
كل شيء عن جريمة السرقة
في النظام السعودي

كل شيء عن جريمة السرقة في النظام السعودي
نتناول في هذه المقالة أهم البنود القانونية التي تخص جريمة السرقة في النظام
السعودي وأركانها وعقوبتها وشروط تطبيق حد السرقة فيها؛ باإلضافة إلى أسئلة

وأجوبة حول هذه الجريمة. كما أوردنا في فيديو فيه قراءة لحكم جريمة سرقة.
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تعتبر جرائم االعتداء على األموال بشكل عام ومنها جريمة السرقة من أبرز
المشكالت التي تهدد أمن واقتصاد المجتمع، ولذلك دعت الحاجة لوجود ضوابط

رادعة إليقاف هذه الظاهرة بمختلف أشكالها وأنماطها وخصائصها وبغض النظر عن
أي وضع اقتصادي أو ثقافي.

وعليه فقد أوجد المشرع السعودي لجريمة السرقة عقوبات تختلف ما بين حالة
وأخرى نظرًا ألنماط األحداث والمسروقات والظروف الخاصة بالجريمة.

لديك استشارة قانونية؟ تواصل مع محامي قضايا جزائية اليوم.

جريمة السرقة ال تتعلق بالمال فقط وإنما تشمل شتى أشكال الممتلكات وحتى
المحتويات وأي شيء يمكن لإلنسان حيازته وأنسابه لنفسه بما يلحق الضرر بالمالك

الحقيقي للشيء المسروق نتيجة سلبه إياه دون وجه حق.

ولذلك فإن وضع الحدود لمرتكبي هذه الجريمة للتخلص منها حاجة ملحة نظرًا
إلخاللها بحقوق المواطنين والمقيمين وأمنهم على ممتلكاتهم باإلضافة إلى كونها

أفعال مخلة لآلداب العامة والتعاليم الدينية، ولذلك وجد في النظام السعودي
النصوص القانونية والشرعية التي تحكم جريمة السرقة وتعاقب عليها.

ولكن بالرغم من ذلك فقد أتاح القانون تحديد العقوبات وفقًا لنظرة القاضي في
تقييم ظروف جريمة السرقة واألسباب التي دعت الفرد إلى القيام بها ما بين النية
اإلجرامية لالعتداء على اآلخرين، أو وجود ظروف قاهرة دفعته إلى ذلك، كما يؤخذ

بعين االعتبار العديد من المعايير األخرى.

تعريف جريمة السرقة في النظام السعودي
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حيث تنصب جرائم السرقة على مختلف أشكال المنقوالت من أثاث منازل ومحاصيل
المزارع والسيارات واألموال والطعام، وهذا ما يجعل الظروف والنية اإلجرامية

وخطوات الشروع في حالة من الحاالت والظروف الخاصة بها مختلفة عن األخرى،
فشّتان ما بين اقتحام منزل وسرقته بعد سبق إصرار وتصميم وتخطيط وما بين

سرقة الطعام بسبب الحاجة وبدافع إطعام األبناء.

أن يكون السارق بالغًا وعاقًال.
أن يكون مدركًا لتحريم فعل السرقة.

قيامه بالسرقة راغبًا مختارًا في فعله، فال ثبوت على المجبر أو المضطر.
أّال يكون له حق في المال سواء باألصالة أو اإلذن.

أن يكون ماًال محترمًا وملكية خاصة.
أن يكون المسروق محرزًا وتم أخذه بالحيلة أو بثقب جدار أو كسر قفل.
كما أن يكون للمسروق قيمة حقيقة فإن كان شيئًا تافهًا يسقط الركن.

تقوم جريمة السرقة في النظام السعودي على األركان اآلتية:
#1 صفة المال: وهو أن يؤخذ المال خفية فال يكون غصبًا وال نهبًا وال اختالس وال
خيانة لألمانة، وإن اختالف هذا الركن عن ذلك ينقل الحكم من جريمة السرقة إلى

جريمة أخرى.
#2 صفة السارق: حيث ينبغي لتحقيق جريمة السرقة في النظام السعودي أن يحقق

الشخص السارق بعض الصفات حتى يتم إثبات الجريمة وهي:

#3 صفة المسروق: حيث أنه في النظام السعودي لتحقيق جريمة السرقة يجب أن
يتسم المسروق بالعديد من الصفات:

أركان جريمة السرقة في النظام السعودي
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#4 الركن المادي: وهو قيام السارق بفعل السرقة والذي يعد السلوك اإلجرامي
بما يؤدي إلى تحقيق النتيجة اإلجرامية لفعل السرقة، وفيما يتعلق بهذا الركن في

جريمة السرقة في النظام السعودي فهو إما سلوك سلبي أو ايجابي.
#5 الركن المعنوي: وهو وجود اإلرادة الكاملة لدى القائم بسلوك السرقة والنية

والقصد الجنائي في إتمام هذا السلوك والحصول على نتائجه.

› اقرأ المزيد عن: أركان الجريمة الجنائية في النظام السعودي.

سرقة صغرى: وهي أخذ المال خفية دون رضا المجني عليه أو علمه وهذان
الشرطان هما ما يميزان السرقة الصغرى عن غيرها من أشكال السرقة الكبرى.

سرقة كبرى: وهي أخذ المال دون رضا المجني عليه ولكن بعلمه وغصبًا عنه،
حيث يمكن أن تتم باستخدام القوة.

يتم تحديد عقوبة جريمة السرقة في النظام السعودي بحسب نوع الجريمة ورؤية
القاضي في تحديد العقوبة بالنظر إلى جسامة الفعل واآلثار والنتائج التي لحقت

بها، ولذلك يتم تقسيم جريمة السرقة في النظام السعودي إلى قسمين من حيث
العقوبة المقررة:

جريمة سرقة عقوبتها الحد:
ويمكن تصنيف جريمة السرقة في النظام السعودي التي يعاقب عليها بالحد

الشرعي إلى نوعين:

ولكن في حال انتمى الفعل إلى أي من النوعين السابقين ولم يتم تحقيق شروط
تطبيق عقوبة الحد على الجاني فال يتم الحكم به.

عقوبة جريمة السرقة في النظام السعودي
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السرقة التي ينبغي المعاقبة عليها بالحد ولكنها لم تحقق شروط إقامته، أو
يوجد في تنفيذه شبهة، كأن يأخذ شخص من مال مشترك بينه وبين شخص آخر،

أو يقوم أحد الوالدين بأخذ مال ابنهما.
وهي أخذ المال بعلم المجني عليه ولكن دون رضاه ودون مغالبته كاستخدام
القوة أو ما شابهها فال تطبيق للحد هنا وإنما يحصل القائم بهذا الفعل على

عقوبة تعزيرية.

جريمة سرقة عقوبتها التعزير:
حيث تتم المعاقبة على جريمة السرقة في النظام السعودي بالتعزير في حال من

الحالتين التاليتين:

ويمكن أن تأخذ العقوبة التعزيرية أشكاًال مختلف ففي الكثير من الحاالت يحكم
القاضي بعقاب الجاني في جريمة السرقة في النظام السعودي بالسجن لمدة ال

تقل عن سنة وال تزيد عن خمس سنوات أو العقاب بالجد لعدد محدد.

تصفح أيضًا: الشروع في الجريمة في القانون السعودي.

يجب أن يكون السارق بالغًا وعاقًال، بحيث ال يتم تطبيق حد السرقة على فاقد
األهلية من حيث العقل كمن لديهم أمراض عقلية أو أمراض نفسية تؤثر على

قراراتهم وأفعالهم، أو من حيث البلوغ.
يجب أن يكون الشيء المسروق مهما كانت ماهيته محرز ومخفي وغير مباح

أمام العموم، حيث ينبغي أن يحدث تغيير في حالته لتطبيق الحد كحدوث اقتحام
للمنزل أو سرقة سيارة داخل سور المنزل.

يتم تطبيق حد جريمة السرقة في النظام السعودي والذي يتمثل بقطع يد السارق
إذا ما تحققت أركان هذه الجريمة باإلضافة إلى تحقيق الشروط التالية:

شروط تطبيق حد جريمة السرقة في النظام السعودي:
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أن يكون المال مملوك لشخص محدد أو مجموعة من األشخاص فال يتم إقامة
الحد على أخذ المال المباح أو المتروك.

يجب أن يقبل المالك الحقيقي للشيء المسروق (أي المجني عليه) بتطبيق حد
السرقة على الجاني، وعليه؛ فإن رفضه لتطبيق هذا الحد بداع المسامحة أو

الشفقة يعفيه منه ولكن يطبق عليه العقوبة التعزيرية.
اعتراف الجاني بارتكابه لفعل السرقة أو شهادة شهود على قيام المتهم بفعل

السرقة، ويمكن األخذ بتسجيالت كاميرات المراقبة في إثبات الجريمة.
يجب أن يكون المسروق متجاوز النصاب، فإن كانت قيمته أقل من النصاب فال

يتم تطبيق الحد على السارق وإنما يتم تعزيره.
يجب أن يكون الشيء المسروق غير مخالف للشرع والقانون، فال يكون محرمًا أو

مجرمًا كسرقة المشروبات الكحولية أو المخدرات.
يجب أن يقوم السارق بفعل السرقة بملء إرادته دون إجبار أو إكراه.

تعد جريمة السرقة من الجرائم كثيرة التشعيبات ومن مختلف النواحي فهي متعددة
من حيث أنواع األشياء التي يتم سرقتها، كما أنها متعددة من حيث الطرق

واألساليب المستخدمة في إتمامها، باإلضافة إلى اختالف قيمة األشياء المسروقة
ما بين جريمة وأخرى، والذي يؤدي بالتالي إلى تنوع واختالف العقوبات المفروضة

على كل حالة سرقة، وهذا يجعل من جريمة السرقة محط جدل واسع ويطرح الكثير
من األشخاص األسئلة المتعددة عنها؛ ومن هذه األسئلة:

أسئلة وأجوبة حول جريمة السرقة في النظام السعودي
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السرقة الكيدية.
السرقة بهدف التملك.

السرقة بهدف المغامرة واالستطالع.
السرقة ألهداف ذاتية.

السرقة بسبب أمراض واضطرابات نفسية.
السرقة بسبب الحاجة والحرمان.

ما أشكال جريمة السرقة في النظام السعودي؟

تؤثر أشكال جريمة السرقة ودوافعها على شكل العقوبة التي يقررها القاضي على
السارق وهي:

ما أهمية الحق العام في جريمة السرقة في النظام السعودي؟

تنتمي جريمة السرقة إلى الجرائم التي يقوم بها الحق العام ويعاقب الفاعل على
سلوكه اإلجرامي حتى وان سقط الحق الخاص بتنازل المجني عليه، بحيث يحق

للقاضي تطبيق الحد الخاص بجريمة السرقة في حال اكتمال شروط تطبيق الحد، أما
بتنازل المجني عليه عن حقه أو رفضه لتطبيق الحد على السارق يسقط أحد شروط

تطبيق الحد ويقوم القاضي بتحديد العقوبة التعزيرية بناًء على جسامة فعله.

هل يعاقب على الشروع في جريمة السرقة في النظام السعودي؟

إن الهدف من العقوبات التي تنص عليها األنظمة والقوانين في المملكة العربية
السعودية هو إيجاد الرادع الحقيقي لالمتناع عن ارتكاب هذه الجرائم، كما أنه وفي
الكثير من الجرائم ومن بينها جريمة السرقة يتم المعاقبة على الجريمة سواء تمت

أو لمجرد الشروع بها.



سرقة األموال.
سرقة السيارات.

السرقة من السيارات.
سرقة أثاث المنازل.

سرقة باإلكراه.
سرقة المحالت التجارية.

سرقة األجهزة االلكترونية كالجواالت.

وعليه؛ يتم فرض عقوبة على الشروع في جريمة السرقة في النظام السعودية
لوجود النية والقصد الجنائي في تحقيق نتيجتها بما يؤدي إلى االعتداء على حقوق

اآلخرين ومصالحهم.

كيف تثبت جريمة السرقة في القانون السعودي؟

تثبت جريمة السرقة بالبينة ويقصد بها شهادة الشهود ويقبل بها ويتم إثباتها
بالعديد من األشكال كأن يشهد شاهدين من الرجال، أو يشهد رجل وامرأتين، أو

يشهد شاهد وشاهدي سماع.

تثبت جريمة السرقة بالقرار وهو اعتراف المتهم بارتكابه لجريمة السرقة حتى ولو
بعد حين، ولكن في حال تراجع المتهم عن اعترافه فال يمكن تطبيق الحد وذلك ألن

العدول عن االعتراف شبهة تبطل قيام الحد.

ما أنماط األشياء التي يعاقب القانون على سرقتها؟



سرقة دراجات نارية.
سرقة محاصيل زراعية من المزارع.

سرقة حيوانات.
سرقة الطعام.

سرقة اآلثار.
سرقة العالمات التجارية.

سرقة براءة االختراع.

إن وجود السيارة داخل المعرض يحقق شروط الحرز واالمتالك الخاص للسيارة
وإن وجود مالك المعرض أو العمال أثناء سرقة السيارة يغني عن تحقيق شرط
إغالقها، وعليه فإن السرقة في هذه الحالة تقيم الحد نظرًا ألخذها من الحرز

الخاص بها إذا ما تحققت شروط تطبيق الحد األخرى.
يتم تطبيق حد السرقة إذا لم يكن في المعرض أي حد ولكن السيارة مغلقة

والمعرض مغلق بأحكام.

هل يطبق حد السرقة على سرقة السيارة من المعرض؟

نعم يتم تطبيق عقوبة حد السرقة على من يقوم بسرقة السيارات من المعارض إذا
ما تحققت شروط تطبيق الحد وذلك وفق الحاالت التالية:

أما في أي حالة من الحاالت األخرى ال يتم تطبيق حد السرقة الفتقاره إلى شرط
الحرز ويعزى السبب إلى إهمال وتقصير من قبل صاحب المعرض أو العمال

والموظفين في المعرض ويكتفي بتوقيف الجاني. 



جريمة االحتيال في النظام السعودي.
شرح جريمة الزنا في القانون السعودي.

جريمة السب والقذف في النظام السعودي.
محامي قضايا جنائية جدة خبير بكل أنواع القضايا الجزائية.

هل يطبق حد السرقة على سرقة الطعام؟

ال؛ حيث يتم النظر في قضايا سرقة الطعام بعين الرحمة وبالتالي ال يتم فرض أي
عقوبة على سارق الطعام في حال قيامه بذلك نتيجة الحاجة والجوع سواء قام
بذلك ليأكل هو أو ليطعم عائلته ولذلك يكتفي القاضي بالتهديد والتوبيخ أو يقوم

بالعفو عنه.

ومن ناحية أخرى فإن أحد شروط تطبيق حد السرقة هو تجاوز قيمة الشيء
المسروق لثالثة دراهم وهو ما يعادل 153 ريال سعودي وهذا ما يسقط في معظم

حاالت سرقة الطعام هذا الشرط وبالتالي يسقط الحد.

في حال تعرضت لالتهام بجريمة سرقة أو كنت ضحية جريمة سرقة فإنك بحاجة إلى
محامي متخصص في قضايا السرقة وقادر على مساعدتك على إثبات الشروط
الخاصة بتطبيق الحد أو نقضها، حيث يمكنك الحصول على أفضل محامي قضايا سرقة
من مكتب الصفوة للمحاماة والخدمات القانونية الخبير بقضايا السرقة وشروط

تطبيق عقوباتها واألركان التي تقوم عليها جريمة السرقة في النظام السعودي.

شاهد الزوار أيضًا:

https://hd-lawfirm.com.sa/blog/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
https://hd-lawfirm.com.sa/blog/%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%86%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
https://hd-lawfirm.com.sa/blog/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b0%d9%81-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a/
https://hd-lawfirm.com.sa/%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%8a-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d8%a9/
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