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الجمهورية اللبنانية

قانون رقم /051/
يرمي الى منع استيراد السيارات المستعملة التي
مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات.

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصو:

المادة األولى  :المعدلة بالقانون رقم /026/تاريخ .0996/8/01

يمنع استيراد سيارات السياحة المحددة فيي البنيد الوم مين الميادة  066مين قيانون السيير رقيم  26/62وتعديالتيو ااا
كان مضى على صنعها اكثر من ثماني سنوات.

يسييتثنى ميين المنييع السيييارات الثابييت النهييا ىييحنت رالسييا الييى لبنييان قبي  ،0996/5/01تيياريخ نشيير ىيياا القييانون فييي

الجريدة الرسمية والتي وصلت الى لبنان قب تاريخ  01حزيران .0996
يجييأ الن يثبييت تيياريخ الشييحن بحريييا البحيير بواسييحة بييوالف الشييحن المننميية فييي اريير مرفي ىييحنت منييو السيييارات محييد

المرافئ اللبنانية وم تقب ك داة إثبات إم البوالف التي تشهد الن السيارات قد حملت فعال على الباررة الناقلة.

يشييترع عنييد تسييجي السيييارة المسييتعملة والمسييتوردة بعييد صييدور ىيياا القييانون تقييديم الفيياد ميين الييدوائر الرسييمية الم تصيية ،
تثبت صالحية السيارة المستوردة للسير  .تستثنى من ىاا المنع السيارات التي مضى على صنعها اكثر من ثالثين سنة ولها

صفة السيارات امثرية.
المادة الثانية  :يعم بهاا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء

اإلمضاء :عمر كرامي

بيروت في 2ايار 0996
اإلمضاء :الياس الهراوي

الجمهورية اللبنانية
قانون رقم 166
استثناء سيارات موظفي السلك ال ارجي في وزارة ال ارجية
وسيارات الموظفين اللبنانيين العاملين في المننمات
الدولية التابعة لألمم المتحدة من المنع المنصوص عليو
في المادة األولى من القانون الرقم  051تاريخ  2ايار. 0996
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصو :
المادة األولى :يستثنى من المنع المنصيوص علييو فيي الفقيرة األوليى مين الميادة األوليى مين القيانون اليرقم  051تياريخ 2اييار
 0996السيييارات ال اصيية بمييوظفي السييلك ال ييارجي فييي وزارة ال ارجييية العيياملين فييي البعثييات اللبنانييية فييي
ال ييارو ،والسيييارات ال اصيية بييالموظفين الملحقييين فييي ىيياه البعثييات وكييالك السيييارات ال اصيية بييالموظفين
اللبنانيين العاملين في المننمات الدولية التابعة لألمم المتحدة.
ويشترع الن تكيون السييارة مسيجلة ب سيم الموظيع المعنيي قبي سينة عليى األقي مين تياريخ عودتيو اليى لبنيان وان
تكون امستفادة من امستثناء لمرة واحدة ولسيارة واحدة للش ف الواحد.
المادة  : 6ينشر ىاا القانون في الجريدة الرسمية ويعم بو اعتباراً مين تارييخ العم بالقانون الرقيم  051تاريييخ
ايار .0996

بعبدا في  1تشرين الثاني 0991

صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء  :رفيا الحريري

اإلمضاء  :الياس الهراوي
رئيس مجلس الوزراء
اإلمضاء  :رفيا الحريري
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