الجمهورٌة العربٌة السورٌة

المرسوم التشريعي رقم  /66/لعام 1662
رئٌس الجمهورٌة
بناء على أحكام الدستور
و على قانون السٌر رقم  91لعام  9191وتعدٌالته .
ومقتضٌات المصلحة العامة .

يرسم ما يلي

مادة

-2

ٌتم خالل األعوام : 1002-1002

استبدال جمٌع سٌارات الركوب الصغٌرة السٌاحٌة المسجلة بالفئة العامة ذات سنة صنع  2790وما قبل .
ب -استبدال جمٌع سٌارات الركوب الصغٌرة (السٌاحٌة ) المسجلة بالفئة الخصوصٌة ذات صنع سنة  2790وما قبل
ج -استبدال جمٌع السٌارات الركوب الصغٌرة (السٌاحٌة ) المسجلة بالفئة الحكومٌة ذات صنع  2790وما قبل .
مادة ٌ -1تم خالل األعوام : 1009-1003

استبدال باقي السيارات الركوب الصغيرة (السياحية )المسجلة بالفئة الخصوصية من سنوات صنع -2962
2976
مادة ٌ -3وقف تجدٌد ترخٌص سٌارات الركوب الصغٌرة (السٌاحٌة )المٌنة فً المادتٌن /2/و  /1/من هذا المسوم بنهاٌة
العام المحدد لذلك ٌنم ارساها الى معمل الصهر بحماه وفق األصول المتبعة بهذا الشأن ,وٌجوز لمالكً السٌارات السٌاحٌة
الخاصة أن ٌطلبوا استمرار تجدٌد تراخٌص سٌاراتهم وذلك لقاء رسم سنوي اضافً مقداره /100/لٌرة سورٌة عن كل
حصان مالً اذا كانت هذه السٌارات مستوفٌة لشرائطها الفنٌة و شروط السالمة وحماٌة البٌئة .
مادة ٌ -4توجب على الجهات الحكومٌة صاحبة السٌارات الركوب الصغٌرة (السٌاحٌة )الموصوفة فً البند (ج)من المادة
 /2/أعاله رصد االعتمادات الالزمة فً خططها السنوٌة .
مادة ٌ -5سمح باستٌراد سٌارات الركوب الصفٌر (السٌاحٌة ) البدٌلة عن السٌارات القدٌمة المذكورة أعاله وفق األنظمة
النافذةمع األخذ بما ٌلً :
أ -تستوفً نصف الرسوم الجمركٌة النافذة على استٌراد السٌارة السٌاحٌة المستبدل بها .
بٌ -شترط فً سٌارات الركوب الصغٌرة (السٌاحٌة)المطلوب االستبدال بها (باستثناء السٌارات السٌاحٌة العامة
التً تعمل على الخطوط الخارجٌة الدولٌة )ما ٌلً
 -2ان ال تقل سنة صنعها عن عامٌن من تارٌخ إدخالها الى سورٌة
 -1أن ال تزٌد استطاعة محركها عن /29/حصان مالٌا وال تزٌد سعته عن /209/لٌتر .
ج -بالنسبة للسٌارات السٌاحٌة العامة التً تعمل على الخطوط الخارجٌة ٌشترط باستبدالها ما ٌلً :
 -2أن ال تقل سنة صنعها عن عامٌن من تارٌخ ادخالها الى سورٌة .
ٌ -1مكن أن تزٌد استطاعة محركها عن  /29/حصانا مالٌا و تزٌد سعته عن /209/لٌتر .
 -2ان ٌستمر تسجٌلها بالفئة العغامة بعد استبدال و ٌستوفً فارق الرسوم الجمركٌة وفق األحكام
الواردة فً القرار رقم (/23م د ) تارٌخ 02021000م وتعدٌالته فً حال التحوٌل الى الفئة
الخصوصٌة .

المادة ٌ -6ستمر العمل بأحكام هذا المرسوم بالنسبة لسٌارات الركوب الصغٌرة التً ٌمضً على
سنة صنعها المدد المحددة فً المادتٌن /2/و  /1/أعاله .
المادة ٌ -7صدر وزٌر النقل التعلٌمات التنفٌذٌة األحكام هذا المرسوم .
المادة ٌ -8نشر هذا المرسوم فً الجرٌدة الرسمٌة و ٌبلغ من ٌلزمه لتنفٌذه
دمشق فً 222222312:هـ والموافق لـ 192221002

رئيس الجمهورية
بشار األسد

