مذكرة حول

اشكاليات حبس املدين املعسروتوصيات مقترحة

إعداد:
مركزالعدل للمساعدة القانونية ومركزالفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية
الثالثاء 15 ،كانون الثاني 2019

تقديم:
تكثفت املناقشات خالل األسابيع األخيرة حول موضوع شمول "الغارمات" بقانون العفو العام املنظور حاليا أمام مجلس
األمة بغرفتيه (النواب واألعيان) ،وشكل ذلك فرصة ملناقشة موضوع حبس املدين املعسر واإلشكاليات التي تنجم عن
ذلك .ولهذه الغاية قام مركز العدل للمساعدة القانونية ومركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية بإعداد
مذكرة تتناول األسباب التي أدت الى الزيادة امللموسة في أعداد املوقوفين في السجون بسبب عدم قدرتهم على تسديد
االلتزامات املالية املترتبة عليهم ،نتيجة القروض التي حصلوا عليها من خالل ما يمكن االطالق عليه السوق املوازي
لإلقراض ،إشكاليات حبس املدين املعسر وتداعيات ذلك على الحياة االقتصادية آلالف األسر األردنية ،وعلى الدولة
ككل .ومن ثم قدمت املذكرة قراءة قانونية ملجمل نظام السوق املوازي لإلقراض واستخدام الشيكات (كأداة ائتمان) ،الى
جانب غيرها من األدوات املالية ،وقدمت املذكرة مجموعة من التوصيات التي من شأن األخذ بها التخفيف من تفاقم هذه
املشكلة وتحد من املمارسات السلبية وحاالت االستغالل سوء استعمال الحماية القانونية.

السياق العام:
تزايددت أعدداد القي د د د ددايدا التنفيدذيدة بحق من تترتدب عليهم قيود مداليدة تدأخروا في س د د د دددادهدا نظرا للظروف االقتص د د د دداديدة
الصد د ددعبة التي يمر بها األفراد واألسد د ددر وفق احصد د ددائيات رسد د ددمية حديثة ويعتبر الجهل وضد د ددعف املعرفة القانونية بتبعات
توقيع الشيكات وكفالة املدينين من أكثر األسباب التي أدت إلى هذه الزيادة.
حيث اض د ر الكثيرون نتيجة ضدديق الحالة املادية إلى االسددت جال في االسددتدانة والتوقيع على ضددمانات للتسددديد تفرض
عليهم التزامات خ يرة ،دون تقدير مدى قدرتهم على الوفاء بها أو معرفة التبعات املترتبة عليها ،األمر الذي عرض اآلالف

للحبس التنفيذي أو لعقوبة الحبس الجزائي نتيجة لكفالة أش د د د دخاص أو توقيع كمبياالت وش د د د دديكات ال يقابلها رص د د د دديد،
أغلبهم أرباب أسر ،من آباء وأمهات.
وعلى الرغم من االعتراف بأهمية تدخل املشرع لحماية التجار واملحافظة على استقرار املعامالت املالية من خالل نصوص
تجرم التالعب باألوراق املالية ليمان الثقة وسرعة املعامالت التجارية تماما كما لو تم التعامل بالنقد ،لكن في ذات
الوقت يجب أن يقف املشرع على مسافة متساوية بين جميع االطراف التي يخاطبها النص القانوني ت بيقا للمبدأ
الدستوري (املساواة أمام القانون) لغايات خلق توازن في الحماية التشريعية وعدم تغليب مصلحة فئة على مصلحة فئة
أخرى بحيث تشمل حماية املشرع اييا حماية األفراد من اساءة استخدام هذه النصوص من قبل التجار بتحويل األوراق
التجارية خاصة الشيك من اداة وفاء إلى أداة ائتمان ،واالبتعاد عن اللجوء إلى سلب الحرية لتنفيذ االلتزامات املالية بما
يتوافق مع املعايير الدولية التي أعلن األردن التزامه بها عندما صادق ونشر العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية
والسياسية في الجريدة الرسمية عام  2006الذي نص صراحة في املادة ( 11ال يجوز سجن اي انسان ملجرد عجزه عن
الوفاء بالتزام تعاقدي ) كما استندت املحكمة الدستورية على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية في
اصدار بعيا من أحكامها 1إال أننا نجد أن ذلك لم ينعكس على التشريعات األخرى ولم توفر الحماية الالزمة بل ساهمت
في تفاقم املشكلة ،كما أن هذا النوع من االشكاالت القانونية ال تدخل ضمن الجرائم التي يشملها العفو العام.

الطارالتشريعي:
تتنداول هدذه املدذكرة مش د د د ددكلدة تزايدد حداالت حبس املددين املعس د د د ددر من حيدث األس د د د دبداب والتبعدات املترتبدة عليهدا كمدا تقددم
مقترحات ملواجهة هذه الظاهرة ،وذلك ملسدداعدة الدولة األردنية في ت وير إجراءات وأدوات تسدداهم في التقليل من حاالت
حبس املدين والتخفيف من التبعات االقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة لهذا اإلجراء.
س ددمو قانون التنفيذ بحبس املدين مدة تص ددل إلى  90يوم في الس ددنة الواحدة للدين الواحد ،وعلى الرغم من أن املادة 22
من قانون التنفيذ منحت القاض د د ي س د ددل ة تقديرية في اص د دددار القرار املناس د ددب ولم ترد على س د ددبيل االلزام باص د دددار قرار
الحبس واع ته سد د ددل ة دعوة االطراف للتثبت من اقتدار املدين على تسد د ددديد الدين إال أن الواقع العملي يشد د ددهد ت بيق
مغدداير لهددذا النص إذ يتم اللجوء غددالبددا إلى حبس املدددين بندداء على طلددب الدددائن دون اتخدداذ االجراءات الالزمددة للتثبددت من
اقتداره كما ال يتم التوس د ددع في تفس د ددير عبارة (اص د دددار القرار املناس د ددب) الواردة في هاية الفقرة (أ) من هذه املادة لتش د ددمل
س د ددل ة القاض د د ي في مس د دداعدة االطراف للوص د ددول إلى تس د ددوية مرض د ددية بيرهما واالبتعاد قدر اإلمكان عن اللجوء إلى قرارات
الحبس واعتباره مالذا أخيرا لتحصد دديل الحقوق ،اسد ددتنادا الى ما نصد ددت عليه املادة  11من العهد الدولي الخاص بالحقوق
املدنية والسددياسددية التي لم يتم ت بيقها اال في قرار وحيد صدددر عام  2014يقض د ي برفل طلب حبس املدين اسددتنادا إلى
نص هذه املادة.
وتكمن خ ورة هذا النص في امكانية اسد د د ددتمرار حبس املدين املعسد د د ددر كل سد د د ددنة ملدة  90يوم عن الدين الواحد وفي حال
تعدد الديون يمكن استمرار حبس املدين سنة كاملة على سبيل املثال لو تمت م البة املدين بأربعة ديون كل دين يجوز
فيه الحبس  3ش ددهور وبالتالي س ددسس ددتمر حبس دده  12ش ددهر (س ددنة كاملة) وفي حال عدم دفع الدين س دديواجه الحبس للس ددنة
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والسد د د ددنوات التالية حت ،سد د د ددداد الدين ،وهذا يعدي ان خ ورة الحبس لدين مدني تفوق عقوبات بعل الجرائم الخ يرة
كو ها محددة املدة بسنما الحبس املدني ال مدة له فهو خ ر موجود طاملا الدين موجود.
وبالنس ددبة للش دديكات فقد حم ،قانون العقوبات األردني التعامل بالش دديكات على اعتبار أن الش دديك أداة وفاء رديفة للنقد
في التعامالت اليومية بين الناس وجاءت فلسددفة هذه الحماية ليددمان اسددتقرار السددوق التجاري والتعامالت املالية فيه،
فنص د د د ددت املدادة  241من قدانون العقوبدات وفقدا للتعدديدل االخير لعدام  2017على توقيع عقوبدة الحبس على كدل ش د د د ددخص
اص د دددر بس و وووء نية ش د دديكا ال يقابله رص د دديد بالحبس مدة س د ددنة وبغرامة ال تقل عن  100دينار وال تزيد على  200دينار وال
يجوز تخفيل العقوبة في حال االخذ باالس ددباب املخففة التقديرية عن  3ش ددهور والغرامة خمس ددين دينار كما منعت ذات
املادة من اس ددتبدال الحبس بالغرامة وأض ددافت إلى العقوبةغرامة تعادل  %5تحص ددل لحس دداب الخزينة تحكم بها املحكمة
على املحكوم عليهم ال تقل عن  100دينار وال تزيد عن  5000دينار.
فعلى الرغم من أن هذه النصددوص قد جرمت سدداحب الشدديك لد يء النية حسددب ما ورد في بداية النص إال أن سددوء النية
في جرائم الشدديكات مفترض خروجا عن القواعد العامة في التجريم الثبات سددوء النية والقصددد الجرمي فال يمنو سدداحب
الشدديك (املدين) فرصددة اثبات علم الدائن بعدم وجود رصدديد عند توقيع الشدديك وال يسددمو له باثبات سددوء نية الدائن في
اس د ددتخدام الش د دديك كأداة ائتمان مس د ددتغال الحماية الجزائية لحبس املدين حس د ددن النية املرغم على توقيع الش د دديك ،األمر
الذي يتوجب التوقف واعادة النظر في اسددس اثبات سددوء النية لغايات التجريم ليددمان تحقيق الحماية الجزائية للغاية
مرها وتحقيق العدالة في ت بيق القانون وحماية الفئات الي ددعيفة التي يمكن اس ددتغاللها من قبل التجار والدائنين س ددي ي
النية.
كما ال يخفى على أحد التبعات السلبية التي تنتج عن آلية الحبس التي انتهجها املشرع األردني كوسيلة لتحصيل الحقوق
املحكوم بهددا ،ففي الوقددت الددذي ثبددت عدددم فعدداليددة وجدددوى العقوبددة السد د د د ددالبددة للحريددة لتقويم الس د د د ددلو الجرمي واآلثددار
السلبية الناجمة عنه ،نجد أن مشرعنا ال يزال يجد أ ها وسيلة فعالة في تنفيذ األحكام وتحصيل الديون.

الشكاليات العملية:
 .1خلق سوق مالي مواز لإلقراض:
أصبو البيع بالتقسط أو باآلجل شكل من أشكال القروض الشخصية التي تتم خارج دائرة الرقابة االقتصادية للسوق
املالي ويمارسها أشخاص امتهنوا هذه ال ريقة للحصول على الربو السريع والفاحش متحايلين على القانون ،حيث يقوم
البائع (الدائن) ببيع سلعة ما بالتقسيط (مثل الهواتف الخلوية أو األجهزة الكهربائية) بسعر يفوق ثمرها الحقيقي مستغال
حاجة املدين املاسة للسيولة النقدية ومن ثم يقوم املشتري ببيع السلعة بأقل من ثمن شرائها أو حت ،من ثمرها الحقيقي،
والخ ورة ال تتوقف عند هذا الحد ،بل أن استغالل حاجة األفراد للنقد الفوري تجعلهم يقبلون ضمان ذات الدين بأكثر
من وسيلة من خالل التوقيع على شيكات وكمبياالت حالة ومستحقة األداء تفوق قيمتها قيمة الدين الحقيقي ،ومن املهم
اإلشارة إلى أن أغلب ضحايا هذه الوسائل االحتيالية هم من فئة متدني الدخل غير القادرين على الحصول على قروض
بنكية نتيجة لعدم قدرتهم على توفير اليمانات الالزمة لذلك خاصة النساء وبعل فئات موظفي الق اع العام.
يثبت الواقع أن البيع باآلجل باتت ظاهرة خ يرة شجعت طمع بعل من يسمون أنفسهم تجارا في استغالل حاجة الناس
لتحقيق ربو سريع ب رق غير مباشرة في منو القروض الشخصية الربوية التي تخرج عن ن اق تنظيم البنك املركزي وتخرج
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عن الرقابة والسي رة من قبل السوق املالي والجهات املعنية وتمارس عمل ق اع البنو ب رق احتيالية ودون ضوابط
وضمانات ،وهذا ق عا سيؤثر سلبا على اقتصاد الدولة؛ فعلى سبيل املثال تحدد سعر الفائدة من قبل البنك املركزي
والتي ال يجوز تجاوزها ،ويمنع البنك ضمان الدين من خالل كمبيالة تفوق قيمتها قيمة الدين األصلي ،بسنما ال توجد هذه
ضوابط على ما يقوم به تجار البيع باآلجل وبالتالي يمكن اعتباره (سوق ربوي لالقراض) يفوق ربحه سعر الفائدة املحددة
للبنو .

 .2استغالل الحماية الجزائية للشيكات:
جاء تأطير الش د دديكات بغ اء جزائي في األص د ددل حماية للتاجر حس د ددن النية ولي د ددمان س د ددهولة التداوالت املالية في الس د ددوق،
وعلى هذا األس د دداس منو القانون للش د دديك ص د ددفة الورقة التجارية واعتبرها أداة وفاء تماما كالنقد ،وبذات الوقت ال يمكن
اعتبار الشدديك (أداة ائتمان) إال إذا تيددمنت في مترها عبارة تدل على ذلك بشددكل صددريو وبالتالي فإن سددوء اسددتخدام هذه
الشيكات يؤثر بشكل مباشر في الثقة واالمان داخل األسواق املالية وفي التعامالت التجارية.
وقد استغل بعل التجار هذه الحماية ضمن عمليات (البيع بالتقسيط) واستخدموا الشيك كأداة ائتمان لسداد الدين
ب ريق غير مباشد ددر ألن الغ اء الجزائي يعاقب بالحبس بصد ددورة أسد دداسد ددية .وبالتالي أخرج الورقة التجارية عن الغاية التي
وجد ألجلها وأصددبو يسددتخدم لغايات االسددتفادة من هذه الحماية الجزائية ليددمان سددداد دين ولسس للوفاء به .حيث أن
توقيع الشيكات هو شرط مسبق للحصول على تسهيالت التقسيط وعند التوقيع يكون الدائن على علم يقيدي أن املدين
ال يملك رصيدا وال يست يع صرف الشيك وبالتالي ين بق على هذا الدائن وصف (ل يء النية) الذي يتوجب في حالته أن
تحجب عنه الحماية القانونية نتيحة لسوء استخدام القانون في غير الغايات التي وجدت الحماية ألجلها.

 .3إشكالية النساء الغارمات:
أدى سد د ددوء األحوال االقتصد د ددادية لرسد د ددر األردنية وانتشد د ددار ظاهرة الب الة في صد د ددفوف ابناء وبنات املجتمع األردني وتدني
األجور في مقابل زيادة العبء اليريبي على الناس وغالء األسعار إلى تزايد أعداد املقترضات من شركات التمويل الصغيرة
التي تمنو قروض مالية لربات املنازل بهدف تمكين النسد د د دداء اقتصد د د دداديا ،األمر الذي دفع االف مرهن  -معظمهن يترأسد د د ددن
أسرة بال معيل  -إلى االقبال على االقتراض من هذه الجهات لغايات سداد ديون أو تأمين قوت العائلة دون أن يقابل ذلك
اتخدداذ الجهددات املقرضد د د د ددة االجراءات الالزمددة للتدداكددد من مالءة املراة والكفيددل الددذي غددالبددا مددا يكون زوج غير مليء مدداليددا
ليمان الدين.
وكان نتيجة ذلك عجز املرأة وكفيلها عن س ددداد الديون مما دفع الجهات املقرض ددة الى الجوء الى القي دداء لتحص دديل ديو ها
وصد دددور قرارات بحبس النسد دداء املدينات دون أن يقابل ذلك تحر من قبل الدولة لحل األزمة وايجاد آلية تنظيم ورقابة
مؤس د د د دس د د د ددية ملنو هذه القروض مما زاد من أعداد النس د د د دداء الغارمات املحتجزات في مراكز االص د د د ددال اذ ال تتعدى املبالغ
امل البات بها كلفة اقامتهن في هذه املراكز لشد د ددهر واحد ،عدا عن االشد د ددكاليات االجتماعية التي سد د ددتسد د ددببها غياب األم عن
أسرتها وانعكاساتها على املجتمع.
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 .4كلفة حبس املدين املعسر:
ال يتم االخدذ بعين االعتبدار عندد اص د د د دددار قرارات الحبس التكلفدة املداليدة لللزيدل في مراكز االص د د د ددال التي تتحملهدا الخزينددة
العامة للدولة والتي تبلغ حسددب التصددريحات الرسددمية ( )750دينار ،وعليه فإن التوسددع في اتخاذ قرارات الحبس سدديؤدي
إلى زيادة أعداد نزالء هذه املراكز األمر الذي يعد ارهاقا لالقتصد د د دداد الوطدي الذي يعاني أصد د د ددال من عجز ومديونية عالية
لذا البد من ايجاد وس د د ددائل أكثر جدوى وأقل كلفة على الدولة لتحص د د دديل الحقوق خاص د د ددة بالنس د د ددبة للغارمين وأ د د ددحاب
الديون من الدخول املتدنية واعادة النظر في اسس تجريم الشيكات التي ال يقابلها رصيد للتخفيف من أعداد نزالء هذه
املراكز وبالتالي تقليل الكلفة على الدولة.
اضدافة إلى الكلفة املباشدرة املشدار اليها أعاله ،يعتبر حبس املدين تكلفة غير مباشدرة تتحملها خزينة الدولة ذلك أن حبس
املدين يعدي حبس معيل األس د د ددرة ،وبالتالي يعدي فقدان االس د د ددرة لهذا املعيل مما يجعلها في الكثير من األحوال من الحاالت
املسد ددتحقة للمسد دداعدات التي يقدمها صد ددندوق املعونة الوطنية ،وحت ،بعد خروج املعيل قد يفقد عمله وقد ال يجد عمال
بس ددهولة فيما بعد لعزوف أ ددحاب العمل عن تش ددغيل ش ددخص أص ددبو في عرف املجتمع من أ ددحاب االس ددبقيات بص ددرف
النظر عن الس د ددبب .حيث تش د ددير احص د ددائيات ص د ددندوق املعونة الوطنية لعام  2016إلى تحمل الص د ددندوق مبلغ ()354498
دينار ش ددهريا ض ددمن بند املعونات املالية املؤقتة آلس ددر العاجزين ماديا ،كما يقوم الص ددندوق بتقديم معونة طارئة في حال
تعرض رب االسرة (املعيل الرئسس ي لها ) لالعتقال او التوقيف والتي بلغت في نفس العام ( )8054420دينار.
حيث تظهر املفارقة والتس د د ددا ل عن مدى جدوى الحكم بالحبس طاملا أن املدين غير قادر على دفع املبلغ إلعس د د دداره وهذه
الحالة س د ددتزداد س د ددوءا في حال حبس د دده وعدم تمكينه من العمل لتوفير املبلغ امل لوب .في حين أن معاملة املدين املعس د ددر
كمجرم تعدي باألصل أن حريته تشكل خ ورة على املجتمع والبد من سلبها.

 .5عدم جوازشمول الغارمين بالعفو العام:
إن تداول حل مش د د د ددكلة الغارمين من خالل إدراجها في قانون العفو العام غير ممكن قانونا ،فالعفو العام يص د د د دددر بإرادة
ملكية بموجب املادة  38من الدستور عبر قانون خاص لذلك ،ووفقا ملا أوردته املادة  50من قانون العقوبات فان العفو
العام يشد ددمل القيد ددايا الجزائية ويزيل "الحالة الجرمية" من أسد دداسد ددها قويعفي من "العقوبة" املقترنة بالحق العام ،وبالتالي
وحيث أن الحبس التنفيذي ناتج عن م البات مالية تندرج في اطار القيايا الحقوقية ولسست عقوبة جزائية ناتجة عن
ارتكاب جريمة وفقا لقانون العقوبات ،بالتالي ال يجوز قانونا ش ددموله بالعفو وفقا ملا نص ددت عليه املادة  ٥٠س ددالفة الذكر
كون الحبس هنا ما هو اال اجراءا تنفيذيا يتم اللجوء اليه لغايات اليغط على املدين لسداد الدين.

التوصيات:
إن السددكوت والتغافل عن عمليات التحايل واسددتغالل حاجة الناس وسددوء اآلوضدداع االقتصددادية لهم وعدم االلتفات إلى
التبعات السد د ددلبية التي سد د ددتنتج عن هذه التصد د ددرفات املؤدية إلى كوارث اجتماعية واقتصد د ددادية لن تتوقف عند حد حبس
املدين حت ،س د د ددداد دينه كما لن تحل عن طريق اللحوء إلى الحبس ،بل س د د ددتؤدي إلى الخروج عن التنظيم والحماية الذي
تمتاز به الدولة املدنية املتحي ددرة والتي تمنع ر وس األموال واملس ددتغلين من التحكم في الس ددوق أو في أفراد املجتمع وتمنع
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حدوث الفوضد د د د  ،والخروج عن القانون ،لذا بات واجبا على الدولة التصد د د دددي لهذه املشد د د ددكلة من خالل ت وير التشد د د ددريع
واستحداث آليات إدارية فعالة.
وعليه نقترح فيما يلي عددا من التوصوويات ال يمكن أن تسووا م في التخفيف من ذه املشووكلة وتحد من املمارسووات
السلبية وحاالت االستغالل وسوء استعمال الحماية القانونية وهي كما يلي:
 .1إجراء مراجعددة ش د د د ددموليددة للقوانين التي تنظم عمليددة املعددامالت التجدداريددة وتح دديثهددا بمددا يتندداسد د د د ددب مع الواقع املعددا
والت ورات التي تحصددل في املعامالت املالية بحيث يتم فعال ضددمان التمميز في الحماية القانونية التي تمنو للتاجر حسددن
النية والتاجر /الدائن لد د يء النية الذي يسد ددتغل هذه الحماية والتسد ددهيالت التجارية لتحقيق اربا فاحشد ددة على حسد دداب
الدولة.
 .2مراجعة النصد د ددوص املتعلقة بتجريم الشد د دديكات جزائيا بحيث يتم اضد د ددافة نص ييد د ددع التزاما على الدائن في التثبت من
وجود رصيد مقابل الشيك ليمان عدم استخدام الشيك كوسيلة ائتمان وفي ذات الوقت منو املدين الحق في أن يثبت
س د د ددوء نية الدائن وأنه كان على علم بحقيقة عدم وجود رص د د دديد مقابل الش د د دديك عند تحريره وقبول الدائن بذلك والنص
على أن هذه الحاالت مقبولة الزالة الحماية الجزائية عن الشيك نتيجة استخدامه في غير الغايات التي وجد ألجلها.
 .3تعديل قانون التجارة بما يتناس د د د ددب مع ت ورات العص د د د ددر بحيث يتم التفريق بش د د د ددكل واض د د د د بين التاجر وغير التاجر
والنص على عدم اعتبار األوراق التجارية أعمال تجارية ب بيعتها وانما حسب ال رف املتعامل بها.
 .4تعديل قانون التنفيذ كما يلي:
أ .وض د د د ددع حددد أدنى ملبلغ امل ددالبددة املدداليددة التي يجوز فيهددا طلددب حبس املدددين (كددان يكون الحددد األدنى املقبول لتقددديم طلددب
الحبس مبلغ  1000دينار فما فوق).
ب .توض د دديو نص املادة  22منه بش د ددكل ال يقبل التأويل باع اء القاضد د د ي الص د ددالحية في عقد جلس د ددة اجرائية لغايات عقد
التسد د د ددوية بين االطراف وفقا لحالة املدين دون الحاجة إلى وجود قرار قيد د د ددائي باإلعسد د د ددار ويسد د د ددمو فيها لالطراف بتقديم
بسناتهم حول مقدرة املدين.
 .5إيجاد قنوات وإجراءات إدارية يمكن من خاللها معرفة تاريخ األفراد في ممارس د د د دداتهم املالية بحيث يتم االس د د د ددتعالم عن
مدى االلتزام بسد د ددداد الديون والتقيد بمواعيد وشد د ددروط القروض ،وبناء عليه يمكن منو القرض او رفيد د دده وتحديد نوع
التس د د د ددهيالت والي د د د دمددانددات التي تفرض في كددل حددالددة على حدددا .كمددا يمكن ايجدداد اليددات اداريددة لي د د د دمددان عدددم وجود طرق
لالقتراض خارج املؤسسات املالية املسجلة واملرخصة واملصر لها بممارسة هذه اإلعمال.
 .6تجنب اللجوء إلى حمالت الس د ددداد املالي بالنيابة عن الغارمين والغارمات باعتبارها الحل األس د ددال د د ي حت ،ال تكون س د ددببا
إضددافي تؤدي إلى تشددجع الدائنين سددي ي النية للتمادي في التحايل على القانون واسددتغالل حاجة الناس للسدديولة وضددعف
قدرتها االقتصادية.
 .7التوس ددع في تنفيذ حمالت توعوية للمجتمع حول اآلثار املترتبة على االقتراض وتوقيع الكفاالت والكمبياالت والش دديكات
التي ال يقابلها رصيد للتقليل من حجم مشكلة الغارمين وتبعاتها السلبية على املجتمع واالقتصاد الوطدي.

انتهت املذكرة

6

