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قانون رقم )36( ل�سنة 2014

ب�ساأن تجريم ومكافحة تهريب م�ستقات النفط المدعومة

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور,

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته,

الموحد  )القانون(  النظام  على  بالموافقة   2002 ل�شنة   )10( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

للجمارك لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية,

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه, وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه:

المادة الأولى

اآخر, يعاقب بالحب�س مدة ل تقل  اأي قانون  اأ�شد ين�س عليها  باأية عقوبة  مع عدم الإخالل 

عن �شتة اأ�شهر ول تزيد على ثالث �شنوات والغرامة التي ل تقل عن قيمة الب�شاعة قبل دعمها 

قام  من  كل  والم�شادرة,  العقوبتين,  هاتين  باإحدى  اأو  القيمة  تلك  اأمثال  ثالثة  على  تزيد  ول 

بتهريب, اأو ت�شدير, اأو التجار بغير ترخي�س من الهيئة الوطنية للنفط والغاز اأي من م�شتقات 

النفط المدعومة بكافة اأنواعها �شواء كانت مخلوطة باأخرى اأو غير مخلوطة م�شتعملة من قبل 

اأو لم ي�شبق ا�شتعمالها.

وُيعاقب على ال�شروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة.

اإذا  جنائيًا  العتباري  ال�شخ�س  ي�شاأل  الطبيعي,  ال�شخ�س  بم�شوؤولية  الخــالل  عدم  مع 

اأو  لح�شابه  اأو  با�شمه  القانون  هذا  في  عليها  المن�شو�س  الجرائم  من  جريمة  اأي  ارتكبت 

بوا�شطة اأحد اأجهزته اأو ممثليه اأو اأحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة 

بالجريمة  المتعلق  العتباري  ال�شخ�س  ن�شاط  بوقف  تق�شي  اأن  للمحكمة  ويجوز  وقعت,  التي 

خم�س  تجاوز  ل  لمدة  الن�شاط  بوقف  الحكم  يجوز  العود  حالة  وفي  �شنة,  على  تزيد  ل  لمدة 

�شنوات اأو باإلغاء الترخي�س ال�شادر بمزاولة الن�شاط نهائيًا.

المادة الثانية

الوطنية  الهيئة  بغير ترخي�س من  اأو التجار  اأو ت�شدير,  يعتبر �شروعًا في جريمة تهريب, 

الأولى من هذا  المادة  في  عليها  المن�شو�س  المدعومة  النفط  م�شتقات  اأي من  والغاز  للنفط 
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اأي نوع والناقالت المختلفة محملة بتلك الم�شتقات داخل الدائرة  القانون, تواجد ال�شفن من 

الهيئة  من  بذلك  ت�شريح  دون  بالمملكة  ال�شفن  لتراكي  المخ�ش�شة  المناطق  اأو  الجمركية 

الوطنية للنفط والغاز.

المادة الثالثة

ي�شدر بتحديد م�شتقات النفط المدعومة الممنوع ت�شديرها خارج البالد, قرار من وزير 

المالية بعد موافقة مجل�س الوزراء.

المادة الرابعة

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 11 �شــــــوال 1435هـ

الموافق: 7 اأغ�شط�س 2014م


