اقتراح قانون
يرمي الى تعليل رسومدم رخص سوق اللراجات الليّة
في قانون السير الجليل رقم  243تاريخ  22/10/2012وتعليلتته
المالة الولى :

ّ
لحدمدمق بقدم دمدمانون السدم دمدمير الجليدم دمدمل رقمدم  243تدم دمدماريخ
الم َدم
المتعلق برسدم دمدموم رخص السدم دمدموق ُ
ُيلغى الجدم دمدملول " خامس دم دماً " ُ
ويستعاضدم عنه بالجلول التالي:
 22/10/2012وتعليلتتهُ ،
خامساً

– رسوم رخص السوق

البيان

عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات

قيمة الرسم ل.ل.
30,000

عن كل رخصدمدمة سدمدموق لجميدمدمع المركبدمدمات الليدمدمة على اختلتف أنواعهدمدما ومن 200,000
المتعلّق دم دمدمة
مختل دم دمدمف الفئ دم دمدمات خصوصدم دم دميدم أو عم دم دمدمومي ،باس دم دمدمتثناء الفئ دم دمدمة الولى ُ
باللراجات الليّة ،وعن كل توسع في صلتحية رخص السوق
عن كل رخصة سوق لراجة آلية

عن كل رخصة سوق تُعطى بلل ضائع أو ُم ّ
مزق أو عنل تجليلها

45,000
25,000

المالة الثانية :
عمل بهذا القانون فوردم نشره في الجريلة الرسمية.
ُي َ

النائبة بول يعقوبيان
28/2/2019

اسأبــاب المــوجبــــــة
لما كان قانون السير الجديد رقم  243تاريخ  22/10/2012وتدديتته ،قد فرض في المواد 197
وما يلياا منه اسستحصال على رخصة سوق لقيادة أي مركبة آلية على الطريقق ومن هذه المركبات
تندرج في نطاق الئةة اوولى من رخص السوق.ق
الدراجات اللية التي ِ
ُلحق به رسما ً موحّ داً على رخص
ولما كان قانون السير الجديد قد فرض في الجدول "خامساً" الم َ
السوق لجميع المركبات اللية من مختلف الئةات هو  200,000ل.ل ،.في حين أن رسم رخص سوقق
الدراجات الليّة يقتضي أن يكون مقداره أق ّل من ذلك بكثير نظراً ون أللبية اوأخاص الذين يستدملون هذه
الدراجات هم عادة من الئةات المددومة اقتصاديا ً كما بالنظر إلى قيمة وثمن أللب هذه الدراجات.
ولما كان من واجب الدولة تأجيع المواطنين على اسلتزام بالقانون وتمكينام من ذلك بأتى الوساةل
ومن ضمناا تخئيض الرسومق عند اسقتضاء.ق
ولما كان تأجيع اسستحصالق على رخص السوق من أأنه أن يندكس إيجابا ً على الستمة المروريّة
نظراً لممتحان الذي يخضع له طالب الرخصة قبل استحصاله علياا.
ولما كانت اوسباب المُتق ّدمة قد أملَت إعداد اقتراح القانون المُر َفقق لتخئيض رسوم رخص سوقق
الدراجات الليّة.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ال ُمرفَقق على أمل مناقشته وإقراره.
النائبة بول يعقوبيان
28/2/2019

