
  /8المرسوم التشرٌعً رقم /
  رئٌس الجمهورٌة

  بناء على أحكام الدستور
  ٌرسم ما ٌلً

  (1المادة )
الفعالٌات االقتصادٌة للمشارٌع السٌاحٌة أو  تعاد جدولة القروض والتسهٌالت الممنوحة ألصحاب

ٌات االقتصادٌة األخرى المتأخرٌن أوالحرفٌة أوغٌرها من الفعال الصناعٌة أوالتجارٌة أوالخدمٌة

تجاه المصارف العامة حتى غاٌة صدور هذا المرسوم التشرٌعً وٌتم  عن سداد التزاماتهم

فوائد التأخٌر والغرامات غٌر المسددة فقط لغاٌة تارٌخ توقٌع الجدولة شرٌطة  اإلعفاء من كامل

 د وعلى مسؤولٌة ادارة المصرفمن توفر الضمانات وكفاٌتها وقدرة المدٌنٌن على السدا التأكد

  .المعنً
  (2المادة )

التأخٌر والغرامات غٌر المسددة كل من ٌقوم بسداد األقساط المستحقة غٌر  ٌعفى من فوائد

  .خالل فترة سرٌان هذا المرسوم التشرٌعً المسددة وذلك
  (3المادة )

المرسوم التشرٌعً على هذا  تسدد أرصدة القروض المشار الٌها فً المادة األولى من أحكام

  .عشر سنوات أقساط شهرٌة أو ربع سنوٌة أو نصف سنوٌة لمدة ال تتجاوز
  (4المادة )

 إجراءات المالحقة القضائٌة وتنفٌذ األحكام القضائٌة المبرمة بحق المدٌنٌن والكفالء توقف -أ

أن ٌنفً  شرٌعً دوناعتبارا من تارٌخ التوقٌع على اتفاق الجدولة طبقا ألحكام هذا المرسوم الت

الٌها والنتائج  وقف هذه اإلجراءات واالحكام امكانٌة متابعة كل منها وفق المرحلة التً وصلت

المرسوم التشرٌعً وفق  الناشئة عنها فً حال فقدان المدٌن حقه فً االستفادة من احكام هذا

  .التشرٌعً المحدد فً التعلٌمات التنفٌذٌة الصادرة لهذا المرسوم
المرسوم التشرٌعً إذا تخلف عن تسدٌد أربعة  د المدٌن حقه فً االستفادة من أحكام هذاٌفق-ب

سنوي وٌطالب العمٌل بالغرامات وفوائد التأخٌر  أقساط شهرٌة أو قسطٌن ربعٌٌن أو قسط نصف

  .التشرٌعً وٌطبق على األقساط المستحقة فوائد التأخٌر المعفاة بموجب أحكام هذا المرسوم
التشرٌعً سارٌة  ضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق أحكام هذا المرسومتبقى ال-ج

ملتزمٌن بتعهداتهم السابقة  وٌبقى المدٌنون األصالء والكفالء والضامنون االحتٌاطٌون وورثتهم

إضافٌة وفقا لما هو محدد فً  تجاه المصرف حكما وفً حال عدم كفاٌة الضمانات ٌطلب ضمانة

  .تنفٌذٌة لهذا المرسوم التشرٌعًالتعلٌمات ال
  (5المادة )

العادٌة على أرصدة الدٌون المجدولة اعتبارا من تارٌخ توقٌع اتفاق  تسري الفائدة العقدٌة

توقٌع االتفاق خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلغ المدٌن قرار الجدولة وإال ٌسقط  الجدولة بحٌث ٌتم

تارٌخ  التشرٌعً على أن ٌتم التبلٌغ خالل عشرة أٌام منباالستفادة من أحكام هذا المرسوم  حقه

  .صدور القرار
  (6المادة)

المبلغ  / بالمئة من5/ بالمئة إلى /2تستوفى من المدٌن دفعة حسن نٌة بنسبة تتراوح من / -أ

  .الخاضع للجدولة عند تقدٌم طلب الجدولة وفقا للتعلٌمات التنفٌذٌة
ثالثة أشهر اعتبارا من تارٌخ نفاذ  دٌوان الفرع المعنً لغاٌةٌتم تقدٌم الطلب وتسجٌله فً  -ب



الجدولة خالل ثالثة أشهر من تسجٌل  هذا المرسوم التشرٌعً وعلى المصرف البت فً طلب

هو محدد فً التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا المرسوم  الطلب مستكمال لكافة الوثائق المطلوبة وفقا لما

  .التشرٌعً
  (7المادة )
مٌالدٌة تبدأ من تارٌخ توقٌع اتفاق الجدولة وتحدد  مدٌن فترة سماح ال تزٌد على سنةٌمنح ال

  .المرسوم التشرٌعً بحسب التعلٌمات التنفٌذٌة لهذا
  (8المادة )

 ٌستفٌد المدٌنون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشرٌعً من أي قرض أو تسهٌالت من ال

بذمة  الجدولة لحٌن سداد كامل االلتزامات المترتبة المصارف والمؤسسات المالٌة خالل فترة

  .المدٌن
  (9المادة )
 من أحكام هذا المرسوم التشرٌعً القروض الممنوحة للمتعاملٌن مع المصرف الزراعً تستثنى

  .التعاونً المستفٌدٌن من مراسٌم وقوانٌن جدولة سابقة
  (11المادة )

  .لخاصة بهذا المرسوم التشرٌعًا ٌصدر وزٌر المالٌة التعلٌمات التنفٌذٌة
  (11المادة )

  .نافذا من تارٌخ صدوره ٌنشر هذا المرسوم التشرٌعً فً الجرٌدة الرسمٌة وٌعتبر
 .مٌالدي 2114-2-2لـ هجري الموافق 1435-4-2دمشق فً 


