
 
 
 
 

 

 مسار نفقة في دائرة االجراء

 نشرة معلومات للمديون في ملف نفقة

           

 

 

 

 ؟االجراءمن هو مديون نفقة في دائرة 

والفائز يدعي بأن الحكم لم  ضده حكم يلزمه بدفع نفقة بما في ذلك مصاريف ثابتة الذي اصدرمديون نفقة هو شخص 

 ينفذ كامال أو بشكل جزئي.

من اصدر لصالحه حكم نفقة يستطيع فتح ملف نفقة في دائرة االجراء من اجل جباية الدين. يستطيع الفائز اختيار إما فتح 

 "في مسار نفقة". جباية الدين أوبالعمل على أو بواسطة محامي  بنفسه صاحب الدينوالذي يقوم الملف "بمسار عادي" 

 

 ما هو "مسار نفقة"؟

"مسار نفقة" هو مسار الذي ينفذ به حكم للنفقة من قبل دائرة االجراء وبأقل تدخل ضروري ممكن من قبل الفائز. 

 فقا للقواعد المحددة.تعمل دائرة االجراء على جباية الدين من المديون وتبادر في اتخاذ إجراءات ضده و

انشأ مسار النفقة في كل واحدة من بين األلوية القضائية للمحاكم: الشمال, حيفا, المركز, تل أبيب, القدس والجنوب. 

 دائرة النفقة. –تدعى دائرة االجراء التي أقيم بها مسار نفقة فيما يلي 

ستتم إدارة ملف نفقة الذي تم فتحه في "مسار نفقة" في دائرة النفقة ولكن للمديون إمكانية تقديم طلبات وتلقي معلومات 

 .الموزعة في جميع انحاء البالدأيضا في دوائر التنفيذ األخرى 

ف في دائرة االجراء, فتح الملف في دائرة االجراء سترسل دائرة االجراء تحذيرا للمديون الذي يعلمه عن فتح مل بعد

 سيشمل التحذير بما في ذلك رقم الملف ومبلغ الدين في الملف.

 

 هل تلقيت إنذارا؟

 عليك دفع دينك كما حدد لك في إطار الحكم, و بدون أي تأجيل, بواسطة إحدى طرق الدفع المفصلة فيما يلي:
 
  –دفع باستخدام بطاقة االئتمان  ( 1

  على موقع انترنت سلطة التطبيق والجباية 
  في مركز المعلومات الهاتفي 
  في جميع دوائر االجراء 

 
 يخضع الدفع ببطاقة االئتمان إلجراءات وشروط سلطة التطبيق والجباية المنشورة على موقع االنترنت على عنوان:       
      www.eca.gov.il  . 

 
  بنك البريدبواسطة الدفع ( 2

 لدفع عبر اإلنترنتا 

البريد حتى إذا لم يكن لديك قسيمة للدفع. يمكنك الوصول إلى بنك البريد، وتعريف بواسطة بنك يمكنك الدفع 

  .كامل المبلغ أم جزء منه ودفع هويةبطاقة واسطة نفسك ب

 باستخدام قسيمة 

 .البريد بنك إلى التوجه مع القسيمة للدفع، يمكن في الحاالت التي استلمت فيها قسيمة

  للدفع بإحدى الطرق التالية: قسيمة استصداريمكنك 

  المنطقة الشخصية على موقع السلطةفي   

  التابع للسلطةفي مركز المعلومات الهاتفي  

  مسبق من ، حدد موعد الحضور الى الدائرةاألقرب إلى منطقة إقامتك. قبل  دوائر االجراء ىحدافي

 .MY VISITأو من خالل تطبيق  السلطة خالل موقع

 

 دولة إسرائيل    

 
 ضدكنفقات اعلم أنه سيتم فتح ملف 

  سلطة التطبيق والجباية" في نفقاتفي "مسار 

http://www.eca.gov.il/
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Emblem_of_Israel.svg


 
 
 
 

 

 في البنك تفويض سحب ثابتالدفع عن طريق ( 3

  (.أمر دائم) بالسحب من حساب البنكيمكن سداد الدين عن طريق إعداد تفويض     

  علىوالذي يتوجب  بالسحب من حساب البنكتفويض  استمارة، يجب عليك تعبئة وتوقيع الملفلتحديث التفويض في     

  بالسحب من حساب البنك.تفويض لومرفق  عليها لبنكاتوقيع وضع المدين     

  www.eca.gov.il :االنترنت على عنوانعبر موقع  ستماراتيمكن تنزيل اال    

 

 وكيلهأو  صاحب الدينالدفع مباشرة ل( 4

  أيام من 7في غضون دائرة االجراء عن الدفع فأنت ملزم بإخطار ، وكيلهأو  لصاحب الدينفي حالة الدفع مباشرة     

  الدفع.موعد     

  يبلغ أيًضا عن الدفع. صاحب الدين. نوصيك بالتأكد من أن صاحب الدينالتزاًما مماثاًل ينطبق أيًضا على لعلمك،     

  .الدفع ثبتاالحتفاظ باإليصاالت التي تمن المستحسن أيًضا     

 

 يلفت انتباهك

  البريد بنك في  ابطاقة االئتمان أو نقدً  باستخدام)الدفع  نشرةمن هذه ال 3-1الدفع بأحد الطرق المحددة في فقرات

الى اإلبالغ عن الدفع من قبل على الفور، دون الحاجة دائرة االجراء ملف ، سيتم تزكية (امر دفع ثابتأو 

  النزاعات بين األطراف فيما يتعلق بالدفع والمبلغ المدفوع. ويمنعأو المدين صاحب الدين 

 في هذه واجباتكبحقوقك و عالمك. سيقوم الموظف بإدائرة النفقات، سيتصل بك موظف من ملفبعد فتح ال .

  مساعدتك واإلجابة على أسئلتك.موظف يمكن للالمحادثة، يمكنك الحصول على معلومات حول طبيعة الدين. 

 

 - اإلمكانيات المفتوحة أمامك

 إذا ما نفذت الحكم, جزئيًا أو كاماًل, أو انك تعتقد انك غير ملزم بتنفيذه أكثر, يمكنك التوجه  –"سددت"  ادعاء

 إلى مسجل دائرة االجراء بادعاء "سددت" من اجل البت في ادعاءك.

 

  إذا ما منح ضدك أمر منع مغادرة البالد, يمكنك تقديم طلب إللغاء مؤقت أو  –طلب إللغاء أمر منع مغادرة البالد

ثابت ألمر منع مغادرة البالد إلى مسجل دائرة االجراء وبشرط توفير ضمانات مالئمة التي سيتم تحديدها من 

 قبل المسجل.

 

 ل مرحلة, بوسعك طلب إلغاء إجراءات أو إعاقتها. سينظر في ك – طلب إلغاء إجراءات أو إعاقة إجراءات

 المسجل في الطلب وسيقرر إذا ما أراد الموافقة عليها.

 

 يجب تقديم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. – طلب إللغاء و/أو تغيير حكم 

 

 نقاط مهمة:

 التكاليف, األتعاب, الفائدة والربط.وسيوفر كذلك من  تسوية الدين بأسرع وقت سيمنع من اتخاذ إجراءات ضدك 

إذا دفعت الدين أو جزءا منه مباشرة إلى الفائز أو إلى ممثله, عليك تبليغ دائرة النفقة عن تنفيذ الدفع وباإلضافة إلى      

 ذلك عليك التأكد من أن الدائن حّدث دفعاتك في ملف االجراء.

 كانك الحضور, عليك أن تقدم, مسبقا, طلب لتأجيل الجلسة يشمل . إذا لم يكن بإمإذا حددت جلسة يرجى الحضور اليها

 تفصيال ألسباب تأجيل الجلسة. سيحول طلبك إلى الهيئة ذات الصالحية من اجل إصدار قرار.

  النحو المنصوص عليه في الحكم المصدر ضدكال تنسى أن تدفع دفعات النفقة بإضافة الربط على 

من كل  %1، يجب خصم رسم قدره 1968دائرة االجراء )الرسوم واألجور والمصروفات(، لعام  ألنظمةوفقًا 

 من المبلغ لدفعة الرسوم. %1دفعة، لذلك يجب عليك إضافة 

 بإحدى الطرق التالية:تقع على عاتقك مسؤولية قسائم جديدة  - إذا نفدت قسائم الدفع 

  المنطقة الشخصية على موقع السلطةفي 

  التابع للسلطةفي مركز المعلومات الهاتفي 

http://www.eca.gov.il/


 
 
 
 

  حدد موعد مسبق من الحضور الى الدائرةاألقرب إلى منطقة إقامتك. قبل  دوائر االجراءفي أحد ،

  .MY VISITأو من خالل تطبيق  السلطة خالل موقع

  

 لف االجراءمع الفائز خارج إطار م يةاتفاق -  

والتأكد من  دائرةعليك تحديث التوجب ، فيملف االجراءإذا توصلت إلى اتفاق مع الفائز بخصوص دين سابق خارج     

 .الطرفين من قبل موقعة دائرة مع ارفاق اتفاقيةأن يقوم الفائز أيًضا بتحديث ال

 بشأنها، فيجب عليك تقديمها في الملف التي تم فتح  ديون السابقةإذا كان لديك قرار، أو حكم، أو قرار بتحديث ال

بأي تغييرات تطرأ على  دائرة. يجب عليك أيًضا تحديث التتم إدارة الملفحيث دائرة النفقة  إلىأقرب وقت ممكن 

 النفقة.بدل أو أي تغيير مهم آخر يتطلب تغيير  والدعمر األ

 

 انتبه

د، مغادرة البال منع: التالية بما في ذلك اإلجراءات إجراءات ضدك،دائرة النفقات تخذ تإذا لم تدفع الدين بالكامل، فقد 

التنفيذ، أنظمة ، 1967لعام وما شابه ذلك، كل ذلك وفقًا لقانون التنفيذ، جوزات وفرض قيود، وتنفيذ أوامر سجن، وح

 .دائرة االجراء نظام حددها مدير والقواعد التي 1979 لعام

 

 

 

 لمزيد من االستفسارات يرجى االتصال

 معلومات التابع لدائرة التطبيق والجبايةبمركز ال

  *35592 / 2055000-073 على هاتف

  08:00-18:00بين الساعات األحد إلى الخميس  يعمل المركز الهاتفي من

 www.eca.gov.il اإلنترنت: السلطة علىموقع على أو 

 

  التعبيرات الظاهرة بصيغة مذكر موجهة لإلناث أيضا.* 

 

 

 
 

 


