عقوبات مالٌة لمخالفً قانون ترشٌد الكهرباء والماء
80-00-8008
الدوحة ـ QNA
أصدر سمو األمٌر الشٌخ حمد بن خلٌفة آل ثانً القانون رقم ( )86لسنة  8008بشؤن ترشٌد استهالك الكهرباء
والماء .وألغى القانون كل حكم ٌخالف أحكامه .وقضى القانون بتنفٌذه ،وأن ٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
قانون رقم ( )86لسنة 8008
بشؤن ترشٌد استهالك الكهرباء والماء
نحن حمد بن خلٌفة آل ثانً أمٌر دولة قطر،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون إنشاء المإسسة العامة القطرٌة للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم ( )00لسنة ،8000
وعلى اقتراح وزٌر الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون اآلتً:
● مادة ()0
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالٌة ،المعانً الموضحة قرٌن كل منها ،ما لم ٌقتض السٌاق
معنى آخر:
المإسسة :المإسسة العامة القطرٌة للكهرباء والماء.
المجلس :مجلس إدارة المإسسة.
الرئٌس :رئٌس المجلس.
● مادة ()8
تتولى المإسسة ،فً سبٌل العمل على ترشٌد استهالك الكهرباء والماء ،بالتنسٌق مع الجهات المختصة ،القٌام بما ٌلً:
 - 0تطوٌر االشتراطات الفنٌة الخاصة بالعزل الحراري وحفظ الطاقة الكهربائٌة فً المبانً السكنٌة والمنشآت
التجارٌة والصناعٌة واالستثمارٌة.
 - 8تحدٌث االشتراطات الفنٌة للتمدٌدات الداخلٌة للكهرباء والماء.
 - 3تحدٌث أسالٌب التدقٌق بما ٌضمن التقلٌل من فاقد الطاقة الكهربائٌة والمٌاه فً المبانً والمنشآت ذات االستهالك
العالً.
 - 4تطوٌر االشتراطات والمقاٌٌس الفنٌة لألجهزة واألدوات والمعدات المستخدمة فً أعمال التمدٌدات الكهربائٌة
والمائٌة ،بما ٌواكب التقنٌات الحدٌثة المستخدمة فً هذا المجال ،وربطها باشتراطات منح تراخٌص البناء.
 - 5تقدٌم المشورة الفنٌة بشؤن استخدام األجهزة واألدوات الحدٌثة التً تساهم فً ترشٌد استخدام الكهرباء والماء.
 - 6العمل على نشر ثقافة ترشٌد استهالك الكهرباء والماء ،بالتنسٌق مع وسائل اإلعالم.
 - 7العمل مع الجهات المختصة ،إلدراج قٌم ومفاهٌم ترشٌد الكهرباء والماء ضمن المناهج الدراسٌة ،وفً برامج
الدعوة والوعظ واإلرشاد الدٌنً.
● مادة ()3
على مالك المبانً أو المنشآت ،سواء أكانوا أشخاصا طبٌعٌٌن أم معنوٌٌن ،القٌام بما ٌلً:
 - 0اإلحالل والتجدٌد والصٌانة بصفة دورٌة لجمٌع أجزاء شبكة التمدٌدات الكهربائٌة والمائٌة الداخلٌة للمبانً أو
المنشآت ،وخزانات المٌاه األرضٌة والعلوٌة لتكون فً حالة جٌدة وصالحة لالستعمال.
 - 8تركٌب مفاتٌح آلٌة خاصة باإلنارة الخارجٌة للمبانً أو المنشآت ،وفقا ً للشروط والمواصفات التً ٌصدر بها
قرار من المجلس.
وعلى شاغلً تلك المبانً أو المنشآت إصالح أسباب التسرٌبات الناجمة عن األجزاء التالفة أو المكسورة فً الشبكة
الداخلٌة للمبانً أو المنشآت.
● مادة ()4

ٌحظر على شاغلً المبانً أو المنشآت ،سواء أكانوا مالكا أم مستؤجرٌن ،القٌام بما ٌلً:
 - 0استخدام أو السماح باستخدام المٌاه الصالحة للشرب فً غسٌل السٌارات ،أو المعدات أو تنظٌف األفنٌة الخارجٌة
للمبانً أو المنشآت ،وذلك باستخدام خراطٌم المٌاه ،أو غٌرها من وسائل التدفق المباشر ،وٌستثنً من ذلك المحال
المرخص لها بغسٌل السٌارات ،وذلك وفقا للضوابط والشروط التً تحددها المإسسة.
 - 8ترك أجهزة اإلنارة المثبتة على األسوار أو الواجهات الخارجٌة للمبانً أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة
من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً.
 - 3ترك األجزاء التالفة أو المكسورة فً شبكة المٌاه الداخلٌة ،والتً من شؤنها أن تإدي إلى تسرٌب المٌاه ،دون
إصالح ،وذلك بعد إخطار المإسسة لذوي الشؤن بإصالح هذه التسرٌبات.
● مادة ()5
ٌكون لموظفً المإسسة ،الذٌن ٌصدر بتخوٌلهم صفة مؤموري الضبط القضائً ،قرار من النائب العام باالتفاق مع
الرئٌس ،ضبط وإثبات المخالفات التً تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ولهم فً سبٌل ذلك دخول المنشآت والمحال التجارٌة والصناعٌة والعامة المماثلة ،وإجراء الكشف والفحص على
التمدٌدات الكهربائٌة والمائٌة الداخلٌة ،وضبط وإثبات مخالفات إهدار الكهرباء والماء المنصوص علٌها فً هذا
القانون.
● مادة ()6
مع عدم اإلخالل بؤي عقوبة أشد ٌنص علٌها قانون آخرٌ ،عاقب بغرامة ال تقل عن ألف لاير وال تزٌد على عشرة
آالف لاير ،كل من خالف أحكام المادة ( )4من هذا القانون.
وتضاعف الغرامة بحدٌها األدنى واألقصى فً حالة العود .وٌعتبر عائدا من ارتكب جرٌمة مماثلة خالل ثالث
سنوات من تارٌخ تنفٌذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضً المدة .وتعتبر الجرائم المنصوص علٌها فً المادة
( )4من هذا القانون متماثلة.
● مادة ()7
ٌجوز للمإسسة إجراء الصلح فً الجرائم المنصوص علٌها فً المادة ( )4من هذا القانون ،وذلك قبل تحرٌك الدعوى
الجنائٌة أو أثناء نظرها وقبل الفصل فٌها بحكم نهائً ،وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرٌن كل منها فً الجدول
المرفق بهذا القانون.
جدول الجرائم المنصوص علٌها فً قانون ترشٌد استهالك الكهرباء والماء ،ومقابل الصلح عنها.
● مادة ()8
ٌصدر الرئٌس القرارات الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.
● مادة ()9
ٌُلغى كل حكم ٌخالف أحكام هذا القانون.
● مادة ()00
على جمٌع الجهات المختصة ،كل فٌما ٌخصه ،تنفٌذ هذا القانون .وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة.
حمد بن خلٌفة آل ثانً
أمٌر دولة قطر
صدر فً الدٌوان األمٌري بتارٌخ0489/00/80 :هـ
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