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في القانون الجنائي المغربي جريمة السرقة 

بسم الله الرحمان الرحيم

والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

ي األعزاء من خالل البوبعد: يسرني غاية السرور، وأنا التقي بكم مجددا ط

 مادة القانون الجنائي الخاص. في -عن بعد-هذه الدروس 

في القانون السرقة جريمة موضوع حصة اليوم خصصناه للحديث عن" 

التي حظيت بنقاش فقهي المهمة  ، وهو من المواضيع الجنائي المغربي"

الموضوع من إشكاالت سنتطرق إليها بشكل  هلما يطرح وذلك وقانوني،

 الجريمة.هذه حتى تعم الفائدة من دراستنا لومختصر جدا، مبسط 

في القانون الجنائي المغربي ؟، و ما هي أركانها  السرقةفما مفهوم جريمة 

 ؟،ثم ما هي عقوبتها وأحكامها الخاصة ؟. 

 هذه األسئلة وغيرها سنناقشها من خالل المحاور التالية:  

وأركان قيامها السرقة مفهومالمحور األول:   

ث سنتناول الحدي ،فقرتين) الفقرة األولى (سأقسم هذا المحور إلى 

ديث سنخصصها للح (الفقرة الثانية)، بينما فيها عن مفهوم السرقة 

 عن أركان قيام السرقة.

 الفقرة األولى: مفهوم جريمة السرقة في القانون المغربي.

تعتبر جريمة السرقة من بين جرائم األموال التي يرتكبها الجناة قصد 

 ستالء على مال الغير بطرق غير مشروعة.اال
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و قد تناول المشرع المغربي جرائم السرقة، وانتزاع األموال في 

 من القانون الجنائي. 535إلى  505الفصول من: 

إال أن المالحظ من خالل قراءتنا لهذه النصوص، أن السرقة في 

الواقع العملي تتخذ صورا متعددة تختلف عقوبتها حسب الظروف، 

 مالبسات المحيطة بكل جريمة على حدة.وال

 من ق. ج  المغربي نجد، أن المشرع  505و برجوعنا إلى الفصل: 

 يعرف السرقة بأنها :المغربي 

"من اختلس عمدا ماال مملوكا للغير يعد سارقا ،و يعاقب بالحبس 

من سنة إلى خمس سنوات و غرامة من مائتين إلى خمسمائة 

 .درهم"

من ق. ج ،أن المشرع تعرض  505فالمالحظ من خالل هذا الفصل: 

لعقوبة السرقة البسيطة ،أي التي تكون قد ارتكبت في ظروف عادية، 

فاعتبرها جنحة من الجنح المنصوص على عقوبتها في القانون 

الجنائي، لكن بقراءتنا لباقي النصوص التي تتحدث عن هذه الجريمة، 

ن ق. ج ،نالحظ أن المشرع قد كيف م 535إلى  505من الفصل: 

كل جريمة على حدة، بحسب الظروف التي ارتكبت فيها، و قد تكون 

تلك الظروف إما متعلقة بالشيء المسروق، أو بالسارق، أو بظروف 

على إثر هذه الظروف المحيطة بالجريمة فرض عقوبات السرقة، و

 عليها.
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ر العقاب لجريمة و هذا ما سنبينه الحقا من خالل حديثنا عن عناص

 ( ؟الفقرة الثانيةالسرقة، فما هي إذن أركان جريمة السرقة )

 : أركان جريمة السرقةالفقرة الثانية  

لقد نص القانون الجنائي المغربي على جريمة السرقة في الفصل: 

 على ما يلي: 505

"من اختلس عمدا ماال مملوكا للغير يعد سارقا، ويعاقب بالحبس 

من سنة إلى خمس سنوات ، وغرامة من مائتين إلى خمسمائة 

 .درهم"

، أركانو يؤخذ من هذا التعريف، أن جريمة السرقة البد لها من 

 وهي :

 : الركن المادي للسرقة )االختالس(أوال

االختالس، وإن كنا نجد أن إن المشرع المغربي لم يعرف لنا مفهوم 

المشرع استعمل هذا المصطلح في أكثر من جريمة، كجريمة 

من ق. ج(، أو  142االختالس التي يرتكبها الموظفون )الفصل: 

 من ق. ج(. 545جريمة خيانة األمانة )الفصل: 

لذلك، اتسم هذا المصطلح بنوع من الغموض عند الفقهاء، و دون 

أثير حول مفهوم االختالس من  وما ،الخوض في الجدل الفقهي

 .في هذا الصدد إشكاالت قانونية وعملية
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إن المقصود باالختالس المكون للعنصر المادي في يمكن القول:  

جريمة السرقة، هو سلب المال، ونزعه من حيازة صاحبه بدون 

رضاه، سواء تم ذلك خفية، أو عالنية عن طريق االختطاف أو 

 اإلكراه.

له يفيد تحويل الحيازة المؤقتة أما في خيانة األمانة، فإن مدلو

 صاحب هذا األخير  )الناقصة( التي تكون للجاني على المال و برضا

 إلى حيازة تامة لمصلحة الجاني.

أما في النصب ، فإن مدلول االختالس يفيد انتزاع الحيازة ممن 

 تكون له برضاه، و لكن بطرق احتيالية.

ادي في جريمة و يتضح مما سبق ذكره ، أن االختالس كركن م

 البد له من عنصرين أساسيين هما: السرقة 

 : سلب الجاني المال من حيازة صاحبه ،و إضافته له.-1

 الجاني إن فعل االختالس في جريمة السرقة ال يتحقق إال إذا قام

بسلب المال المسروق من الحيازة القانونية للضحية، و سيطرته عليه 

 وإضافته لحيازته.

و يستوي في ذلك، أن يقوم الجاني بهذا الفعل بنفسه، أو يسخر لذلك 

إنسانا آخر حسن النية ،كمن يأمر شخصا بإحضار له مجوهرات 

 وجودا علىوالدته، أو النادل في المقهى الذي يناول الجاني معطفا م

 أحد الكراسي ظنا منه أنه صاحبه األصلي.
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و هكذا يمكن القول: أن لتحقق االختالس البد له من عمل مادي يقوم 

به الجاني مباشرة، أو بواسطة يبسط عليه حيازته، و سيطرته عليه 

 بكافة األفعال.

 : انتفاء رضى المجني عليه-2

ال يتحقق هذا "، و " اعتداء على حيازة الغيرإن االختالس هو

االعتداء إال إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه، ألنه إذا كان 

 بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة.

و يجب التمييز هنا بين عدم رضى المجني عليه بوقوع فعل االستالء 

 على الحيازة ، وبين علمه بذلك.

ص بأخذ ماله هو الذي يكمل ركن و من تم، فإن عدم رضى الشخ

 االختالس في السرقة.

فاالختالس يكون باالستالء على المال بدون رضى صاحبه، حتى و 

لو كان تسليم المال قد وقع نتيجة الغلط، أو الخطأ التلقائي مادام أنه 

وقع في يد الغير بدون رضى مالكه، فإن االختالس قد تحقق، و 

، و هذا من أشار إليه المشرع في  بالتالي استحق الجاني العقاب

 من ق. ج على ما يلي: 515الفصل :

"من عثر مصادفة على منقول، وتملكه بدون أن يخطر به مالكه 

 وال الشرطة المحلية ، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
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و يعاقب بنفس العقوبة من تملك، بسوء نية منقوال، وصل إلى 
 .حيازته صدفة أو خطأ"

 
 ي: محل الجريمة )المال المملوك للغير(الثان الركن

فلكي يتحقق معنى االختالس، البد من أن يكون الشيء المختلس ماال 

 ؟.بهذه المصطلحات إذن فما المقصود  منقوال، ومملوكا للغير.

 أوال: المال:

يقصد بالمال هنا، كل األشياء التي لها قيمة اقتصادية في األسواق 

مادية كبيرة أو صغيرة ،فهما يستويان من المالية، سواء كانت قيمته ال

حيث التجريم، فالمشرع عاقب على القيمة المالية للمال المسروق 

سهم أ كالمجوهرات، والمستندات التي تتضمن مبالغ مالية مرتفعة، أو

الشركات التجارية، أو كان المال المسروق زهيدا فال يعفى السارق 

ه بعض االعتبارات، و من العقاب، و إن كان المشرع قد راعى في

 505وضع مبدأ عاما يسري على سرقة األشياء الزهيدة في الفصل:  

من ق. ج، إذ بمقتضاه يعاقب سارق األشياء الزهيدة  بعقوبة الحبس 

 من شهر إلى سنتين، وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

لك ذو لكن المشرع لم يقم بتحديد هذه القيمة ، بل ترك األمر في 

لقضاة الموضوع الذين عليهم أن يقدروا ذلك، بناء على ظروف و 

 على حدة. جريمةمالبسات كل 
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 ثانيا: المال المنقول

يقصد بالمال المنقول في جريمة السرقة، كل ما يمكن نقله من مكان 

إلى مكان آخر، سواء كان في األصل كذلك، أو انتزاع من عقار 

 ء من ذلك.كقطع شجر واختالسها، أو اختالس جز

و شيء طبيعي أن تعتبر العقارات بالتخصيص منقوالت في تطبيق 

أحكام السرقة، فمصطلح المال في القانون الجنائي أوسع بكثير مما 

 هو معروف به في نطاق القانون العقاري.

 ثالثا: كون المال المختلس مملوكا للغير.

المسروق فلكي تتحقق جريمة االختالس البد من أن يكون المال 

حقق تحتى ت ء كانت ملكية خاصة أو على الشياعمملوكا للغير، سوا

 جريمة السرقة.

وأما بالنسبة للمال المنقول المباح، فيشمل كل شيء مباح، إما بحبس 

 األصل ،وإما بتنازل المالك والسماح للغير بحيازته واالستالء عليه.

و من األمثلة على ذلك، الطيور التي ال يتوقف اصطيادها، وكذلك 

 الحيوانات واألسماك بالنسبة للمرخص لها باصطيادها...
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 : القصد الجنائيالركن الثالث

يراد بالقصد الجنائي في السرقة أن تتجه إرادة الجاني إلى اقتراف 

جريمة السرقة مع علمه بحقيقة هذه الوقائع، و قد أثير نقاش فقهي 

هل يشترط القصد ، حول تحديد طبيعة القصد في جريمة السرقة 

 العام ،أو القصد الخاص؟.

يقتضي منا أن نعود إلى ما كتبه الفقهاء للجواب عن هذا السؤال، 

 بخصوص هذه المسألة وسأجمل أقوالهم فيما يلي:

إذا كان القصد العام البد منه في تحقيق جريمة السرقة، فإن األمر 

يختلف بالنسبة للقصد الخاص الذي يتطلب توافر نية تملك المنقول 

اني الج المختلس، إذ ليس من الثابت أن االستيالء النهائي من طرف

على الشيء، وحرمان صاحبه منه يقصد من ورائه دائما تملك 

الشيء، فقد يستولي الجاني على مال الغير ال بنية امتالكه، و لكن 

 بهدف تقديمه إلى قريب، أو صديق له بدون مقابل.

و عليه، فمتى كانت نية التملك في االستالء على المال المختلس 

ية المتهم في أن يضم المال توافر قصد السرقة سواء كانت غا

 المختلس إلى ملكه، أو إلى ملك شخص آخر.

و هكذا، يتضح لنا أن ركن االختالس كركن مادي في جريمة السرقة، 

فضال عن القصد الجنائي العام بعنصريه: العلم و اإلرادة يغنيان عن 

القصد الجنائي الخاص ،مادام يشتمالن معا على عنصر نية تملك 

 ق، والظهور عليه بمظهر المالك.الشيء المسرو
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 الثاني : المحاولة في جريمة السرقةالمحور                  

تطبيقا للقواعد العامة التي تطبق على المحاولة ، فيمكن القول: أن 

 المحاولة في جريمة السرقة تقوم على ما يلي:

عملية اختالس المال المنقول، و  البدء أو الشروع في تنفيد (2

نية مال الغير ب يتحقق ذلك حينما يقوم الجاني بوضع يده على

تملكه، لكن لظروف خارجة عن إرادة الجاني حالته دون 

االستالء التام على حيازته المال المسروق، أو كمن يقوم 

بإدخال يده في جيب شخص آخر بنية السرقة، لكن صاحب 

ني، فيضبطه في حالة التلبس و يمسك الجيب تفطن إلى الجا

 بيده.

و تجدر اإلشارة هنا، أن المحاولة تتحقق في هذه الحالة حتى 

 225و لو كان جيب الضحية فارغا، و ذلك بناء على الفصل: 

من ق. ج الذي ينص على العقاب في محاولة الجريمة 

 المستحيلة.

يمة رأن يقوم بأعمال ال لبس فيها تهدف مباشرة إلى ارتكاب ج (1

السرقة، و مثال على ذلك، كمن يتسلق حائط دار، ويقفز 

بداخلها، حيث إن هذه األفعال تشكل محاولة،  و يعاقب عليها 

القانون  الجنائي، ألنها الخطوة األولى الموصلة إلى تنفيد 

الركن المادي لجريمة السرقة، و بالتالي فإن المشرع يعاقب 

 على هذه األفعال.
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مثال آخر، كمن يقفز على سور الحديقة، وبيده مفاتيح وأدوات 

تستعمل في كسر األبواب أو النوافذ، حيث يعتبر هذا الفعل 

محاولة، فهو يهدف من ورائه الجاني سرقة أغراض هذا 

المنزل، و خير ما فعله المشرع حينما عاقب على المحاولة في 

 موضوع .السرقة أسوة بباقي التشريعات المقارنة في ال

وهكذا نكون قد انتهينا من حصة اليوم، وفي الحصة القادة 

شريع في الت ةسرقعقوبة ال"الحديث بتفصيل عن:  سنتناول 

وصلى الله على سيدنا  ،، والحمد لله أوال وأخيرا"المغربي

محمد، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى 

 يوم الدين.

 


