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  1املادة رقم 

جيوز للمدينني الذين مل يقوموا بتوثيق اقرارات بسداد املديونية ، وللمدينني 
الدفعات  -آل او بعض  -ختلفوا عن سداد الذين قاموا بتوثيق االقرارات و

املستحقة عليهم ، طبقا لطريقة السداد النقدي الفوري ، ان يتقدموا لسداد 
  : الدفعات املتأخرة طبقا للشروط التالية 

ان يقوم املدين الذي مل يوثق مديونيته بتوثيق هذه املديونية خالل شهرين  -
  . من تاريخ العمل هبذا القانون

  . 1999/6/30ا بسداد الدفعات املتأخرة يف موعد غايته ان يقوم -
يضاف اىل آل دفعة ، وحىت تاريخ الوفاء هبا ، التكاليف املالية املقررة يف  -

 1993لسنة  41من القانون رقم ) 5(مكررا من املادة رقم ) 1(البند رقم 
  . م1995لسنة  8املعدل بالقانون رقم 

% 15عن مدة اربعة اشهر ، وذلك بواقع يضاف اىل آل دفعة غرامة تأخري  -
  . سنويا

يضاف اىل مبلغ الدفعة او الدفعات اليت تأخر املدين عن سدادها غرامة عدم  -
حتتسب على مبلغ الدفعة بعد ان تضاف اليه التكاليف % 5التزام بنسبة 

من هذا املادة ) 4(و ) 3(املالية وغرامة التأخري املنصوص عليهما يف البندين 
ك عن الفرتة من تاريخ انتهاء مهلة االربعة اشهر وحىت تاريخ الوفاء ، وذل

  . بالدفعة
يرتتب على قيام املدين بسداد الدفعات املتأخرة عليه ، طبقا لتلك الشروط ، 

 .ااء االجراءات القانونية والقضائية اليت مت اختاذها ازاءه
  
 

  2املادة رقم 
جيوز للمدينني الذين ختلفوا عن سداد قسط او اآثر من اقساط اجلدولة ، طبقا 
لطريقة السداد على اساس جدولة املديونية على اقساط سنوية متساوية ، ان 

  . 1999/6/30يتقدموا لسداد االقساط املتأخرة يف موعد غايته 
امة عدم يضاف اىل مبلغ القسط او االقساط اليت تأخر املدين عن سدادها غر

سنويا ، وذلك عن الفرتة من تاريخ استحقاق القسط وحىت % 5التزام بنسبة 
  . تاريخ الوفاء به طبقا الجل السداد الوارد ذآره يف هذه املادة



يرتتب على قيام املدين بسداد االقساط املتأخرة عليه ، طبقا ملا هو مقرر ، 
 .ها ازاءهااء االجراءات القانونية والقضائية اليت مت اختاذ

  
 

  3املادة رقم 
م وفقا لطر يقة 1998/9/6تدمج الدفعتان ، الربعة املقرر استحقاقها يف 

م ، ويتم 1999/9/6السداد النقدي الفوري واخلامسة املقرر استحقاقها يف 
م والثانية يف 1999/9/6سدادمها على ثالث دفعات متساوية تستحق االوىل منها يف 

  . م 2000/9/6 م ، والثالثة يف2000/3/6
التكاليف املالية  -وحىت تاريخ استحقاقها  -يضاف فقط اىل امبلغ آل دفعة 

لسنة  41من القانون رقم ) 5(مكررا من املادة ) 1(املقررة يف البند رقم 
 .م1995لسنة  80م املعدل بالقانون رقم 1993

  
 

  4املادة رقم 
 .على الوزراء آل فيما خيصه تنفيذ هذا القانون
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 شبكة املعلومات القانونية 


