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اإلطار القانوين للّدين يف األردن

يُعــرّف القانــون املــدين األردين )املــادة 636( القــرض بأنــه متليــك مــال أو يشء مثــي آلخــر عــى أن يــرد مثلــه قــدراً ونوعــاً وصفــة 

إىل املقــرض عنــد نهايــة مــدة القــرض. ويتطلــب القــرض اتفاقــاً يحــدد العالقــة وآليــات الســداد بــن الطرفــن املتعاقديــن )منظمــة 

النهضة العربية للدميقراطية والتنمية، 2019، ص.12(.

يُعــد األردن اليــوم مــن بــن البلــدان القليلــة يف العــامل التــي تحاكــم وتســجن األشــخاص الذيــن يتخلفــون عــن ســداد ديونهــم.1 

ومبوجــب قانــون التنفيــذ األردين رقــم 25 لســنة 2007 )املعــدل يف 2019(، قــد يُحكــم عــى األفــراد الذيــن ال يســددون ديونهــم ألي 

ســبب كان، مبــا يف ذلــك غيــاب الدخــل، بالســجن مــدة تصــل إىل 90 يومــاً للّديــن الواحــد يف العــام الواحــد إذا قــدم الدائــن رســمي 

أو غــر رســمي دليــالً عــى التعاقــد عــى القــرض وإخطــاراً للمديــن املعنــي. وغالبــاً مــا تحكــم املحاكــم عــى األشــخاص دون عقــد 

جلسة استامع )هيومان رايتس ووتش، 2021، ص.1(  

وقــد جــرى يف بــادئ األمــر اعتــامد قانــون التنفيــذ األردين كالقانــون املؤقــت رقــم 36 يف عــام 2002، مــن ثــم صــدر كقانــون التنفيــذ 

األردين رقــم 25 لســنة 2007 وُعــدل أخــراً يف عــام 2019. قبــل عــام 2002، قــام قانــون اإلجــراء لســنة 1952 بتنظيــم ســداد الديــون 

والــذي منــع حبــس املديــن غــر القــادر عــى ســداد دينــه مــن خــالل منحــه تســوية تتوافــق مــع وضعــه املــايل )عمــر العطعــوط، 

.)2021

سداد الديون وفقاً لقانون التنفيذ األردين وقانون العقوبات األردين

ــرة  ــا دائ ــوم مبوجبه ــي تق ــه لســنة 2019 اإلجــراءات والســوابق الت ــم 25 لســنة 2007 وتعديالت ــذ األردين رق ــون التنفي يحــدد قان

التنفيــذ بإجــراءات التنفيــذ والحبــس عــى الذيــن يتخلفــون عــن ســداد ديونهــم. أوالً، يجــب عــى الدائــن تقديــم دليــل عــى وجــود 

ديــن قائــم إىل دائــرة التنفيــذ املختصــة التــي يوجــد مقرهــا يف محكمــة البدايــة يف منطقــة االختصــاص القضــايئ التــي تتبــع لهــا 

األطــراف املعنيــة. وإذا كان الدائــن ميتلــك التزمــاً تعاقديــاً ال يوضــح املبلــغ املســتحق، فيجــب عليــه رفــع القضيــة أمــام محكمــة 

1   بحسب مقابلة مع هيومن رايتس واتش يف 2021، فإن عقوبة السجن بسبب الدين هي مامرسة ال توجد إال يف العامل العريب والهند، إذا أن معظم البلدان ألغتها أو 

أوقفتها من الناحية العملية.

تقدير

تعمــل منظمــة النهضــة العربيــة للدميقراطيــة والتنميــة )أرض( عــى إنتــاج سلســلة موجــزات تقــدم تحليــالً قانونيــاً مواكبــاً 

للمســتجدات والقضايــا املعقــدة بينــام يتــم مناقشــتها مــن قبــل الهيئــات الترشيعيــة األردنيــة واملجتمــع املــدين. وتهــدف 

سلســلة موجــزات التحليــل القانــوين إىل جعــل القضايــا املعقــدة أكــر يـُـراً بالنســبة للجمهــور غــر املختــص للتشــجيع عــى 

ــذي  ــر هــذا املوجــز وال ــة. يعت ــة والحقــوق ذات الصل الحــوار االجتامعــي ومتكــن األفــراد مــن فهــم اإلجــراءات القانوني

يتنــاول الديــون والحبــس يف األردن، األول ضمــن سلســلة التحليــل القانــوين التــي تقــوم منظمــة النهضــة )أرض( بإعدادهــا. 

وتتوجــه منظمــة النهضــة »أرض« بالشــكر والتقديــر ألعضــاء منتــدى دعــم تطويــر قطــاع العدالــة يف األردن عــى إضافاتهــم 

ومداخالتهم فيام يتعلق بقانون الدفاع رقم 28 عى وجه الخصوص. 



3

ورقة قانونية

النظامية)محكمــة صلــح أو محكمــة بدايــة2(، بحيــث ســتحدد املحكمــة املبلــغ املســتحق ويشــكل قرارهــا فعليــاً إثباتــاً عــى الديــن 

ــاالت(، وهــي أوراق  ــرة التنفيــذ )هيومــن رايتــس ووتــش، 2021، ص.22(. كــام يشــكل الســند التجــاري )الكمبي ــم أمــام دائ القائ

تجارية يسهل العثور عليها يف محالت القرطاسية وتتضمن تفاصيل معاملة مالية أو فاتورة، دليالً مبارشاً عى الدين.3

تتطلــب دائــرة التنفيــذ تقديــم إمــا ســند مــايل يـَـرُد عليــه بوضــوح املبلــغ املســتحق ســداده أو حكــم صــادر عــن محكمــة )قانــون 

التنفيــذ، املــادة 6(. عندهــا تصــدر دائــرة التنفيــذ إخطــاراً للمديــن لتبليغــه بالســداد أو عــرض تســوية الديــن خــالل 15 يومــاً مــن 

اإلخطــار. كــام يحــق للمديــن الــرد خــالل فــرة اإلخطــار االعــراض و/أو إنــكار الديــن ألي ســبب مــن األســباب؛ عــى ســبيل املثــال، 

إذا ادعــى املديــن أن توقيعــه مــزور أو أن الورقــة التجاريــة مــزورة أو أنــه ينكــر الديــن، عندهــا ســيتعن عــى الطرفــن اللجــوء إىل 

املحكمــة إلثبــات الّديــن. لكــن ال يكــون هــذا خيــاراً إذا مــا تــم تقديــم حكــم املحكمــة يف بــادئ األمــر لدائــرة التنفيــذ )قانــون 

التنفيــذ، املــادة 7أ، 2007(. فــإذا ثبــت للدائــرة صحــة الدعــوى، ميكــن الحكــم عــى املديــن بالســجن ملــدة تصــل إىل 90 يومــاً للديــن 

الواحــد إذا مل يتــم دفــع املبلــغ أو إذا مل يتــم تســديد مــا ال يقــل عــن %25 مــن مجمــوع الديــن خــالل 15 يومــاً مــن تبليــغ املديــن 

بإخطــار الدفــع وعــرض تســوية ماليــة للســداد ويوافــق عليهــا الدائــن )قانــون التنفيــذ، املــادة 22أ، 2007(. وميكــن أن يتجنــب 

املديــن الســجن إذا ســد كامــل الديــن أو جــزءاً منــه مبوافقــة الدائــن، أو كان يعــاين مــن حالــة صحيــة ال تتحمــل معهــا الســجن 

)قانون التنفيذ، املادة 22، 2007(.

وال تحــول مــدة الحبــس ملــدة تســعن يومــاً دون طلــب الحبــس مــرة أخــرى )قانــون التنفيــذ، املــادة 22ج، 2007(. فــإذا مل يتــم 

ســداد الديــن بعــد انقضــاء فــرة التســعن يومــاً، ميكــن للدائــن بعــد انقضــاء الســنة إعادة طلــب الحبــس للديــن غــر املســدد 

ذاته. 

هــذا ويتــم اللجــوء إىل قانــون العقوبــات األردنيــة إذا حــرر الفــرد شــيكاً بــدون رصيــد. ومبوجــب املــادة 421 مــن قانــون العقوبــات، 

فــإن أي شــخص يُحــرر شــيكاً دون أن يكــون لديــه مــا يكفــي مــن األمــوال املودعــة لتغطيــة قيمــة الشــيك يعاقــب بالســجن مــن 

ــم  ــادة 421، 1960(. ، يت ــات األردين، امل ــون العقوب ــار أردين )قان ــن 100 و200 دين ــراوح ب ــة ت ــة إضافي ــنتن وبغرام ــنة إىل س س

التعامــل مــع الرصيــد املســتحق عــى أنــه ديــن ويعتــر الفــرد الــذي حــرر هــذا الشــيك بــدون رصيــد مدينــاً مبوجــب اختصــاص 

قانــون التنفيــذ األردين وميكــن لــه أن يواجــه عقوبــة ثانيــة بالحبــس ملــدة 90 يومــاً إضافيــاً وفقــاً لقانــون التنفيــذ األردين )هيومــن 

رايتس ووتش، 2021، ص. 23(. 

وتنطبق هذه القوانن عى جميع سكان األردن بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم القانوين. 

الديون وكوفيد - 19

ــة الشــاملة، إىل  ــة االجتامعي ــات الحامي ــاب آلي ــة وتدهــور الوضــع االقتصــادي، وغي ــن، نظــراً للبطال ــن األردني ــد م ــاج العدي يحت

اقــراض األمــوال لدفــع مثــن الطعــام واملــأوى وغرهــا مــن االحتياجــات األساســية. ويف حــن يلجــأ البعــض إىل مؤسســات اإلقــراض 

الرســمية مثــل البنــوك ومؤسســات التمويــل األصغــر للحصــول عــى القــروض، إال أن معظمهــم يعتمــد عــى جهــات اإلقــراض غــر 

الرســمية والتــي ال تخضــع قروضهــا للتنظيــم وبالتــايل ميكنهــا فــرض أســعار فائــدة قــد تصــل إىل 50 باملائــة )املرجــع ذاتــه، ص.2(. 

ويف نهاية عام 2019، »بلغ متوسط نسبة الدين لكل أرُسة معيشية 43 باملائة من دخل األرسة« )املرجع ذاته(. ووفقاً 

2   تختص محاكم الصلح بالنظر يف القضايا املرتبطة بالديون واملمتلكات غر املنقولة أو غر منقولة التي تقل فيها مبلغ الدين عن 10000 دينار أردين . كام تتمتع 

محاكم الصلح باالختصاص القضايئ عى القضايا الجزائية املتعلقة باملخالفات والجنح، والتي مل يُعن القانون اختصاص ملحاكم أخرى. وتختص محاكم البداية يف القضايا 

الجنائية الخارجة عن نطاق اختصاص محاكم الصلح، والقضايا املدنية التي يتجاوز فيها املبلغ املعني عرشة االلف دينار أردين .

3   انظر املادة 4 من قانون التنفيذ واملادة 123 من قانون التجارة األردين. 
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لدراســة أجرتهــا مؤسســة كونــراد أدينــاور، فــإن أكــر مــن 250 ألــف أردين داخــل البــالد وخارجهــا مطلوبــن بســبب ديــون غــر 

مســددة و/أو شــيكات مرتجعــة )ص.2(. ورصح مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات والجرميــة يف تقريــر صــدر يف 2019 أن 

قرابة %12 من إجاميل السكان املدانن يف األردن يقبعون يف السجن بسبب التخلف عن سداد الديون )املرجع ذاته(.

تتحمــل النســاء يف األردن بشــكل متفــاوت أعبــاء الديــون، ويرتبــط هــذا كل مــن الفــرص املتزايــدة للمــرأة للحصــول عــى قــروض 

بشــكل رســمي مــن مؤسســات التمويــل األصغــر التــي تســتهدف املــرأة، وخــوف الرجــال مــن أن تتشــوه ســمعتهم إذا مــا اقرضــوا 

ــن  ــل أقاربه ــن قب ــع النســاء م ــن الحــاالت، تُدف ــد م ــة، 2019، ص.5(. ويف العدي ــة والتنمي ــة للدميقراطي ــة النهضــة العربي )منظم

الرجــال إىل اقــراض األمــوال. ويُشــار إىل النســاء املدينــات باســم الغارمــات يف األردن، أي »النســاء املثقــالت بالديــون.« وقــد رصحــت 

وزيــرة التنميــة االجتامعــي بســمة اســحاقات يف عــام 2019 أن مثــة حــوايل 9 آالف غارمــة مطلوبــة بســبب التخلــف عــن ســداد 

القروض، والتي يقل كل منها عن ألف دينار أردين )جوردان تاميز، 2019أ(.

لقــد أعــاد صنــدوق الــزكاة منــذ عــام 2017 تفعيــل ســهم الغارمــات، وهــو برنامــج يخصــص األمــوال للنســاء املدينــات. ويف عــام 

ــون 5672 ســجينة مــن الغارمــات ممــن ال تتجــاوز  ــة محــددة لتســديد دي ــاين عــن حمل ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــن جالل 2019، أعل

ديونهــن الفرديــة األلــف دينــار أردين )جــوردان تاميــز/ 2019ب(، حيــث قــام شــخصياً بتغطيــة ديــون 1500 امــرأة، يف حــن جمــع 

النداء نفسه قرابة 6.3 مليون دينار أردين لتغطية ديون 6481 غارمة )جوردان تاميز، 2019ج(. 

ــة ملســتلزمات النظافــة وارتفــاع  ــد19-، والتكاليــف اإلضافي ــود املفروضــة جــراء جائحــة كوفي نظــراً لخســارة الدخــل بســبب القي

تكاليــف التعليــم عــن بعــد، فقــد حصــل مزيــد مــن األفــراد عــى قــروض خــالل عــام 2020 وواجــه الكثــرون صعوبــة يف ســدادها. 

ويف حــن مل تُنــرش أيــة أرقــام عــن أعــداد املتعريــن ماليــاً يف وقــت إعــداد هــذا التقريــر، إال أن اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن 

ــد،  ــار أردين )الغ ــار دين ــوايل 1.77 ملي ــون بح ــن يدين ــإن املتعري ــن آذار 2021، ف ــاراً م ــه اعتب ــر إىل أن ــزي األردين تش ــك املرك البن

2021(. وعــالوة عــى ذلــك، ارتفعــت نســبة قيمــة الشــيكات املرتجعــة إىل الشــيكات املتداولــة يف أول شــهرين مــن العــام الحــايل 

)2021( إىل 4 % مقارنة مع 3.3 % يف الفرة نفسها من العام املايض )2020( )املرجع نفسه(. 

وقــد جــدت دراســة أجرتهــا منظمــة النهضــة )أرض( يف عــام 2020 أنــه خــالل جائحــة كوفيــد19- ازدادت الضغوطــات عــى النســاء 

الغارمــات. فمــن بــن النســاء املدينــات الــاليت شــملهن املســح االســتقصايئ، قالــت %40 منهــن أن الجهــات الدائنــة قــد طالبتهــن 

ــاف( أنهــم  ــة )جون ــي األردين للمنظــامت غــر الحكومي ــف الوطن ــاد بعــض األعضــاء يف التحال ــون خــالل األزمــة. وأف بســداد الدي

ســمعوا عــن وجــود »أشــخاص خطريــن يخدعــون النســاء ويوقعوهــّن يف مصيــدة غــر قانونيــة عــر تســليفهن القــروض وإلزامهــن 

بــرشوط ال تدركهــا النســاء متامــاً«. وقالــت منظــامت أخــرى أن بعــض النســاء تلقــن تهديــدات مــن الجهــات الدائنــة، حتــى أن 

البعــض اقــرح عــى النســاء بيــع أثاثهــن وممتلكاتهــن األخــرى لســداد الديــون. وتشــر البيانــات إىل أن إحــدى النســاء األميــات 

املدينات أفادت بأن ُمقرضها قد هددها بالسجن« )منظمة النهضة للدميقراطية والتنميةــ 2021 سيصدر قريباً(.   

الديون وأثرها عى الالجئن يف ظل جائحة كوفيد-91

إن الالجئــن يف األردن، الســيام الســورين والعراقيــن منهــم، معرضــون بشــكل خــاص لســوء املعاملــة مــن الجهــات الدائنــة الرســمية 

وغــر الرســمية. وأفــادت دراســة أجرتهــا منظمــة كــر إنرناشــونال يف عــام 2018 أن تســعة مــن عــرشة الجئــن ســورين مديونــن 

بســبب االنخفــاض يف املعونــات اإلنســانية، وانعــدام فــرص العمــل والدخــل املتــدين، ناهيــك عــن تكاليــف املعيشــة املرتفعــة يف 

ــن خــالل جائحــة فــروس  ــون الالجئ األردن )منظمــة كــر، 2018(. وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود إحصــاءات رســمية حــول دي

كورونــا، إال أن منظــامت املجتمــع املــدين التــي تعمــل مبــارشة مــع املســتفيدين أفــادت أن العديــد مــن الالجئــن واجهــوا صعوبــات 

لسداد ديونهم بسبب القيود املفروضة عى الحركة وخسارة فرص العمل )منظمة النهضة للدميقراطية والتنميةــ 2021(. 
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ووجــد مســح اســتقصايئ أجرتــه منظمــة النهضــة )أرض( خــالل جائحــة كوفيــد19- يف عــام 2020 وشــمل 349 مشــاركاً مــن الالجئــن 

ــن  ــوا م ــمية و%7 اقرض ــر رس ــية وغ ــر مؤسس ــراض غ ــات إق ــون لجه ــن مدين ــن الالجئ ــاء( أن %71 م ــال، %47 نس )%53 رج

مؤسســات ائتــامن رســمية، مثــل مؤسســات التمويــل األصغــر. وعــى النقيــض مــن ذلــك، %16 مــن العينــة األردنيــة املكونــة مــن 

ــوع  ــث الن ــراض. ومــن حي ــم قروضــاً رســمية مــن مؤسســات إق ــاً غــر رســمية و%29 لديه ــم ديون ــادوا أن لديه 663 مشــاركاً أف

االجتامعي، أفاد %77 من الالجئن الرجال أن عليهم ديوناً مقابل %65 من الالجئات. 

ــغ األقســاط املســتحقة عليهــم، وخفــض أســعار الفائــدة  ــد مــن األردنيــن ممــن عليهــم قــروض مــن تقليــص مبال اســتفاد العدي

وإعــادة جدولــة القــروض خــالل تفــي فــروس كورونــا، لكــن مل يذكــر أي مــن املشــاركن مــن الالجئــن أنهــم اســتفادوا مــن تقليــص 

ــن  ــن الالجئ ــن %1 م ــل م ــاركن )أق ــن املش ــن الالجئ ــط م ــة فق ــاد ثالث ــد أف ــة. وق ــدة املخفض ــعار الفائ ــاط أو أس ــغ األقس مبال

املدينــن( أنهــم اســتفادوا مــن إعــادة جدولــة القــروض. ومــن املحتمــل أن عــدم إجــراء هــذه التعديــالت اســتجابة ألزمــة كوفيــد 

يعود إىل حقيقة أن معظم ديون الالجئن غر رسمية وأن مثل هذه اآلليات غر موجودة يف مثل هذه الحالة.  

ــان أنهــم تلقــوا دعــاوى  ــة املرفوعــة ضدهــم بســبب الديــون، أفــاد عــرشة الجئــن والجئت وعنــد ســؤالهم عــن الدعــاوى القضائي

قضائية، يف حن أكد خمسة رجال أردنين وسبع أردنيات عى األمر ذاته.

وكان مــن املحتمــل أن يُفيــد الالجئــون عــن تحملهــم لنفقــات جديــدة أكــر مــن األردنيــن، حيــث أشــار %42 مــن عينــة الالجئــن 

مقابــل %10 مــن عينــة األردنيــن إىل تحملهــم ملصاريــف جديــدة. كــام واجــه الالجئــون مســتوى أكــر مــن خطــر التعــرض للســجن 

نظــراً الحتامليــة تخلفهــم عــن ســداد ديونهــم. وقــد كشــفت الدراســة االســتقصائية ذاتهــا التــي أجرتهــا منظمــة النهضــة )أرض( أن 

%40 مــن الرجــال الذيــن طلبــوا قروضــاً ســجلوا أنهــم »كفــالء أنفســهم« كضامنــة لســداد قروضهــم، بينــام %28 منهــم ســجلوا أحــد 

أفــراد العائلــة للغــرض نفســه. ويف املقابــل، اختــارت %41 مــن النســاء كفيــالً مــن العائلــة، باملقارنــة مــع %26 ممــن اخــرن »كفالــة 

أنفسهن«. 

وقــد عــّن ســتة مــن أصــل أحــد عــرش الجئــاً ســورياً )%55( ممــن اقرضــوا أمــواالً مــن مؤسســة غــر رســمية أنفســهم أو أحــد أفــراد 

العائلــة ككفيــل، مقارنــة بثــامن الجئــات ســوريات مــن أصــل ثــالث عــرشة )%62(. ومل تُذكــر أيــة ضامنــات أخــرى مثــل الســندات 

اإلذنية )الكمبياالت( والشيكات. وميكن لهذه »الكفاالت الذاتية« أن تزيد من خطر التعرض للسجن. 

أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021

أصــدر رئيــس الــوزراء يف 28 آذار/مــارس 2021 أمــر الدفــاع رقــم 28 لســنة 2021 الــذي يهــدف إىل تنــاول مســألة حبــس األفــراد 

الذيــن يتخلفــون عــن ســداد ديونهــم. ويؤجــل أمــر الدفــاع حبــس املدينــن الذيــن ال تتجــاوز ديونهــم 100 ألــف دينــار واألشــخاص 

الذيــن حــرروا شــيكات بــال رصيــد. وال يــزال هــؤالء املدينــون ممنوعــن مــن مغــادرة البــالد. وقــد دخلــت قــرارات أمــر الدفــاع حيــز 

التنفيذ يف 29 آذار/مارس وتبقى سارية حتى 31 كانون األول/ديسمر 2021. 

ويعــد أمــر الدفــاع هــذا اســتمراراً رســمياً ألمــر قضــايئ صــدر يف آذار 2020 يقــي بتأجيــل حبــس كل محكــوم يف قضيــة ديــن مــدين 

ال يتجــاوز مبلــغ 100 ألــف دينــار أردين )عــامن نــت 2020(. ويكمــن الفــرق بــن هذيــن األمريــن يف اختصاصهــام: فبينــام منــح 

األمر القضايئ صالحيات للمجلس القضايئ، مينح أمر الدفاع الحايل صالحيات لرئيس الوزراء مبوجب قانون الدفاع. 
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تحليل قانوين ألمر الدفاع رقم 82 ومناقشته

لقــد أثــار صــدور أمــر الدفــاع رقــم 28 جــدالً كبــراً بــن املحامــن واالقتصاديــن حــول تأثــر أمــر الدفــاع مــن الناحيــة القانونيــة 

واالقتصاديــة واالجتامعيــة. كان هنــاك يف الســابق خــالف حــول قانــون التنفيــذ، حيــث مــارس األردنيــون ضغوطــاً عــى الحكومــة 

ــس  ــع 100 عضــو مــن مجل ــن. ويف عــام 2019، وقّ ــغ الدي ــة مببل ــة مقارن ــن نظــراً لقســاوة العقوب ــر للمدين ــاء الســجن الجائ إلنه

ــرب  ــة ق ــن يف مســرة احتجاجي ــام خــرج ناشــطون وأهــايل املدين ــذ، ك ــات والتنفي ــوين العقوب ــل قان ــواب عــى عريضــة لتعدي الن

الديــوان امللــي للمطالبــة بإلغــاء املــادة 22 مــن قانــون التنفيــذ )الرشيــف، 2019(. كــام نظمــت لجنــة الشــؤون الوطنيــة األردنيــة 

اعتصاماً يف مطلع عام 2020 للمطالبة بتخفيف قوانن الديون )ولدادي، 2019(.

لقــد صــدر أمــر الدفــاع رقــم 28 يف وقــت كانــت تراجــع فيــه الحكومــة قانــون التنفيــذ واملــواد املتعلقــة بحبــس املدينــن عــى وجــه 

التحديــد، حيــث كانــت لجنــة يرأســها وزيــر العــدل تضطلــع مبراجعــة رشعيــة حبــس املديــن ومــدى فعاليتــه. ومــن املهــم مالحظــة 

أن أمــر الدفــاع واللجنــة غــر مرتبطــن ببعضهــام بعضــاً. فقــد تشــكلت اللجنــة بهــدف إعــداد املقرحــات التــي تتضمــن تعديــل 

قانــون التنفيــذ، الســيام املادتــن 22 و23، يف حــن أن أمــر الدفــاع هــو نــص مؤقــت ينتهــي يف 31 كانــون األول/ديســمر مــا مل يتــم 

متديده، وبالتايل سيُعاد تفعيل قانون التنفيذ.

وفيــام يتعلــق بتعليــق تنفيــذ عقوبــة الســجن لجرائــم تحريــر شــيكات بــدون رصيــد، فيجــدر التنويــه إىل عــدم صحــة افــراض أن 

أمــر الدفــاع يرفــع الحاميــة الجنائيــة عــن الشــيكات. وعنــد تحليــل أمــر الدفــاع يتضــح أنــه ال يــزال يعتــر تحريــر شــيكات بــال 

رصيد جرمية يعاقب عليها القانون. وُجل ما يفعله أمر الدفاع هو تأخر تنفيذ الحكم الجزايئ والعقوبة الجزائية.

وبالتحديــد، إذا قُدمــت شــكوى ضــد شــخص حــرر شــيكاً بــال رصيــد أو ضــد شــخص مل يســدد ديونــه وكانــت الدعــوى مرشوعــة، 

ســتقوم املحكمــة املختصــة بالبــت يف القضيــة والحكــم عــى املتهــم بالســجن وفقــاً لقانــون العقوبــات أو قانــون التنفيــذ. مــع ذلــك، 

سيتم تأجيل هذا الحكم حتى 1 كانون الثاين/يناير 2022 كام هو محدد يف أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021. 

وعــالوة عــى ذلــك، فــإن اســتمرارية اإلجــراءات القضائيــة، ســواء كانــت متعلقــة مبطالبــات ماليــة أو قضايــا شــيكات بــال رصيــد مــن 

ناحيــة جزائيــة، وكذلــك الحصــول عــى أحــكام قضائيــة هــي مســألة أساســية يجــب النظــر فيهــا. ويف حــن كان لكوفيــد19- عواقــب 

وخيمة عى عمل العديد من القطاعات، فمن املهم اإلبقاء عى اإلجراءات القضائية للحفاظ عى حقوق املواطنن.  

ويعــد أمــر الدفــاع عمليــاً مــن الناحيــة الصحيــة واالقتصاديــة ألن االكتظــاظ يف الســجون سيســهل مــن تفــي فــروس كورونــا، علــامً 

ــل  ــز اإلصــالح والتأهي ــوف يف مراك ــن كل شــخص موق ــاً شــهرياً ع ــاراً أردني ــارب 750 دين ــا يق ــف م ــة تتكل ــة األردني ــأن الحكوم ب

)هيومــن رايتــس ووتــش، 2021، ص.5(. كــام يعــد تأثــر أمــر الدفــاع عــى املدينــن إيجابيــاً، إذ أنــه مينحهــم فرصــاً لرتيــب شــؤونهم 

املاليــة خــالل فــرة أمــر الدفــاع لســداد املبالــغ املســتحقة للجهــات الدائنــة. ومــع ذلــك، مثــة أيضــاً عواقــب ســلبية ينبغــي أخذهــا 

يف عن االعتبار، وهي: 

ــل هــذه 	  ــتقرار مث ــى اس ــر ع ــن أن يؤث ــذي ميك ــر ال ــامن األم ــى االئت ــة ع ــة القامئ ــالت التجاري ــة يف املعام ــدان الثق فق

املعامالت، مام سيكون له تداعيات سلبية عى االقتصاد.

قلة الثقة بقوة الُنظم واألوامر القانونية، وحق اللجوء إىل التقايض وتنفيذ األحكام القضائية.	 

االنخفاض العام يف مامرسات اإلقراض.	 

تحول الجهات الدائنة إىل مدينة بسبب عدم قدرتها عى تحصيل حقوقها.	 

تهرب املدينون من السداد بقصد اإلرضار بالجهات الدائنة. 	 
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تحليل قانوين مقارن للديون غر املسددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا

يف األردن، غالبــاً مــا يــؤدي الحبــس جــراء الديــون غــر املســددة إىل دائــرة مفرغــة مــن الديــن، ألن الديــن يبقــى قامئــاً بعــد تنفيــذ 

الحكــم. وقــد أكــدت بلــدان أخــرى عــى أن أمــوال املديــن هــي الضــامن لســداد الديــن بــدالً مــن جســده، وأن املقرضــن الذيــن 

تعرضوا للحبس ميكنهم تسديد ديونهم من السجن. وبحسب هيومن رايتس ووتش: 

الــدول التــي ألغــت عقوبــة حبــس املديــن، مثــل البحريــن وتركيــا وأملانيــا، اســتبدلتها بآليــات أكــر فاعليــة لتحصيــل الديــون، منهــا 

قوانــن اإلفــالس، وتقييــامت الجــدارة االئتامنيــة اإللزاميــة، وخطــط الســداد املصممــة لضــامن ســداد األمــوال يف نهايــة املطــاف. 

وكجــزء مــن هــذه التغيــرات، وضعــت الحكومــات أيضــا خطــط توظيــف للمعوزيــن لســداد ديونهــم )هيومــن رايتــس ووتــش، 

2021، ص.38(.

يشــجع القانــون البحرينــي املحاكــم عــى إبــراء ذمــة املقرضــن طاملــا متكنــوا مــن تفســر محنتهــم املاليــة، والتخــي عــن األصــول 

املتاحــة للوفــاء بااللتزامــات، وإثبــات أنهــم مل ميارســوا االحتيــال عــى الدائــن )املصــدر ذاتــه(. ومــع ذلــك، ال ميكــن شــطب بعــض 

أنواع الديون؛ عى سبيل املثال، الديون املرتبطة بنفقة األرسة، واالحتيال، واملسؤولية الجنائية.

وتُحــدد اإلمــارات العربيــة املتحــدة رصاحــة يف املــادة 342/2 مــن القانــون االتحــادي رقــم 11 لســنة 1992 بشــأن بالدعــاوى املدنيــة 

ــون  ــارات أول قان ــرت اإلم ــن الثاين/نوفمــر 2019، أق ــمح بحبســهم. ويف ترشي ــجنوا ويُس ــن أن يُس ــذي ميك ــون ال ــن هــم املدين م

إعســار للمســتهلكن يف املنطقــة والــذي يتيــح لإلماراتيــن املثقلــن بالديــون فرصــة العمــل لحــل معضلتهــم املاليــة )املرجــع ذاتــه، 

ص.39(. ومــع ذلــك، يجــب عــى الجهــات الدائنــة املوافقــة عــى مخطــط اإلعســار هــذا، وال يكــون أمــام املقرضــن مجــاالً كبــراً 

للتفاوض. 

وعــى غــرار البحريــن، أصــدرت الكويــت قوانــن بشــأن االســتثناءات مــن عقوبــة الســجن، مثــل عــدم قــدرة املديــن عــى ســداد 

الديــون، وســن املديــن )يجــب أال يتجــاوز 65 عامــاً(، والتمكــن مــن رعايــة أطفــال املديــن، إن وجــدوا، يف حــال غيابــه. وكذلــك، 

يجب أال يُحكم بحبس املدين إذا قام بتزويد الجهة الدائنة بضامن مرصيف كاٍف للوفاء بالدين أو قدم كفيالً شخصياً. 

سبيل امليض ُقدماً

ــة  ــد19-، إال أن منظم ــات جائحــة كوفي ــاً بالنظــر إىل تداعي ــم 28 لســنة 2021 كان عملي ــاع رق ــر الدف ــن أن إصــدار أم ــم م بالرغ

النهضــة )أرض( تعتقــد أنــه يتوجــب عــى الحكومــة األردنيــة الركيــز عــى إيجــاد حلــول تضمــن حاميــة كال املدينــن والدائنــن بغية 

تعزيــز حكــم القانــون وحــق التقــايض وضــامن تنفيــذ األحــكام القانونيــة مــع تجنــب اإلرضار باملديــن أو الدائــن. وميكــن تحقيــق 

هذا التوازن عر تعديل قانون التنفيذ األردين لسنة 2007وتعديالته.

ولتحقيــق ذلــك، تقــرح منظمــة النهضــة )أرض( التوصيــات التاليــة لوضــع نــص ترشيعــي يــوازن بــن حاميــة الدائــن يف تحصيــل 

حقوقه من جهة وحامية املدين من عقوبة السجن من جهة أخرى. 

يجــب مراجعــة الترشيعــات والسياســات املرتبطــة باإلقــراض والتمويــل عــى كال املســتوى الشــخيص ومســتوى مؤسســات 	 

اإلقــراض املرخصــة. وبذلــك، يجــب مراجعــة قانــون البنــك املركــزي رقــم 202 لســنة 2002 فيــام يتعلــق بقيمــة الفائــدة 

وإعادة النظر فيه للحيلولة دون الزيادة يف مقدار الفائدة.
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يجــب تعديــل قانــون التنفيــذ األردين بحيــث تعــود الصالحيــة إىل دائــرة التنفيــذ فيــام يتعلــق بالنظــر يف قضايــا املدينــن 	 

املتعريــن ماليــاً. ويجــب أن ينــص قانــون التنفيــذ األردين رصاحــة عــى دور القضــاء وســلطته يف مراعــاة القــدرات املاليــة 

للمدين، إذ ينبغي عى الُقضاة إعادة النظر يف الحكم إذا كان املدين غر قادر عى سداد الديون. 

يجــب توســيع املــادة 23 مــن قانــون التنفيــذ، التــي تنــص عــى االســتثناءات مــن الحبــس، لتشــمل املزيــد مــن العوامــل 	 

التــي تحــول دون عقوبــة الســجن، مبــا فيهــا املبلــغ املــايل املســتحق عــى املديــن، وســن املديــن، وعــدد أفــراد أرستــه، ومــا 

إذا كان ألرسة املديــن معيــل أم ال، وإذا مل تكــن هنالــك مصــادر للدخــل، وغــر ذلــك. ومــن املمكــن أيضــاً التحقــق مــن 

مصــادر الدخــل ألفــراد عائلــة املديــن للتأكــد مــن أنــه ال يخــدع الجهــة الدائنــة عــر تحريــك أو نقــل األمــوال مــن مــكان 

إىل آخر. 

إذا استمر العمل بعقوبة الحبس، فينبغي عى األقل تخفيض مدته. 	 

يجــب تخفيــض نســبة الدفعــة التــي يجــب عــى الدائــن ســدادها مــن أجــل تجنــب الســجن مــن %25إىل %15 كــام كان 	 

منصوص عليها ألول مرة يف القانون املؤقت رقم 36 لسنة 2002. 

يجــب وضــع أليــات وأدوات ترشيعيــة تضمــن تحقيــق التــوازن بــن حقــوق هذيــن الطرفــن وواجباتهــام، بحيــث تكــون 	 

قــادرة عــى التمييــز بــن املقــرض الــذي يحتــال عــى الجهــة الدائنــة وذلــك غــر القــادر عــى ســداد ديونــه. وينبغــي 

وجود تعريفات محددة حتى يكون هناك نص واضح يُعرف هذين النوعن من املدينن. 

إنشــاء صنــدوق مســتقر لتســديد ديــون املدينــن املتعريــن بحيــث تديــره وزارة العــدل أو وزارة التنميــة االجتامعيــة. 	 

ولضــامن عمــل الصنــدوق بالشــكل الصحيــح، يجــب االشــراط عــى األطــراف املســيطرة بــأن القــرار القضــايئ هــو الــذي 

يحدد الدين واملقدار الذي سيتم تسديده من أي دين للجهة الدائنة املعنية. 

ينبغــي تشــجيع الجهــات الدائنــة عــى قبــول التســويات القضائيــة فيــام يتعلــق مببلــغ الديــن مــن خــالل منحهــا إعفاءات 	 

رضيبيــة عــى مبلــغ األمــوال املســتحق. وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه يتعــن عــى النصــوص القانونية توضيــح نســب اإلعفاءات 

الرضيبة مبوجب هذه القرارات القضائية. 

يجــب اعتــامد اقــراح ســعادة العــن أحمــد طبيشــات، الــذي يتضمــن منــع حبــس املديــن العامــل يف القطــاع الخــاص إذا 	 

كان مشــرك بالضــامن االجتامعــي. كــام هــو معمــول بــه حاليــا ملوظفــن القطــاع العــام حيــث ال يجــوز حبــس املدينــن 

العاملن يف القطاع الحكومي عى أساس أن مستحقاتهم من الضامن تضمن سداد ديونهم. 

يجب التوعية بأهمية دور املؤسسات يف دعم األفراد الضعفاء واألكر وتأثراً الذين ال ميكنهم سداد ديونهم. 	 

ــل 	  ــم متوي ــا يت ــادة م ــر. وع ــم 15 لســنة 2010 واســتخدامه بشــكل أك ــة رق ــات االئتامني ــون املعلوم يجــب توســيع قان

الديــون مــن البنــوك عــى أســاس اعتبــار العقــارات كضــامن يف األردن؛ لــذا ينبغــي عــى الجهــات الدائنــة املــي قدمــاً يف 

منــح االئتــامن مــع مراعــاة الجــدارة االئتامنيــة للعميــل، وضامنــات االئتــامن، ودراســة الجــدوى االقتصاديــة للمــرشوع، 

والقدرة عى سداد القرض وتنافسية املرشوع. 

يجــب تعديــل قانــون اإلعســار األردين رقــم 21 لســنة 2018 لتمكــن املقرضــن مــن إعــادة تنظيــم شــؤونهم، والحفــاظ 	 

ــدالً مــن  عــى حقــوق املقرضــن وتشــجيع اســتمرارية املشــاريع واملؤسســات وحركــة رأس املــال يف مشــاريع أخــرى، ب

ــوارد  ــداول امل ــود ت ــؤدي إىل رك ــوال ي ــة رؤوس األم ــا. وهــذا التأخــر يف حرك االنتظــار عــدة ســنوات إلغــالق مــرشوع م

املالية.
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https://www.careinternational.org.uk/care-study-nine-10-syrian-refugees-jordan-debt-due-decrease-humanitarian-aid
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