بسم هللا الرحمن الرحيم
المرسوم الملكي
رقم م18 /
تاريخ 1439/1/28ه
بعون هللا تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام األساسي للحكم ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )90/بتاريخ
ً
1412/8/27ه.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )13/بتاريخ
ً
1414/3/3ه.
وبناء على المادة (الثامنة عشر) من نظام مجلس الشورى ،الصادر باألمر الملكي رقم (أ )91/بتاريخ
ً
1412/8/27ه.
وبعد االطالع على قراري مجلس الشورى رقم ( )77/151بتاريخ 1436/2/24ه ،ورقم ( )35/84بتاريخ
1438/8/13ه.
وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )68بتاريخ 1439/1/27ه.
رسمنا بما هو آت:
أوالً  :الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية ،بالصيغة المرافقة.
ثانياً  :على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء األجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه-
تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نظام التجارة في المنتجات البترولية
المادة األولى:
ألغراض هذا النظام يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمام كل منها ،ما
لم يقتض السياق خالف ذلك:
النظام :نظام التجارة بالمنتجات البترولية.
الوزارة :و ازرة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
الوزير :وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
المنتجات البترولية :الزيت الخام ومشتقاته ،وتشمل :وقود الطائرات ،والكيروسين ،والبنزين ،والديزل ،وزيت الوقود،
واإلسفلت.
اللقيم :المنتج البترولي الذي يستخدم مدخالً في عمليات الصناعة ،بحيث يكون جزءاً من مكونات المنتج النهائي،
وال يشمل ذلك امدادات لقيم الغاز وتسعيره.

التصريح  :منح شخص الحق في تصدير أو استيراد منتجات بترولية أو مواد مشتملة على منتجات بترولية مسعرة
من الدولة أو غير مسعرة.
الشركة :الممنوح لها امتياز من الدولة.
الالئحة :الالئحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
يهدف هذا النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية ،من استخدام وبيع
ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
المادة الثالثة:
دون إخالل باختصاص الجهات الحكومية األخرى ،تتولى الو ازرة في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام ما يأتي:
 .1وضع اإلجراءات الالزمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية ،ومن
ذلك استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها.

 .2ضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام منفردة ،أو باالشتراك مع الجهات ذات العالقة عند
الحاجة.
المادة الرابعة:
ال يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إال وقوداً في عمليات الحرق ،سواء كان ذلك في وسائل
النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده الالئحة ،وال تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إال بالسعر العالمي.

المادة الخامسة:
 .1ال يجوز تصدير أو استيراد المنتجات البترولية أو المواد المشتملة على المنتجات البترولية المسعرة أو غير
المسعرة ،إال بعد الحصول على تصريح من الو ازرة ،وتحدد الالئحة المواد المسموح بتصديرها أو استيرادها.
 .2ال يجوز التصريح بتصدير منتجات بترولية لمن سبق أن أدين بجريمة تهريب جمركي ،ما لم يكن قد مضى
على قرار اإلدانة مدة ال تقل عن خمس سنوات .وفي حالة العود ال يمنح له التصريح قبل انقضاء مدة عشر
سنوات على قرار اإلدانة .وتزود مصلحة الجمارك العامة الو ازرة بأسماء من يدانون بقضايا تهريب جمركي.
 .3للو ازرة أن تلزم كل شخص يمارس عمالً يتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية بأن يقدم لها تقارير دورية وفقاً
لما تحدده الالئحة.

المادة السادسة:
تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره
وسعره في األسواق الدولية وتحويل المبلغ إلى خزينة الدولة ،وذلك من األشخاص المصرح لهم.
المادة السابعة:
يعد مخالفاً ألحكام هذا النظام من يرتكب أياً من األعمال اآلتية:
 .1التصرف بالمنتجات البترولية بما يخالف التصريح ،مالم تأذن الو ازرة بذلك.
 .2شراء المنتجات البترولية لألغراض التجارية من غير الشركة ،دون موافقة الو ازرة.
 .3بيع المنتجات البترولية دون موافقة الو ازرة ،سوى مبيعات الشركة ومحطات الوقود المرخص لها.
 .4نقل المنتجات البترولية أو توزيعها إلى غير الجهة المتعاقدة مع الشركة ،دون موافقة الو ازرة.
 .5استخدام المنتجات البترولية لغرض تجاري بما يخالف أحكام المادة (الرابعة) من هذا النظام.
 .6التصرف بالمنتج قبل ظهور نتيجة فحص العينة ،بما يخالف أحكام المادة (الحادية عشر) من هذا النظام.
المادة الثامنة:

يعاقب من يرتكب أيا من المخالفات الواردة في هذا النظام – فيما عدا المخالفة المنصوص عليها في المادة (الثالثة
عشرة) -بواحدة أو أكثر من العقوبات اآلتية:
 .1إلغاء التصريح.
 .2حرمانه من الحصول على تصريح لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات.
 .3إيقاف عقود اإلمداد لمدة ال تتجاوز ثالث سنوات.
 .4غرامة ال تتجاوز ضعفي قيمة المادة البترولية محل المخالفة بالسعر الدولي.
وتجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
المادة التاسعة:
يتولى موظفون ـ ـ ـ يصدرون بتسميتهم قرار من الوزير ـ ـ ـ ضبط المخالفات الواردة في هذا النظام .وتكون لهم صالحيات
وسلطات الضبط الجنائي.
المادة العاشرة:
لموظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) دخول المصانع والمخازن وغيرهما ،والحصول على عينات
من المنتجات البترولية المشتبه بها.
المادة الحادية عشر:
إذا وجدت لدى أحد موظفي الضبط المنصوص عليهم في المادة (التاسعة) أسباب كافية تحمله على االعتقاد بأن
هناك مخالفة ألحكام هذا النظام ،جاز له سحب عينات من المنتج البترولية المشتبه به لتحليلها ،ويتم تحرير محضر
ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات الالزمة للتثبت من العينات نفسها والمنتج الذي أخذت منه وفقاً لما

تبينه الالئحة.

على أن يحظر التصرف بالمنتج البترولي المشتبه به قبل ظهور نتيجة الفحص ،وتلتزم الجهة المختصة بفحص
المنتج وإظهار نتيجة الفحص خالل مدة ال تتجاوز (خمسة عشر) يوماً من تسلمها للعينة ،وإال عد المنتج غير

مخالف.

المادة الثانية عشر:
 .1تشكل بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثالثة أعضاء على األقل ،يكون أحدهم مستشا اًر نظامياً ،للنظر
في مخالفات أحكام هذا النظام فيما عدا المخالفة الوارد في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام ،وإيقاع

العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذا النظام.
 .2تصدر قرارت اللجنة باألغلبية ،وال تكون نافذة إال بعد اعتمادها من الوزير.

المادة الثالثة عشرة:
 .1يعاقب كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر ،ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر ،بواحدة أو أكثر من
العقوبات اآلتية:
أ.

السجن مدة ال تزيد على خمس سنوات.

ب .غرامة ال تتجاوز ثالثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي.
ت .مصادرة المنتج البترولي بموجب حكم من المحكمة المختصة.
باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات ( )1و( )2و( )3من المادة (الثامنة) من هذا النظام.
 .2ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العود.
 .3تتولى النيابة العامة ـ ـ وفقاً لنظامها ـ ـ ـ التحقيق واالدعاء في الفعل المشار إليه في الفقرة ( )1من هذه المادة
أمام المحكمة المختصة.

 .4تتولى المحكمة المختصة النظر في قضايا المتهمين بارتكاب الفعل المشار إليه في الفقرة ( )1من هذه
المادة ،وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الرابعة عشرة:
 .1يعفى من العقوبات المقررة في هذا النظام كل من أبلغ الو ازرة عن الشركاء في المخالفات الواردة في المادتين
(السابعة) و (الثالثة عشرة) من هذا النظام قبل معرفتها بها وقبل حدوث أي ضرر ،فإذا حصل البالغ عن
المخالفة بعد وصولها إلى علم الو ازرة ،فإنه يشترط إلعفاء الشخص المبلغ أن يؤدي بالغه إلى ضبط باقي
المخالفين.
 .2كل من يوفر معلومات من غير الشركاء تقود الكتشاف أي مخالفة ألحكام هذا النظام يستحق مكافأة مالية
تقدرها الو ازرة  -بضوابط تقرها  -بحد أقصى ال يتجاوز مبلغ الغرامة المقررة.
المادة الخامسة عشرة:
يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل (ستين) يوماً من تاريخ صدوره ،ويعمل بها من تاريخ العمل به.

