
 

                                                                   

 

 مذكرة حول 

 اشكاليات حبس املدين املعسر وتوصيات مقترحة 

 

 عداد:إ

 مركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتيةو  مركز العدل للمساعدة القانونية

 

 2019كانون الثاني  15الثالثاء، 

 

 تقديم:

 املناقشات خالل األسابيع األختكثفت 
 
مام مجلس أ يرة حول موضوع شمول "الغارمات" بقانون العفو العام املنظور حاليا

األمة بغرفتيه )النواب واألعيان(، وشكل ذلك فرصة ملناقشة موضوع حبس املدين املعسر واإلشكاليات التي تنجم عن 

ة ومركز الفينيق للدراسات االقتصادية واملعلوماتية بإعداد ذلك. ولهذه الغاية قام مركز العدل للمساعدة القانوني

مذكرة تتناول األسباب التي أدت الى الزيادة امللموسة في أعداد املوقوفين في السجون بسبب عدم قدرتهم على تسديد 

ق املوازي السو االلتزامات املالية املترتبة عليهم، نتيجة القروض التي حصلوا عليها من خالل ما يمكن االطالق عليه 

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 

ة، وقدمت املذكرة مجموعة من التوصيات التي من شأن األخذ بها التخفيف من تفاقم هذه جانب غيرها من األدوات املالي

 املشكلة وتحد من املمارسات السلبية وحاالت االستغالل سوء استعمال الحماية القانونية.

 

 السياق العام: 

 للظروف االقتصدددددددددددددداديددتزايددت أعدداد القيددددددددددددددايدا التنفيدذيدة بحق من تترتدب عليهم قيود مداليدة تدأخروا في سدددددددددددددددادهدا ن
 
ة ظرا

ويعتبر الجهل وضددددددددعف املعرفة القانونية بتبعات  الصددددددددعبة التي يمر بها األفراد واألسددددددددر وفق احصددددددددائيات رسددددددددمية حديثة

 .توقيع الشيكات وكفالة املدينين من أكثر األسباب التي أدت إلى هذه الزيادة

يد تفرض ضدددمانات للتسدددد على توقيعالفي االسدددتدانة و ضددديق الحالة املادية إلى االسدددت جال الكثيرون نتيجة حيث اضددد ر 

رض اآلالف ع األمر الذي، التبعات املترتبة عليهامعرفة  وبها أ قدرتهم على الوفاءمدى ، دون تقدير عليهم التزامات خ يرة
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، صددددددددددددديدر شددددددددددددديكات ال يقابلها كمبياالت و توقيع  خاص أوشدددددددددددددلكفالة أ نتيجة لعقوبة الحبس الجزائيأو  للحبس التنفيذي

 .أرباب أسر، من آباء وأمهات أغلبهم

االعتراف بأهمية تدخل املشرع لحماية التجار واملحافظة على استقرار املعامالت املالية من خالل نصوص  على الرغم من و 

تجرم التالعب باألوراق املالية ليمان الثقة وسرعة املعامالت التجارية تماما كما لو تم التعامل بالنقد، لكن في ذات 

 أاالطراف التي يخاطبها النص القانوني ت بيقا للمبد أن يقف املشرع على مسافة متساوية بين جميعالوقت يجب 

الدستوري )املساواة أمام القانون( لغايات خلق توازن في الحماية التشريعية وعدم تغليب مصلحة فئة على مصلحة فئة 

اق ر النصوص من قبل التجار بتحويل األو األفراد من اساءة استخدام هذه اييا حماية تشمل حماية املشرع  أخرى بحيث

ية بما لتنفيذ االلتزامات املالاالبتعاد عن اللجوء إلى سلب الحرية التجارية خاصة الشيك من اداة وفاء إلى أداة ائتمان، و 

العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية يتوافق مع املعايير الدولية التي أعلن األردن التزامه بها عندما صادق ونشر 

)ال يجوز سجن اي انسان ملجرد عجزه عن  11نص صراحة في املادة  الذي 2006ام في الجريدة الرسمية عوالسياسية 

ي فاملحكمة الدستورية على أن العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية  كما استندت(  الوفاء بالتزام تعاقدي

ت بل ساهم توفر الحماية الالزمةولم نجد أن ذلك لم ينعكس على التشريعات األخرى إال أننا  1اصدار بعيا من أحكامها

  .كما أن هذا النوع من االشكاالت القانونية ال تدخل ضمن الجرائم التي يشملها العفو العام ،في تفاقم املشكلة

 

 طار التشريعي: ال 

من حيدث األسدددددددددددددبداب والتبعدات املترتبدة عليهدا كمدا تقددم حداالت حبس املددين املعسدددددددددددددر  تتنداول هدذه املدذكرة مشدددددددددددددكلدة تزايدد

ن حاالت م التقليلإجراءات وأدوات تسددداهم في ت وير في األردنية الدولة  سددداعدةوذلك مل، مقترحات ملواجهة هذه الظاهرة

  . لهذا اإلجراءالتي تتحملها الدولة نتيجة  حبس املدين والتخفيف من التبعات االقتصادية

 22يوم في السدددددنة الواحدة للدين الواحد، وعلى الرغم من أن املادة  90سدددددمو قانون التنفيذ بحبس املدين مدة تصدددددل إلى 

من قانون التنفيذ منحت القاضددددددد ي سدددددددل ة تقديرية في اصددددددددار القرار املناسدددددددب ولم ترد على سدددددددبيل االلزام باصددددددددار قرار 

ر املدين على تسدددددددددديد الدين إال أن الواقع العملي يشدددددددددهد ت بيق الحبس واع ته سدددددددددل ة دعوة االطراف للتثبت من اقتدا

مغدداير لهددذا النص إذ يتم اللجوء غددالبددا إلى حبس املدددين بندداء على طلددب الدددائن دون اتخدداذ االجراءات الالزمددة للتثبددت من 

تشدددددددمل ( من هذه املادة لاقتداره كما ال يتم التوسدددددددع في تفسدددددددير عبارة )اصددددددددار القرار املناسدددددددب( الواردة في  هاية الفقرة )أ

سدددددددل ة القاضددددددد ي في مسددددددداعدة االطراف للوصدددددددول إلى تسدددددددوية مرضدددددددية بيرهما واالبتعاد قدر اإلمكان عن اللجوء إلى قرارات 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق  11الحبس واعتباره مالذا أخيرا لتحصددددديل الحقوق، اسدددددتنادا الى ما نصدددددت عليه املادة 

يقضددد ي برفل طلب حبس املدين اسدددتنادا إلى  2014يتم ت بيقها اال في قرار وحيد صددددر عام  املدنية والسدددياسدددية التي لم

 نص هذه املادة. 

يوم عن الدين الواحد وفي حال  90وتكمن خ ورة هذا النص في امكانية اسدددددددددددتمرار حبس املدين املعسدددددددددددر كل سدددددددددددنة ملدة 

دين يجوز  عة ديون كلبال لو تمت م البة املدين بأر تعدد الديون يمكن استمرار حبس املدين سنة كاملة على سبيل املث

شددددهر )سددددنة كاملة( وفي حال عدم دفع الدين سدددديواجه الحبس للسددددنة  12شددددهور وبالتالي سددددسسددددتمر حبسدددده  3فيه الحبس 
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والسددددددددددددنوات التالية حت، سددددددددددددداد 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. 

للنقد  ةأن الشددددديك أداة وفاء رديف حم، قانون العقوبات األردني التعامل بالشددددديكات على اعتباروبالنسدددددبة للشددددديكات فقد 

في التعامالت اليومية بين الناس وجاءت فلسدددفة هذه الحماية ليدددمان اسدددتقرار السدددوق التجاري والتعامالت املالية فيه، 

على توقيع عقوبدة الحبس على كدل شدددددددددددددخص  2017من قدانون العقوبدات وفقدا للتعدديدل االخير لعدام  241فنصددددددددددددددت املدادة  

وال دينار  200دينار وال تزيد على  100ال يقابله رصدددددددديد بالحبس مدة سددددددددنة وبغرامة ال تقل عن  شدددددددديكا بسوووووووووء نيةاصدددددددددر  

منعت ذات شدددهور والغرامة خمسدددين دينار كما  3يجوز تخفيل العقوبة في حال االخذ باالسدددباب املخففة التقديرية عن 

لحسدددداب الخزينة تحكم بها املحكمة حصددددل ت %5غرامة تعادل وأضددددافت إلى العقوبةاملادة من اسددددتبدال الحبس بالغرامة 

 دينار.  5000دينار وال تزيد عن  100على املحكوم عليهم ال تقل عن 

فعلى الرغم من أن هذه النصددوص قد جرمت سدداحب الشدديك لدد يء النية حسددب ما ورد في بداية النص إال أن سددوء النية 

ثبات سددوء النية والقصددد الجرمي فال يمنو سدداحب في جرائم الشدديكات مفترض خروجا عن القواعد العامة في التجريم ال

ي وال يسدددمو له باثبات سدددوء نية الدائن ف الشددديك )املدين( فرصدددة اثبات علم الدائن بعدم وجود رصددديد عند توقيع الشددديك

 رغم على توقيع الشددددددديك، األمراسدددددددتخدام الشددددددديك كأداة ائتمان مسدددددددتغال الحماية الجزائية لحبس املدين حسدددددددن النية امل

يتوجب التوقف واعادة النظر في اسددس اثبات سددوء النية لغايات التجريم ليددمان تحقيق الحماية الجزائية للغاية  الذي

مرها وتحقيق العدالة في ت بيق القانون وحماية الفئات اليدددددعيفة التي يمكن اسدددددتغاللها من قبل التجار والدائنين سدددددي ي 

 النية. 

ي تنتج عن آلية الحبس التي انتهجها املشرع األردني كوسيلة لتحصيل الحقوق كما ال يخفى على أحد التبعات السلبية الت

املحكوم بهددا، ففي الوقددت الددذي ثبددت عدددم فعدداليددة وجدددوى العقوبددة السدددددددددددددددالبددة للحريددة لتقويم السدددددددددددددلو  الجرمي واآلثددار 

 يل الديون.السلبية الناجمة عنه، نجد أن مشرعنا ال يزال يجد أ ها وسيلة فعالة في تنفيذ األحكام وتحص

 

 الشكاليات العملية: 

 :مواز لإلقراضسوق مالي خلق . 1

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 

 ف الخلوية أو األجهزة الكهربائية( بسعر يفوق ثمرها الحقيقي مستالبائع )الدائن( ببيع سلعة ما بالتقسيط )مثل الهوات
 
غال

حاجة املدين املاسة للسيولة النقدية ومن ثم يقوم املشتري ببيع السلعة بأقل من ثمن شرائها أو حت، من ثمرها الحقيقي، 

ثر قبلون ضمان ذات الدين بأكوالخ ورة ال تتوقف عند هذا الحد، بل أن استغالل حاجة األفراد للنقد الفوري تجعلهم ي

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 

 درتهم على توفير اليمانات الالزمة لذلك خاصة النساء وبعل فئات موظفي الق اع العام. بنكية نتيجة لعدم ق

 في استغالل حاجة الناس 
 
يثبت الواقع أن البيع باآلجل باتت ظاهرة خ يرة شجعت طمع بعل من يسمون أنفسهم تجارا

ركزي وتخرج عن ن اق تنظيم البنك امللتحقيق ربو سريع ب رق غير مباشرة في منو القروض الشخصية الربوية التي تخرج 
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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 

تجاوزها، ويمنع البنك ضمان الدين من خالل كمبيالة تفوق قيمتها قيمة الدين األصلي، بسنما ال توجد هذه والتي ال يجوز 

ضوابط على ما يقوم به تجار البيع باآلجل وبالتالي يمكن اعتباره )سوق ربوي لالقراض( يفوق ربحه سعر الفائدة املحددة 

 للبنو . 

 

 . استغالل الحماية الجزائية للشيكات: 2

للتاجر حسدددددددن النية وليدددددددمان سدددددددهولة التداوالت املالية في السدددددددوق،  جاء تأطير الشددددددديكات بغ اء جزائي في األصدددددددل حماية

 كالنقد، وبذات الوقت ال يمكن 
 
وعلى هذا األسددددددداس منو القانون للشددددددديك صدددددددفة الورقة التجارية واعتبرها أداة وفاء تماما

ترها عبارة تدل على ذلك بشددكل صددريو وبالتالي فإن سددوء اسددتخدام هذه ة ائتمان( إال إذا تيددمنت في مااعتبار الشدديك )أد

 الشيكات يؤثر بشكل مباشر في الثقة واالمان داخل األسواق املالية وفي التعامالت التجارية. 

 وا الشيك كأداة ائتمان لسداد الدينموقد استغل بعل التجار هذه الحماية ضمن عمليات )البيع بالتقسيط( واستخد

وبالتالي أخرج الورقة التجارية عن الغاية التي  ألن الغ اء الجزائي يعاقب بالحبس بصدددددورة أسددددداسدددددية.غير مباشدددددر  ب ريق

يث أن حوجد ألجلها وأصدددبو يسدددتخدم لغايات االسدددتفادة من هذه الحماية الجزائية ليدددمان سدددداد دين ولسس للوفاء به. 

ين ط وعند التوقيع يكون الدائن على علم يقيدي أن املدتوقيع الشيكات هو شرط مسبق للحصول على تسهيالت التقسي

 وال يست يع صرف الشيك وبالتالي ين بق على هذا الدائن وصف )ل يء النية( الذي يتوجب 
 
أن  ي حالتهفال يملك رصيدا

 تحجب عنه الحماية القانونية نتيحة لسوء استخدام القانون في غير الغايات التي وجدت الحماية ألجلها. 

 

 إشكالية النساء الغارمات: . 3

دني املجتمع األردني وت وبناتأدى سدددددددددوء األحوال االقتصدددددددددادية لرسدددددددددر األردنية وانتشدددددددددار ظاهرة الب الة في صدددددددددفوف ابناء 

لصغيرة من شركات التمويل ا املقترضاتوغالء األسعار إلى تزايد أعداد  األجور في مقابل زيادة العبء اليريبي على الناس

رأسددددددددددددن معظمهن يت - مرهن،  األمر الذي دفع االف اقتصدددددددددددداديا لنسدددددددددددداءاتمكين بهدف  املنازل التي تمنو قروض مالية لربات 

إلى االقبال على االقتراض من هذه الجهات لغايات سداد ديون أو تأمين قوت العائلة دون أن يقابل ذلك  - أسرة بال معيل

 تددداكدددد من مالءة املراة والكفيدددل الدددذي غدددالبدددا مدددا يكون زوج غير مليء مددداليدددااتخددداذ الجهدددات املقرضدددددددددددددددة االجراءات الالزمدددة لل

 ليمان الدين. 

ا لجوء الى القيدددداء لتحصدددديل ديو هالديون مما دفع الجهات املقرضددددة الى اوكان نتيجة ذلك عجز املرأة وكفيلها عن سددددداد 

ة وايجاد آلية تنظيم ورقابحل األزمة لة وصدددددددور قرارات بحبس النسدددددداء املدينات دون أن يقابل ذلك تحر  من قبل الدول

ال تتعدى املبالغ  اذ املحتجزات في مراكز االصدددددددددددددال  أعداد النسددددددددددددداء الغارماتمما زاد من مؤسدددددددددددددسدددددددددددددية ملنو هذه القروض 

لشددددددددهر واحد، عدا عن االشددددددددكاليات االجتماعية التي سددددددددتسددددددددببها غياب األم عن  هذه املراكزامل البات بها كلفة اقامتهن في 

 وانعكاساتها على املجتمع.أسرتها 
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 حبس املدين املعسر:  كلفة. 4

التكلفدة املداليدة لللزيدل في مراكز االصدددددددددددددال  التي تتحملهدا الخزينددة  عندد اصدددددددددددددددار قرارات الحبس بعين االعتبدارال يتم االخدذ 

التوسددع في اتخاذ قرارات الحبس سدديؤدي  وعليه فإن( دينار، 750والتي تبلغ حسددب التصددريحات الرسددمية )للدولة العامة 

لالقتصدددددددددددداد الوطدي الذي يعاني أصددددددددددددال من عجز ومديونية عالية  اارهاق األمر الذي يعدأعداد نزالء هذه املراكز  إلى زيادة 

ايجاد وسددددددددددائل أكثر جدوى وأقل كلفة على الدولة لتحصدددددددددديل الحقوق خاصددددددددددة بالنسددددددددددبة للغارمين وأ ددددددددددحاب  لذا البد من

هذه  رصيد للتخفيف من أعداد نزالء واعادة النظر في اسس تجريم الشيكات التي ال يقابلها لدخول املتدنيةالديون من ا

 . املراكز وبالتالي تقليل الكلفة على الدولة

حبس أن  ذلكلة خزينة الدو  تتحملهاحبس املدين تكلفة غير مباشدرة  اضدافة إلى الكلفة املباشدرة املشدار اليها أعاله، يعتبر

لهذا املعيل مما يجعلها في الكثير من األحوال من الحاالت  املدين يعدي حبس معيل األسدددددددددددرة، وبالتالي يعدي فقدان االسدددددددددددرة

املسدددددتحقة للمسددددداعدات التي يقدمها صدددددندوق املعونة الوطنية، وحت، بعد خروج املعيل قد يفقد عمله وقد ال يجد عمال 

ل شدددخص أصدددبو في عرف املجتمع من أ دددحاب االسدددبقيات بصدددرف بسدددهولة فيما بعد لعزوف أ دددحاب العمل عن تشدددغي

( 354498إلى تحمل الصددددددندوق مبلغ ) 2016النظر عن السددددددبب. حيث تشددددددير احصددددددائيات صددددددندوق املعونة الوطنية لعام 

دينار شدددددهريا ضدددددمن بند املعونات املالية املؤقتة آلسدددددر العاجزين ماديا، كما يقوم الصدددددندوق بتقديم معونة طارئة في حال 

 ( دينار.8054420تعرض رب االسرة )املعيل الرئسس ي لها ( لالعتقال او التوقيف والتي بلغت في نفس العام )

ير قادر على دفع املبلغ إلعسددددددددددداره وهذه مدى جدوى الحكم بالحبس طاملا أن املدين غعن حيث تظهر املفارقة والتسدددددددددددا ل 

 في حال حبسدددددددده وعدم تمكينه 
 
من العمل لتوفير املبلغ امل لوب. في حين أن معاملة املدين املعسددددددددر الحالة سددددددددتزداد سددددددددوءا

   ورة على املجتمع والبد من سلبها. حريته تشكل خ باألصل أنكمجرم تعدي 

 

 . عدم جواز شمول الغارمين بالعفو العام: 5

، ف
 
العفو العام يصددددددددددددددر بإرادة إن تداول حل مشدددددددددددددكلة الغارمين من خالل إدراجها في قانون العفو العام غير ممكن قانونا

من قانون العقوبات فان العفو  50من الدستور عبر قانون خاص لذلك، ووفقا ملا أوردته املادة  38ملكية بموجب املادة 

عفي من "العقوبة" املقترنة بالحق العام، وبالتالي  العام يشدددددمل القيدددددايا الجزائية ويزيل "الحالة الجرمية" من أسددددداسدددددها ويق

بس التنفيذي ناتج عن م البات مالية تندرج في اطار القيايا الحقوقية ولسست عقوبة جزائية ناتجة عن وحيث  أن الح

سددددالفة الذكر  ٥٠ارتكاب جريمة وفقا لقانون العقوبات، بالتالي ال يجوز قانونا شددددموله بالعفو وفقا ملا نصددددت عليه املادة 

 .يه لغايات اليغط على املدين لسداد الدينكون الحبس هنا ما هو اال اجراءا تنفيذيا يتم اللجوء ال

 

 : التوصيات

ى وعدم االلتفات إلواسددتغالل حاجة الناس وسددوء اآلوضدداع االقتصددادية لهم إن السددكوت والتغافل عن عمليات التحايل 

إلى كوارث اجتماعية واقتصددددددددادية لن تتوقف عند حد حبس  املؤدية هذه التصددددددددرفاتعن التبعات السددددددددلبية التي سددددددددتنتج 

بل سددددددددددتؤدي إلى الخروج عن التنظيم والحماية الذي  الحبس،اللحوء إلى كما لن تحل عن طريق  املدين حت، سددددددددددداد دينه

تمع وتمنع ملجو في أفراد اواملسددددتغلين من التحكم في السددددوق أ تمتاز به الدولة املدنية املتحيددددرة والتي تمنع ر وس األموال
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حدوث الفوضددددددددددد ، والخروج عن القانون، لذا بات واجبا على الدولة التصددددددددددددي لهذه املشدددددددددددكلة من خالل ت وير التشدددددددددددريع 

 واستحداث آليات إدارية فعالة. 

ملمارسووات ا وتحد من ذه املشووكلة  التخفيف منفي  يمكن أن تسووا ممن التوصوويات ال    نقترح فيما يلي عددا وعليه

 السلبية وحاالت االستغالل وسوء استعمال الحماية القانونية وهي كما يلي: 

يثهدددا بمدددا يتنددداسدددددددددددددددب مع الواقع املعدددا  دوتحددد. إجراء مراجعدددة شدددددددددددددموليدددة للقوانين التي تنظم عمليدددة املعدددامالت التجددداريدددة 1

حسددن لتاجر ل القانونية التي تمنوحماية الالتمميز في بحيث يتم فعال ضددمان والت ورات التي تحصددل في املعامالت املالية 

حسددددداب  على والتسدددددهيالت التجارية لتحقيق اربا  فاحشدددددةالذي يسدددددتغل هذه الحماية  لددددد يء النية الدائنالتاجر/ و النية 

 الدولة.

 على الدائن في التثبت من 2
 
. مراجعة النصددددددددوص املتعلقة بتجريم الشدددددددديكات جزائيا بحيث يتم اضددددددددافة نص ييددددددددع التزاما

ت منو املدين الحق في أن يثبوفي ذات الوقت  استخدام الشيك كوسيلة ائتمانوجود رصيد مقابل الشيك ليمان عدم 

نص والبذلك  وقبول الدائن عند تحريره مقابل الشدددددددددديك بحقيقة عدم وجود رصدددددددددديد على علمسددددددددددوء نية الدائن وأنه كان 

 الحماية الجزائية عن الشيك نتيجة استخدامه في غير الغايات التي وجد ألجلها. على أن هذه الحاالت مقبولة الزالة 

تعديل قانون التجارة بما يتناسددددددددددددب مع ت ورات العصددددددددددددر بحيث يتم التفريق بشددددددددددددكل واضدددددددددددد  بين التاجر وغير التاجر . 3

 ال رف املتعامل بها. حسب  وانماالنص على عدم اعتبار األوراق التجارية أعمال تجارية ب بيعتها و 

 كما يلي: تعديل قانون التنفيذ . 4

طلددب قددديم تاملقبول ل األدنى كددان يكون الحددد)أ. وضدددددددددددددع حددد أدنى ملبلغ امل ددالبددة املدداليددة التي يجوز فيهددا طلددب حبس املدددين 

 فما فوق(.  دينار  1000الحبس مبلغ 

عقد جلسدددددددة اجرائية لغايات عقد القاضددددددد ي الصدددددددالحية في  باع اءمنه بشدددددددكل ال يقبل التأويل  22توضددددددديو نص املادة ب. 

قديم لالطراف بتفيها عسدددددددددددار ويسدددددددددددمو إل دون الحاجة إلى وجود قرار قيدددددددددددائي باالتسدددددددددددوية بين االطراف وفقا لحالة املدين 

 . بسناتهم حول مقدرة املدين

املالية بحيث يتم االسدددددددددددددتعالم عن  في ممارسددددددددددددداتهمتاريخ األفراد  معرفةقنوات وإجراءات إدارية يمكن من خاللها . إيجاد 5

نوع  تحديدوبناء عليه يمكن منو القرض او رفيدددددددده و  ،مدى االلتزام بسددددددددداد الديون والتقيد بمواعيد وشددددددددروط القروض

يدددددددددددددمددان عدددم وجود طرق ايجدداد اليددات اداريددة لمكن كمددا ي ت التي تفرض في كددل حددالددة على حدددا.التسدددددددددددددهيالت واليدددددددددددددمددانددا

 . لالقتراض خارج املؤسسات املالية املسجلة واملرخصة واملصر  لها بممارسة هذه اإلعمال

ون سددددددببا حت، ال تك باعتبارها الحل األسددددددالدددددد ي حمالت السددددددداد املالي بالنيابة عن الغارمين والغارماتتجنب اللجوء إلى . 6

ولة وضدددعف الناس للسددديواسدددتغالل حاجة  الدائنين سدددي ي النية للتمادي في التحايل على القانون تشدددجع  إضدددافي تؤدي إلى

 قدرتها االقتصادية.

للمجتمع حول اآلثار املترتبة على االقتراض وتوقيع الكفاالت والكمبياالت والشددديكات  توعوية. التوسدددع في تنفيذ حمالت 7

 التي ال يقابلها رصيد للتقليل من حجم مشكلة الغارمين وتبعاتها السلبية على املجتمع واالقتصاد الوطدي.

 املذكرةانتهت 


