
     اقتراح قانون
  المنفذ بالمرسومم   القانون   يرمي الى تعديل 

   وتعديلتته   14/4/1961   تاريخ   6479  رقمم 

 :  الولى  مادة   ال

بحيث ُيصِبح »إنشاء،  وتعديلتته14/4/1961 تاريخ 6479عّدل عنوان القانون الُمنّفذ بالمرسوم رقم ُي    
فصممممل النقممممل المشممممترك عن مصمممملحة الكهربمممماء والنقممممل المشممممترك مصمممملحة النقممممل المشممممترك« بممممدًل من »

نشاء مصلحة ت  الحديد والنقل المشترك«. سككسّمى مصلحةُواإ

 وتعديلتته،14/4/1961 تاريخ 6479لغى المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسومم رقمم ُت ة:ثانيالمادة ال
ستعاض عنها بالنص التالي:ُوي
   الجديدة:  ثانية  المادة ال»      

وسائله على نواعه وأى "مصلحة النقل المشترك"م وتتولىم النقل المشترك بجميع ّسمُتنشأ مصلحة ت
لحقات والمخازنُموال والحقوق والمأبما في ذلك جميع ال، دراته واستثمارهإراضي اللبنانية وأال

.ب عليه من موجباتّقة به و كل ما يترتّتعلُالم
راعاة الصلتحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهاتُوذلك مع م

.« خرى في مجال النقل البري والجوي والبحريأ

 بهذا القانون فورم نشره في الجريدة الرسمية. ُيعَمل ثالثًا:

بول يعقوبيان ةالنائب
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اسأبــاب المــوجبــــــة

نشأ مصلحة سككأقد ، وتعديلته14/4/1961 تاريخ 6479ذ بالمرسومم رقمم ّنفُلما كان القانون الم
دارة واستثمارم خطوط السككإراضي اللبنانية و أتتولى النقل المشترك على الوهي الحديد والنقل المشترك 

الحديدية.

د لها من وجودمُت من الماضي السحيق في لبنان ولم يعََحصبأولما كانت سكك الحديد وخطوطها قد 
.رض الواقعأعلى 

كان ذلكأشكال ووسائل هذا النقل سواء أ جميع ًصلأولما كانت عبارة "النقل المشترك" تشمل 
.ابواسطة سكك الحديد او غيره

   
 تعديل تسمية المصلحة المذكورة عن طريق حذف عبارة في ضوء ذلك،ولما كان من الضروري          

نواعه ووسائله مع حذف كل ماأتها للنقل المشتركم بجميع اكيد على شمول صلحيأ"سكك الحديد" منها، والت
،وذلك طبعاً مع النص صراحة علىرض الواقعأد موجودة على ُشير الى خطوط السكك الحديدية التي لم تعُي

الصلحيات الممنوحة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية النافذة الى جهات أخرى في مجال ُمراعاة
 منعاً يي تعاُرض أو التباس في هذا  الميدان في ظل تعّدد النصوص المتعلّقةالنقل البري والجويم والبحري

ه.  بالنقل في لبنان والجهات التي تتولل

لـــــــــــــذلــــــــــــك

أتقّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون هذا الُمرفَق على أمل مناقشته وإقراره.

النائبة بول يعقوبيان
                                                                                            28/2/2019      


