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 الجمهورية اللبنانية 
 مجلس النواب   

 قانون   اقتراح
 السير الجديد قانون من  173يرمي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 

 ( 22/10/2012تاريخ  243)رقم 
 المادة األولى: 

(ُاآلتي5ُُ)قانونُالسيرُالجديد(ُالفقرةُ)22/10/2012ُُتاريخ243ُُُُمنُالقانونُرقم173ُُُُضافُإلىُالمادةُُتُ 
ُنصها:

لمالكُالمركبة،ُفيُحالُثبتُُ-5» الخمسُسنوات،ُوشرطُأنُلملكيتهُُُُُتيجوزُ لمدةُتفوقُ مركبةُواحدةُفقطُ
(ُمن1ُُ)حكامُالفقرةُُارتهُبصورةُنهائيةُمنُالسيرُوفقُأسنةُمنُتاريخُالصنع،ُسحبُسي15ُُيتخطىُعمرهاُُ

ُالتاليةُ:التسهيالتُالحوافزُُوُ،ُمقابلُذلك،،ُعلىُأنُيتلّقىهذهُالمادة
إُُجمركيُُاعفاء .أ الصنع،30,000,000ُُُُُُودلىُحديصلُ حديثةُ لدىُشراءُسيارةُ لبنانية،ُ ليرةُ مليونُ

 مُ.لك50.000ُوالُيفوقُسوقهاُالُُتاريخُالصنعُمنُسنتينتجاوزُعمرهاُعلىُأنُالُي
 استعمالُلوحةُالمركبةُالقديمةُذاتهاُعلىُالمركبةُالجديدةُ. .ب

وليستُخاضعةُلتخفيضاتُُلدىُتسجيلُالمركبةُالجديدة،ُتُ  . ج فيُحالُقررُالمالكُُحتسبُمجمركةُكلياًُ
 .ُُ«بعدُأكثرُمنُسنتينُفيُلبنانُعادةُبيعهاُالحقاًُُإ

 
 

 : 2 المادة
ُُ بموجب القانونُ هذاُ أحكامُ تطبيقُ دقائقُ االقتضاءُ عندُ ُُتحددُ عن تصدرُ مشتركةُ الداخليةُُُُُيوزيُرقراراتُ

ُُ.الماليةُووالبلدياتُ
ُ

 :  3 المادة
ُُ.فورُنشرهُفيُالجريدةُالرسميةيعملُبهذاُالقانونُ
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 سباب الموجبة األ

ُنذكرُمنهاُ:الهواء،ُثُُتلوُّتشريعاتُتهدفُإلىُالحدُمنُأزمةُإقرارُالمجلسُالنيابيُلعدةُُبعدُ
المستعملةُالتيُمضىُعلىُصنعهاُأكثرُمنُثمانيُسنواتُُقانونُمنعُاستيرادُالسياراتُُ -1

ُُ 150ُُُُ)رقم 6/5/1992ُُتاريخ والذي التيُُ(،ُ السياراتُ استعمالُ منُ كبيرُ بشكلُ حّدُ
وسالمتهُُ هيكلهاُ وضعُ لجهةُ أوُ ميكانيكياًُ صالحيتهاُ لجهةُ مرضيةُ غيرُ بحالةُ تكونُ

ُبشكلُعام،ُُ
2- ُُ بشأن اإلطاريةُ المتحدةُ األممُ اتفاقيةُ علىُ ُُتغيُ التصديقُ )رقم المناخُ تاريخ359ُُُرُ

11/8/1994)ُ 
تغيُ  -3 بشأنُ اإلطاريةُ المتحدةُ االممُ باتفاقيةُ الملحقُ كيوتوُ بروتوكولُ علىُ رُُالتصديقُ

االنبعاثاتُالمسببةُُيُُوالذيُُ(،15/5/2006تاريخ738ُُُُالمناخُ)رقمُُ هدفُإلىُخفضُ
العالم مستوىُ علىُ الحراريُ االحتباسُ اُُلظاهرةُ يلزمهُ ُامماُ إجراءاتُ ُُُ،لمصادقةتخاذُ

ُُ تأكيد إلىُ ُُباإلضافةُ ُُالخبراء ُُعلى القديمة المركباتُ التلوثُُأنُ نسبةُ لزيادةُ تؤديُ
 ُ.بمعدالتُخطيرة

 (13/4/2018تاريخ78ُُقانونُحمايةُنوعيةُالهواءُ)رقمُ -4
المتحدةُاإلطاريـــةُبشأنُُقانونُُُ -5 الملحقُباتفاقيةُاألممُ باريسُ اتفاقُ إبـرامُ الموافقةُعلىُ

 ُ.(29/3/2019تاريخ115ُُ)رقمُرُالمناخُُتغيُ 
ُ

يرمي الذيُ االقتراحُ هذاُ وضعُ ُُُُإلىُُتّمُ المادة علىُ فقرةُ الجديد173ُُُُإضافةُ السيرُ قانونُ منُ
ُُُُتالفإب تتعلُق المتهالكة، ُُُُوالتيالسياراتُ عمرها 15ُُُُتجاوزُ األمرُُسنة الصنع،ُ جديدةُ بسياراتُ واستبدالهاُ
ويساهمُفيُُُُ،هالكُالمرتفعُللوقودُمنُقبلُالسياراتُالقديمةُالصنعيخففُمنُالتلوثُالناتجُعنُاالستالذيُُ

ُُ.يةُشراءُالسياراتُالجديدةمنُخاللُعملُتعزيزُاالقتصادُالوطنُي
ُ

،ُكماُُتعانىُمنهُالعديدُمنُالمدنُُيالحدُمنُأزمةُالتلوث،ُوالذُُفيُُهماستُسُُهذُهُُتالفاإُلنُعمليةُُإ
ُُتساُُاهأن ُُُُفيهم ُُالحد ُُمنُمشكلة المتهالكة السياراتُ بسببُ السيرُ أنُُاًُميكانيكيحوادثُ إلىُ باإلضافةُ هذاُ ُ،

تعتبرُُُ.ُكمُاحوادثُالطرُقُُالزديادُُرئيسياًُُُسبباًُتشّكلُُالسياراتُالقديمةُغيرُالمجهزةُبوسائلُاألمانُاألساسيةُُ
ُة.الرئيسيةُلضمانُالسالمةُالمروريُالمركبةُمنُالعناصرُصالحية

ُ
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ُ
 لذلك، ُ

من173ُُُ(ُعلىُالمادة5ُُجرىُوضعُاقتراحُالقانونُالمرفقُالراميُإلىُإضافةُفقرةُجديدةُ)هيُالفقرةُُُ
ُُُُقانونُالسيرُالجديدُتسمحُبسحُب الــ عمرهاُ يتجاوزُ التيُ مقابل15ُُُُالمركبةُ السيرُ نهائيةُمنُ بصورةُ سنةُ
ُتقديمُبعضُالحوافزُوالتسهيالتُ.

ُونأملُمنُالمجلسُالنيابيُالكريمُمناقشةُاالقتراحُوإقرارهُ.ُ
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 جدول مقارنة
 

 النص المقترح النص الحالي 
تاريخ  243)رقم  من قانون السير الجديد 173لمادة ا

22/10/2012 ) 
 

 : 173المادة 
توقفُُُ-1 أوُ إتالفهاُ أوُ تفكيكهاُ تّمُ إذاُ المركبةُ مالكُ علىُ يترتبُ

السيرُُ منُ سحبهاُ بغيةُ ي بّلغ،ُ أنُ صالحيتهاُ لعدمُ استعمالهاُ عنُ
تزيدُُ الُ مدةُ خاللُ خطيًاُ بذلكُ المختصةُ المصلحةُ نهائية،ُ بصورةُ

يق7ُُعنُُ وأنُ الحاالتُ تلكُ أيُمنُ وقوعُ تاريخُ بتسليمُُأيامُمنُ ومُ
ولوحتيهاُُ المركبةُ سيرُ رخصةُ المدةُ هذهُ أثناءُ المختصةُ المصلحةُ
فيُحالُكانتُالسيارةُمسجلةُخصوصيةُوي كتفىُبالتصريحُالخطيُ
التثبتُُ بعدُ قاهر،ُ بنتيجةُظرفُ واللوحتينُ الرخصةُ فقدانُ فيُحالُ

ُمنُذلكُبموجبُمحضرُمنظمُلدىُقوىُاألمنُالداخلي.ُُ
خُُ-2 مسجلةُ مركبةُ سحبُ حالُ بصورةُُفيُ السيرُ منُ صوصيةُ

ّددتُعنهاُُ ّلمتُلوحتاهاُورخصةُسيرهاُوس  مؤقتةُبعدُأنُتكونُقدُس 
لدىُُ عنهاُ رسمُ أيُ دفعُ يتوجبُ الُ فإنهُ المفروضة،ُ الرسومُ جميعُ

ُإعادتهاُإلىُالسير،ُإالُعنُالسنةُالتيُأ عيدتُفيهاُإلىُالسيرُ.
عندُُُُ-3 والقنصليُ الدبلوماسيُ السلكينُ أعضاءُ سياراتُ ت عفىُ

أخرىُُاستب دبلوماسيةُ أوُ عاديةُ بلوحاتُ الدبلوماسيةُ اللوحاتُ دالُ
الموقتُُ اإلدخالُ وضعُ فيُ المسجلةُ السياراتُ ت عفىُ كماُ وبالعكس،ُ

ُمنُرسمُاستبدالُاللوحاتُ.
َمّنُيقودُمركبةُآليةُجرىُسحبهاُمنُالسيرُبصورةُنهائيةُُُ-4 كّلُ

رهاُأوُمؤقتةُ)أنقاض(،ُي عاقبُبالحبسُثالثةُأشهرُوبغرامةُنقديةُقد
حجزُُ إلىُ باإلضافةُ نقاطُ ستُ منهُ وت سحبُ لبنانية،ُ ليرةُ مليونُ

ُالمركبة.

 قانون  اقتراح
من قانون السير   173يرمي إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة 

 ( 22/10/2012تاريخ  243)رقم  الجديد
 المادة األولى: 

22/10/2012ُتاريخ243ُُمنُالقانونُرقم173ُُت ضافُإلىُالمادةُ
ُ(ُاآلتيُنصها:5)قانونُالسيرُالجديد(ُالفقرةُ)

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
فقطُُُ-5» واحدةُ لمركبةُ ملكيتهُ ثبتتُ فيُحالُ المركبة،ُ لمالكُ يجوزُ

ُُ عمرها يتخطىُ أنُ وشرطُ سنوات،ُ الخمسُ تفوقُ من15ُُُلمدةُ سنةُ
تاريخُالصنع،ُسحبُسيارتهُبصورةُنهائيةُمنُالسيرُوفقُأحكامُالفقرةُ

المادة،ُعلىُأنُيتلّقى،ُمقابلُذلك،ُالحوافزُوالتسهيالتُ(ُمنُهذه1ُُ)
ُالتالية:
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 النص المقترح النص الحالي 
مليونُليرةُلبنانية،30,000,000ُُُُاعفاءُجمركيُيصلُإلىُحدودُُأ.ُُ 

لدىُشراءُسيارةُحديثةُالصنع،ُعلىُأنُالُيتجاوزُعمرهاُسنتينُمنُ
 كلم.50.000ُتاريخُالصنعُوالُيفوقُسوقهاُال

 استعمالُلوحةُالمركبةُالقديمةُذاتهاُعلىُالمركبةُالجديدة.ب.ُ

مجمج.ُُ ت حتسبُ الجديدة،ُ المركبةُ تسجيلُ وليستُلدىُ كليًاُ ركةُ
بيعهاُالحقًاُبعدُأكثرُُ المالكُإعادةُ خاضعةُلتخفيضاتُفيُحالُقررُ

ُمنُسنتينُفيُلبنان«.ُُ
 : 2 المادة 

قراراتُ بموجبُ القانونُ هذاُ أحكامُ تطبيقُ دقائقُ االقتضاءُ عندُ تحددُ
ُمشتركةُتصدرُعنُوزيريُالداخليةُوالبلدياتُوالمالية.

 :  3 المادة 
ُُ.فورُنشرهُفيُالجريدةُالرسميةيعملُبهذاُالقانونُ

 
 
 

  


