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ـــد  ـــه فـــي الموعـــد أو مـــن تزي ـــر قـــادر علـــى ســـداد ديون المعســـر ھـــو شـــخص غی
التزاماتـــه عـــن قیمـــة ممتلكاتـــه.

يبـــدأ ســـريان قانـــون اإلعســـار وأعـــاد التأھیـــل االقتصـــادي 2018 (فیمـــا يلـــي: 
القانـــون) فـــي 15.9.2019 وھـــو ينظـــم إجـــراءات اإلعســـار.

ـــم)، تحـــل إجـــراءات اإلعســـار  ـــرد (أي، لیـــس تنظی ـــذي ھـــو ف ـــن ال بالنســـبة لمدي
بموجـــب القانـــون محـــل إجـــراءات اإلفـــالس التـــي تمـــت ادارتھـــا فـــي قضیـــة 

ـــة.  ـــة المركزي ـــي المحكم ـــى اآلن ف ـــرد، حت الف
يوضـــح أن إجـــراءات اإلفـــالس التـــي تـــم فتحھـــا فـــي محكمـــة مركزيـــة قبـــل 
15.9.2019  ستســـتمر ادارتھـــا فـــي المحكمـــة المركزيـــة وفقًـــا لمرســـوم 

اإلفـــالس [الصیغـــة الجديـــدة]، عـــام 1980. 

اإلعسار وإعادة التأھیل االقتصادي 

أھداف القانون
التأھیل االقتصادي للمدين بأكبر قدر ممكن• 
زيادة نسبة الدين التي يتلقاھا الدائنون• 
تعزيز دمج المدين في الحیاة االقتصادية مجددًا • 

تتم إدارة إجراءات اإلعسار وإعادة التأھیل االقتصادي وفًقا للقانون من 
قبل ثالث ھیئات وفًقا لتقسیم الصالحیات التالي:

نظام دائرة االجراء، 
وسلطة التطبیق والجباية 

مفوض إجراءات 
اإلعسار في وزارة 

العدل 

إجراءات اإلعسار 
لفرد الذي 

يقل دينه عن 
161،236 ش.ج*

إجراءات اإلعسار 
لفرد لديه 

دين يزيد عن 
161،236 ش.ج*

إجراءات اإلعسار 
لتنظیمات 
(شركات/

شراكات والخ) 

المحكمة المركزية

* يتم تحديث المبالغ مرة في السنة
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ســـیتم إدارة إجـــراءات اإلعســـار للمديـــن الـــذي تزيـــد ديونـــه عـــن 161،236 ش.ج. 
ـــم تعیینھـــم  ـــن ت ـــرة االجـــراء الذي ـــرة االجـــراء مـــن قبـــل مســـجلي دائ بواســـطة دائ

بموجـــب القانـــون كمســـجلین إلجـــراءات االعســـار (فیمـــا يلـــي - المســـجل). 

اإلعسار وإعادة التأھیل االقتصادي في دائرة االجراء

لواء الشمال - دائرة الناصرة 

لواء حیفا - دائرة حیفا

لواء المركز - دائرة كفار سابا

لواء تل ابیب - دائرة تل ابیب

لواء القدس - دائرة القدس

لواء الجنوب - دائرة أشكلون ودائرة ايالت

وحدات االعسار في دوائر االجراء التالیة: 

دائـــرة 
حیفـــا

دائرة 
الناصرة 

دائرة كفار 
دائرةسابا

 تل ابیب

دائرة 
أشكلون

دائرة 
القدس

شرط لتقديم الطلب ان أال يقل إجمالي 
الدين عن 50,000 ش.ج.، إال في الحاالت 
التي يجد فیھا المسجل أن ھناك أسبابًا 

خاصة تبرر فتح إجراءات لمبلغ أقل.

يلفت انتباھكم 

دائرة 
ايالت
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يعـــد تقديـــم طلـــب لفتـــح اإلجـــراءات ھـــو أول محطـــة يجـــب علـــى المديـــن أن 
ـــص  ـــدة والتخل ـــة جدي ـــح صفح ـــد فت ـــار إذا كان يري ـــراءات اإلعس ـــي إج ـــرھا ف يباش

ـــه. ـــن ديون م
يمكنـــك تقديـــم طلـــب لفتـــح إجـــراءات اإلعســـار حتـــى عندمـــا تتواجـــد ديـــون 

التـــي لـــم يتـــم فتحھـــا فـــي دائـــرة االجـــراء. 
(علـــى ســـبیل المثـــال، عندمـــا تكـــون ھنـــاك ديـــون لـــم يفتـــح مقابلھـــا بعـــد 
ملفـــات اجـــراء، أو إذا كانـــت ھنـــاك ديـــون لجھـــات أخـــرى تعمـــل بموجـــب مرســـوم 

ـــة)). ـــب (جباي الضرائ

تقديم طلب لفتح إجراءات اإلعسار

شروط أولیة لتقديم الطلب

ـــح اإلجـــراءات أحـــد  ـــب لفت ـــم طل ـــي بتقدي ـــن المعن ـــي المدي ـــر ف يجـــب ان تتوف
ـــة: الشـــروط التالی

في موعد تقديم الطلب، لديه 
عقارات في إسرائیل أو ھو 

مدير أعمال في إسرائیل

مركز حیاته في موعد وقت تقديم 
الطلب أو في األشھر الستة 

السابقة له، في إسرائیل

تقديـــم طلـــب لفتـــح إجـــراءات اإلعســـار ال يجمـــد 
ـــب  ـــدم بطل ـــن التق ـــا، ويســـتطیع المدي ـــراءات تلقائیً اإلج
للحصـــول علـــى تجمیـــد اإلجـــراءات حتـــى يتـــم منـــح 
ـــا  ـــدار فیھ ـــذي ي ـــة ال ـــدى الجھ ـــراءات ل ـــح اإلج ـــر لفت ام
ــة  ــز جبايـ ــراء، ومركـ ــرة االجـ ــة، دائـ ــراء (المحكمـ اإلجـ
الغرامـــات الـــخ) أو التوجـــه الـــى الجھـــة التـــي تبـــت فـــي 
طلـــب فتـــح اإلجـــراءات لمنـــح امـــر تجمیـــد اإلجـــراءات 

حتـــى يتـــم منـــح امـــر لفتـــح اإلجـــراءات.

يلفت انتباھكم

او
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سیتم تقديم طلب لفتح إجراءات اإلعسار بواسطة استمارة عبر اإلنترنت 
موجودة على موقع سلطة التطبیق والجباية 

كیفیة تقديم الطلب

يجـــوز للمديـــن الـــذي ال يمثلـــه محـــامٍ ويصعـــب علیـــه تقديـــم االســـتمارة عبـــر 
ـــواء  ـــي الل ـــودة ف ـــار الموج ـــرة اإلعس ـــى دائ ـــخصیًا إل ـــب ش ـــم الطل ـــت تقدي اإلنترن

ـــبقًا.  ـــد مس ـــد موع ـــد تحدي ـــن، بع ـــا المدي ـــم فیھ ـــي يقی الت

يمكن الحصول على استمارة الطلب من الدائرة أو تحمیله من الموقع.

يمكنـــك التحقـــق ممـــا إذا كنـــت مســـتحق للحصـــول علـــى تمثیـــل مـــن قبـــل 
المســـاعدة القانونیـــة فـــي دائـــرة المســـاعدة القانونیـــة القريبـــة إلـــى منطقـــة 

إقامتـــك، أو فـــي مركـــز اتصـــال المســـاعدة القانونیـــة علـــى ھاتـــف 6405*.

لمزيد من المعلومات حول المساعدة القانونیة، ابحث في جوجل
"المساعدة القانونیة - وزارة العدل"

يجب ملء جمیع التفاصیل في االستمارة ويجب 
إرفاق جمیع المستندات المطلوبة الى الطلب.

لن يتم فتح ملف إعسار لطلب غیر مكتمل.

www.eca.gov.il :على عنوان
تحت موضوع اإلعسار.

يلفت انتباھكم
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ـــوم  ـــح لی ـــوم صحی ـــغ الرس ـــا 900 ₪. مبل ـــوم قدرھ ـــع رس ـــب دف ـــب، يج ـــم الطل ـــل تقدي قب
15.11.2021 وســـیتم تحديثـــه مـــرة واحـــدة ســـنويًا.

سیتم دفع رصید الرسوم البالغ 500 ₪ من ممتلكات صندوق أموال الدين.
ـــب  ـــتمارة الطل ـــي اس ـــارة ف ـــب اإلش ـــة، يج ـــاعدة القانونی ـــن المس ـــدم م ـــب المق ـــي طل ف
ـــم  ـــن يت ـــة ل ـــذه الحال ـــي ھ ـــة، وف ـــاعدة القانونی ـــل المس ـــن قب ـــل م ـــن ممث ـــى أن المدي إل
ـــن  ـــزء م ـــا ج ـــى أنھ ـــوم عل ـــع الرس ـــیتم دف ـــب وس ـــم الطل ـــد تقدي ـــي موع ـــوم ف ـــع الرس دف

ـــن. ـــوال الدي ـــدوق أم ـــع صن ـــد توزي ـــار عن ـــراء اإلعس ـــات إدارة اج نفق
ـــر  ـــة والغی ـــل المســـاعدة القانونی ـــن قب ـــل م ـــذي يســـتوفي شـــروط التمثی ـــن ال يجـــوز للمدي
ـــى  ـــب للحصـــول عل ـــدم بطل ـــة التق ـــه بواســـطة المســـاعدة القانونی ـــم تمثیل ـــأن يت ـــم ب مھت

ـــن الرســـوم. ـــاء م إعف
ـــدء  ـــب لب ـــم طل ـــع الرســـوم كشـــرط لتقدي ـــم دف ـــن يت ـــب، فل ـــى الطل إذا تمـــت الموافقـــة عل
ـــي  ـــراء اإلعســـار ف ـــات إدارة إج ـــن نفق ـــزء م ـــع الرســـوم كج ـــراءات اإلعســـار وســـیتم دف إج

ـــن. ـــوال الدي ـــدوق أم ـــع صن موعـــد توزي
ـــارات االســـتحقاق  ـــة اختب ـــر تلبی ـــات بشـــأن معايی ـــن المعلوم ـــد م ـــى مزي ـــور عل ـــن العث يمك
للتمثیـــل عـــن طريـــق المســـاعدة القانونیـــة وكیفیـــة التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى 
ــت  ــوان   www.eca.gov.il تحـ ــى عنـ ــلطة علـ ــع السـ ــى موقـ ــوم علـ ــن الرسـ ــاء مـ إعفـ

موضـــوع إعســـار.

دفع رسوم تقديم طلب لفتح إجراءات إعسار

ـــك  ـــن موظـــف البن ـــب م ـــن واطُل ـــة المدي ـــم ھوي ـــى رق تجـــدر اإلشـــارة إل
ـــالس. ـــف إف ـــح مل ـــع رســـوم لفت دف

بعـــد 24 ســـاعة مـــن الدفـــع النقـــدي، يجـــب تحديـــث رقـــم تأكیـــد الدفـــع 
فـــي اســـتمارة الطلـــب. 

الدفع النقدي
في فروع میزراحي تفاحوت التي تقدم الخدمة

يتم نشر قائمة الفروع على موقع دائرة التطبیق والجباية على 
اإلنترنت www.eca.gov.il تحت عنوان إعسار.

ـــع  ـــا الحصـــول علـــى قائمـــة الفـــروع مـــن مركـــز االتصـــال التاب يمكـــن أيضً
ـــة.  لســـلطة التطبیـــق والجباي

إلغاء الطلب واسترداد الرسوم 
ـــل أن يحـــدد المســـجل  ـــب قب ـــم الطل ـــب عـــن تقدي ـــدم الطل ـــة تراجـــع مق ـــي حال ف

ـــا. ـــم دفعھ ـــي ت ـــع، ســـیتم رد نصـــف الرســـوم الت ـــب للدف ـــة ترتی جلســـة لصیاغ

دفع بواسطة بطاقة االئتمان 
على عنوان: www.eca.gov.il تحت موضوع إعسار 

ــي  ــع فـ ــى الدفـ ــة علـ ــم الموافقـ ــث رقـ ــب تحديـ ــع، يجـ ــد الدفـ بعـ
اســـتمارة الطلـــب لفتـــح إجـــراءات اإلعســـار.



8

الموافقة على طلب لفتح إجراءات اإلعسار 

قرار مسجل اإلعسار في الطلب 
ـــرار  ـــب لق ـــل الطل ـــي الســـكرتارية، ســـیتم تحوي ـــب ف ـــة ســـالمة الطل ـــد مراجع بع
ـــب لإلجـــراء. ـــة طل ـــدى مالءم مســـجل اإلعســـار، وســـیقوم المســـجل بفحـــص م
إذا وجـــد المســـجل أن شـــروط فتـــح إجـــراءات اإلعســـار قـــد اســـتوفیت، فعلیـــه أن 

يأمـــر بتعییـــن جلســـة لترتیـــب دفعـــات بیـــن المديـــن والدائنیـــن.

التحقق من صحة الطلب والمصادقة على التقديم 

ـــدة اإلعســـار  ـــة وح ـــى معالج ـــراءات اإلعســـار إل ـــح إج ـــب لفت ســـیحول طل
ـــن. ـــوان المدي ـــواء عن ـــة ل ـــي منطق ـــودة ف الموج

ـــن  ـــى المدي ـــالة ال ـــال رس ـــیتم إرس ـــب، س ـــتندات الطل ـــتالم مس ـــد اس بع
ــراء  ــرة االجـ ــم دائـ ــوح واسـ ــار المفتـ ــف اإلعسـ ــم ملـ ــل رقـ ــي تفصـ والتـ

المعالجـــة. 

ـــة  ـــه المســـتندات المطلوب ـــم تســـتكمل فی ـــذي ل ســـیتم إغـــالق الطلـــب ال
ــم رد  ــن يتـ ــن، ولـ ــر للمديـ ــال تحذيـ ــد إرسـ فـــي الوقـــت المناســـب، بعـ

الرســـوم المدفوعـــة مقابلـــه.

في حال نقص في طلب المعلومات أو المستندات، سیتم إرسال رسالة 
إلكمال الطلب.

يتم استكمال المستندات للمدينین الممثلین بواسطة تقديم طلب في 
المنطقة الشخصیة عبر اإلنترنت.

يجوز للمدينین غیر الممثلین تقديم المستندات شخصیًا في دائرة االعسار. 
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سیتم إجراء جلسة ترتیب دفع من قبل مندوب.
الغـــرض مـــن الجلســـة ھـــو التوصـــل إلـــى ترتیـــب دفـــع متفـــق علیـــه بیـــن المديـــن 

والدائنیـــن فـــي ھـــذه المرحلـــة، مـــن أجـــل إنھـــاء اإلجـــراء بســـرعة وكفـــاءة.

ســـیلزم ترتیـــب الدفـــع المديـــن والدائنیـــن الذيـــن ھـــم أطـــراف فـــي ھـــذا الترتیـــب، 
ويجـــب أن يحـــرص المديـــن علـــى االلتـــزام بالمدفوعـــات التـــي حـــددت فیـــه. 

جلسة ترتیب الدفع 

اجتماع الدائنین

ــة  ــن لمحاولـ ــاع دائنیـ ــتدعاء الجتمـ ــة االسـ ــار امكانیـ ــجل اإلعسـ ــینظر مسـ سـ
إضافیة لتســـوية المدفوعـــات بیـــن المديـــن والدائنیـــن.

وســـیُعقد اجتمـــاع الدائنیـــن امـــام مســـجل اإلعســـار، وســـیتم إرســـال اســـتدعاء 
ـــن والدائنیـــن. لالجتمـــاع إلـــى المدي

إذا صاغ  مندوب المسجل تسوية ولكن لم يقبل جمیع 
الدائنین الذين ھم أطراف في التسوية االقتراح، 

كجزء من جلسة االستماع، يستطیع المسجل إجراء 
تحقیق في القدرة بحضور الدائنین

يلفت انتباھكم
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طلب إجراءات فتح 

إذا لم يتم صیاغة  ترتیب دفعات متفق علیه في اجتماع التسوية أو 
في اجتماع الدائنین، فسیقوم المسجل بإصدار امر فتح إجراءات.

ـــالن  ـــیتم اإلع ـــن وس ـــن والدائنی ـــى المدي ـــراءات إل ـــح اإلج ـــر فت ـــال ام ـــیتم إرس س
ـــور.  ـــر للجمھ ـــح األم ـــن من ع

عنـــد إصـــدار أمـــر فتـــح االجـــراءات، ســـتتم إدارة جمیـــع ممتلـــكات المديـــن وديونـــه 
فـــي اطـــار مشـــترك لتوزيعھـــا علـــى الدائنیـــن بموجـــب القانـــون.

وبنـــاء علـــى ذلـــك، لـــن يكـــون الدائنـــون قادريـــن علـــى اتخـــاذ إجـــراءات ضـــد 
المديـــن فـــي ملفـــات االجـــراء الفرديـــة.

ــزء  ــة أو جـ ــات التالیـ ــع التعلیمـ ــراءات جمیـ ــح اإلجـ ــر فتـ ــمل امـ سیشـ
ــر المســـجل:  ــا لتقديـ ــا، وفًقـ منھـ

في ملفات 
الدين

تجمید اإلجراءات 
الغاء الحجوزات 

الغاء القیود 

في اطار ملف 
اإلعسار

تعیین القیم
فرض قیود: 

تقیید استخدام بطاقة االئتمان
منع مغادرة البالد

تقیید استالم جواز السفر أو حمله او تمديد صالحیته
التقیید كعمیل كمحدود خاص في البنك

فرض قیود على تأسیس أو المشاركة في تأسیس 
تنظیم جديد

تحديد بدل المعیشة

أمر دفع على أقساط
تخصیص مبلغ شھري لمستحق النفقة 

يجب على المدين الحرص على دفع المدفوعات 
المحددة في امر فتح اإلجراءات
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الفترة المؤقتة 

تبـــدأ الفتـــرة المؤقتـــة مـــن موعـــد منـــح أمـــر فتـــح االجـــراءات وستســـتمر 
حتـــى يصـــدر أمـــر إعـــادة التأھیـــل االقتصـــادي مـــن قبـــل المســـجل.

فـــي الفتـــرة المؤقتـــة، ســـیقوم القیـــم المعیـــن مـــن قبـــل المســـجل بإجـــراء فحـــص 
شامل للوضع المالي للمدين والظروف التي أدت به إلى وضعه. 

ــن  ــر عـ ــم تقاريـ ــى القیـ ــدم إلـ ــم، وأن يقـ ــع القیـ ــن مـ ــاون المديـ ــب أن يتعـ يجـ
ـــم  ـــال ت ـــي ح ـــق ف ـــه لتحقی ـــوب والحضـــور الی ـــو مطل ـــا ھ ـــات كم الدخـــل والمصروف

اســـتدعائه. 
ـــن بعـــد  ـــن وتوزيعھـــا علـــى الدائنی ـــكات المدي ـــع ممتل ســـیعمل القیـــم علـــى تجمی

ـــن المقدمـــة.  تســـوية دعـــاوى الدي

تقديم مطالبات الدين من قبل الدائنین 
ـــي غضـــون 6  ـــح اإلجـــراءات وف ـــر فت ـــه نشـــر أم ـــم فی ـــذي ت ـــخ ال ـــن التاري ـــارًا م اعتب

ـــن. ـــع دعـــوى دي ـــن رف ـــي المدي أشـــھر، يســـتطیع دائن

ســـیتم تقديـــم مطالبـــات الديـــن للدائنیـــن الممثلیـــن مـــن قبـــل محـــام عبـــر 
اإلنترنـــت مـــن خـــالل واجھـــة البرمجیـــة أو المنطقـــة الشـــخصیة علـــى موقـــع 

األدوات المتشـــابكة.

يجـــوز للدائنیـــن غیـــر الممثلیـــن تقديـــم مطالبـــة الديـــن شـــخصیًا إلـــى دائـــرة 
اإلعســـار، حیـــث تجـــري إجـــراءات إعســـار المديـــن أو فـــي أي دائـــرة أخـــرى.

إذا كان ھنـــاك ديـــن لـــم يصـــرح عنـــه المديـــن فـــي إطـــار تقديـــم طلـــب فتـــح 
ــة  ــي المنطقـ ــن فـ ــوى ديـ ــم دعـ ــن بتقديـ ــیقوم الدائـ ــار، فسـ ــراءات اإلعسـ إجـ

الشـــخصیة علـــى موقـــع "כלים שלובים". 

ــلطة  ــع سـ ــى موقـ ــون علـ ــاوى الديـ ــم دعـ ــل لتقديـ ــى دلیـ ــور علـ ــن العثـ يمكـ
التطبیـــق والجبايـــة.

يجب أن تتضمن مطالبة الديون جمیع التفاصیل والمستندات المطلوبة.

إذا تـــم اســـتالم دعـــوى ديـــن تنقصھـــا تفاصیـــل أو مســـتندات، يســـتطیع المســـجل 
أو القیـــم أن يطلـــب تعديـــل دعـــوى الديـــن. 

يلفت انتباه الدائنین - لن يتم توزيع أي أموال من صندوق 
الدائنین مقابل دين لم يتم تقديم مطالبة بشأنه. 
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ـــي غضـــون  ـــى المســـجل ف ـــج الفحـــص إل ـــر بنتائ ـــم تقري ـــم تقدي ـــى القی يجـــب عل
ـــب. ـــح الطل ـــد فت ـــن موع 9 أشـــھر م

ـــر  ـــى التقري ـــن يحـــق لھـــم التطـــرق إل ـــن الذي ـــى الدائنی ـــر إل ســـیتم إرســـال التقري
ـــا مـــن االســـتالم. ـــي غضـــون 30 يومً ف

أمر إعادة التأھیل االقتصادي 

اعفاء فوري

فـــي حـــال كانـــت قـــدرة المديـــن علـــى الكســـب أقـــل مـــن بـــدل المعیشـــة 
المحـــدد لـــه، لـــن تفـــرض علـــى المديـــن مدفوعـــات فـــي أمـــر إعـــادة التأھیـــل 
ـــور). ـــى الف ـــوري (عل ـــاء ف ـــن اعف ـــح  المدي ـــة من ـــجل صالحی ـــادي، وللمس االقتص

 
ــاًء علـــى تقديـــر المســـجل وبالشـــروط المنصـــوص  ــاء الفـــوري بنـ يمنـــح االعفـ

علیھـــا فـــي القانـــون. 

الزام الدفع المفروض على المدين، ومقدار المدفوعات وفترة الدفع
الممتلكات التي ستدرج في صندوق الدائنین
الممتلكات التي ستدرج في صندوق الدائنین

القیود التي ستطبق على المدين خالل فترة الدفعات
التدريب على السلوك االقتصادي السلیم

الديون التي لن تتلقى اعفاء

ـــل  ـــادة تأھی ـــر اع ـــن أم ـــد المســـجل لجلســـة، ســـیمنح المســـجل المدي ـــد عق بع
ـــادي. اقتص

ســـیتضمن أمـــر إعـــادة التأھیـــل االقتصـــادي كل أو جـــزًءا مـــن التعلیمـــات 
التالیـــة، وفًقـــا لتقديـــر المســـجل:
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اعفاء 

ــادة التأھیـــل  ــر إعـ ــا فـــي أمـ ــات المنصـــوص علیھـ ــرة المدفوعـ ــة فتـ فـــي نھايـ
ــه. ــن ديونـ ــن مـ ــاء للمديـ ــح اعفـ ــجل فـــي منـ ــینظر المسـ ــادي، سـ االقتصـ

ـــر  ـــروط أم ـــع ش ـــل لجمی ـــد امتث ـــن ق ـــاء إذا كان المدي ـــح اإلعف ـــیتم من س
ـــه. ـــة ل ـــة الممنوح ـــل االقتصادي ـــادة التأھی إع

ـــن  ـــن ســـداده م ـــذي ال يمك ـــون ال ـــد الدي ـــن رصی ـــاء م ـــن اعف ـــاء المدي ـــح اإلعف يمن
ـــه. ممتلكات

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يمكـــن أيضًـــا تحديـــد شـــروط فـــي أمـــر إعـــادة التأھیـــل 
االقتصـــادي مقابـــل الفتـــرة التـــي تلـــي االعفـــاء. 

كقاعـــدة عامـــة، ينطبـــق اإلعفـــاء علـــى رصیـــد ديـــون المديـــن التـــي نشـــأت قبـــل 
إصـــدار امـــر فتـــح اإلجـــراءات، باســـتثناء االســـتثناءات المنصـــوص علیھـــا فـــي 

ـــون.  القان

تتواجد ممتلكات المدين تحت تصرف القیم 
وسوف يتم استغاللھا حتى بعد منح االعفاء 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، ال يجـــوز للمســـجل اإلعفـــاء مـــن الديـــون التـــي يعـــود 
مصدرھـــا لتعويـــض ضحیـــة جريمـــة مـــا، إذا وجـــد أن ھـــذا مبـــرر. 

توزيع أموال صندوق المدين 
ـــى  ـــوال عل ـــع األم ـــیتم توزي ـــن، فس ـــدوق المدي ـــي صن ـــوال ف ـــتالم ام ـــم اس إذا ت
ـــن.  ـــوع الدي ـــا لن ـــون وفقً ـــدده القان ـــذي يح ـــة ال ـــب األولوي ـــب ترتی ـــن حس الدائنی

المدفوعات العقابیة، مثل الغرامات• 
ــأ نتیجـــة جريمـــة ســـرقة أو •  ديـــن الـــذي نشـــأ عـــن طريـــق االحتیـــال أو نشـ

ــر ــف الخطیـ ــیة أو العنـ ــة جنسـ جريمـ
دين نفقات بموجب حكم محكمة• 

الديون  التي ال يطبق علیھا االعفاء

يلفت انتباھكم
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يجوز للمسجل أن يأمر في أي وقت بإلغاء االعفاء بأثر رجعي 
(بأثر رجعي) في إحدى الحاالت التالیة:

إلغاء االعفاء 

إذا لم يتعاون المدين مع القیم، أو 
خالف احد الشروط الجوھرية ألمر 

إعادة التأھیل االقتصادي

إذا تم اكتشاف حقائق جديدة لم 
تكن معروفة لدى المسجل قبل 

موعد االعفاء

ـــرًا  ـــب تغیی ـــجل أن يطل ـــوز للمس ـــاء، يج ـــاء االعف ـــجل بإلغ ـــام المس ـــة قی ـــي حال ف
ـــات. ـــرة الدفع ـــد فت ـــك تمدي ـــي ذل ـــا ف ـــادي، بم ـــل االقتص ـــادة التأھی ـــر إع ـــي أم ف

إلغاء امر فتح اإلجراءات 
ـــن  ـــب المدي ـــى طل ـــاءً عل ـــح بن ـــذي فت ـــار ال ـــراء اإلعس ـــاء إج ـــجل إلغ ـــوز للمس يج
فـــي حالـــة حـــدوث عیـــب فـــي ســـلوك المديـــن وتســـبب العیـــب فـــي إلحـــاق 

الضـــرر بـــإدارة اإلجـــراءات.

ـــور  ـــه للذك ـــا موجھ ـــر، لكنھ ـــة مذك ـــات بصیغ ـــرة المعلوم ـــة نش ـــت صیاغ **تم
ـــواء  ـــد س ـــى ح ـــاث عل واالن



15

يمكنك التوجه بواسطة قنوات االتصال التالیة

مركز المعلومات الھاتفي القطري
يســـمح لـــك بحجـــز دور لتلقـــي خدمـــة، والحصـــول علـــى معلومـــات حـــول 

اإلجـــراء، ومتابعـــة القـــرارات. 
ــى  ــاعة 8:00 حتـ ــن السـ ــس مـ ــى الخمیـ ــد إلـ ــن األحـ ــز مـ ــل المركـ يعمـ

 18:00 الســـاعة 
ھاتف 2055000-073 أو 35592*

عنـــد توجھـــك تـــزود برقـــم الملـــف ورقـــم بطاقـــة الھويـــة وموعـــد إصـــدار بطاقـــة 
الھويـــة.

منطقة شخصیة على موقع االنترنت
ـــات  يتیـــح لـــك، خـــالل وقـــت فراغـــك وبـــدون انتظـــار غیـــر ضـــروري، متابعـــة بیان

ملـــف اإلعســـار، بمـــا فـــي ذلـــك االطـــالع علـــى طلبـــات وقـــرارات المســـجل.

كلمـــة المـــرور والتســـجیل للخدمـــة - يمكـــن الحصـــول علیھـــا مـــن موقـــع 
ــي  ــي أو فـ ــات الھاتفـ ــز المعلومـ ــي مركـ ــة، أو فـ ــق والجبايـ ــلطة التطبیـ سـ

مواعیـــد اســـتقبال الجمھـــور فـــي دوائـــر االجـــراء.

موقع االنترنت
ــتمارات،  ــل االسـ ــا فـــي ذلـــك تنزيـ ــة، بمـ ــات عامـ ــول علـــى معلومـ للحصـ

ــة  ــق والجبايـ ــلطة التطبیـ ــاص بسـ ــت الخـ ــع االنترنـ ــارة موقـ ــل بزيـ تفضـ
.www.eca.gov.il
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ھكذا يمكنكم فھمم ومتابعة اجراء اإلعسار

يتم ارسال مصادقة على استالم 
الطلب،

رقم الملف واسم الدائرة
المعالجة إلى المدين

(sms) في رسالة نصیة

في حال كانت تنقص
معلومات او مستندات

سیتم إرسال إشعار
إلستكمال الطلب

مصادقة على استالم 
الطلب

في غیاب اتفاق على الترتیب،
يستطیع المسجل االستدعاء

الجتماع دائنین

إذا تم تحديد ترتیب في إطار
اجتماع الدائنین بشأن المدين

يجب الحرص على االلتزام
بالدفع وفقا لذلك

اجتماع الدائنین

في نھاية فترة الدفعات
المحددة، سوف ينظر المسجل 

في منح
االعفاء فیما يتعلق باالمتثال

بالشروط المنصوص علیھا ألمر 
إعادة التأھیل االقتصادي

اتخاذ قرار لمنح اعفاء

الفترة المؤقتة
سیقوم القیم بإجراء فحص شامل
فیما يتعلق بالحالة المالیة للمدين

قد يتم استدعاء المدين من قبل الوصي
لالستفسار عن وضعه المالي

كذلك سیُطلب من المدين تقديم
تقارير الدخل والنفقات

في ھذه المرحلة، سوف يقدم الدائنین
مطالبات الديون

بعد الفحص، سیقوم القیم بتقديم
النتائج التي توصل إلیھا

إذا تم إلزام المدين بدفعات
خالل ھذه الفترة، يجب أن يحرص 

المدين
على االلتزام بھا

يجب الحرص على استیفاء جمیع
تفاصیل الطلب وإرفاق جمیع

المستندات المطلوبة

يلفت انتباھك ال يمكن البت في 
طلب الذي لم يقدم بالكامل

اذا لم يتم صیاغة ترتیب متفق علیه
سوف يصدر المسجل طلبًا لفتح

اإلجراءات

سیعلن إشعار عن فتح ملف
اإلجراءات للجمھور

كجزء من األمر، سیتم فرض قیود على 
المدين

وتعیین قیم

إذا فرضت في اطار االمر
دفعات على المدين

يجب علبه االلتزام بھا

بعد الجلسة، يصدر المسجل أمر
إعادة تأھیل اقتصادي

سیتضمن االمر تعلیمات حول موضوع
ديون المدفوعات، نفقة المعیشة،

فرض القیود والتدريب
على السلوك االقتصادي السلیم
في الحاالت التي يراھا مناسبة

تقديم طلب لفتح
إجراء اإلعسار

ترتیب الدفعات

امر فتح إجراءات

أمر إعادة التأھیل االقتصادي

إذا صادق مسجل اإلعسار
الطلب  يتم استدعاء

المدين لعقد اجتماع تسوية

سیتواصل مندوب المسجل مع
المدين والدائنین

لصیاغة ترتیب الدفع
متفق علیه

إذا تم االتفاق على ترتیب
يجب على المدين الحرص على 

االلتزام
بالترتیب المنصوص علیه


