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 1232لم ُتفحص في ألف مركبة  867": النهار"سعد لـمن رسوم الميكانيك  ضياع في آلية تطبيق اإلعفاء

 تىموريس م

 
اآللية الخصوصية والعمومية ركبات أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية االخيرة اقتراح القانون الذي قدمه النائبان ياسين جابر وأمين شري، والهادف الى إعفاء جميع الم

 .0202 – 0202من رسم السير السنوي للعام والدراجات النارية والمركبات اآللية المعّدة لإليجار 
  

إاّل أّن هذا القانون المعجل المكّرر، والمؤّلف من مادة وحيدة، لم يعِط . كانون األّول الجاري 02ت في، في جلسته التي عقداإلعفاء من رسوم الميكانيك# مجلس قانونأقّر ال
ط يطاول فق% 222سب الّنص، فإن اإلعفاء الكامل بنسبة وفقًا للصيغة التي أقر بها القانون، لم يكن هذا اإلعفاء شاماًل وبنسب كاملة، وبحف. اإلجابات الشافية عن كّل األسئلة

أّما بالنسبة إلى اآلليات  .0202، وَمن دفع الرسم يعفى من المبلغ الذي كان سيدفعه في 0202عن سنة   اآلليات العمومية وباصات نقل الركاب والسيارات المخصصة للتأجير
عفاء وفق تاريخ صنع السيارة وعدد األحصنة واالرقام في المئة، حيث ُحّددت نسب اإل 02و 02تراوح ما بين الخصوصية، والدراجات النارية الخصوصية، فستعفى بنسبة 

 12والتي يفوق عدد أحصنتها الـ 0222إطالقًا مثل السيارات المصنوعة بعد العام  المميزة، مع أخذ الوضع االجتماعي للمواطنين في االعتبار، ومنها من لم يطاولها اإلعفاء
أما بالنسبة الى الذين دفعوا رسوم العام الحالي، فأشار رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس . حصاناً  02د أحصنتها الـويفوق عد 0220انًا، والسيارات المصنوعة بعد العام حص

 .0202ى إعفاء هؤالء من الرسوم المتوجبة عليهم للعام إلى أن القانون ينص عل
  

ب أن تضعها، وال إلى الغرامات على المتأخرين في سداد الرسوم بالنسبة الى المواطنين الذين انتظروا اآلليات التنفيذية، كما لم يشر إلى الجهة التي يج لم يتطرق هذا القانون إلى
المتأخرين عن السداد يجب ان تكون بحسب  ون اإلعفاء الكامل، فأتاهم اإلعفاء جزئيًا، فيما تحدث بعض المعلومات عن ان غرامةحتى إصدار القانون بحجة إمكان صدور قان

 .تبقية غير المعفى منهاالنسبة الم
  

هيئة إدارة السير مع هذا القانون واإلرباك الذي سيواكب تطبيقه  أبعد من اآلليات التنفيذية لهذا القانون والتساؤالت التي يمكن طرحها إنطالقا مما تم إقراره لناحية كيفية تعامل
وفي هذا السياق، يؤكد . رح تساؤالت حول ما قد يحمله القانون من تبعات على السالمة المروريةاإلعفاء بحسب السيارات، ومصير غرامات التأخير، ُتطلجهة اختالف نسب 

ر من رسوم الميكانيك، اال انه ال يجوز ان انه رغم اعفاء السيارات واآلليات العمومية والسيارات المخصصة للتأجي" النهار"لـ عضو جمعية مستوردي السيارات في لبنان سليم سعد
ت لم تدفع رسوم فبحسب االحصاءات واالرقام الرسمية يتبين ان هناك سيارا. المعاينة الميكانيكية التي هي اساسية وضرورية للسالمة العامة والسالمة المرورية ُتعفى من

 :ًا ان هذا الرقم يتكرر سنويًا أيضًا، وهي مفصلة كاآلتيمليون دوالر سنوياً، علم 01دولة خسارة مبلغ يقارب الميكانيك، اي لم تخضع للمعاينة الميكانيكية، مما يكّبد خزينة ال
 :من بينها 02/20/0220مسجلة حتى ( سيارة عمومية 00200+ سيارة خصوصية  2023210)  مركبة خصوصية وعمومية  2000312¶ 
 .سنة 21ا يفوق عمره 103222للمعاينة الميكانيكية، ومنها ما يقارب سيارة خصوصية لم تسدد الرسوم ولم تخضع  032022 -
  
 .سنة 21عمرها يفوق  2223سيارة عمومية لم تسدد الرسوم ولم تخضع للمعاينة الميكانيكية، ومنها ما يقارب  3030 -
  
 :من بينها( موميةآلية ع 20222+ آلية خصوصية  200200) 02/20/0220آلية خصوصية وعمومية مسجلة حتى  201100¶ 
 .سنة 21عمرها يفوق  202221آلية خصوصية لم تسدد الرسوم ولم تخضع للمعاينة الميكانيكية، ومنها  200002 -
  

 :طّبق الى اآلن، تنص علىمن قانون السير، التي لم تُ  020ويعود سعد ليؤكد ان احكام المادة 



ى السالمة العامة، كالمركبات المصدومة على هيكلها األساسي أو تلك التي تعرضت للتلحيم أو لتي تشكل خطرًا علُيحظر استيراد المركبات اآللية غير الصالحة للسير وا -
اسطة وكذلك استيراد أنصاف المركبات سواء مقدماتها أو خلفياتها، منعًا إلعادة جمعها بو التوصيل أو الحريق أو الغرق أو التآكل بشكل يؤثر على متانتها أو على ميزانيتها، 

 .لتوصيل عند دخولها األراضي اللبنانيةالتلحيم أو ا
ن مطابقة هذه المركبات لمواصفات الصانع، تُنشأ في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات المستعملة المستوردة من الخارج، مراكز معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق م  -

 .والداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل در عن وزراء المالوتحّدد دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار يص
كبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد ريثما يتم إنشاء هذه المراكز، على المستورد عند استيراد المركبات المستعملة أن ُيبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المر   -

أما المركبات الواردة من الواليات المتحدة االميركية، فعلى المستورد إبراز رخصة سير . علي تؤكد صالحيتها للسيرق تاريخ الشحن الفالتصدير ال يتعدى تاريخها شهرين يسب
مركبات يتعلق باستيراد الأما في ما "(. Reconstructedأو " Salvage"حين يكون مكتوبًا عليها عبارة )عدمها  المركبة التي تحّدد صالحيتها للسير لجهة السالمة العامة أو

 .المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعاله فيمكن اعتماد أي من النموذجين تبعًا لما هو معتمد في البلد الُمصّدر
سنة، وذلك بعد  لميكانيكية مرة كلو مركبة آلية، ان تخضع للمعاينة ان السير، والتي تنص على انه يجب على كل سيارة امن قانو  210ويذّكر سعد بالبند االول من المادة  

 .مرور ثالث سنوات على تاريخ وضعها في السير ألول مرة في لبنان أو خارجه
 


