
 والجباية التطبيق سلطة – إسرائيل دولة
 

  

 منقوالت حجز إجراءات – االجراء دائرة في للمدين نشرة 
 
 

 تحصيل أجل من المدين أمالك ضد ى اجراءات اتخاذ الدين لصاحب يجوز ،1976 عام التنفيذ قانون ألحكام وفقًا
 .الدين

 
 في الشقة من أغراض إخراج) للمنقوالت الفعلي لالخراج مسبق إجراء هو ليالتسج في المنقوالت حجز
 تلك ومنذ اآلن،. المنزل في المنقوالت ويسجل المدين منزل إلى االجراء دائرة من موظف يصل حيث( تقبلالمس

 إخراج يشكل أن يمكن. المنزل من المنقوالت إخراج على بات حظر وهناك المنقوالت على مؤتمن المدين اللحظة،
  .جنائية جريمة لحجز،ا تسجيل بعد عنه، ينوب من أو/و المدين قبل من المنزل من المنقوالت

 على الرهن، تسجيل أثناء العقار في عليها العثور تم نقدية قيمة ذات منتجات عن عبارة المنقوالت تكون أن يمكن
  .ذلك شابه وما الفنية واألعمال والمجوهرات الكهربائية المنتجات – المثال سبيل

 
 أيام 10 خالل أقساط، على بالدفع إلزام أمر تستلم لم أو القانون، بموجب لك المتاحة الفترة خالل الدين تسدد لم إذا
 علني مزاد أو مناقصة بواسطة وبيعها المحجوزة األصول وإخراج ،التسجيل في الحجز اجراء تنفيذ موعد من

  .الدين لسداد البيع من المستلمة األموال واستخدام
 

 :بعناية إليها بالنظر ويوصى لك المتاحة اإلجراءات بخيارات قائمة يلي فيما
 

 يوصى وبالتالي محجوزات، اخراج اجراء اتخاذ غدم إلى األرجح على سيؤدي الخيارات أحد تنفيذ أن يوضح
 .ممكن وقت أسرع في والتصرف المفصلة الطرق بإحدى الديون تسوية تأخير بعدم

 
 تقليل إلى للديون ريالفو السداد سيؤدي. كبير بمقدار الدين يزيد فقد الدين، تسدد لم إذا – الدين سداد .1

 من لذلك،. اإلضافية اإلجرائية والنفقات والفوائد الربط فوارق: مثل تتكبدها قد التي اإلضافية الدفعات
  : طرق بعدة الدين سداد يمكن. اآلن بالكامل الدين سداد المستحسن
  .والجباية التطبيق سلطة موقع على االئتمان بطاقة طريق عن الدفع .أ
  قسيمة إلى الحاجة ودون الهوية بطاقة إبراز مع البريد بنك في نقدًا الدفع .ب
 متاح* 35592 رقم على الهاتفي المركز رقم طريق عن المحوسب بالرد الديون سداد .ج

24/7. 
  .والجباية التطبيق سلطة موقع على القراءة يمكن الدفع، طرق حول مفصلة ومعلومات إضافية دفع لطرق

 
 

 الوقت في اجراء دائرة أي إلى بطلب التقدم يمكنكم الدين، تدفعوا لم إذا - بالتقسيط دفع امإلز ألمر طلب .2
 مدعو بالتقسيط الدفع إلزام أمر طلب يكون أن يجب. بالتقسيط دفع إلزام على للحصول يناسبكم، الذي

 معظم وفي الدين، يطتقس التنفيذ مسجل يحدد المقدمة، المعلومات على وبناءًً والنفقات، الدخل تثبت بوثائق
 التقدم كيفية حول المعلومات من مزيد على العثور يمكن.  محجوزات إخراج إجراءات يؤخر الحاالت،
 التطبيق سلطة موقع على االجراء دوائر قائمة وعلى بالتقسيط دفع إلزاك أمر على للحصول بطلب

 .والجباية
 

 في تقديمه للمدين يمكن طلب هو" الدين تسدد" ادعاء - "الدين سددت" ادعاء اطار في طلب تقديم .3
 الدعاء طلب تقديم حول المعلومات من لمزيد. جزئيًا أو كاماًلً دينه سدد أنه فيه يدعي وأن االجراء دائرة

 .والتطبيق الجباية سلطة موقع بزيارة قوموا –" الدين سددت"

 
  االنترنت موقع على خصيةش منطقة

 له داعي ال انتظار ودون يناسبك الذي الوقت في االجراء، ملف بيانات بمتابعة لك يتيح

 الدين مبلغ المسجل، قرارات على واالطالع الطلبات، عرض الطلبات، وتقديم

  .الدفع قسائم وإصدار الملف في المفروضة والقيود حجوزات الملف، في

 .والجباية التطبيق سلطة إنترنت موفع على للخدمة والتسجيل مرور كلمة إصدار يمكن

 
 


