمر األجن بي  ،ذ لك أن مطالب ته باال سترداد لم قدار افت قاره ف قط قد ال يعو ضه
التعويض العادل وال سيما وان المثري في هذه الحالة غالبا ً ما يقوم باستغالل االستثمار استغالالً يقوم ع لى انت هاك
سرية هذه المعر فة اال ستثمارية ،لذلك فان المحك مة تح كم برد م قدار االفت قار إ لى جا نب ما فات المت ضرر من
كسب.17
بيد انه أذا كان القانون المدني العراقي قد نص ع لى اعت بار نظر ية الك سب دون سبب م صدراً م ستقالً وأ صليا ً
من م صادر االل تزام وان دعوا ها هي د عوى أ صلية تج يز ل من لح قه ضرر ،عن طر يق أ صابته بافت قار وإ ثراء
 -: 14انظر:
Albert Chavanne et Jean Jacques Burst: Droit de la propriete industrielle. Ed
4. Paris. 1993 . p. 326.,Magnin: op. cit. p. 200
 -: 15انظر:
Ridsdale Ellis: Trade secrets. 1953. p. 9
أشار إلى ذلك  :د .جالل وفاء محمدين ،فكرة المعرفة التقنية واألساس القانوني لحمايتها،دراسة في القانون
األمريكي ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،اإلسكندرية ، 1995 ،ص138
 -: 11انظر:
Magnin: op. cit. p. 195.
 -: 17انظر:
Dessemontet: The legal protection of know-how in the united states of
America. Ed 2. Geneva. 1976. p. 348
أشار إلى ذلك :د .جالل وفاء محمدين ،مصدر سابق ،ص 149
2

شخص أخر على حساب هذا الشخص األول دون سبب م شروع ،الر جوع عل يه (أي ع لى الم ثري) مبا شر ًة ب هذه
الدعوى.
فأننا نرى أن هذه األخ يرة ال يم كن أن ت شكل قا عدة رئي سية في ضمان اال ستثمار األجن بي ،وال سبب في ذ لك
ي عود إ لى عدة أ مور :األول ،أن الت عويض في ن طاق الك سب دون سبب هو ا قل القيم تين ،قي مة اإل ثراء وقي مة
االفتقار ،وبذلك ال يحصل المستثمر األجنبي على تعويض كا مل ،ف ضالً عن ال صعوبة الفن ية في الت قدير .واأل مر
الثاني ،قد يحصل الغير على أسرار المعرفة من دون غش ومن ثم هناك سبب إلثرائه وهو انه عندما تذاع الف كرة
تصبح ملكا ً عاما ً يستطيع جميع الناس االستفادة منه .18أما األمر األخ ير ،ف هو و جود و سائل ضمان أ خرى تؤدي
حتما ً إلى إعطاء الشخص الذي يط لق عل يه " بالمفتقر" قدرة أك بر في الح صول ع لى حما ية ناج عة ب سبب انت هاك
حرمة استثماره .وهذا ما سنحاول بيانه في المطلب الثاني- :

المطلب الثاني
دور فكرة المنافسة غير المشروعة في ضمان االستثمار األجنبي
لكل شخص أن يتخذ في تنظيم أعماله وتجارته من الطرق ما يراه مناسبا ً في در اك بر قدر مم كن من األر باح
وليس لآلخرين أن يتظلموا مما لحق بهم من ضرر إذ فوت عليهم هذا الشخص الحصول على ز بائن جدد أو أدى
ن شاطه إ لى ر كود أع مالهم وت جارتهم ،فالمناف سة بين الت جار هي ر كن أ ساس في ت قدم المجتم عات ألن ها تدفع
المنتجين إلى أجادة أنتاجهم وتخفيض األسعار وتحسين أساليب الصناعة ،بيد أن هذه المناف سة ال ت حدث هذا األ ثر
النافع إال أذا بقت في حدودها الم شروعة وظ لت قا صرة ع لى ال سعي إ لى الت قدم والت سابق ن حو الر قي ،لذلك فإذا
كانت الوسائل التي يتبعها المنافس في سبيل الحصول على زبائن أو ترويج الب ضاعة ال تي ينتج ها ،غ ير م شروعة
وتتنافى مع النزاهة ،كان لكل من أصابه ضرر من جراء ذلك الحق في الرجوع على المتسبب فيه بالتعويض عن
طريق دعوى المنافسة غير المشروعة .19

 -: 12انظر في هذا المعنى :د .صبري حمد خاطر و د .عصمت عبد المجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .251
 -: 15انظر :د .سميحة القليوبي ،القانون التجاري،ج  ، 1دار النهضة العربية ،القاهرة 1521 ،ص  .353د.
محسن شفيق ،القانون التجاري المصري ،ج  ، 1ط  ،1دار نشر الثقافة ،باإلسكندرية 1545 ،ص  .415د .احمد
إبراهيم البسام ،مبادئ القانون التجاري،ج  ، 1بغداد ،1521 ،ص .121
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و هذا ما ا ستقر عل يه الق ضاء الفرن سي ،من اعت بار ت حريض الع مال ع لى ترك عمل هم وااللت حاق بع مل في
مشروع منافس من اجل التعرف من خاللهم على األ سرار ال صناعية للم شروع ا لذي كانوا يعم لون ف يه من قب يل
أعمال المنافسة غير المشروعة ،نظراً لما يؤدي إليه ذلك من إحداث اضطراب تجاري خطير في المشروع .21
و من ه نا ي ثور الت ساؤل عن ا لدور ا لذي يم كن أن تؤد يه هذه الف كرة القانون ية في توفير ال ضمان لال ستثمار
ً
وخاصة أن المستثمر األجنبي شأنه شأن أي شخص أ خر يبت غي تحق يق ا لربح من وراء ا ستثماره و هو
األجنبي،
يخضع بال شك لمنافسة من ق بل اآل خرين .ب يد ا نه من ا جل أن يتم الل جوء إ لى هذه الو سيلة القانون ية في ضمان
استثماره  ،فأنه البد من اإلشارة إلى أن ذ لك ال يتم إال أذا ح صل اع تداء ع لى ح قوق الم ستثمر األجن بي ،أو كا نت
لد يه خ شية من احت مال و قوع م ثل هذا االع تداء ،أي أن اآل خرين ا لذين يعم لون في ذات الم جال ا لذي يع مل به
المستثمر األجنبي يعتدوا-أو يم كن أن يع تدوا ،ع لى ح قوق هذا األخ ير بو سيلة أو بأخرى ،فينت هك سرية المعر فة
االستثمارية التي هي من أهم الخصائص التي تميز هذا االستثمار عن غيره من األشخاص.
ومن هنا فأن جانب من الفقه اعتمد فكرة الم نع إذ ذ هب إ لى ال قول إن لدعوى المناف سة غ ير الم شروعة وظي فة
وقائية إلى جانب وظيفة إصالح الضرر ،فإذا و جدت أع مال تناف سية غ ير م شروعة ت هدد بح صول ال ضرر ،كان
للمحكمة إزالة الوضع التنافسي غير المشروع كإجراء وقائي غايته منع وقوع المنافسة غ ير الم شروعة والحيلو لة
من دون حصول الضرر إ لى جا نب أمكان ية الح صول ع لى الت عويض .21في حين ر فض ات جاه أ خر هذه الف كرة
واكت فى بح صول المت ضرر ع لى الت عويض من دون أعطا ئه ال حق في أمكان ية إ لزام من قام بإع مال المناف سة
باالمت ناع عن ا ستعمال وا ستغالل المعر فة .و هذا ما سـنتناوله في هذا المط لب وا لذي سنق سمه ع لى فـرعين،
نخصص الفرع األول لرفض فكرة المنع ،والثاني نتناول فيه القبول بفكرة المنع .وذلك على النحو االتي- :

الفرع األول
االتجاه الرافض لفكرة المنع
يرفض هذا االتجاه أن يترتب على دعوى المسؤولية أي أثر فيما يتع لق بم نع المع تدي من ا ستخدام أو ا ستغالل
المعرفة ،أي انه يقيم تفرقة بين األثرين الذين يرتبان على دعوى المنافسة غير المشروعة .إذ أن المعر فة ،ح سبما
يراه هذا االت جاه ،ال يم كن اعتبار ها م حالً ل حق م عين ،بمع نى ا نه ي شترط الم ساس بم صلحة قائ مة وم شروعة
للمتضرر حتى تتحقق المسؤولية ،على اعتبار أن للمعرفة قيمة مالية ذات ية و لو أن ها لي ست م حالً ألي حق م حدد.
لذلك فانه أذا ما ت م االعتماد على النظريات الحديثة التي تقر وجود الخ طأ المو جب للم سؤولية في كل مرة ي حدث
 -: 21القرار أشار إليه :د .حسام محمد عيسى ،نقل التكنولوجيا ،دراسة في اآلليات القانونية للتبعية الدولية ،ط، 1
دار المستقبل العربي ،القاهرة ، 1522 ،ص .155
 -: 21انظر :د .محمد حسنين ،الوجيز في الملكية الفكرية ،الجزائر ، 1525 ،ص  . 222د .احمد إبراهيم البسام،
مصدر سابق ،ص .125
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فيها ضرر للغير نتيجة عمل غير مشروع ،وب غض الن ظر ع ما أذا كان ه ناك م ساس أو انت هاك ل حق م عين ،فا نه
ينب غي اعت بار االع تداء ع لى الم ستثمر األجن بي خ طأ موج با ً للم سؤولية ،أ ما في ما يتع لق بإ صدار ح كم ق ضائي
لحر مان المع تدي من ا ستخدام أو ا ستغالل المعر فة ،فا نه ال يم كن االع تراف ب حق المت ضرر في إ صدار ح كم
ق ضائي لو قف هذا االع تداء ،ح يث ال يم كن منح هذا الح كم إال في حاالت االع تداء ع لى الملك ية أو غير ها من
الحقوق االستئثارية

22

.

كما أن القضاء الفرنسي ا قر بان حظر استخدام المعر فة ال يم كن تقر يره ب سبب أن الم ستثمر األجن بي هو ا لذي
يع لم و حده ب ها ،إذ أن ذ لك ي كون مخال فا ً لم بدأ حر ية الت جارة .23وي ضيف رأ ٌ
ي أ خر قولٌ ،م فاده أن الن صوص
المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة ال ت سمح في الوا قع مقا ضاة ال شخص ا لذي ي قوم بانت هاك سرية المعر فة وذ لك
عن اإلف شاء ال تام إال أذا قام به ل صالح الغ ير بق صد الح صول ع لى م نافع من وراء هذا اإلف شاء ،أي إال أذا قام
بتحويلهـا وإيصـالها إلــى الغيـر ،وبعبــارة أخـرى ،أن مرتكــب فعـل المنافسـة هنــا سـيتخلص مــن المسـؤولية لعــدم
ممارسته أو استخدامه اساليبا ً صناعية أو تجارية غير م شروعة ،ما دام ا نه لم ي قم بإي صالها إ لى الغ ير ح تى وان
استغلها بنفسه فان ذلك ال يشكل منافسة غير مشروعة .24
وب نا ًء ع لى ما ت قدم فان األ صل في هذا االت جاه هو أن إ لزام المع تدي ع لى الم ستثمر األجن بي ب عدم ا ستخدام
أ سرارها ال تي ح صل علي ها بطر يق غ ير م شروع ،ال يم كن الق بول به و هو أ مر مر فوض ،ول كي يم كن تقر ير
المسؤولية الناجمة عن ارتكاب فعل من أفعال المناف سة غ ير الم شروعة ،فا نه ينب غي ن قل المعر فة ال تي تم انت هاك
سريتها إ لى الغ ير ا لذي ي قوم با ستثمارها أو ا ستغاللها ،أ ما أذا لم ي قم هذا ال شخص بنقل ها إ لى الغ ير وإن ما قام
بإعالنها ب قصد إلغاء صفتها السرية ،فال يمكن القول هنا بوجود فكرة المنافسة غير المشروعة ،وبال تالي فال سبيل
سوى التعويض لجبر ما حصل من ضرر.
بيد أن دعوى المنافسة غير المشروعة قائ مة ب صورة رئي سية ع لى ر فع أو و قف ا ستخدام الو سائل الم ستخدمة
في تحقيق هذه المنافسة ،إذ أن استخدام هذه الوسائل ي سبب ضرراً ول كن الت عويض في هذه الحا لة هو ك ما ي قول
العميد روبية ( )Roubierهو تابع للدعوى تنفيذ العقد أو د عوى غش متعل قة ب براءة من دون أن يج عل ا لدعوى
دعوى مسؤولية  .25وهذا ما دعا جانب من الفقه إلى تبني اتجاه يقبل بفكرة المنع ،وكما سنبحثه في الفرع األتي-:

 -: 22انظرKenichiro Osumi: know-how and its investment, in law in japan,1967.p.92 :
 ،أشار إلى ذلك  :د .حسام محمد عيسى ،مصدر سابق  ،ص .122
 -: 23انظر:
Encyclopedie Dalloz : Repertoire de Droit Commercial. T.II. Concurrence de Loyale.
Paris. 1988. no. 43 . p. 4.
Magnin : op. cit. p. 222
 -: 24انظر:
 -: 25نقالً عن  :د .صبري حمد خاطر و د .عصمت عبد المجيد بكر ،مصدر سابق ،ص .215
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الفرع الثاني
االتجاه القابل بفكرة المنع
نجد في هذا االتجاه ميالً وا ضحا ً جداً إ لى اعت ماد ف كرة الم نع إ لى جا نب أمكان ية الح صول ع لى الت عويض ،إذ
يرى في د عوى المناف سة غ ير الم شروعة أن ها د عوى ال تقت صر ف قط ع لى الت عويض وإن ما ت شمل أي ضا ً م نع
ال شخص ا لذي ي قوم بأف عال المناف سة غ ير الم شروعة في ن طاق ا ستثمار المعر فة ،من ا ستمرار ا ستغالله ل هذه
المعرفة ،لذلك فان الحائز غير الشرعي لها ال يستطيع استثمار أو استغالل أو نقل تلك المعرفة إ لى الغ ير .21ول ما
كان األ مر ينب غي أن ي ترك للقا ضي فان اعت باراً عمل يا ً ها ما ً ينب غي أن يح سم اخت ياره للت عويض أو الم نع ،و هو
الحرص على طلب عدم االستمرار في ا ستغالل هذه المعر فة بطري قة ت عرض ح قوق الم ستثمر األجن بي للخ طر،
فضالً عن أمكانية مطالبته بالحصول على تعويض عادل من جراء هذا االعتداء على استثمار المعرفة .27
وتما شيا ً مع هذا ا لرأي ،يدلل أ صحاب هذا االت جاه ب ما أورده الق ضاء األمري كي من قرارات تؤ يد ذ لك؛ ف في
ق ضية تتلخص وقائع ها في أن العا مل  Naslandاكت سب من خالل عم له في شركة  Du pontالعمال قة ،أ سرار
المعرفة الخاصة باستثمار معين لتصنيع الجلود الصناعية ،وعند انت هاء عال قة هذا العا مل مع ال شركة ال مذكورة،
ف قد بدأ هذا العا مل ،بطري قة م ستقلة ،ت صنيع هذه النوع ية من الج لود م ستخدما ً في ذ لك المعلو مات الفن ية ال تي
اكتسبها أثناء خدمته في الشركة ،عندئ ٍذ رف عت ال شركة د عوى الست صدار أ مر بمن عه من اال ستمرار في ا ستثمار
هذه المعرفة ،فأصدرت محكمة أول درجة حكما ً بمنعه من القيام بالترخيص للغير باستثمارها ولكنها لم تمن عه من
استثمارها بنفسه في أطار مشروعه الخاص ،ثم رفعت القضية إلى المحكمة العليا فحكمت بتأي يد ح كم محك مة أول
درجة ثم حكمت أيضا ً بمنع العامل من استثمار ما اكت سبه من معلو مات فن ية وذ لك ع لى أ ساس ا نه قد تم كن من
الحصول عليها من خالل ثقة معينة ،ومن ثم فان هذه المعلومات و صلت إل يه في أ طار م عين ال ينب غي أن ي ستفيد
منها بخالف ما تفرضه طبيعة هذه المعر فة ،وع لى أ ساس هذا الح كم فان الف قه ه نا اعت مد و جود عال قة ث قة بين
ال مدعي وال مدعى عل يه وان أول ما ينب غي التأ كد م نه هو إال يع مد ال مدعى عل يه في إ ساءة ا ستغالل الث قة ال تي
وضعت فيه.28
و قد ه جر الق ضاء الفرن سي االت جاه ال سابق ا لرافض لف كرة الم نع  ، 25إذ ا قر بم سؤولية العا مل في م ثل هذه
الحالة عن إفشاء األسرار الصناعية للمشروع الذي كان يعمل في خدمته ،حتى في غ ياب أي ال تزام تعا قدي ب عدم
إفشاء هذه األسرار أو بعدم ا ستخدامها بعد انتهاء عقد العمل ،على أساس أن هذه األسرار لم تصل إلى علم العا مل
 -: 22انظر:
Jehl (J): le commerce international de la technologie app roche juridique, librairies
techniques, Paris, 1985, p. 98
 -: 22انظر في هذا المعنى  :د .جالل وفاء محمدين ،مصدر سابق ،ص، 112ص. 135
 -: 22أشار إلى ذلك ،المصدر السابق ،ص 123وما بعدها.
 25انظر القرار المشار إليه سابقاً ،هامش  35من هذا البحث.
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أال بسبب ما كان ي قوم به من ع مل و ما و ضع ف يه من ث قة ،و من ثم فان اإل خالل ب هذه الث قة ي شكل خ طأ موج با ً
للمسؤولية .31
حكم حديث لها على اح ترام هذا االت جاه ،وا لذي انت هت ف يه إ لى تقر ير
ولقد حافظت محكمة استئناف باريس في ٍ
مسـؤولية أحـد المشــروعات عـن اســتغالله للمعرفـة الفنيـة لمشــروع أخـر منــافس بعـد مـا تبــين للمحكمـة مــن أن
المشروع ال حائز للمعر فة الفن ية كان قد ك شف الن قاب عن ها للم شروع األ خر في طر يق المفاو ضات ال تي جرت
بينهما تمهيداً إل برام ع قد من ع قود ن قل التكنولوج يا وال تي انت هت دون التو صل إ لى أ برام هذا الع قد .إذ اعت برت
المحك مة أن ق يام الم شروع با ستغالل المعر فة الفن ية دون أذن من الم شروع ال حائز ل ها يعت بر ع مالً من أع مال
المنافسة غير المشروعة .31
أما في العراق فأنه على ا لرغم من غ ياب التن ظيم الت شريعي ال خاص بف كرة المناف سة غ ير الم شروعة واآل ثار
ال تي تتر تب ع لى ارت كاب ف عل من أف عال المناف سة باال ستثمار  ،32إال أن هذا ال يم نع من اال ستفادة من أح كام
دعاوى (منع التعرض ووقف األعمال الجديدة) ومن ثم تطبيق هذه األحكام على ضمان االستثمار األجن بي ،وذ لك
بإلزام من لحقه العلم بطريقة ا ستثمار المعر فة  ،عن طر يق أف عال المناف سة غ ير الم شروعة ،بالكف عن ا ستثمار
هذه المعرفة بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بالمستثمر األجنبي.
بيد أن التصرفات التي تعد من قبيل المنافسة غير المشروعة وتخالف العرف التجاري لي ست م حددة ع لى و جه
دقيق ،وإنما تخضع لسلطة القضاء التقديرية  .33ومثل ذلك يمثل قصوراً تطبيقيا ً في وضع ضمان كافي لال ستثمار
األجنبي.
لذا نتفق مع من يقول ،أن الدعوى المترتبة على المنافسة غ ير الم شروعة تأ خذ طابع د عوى عدم الت عرض،34
لغرض منع مرتكب فعل المنافسة من اال ستمرار بأفعا له ال تي تت عارض مع ح قوق الم ستثمر األجن بي ،إذ أن حق
هذا األخير يقترب من حق ال حائز ،فدعوى م نع الت عرض تر مي إ لى حما ية ال حائز من كل ت عرض يع كر صفو
حيازته .35وانه أذا وجدت أعمال من شأنها أن ت هدد ح قوق الم ستثمر األجن بي ،فأ نه ي ستطيع أن يل جأ إ لى د عوى
وقف األعمال الجديدة

31

 ،ألن ها لو ت مت ال صبحت المعر فة في خ طر اإلف شاء وانت هاك ال سرية و ضياع ح قوق

المستثمر عليها.
 -: 31القرار أشار إليه :د .حسام محمد عيسى ،مصدر سابق ،ص .155
 -: 31القرار أشار إليه :المصدر السابق ،الصفحة نفسها.
 -: 32صدر في العراق القانون رقم  14لسنة (2111قانون المنافسة ومنع االحتكار) اال ان هذا القانون خاص
بحماية المستهلك و المنافسة ومنع االحتكار وغيرها من العمليات التجارية ،وقصر عمله على سوق االقتصاد
العراقي فقط .وهو بعيد عن موضوع دراستنا هذه كونه لم يوفر أي حماية للمستثمر في نصوصه .كما انه قانون
عقابي نص على حضر بعض االعمال والمعاقبة على من يخالفه بالحبس او الغرامة .القانون منشور في جريدة
الوقائع العراقية بالعدد ( )4142في .2111 / 3 / 5
 -: 33انظر في هذا المعنى  :د .صبري حمد خاطر و د .عصمت عبد المجيد بكر  ،مصدر سابق ،ص .251
 -: 34د .احمد إبراهيم البسام ،مصدر سابق ،ص .125
 -: 35د .سعيد عبد الكريم مبارك ،شرح القانون المدني العراقي ،الحقوق العينية األصلية ،دار الحرية للطباعة،
بغداد ،1523 ،ص .211
 32انظر المصدر السابق ،ص ..213
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بيد أن وضع تلك الضمانات يعد بمثابة تحديات مباشرة تعكس ضرورة اإلفادة من أدوات هذا اال ستثمار األجن بي
بالشكل ا لذي يدعم ع مل ت لك الو سائل في ت قديم الخد مة والم عرف للبي ئة اال ستثمارية العراق ية ،بمع نى إن ها تم ثل
انعكاسا ً أخر لتطوير تلك البيئة .لذا فأن أهمية هذا الموضوع تتجلى في إي جاد نوع من ال توازن يؤدي إ لى توفير
األساليب الالزمة لدفع عمل ية التنم ية االقت صادية وتطوير ها وز يادة الطا قة الت صميمية للم شاريع اال ستثمارية في
العراق ،لذلك فانه يترتب على المستثمر األجنبي التزامات عديدة اتجاه تنمية البي ئة اال ستثمارية العراق ية .و هذا ما
سنحاول بيانه في المبحث األتي:

المبحث الثاني
التزامات المستثمر األجنبي اتجاه تنمية البيئة االستثمارية العراقية
إذا كانت التزامات المستثمر في الفصل الرابع من قانون اال ستثمار العرا قي ر قم  31ل سنة  6002الم عدل ،ال
ت في بمتطل بات تنم ية البي ئة اال ستثمارية العراق ية وخا صة ما جاء في األ سباب الموج بة ل هذا ال قانون وال تي من
أوليات ها د فع عمل ية التنم ية االقت صادية واالجتماع ية وتطوير ها وج لب الخ برات التقن ية والعمل ية وتنم ية ال موارد
الب شرية .فأن نا في المقا بل ن جد الف صل ال سابع من هذا ال قانون نص ضمن األح كام العا مة ع لى ،أن رأس مال
الم شروع اال ستثماري :يت كون من الح قوق المعنو ية ال تي ت شمل براءات االخ تراع والعال مات التجار ية الم سجلة
والمعرفة الفنية والخدمات الهندسية واإلدارية والتسويقية وما في حكمها  .37فان هذا ما دعا نا إ لى محاو لة الب حث
عن التزامات المستثمر األجن بي ات جاه تنم ية البي ئة اال ستثمارية العراق ية من خالل التزا مه بن قل عنا صر المعر فة
الفنية للمستفيد ونقل الحق في استعمال العالمة التجارية وتزو يد الم ستفيد بالم ساعدة الفن ية والتزا مه ب ضمان ذ لك.
ونبحث كل التزام من هذه االلتزامات في مطل ٍ
ب مستقل وذلك على النحو اآلتي- :

المطلب األول
التزام المستثمر االجنبي بنقل عناصر المعرفة الفنية
تتمثل خصوصية هذا االلتزام في أن عقد االستثمار يع طي ال حق للم ستفيد في ا ستغالل المعر فة الفن ية الخا صة
بالمستثمر األجنبي .غير أن الطبيعة المعنوية لهذا الحق تجعل من المت عذر ع لى الم ستثمر األجن بي ا سترداده ع ند

-: 17الفقرة( ثانيا ً  /ج ) من المادة  . 63من قانون االستثمار العراقي رقم  31لسنة  6002النافذ.
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انتهاء العقد بعد أن يكون المستفيد قد علم بهذه المعرفة  .38خاصة وان عناصر المعرفة الفنية ال تي ي لزم الم ستثمر
األجنبي بنقلها تتكون من أشياء مادية وأخرى غير مادية .إذ تخضع األشياء المادية في هذا المجال ألح كام الت سليم
الواردة في عقد الب يع كالم كائن والم عدات واآلالت والعي نات و لوازم الم صنع .وتخ ضع أح كام ت سليم هذه األ شياء
التفاق الطرفين من حيث زمان ومكان ونفقات التسليم ومطابقته لما نص عل يه الع قد .وإذا ترك الطر فان تنظيم ها
فأنها تخضع للقواعد العامة في وضع الحلول الالزمة لها

39

.

وال يثير تنف يذ االل تزام بن قل العنا صر الماد ية للمعر فة الفن ية أي م شكلة في هذا الم جال .ح يث ال يك من جوهر
المعرفة الفنية في عنا صرها الماد ية ول كن في عنا صرها المعنو ية  . 40كالر سوم والن ماذج ال صناعية والم ساعدة
الفنية .أما بالنسبة للعالمة التجار ية فإن ها ال تعت بر من عنا صر المعر فة الفن ية إال أذا كا نت عن صرا في مجمو عة
التزا مات خا صة بن قل المعر فة الفن ية مت حدة مع ها كاالت فاق ع لى ن قل المعر فة الفن ية الخا صة بم نتج م عين يح مل
العالمة التجارية لمالك المعرفة.
كما يرتب هذا االلتزام قيودا على المستثمر األجنبي في ممارسة نشاطه في استغالل المعرفة الفنية ال تي يملك ها.
فإذا كان من خصائص المعرفة الفن ية أن ها تؤتي ثمار ها باالنت شار ،فأن ت عدد م ستخدميها ال يغ ير من طبيعت ها أو
قيمت ها التكنولوج ية .اذ تتح قق قيمت ها االقت صادية باال ستئثار ب ها وا ستغاللها من ق بل حائز ها أو عدد م حدود من
األشخاص الذين يرخص ل هم بذلك م ما ي غل يد حائز ها (الم ستثمر األجن بي) أن ي مارس ن شاطا في المنط قة ال تي
يمارس فيها المستفيد نشاطه أو بعدم الترخيص ب ها آل خرين في ن فس المنط قة وإال ف قدت جدواها وقيمت ها بالن سبة
للمستفيد .لذا فان ورود المعرفة الفنية محال لعقد االستثمار غالبا ما يقترن بشرط القصر. 41
ويختلف تنفيذ االلتزام بنقل عناصر المعرفة الفنية بحسب طبيعة العناصر التي يتم نقل ها ك ما هو ال حال بالن سبة
لاللتزام بالتسليم في عقد البيع الذي تختلف طريقة تنفيذه حسب محتوى محل العقد .فقد يتم ن قل هذه العنا صر بن قل
الوثائق والمستندات التي تتضمن ه ذه المعرفة كدراسات ال جدوى وال خرائط والر سوم والن ماذج و كذلك الم ستندات
والو ثائق ال تي ت بين ال سبل ال تي ي سلكها الم ستفيد في ا ستخدام هذه المعر فة في ممار سة ن شاطه  .42فينب غي ع لى
المستثمر األجنبي أن ينفذ التزامه بنقل عناصر المعرفة الفنية كامال ،ألن المعرفة الفن ية تت كون من عنا صر ماد ية
وأ خرى غ ير ماد ية ،وإال و قع ت حت طائ لة عدم التنف يذ م ما ي هدد و جود الع قد برم ته و هو األ مر ا لذي قد ي سبب
ضررا بليغا ً بعد أن يكون قد اطلع على ب عض عنا صر هذه المعر فة م ما يؤه له ال ستغاللها م ستقبال ب عد ان اط لع
المستفيد على اسرار عناصر المعرفة المتفق على تنفيذها ضمن عقد االستثمار مع المستثمر االجنبي.

-: 18د .ماجد عبد الحميد السيد عم ار ،عقد الترخيص الصناعي وأهميته للدول النامية  ،أطروحة دكتوراه مقدمة
إلى كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،ص .376
 -: 19انظر المواد (  ) 112 ، 146 ، 143من القانون المدني العراقي.
 -: 40د .محسن شفيق  ،نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،مطبعة جامعة القاهرة ،3984 ،ص .66
 -: 41للتوسع انظر :درع حماد عبد ،عقد االمتياز ،اطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق  -جامعة النهرين،2113،
. 112
 -: 46د .محمود الكيالني ،عقود التجارة الدولية في مجال نقل التكنولوجيا  ،مطبعة عبير ،القاهرة  ،3988،ص
.611
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كما أن المعرفة الفنية التي يلتزم المستثمر األجنبي بنقلها قد تكون مبرأة وقد تكون غير م برأة ،ب يد أن المعر فة
المبرأة لوحدها غالبا ما تكون غير ذات جدوى بالنسبة للم ستفيد أذا كان من ا لدول النام ية أو شركاتها أو أفراد ها
لتعذر استغاللها بدون المعارف والمهارات التي تمثل جوهر المعرفة الفنية  .43إذ كثيرا ما يفتقر المستفيد إ لى م ثل
هذه ا لمهارات الستغالل المعر فة الم برأة .وح تى في ال فروض ال تي ت كون في ها براءة االخ تراع م حال للع قد تب قى
المعرفة الفنية ضرورة الزمة الستغالل ال براءة ذ لك أن ط لب المخ ترع الح صول ع لى براءة االخ تراع وان كان
يقترن بالكشف عن عنا صرها ك شرط الزم للح صول ع لى ال براءة فان طا لب ال براءة ي حرص ع لى عدم الك شف
عن كل مضمونها ،وإنما ما هو ضروري ف قط لإلي فاء بمتطل بات قانون براءات االخ تراع ويب قى ذ لك ال قدر من
المعارف طي الكتمان بحيث يتعذر على اآلخرين استغالل البراءة بدون الح صول ع لى المعر فة الفن ية الم صاحبة
لها وهنا تلعب المعرفة الفنية أهمية كبيرة تقارن أهمية البراءة .44
ول ما كا نت المعر فة الفن ية في اال ستثمارات األجنب ية ت شمل الم عارف التقن ية الخا صة بالم جاالت الصـناعية
وكذلك المعارف التنظيمية اإلدارية واألسرار التجارية فانه يم كن تق سيم المرا حل ال تي يتم في ها تنف يذ هذا االل تزام
إ لى مرحلتين ،المرح لة األ و لى  :و هي المرح لة ال تي ت لي أ برام الع قد ل حين افت تاح م شروع الم ستفيد ،إذ ي قوم
الم ستثمر األجن بي بتهي ئة الم ستفيد وم ستخدميه ال ستيعاب المعر فة الفن ية ال تي تم ثل ال جوهر المع نوي للم شروع
المنوي افتتاحه و كذلك تزو يده بالمخط طات والر سوم الالز مة لممار سة الن شاط ،ف ضال عن م ساعدته في اخت يار
موقع المشروع ومساحته وطريقة ت صميمه وغير ها من الم ستلزمات الماد ية ال تي تك فل ظ هور م شروع الم ستفيد
بصورة تتجانس مع المظ هر ال عام لل شبكة ع لى ن حو يخ لق االنط باع لدى الجم هور أن م شروع الم ستفيد ليس إال
منفذا تسويقيا للمشروع األصل ال يتمتع بأي استقالل.45
وتبدأ المرحلة الثانية ،من تأريخ افتتاح المشروع وتستمر ما دام هذا المشروع يمارس نشاطه في أ طار ال شبكة
فإنها تتمثل في تقديم التعليمات والتوصيات واإلر شادات ال ضرورية لممار سة الن شاط .وي ستمر الم ستثمر األجن بي
بتنفيذ التزامه مع استمرار حياة المشروع إذ يأخذ انتقال عناصر المعرفة الفنية طرقا ً وأ ساليب مختل فة وخا صة ما
يتعلق منها بما يستجد من خبرات تهدف إلى تحقيق األف ضل في التوز يع واإلن تاج والت سويق .ف قد يتم انتقال ها عن
طر يق تزو يد الم ستفيد با لدوريات وال مذكرات ال تي توزع دا خل ال شبكة و قد يتط لب األ مر اال ستمرار بأع مال
التدريب والتطوير لمستخدمي المستفيد .41
بيد ان تنازل المستفيد ،في ب عض االح يان ،عن ح قه في الح صول ع لى ب عض هذه العنا صر ال يع ني أن ها ال
تدخل في جوهر المعرفة الفنية التي التزم المستثمر األجنبي بنقلها إليه ،ب قدر ما يع ني ا نه يعت مد ع لى خبرا ته هو

 -: 41د .صالح بن بكر الطيار ،العقود الدولية لنقل التكنولوجيا،ط  6مركز الدراسات العربي األوربي بباريس،
 ،3999ص .330
 -: 44المصدر السابق  ،ص .312
 -: 45درع حماد عبد ،مصدر سابق ،ص.112
 -: 42المادة (  / 34ثامنا ً) من قانون االستثمار العراقي.
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في هذا الجانب لسد النقص في جوانب المعرفة التي انتقلت إليه لتوفير المقابل الذي يدفعه عنها شأنه في ذ لك شأن
كل عقود نقل التكنولوجيا.47
ك ما ان عدم التنف يذ قد ي كون راج عا إ لى عدم أ عالم الم ستثمر األجن بي للم ستفيد بالظروف االقت صادية
واالجتماعية التي يتم استغالل المعرفة الفنية في محيطها بحيث تفشل في تحق يق الغا ية من ها  .48ويم كن للم ستثمر
األجنبي أن يتالفى االدعاء بإخالله بتنف يذ االل تزام بإث بات ا نه ن قل عنا صر المعر فة الفن ية ب صورة ت طابق ما ورد
بالعقد .وبسبب الطابع المع نوي للمعر فة الفن ية فا نه ي صعب تحد يد عنا صرها بد قة متناه ية ت حول دون أي خالف
يثور بشأنها.

المطلب الثاني
التزام المستثمر االجنبي بنقل الحق في استعمال العالمة التجارية
يقع على المستثمر األجنبي التزام أساسي هو تمكين المستفيد من ا ستعمال العال مة التجار ية في ممار سة الن شاط
المتفق عليه في العقد ،خالل مدة معي نة في ن شاطه اإلن تاجي أو ال توزيعي أو ال خدمي .ك ما ينب غي ع لى الم ستثمر
األجنبــي أن يضــمن صــحة حقوقــه علــى العالمــات المميــزة فــي االتصــال بــالعمالء كالعالمــة التجاريــة والســمعة
التجارية والرسوم والنماذج التي استخدمها ،كما ينبغي عليه أن يضمن للمستفيد قدرة هذه المعلو مات المم يزة ال تي
يضعها تحت ت صرفه .ح يث من م صلحة الم ستفيد أن ت كون العال مة التجار ية ال تي سمح ل ها با ستعمالها معرو فة
وذات شهرة عالمية تساعد على جذب العمالء لتكرار تجارب النجاح التي حقق ها الم ستثمر األجن بي سابقا ،خا صة
وأن ي كون الم ستثمر األجن بي مال كا لعالمـة تجار ية صحيحة وم سجلة فـي ال سجل ال خاص بالعال مات التجاريـة
والصناعية لما تلعبه من دور في تعريف جمهور المستهلكين بالبيئة االستثمارية.
و هذا ما لم يغ فل ع نه الم شرع العرا قي اذ جاء ال شطر ال ثاني من ال مادة ( /21ثان يا-ج) من قانون اال ستثمار
العراقي ليوجب على المستثمر األجنبي ضمان صحة حقوقه ع لى العال مة التجار ية بان ت كون العال مات التجار ية
م سجلة ،اذ نص ع لى ا نه (يت كون رأس مال الم شروع بأح كام هذا ال قانون م ما يأتي :ج /الح قوق المعنو ية ال تي
تشمل براءات االخ تراع والعال مات التجار ية الم سجلة والمعر فة الفن ية وال خدمات الهند سية واالدار ية والت سويقية
وما في حكمها).
كما يسعى المست ثمر األجن بي إ لى فرض التزا مات ع لى الم ستفيد من شأنها أن تمك نه من الح فاظ ع لى سمعة
االستثمار وزيادة شهرته ،وذلك من خالل إلزام المستفيد التزود بالعوامل المادية لإلنتاج كالمواد األولية والخا مات
الالزمة للتصنيع أو التركيبات ال ضرورية ل ها م نه أو من الم صادر ال تي يعني ها هو للح فاظ ع لى م ستوى الخد مة
واإلن تاج .و هذا يع ني مز يدا من طل بات اال ستثمار األجن بي في أ ماكن أ خرى ومز يدا من ال سيطرة ع لى البي ئة
 -: 47د .محمود الكيالني  ،المصدر السابق  ،ص .616
 -: 48المصدر السابق  ،ص .612
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االستثمارية .حيث ان أداء مثل هذه االلتزامات من شأنه أن يعزز سمعة العالمة التجارية و شهرتها وبال تالي البي ئة
االستثمارية فان مثل هذه االلتزامات تصب في النهاية في مصلحة المستثمر األجنبي.49
وينبغي أن يال حظ ه نا أن ا ستعمال الم ستفيد للعال مة التجار ية للم ستثمر األجن بي ليس من شأنه سلب األخ ير
الحق في استغاللها فال يغل االستثمار يد الم ستثمر األجن بي من الت صرف ب ها ب ما ي شاء من الت صرفات بان ين قل
ملكيتها للغير.50
غير أن تصرف مالك العالمة التجارية بها ونقل ملكيت ها للغ ير ليس من شأنه أن يؤدي إ لى اإل ضرار بح قوق
المستفيد الناشئة عن العقد ،وان كان مثل هذا التصرف غ ير مم كن الو قوع إال بمواف قة أع ضاء البي ئة اال ستثمارية
بسبب ظهور االعتبار الشخصي وترتب جملة من االلتزا مات األ خرى ترتبط بن قل ال حق في العال مة التجار ية ال
يم كن إ لزام الما لك الجد يد ب ها ،ذ لك أن الم ستفيد و قد تر تب له ال حق في ا ستعمال العال مة التجار ية فان مر كزه
القانوني في حالة ورود مثل هذا التصرف يمثل خلفا خاصا للمستثمر األجنبي في مواج هة ما لك العال مة التجار ية
الجديد .شريطة احترام حقوق أعضاء البيئة االستثمارية من المستفيدين الذين يعملون ضمن البيئة اال ستثمارية في
عدم التجاوز على نطاق الذين يعملون فيه والذي يرسم حدوده شرط قصر استعمال العالمة التجار ية ع لى م ستفيد
دون اخر.
عل يه فان تنف يذ هذا االل تزام ال يقت صر ع لى ات خاذ مو قف سلبي من جا نب الم ستثمر األجن بي ب ترك الم ستفيد
يستعمل العالمة التجارية فحسب ،بل ينطوي على عمل ايجابي يقوم به الم ستثمر االجن بي و هو ان ي ضمن تم كين
المستفيد من استعمال العالمة التجارية وتقديم العون له في هذا الم جال .و بذلك فأن هذا االل تزام أ قرب ما ي كون
إلى االلتزام بنقل عناصر المعرفة الفنية.

المطلب الثالث
التزام المستثمر االجنبي بتقديم المساعدة الفنية
يعد هذا االلتزام من االلتزامات المكملة لاللتزام بن قل المعر فة الفن ية فان ا ستفادة الم ستفيد من المعر فة الفن ية قد
تكون متعذرة أو على األقل غير ميسورة أذا اقتصر نقل عناصر المعرفة الفنية على الو ثائق وال خرائط ال تي تم ثل
ركيزة المعرفة الفنية .لذا يكون تدخل المستثمر األجنبي ضروريا لتمكين المستفيد من االستفادة من المعر فة الفن ية
المنقو لة .و قد نص الم شرع العرا قي في ال مادة (/14ثام نا) من قانون اال ستثمار ع لى ا نه (يل تزم الم ستثمر ب:
تدريب م ستخدميه من ال عراقيين و تأهيلهم وز يادة ك فاءتهم ور فع م هاراتهم و قدراتهم وت كون االولو ية لتوظ يف
واستخدام العاملين العراقيين)  .وبذلك ف قد ضمن الم شرع العرا قي تح قق ن قل المعر فة الفن ية وت قديم الم ساعدة من

 45انظر قريب من هذا المعنى :درع حماد عبد ،مصدر سابق  ،ص . 121
 -: 10انظر قريب من هذا المعنى :د .حسام الدين عبد الغني الصغير ،الترخيص باستعمال العالمة التجارية،
القاهرة  ، 3991 ،ص .361
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المستثمر االجنبي الى الجهة المستفيدة ،من خالل ذلك ال تدريب والتأه يل للم ستخدمين من ال عراقيين ،ان سجاما ً مع
طبيعة ونوع عقد االستثمار.
بيد ان المشرع العراقي لم يشر ا لى دال لة قطع ية ع لى إ لزام الم ستثمر االجن بي بت قديم الم ساعدة الفن ية؟ وع ندها
يمتنع المستثمر االجنبي عن تقديم المساعدة الفنية بحجة انه لم يشترط في العقد على هذا االل تزام ،و بذلك ال ي كون
مدينا ً به اتجاه المستفيد.
ع ندها ال ي كون ا مام المحك مة ع ند ح صول ال نزاع اال تقر ير و جود هذا االل تزام ع لى عاتق الم ستثمر األجن بي
باعتباره من العناصر المكملة لمحل العقد ويؤسس هذا الحل على نص ال مادة ( / 150ف  ) 2من ال قانون ال مدني
العراقي ،والتي تنص على انه " ال يقتصر العقد ع لى إ لزام المتعا قد ب ما ورد ف يه ول كن يت ناول أي ضا ً ما هو من
مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة االلتزام.51
كما انه ال يمكن إطالق وجوب أو عدم وجوب هذا االلتزام في حالة عدم النص عليه في الع قد إذ يت عين في هذا
الم جال التفر قة بين نوعين من الم ساعدة الفن ية ،األول :و هي الم ساعدة الفن ية ال تي لي ست مكم لة للمعر فة الفن ية
وليست ضرورية لو ضعها مو ضع التطب يق ويم كن للم ستفيد اال ستغناء عن ها أذا كان قادرا من خالل الم ستندات
والوثائق التي نقلت إل يه أن ي ستخلص م نافع المعر فة الفن ية فان الم ستثمر األجن بي ال ي لزم بت قديم الم ساعدة الفن ية
بغير نص في عقد االستثمار.52
أ ما ال نوع ال ثاني و هو المسـاعدة الفن ية ال ضرورية لو ضع المعر فة الفنيـة مو ضع التطب يق ،أي ع ندما تكـون
المساعدة الفنية مكملة للمعرفة الفنية المنقولة ،ويلتزم المستفيد األجنبي بت قديم الم ساعدة الفن ية في م ثل هذه الحا لة
ولو بغير نص في العقد ،حيث أن طبيعة العقد تقتضي وجود م ثل هذا االل تزام .53خا صة أذا كان الم ستفيد يفت قر
إلى الخبرة والدراية الكافية إذ أن الوفاء بتقديم المساعدة الفنية يكسب المستفيد خاصية التمكن التكنو لوجي للمعر فة
الفن ية وا ستيعابها ،و به يتح قق الن قل الحقي قي للمعر فة الفن ية .لذا ي شترط عادة ع لى الم ستثمر األجن بي ت قديم هذه
الم ساعدة من دون االكت فاء ب ما ت قرره الن صوص القانون ية في هذا الم جال باعت بار الم ساعدة الفن ية عن صرا من
عناصر المعرفة الفنية ال باعتبارها من مستلزمات هذه األخيرة .54
كما أن مضمون المساعدة الفنية التي يقدمها المستثمر األجنبي للمستفيد ،سواء اكانت في مرحلة ما ق بل افت تاح
مشروع المستفيد او بعد افتتاحه ،ترتبط ب نوع الن شاط ا لذي يبا شره الم ستفيد في البي ئة اال ستثمارية وفي ما أذا كان
اال ستثمار بالتوزيع أو اإلن تاج أو ت قديم ال خدمات ،إذ أن متطل بات كل نوع تخت لف عن األ خر .ب ما يال ئم ظرو فه
االقت صادية واالجتماع ية وذ لك عن طر يق الز يادات المتباد لة لمهند سي وفن يي الم ستفيد إ لى م شروع الم ستثمر
-: 51و كذلك ال مادة (  /537مدني عرا قي) ال تي ن صت ع لى ا نه " يدخل في المب يع من غ ير ذ كر أ -ما كان
حكمه جزء من المبيع ال يقبل االنفكاك عنه ن ظرا إ لى ال غرض من ال شراء ......ج -كل ما ي جري ال عرف ع لى
انه من مشتمالت البيع ".
 -: 16انظر  :د .محمود الكيالني  :المصدر السابق ،ص .632
 -: 11نقال عن  :المصدر السابق ،ص .631
P. Mathely : Le Droit Francais des Brevents D'invention . P. 395.
-: 14
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األجنبي أو الدورات التي يقيمها المستثمر األجنبي لهم في م شروعه اال ستثماري أو في مؤس سات تدريب ية أ خرى
أو عن طريق زيارات مهندسي المستثمر األجنبي إلى مشروع المستفيد وتدريب عماله ومهندسيه في مو قع عم له.
وي حدد االت فاق الل غة ال تي ت ستخدم في ال تدريب ونف قات ن قل وإقا مة المهند سين والع مال ا لذين يقي مون بالز يارة
والتدريب .55
كما أن ا ختالف ال ظروف المحل ية االجتماع ية واالقت صادية والبيئ ية عن ال ظروف ال تي ظ هرت في ها المعر فة
الفن ية في م شروع الم ستثمر األجن بي أو مختبرا ته ي حتم ت حوير هذه المعر فة لتالئم ظروف الم ستفيد إذ أن ن قل
المعرفة الفنية كما هي قد ال يحقق النتيجة المطلوبة .لذا فان على المستثمر األجنبي أن يزود المستفيد بمعر فة فن ية
تالئم ظروفه المحلية أذا كان المستفيد قد أخبره بها أو كان بإمكانه أن يعلم بها من خالل المفاوضات بين ال طرفين
أو ع ند أ برام الع قد أو من خالل ظروف التعا قد وإال عد م خال بالتزا مه .ك ما أن للم ستفيد أن يط لب اال ستعانة
بالخبرة القانونية واإلدارية والمالية للمستثمر األجنبي.

المطلب الرابع
التزام المستثمر االجنبي بالضمان
الغرو أن عقد االستثمار وسيلة لنقل معارف متنوعة ،والتي يرمي من خاللها الم ستفيد إ لى تحق يق ن تائج معي نة
من خالل سعيه ألبرام العقد  .56ويضمن المستثمر االجنبي للمستفيد مواجهة الحاالت ال تي ال يتح قق في ها ال غرض
من التعاقد.
اذ يل قي ع لى كا هل الم ستثمر األجن بي التزا ما ً ب ضرورة ضمان ح يازة هاد ئة وناف عة لعنا صر المعر فة الفن ية
والعالمة التجارية .بيد أن ذلك الضمان ينصب على األشياء الماد ية كم حل لع قدي الب يع واالي جار وتتم ثل ب ضمان
الت عرض واال ستحقاق و ضمان الع يوب الخف ية ك ما ورد في الت شريعات المختل فة ،بين ما تن صب عنا صر المعر فة
الفنية والعالمة التجارية على أشياء معنوية ،فضال ً عن المدى الذي يمكن فيه القول أن المستثمر األجن بي قد ا خل
بالتزامه حتى تنهض فكرة الضمانات هذه؟
أن ورود أح كام ال ضمان في ع قد الب يع ليس الن الم شرع أراد ق صر تطبيق ها ع لى ع قد الب يع من دون سائر
الع قود ،وإن ما أل نه تأثر بالفكرة التاريخ ية ال تي ان حدرت من ال قانون الرو ماني في و ضع هذه األح كام في ع قد
البيع .57عليه فانه كلما يلزم شخص بنقل حق في عقد من عقود المعاوضة فيكون ملزم بهذا ال ضمان ،خا صة وان
أحكام هذا الضمان هي التي تجعل من محل العقد مفيدا ً للدائن وتمكنه من االنتفاع به لما يرتبه من جزاءات ب حق
 -: 11انظر في هذا المعنى :د .محسن شفيق ،المصدر السابق ،ص .78
 -: 12د .نصير صبار لفته الجبوري ،استثمار المعرفة ،مقالة منشورة في مجلة القانون المقارن ،العدد 12
،بغداد ،العراق ،6008 ،ص .2
 -: 52د .انور سلطان ،العقود المسماة( شرح عقدي البيع والمقايضة) ،بيروت ،1521 ،ص .212
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المدين ومن ثم يتعين عليه أن يضمن حيازة هادئة ونافعة للدائن  .58كما يضمن المستثمر االجن بي للم ستفيد ح يازة
العالمة التجارية حيازة هادئة ،وذلك بان تكون مملوكة له وخالية من أي نزاع كما لو رتب ح قا للغ ير علي ها و قت
العقد يحتج به على المستفيد.
كما ينبغي ان تكون المعرفة الفن ية هي األ خرى خال ية من أي نزاع بح يث ي قوم الم ستفيد با ستغاللها ا ستغالال ً
هاد ئا ً ومف يدا ً .وذ لك بأن ت كون مملو كة للم ستثمر األجن بي أو يم لك حق الت صرف في ها وي قع عل يه عبء د فع
التعرض الصادر من الغير الذي يدعي ح قا ع لى المعر فة الفن ية وذ لك بالوقوف إ لى جا نب الم ستفيد من ا جل رد
ط لب اال ستحقاق وأال ي كون قد أ خل بالتزا مه أذا اث بت الغ ير سبب ا ستحقاقه وق ضي له به .وح تى نط بق أح كام
ضمان العيب الخفي فانه ينبغي أن تتوفر شروطه بان يكون قديما ومؤثرا وغير ظاهر  ، 59وال تثير هذه ال شروط
أية مشكلة بصدد المعرفة الفن ية إال ما تع لق من ها ب شرط الخ فاء .فب سبب الطبي عة المعنو ية للمعر فة الفن ية وافت قار
الم ستفيد للم عارف األسا سية ال تي تمك نه من تحد يد عيوب ها فان و ضع هذه الم عارف مو ضع التطب يق هو ا لذي
يك شف عن عيوب ها لذا فان الك شف عن الع يب الخ في في المعر فة الفن ية ي ستغرق عادة وق تا طويال .60وي حتم
اإليفاء بمتطلبات هذا االلتزام قيام المستثمر األجنبي بن قل المعر فة الفن ية م حل الع قد بكا مل عنا صرها وخال ية من
العيوب التي تشوبها بحيث تؤدي إلى تحقيق النتيجة التي قصدها المتعاقدان.

 -: 52احكام المواد ( ) 521 – 552من القانون المدني العراقي.
 -: 19المادة (  ) 118من القانون المدني العراقي.
 -: 21د .محسن شفيق  ،نقل التكنولوجيا من الناحية القانونية ،مصدر سابق ،ص . 25
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الخاتمة
تناولت هذه الدراسة انعكاسات ضمانات ا الستثمار األجنبي على البيئة اال ستثمارية العراق ية ،في إ طار ارتباط ها
بالواقع العملي وما ينفخ فيها هذا الوا قع من روح الت طور .م ما ي برر مدى الحا جة إ لى تأطير ذ لك بن ظام قانوني
محدد .وتوصلنا في الخاتمة إلى انه- :
 .1أن أيراد نصوص تشريعية خاصة تحدد أفعاالً يع ّد مرتكبها منافسا ً ب صورة ت خالف الممار سات النزي هة،
هو أمر وال شك جدير باالحترام ،ذلك أن مثل هذه الن صوص الخا صة بف كرة المناف سة غ ير الم شروعة
سوف تسهل األمر على القضاء أو على المعنيين بأمور االستثمار األجنبي في معرفة متى ي ع ّد ال شخص
متجاوزاً للممارسات التجارية والصناعية النزيهة.
 .2أن وجود نصوص خاصة تحدد اإلجراءات التي يمكن أن يتم الل جوء إلي ها في حا لة و قوع اع تداء ع لى
االستثمار األجنبي من خالل أفعال المنافسة أو التهديد بوقوع ها ،هو أ مر جدير بالمالح ظة أو األ خذ به
أيضاً ،إذ أن مثل هذه اإلجراءات ستقود هي األخرى إلى تسهيل األمر على المستثمر األجنبي ،ذ لك الن
نوع األجراء الذي يمكن أن يطلبه من المحكمة لغرض المحافظة ع لى اال ستثمار األجن بي من األخ طار
التي تهددها هو محدد مسبقاً.
 .3ان ف كرة المناف سة غ ير الم شروعة يم كن أن تح قق منف عة للم ستثمر األجن بي شريطة أن تو صف إزا لة
المخالفة بأنها " ت عويض عي ني" .وال سبب في ذ لك هو ا نه ح تى وان تم الت عرض أو انت هاك ال سرية أو
اإلفشاء ،فان مثل هذه األعمال تحصل من ق بل ال عاملين بذات الم جال ا لذي يع مل ف يه صاحبها أو ع لى
األقل من قبل أشخاص علموا بها بطريقة أو بأخرى ،كما هي الحال في ظل ع قد ال ترخيص با ستغاللها
أو عقد العمل أو عقد نقل التكنولوج يا ،لذلك ي ستطيع الم ستثمر األجن بي أن يط لب من المحك مة إ صدار
أمر يمنع المنافسين له بالكف عن محاولة استغاللها ،ألن هم ح صلوا علي ها بطري قة غ ير م شروعة ،و فق
اإل جراءات ال تي ينص علي ها التن ظيم الت شريعي ال خاص بالمناف سة غ ير الم شروعة ،ل ضرورة حتم ية
لتالفي نتائج انتهاك سرية المعرفة .وبذلك تبقى صفة السرية متحق قة في اال ستثمار األجن بي ،وال تي ت عد
وسيلة لنقل المعارف من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.
 .4إذا كان المشرع العراقي قد نص ع لى " حما ية ح قوق وممتل كات الم ستثمرين " في الف قرة الراب عة من
المــادة الثانيــة مــن قــانون االســتثمار رقــم  13لســنة  2001م  .لــذا نوصــي الهيئــة الوطنيــة لالســتثمار
بضرورة توفير حماية خاصة للم ستثمر األجن بي وذ لك ع ند إ صدار تعلي مات ت سهيل تنف يذ أح كام قانون
االستثمار العراقي.
 .5أن غ ياب التن ظيم ال قانوني اللتزا مات الم ستثمر األجن بي ات جاه تنم ية البي ئة اال ستثمارية العراق ية ،يث ير
الشك لدى أطرافه حول مدى قدرة قانون االستثمار العراقي على احتضان م ثل هذه االلتزا مات وا لنص
عليها صراحة في مضمون عقود االستثمار ،وخاصة أن االستثمار األجنبي يتسم ب طابع مع قد من ح يث
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اح تواؤه ع ل ى أك ثر من عن صر من عنا صر الملك ية ال صناعية التجار ية تم ثل المعر فة الفن ية والعال مة
التجارية ،واللذان يمثالن محل العقد.
 .1أن حيازة المستثمر األجنبي للمعرفة الفنية يجعله في مركز اقتصادي وتقني قد يحتم على الم ستفيد ق بول
شروطه التعسفية لما تتسم به هذه المعرفة من طابع احت كاري يج عل فر صة الم ستفيد في الل جوء للغ ير
للحصول على نفس المعرفة تكاد تكون محدودة .لذا تعد دراسة شروط العقد بدقة وعناية والوقوف ع لى
مضــمون التزامــات األطــراف ونطاقهــا ضــرورة حتميــة لتالفــي النتــائج الضــارة لهــذه الشــروط ،بغيــة
الخروج من آثار التبعية التكنولوجية للبلدان المتقد مة و شركاتها .هذا باإل ضافة إ لى ضرورة ح ضر أي
شرط يقضي بضرورة التزود بعوامل اإلنتاج من الم ستثمر األجن بي في حا لة توفر بدائل محل ية َتح قق
بها نفس معايير الجودة المتوفرة في البدائل التي يزودها المستثمر األجنبي.
 .7أن لجوء المستفيد إلى اشتراط قيام المستثمر األجنبي بت قديم الم ساعدة الفن ية ع لى ا لرغم من أن ها تدخل
ضمن االل تزام بن قل عنا صر المعر فة الفن ية باعتبار ها أداة ضرورية لتحق يق الغا ية من الع قد و من ثم
تعتبر من مكمالت محل العقد .فأنه يبغي من وراء ذ لك ق طع أي شك يم كن أن ي ثور ب صدد و جود م ثل
هذا االلتزام وذلك بإ سناده إ لى ال قوة الملز مة للع قد من ناح ية و من ناح ية ثان ية الحيلو لة من دون تح كم
الق ضاء أو هي ئات التح كيم في تحد يد مدلول هذا ال شرط .إذ ا نه ي بين ال خدمات ال تي يرا ها ضرورية
لالستفادة من المعرفة الفنية في مشروعه.
وفي الختام أن ما ورد في هذه الدرا سة ي عرض وال ي فرض ،ك ما نع تذر عن ا لنقص ا لذي ا ستولى ع لى جم لة
البشر.

وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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