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 المقدمة

المعيل   1969لسين    111 من المعلوم أن قانون العقوبات العراقي  رقيم
قيييل اى يييوع مغمو ييي   لييير قلللييي  ل.يييور مييين الغيييرا م    منييييا مييين ا ييي ر   لييييا 
الم ييرت  ييوا ر  ن.يير أو .يي   معلنيي  مو مييا  النمييوىج القييانون   ليي  الوغييي  
ال   لب غليا القانون , ومنيا ما وانيت  امي  مموني  الى.يو  مين ألياف مين أ يرال 

ال.ييلا   ال  ييرلعل  لليينن القييانون    وميين المغ ميي, , وىلييو لعييول يليي   بلعيي  
خيي   م العييي  ن.يييون قيييانون العقوبيييات ن ىيييم أن منييييا ميييا قيييل  يييم .يييلا  و 
بأسلوب مرن قاب  لل  ور م,   ور المغ م, وىاغ و بلنما وانت األخرع  ل  
خيي ذ ىلييو , أ  أن ال.ييلا   القانونليي  ليييا وانييت بأسييلوب مىييلل  غامييل  أ  
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  و  ور المغ م,   ومن بلن .ور  لو الغرا م ال    لر قابل  مس لعاب ىاغ
 ناوليا الم رت العراقي  ىي  غرلمي  امخي  ل وال ي  ا ي ر   لييا الم يرت  يوا ر 
.يي   معلنيي   ييلمن لقييوم بار وابيييا , يى أنيييا م  قيي, يم مميين  ييوا رت  لييو .يي   
المومييييذ أو المولييييذ بخلميييي   اميييي  وىييييىا مييييا سييييارت  للييييو ا لييييب ال  ييييرلعات 

     لر أن   ور المغ م, و لاخ  الق ات الخيان  ي  بعيل الغوانيب الغنا ل
ميي, .ييور الق ييات العييام اسيي وغب  غييرلم امخيي  ل  يي  الق ييات الخييان  ليي  
 رار ال.ورة ال ي   يم  لييا  غيرلم امخي  ل  ي  الق يات العيام , وىيىا ميا  بن يو 

راي  ييام وال يي  .ييالي  لليييا العيي 2004ام  اقليي  اللولليي  لموا ىيي  ال سييال لعييام 
وبييىلو أ.ييبىت غييال ميين ال  ييرل, العراقيي  األميير الييى  ل  لييب ي مييا   2007

النن الخان بيا من قب  القضال العراق  يىا ما  ىققيت .يورة يىيلع الغيرا م 
 ال   غالت بيا ام  اقل  سلما غرلم  امخ  ل    الق ات الخان  

 هداف البحثأ

العراقيي  و ىللييلاتف  ليييلذ ىييىا البىييث اليي  لراسيي  مييلع موا ميي  ال  ييرل,
قييانون العقوبييات ميي, اليينن الييى  اور ييو ام  اقليي  اللولليي  لموا ىيي  ال سييال لعييام 

, ومن ثم بلان ملع اموانل   ىقي ىىه ال.يورة مين الغيرا م سيلما  لي   2004
ال.علل اللاخل  لل  رل, العراق  وخا.ي  بعيل االىيار الق يات الخيان و لاخليو 

ق .يييال    وميييا و ييييلذ اللراسييي  الييي  بليييان  ييي  غوانيييب م عيييللة مييي, الن يييا  ام
الخ.و.ل  ال    م اا بيا ىىه الغرلم  سلما اننيا ليم نغيل مين بيلن ال  يرلعات 
الغنا ل  من  بنت النن  لليا ب و  مبا ر قبي  ورول ام  اقلي   يلع ال  يرل, 
الغنييا   اليولنييل  امميير الييى  انعوييل ب ييو  واضييل  ليي  مييلع  نيياو   ييراح 

يييىه ال.ييورة الخ.يي  للغرلميي   ليي  ا  بييار انيييا ميين المسيي بعل القييانون الغنييا   ل
ان  ق, خارج سلاي الق ات العام او المخ ل  الى   ساىم  لو اللول  ب و  ول  

 او غا   
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 اشكاليات البحث

 ثلر ىىه اللراس  العللل من ام واللات مين ابراىيا ان ىيىه الغرلمي   قي, 
   ييخن لييخل  خلميي   ييي   يي  الق ييات الخييان وبييىلو انيييا قيييل  ر وييب ميين أ

الق يييات الخيييان , ىيييىا مييين غانيييب ومييين غانيييب اخييير ان   بليييي نييين غرلمييي  
امخيي  ل  ييي  الق يييات الخييان  ثلييير اميييام القاضيي  المخييي ن .يييعوب   ولليييذ 
ال ع  ل لاخ  ىىا ال ع  م, غرا م اخرع وغرلم  السيرق  وغرلمي  خلاني  امماني  

ون لقلييي غييلاف , ووييىلو قييل , اى ان ال وللييذ القييانون   يي  مثيي  ىييىه الىاليي  سييلو
 ثليييير اللراسيييي  مسييييأل  ال نيييياقل بييييلن الن.ييييون القانونليييي  اى مييييا وانييييت .ييييورة 
الغرلم  لن بي  لليا اوثير مين و.يذ  يي   ي  مثي  ىيىه الىالي  ل بيي الينن 

  الى  اوغله قانون العقوبات ام ل بي النن الى  غالت بو ام  اقل 

 هيكمية الدراسة 

و ي ث ث مباىث ن نياو   ي  امو  ماىلي     ضمن اللراس   ناوليا  ل 
غرلميي  امخيي  ل  يي  الق ييات الخييان  بلنمييا ن نيياو   يي  الثييان  ىا ليي  غرلميي  
امخ  ل    الق ات الخان , اما المبىث الثالث  سن ناو   لو  قوب  غرلم  

 امخ  ل    الق ات الخان 

 المبحث األول
 ماهية جريمة االختالس في القطاع الخاص

بليييان ماىلييي  غرلمييي  امخييي  ل  ييي  الق يييات الخيييان  يييان ىليييو لغيييرل 
ل  لييب منييا بلييان ال عرلييذ بغرلميي  امخيي  ل وميين ثييم بلييان أروانيييا , وىييىا مييا 

 :اآل للنسنبلنو  با ا    الم لبلن 
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 المطمب األول
 التعريف بجريمة االختالس

ال عرلييذ بغرلميي  امخيي  ل ل  لييب منييا بلييان م يييوم امخيي  ل لغيي   ين
 بلان م يومو قانونا ووما لأ  : من ثم

 اواًل: مفهوم االختالس لغةً  

امخ  ل لغ  من اخي لل اخ  سياف خلل  ال ي ل خلسيو , والنمير نمير 
وخليييل ال ييي ل مييين بييياب ضيييرب و اخ لسيييو    1 خ لييي  , الخ ييي : سيييار خ لييي  ,

   2 و  خلسييييييو  أ  اسيييييي لبو وامسييييييم  الخلسيييييي   بالضييييييم لقييييييا  ال ر.يييييي  خلسيييييي 
و اىا اسي لب و وال خيالل السيالب لسي سيت ال ي ل واخ لسيو و خ امخ  ل من خل

   3 وامخ  ل والخلل

 ثانيًا : مفهوم االختالس قانوناً 

ىييو امسيي ل ل  ليي  ىلييااة المييا  يييوم امخيي  ل  يي  القييانون الوضييع  م 
المنقو  من .اىبو لون رضاه وضمو بنل  ال مليو , و بقيا للقيانون الغنيا   , 

او وواليي  ولييو وانييت مخق ييو  يي  خلميي    4 ول  ومل يي ىييو ان لقييوم أ   ييخن  يي
اللوليي   يين  رلييي ال بللييل او امخ ييال او امى لييا  او امى غيياا بيياخ  ل مييا  

                                                           

  30ن– 1968 –بلروت  –لار الم ري  –المنغل امبغل   –ان وان نعم   - 1
 -لار الو يياب العربيي  -مخ ييار ال.ييىاح - بييل القييالر الييراا مىمييل بيين ابيي  بويير بيين  - 2

  184ن  -1981 -بلروت
رسيال   -غرلم  امخ  ل  ي  مي  قيانون الوقالي  مين ال سيال وموا ى يو –بووش مللو   - 3

  53ن -2013 –ولل  الىقوي غامع  وىران  –ماغس لر 
 1969لسين   111   من قانون العقوبيات العراقي  رقيم321 -315لنمر نن الموال   - 4

 المعل  
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 موملييي  او خا.ييي  , او وثيييا ي ومسييي نلات او  ألميييوا معيييلن بيييلون وغيييو ىيييي 
   1  قول او اموا  منقول  وانت بلن لللو بىوم ومل  و 

, وىو ان اات الىلااة المالل  لل  ل مين  ول خ  ل م يوملن امو   ام
.اىبو او ىا اه القانون  ال  لل الغان  او الغلر لون وغو ىيي   وامخي  ل 
بيييييىا المعنيييي  لن.ييييرذ اليييي  و.ييييذ  عيييي  الغييييان   يييي  غرلميييي  السييييرق  , وقييييل 
اسي خلمت اوثيير ال  يرلعات الغنا ليي  ىيىا الم.يي لل  نيل  عرل يييا للسيرق  م بعيي  

ل  رلعات الغنا ل   اما ال يوم الثان   يو م ييوم خيان اى    ىلو اقرانيا من ا
ل  رل وغول ىلااة للغان  سابق  او معا.رة للىم  ار واب السلوو امغرام  
 ليير ان ىييىه الىلييااة ناق.يي  , اى لوييون للىييا ا  العن.يير المييال  للىلييااة لون 

ل   العن.ر المعنيو  , وبعبيارة اخيرع ان الميا  اليى   ىيت ليله ليلل ليو الي  سي
لبا رىا  للو ام ضمن  يرو  ىلاا يو ليو وان وانيت ليو سيل    لي  ىيىا الميا  
 لس ملىا من الومل   او العم  الى  لقوم بو, ول ىقي ىىا الم ييوم  ي  غرلمي  

    2 امخ  ل

وميين خيي   مراغعيي  و ابييات ال ييراح العييراقللن  يي   نيياوليم للقسييم الخييان 
 ىلللاف ن ىم ان ا لبيم قل خاضيوا  من قانون العقوبات ولمى وع ىىه الغرلم 

 ي  بليان او.يا يا واروانييا لون بليان معني  امخي  ل , وقيل لعيول السيبب  يي  
ىلو ال  انيم قل بلنوا معن  امخ  ل     ناوليم لغرلم  السرق  ومين بلنيو ميا 
اورله امسيي اى الييلو ور ميياىر  بييل  ييولش الييلرة والييى  بييلن بييان امخيي  ل ىييو 

نا ييو ميين المغنيي   للييو والخالييو اليي  ىلييااة الغييان  بغليير  لييم نقيي  ال يي ل او 
المغن   للو وبلون رضاه , وىو بىلو لىلل  ن.رلن ل خي  ل امو  ميال  
وىو ال ع  او الىرو  الماللي  ال ي  لي م بييا نقي  ىليااة ال ي ل او اخيىه او نا يو 

                                                           

   53ن –الم.لر السابي  –بووش ملول   -1
  53ن –الم.لر السابي  –بووش ملول   2
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لثيان   ييو من مالويو او ىيا اه وان قيا  ىيىه الىليااة الي  الغيان  , اميا العن.ير ا
المعنو  وىو  لم رض  مالو ال  ل او ىا اه  ل  ال ع  أ   لم رضاه  ين 

   1 ان قا  ىلااة ال  ل

وقل  ر ت مىوم  النقل الم.رل  امخ  ل بانو "  .رذ الغان     
 ليي  ا  بييار انييو مملييوو لييو   وىييو معنيي  مروييب ميين  عيي   المييا  الييى  بعيل ييو

لبي  لق يرن بيو وىيو نلي  اضيا   الميا  مال  ىو ال .رذ    الما  ومن  عي  ق
 ليي  ربييو" و يي  ىوييم اخيير ليييا  ر  ييو بانييو " لو يي  لقلييام غرلميي  امخيي  ل ان 
لضييلذ المخيي لل ال يي ل الييى  سييلم اللييو اليي  ملوييو ول .ييرذ  لييو  ليي  ا  بييار 

   2 انو مملوو لو"

  ميين قييانون العقوبييات العراقيي  المعييل  رقييم 315ىييىا وقييل ن.ييت المييالة  
  ليي  انيييو: "لعاقييب بالسيييغن ويي  موميييذ او مولييذ بخلمييي  1969لسيين   111

 ام  اخ لل او اخ   مام او م ا ا او ورق  مثب   لىي او  لر ىلو مما وغل 
 ييي  ىلاا يييو ,و ويييون العقوبييي  السيييغن المخبيييل او المخقيييت اىا ويييان الموميييذ او 
المولييذ بخلميي   اميي  ميين مييأمور  ال ى.ييل  او المنييلوبلن لييو او اممنييال  ليي  

  ومين خي   ميا  3 , او ال.لار   واخ لل  ل ا مما سلم لو بيىه ال.   "الولا 
                                                           

العا ييو ل.يينا   – ييرح قييانون العقوبييات القسييم الخييان  –ل  ميياىر  بييل  ييولش الييلرة  -  1
   260ن  -2009القاىرة –الو ب 

 
لار الم بو ييات  –الخيان  قيانون العقوبييات القسيم –ل  غي   ثيروت ول   ليي  القييوغ   2

  161ن -2011 –الغامعل  
   ليي  انييو " المولييذ بخلميي   اميي : ويي  مومييذ او 19  ن.ييت ال قييرة الثانليي  ميين المييالة  3

مس خلم او  ام  أنل ت بو ميم   ام     خلم  الىووم  ولوا رىا الرسمل  و بو الرسيمل  
و ر يلل اليوارال ونوابيو واليوارال والم.الل ال ابع  ليا او الموضو    ىت رقاب يا ول يم  ىلي

وأ ضيال المغييالل النلابليي  واةلارليي  والبللليي  وميا ل ييم  المىومييلن والخبييرال ووويي ل الييلا نلن 
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سييبي لموننييا ان نعييرذ غرلميي  امخيي  ل بانيييا "اسيي ل ل او اخ ييال مومييذ او 
مولذ بخلم   ام  ما  او م ات او ورق  مثب و لىي او  لر ىلو مما وغل    

ميييا ان بىثنيييا ىلاا يييو بق.يييل نقييي  ملول ييييا او امن  يييات بييييا لون وغيييي  ىيييي " وب
لن.ييب  ليي  معالغيي  امخيي  ل الواقيي, ميين  ليير المومييذ او المولييذ بخلميي  
 ام   ان  عرل نا ل خ  ل لوون  ل  ال.لغ  اآل ل : " اس ل ل او اخ ال أ  
 خن  امي  ليلع  يرو  او م يروت خيان ميا  او م يات او ورقي  مثب يو لىيي 

امن  ات بيا لون وغي  او  لر ىلو مما وغل    ىلاا و بق.ل نق  ملول يا او 
 ىي" 

 المطمب الثاني
 أركان جريمة االختالس في القطاع الخاص

بما اننا ب.يلل معالغي  غرلمي  امخي  ل  لي  خي ذ ال.ي   الم  رضي  
   ال ا    أننا سن ناو  الرونلن امساسللن ليا ومن ثم نعالج العن.ر الم علي 

 ب.   ال ا   ووما لأ  :

 أو اإلخفاء  االختالس: الركن األول

ل ىقي امخ  ل بو   ع  لر وبو الغيان  ولو يذ نل يو  ي  ىليااة الميا  
الييى  اخ ميين  للييو ميين ىلييااة مخق ييو  ليي  سييبل  اممانيي  اليي  ىلييااة نيا ليي   ليي  
                                                                                                                                       

 السييينللوللن  والم.ييي لن والىيييرال القضيييا للن وأ ضيييال مغيييالل يلارة وميييللر  ومسييي خلم  
  او يىييييلع المخسسييييات وال ييييروات والغمعلييييات والمنممييييات والمن يييي ت ال يييي   سيييياىم الىووميييي

لوا رىيا الرسييمل  او  ييبو الرسييمل   يي  ماليييا بن.ييلب ميا بأليي  .يي   وانييت, و ليي  العمييوم ويي  
ميين لقييوم بخلميي   اميي  بييأغر او بغليير أغيير وم لىييو  لون   بلييي أىوييام ىييىا القييانون بىييي 
المولذ بخلم   ام  ان يال ومل  و او خلم و او  مليو م ي  وقي, ال عي  الغرمي  أثنيال  يوا ر 

 ل. ات المبلن     ىىه ال قرة  لو" .   من ا
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سيييبل  ال مليييو , ليييلخ   ييي  ىليييو وييي   .يييرذ بالميييا  اليييى  لىيييواه بىويييم  مليييو 
ي وو ,وما للخ     ىليو , لخرغو من ىلاا و بالبل, او الرىن او اليبو او اس 

و   ع  من  أنو اميار ال خن المخ لل  ل  الميا  بمميير الماليو وليو ليم 
ل ر يب  لليو خيروج المييا  مين ىلاا يو  عيي  ,وىيو ميا  بيير  نيو الم يرت العراقيي  
بولمييي  امخ يييال , و  بلقيييا ليييىلو قضييي  بيييان غرلمييي  امخييي  ل  ييي م بمغيييرل ان 

 ىليي  ال يي  لعميي   ليييا ولع بيير  ملييو لسيي ول  السييا ي  ليي  امييوا  الغمعليي  ال 
   1  قوبات  315اخ  سا من بقا  ل  المالة 

 ليييي  ىلييييو  ييييأن  ييييلم رل ال ييييخن العاميييي  المخيييي لل للمييييا  بعييييل  وبنييييالف 
م الب يو بيرله او ثبييوت  غياه لعييل مين القيرا ن ال يي    ليل اخيي  ل الميا  ,  ليي  

  اللمليي   ليي  نليي  ان مييا لنبغيي  امن بيياه اللييو , ان ىييىه القرلنيي   ليير قا عييو  يي
المضيينون بييو  يين رل المييا  او لعغييا  يين رله لسييبب  ل ييأخرامخيي  ل ,  قييل 

خييييارج  يييين ارال ييييو او اليييي  مغييييرل اىمييييا  ميييين غانبييييو ,وانمييييا لثبييييت امخيييي  ل 
  ييياىابامم نيييات  ييين رل الميييا  بعيييل الم البييي  , وويييىلو بمييييور اسييي ىال  اليييرل , 

ا سلمو بىوم  مليو او ومل  يو  اق رذ المضنون بو  ع  لمير نل و     ملو م
لع لييو ميين المسييخولل  او ميين العقيياب مبالر ييو  او خلم ييو  قييل  ييم امخيي  ل , وم

بعيييل ىليييو بيييرل ال ييي ل اليييى  اخ لسيييو او قلم يييو ,  لييي  ان ىليييو قيييل لويييون سيييببا 
لضيييعو القاضييي   ييي  ا  بييياره  نيييل  قيييللر العقوبييي  ضيييمن ىيييلولىا   وم ل ييي ر  

خ  ل خروج الميا  اليى   .يرذ  ليو بال عي  م  بار ال ع  ال.الر مىققا ل 
 ولو وان الما  م لاا  موغول    من ىلاا و , ب   قوم الغرلم  بيىا ال .رذ

    2 الموان المعل ا. ف لى مو

                                                           

  86ن –م.لر سابي  –ل  ماىر  بل  ولش اللرة  1
من ورات  -القسم امو  - رح قانون العقوبات القسم الخان –ل    وح  بل اهلل ال اىل   2

  253ن  -2010 -1  -الىلب  الىقوقل 
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و   ىىا المغا  م بل من ام ارة ال  ان ال يروت  ي  غرلمي  امخي  ل 
  بييار ان  عيي   ليير م .ييور ومييا ىييو الىييا   يي  غرلميي  خلانيي  اممانيي ,  ليي  ا

الغان  اما ان لل   ل  ا غاه النلي  الي   مليو ال ي ل   قي, الغرلمي  , واميا انيو 
   1  ق, الغرلم   م ل .ل  ن ىىه النل  و   ىىه الىال  م

 الشيء محل االختالس او االخفاء

ميين قييانون العقوبييات العراقيي  ,ل سيي, لويي   315يغمييامف  ييان نيين المييالة 
  بسييبب ومل  ييو , وسييوال وييان للمييا  قلميي  مالليي  او مييا  منقييو  ل سييلمو الغييان

معنول  , وسوال أويان مملوويا لللولي  او ل يرل مين ام يرال العيالللن , وقيل غيالت 
 بييييارة الييييينن      ميييييام او م ا يييييا او ورقيييي  مثب ييييي  لىيييييي       بأل يييييام  امييييي  
وبال ييال  لمويين ان لييلخ   ليييا ويي   يي ل لمويين  قولمييو بالمييا  , ومييا  وييون لييو 

   2 مالل  او معنول  والرسا   ال خ.ل   قلم 

ول ييي ر  الييينن لوقيييوت الغرلمييي  ان لويييون الميييا  او الم يييات او الورقييي  قيييل 
وغيييل ليييلع الغيييان  بمق ضييي  ومل  يييو او  مليييو ,  ىليييث لوغيييل الميييا  بيييلن ليييل  
ال خن العام     الق ات العام او الخان بسبب ومل  و او بسبب خلم يو , 

   قوبيات ,  لي  انيو م ل يي ر  ان 315لميالة   يان اخ  سيو ليلخ   ي  ىويم ا
لوون ال  ل المخ لل او المخ   قل سلم ال  امخلر  ع  ,  الغرلم   ق, وليو 
وييان الغييان  قييل اخييى ال يي ل بن سييو  مييلا , أ  ر ييم ارالة .يياىبو , وىلييو  يي  
الىييامت ال يي  لوييون ميين مق ضيي  الومل يي  اخييى ال يي ل  ليي  ىييىا النىييو ,مثييا  

  يالموليييذ ب   يييلش منيييا  مييي يم بغرلمييي الموليييذ بخلمييي   امييي  ىليييو الموميييذ او
 م ييييعلو غرلييييو وقعت ب ييي أن ىو اخ لس   ,يييي .  بالغرلميييل ا ما ليييب   ييييييولض

                                                           

  163ن  -م.لر سابي -ل  غ   ثروت ول   ل  القيوغ  1
  86ن  -م.لر سابي –بل  ولش اللرة ل  ماىر   2
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   1 اخ  ل من امموا  وغلت    ىلاا و بسبب ومل  و 

وغييل المييا   ي  ىلييااة المومييذ بنيال  ليي  ومل  ييو ,   يذىاىييا    ألييو لي  
لييييم بعيييل ىليييو ان لويييون الموميييذ قييل  سيييلم الميييا  بغلييير ال.يييا  رسيييم  او   يي 

 بيييرة بميييا اىا ويييان الغيييان  قيييل الخييي  ال ييي ل  ييي    ر ييي  , وميييا انيييو م بذل.يييا 
السيييغ ت الرسيييمل  او ليييم لقليييل  لييييا بعيييل  ى.يييللو   ومييين الغيييللر باليييىور ان 
 الم رت لم ل  ر  ان   ىقي ن لغ  معلن      ع  امخ  ل او ى.و  ضيرر

لللوليي  او ام ييرال , اى  بقيي  الغرلميي  قا ميي  ولييو قييام المخيي لل بييرل المييا  بعييلما 
 رليييلل و بيي  ويييييم لسبيييل بأنوو الل , ييي  منيي .رذ بو  .رذ المالو , اى م لقب

   2 نو بالر برله  قب امخ  لأ أوالما  المخ لل 

 نائيالركن الثاني:  القصد الج

, ام  ملليي  وميين ثييم للييام ان ل ييوا ر ليييا الق.ييل غرلميي  امخيي  ل م  قيي
الغرم  العام ,وىو لقيوم اىا ويان الغيان   الميا بيأن الميا  الموغيول  ي  ىلاا يو 
مملوو لغلره ,وانو لىواه بسبب ومل  و ,وا غاه ارال و ال   مليو الميا  وىرميان 
.ياىبو منييو , وبنييال  ليي  ىلييو لن  ي  الق.ييل الغرميي  اىا وييان الغييان   .ييرذ 

الما  الموغول بلن للليو ا  قيال منيو انيو ممليوو ليو ,او ان  سيللمو قيل غيرع    
او اىا وان  رضو مغرل اسي عما  الميا  ثيم رله  بالومل  ل .   لسبب اخر م

   3 وبىلو قل لوون  رض  للغاال ال أللب 

                                                           

  87ن  -م.لر سابي –ل  ولش اللرة ماىر  ب 1
 –المخسس  الغامعل  لللراسات والن ر وال والي,  -قانون العقوبات –ل   ل  مىمل غع ر  2
  43ن -1995 -1 
  88ن  -م.لر سابي –ماىر  بل  ولش اللرة  3
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لغييييييب ان  ن.ييييييرذ ارالة ال ا يييييي  اليييييي   عيييييي  امخيييييي  ل أ  اليييييي   يىن
لللوليي  او مخسسيي  او  ييرو  او م يييرت  –غليير ال .ييرذ  يي  ال يي ل المملييوو لل

 يياىا ان.يير ت ارالة ال ا يي  اليي  اسيي عما  ال يي ل لون  ملوييو  يي  لعييل  -خييان
خا.ي  مي ىم   أل يرالمر وبا لغنال  امخ  ل ومن لس خلم سلارة ىووملي  

ن قات الوقول ال ام,  العبرة بنل  ال ملو ال   لس ميرىا القاض  من أ  ممير 
الييلم    ليي  قلييام الق.ييل الغرميي  لييلع الغييان  , ييرار الغييان   لييل   لليييا وميين

 قييب امخيي  ل او اخ  يياخه او ال اوليير  يي  الييل ا ر واموراي بغليي  امخيي  ل , 
ولىىب البعل ال  ان امس عما  ىا و للل  وا    ل  نلي  ال مليو اىا  يوا رت 

عييل الم البيي  الليي  اخييرع  ق يي, اليي  غانبييو بيييىه النليي  , ومييا لييو لييم لييرل ال يي ل ب
بيييييرله او اسييييي عم   لييييي  نىيييييو م لغيييييوا ام للماليييييو وب رلقييييي  اىلو يييييو وقضيييييت 

   1  للو

 الركن الثالث: صفة الجاني 

غرلمييي  امخييي  ل  قييي,  ييي  العيييالة  ييي  ال  يييرلعات الغنا لييي  مييين قبييي    
 ق, من سواىما وىيو ميا نين  لليو قيانون  وم مومذ او مولذ بخلم   ام  ,

ن العقابل  المقارن  امخرع, ولعرذ المومذ غانب مين العقوبات وا لب القوانل
ال قييو بانييو: " ويي   ييخن  يييلت اللييو ومل يي  لاخلييو  ييي  الميي و الييلا م للمر ييي 

بانيو " وي   يخن لعييل الليو بعمي  لا يم  ي  خلمي  مر يي  يام وما ولعرذ  العام "
 امييا المولييذ بخلميي   اميي   قييل  2  ييللره اللوليي  او اىييل ا ييخان القييانون العييام" 

ميين قييانون العقوبييات  2  ذ19سييبي وان اورلنييا  عرل ييو  ليي  انييو و ييي المييالة  

                                                           

 –من ييياة المعيييارذ بامسيييونلرل   – القسيييم الخيييان  ييي  قيييانون العقوبيييات –رمسيييلل بينيييام  1
  198ن  -بلون سن   ب,

 -لار النيضييي  العربلييي  -1 -1ج -الموميييذ العيييام  قييييا وقضيييال -مىميييل ىاميييل الغمييي  2
  55ن-1969 -القاىرة
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ىييييو   ويييي  مومييييذ او مسيييي خلم ىوييييوم  انل ييييت بييييو ميميييي   اميييي   يييي  خلميييي  
لييييا او الموضييو    ىييت رقاب يييا  ال ابعيي ولوا رىييا الرسييمل  والم.ييالل  الىووميي 

  واملارلي  ول م  ىليو ر يلل اليوارال ونوابيو واليوارال وا ضيال المغيالل النلابلي
 السينللولن  والم.ي لن  والبللل  وما   يم  المىوميلن والخبيرال وووي ل اليلا نلن

ت  روات والغمعليييات والمنمميييات والمن يييوميييللر  ومسييي خلم  المخسسيييات وال ييي
ال ييي   سييياىم الىوومييي  او اىيييلع لوا رىيييا الرسيييمل  او  يييبو الرسيييمل   ييي  مالييييا 

لقيوم بخلمي   اميو بياغر او بن.لب ما بأل  .   وانيت و لي  العميوم وي  مين 
 بغلر اغر   

ور يييم ىليييو  يييىىب بعيييل ال  يييرلعات الييي   غيييرلم امخييي  ل الواقييي, مييين 
 113العيييامللن  ييي  الغييييات الخا.ييي  ىات الن ييي, العيييام وىيييىا ميييا اورل يييو الميييالة 

مويييرر مييين قيييانون العقوبيييات الم.ييير  وليييرال بييييىه ال.يييورة وييي   عييي  لوغيييو بيييو 
لن يي, العييام وغييي  مغييالرة ل لييو ال يي  وانييت ال ا يي  المييا  المملييوو للغييي  ىات ا

مخ..ا ليا ا.  ووان لعليي  للييا ىليو الن ي,   بيأن لضي, ميا   ليو الغيي  
   خلم و الخا.   للىقي بو ا راضا  خ.ل   نىيرذ بيو  ين الغيرل العيام 
, ولو لم لون من  أن ىلو ان لس يلو الما  او ان لضيل و الي  ملويو الخيان 

لم ال ا يي  سييلارة الغييي  ىات الن يي, العييام  يي   ىقلييي , وميين قبليي  ىلييو ام لسيي خ
   1 اىلاذ ىىه الغي  وانما لسخرىا ولل  لخلم  اىلا و الخا. 

  غيرلم امخي  ل  ي  الق يات الخيان وقل اس ىلث الم يرت الغاا ير    
  مييين قيييانون موا ىييي  ال سيييال وال ييي ل الم ىيييم  لييي  ىيييىه 41بموغيييب الميييالة  

رلمييي  امخييي  ل المن.يييون  للييييا  ييي  الميييالة الغرلمييي  انييييا م  خ ليييذ  ييين غ
  ان 41  من ىات القانون ام من ىلث .ي   الغيان   اى    ليب الميالة  29 

لويون ال يخن لييللر وليان  ياب, للق ييات الخيان او لعمي   لييو بألي  .ي   اثنييال 
                                                           

  204ن –م.لر سابي  –رمسلل بينام  1
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مااول  ن ا  اق .ال  او مال  او  غار   عمل اخ  ل أ  مم لوات او اموا  
.و.ييل  او أ  ا ييلال اخييرع ىات قلميي   يييل بيييا اللييو بىوييم او اوراي مالليي  خ

ميامو  والم ىم  ل  ىىه الميالة الضيا انييا ا ي ر ت ان  ر ويب اثنيال مااولي  
ن يييييا  اق .يييييال  او ميييييال  او  غيييييار  , بمعنييييي  ان مغيييييا    بليييييي الغرلمييييي  

   1 ىقلي الربل  ق  و روات و عاونلاتمى.ور    الولان الى  ليلذ ال   

الضييييا ميييين ىييييىه المييييالة ان غرلميييي  امخيييي  ل م  لمويييين ان  ومييييا ل بييييلن
لر وبيييا  ييرل لعميي  بم ييرله وم لن ميي  اليي  أ  ولييان لسييع  اليي  الييربل   ومييا م 
 ن بييييي الغرلميييي  الضييييا  ليييي  ام ييييخان الييييىلن م لن مييييون اليييي  ولييييان معييييلن 
لر وبون ا عا  امخ  ل مغ معلن اى لسر   لليم اىوام قانون العقوبات وى  

 السرق  او خلان  اممان  ىسب امىوا   اىوام

ومن الغللر بالىور ان نن ىىه المالة م لن بي  ل  الولانات ال ي  م 
 سع  ال   ىقلي الربل وىىه المالة  لر مق .رة  ل  الميللر وانميا   يم  وي  

    2 من ل ول  الارة ولان او لعم   لو بأ  .  

 ليي  وقييوت غرلميي  امخيي  ل مييا بالنسييب  للم ييرت العراقيي   أنييو لييم ليينن أ
 يي  الق ييات الخييان  ليير انييو بعييل  .ييللي العييراي  ليي  ا  اقليي  اممييم الم ىييلة 

ويييان لااميييا  لليييو  3  2007  لسييين  35لموا ىييي  ال سيييال بموغيييب القيييانون رقيييم  
 عييلل    ييرلعا و اللاخلليي  ل يي   م ميي, مضييمون ام  اقليي  وخا.يي  بعييل ان  غييا 

.يييل   ييي  ىيييىا المغيييا   لييي  قمييي, والىيييل مييين قيييانون العقوبيييات والقيييوانلن ىات ال
                                                           

الوقالييي  مييين ال سيييال وموا ى يييو  ييي  ال  يييرل, الغاا ييير   لييي  ضيييول القيييانون  –ىييي   ميييرال  1
  114ن -60العلل  –الغاا ر  –ن رة القضاة  -ول الل
.ور ال غرلم الغلليلة المسي ىلث  بموغيب قيانون الوقالي  مين ال سيال  -ل اما  لعلش  مام  2

  97ن -2011-العلل الخامل –مغل  امغ يال القضا   –وموا ى و 
   30/08/2007  - 4047العلل: -لنمر الوقا , العراقل   3



  455          موامئة جترمي الاختالس يف القطاع اخلاص مع اتفاقية الأمم املتحدة ملاكحفة الفساد     

 

Journal of college of Law  for Legal and Political Sciences  

 

ال سييال المس  يير  , وميين بييلن مييا ن.ييت  للييو ام  اقليي  ىييو  غييرلم امخيي  ل 
  بغرلميي  اخيي  ل المم لوييات 22الواقيي,  يي  الق ييات الخييان اى غييالت المييالة  

   الق ات الخان ىلث ن.ت  ل  انو : " نمير وي  لولي   يرذ  ي  ا  ميال 
ل  و يلابلر أخيرع ل غييرلم  عميل  يخن ليللر ولانييا ميا قيل لليام مين  ييلابلر   يرلع

 ابعا للق ات الخان, أو لعم   لو بأ  .  , أثنال مااول  ن ا  اق .ال  أو 
مال  أو  غار , اخ  ل أ  مم لويات أو أميوا  أو أوراي ماللي  خ.و.يل  أو 

 أ  أ لال أخرع ىات قلم   يل بيا يللو بىوم موقعو" 

ام  اقلييي  بعيييل ال .يييللي  للييييا غيييال مييين  وبميييا ان ال  يييرل, العراقييي  لعيييل
ال  رل, اللاخل  ومن اللام امخى بو بما ل   م و بلع  الىاغ  اللو  أن غرلمي  
امخيييي  ل  يييي  الق ييييات الخييييان ا.ييييبىت اىييييلع ال.ييييور ال يييي  ميييين الممويييين 
ا  مالىا من قب  القضال , وبىلو لوون مغيا  ال ولليذ اميام القاضي  الغنيا   

عييي  الغرلمييي  الواقعييي  , أ  انيييو وىسيييب  بلعييي  الغرلمييي  م  وىيييا  ييي   ىلليييل  بل
المر وب  من الممون  ولل يا  لي  انييا سيرق  او خلاني  اماني  او اخي  ل وىليو 
ا  اقييا ميي, مييا اورل ييو ام  اقليي  والم.ييالي  لليييا ميين قبيي  العييراي با  بيياره اىييل 

 األ ضال المنمملن الليا  

 المبحث الثاني
 طاع الخاصذاتية جريمة االختالس في الق

لغييييرل بلييييان ىا لييييي  غرلميييي  امخيييي  ل  ييييي  الق ييييات الخييييان سييييينو    
ب مللاىا  ن و  من غرلم   السرق  وغرلم  خلان  األمان   لقرب .ور يا مين 

غيياا  با يياف  يي  الم لبييلن ىييا لن الغييرلم لن , وىييو مييا سيين ناولو ب يي ل ميين امل
 اآل للن:
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 المطمب األول
 لسرقةجريمة االختالس عن جريمة ا تمييز

 عرذ السيرق  لغي ف ىي  اخيى ال ي ل خ لي  مين ىيرا , أو أخيىه  ي  خ يال 
  و عييييرذ السييييرق  ا.يييي  ىا ىيييي  امسيييي ل ل  ليييي   يييي ل  ليييي  وغييييو  1 وىلليييي 

   و عيرذ السيرق   قيياف بأنييا  2 امسي خ ال أ  لون  ليم المغني   لليو او رضياه
ر اف   اخيى , و عيرذ السيرق   ي 3 اخ  ل ما  منقيو  ممليوو للغلير بنلي   ملويو 

البييالا العاقيي  ن.يياب الق يي, خ ليي  ممييام ل سييارت اللييو ال سييال ميين مييا  المملييوو 
للغلر من ىرا ب   يبيو  والسيرق   ي  الم ييوم امغ ميا  : سيلوو انيان   لير 

   4 منضب  ل  قل لإللثار امغ ما  , لى.  بو ال رل  ل  ما للل من ىقو

الل ال خ.ل  أل يخان وما و عرذ السرق  بانيا سلوو لعبر  ن الم.
 م الخا.يي   قيي  والسييرق  خ يير ضييل قييلملبىثييون  يين ي ييبات ىاغييا يم ور بييا ي

   5 لأل رالاألمان  وىرم  المم لوات الخا.  

و ليي  العمييوم  ييان السييرق  لييون ميين الييوان امنىييراذ امغ مييا   الخ يير 
   ييم   ليي  انييوات م عييللة ميين السييلووالييى  ا خييى ميين الملوليي  ىييل ا لييو, وانيييا 

                                                           

   651ن  - 1ج -قامول م و  اللغ  العربل   -ىل  المىل  م -ب رل البس ان   1
اروان غرلم  السرق     قوب  الىيل  ي  ال يرلع  امسي مل     -  ى  . ح الللن خلل   2
  20ن  -1982-السن  -143العلل  -مغل  ال ر   للول  اممارات الم ىلة  -
   665ن  -1971 -القاىرة -القسم الخان -ل   وال   بل الس ار  3
ابىييياث النيييلوة  -النمرليييات امغ ما لييي  ل  سيييلر السيييلوو امغرامييي  -ل  ىسييين السيييا ا   4

  104ن -1987 -الرلال -المروا العرب  لللراسات اممنل  وال لرلب-العلمل  السالس 
المغلييي   -سيييرق  المسييياون  ييي  المنيييا ي الىضيييرل  بمللنييي  القييياىرة -ل  ابيييراىلم ابيييو الغيييار 5

  6ن -1978 -القاىرة -12المغلل -لعلل امو ا -الغنا ل  القومل 
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  ييو ومييلع مييا لسييببو ميين اضييرار  بعييامنىييرذ الييى  لخ لييذ  يي  لرغيي  خ ور ال
   1 للوا عو واىلا و واساللب  ن لىه

 نيييان مييرق     ابييييي   امخ  ل والسيييقلم  ان غرلمييييا  يييومن خ   م 
 : 2 اموغو ال الل  

انيما  قعان  ل  الما  المنقو  ,  وما لق, امخ  ل من قب  الغيان   -1
 ليي  المييا  الييى  ىييو  يي  ىلاا ييو,  قيي, السييرق  وييىلو  ليي  مييا  منقييو  
الضييييا , اى ان وغييييو ال ييييبو ىنييييا ل علييييي بموضييييوت الغرلميييي  وىييييو المييييا  
المنقييو  , امييا اىا لييم لويين المييا  مىيي  الغرلميي  منقييوم  يي   قييوم غرلمييي  

 السرق  وم امخ  ل ب   قوم غرلم  من نوت اخر 
 عي  امخي  ل , أ  سيل رة الغيان   ان و  من الغرلم لن لقيوم  لي  -2

ال علل   ل  منقو  و وغليو ال   لير الغيرل المخ.ين ليو بميا لىقيي 
ام  لال  ل  م.لى  قانونل  ىماىا الم رت   ما وان الساري لس يلذ 
ب علو امس ل ل  ل  الما  موضيوت السيرق  ونقي  ىلاا يو الليو مين مالويو 

امخيي  ل لقييوم بال عيي  ىا ييو  او ىييا اه السييابي ,  ييذن ال ا يي   يي  غرلميي 
ىلن لس ىوى لن سيو  لي  الميا  المعييول الليو بسيبب ومل  يو  لىوليو مين 

 الن , العام ال   رل ان ومن ع  الغرل المخ.ن لو وىو
   3 خا. 

                                                           

 –غرلمييي  السيييرق  اسيييبابيا وامثيييار الم ر بييي   للييييا لراسييي  مقارنييي  – بيييول  ليييوان من.يييور  1
  14ن -2005-غامع  المو.  –ولل  القانون  -ا روى  لو وراه

  58ن  –م.لر سابي  –بووش مللو   2
العما     المى ت ال غارل  والنامل    لرع غانب من ال قو ان ال سللم الى  ل م للخلم و  3

ال نيييالي والم يييا م والضييييلوذ و لييير ىليييو ميييين .يييور الع قيييات الم يييي رو  م لن ييي  السييييرق  
با  بار أنو م لق.ل بو نق  الىليااة بي  مغيرل الليل العارضي , ىليو ان مثي  ىيىا ال سيللم انميا 

بييي  .ييياىبيا وا يييرا و  ق.يييل بيييو اسييي عما  ال ييي ل   يييرة امنلييي  مىيييللة  ورلىيييا ثانلييي   ىيييت رقا
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 وم, ىلو  خ لذ و  منيما  ن امخرع  لما لأ  :

.   الغان  : اى    لب غرلم  امخ  ل    .ور يا ال قللللي  ان  -1
ن للغييييان  .يييي   مىييييللة بييييىا يا وىييييىا لغعيييي  الغرلميييي   م يييياا بييييرون لوييييو 

م  رل  ل  خي ذ الغيرا م امخيرع مثي  السيرق   وىيىا ال يري الملميول 
بييلن غرلم يي  امخيي  ل وغرلميي  السييرق  ,  الغييان   يي  الغرلميي  اموليي  
لغييب ان لوييون امييا مومييذ  مييوم  او  خ.ييا لييللر ولانييا  يياب, للق ييات 

السرق  م ل  لب ىىه ال.   اى لمون ان لوون  الخان بلنما    غرلم 
 الساري موم ا او أ   خن اخر  

مييين ىليييث   قييي  الغيييان  بمىييي  الغرلمييي  : اى ل ييي ر  لقليييام اليييرون  -2
المال  لغرلم  امخ  ل ان لوون الما  قل سلم للغيان  بىويم  مليو او 
بسيييببيا أ  ان   يييوا ر .يييل  السيييببل  بيييلن المينييي  للغيييان  وبيييلن  مليييو او 

مل  و    ل  خ ذ غرلم  السرق  ال ي  م ل ي ر   ي  الميا  ان لويون و 
   ىلااة الغان  بمناسب  ومل  و ب  انو قام باخ  ل ما  مملوو للغلر 
وم ل ي ر  وغييو معيلن ليييىا امسي ل ل سييوال ويان مييا  معيرول للبليي, او 

   1    الم.رذ او البلت

                                                                                                                                       

ولييىلو  ييأن اخيي  ل أ   يي ل ميين  لييو األ ييلال المسييلم  ل موييلن اللييل العارضيي   قيي  ل ييو  
غرلميي  السييرق   وميين ىلييو, اىا  بييلن ميين مييروذ الىييا  ان الىييا ا ق.ييل نقيي  الىلييااة لون 
مبا يرة أ  نييوت مين أنييوات الرقابي  أو ام ييراذ,  أننيا نوييون ب.يلل غرلميي  خلاني  أمانيي  ولييلل 

   ومثييا  ىلييو اسيي عما  المنقييومت الخا.يي  بأىييل اليياوغلن ميين اليياوج اآلخيير والموغييولة سييرق
بمنا  الاوغل , و سللم الخالم مبلغياف مين النقيول ل يرال سيلع  خيارج المنيا  بعليلاف  ين رقاب يو, 
و سيييلم ال.يييراذ بالمىييي  ال غيييار  للنقيييول المل و ييي  مييين الم يييرلللن  لييي  المىييي   ل  ىسييين 

مر. او     قانون العقوبات الخان, من أة المعارذ بامسيونلرل  , .الي المر. او , ال
  266ن -1978

  58ن  –م.لر سابي  –بووش مللو   1
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 المطمب الثاني
 خيانة االمانة.تمييز جريمة االختالس عن جريمة 

  ميين قييانون 253بييلن الم ييرت العراقيي  غرلميي  خلانيي  األمانيي   يي  المييالة  
العقوبات العراق  معر ا يلاىا ب" و  من اخ من  ل  ما  منقيو  ممليوو للغلير 
أو  يييل بييو يللييو بأليي  ول ليي  وانييت أو سييلم لييو أل   ييرل وييان  اسيي عملو بسييول 

و  .يرذ بيو بسيول ق.يل خ  يا ق.ل لن سو أو ل ا ل و أو ل ا يلة  يخن رخير أ
للغييرل الييى   يييل بييو يللييو أو سييلم لييو ميين اغلييو ىسييب مييا ىييو مقييرر قانونييا أو 
ىسييب ال عللمييات ال.ييرلى  أو الضييمنل  ال.ييالرة مميين سييلمو أو  يييل بييو يللييو 

 بالغرام  "  بالىبل أو

وقبيييي   مللييييا غرلميييي  خلانيييي  اممانيييي   يييين غرلميييي  امخيييي  ل نييييرع ميييين 
مي  امى ليا  وغرلمي  السيرق  وليو ب ي ل مين املغياا المناسب  مللاىيا  ين غرل

 غرلميي  خلانيي  اممانيي  ميين غييرا م ام  ييلال , ب ييرت خييان بيييا  أل رالىييا ىا ييلا 
   ي م, السرق  وغرلم  الن.ب او امى لا     انيا   ذنيا ل  امموا  ولىلو 

 مثليما من غرا م امس ل ل  ل  ما  مملوو للغلير , أ  ان مىي  الغرلمي   ي 
ىىه الغرا م ىو ما  ولغب ان لوون ىىا الما  منقيو  وان لويون ممليوو للغلير 

   1 وىلو
نغل ومن خ   ما  قيلم أن الميا  اليى  ىيو مىي  لغرلمي  خلاني  األماني  
من قبل  المنقومت وىىا ىو الىا     غرلم  امى لا  ووىلو  ان الميا  لن قي  

 ييي  غرلميي  امى لييا  ولوييين  ىنييا يليي  ىليييااة الغييان  برضييال المغنييي   للييو ومييا
 غلر اة ارة ىنا يل  أن ال سللم الى  ل م    غرلم  خلان  األمان  لوون قل  م 
بالواميييي  قبيييي  أن لبا يييير الغييييان  الييييرون المييييال   السييييلوو اةغراميييي   الموييييون 
لغرلميي  خلانيي  األمانيي  وىييىا مييا لمويين أن ل لييي  للييو بالىلييااة الناق.يي  للمييا  

                                                           

  317ن  –م.لر سابي  –ل ماىر  بل  ولش اللرة  1
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ن أن لييي م ال و.ييي  يلليييو مييين  بيييارة   خ  يييا للغيييرل مىييي  الغرلمييي  واليييى  لموييي
الييى   ييييل بييو يلليييو أو سييلم ليييو ميين  اغليييو       , وىييىا بخييي ذ مييا ىيييو  لليييو 
الىا     غرلم  امى لا   الغان  م لن ق  الما  يل  ىلاا و يم بعل أن لويون 
قل با ره واىلة أو أوثر مين الوسيا   امى لاللي  وال ي  ل عيت المغني   لليو يلي  

   1  سللم مالو يل  الغان  باةرالة ال   ل وبيا العلب والغل  

و خ لذ غرلم  خلان  األمان   ن غرلم  امى لا  ألضا    ويون خلاني  
األمانيي   مثيي  ا  ييلال  ليي  ىييي الملوليي   قيي  لون الىلييااة  الىلييااة للمييا  وال يي  
 وانيييت  سيييبي الغرلمييي  ىييي  .يييىلى  بالوامييي  وبييينن القيييانون أميييا  ييي  غرلمييي 

امى ليييا   يييان  عييي  الغيييان  لمثييي  ا  يييلال  لييي  ىقييي  الىليييااة وال مليييو وميييا ين 
غرلميي  خلانيي  األمانيي   خ لييذ  يين غرلميي  امى لييا  وونيييا ميين الغييرا م ال يي  م 
لمون أن لوون  ليا ال روت م ىققا  ل  خ ذ ما ىو  لليو الىيا   ي  غرلمي  

ىناليو  يروت  ي   امى ليا  ىليث سيبي وان  ميت اة يارة يلي  يموانلي  أن لويون
األمانيي   المييا أن نليي  ال ملييو  غرلميي  امى لييا  ,  يي   ييروت  يي  غرلميي  خلانيي 

للميييخ من للميييا  اليييى  اخ مييين  لليييو ىيييو ال ل.ييي   ييي   يييل الغرلمييي   امييي  أم م , 
 م   ما امير اآلملن نل  ال ملو و غلير نيوت الىليااة الناق.ي  يلي  ىليااة واملي  
وانت الغرلم   ام  , و الما أن نل  ال ملو ىي  مين األ يلال ال ي  م لموين أن 

الغرلم  م وغول ليا قب  ىىه اللىم   ذننا لمون القو  ىنا أن ل م  غا  يا وان 
 أن م  قي, أ.ي  وبال يال  م  يروتغرلم  خلان  األماني  أميا أن  قي,  امي  وأميا 

    2  ليا
                                                           

ال بلع  القانونل  لغرلم  امى لا     ال عل   لي  ال ليار  -م م   مار  ال   بل الوامم 1
ث من يور  لي  ال يبو  اللوللي  ل ن رنيت اخير مراغعي  للموقي, بىي -  326ن -الويربيا  

  ل  الراب 2/2/2017
www.google.com - 

  327الم.لر ن سو ا  ه ن 2

http://www.google.com/
http://www.google.com/
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امييا  يين الخيي ذ بييلن غرلميي  خلانيي  اممانيي  وغرلميي  السييرق   ييان اموليي  
م  ىو    ام.     لوون ال سللم رونا من اروانيا ىلث ان الما  مى  الغرل

ىلييااة الغييان  ولويين لييله  ليي  ىييىا المييا  لييل مخق ييو بنييال  ليي   قييل  ميين  قييول 
اممانييي  وعقيييل الوللعييي  او العارلييي  , ثيييم  ن.يييرذ ارالة الغيييان  الييي  ان لسييي ول  
 ليي  المييا  او لبييلله أ   ىوليي  الىلييااة اليي  ىلييااة  اميي  وىلييو  نييلما ل .ييرذ 

نيا  خ لذ   ن غرلمي  السيرق  مين ىليث الغان  بالما   .رذ المالو , وما ا
امغييرالات ىلييث  ع بيير غمليي, ام عييا  الواقعيي  خيي   سيين  واىييلة غرلميي  واىييلة 

    1 و وغو ب أنيا  يم  واىلة

امييا  لمييا ل علييي بع قيي  غرلميي  امخيي  ل بغرلميي  خلانيي  اممانيي   انيمييا 
 : 2 ل  ابيان من ىلث ام  

ني  أ  ان ىليااة الغيان  للميا  ان لل الغيان   ي  وي  منيميا ىي  ليل اما -1
ىلااة ناق.ي  لنبغي  ان ل يو ر العن.ير الميال   ي  ىلاا يو للميا    وىيو 
السيييل رة الماللييي   لون ان ل يييو ر ليييو العن.ييير المعنيييو  للىليييااة , اى ىيييو 
لمارل ىىه الىلااة بمق ض  سنل قانون  لقوم  ل  رضيا ماليو او ىيا اه 

 ليييي  ىييييىا امسييييال لقييييوم القييييانون   يييييو لىييييوا المييييا  لىسيييياب  لييييره   و 
الغان   ي  وي  مين امخي  ل وخلاني  امماني  بامسي ل ل  لي  الميا  او 
اسيييالة ال .يييرذ  ليييو او  بلليييله ول ضيييل ىيييىا ال  يييابو  ييي   عرليييذ ال قيييو 

 لغرلم  خلان  اممان  
ل ي ر  ان لويون  -وسيا ر غيرا م امميوا –ان الما     خلاني  امماني   -2

 ل ,  وي  الغيرلم لن امخي  ل وخلاني  منقوم وما ىو الىا     امخي 
اممانيي   نيضييان  نييلما لمييير ميين الغييان  مييا لييل   ليي  ا  بيياره المييا  
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المق.ول بو مملووا لو ول .رذ  ليو  .يرذ الماليو مغليرا بيىلو ىلاا يو 
 الناق.  ال  ىلااة وامل  بنل  ال ملو 

غرلميي  وىييىا ال قييارب بييلن الغييرلم لن ل يي, غانبييا ميين ال قييو اليي  القييو  ان 
امخ  ل ى  .يورة مين .يور خلاني  امماني  واليى  لملاىيا  نييا انييا م  قي, 
ام ميييين مومييييذ  مييييوم  او ميييين  يييي  ىومييييو  ليييي  امييييوا   يييي   يل ييييو بىوييييم 

 : 2  لمون الغااىا بام   الغرمل لناما  ن اوغو امخ  ذ بلن ,   1 ومل  و

 ان .ييي   الغيييان   ييي  وييي  مييين الغيييرلم لن  خ ليييذ  ييين امخيييرع  قليييام -1
غرلميي  امخيي  ل ل  لييب ان لوييون الغييان  موم ييا او  ييام  لييللر ولانييا 
   الق ات الخان , وىىه ال.   م    ر     غرلمي  خلاني  امماني  , 
وم ليم ان لوون مر وبييا موم يا  اميا او  يام   ي  الق يات الخيان او 
 لييرىم ميين النييال , اى لو  يي  ان لوييون قييل  يييل اللييو بمييا  بموغييب  قييل 

 ل ام  مان من  قو 
 خض, غرلم  خلان  اممان  لنن قيانون  مغيالر للينن اليى   خضي,  -2

 لو غرلم  امخ  ل وىىا ما سارت  للو  البل  ال  رلعات القانونل  
  قيي  الغييان  بمىيي  الغرلميي  , اى ان   قيي  الغييان  بمىيي  الغرلميي   -3

 يي  غرلميي  امخيي  ل ىييو انييو قييل سييلم لييو بىوييم او بسييبب ومل  ييو , امييا 
لنسييب  لغرلميي  خلانيي  اممانيي   سييلم لييو مىيي  الغرلميي  بمناسييب  اغييااة او با

 مي  بيأغر او  أللالوللع  او الووالي  او اليرىن او  ارلي  امسي عما  او 
 بغلر اغر 

                                                           

 -2012 -المو يب الغيامع  الىيللث -غرا م امخي  ل والغيلر -نسرلن  بل الىملل نبلو 1
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 المبحث الثالث
 عقوبة جريمة االختالس في القطاع الخاص

لغرل بلان العقوب  المقررة لغرلمي  امخي  ل  ي  الق يات الخيان نيرع 
الييي ام بليييان  قوبييي  الغرلمييي  و يييي قيييانون العقوبيييات العراقييي  وميييلع ا  ييياي مييين 

العقوبييي  مييي, نييين ام  اقلييي  ومييين ثيييم بليييان العقوبييي  و يييي ا  اقلييي  امميييم الم ىيييلة 
 لموا ى  ال سال , وىىا ما سن ناولو  با ا    الم لبلن اآل للن:

 المطمب االول
اقها مع ومدى اتف عقوبة جريمة االختالس وفق قانون العقوبات

 نصوص االتفاقية

ومييييا ىورنييييا سييييابقا ان الم ييييرت العراقيييي  لييييم ليييينن  عليييي   قوبيييي  غرلميييي  
امخ  ل الواقع     الق ات الخان وانم  نن  ل   قوب  امخ  ل الواق, 
من قب  الموميذ او الموليذ بخلمي   امي  , اى غعي  الم يرت العقوبي  ام.يلل  

ن قيانون العقوبيات وقيل  يلل   مي315ىي  السيغن وىيىا ميا ن.يت  لليو الميالة  
الم يييييرت العقوبييييي  اىا ويييييان الموميييييذ او الموليييييذ بخلمييييي   امييييي  مييييين ميييييأمور  
ال ى.ل  او المنلوبلن لو او اممنال  ل  الولا , او ال.لار   ,اى غع   قوب  
ىخمل ى  السغن المخبل او المخقت , والسبب    ىىا ال  للل لعول ال  ال.   

   1 س ملىا من نوت الومل   او العم  الى  لقوم بوال   لىمليا ال ا   وال   ل

اميييا اىا وانيييت قلمييي  امميييوا  موضيييوت الغرلمييي   قييي   ييين خمسييي  لنيييانلر 
 لغييوا للمىوميي  ان  ىوييم  ليي  الغييان  بييالىبل بييلم ميين العقوبيي  المييىوورة  يي  
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  واممر ىنا غواا  أ  م روو  قيللره لمىومي  الموضيوت وىيىا ميا 315المالة  
   1  317الة  ن.ت  للو الم

ال  العقوب  سابق  الىور لغب ان  ىوم المىوم  برل امموا   وباةضا  
أ  ان   2 او امم عيييييي  ال يييييي  اخ لسيييييييا الغييييييان  او اخ اىييييييا او اسيييييي ول   لليييييييا 

المىوميييي  ملاميييي  بييييأن  قضيييي  بييييرل اممييييوا  او ام ييييلال او قلم يييييا اىا وييييان قييييل 
ضييب ت  لييو األمييوا   يي  ىييواة  .ييرذ  ليييا الغييان  بييالبل, , امييا اىا وانييت قييل 

ال ييي   بييياألموا بيييالرل , واىا ويييان الغيييان  قيييل  .يييرذ  ةلااميييوالمييي يم  ييي  مىييي  
اخ لسيييييا بييييأن ا يييي رع بييييالنقول المخ لسيييي   قييييارا او سييييلارة او اسيييي بل  بال يييي ل 
المخ لل  ل اف اخر وغب ضب  ىىه ام لال الضا , واىا ان قلت ملول  امميوا  

  3 نيييلع ىلو ال خيييغوا ىغاىا لييييييخر  لرن يييييي  ال   خييلغرلموت ايييييوضييييييييييييم
 راييييييييييييياا ل  العييييييييييىاومات الغييييو  الميييييييا.للة  يي  قييانون ييييييرالات المىييييو ييي امغ

   4 النا ى

                                                           

   قيي  316و 315  بانييو" اىا وييان موضييوت الغرلميي   يي  المييال لن  317غييالت المييالة   1
الغيييان  بيييالىبل بيييلم مييين العقوبييي  قلم يييو  ييين خمسييي  لنيييانلر غييياا للمىومييي  ان  ىويييم  لييي  

 المقررة    المال لن المىوور لن" 
 ميين قييانون العقوبييات العراقيي   ليي  انييو: "لىوييم  ضيي   يين العقوبييات 321ن.ييت المييالة   2

المبلنيي   يي  مييوال ىييىا ال .يي  بييرل مييا اخ لسييو الغييان  او اسيي ول   للييو ميين مييا  او قلميي  مييا 
 "ى.   للو من من ع  او ربل

  90ن -م.لر سابي –بل  ولش اللرة ل  ماىر   3
  لسييين  23  مييين قيييانون ا.يييو  المىاوميييات الغاا لييي  العراقييي  رقيييم  183ن.يييت الميييالة   4

لقاضي  ال ىقليي وللمىومي  وضي, الىغيا  لي  اميوا  المي يم  –المعل   ل  انيو: " ا 1971
ليو بار واب غنال  وقعت  ل  ما  منقو  او  لر منقيو   ول يم  الىغيا وي  ميا   ىوليت ال

ىىه امموا  او ابل  بيا  ولس ثن  مين ىليو ميا م لغيوا ىغياه قانونيا ام اىا  بيلن انيو اق ني  
 بما   ى.  من الغرلم     " 
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ور ييم ان الم يييرت العراقيي  ليييم ليينن  لييي   غييرلم امخييي  ل  يي  الق يييات 
ليم  وين وارلة ضيمن  ألنييا قوبي  ىيىه الغرلمي  الخان وبال ال  لم لينن  لي  

السلاسييي  الغنا لييي   ييي   غيييرلم  علييييا وبال يييال  لويييون ال عييي  الواقييي,  ييي  الق يييات 
الخييان  ن بييي  للييو امييا اىوييام  قوبيي  غرلميي  السييرق  او اىوييام  قوبيي  غرلميي  
خلانيي  اممانيي  , امييا بعييل م.ييالق  العييراي  ليي  ا  اقليي  اممييم الم ىييلة لموا ىيي  

 قييييل ا.ييييبىت  لييييو ام  اقليييي  غييييال ميييين ال  ييييرل, العراقيييي   2004لعييييام ال سييييال 
وبال ال  لوون القاض  مخلرا     وللذ الواقع   ل  ىسب الوض, بلن وونييا 
غرلميي  سييرق  او غرلميي  خلانيي  امانيي  او غرلميي  اخيي  ل  يي  الق ييات الخييان   
وبرألنيييييا انيييييو م ميييييان, لىيييييو  لون   بليييييي ىات العقوبييييي  ال ييييي  ىيييييللىا الم يييييرت 
ل خيي  ل الواقيي, ميين قبيي  المومييذ سييوع مييا  علييي منيييا بالومل يي  أ  مييا وييان 

 قانون انضبا  موم   اللول   ألىواممنيا خاض, 

اى م ل و نييييا ان نبييييلن ان الم ييييرت العراقيييي  قييييل اقيييير  قوبيييي  ال .يييي  ميييين 
 1991لسين   14الومل      قانون انضبا  موم   اللول  والق يات العيام رقيم 

   ليي   قوبيي   .يي  المومييذ مييلة بقا ييو 7امنيي  ب قر يييا  ب/اى ن.ييت المييالة الث
 يي  السييغن اىا ىوييم  للييو بييالىبل او السييغن  يين غرلميي   ليير مخليي  بال ييرذ 
وىلييييو ا  بييييارا ميييين .ييييلور الىوييييم  للييييو   وىييييىا ىات مييييا ن.ييييت  للييييو المييييالة 

  مييين 8مييين قيييانون العقوبيييات   وميييا ون.يييت ال قيييرة ثامنيييا مييين الميييالة    1  96 
للولييي   لييي   قوبييي  العيييا  واليييى  لويييون ب نىلييي  الموميييذ  ييين قيييانون انضيييبا  ا

                                                           

  ميين قييانون العقوبييات العراقيي   ليي  انييو :" الىوييم بالسييغن المخبييل او 96ن.ييت المييالة     1
ىويوم  لليو مين السيغن المخقت لس  بعو بىوم القانون من لوم .لوره وى   يخ ل سبل  الم

أن لويون  – 2الوما ذ والخلمات ال   وان ل ومىيا  – 1ىرمانو من الىقوي والماالا ال الل  
أن لوون  ضوا    المغالل املارل  او البلللي   – 3ناخباف او من خباف    المغالل ال مثللل  

أن  –5و وويييل ف أن لويييون و.يييلاف او قلمييياف ا – 4او اىيييلع ال يييروات او ويييان ميييللراف لييييا     
 لوون مالواف او نا راف او ر لساف ل ىرلر اىلع ال.ىذ " 
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ا ييالة  ومل ييو  يي  لوا يير اللوليي  والق ييات العييام وىلييو  الومل يي  نيا ليياف وم لغييوا
 نيييل ار وييياب المومييذ  عييي  خ ليييرا لغعييي   بقييرار مسيييبب مييين الييوالر المخييي ن

بقيياله  يي  خلميي  اللوليي  مضييراف بالم.ييلى  العاميي  , ووييىلو اىا ىوييم  للييو  يين 
  نا     ن ومل  و او ار وبيا ب.  و الرسمل  , وو قيا لقيرار مغليل قليالة غنال

لسيي  ب, الىوييم بعقوبيي  غرلميي  امخيي  ل  1993  لسيين  18الثييورة المنىيي  رقييم  
 قوبيي   ييا  المومييذ ميين الخلميي  و ييلم غييواا ا ييالة  عللنييو  يي  لوا يير اللوليي  

   1 والق ات العام

منسغم  م,  بلع  العم  الى  وبما ان ىىه العقوبات امنضبا ل   لر 
لااولو ال خن الى  لر وب غرلم  امخ  ل    الق ات الخان وونو م لعيل 
موم اف وبال ال  لس  ل, العم  اى ما انقضت ملة مىوومل و او  م ام يراج  نيو 

 بع و  ام او خان  

 المطمب الثاني
 سادية األمم المتحدة لمكافحة الفعقوبة جريمة االختالس وفق اتفاق

لم  ض, ا  اقل  موا ى  ال سال  قوب  مىللة لغرا م ال سال وىيو أمير     
 بلع  ىلث ل رو ىلو لل  رلعات اللاخلل ,  قل ن.ت ال قرة األول  من المالة 

  ميين ام  اقليي   ليي  أن " غعيي  ويي  لوليي   ييرذ ار ويياب  عيي  مغييرم و قيياف 30 
و الغيرم"  وىيىا وأن أىيم خاضيعاف لعقوبيات  را ي   لييا غسيام  ىلي ام  اقل ليىه 

المبييالا ال يي  ل سييم بيييا النمييام الغاا يي  لغييرا م ال سييال و قيياف لمييا لسيي خلن ميين 
   مث  باآل  : ام  اقل أىوام 
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 نو يت العقوبيات وال يلابلر ال ي   ضيمنيا النميام الغاا ي  اى ا يي ملت   -1     
ليي  ت ىات  بلعيي  مالالم ىييلة لموا ىيي  ال سييال  ليي  غيياالاا  اقليي  األمييم 

  وال عييييولل  ليييي  31مثيييي  الم.ييييالرة وىييييىا مييييا ن.ييييت  للييييو المييييالة  
    ضيي ف  لييي  الغييياالات ىات 35األضييرار وىيييو ميييا غييالت بيييو الميييالة  

ال بلعيي  الملنلييي  الخال.يي  مثييي  يلغيييال أو  سيي  العقيييول وىييو ميييا  ضيييمن و 
   ومييييا أغيييياات ا خيييياى بعييييل ال ييييلابلر المخق يييي  مثيييي   نىليييي  34المييييالة 

  ميين 6وق ييو  يين العميي  أو نقلييو ومييا  يي  ال قييرة  المومييذ العمييوم  أو 
    30المالة  

ألضيياف بعييل العقوبييات ال بعليي  األخييرع مثيي   ام  اقليي ومييا و ضييمنت    -2   
ىرميييييان ال يييييخن اليييييى  .يييييلر ىويييييم بذلان يييييو مييييين  يييييول  الوميييييا ذ أو 

    ضي   ين 3  مين الميالة  7المنا.ب العمومل  وىو ما  بن يو ال قيرة  
 لييي  ىيييىه الغييياالات م  منييي, مييين  وقلييي,  م  اقلييي اوييي  ىليييو  قيييل ن.يييت 

الغاالات ال أللبل     مواغيي  المسي خلملن الميلنللن وميا ىيو الىيا   ي  
  وىييىا ولييو باةضيييا   اليي  العقوبييات السيييالب  30  ميين الميييالة  8ال قييرة  

للىرلييي  المن.يييون  للييييا  ييي  ال  يييرلعات اللاخللييي  وال ييي  ميييا االيييت  عيييل 
 ال أن العمال األساس     ىىا 

و ضييي   ميييا سيييبي ىويييره مييين  قوبيييات  قيييل ن.يييت ام  اقلييي   لييي   قوبييي   -3 
 باةضا  الم.الرة والعقوبات ال بعل  والىرمان من  ول  وما ذ معلن  

اليي  الغييياالات الملنلييي  , ام انيييا ليييم  ىيييلل  قوبيي  معلنييي  لغرلمييي  بيييىا يا 
مييي, و رويييت ىليييو لسلاسييي  اللولييي  وميييا ل  يييي ورخلييي  الم يييرت بميييا ل ناسيييب 

 بلعيي  المغ ميي,  لييىلو نييرع ان  قوبيي  غرلميي  امخيي  ل و ييي ام  اقليي  
م روو لسل   اللول  ال  رلعل  وم ضلر من   بلي ىات العقوبيات ال ي  
  خن غرلم  اخ  ل المومذ العام ام ما  علي منيا ب بلع  الومل   
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 :الخــــــــاتمة

 غرلم امخ  ل    من خ   ما  ناولناه    ثنالا بىث موضوت موا م  
الق ات الخان م, ا  اقل  اممم الم ىلة لموا ى  ال سيال  و.يلنا الي  مغمو ي  

 من الن ا ج وال و.لات وى   ل  النىو ام  :

 اواًل: النتائج.

ان غرلمييييي  امخييييي  ل  لييييير من.يييييون  للييييييا  ييييي  قيييييانون العقوبيييييات  -1
انييو  العراقي  وليىلو ويان ال عي  اليى  لر وييب مين قبي  الغيان  لوليذ  لي 

غرلميي  سييرق  او غرلميي  خلانيي  امانيي  و ليي  ىسييب امىييوا  ال يي   ويييون 
  لليا 

ان  .ييللي العييراي  ليي  ا  اقليي  اممييم الم ىييلة لموا ىيي  ال سييال لغعيي   -2
مييييين امخييييي  ل  ييييي  الق يييييات الخيييييان امييييير وارل وليييييىلو لويييييون قاضييييي  
الموضييييوت مخليييير  يييي  ان لولييييذ ال عيييي   ليييي  انييييو غرلميييي  اخيييي  ل  يييي  

 غرلم  سرق  او غرلم  خلان  امان  الق ات الخان او 
ان  .ييللي العييراي  ليي  ام  اقليي  لغعيي  مضييمونيا غييال ميين ال  ييرل,  -3

 العراق  
أ   -أ  ا  اقلييي  امميييم الم ىيييلة لموا ىييي  ال سيييال–ليييم  ضييي, ام  اقلييي   -4

 قوبيي  مىييللة للغييرا م ال يي  اورل يييا وبييىلو لوييون الم ييرت ىيير  يي   ىللييل 
 المغرم  العقوب  الم  م  والرال   لل ع 

 ثانيًا: التوصيات.

بعل الم.الق   ل  ام  اقل  نرع من ام ض  ان لقوم الم رت العراق   -1
ب عييييلل  او اضييييا   نيييين لغييييرم امخيييي  ل  يييي  الق ييييات الخييييان ب ييييو  
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مبا ييير وىليييو ل ىا ييي  الييينقن الموغيييول  ييي  ن.يييون القيييوانلن العقابلييي  
 سن   40سلما وان قانون العقوبات .الر قب  اوثر من 

رة ان لىييلل الم ييرت ام عييا  ال يي   عييل ميين قبليي  امخيي  ل  يي  ضييرو   -2
الق يييات الخيييان وخا.ييي  ان ا ليييب .يييورىا  ق يييرب مييين غيييرا م امميييوا  
امخيييرع و لييي  اقييي   قيييللر ان لضيييمنيا الم يييارل, ىات الن ييي, العيييام لون 

 الم ارل, ال رلل  وان وانت ىات ن ,  ام 
ييا العقوبي  او ضرورة ان ل ضمن نين ال غيرلم الىيامت ال ي   خ يذ ب -3

ام  ال منيا سيلما اىا قيام الغيان  با يالة الميا  او ا.ي ح الضيرر قبي  
 ر , الل وع الغاا ل  او بعلىا 

بما ان ىىه الغيرا م  ميل الم.يلى  العامي  وان ويان ىليو ب.يورة  لير  -4
مبا رة ليىلو نيرع بضيرورة ان م لغعي  الم يرت  ىرليو اليل وع الغاا لي  

ا مبا رة ىلو ان الضرر  لر المبا ير مى.ور بال خن الم ضرر مني
بالمغ م, لل و ال  ال  يا اىمل   غع   ىرلو الل وة الغاا لي  مين قبي  

 أ   خن  لم بوقو يا  
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 :المــــمخــــص

 عل غرلم  امخ  ل  ي  .يور يا ال قللللي  مين الغيرا م ال ي  لغيب      
ان ل و ر  ليا رون خان , اى ل  ر  الم رت  لمن لر وبيا ان لوون ىو .   

مرا ات لل  ور الىا.  معلن    مث  بوونو مومذ او مولذ بخلم   ام  , و 
 ييي  المغ مييي, وانسيييغاماف مييي, ميييا سيييارت  لليييو اليييلو   ييي     يييرلعا يا  قيييل  غيييرم 
الم رت العراق  امخ  ل    الق ات الخان وىلو من خي   الم.يالق   لي  

  ولخ.و.ييل   2007 يي   ييام  2004ام  اقليي  اللولليي  لموا ىيي  ال سييال لعييام 
ر مييي, غييرا م اخيييرع سييلما غرلم ييي  ولقيي  ىييىه الغرلمييي  ال يي    قيييا , ب ييو  وبليي

السييييرق  وخلانيييي  اممانيييي  , امميييير الييييى    لييييب منييييا لراسيييي يا ب يييي ل ميييين اللقيييي  
ل مللاىيييا  ييين  لرىيييا مييين الغيييرا م سيييابق  اليييىور , مب غيييلن مييين ىليييو بليييان ميييلع 
 ا لل ييا  ي  موا ىي  ال سييال الميال  المس  ير   ي  المغ ميي,, ليىلو  يان لراسيي نا 

بليييان اروانييييا امساسيييل  ومييين ثيييم بليييان ىا ل ييييا  لييييىه الغرلمييي  لويييون مييين خييي  
ب مللاىا  ن  لرىا من الغيرا م ال ي   ق يرب منييا ومين ثيم بليان لورىيا  ي  الىيل 

  من ال سال المال 
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ABSTRACT : 

The crime of embezzlement in the traditional image of 
the crimes that should be a special corner available, as 
legislator Whoever is committed to be a certain property is 
being employee or assigned to public service, and note 
that of the development in society and in compatible with 
what goes by the states in their legislation has criminalized 
legislator Iraqi embezzlement in the private sector, through 
the ratification of the international Convention against 
corruption in 2004 in 2007. for the privacy and accuracy 
of this crime that intersect significantly with other crimes, 
especially crimes of theft and breach of trust, which 
demind us to study some precision to distinguish them 
from the other above-mentioned crimes, Showing the 
extent of its effectiveness in the fight against financial 
corruption in the society, so the study for this crime is 
through basic statement the bases and then a statement 
essence marks them for other crimes that are approaching 
them and then showing its role in the reduction of financial 
corruption 

 

 


