
 �سم هللا الرحمن الرح�م
 

 المرسوم الملكي
 ١٨رقم م/ 
 ه٢٨/١/١٤٣٩تار�خ 

 
 �عون هللا تعالى

 نحن سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود
 ملك المملكة العر��ة السعود�ة

) بتار�خ ٩٠بناًء على المادة (السبع�ن) من الن�ام األساسي للح�م، الصادر �األمر الملكي رقم (أ/
 ه.٢٧/٨/١٤١٢

) بتار�خ ١٣على المادة (الع�ر�ن) من ن�ام م�لس الوزراء، الصادر �األمر الملكي رقم (أ/و�ناًء 
 ه.٣/٣/١٤١٤

) بتار�خ ٩١و�ناًء على المادة (الثامنة ع�ر) من ن�ام م�لس ال�ور�، الصادر �األمر الملكي رقم (أ/
 ه.٢٧/٨/١٤١٢

) بتار�خ ٨٤/٣٥ه، ورقم (٢٤/٢/١٤٣٦) بتار�خ ١٥١/٧٧و�عد اال�الع على قرار� م�لس ال�ور� رقم (
 ه.١٣/٨/١٤٣٨

 ه.٢٧/١/١٤٣٩) بتار�خ ٦٨و�عد اال�الع على قرار م�لس الوزراء رقم (
 رسمنا �ما هو آت:

 أوًال : الموافقة على ن�ام الت�ارة �المنت�ات البترول�ة، �الص�غة المرافقة.
 -كل ف�ما ��صه- المعن�ة المستقلة ؤساء األجهزةب رئ�س م�لس الوزراء والوزراء ور ثان�ًا : على سمو نائ
 تنف�ذ مرسومنا هذا.

         
 سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود

  



 
 ن�ام الت�ارة في الم�ت�ات ال�ترول�ة

 

 المادة األولى:

ألغراض هذا الن�ام �قصد �األلفا� والعبارات اآلت�ة أینما وردت في هذا الن�ام المعاني الموضحة أمام �ل منها، ما 
 الس�اق خالف ذلك: لم �قتض

 ن�ام الت�ارة �المنت�ات البترول�ة. ال��ام:

 والثروة المعدن�ة. ال�اقة والصناعةوزارة  الوزارة:

 والثروة المعدن�ة. ال�اقة والصناعةوز�ر  الوز�ر:

الوقود، ال�ام وم�تقاته، وت�مل: وقود ال�ائرات، والك�روس�ن، والبنز�ن، والدیزل، وز�ت  الز�ت الم�ت�ات ال�ترول�ة:
 واإلسفلت.

: المنتج البترولي الذ� �ست�دم مدخًال في عمل�ات الصناعة، �ح�ث ��ون جزءًا من م�ونات المنتج النهائي، اللق�م
 وال ��مل ذلك امدادات لق�م الغاز وتسع�ره.

مسعرة : منح ش�ص الحق في تصدیر أو است�راد منت�ات بترول�ة أو مواد م�تملة على منت�ات بترول�ة الت�ر�ح
 من الدولة أو غ�ر مسعرة.

 الممنوح لها امت�از من الدولة. ال�ر�ة:

 : الالئحة التنف�ذ�ة لهذا الن�ام.الالئ�ة

 المادة ال�ان�ة:

یهدف هذا الن�ام إلى تن��م جم�ع أوجه الن�ا� الت�ار� المتعلق �الت�ارة �المنت�ات البترول�ة، من است�دام و��ع 
 وتصدیر. ونقل وت�ز�ن وتوز�ع واست�راد

 المادة ال�ال�ة:

 الح�وم�ة األخر�، تتولى الوزارة في سب�ل تنف�ذ أح�ام هذا الن�ام ما �أتي: دون إخالل �اختصاص ال�هات

وضع اإلجراءات الالزمة لتن��م جم�ع أوجه الن�ا� الت�ار� المتعلق �الت�ارة �المنت�ات البترول�ة، ومن   .١
 ذلك است�دامها و��عها ونقلها وت�ز�نها وتوز�عها واست�رادها وتصدیرها.



ضب� الم�الفات المنصوص عل�ها في هذا الن�ام منفردة، أو �االشتراك مع ال�هات ذات العالقة عند   .٢
 حاجة.ال

 المادة الرا�عة:

ال ��وز است�دام المنت�ات البترول�ة التي سعرتها الدولة إال وقودًا في عمل�ات الحرق، سواء �ان ذلك في وسائل 
 لق�مًا إال �السعر العالمي. النقل أو في الصناعة أو غ�رهما �حسب ما تحدده الالئحة، وال تست�دم المنت�ات البترول�ة

 المادة ال�ام�ة:

نت�ات البترول�ة المسعرة أو غ�ر ��وز تصدیر أو است�راد المنت�ات البترول�ة أو المواد الم�تملة على المال   .١
 ، إال �عد الحصول على تصر�ح من الوزارة، وتحدد الالئحة المواد المسموح بتصدیرها أو است�رادها.المسعرة

ة تهر�ب جمر�ي، ما لم ��ن قد مضى ال ��وز التصر�ح بتصدیر منت�ات بترول�ة لمن سبق أن أدین ��ر�م  .٢
العود ال �منح له التصر�ح قبل انقضاء مدة ع�ر  ةوفي حال على قرار اإلدانة مدة ال تقل عن خمس سنوات.

 تهر�ب جمر�ي.الوزارة �أسماء من یدانون �قضا�ا  العامة وتزود مصلحة ال�مارك سنوات على قرار اإلدانة.
للوزارة أن تلزم �ل ش�ص �مارس عمًال یتعلق �الت�ارة �المنت�ات البترول�ة �أن �قدم لها تقار�ر دور�ة وفقًا   .٣

 لما تحدده الالئحة.

 المادة ال�ادسة:

تحص�ل المبالغ التي تعادل الفرق ب�ن السعر الذ� حددته الدولة للمنتج المزمع تصدیره العامة تتولى مصلحة ال�مارك 
 سواق الدول�ة وتحو�ل المبلغ إلى خز�نة الدولة، وذلك من األش�اص المصرح لهم.وسعره في األ

 المادة ال�ا�عة:

 �عد م�الفًا ألح�ام هذا الن�ام من یرتكب أ�ًا من األعمال اآلت�ة:

 �ات البترول�ة �ما ��الف التصر�ح، مالم تأذن الوزارة بذلك.التصرف �المنت  .١
 ، دون موافقة الوزارة.ال�ر�ةالت�ار�ة من غ�ر  شراء المنت�ات البترول�ة لألغراض  .٢
 ومح�ات الوقود المرخص لها. ال�ر�ةب�ع المنت�ات البترول�ة دون موافقة الوزارة، سو� مب�عات   .٣
 ، دون موافقة الوزارة.ال�ر�ةنقل المنت�ات البترول�ة أو توز�عها إلى غ�ر ال�هة المتعاقدة مع   .٤
 ت�ار� �ما ��الف أح�ام المادة (الرا�عة) من هذا الن�ام.است�دام المنت�ات البترول�ة لغرض   .٥
 نت��ة فحص الع�نة، �ما ��الف أح�ام المادة (الحاد�ة ع�ر) من هذا الن�ام.التصرف �المنتج قبل �هور   .٦

 المادة ال�ام�ة:



ف�ما عدا الم�الفة المنصوص عل�ها في المادة (الثالثة  – هذا الن�ام �عاقب من یرتكب أ�ا من الم�الفات الواردة في
 بواحدة أو أكثر من العقو�ات اآلت�ة: -ع�رة)

 إلغاء التصر�ح.  .١
 حرمانه من الحصول على تصر�ح لمدة ال تت�اوز ثالث سنوات. .٢
 إ�قاف عقود اإلمداد لمدة ال تت�اوز ثالث سنوات.  .٣
 حل الم�الفة �السعر الدولي.غرامة ال تت�اوز ضعفي ق�مة المادة البترول�ة م  .٤

 وت�وز مضاعفة العقو�ة في حالة تكرار الم�الفة.

 المادة التاسعة:

وتكون لهم صالح�ات  یتولى مو�فون ـــــ �صدرون بتسم�تهم قرار من الوز�ر ـــــ ضب� الم�الفات الواردة في هذا الن�ام.
 وسل�ات الضب� ال�نائي.

 المادة العاشرة:

غ�رهما، والحصول على ع�نات و ص عل�هم في المادة (التاسعة) دخول المصانع والم�ازن لمو�في الضب� المنصو 
 من المنت�ات البترول�ة الم�تبه بها.

 المادة ال�اد�ة ع�ر:

أسباب �اف�ة تحمله على االعتقاد �أن إذا وجدت لد� أحد مو�في الضب� المنصوص عل�هم في المادة (التاسعة) 
الن�ام، جاز له سحب ع�نات من المنتج البترول�ة الم�تبه �ه لتحل�لها، و�تم تحر�ر محضر �الفة ألح�ام هذا مهناك 

ضب� بهذه الواقعة �حتو� على جم�ع الب�انات الالزمة للتثبت من الع�نات نفسها والمنتج الذ� أخذت منه وفقًا لما 
 تب�نه الالئحة.

ر نت��ة الفحص، وتلتزم ال�هة الم�تصة �فحص على أن �ح�ر التصرف �المنتج البترولي الم�تبه �ه قبل �هو 
المنتج و��هار نت��ة الفحص خالل مدة ال تت�اوز (خمسة ع�ر) یومًا من تسلمها للع�نة، و�ال عد المنتج غ�ر 

 م�الف.

 المادة ال�ان�ة ع�ر:

للن�ر ، ��ون أحدهم مست�ارًا ن�ام�اً  من ثالثة أعضاء على األقل،أكثر)  وت��ل �قرار من الوز�ر ل�نة (أ  .١
في م�الفات أح�ام هذا الن�ام ف�ما عدا الم�الفة الوارد في المادة (الثالثة ع�رة) من هذا الن�ام، و��قاع 

 العقو�ات المنصوص عل�ها في المادة (الثامنة) من هذا الن�ام.
 اعتمادها من الوز�ر.�األغلب�ة، وال تكون نافذة إال �عد  تصدر قرارت الل�نة  .٢



 ع�رة:المادة ال�ال�ة 

�عاقب �ل من �غ�ر حق�قة منتج بترولي مسعر، ل�بدو �أنه منتج بترولي غ�ر مسعر، بواحدة أو أكثر من   .١
 العقو�ات اآلت�ة:

 الس�ن مدة ال تز�د على خمس سنوات.  .أ
 غرامة ال تت�اوز ثالثة أضعاف ق�مة المنتج البترولي �السعر الدولي.  .ب
 مصادرة المنتج البترولي �موجب ح�م من المح�مة الم�تصة.  .ت

 ) من المادة (الثامنة) من هذا الن�ام.٣) و(٢) و(١العقو�ات المنصوص عل�ها في الفقرات (�اإلضافة إلى 

 و��وز مضاعفة العقو�ة في حال العود. .٢
) من هذه المادة ١ــــ وفقًا لن�امها ـــــ التحق�ق واالدعاء في الفعل الم�ار إل�ه في الفقرة ( الن�ا�ة العامةتتولى  .٣

 أمام المح�مة الم�تصة.
) من هذه ١تتولى المح�مة الم�تصة الن�ر في قضا�ا المتهم�ن �ارتكاب الفعل الم�ار إل�ه في الفقرة (  .٤

 ادة.المادة، وتوق�ع العقو�ات المنصوص عل�ها في هذه الم

 المادة الرا�عة ع�رة:

الم�الفات الواردة في المادت�ن  �عفى من العقو�ات المقررة في هذا الن�ام �ل من أبلغ الوزارة عن ال�ر�اء في  .١
وقبل حدوث أ� ضرر، فإذا حصل البالغ عن  (السا�عة) و (الثالثة ع�رة) من هذا الن�ام قبل معرفتها بها

رة، فإنه ��تر� إلعفاء ال��ص المبلغ أن یؤد� بالغه إلى ضب� �اقي الم�الفة �عد وصولها إلى علم الوزا
 الم�الف�ن.

�ل من یوفر معلومات من غ�ر ال�ر�اء تقود الكت�اف أ� م�الفة ألح�ام هذا الن�ام �ستحق م�افأة مال�ة   .٢
 �حد أقصى ال یت�اوز مبلغ الغرامة المقررة. -�ضوا�� تقرها  -الوزارة تقدرها 

 ع�رة:المادة ال�ام�ة 

 .ه�صدر الوز�ر الالئحة التنف�ذ�ة لهذا الن�ام خالل (ست�ن) یومًا من تار�خ صدوره، و�عمل بها من تار�خ العمل �

 

 


