
 

 مسار نفقات في دائرة االجراء

 نشرة معلومات لصاحب الدين في ملف نفقات

  

  

  

  

 

  

 صاحبة الدين المحترمة،

 ، لديك خياران:نفقات الذي صدر لصالحكلتنفيذ حكم 

 عادي ضمن مسار جباية الدين .1

 نفقة ضمن مسار جباية الدين .2

المسارات يناسبك. لمساعدتك، تم  ، يمكنك اختيار أيالملف، وفي كل مرحلة من مراحل إدارة لف االجراءعند فتح م

 تلخيص تفاصيل المسارين أدناه.

 "المسار العادي"

في  لملف. يمكن فتح افي دائرة االجراء عادة فتح طلبات تنفيذ بالطريقة التي يتم فيهافي المسار العادي ملف نفقة يتم فتح 

 دائرة اجراء تختارينها.أي 

أو محاميها  صاحبة الدين، أي ما معناهالنفقة بنفسه أو من خالل محاٍم.  صاحب الدين ملف، يدير عاديكجزء من المسار ال

 ".ملفواتخاذ إجراءات ضد المدين خالل "حياة ال ملفقرر، حسب تقديرها، فتح ت

القانون(، يحق لصاحب الدين الممثل من قبل محاٍم في ملف نفقة  –)فيما يلي  1967 لعام من قانون التنفيذ، 10وفقًا لمادة 

 الحصول على اتعاب محامي وفقًا لما يحدده مسجل دائرة االجراء.

عند فتح الملف، يجب دفع رسوم بروتوكول.  - 1968المصروفات(، لعام وفقًا ألنظمة التنفيذ )الرسوم واألتعاب و

 باإلضافة إلى  ذلك، يتم جباية الرسوم وفقًا لألنظمة المذكورة اعاله.

 "مسار النفقة"

تقريبا بدون تدخل من قبل صاحب الدين.  "مسار نفقة" هو مسار الذي ينفذ به حكم للنفقة من قبل دائرة االجراء

يشدد لمسار، تعمل دائرة االجراء على جباية الدين من المدين وتبادر في اتخاذ إجراءات ضده. في إطار هذا ا

 أنه في حال نجحت السلطة في جباية مال من المدين، سيتم تحويل األموال إلى صاحب الدين.

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

 والجنوب.

مخولة بمبادرة اتخاذ جميع اإلجراءات ( دائرة النفقة -فيما يلي )مسار نفقة تتم فيها إدارة دائرة االجراء التي 

، بما في ذلك طلبات الحصول على معلومات، حجوزات، وفرض قيود، المنصوص عليها في القانون واالنظمة

. يتم اتخاذ اإلجراءات ضد المدين وفقًا للقواعد التي حددها مدير نظام دائرة لسجنومنع مغادرة البالد وا

 قع انترنت سلطة التطبيق والجبايةاالجراء والتي يتم نشرها في الصحيفة الرسمية )رشوموت( وعلى مو

(www.eca.gov.il). 

 

مطلوبة باألخص في الحاالت التي يكون فيها المدين قد قدم طلبًا يتطلب رد صاحبة  - مشاركة صاحبة الدين في اإلجراء

الدين أو إقامة جلسة، على سبيل المثال: ادعاء "سددت الدين" الذي يدعي فيه المدين بأنه قد امتثل للحكم أو انه لم يعد 

لجلسة امام المسجل حسب على االدعاء، والمثول  مضطًرا إلى االمتثال له، وفي هذه الحالة، يتعين على صاحبة الدين الرد

 الحاجة.

 

 من قانون التنفيذ 2بموجب فصل أ 

 " الذي يتم فيه تنفيذ حكممسار نفقات"تم انشاء 

 نفقات من قبل دائرة االجراء

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


 

 

 

ال حاجة عادةً إلى تمثيل محامي في إطار مسار النفقة، وبالتالي، كقاعدة عامة، ال تكون صاحبة الدين في الملف مستحقة 

فيها أن  للحصول على أتعاب المحاماة. ومع ذلك، يستطيع مسجل االجراء أن يقرر خالف ذلك في الحاالت التي يرى

 التمثيل من قبل محام له ما يبرره في ظروف الحال.

في هذا المسار، سترافق سكرتارية مسار نفقة صاحب الدين من موعد  بمن أجل تقديم خدمة تتسم بالكفاءة والمهنية لصاح

  فتح الملف وطوال ادارته.

 

ات المتخذة ضد المدين خالل العام ستحصل صاحبة الدين التي اختارت مسار النفقة على تقرير سنوي عن اإلجراء

 الماضي، باإلضافة إلى تقارير عن مبلغ الدين في موعد التقرير.

 في المسار العاديدفع رسوم 
 هناك إعفاء من دفع الرسوم. - عند فتح ملف النفقات

 جبايتها في إطار الملف. مستقبلية يتم دفعةمن أي  1%رسوم  خصمسيتم 
 

 في مسار نفقاتدفع رسوم 
 من أي دفعة مستقبلية  %1سيتم خصم رسوم  .%1هناك إعفاء من دفع رسوم فتح ملف بمبلغ  - عند فتح ملف النفقات .1

 يتم جبايتها في إطار الملف.    
 الملف في  . الرسوم مطلوبة إلدارةج.ش  69يطلب من صاحب الدين دفع  -باإلضافة إلى ذلك، عند فتح ملف النفقات  .2

  هذا المسار.    
  ش.ج. إضافي في المسار. يتم إضافة 64مرة واحدة في السنة، يتوجب على صاحبة الدين دفع مبلغ  -الرسوم الجارية . 3

  الرسوم الى دين النفقات األساسي في الملف ويتم جبايته من المدين.    
  يل الملف من المسارش.ج مطلوبة أيضا عند تحو 69الرسوم بقيمة  -تحويل ملف من مسار عادي إلى مسار نفقات  .4

  العادي الى مسار النفقات.    
 

 سيتم إضافة الرسوم إلى الدين في الملف وسيتم جبايتها من المدين.
 

 فتح ملف في مسار نفقة

إذا قررت فتح ملف في مسار نفقة أو نقل ملف موجود من مسار النفقة العادي الى مسار نفقة، يمكنك الحضور إلى أي 

لفتح الملف. سيتم نقل الملف الى دائرة نفقات وإدارتها هناك. ومع ذلك، سيكون من الممكن االستمرار واحدة من الدوائر 

 في تقديم طلبات ومستندات وكذلك تلقي المعلومات في الدائرة التي تم فيها فتح الملف.

 :لفتح الملف، يجب إرفاق المستندات التالية

 وكذلك صفحة دين أساسي لملفات النفقة استمارة( 207)استمارة  حكم بشأن نفقةاستمارة طلب لتنفيذ  .1

(210.) 

أو  www.eca.gov.il على عنوان: االستمارات من موقع انترنت سلطة التطبيق والجبايةيمكن تنزيل  

 .الحصول عليها من الدائرة في موعد فتح الملف

 .أصلي أو طبق االصلحكم مصدق عليه  .2

من المؤسسة. إذا لم يكن لدى صاحب الدين مثل هذا مخصصات النفقة لتلقي  تصديق مؤسسة التأمين الوطني .3

التفاصيل المذكورة أعاله مطلوبة أيًضا عند فتح ملف في  توضيح:التصديق، يمكن توقيع تصريح في الدائرة. 

 المسار العادي.

 تعبئة االستمارات التالية:باإلضافة إلى ذلك، في مسار النفقة سيتوجب عليك  .4
 استبيان لصاحبة الدين •

 تصريح صاحبة الدين •

فور فتح الملف، سيقوم الموظف الشخصي بتزويد صاحبة الدين بتفاصيل االتصال معه، بما في ذلك رقم الهاتف والفاكس 

 .المعلومات والتحديثاتللحصول على تحديثات منتظمة. سوف تقدم صاحب الدين أيًضا تفاصيل االتصال للحصول على 
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 توضيح لصاحبة الدين

 في كل مرحلة، لديك خيار تحويل أو إعادة الملف من مسار النفقة إلى المسار العادي.

  عند فتح الملف، وفي أي مرحلة يتم فيها إدارة الملف، إذا تلقيت معلومات قد تساعد في جباية الديون، فيجب عليك •

 تسليمها فوراً إلى دائرة االجراء وكذلك، إذا كان هناك قلق من أن المدين سيقوم بتهريب ممتلكات أو مغادرة البالد    

  يجب عليك اإلبالغ عن ذلك فوًرا. -إحباط تحصيل الديون  وبالتالي   

  ، يجب عليك التقدم بطلبإذا كانت هناك حاجة خالل حياة الملف إلى زيادة الدين االساسي بسبب المصاريف المختلفة •

 مناسب مع ارفاق اإليصاالت األصلية.  

    إذا كنت قد استلمت من المدين دفعة على حساب الدين وليس من خالل الدائرة، يجب عليك تحديث موظفك الشخصي •

 على الفور.   

 

 

 لمزيد من االستفسارات يرجى االتصال

 االتصال بمركز المعلومات التابع لدائرة بدائرة النفقات التي يتم فيها إدارة الملف او

 التطبيق والجباية

  *35592 / 2055000-073على هاتف 

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

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

 

  التعبيرات الظاهرة بصيغة مذكر موجهة لإلناث أيضا.*
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