
 

 ألسباب الموجبةا

قتصاد یات لإلما یشّكلھ من تحدّ عن أثر فیروس كورونا المستجدّ و الناتجةفي ضوء القوة القاھرة العالمیة 

 الوطني،

المالیة  یام بممارسة الواجبات المصرفیة وحالت دون الق  طارئة ستثنائیةإو لما كانت البالد تمّر بظروف 

 العقدیة،خالل المھل 

أخر في السداد بسبب و لما كان من المتوقّع أن تشھد المرحلة القادمة حاالت مرتفعة لعدم السداد أو التّ 

ّ طول فترات اإل  على األمن الوقائي، قفال الملزم الناتج عن قرار التعبئة العامة حفاظا

ً مة كورونا، من أز رةالمتضرّ القطاعات بدّ من تعلیق إستحقاقات األشخاص وو لما كان ال  للعدالة  صونا

 حمایة ألصحاب ھذه الحقوق،و

ستثنائیة في إمالیة إجراءات تشریعیة مصرفیة وتخاذ إالنظام العام یحتّمان و لما كانت المصلحة العامة و

 ة التي تشھدھا البالد،حالة الطوارئ الصحیّ  ظلّ 

كان لمواجھة ظروف المالزمان و د فيمحدّ  عاجل، ستثنائيإستثنائیة تحتّم نظام و حیث أّن الظروف اإل

لحین زوال دة وعادیة في شروط محدّ طرق غیرمستعجلة ود البالد وذلك بتدابیرعادیة تھدّ طارئة وغیر

 ،التھدید

 : مادة وحیدة 

ً : الفقرة األولى  ً  ألي نص آخر، خالفا رة من قتصادیة المتأثّ عمالء القطاعات اإل دیونأقساط  تعلّق حكما
ستحقاقات القروض إتجّمد جمیع و أو كونتورات التسلیف لدى المصارفنتشار فیروس كورونا إآثار 

القانونیة جراءات اإل كما تعلّق جمیع .ھرأش ٦ ترّحل لمدة ، و۰۱/۰٤/۲۰۲۰من  علیھا ةالفوائد المستحقّ و
المصارف أو كونتوارات التسلیف ال تتقاضى للمشمولین بأحكام ھذا القانون و التنفیذیةأو القضائیة أو

 .على تأجیل السدادأیة عمولة أو تفرض فوائد تأخیر القانونیة أو التعاقدیة أوالجزاءات 
 
  

الشھري دخلھم الذین ال یتجاوز  عمالءال ،حصراً  في الفقرة األولىتشمل الدیون المذكورة : الفقرة الثانیة 
عن العمل بشكل ، أو توقیفھم وما دون العمالء الذین تّم تخفیض دخلھم الى النصف ،د األدنى لألجورالح

قطاع السیاحة والمطاعم  كما تشمل. ض دخلھم الى النصف أو ما دونبالتالي خفّ و جزئي أو نھائي
األزمة، خاصة المؤسسات رة مباشرة من المتضرّ نتاجیة وكافة القطاعات اإل شركات النقل، ،والمقاھي

 .المتوسطة منھاالصغیرة و
 

 .الالزمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون طبیقیةمجلس الوزراء المراسیم الت یصدر

 .یعمل بھذا القانون فور نشره في الجریدة الرسمیة 


