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المواد

قانون رقم (18) لسنة 2019 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة
بشؤون الطاقة

•التاريخ: 07/08/2019 الموافق 07/08/2019 هجري•رقم: 18•النوع: قانونبطاقة التشريع 
•الحالة: قيد التطبيق•عدد المواد: 3
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نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد االطالع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية، المعدل
بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2002،

وعلى القانون رقم (8) لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2007 بشأن استغالل الثروات الطبيعية ومواردها، المعدل بالقانون رقم

(8) لسنة 2015،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم

الحكومي إلى خارج دولة قطر، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2016،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات

الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء،

وعلى القرار األميري رقم (16) لسنة 2014 بتعيين اختصاصات الوزارات والقرارات األميرية المعدلة له،
وعلى القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر

العالمية لتسويق البترول المحدودة "تسويق"،
وعلى قرار وزير األعمال والتجارة رقم (54) لسنة 2012 بتأسيس شركة/ قطر لتسويق وتوزيع

الكيماويات والبتروكيماويات شركة مساهمة قطرية،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون اآلتي:
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ُتستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" أينما وردت في
المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1977، والقانون رقم (8) لسنة 2004، والقانون رقم (3) لسنة
2007، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012، والقانون رقم (4) لسنة 2018، المشار إليها.
وُتستبدل عبارة "وزير الدولة لشؤون الطاقة" بعبارة "وزير الطاقة والصناعة" الواردة بالمواد

(11)، (18)، (19)، (21) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 المشار إليه.
وُتستبدل عبارات "قطر للبترول" و"وزير البلدية والبيئة" و"وزارة البلدية والبيئة"، بكلمة

"الوزارة" وعبارتي "وزير البيئة" و"وزارة البيئة"، على التوالي، أينما وردت في القانون رقم (3)
لسنة 2007 المشار إليه.

المادة 2

ُيلغى تعريف الوزارة الوارد في المادة (1) من القانون رقم (3) لسنة 2007 المشار إليه.

المادة 3

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وُيعمل به من تاريخ
صدوره. وُينشر في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1
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