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 :توجيهات لدفع دين عن طريق تحويل مصرفي

 

 لملف.اتم إدارة بنك البريد المصرفي التابع لدائرة االجراء حيث ت يمكن دفع دين في ملف عن طريق تحويل مصرفي إلى حساب .1

 

  :عند إجراء التحويل، يجبأن تطلب من البنك تحويل المعلومات التالية .2

 رقم ملف االجراء 

 اسم المدين 

 م بطاقة هوية المدينرق 

 

عبئ ة، وهو مبمجرد إجراء التحويل المصرفي، يجب إرسال "استمارة تحويل تفاصيل التحويل المصرفي" المرفق الى الدائر .3

 .تصديق على التحويل المصرفي الذي تم استالمه من البنك وارفاق بجميع التفاصيل المطلوبة

 :يمكنك إرسال االستمارة بإحدى الطرق التالية

 بواسطة الفاكس   

 بواسطة البريد االلكتروني  

  ها.مباشرة في القسم المالي في دائرة االجراء، التي تم تحويل الدفعة اليفي ساعات استقبال الجمهور 

موقع اإلنترنت وسلطة التطبيق والجباية قائمة بأسماء الدوائر وعناوينها وأرقام الفاكس والبريد اإللكتروني.  تنشر على

 .www.eca.gov.il نترنت على عنوانموقع اال

 االجراءئمة مكاتب رابط لقايوجد أدناه 

 

لسلطة التطبيق  ، يجب االتصال بمركز المعلومات3المطلوب كما هو محدد في بند بعد أسبوع واحد من تنفيذ التحويل وارسال  .4

 في الملف. والتحقق مقابل ممثل الخدمة من أنه تم استالم الدفعة وظهورها 2055000-073* أو  35592والجباية على هاتف 

 .18:00حتى  08:00يعمل مركز المعلومات من األحد إلى الخميس بين الساعات 

 مهم أن تعرف:من ال

 يعتبر كعدم دفع! – عدم تحويل المستندات المطلوبة في هذه االستمارة كما يجب

ل إلى البنك ادة األمواتم إعفي حالة عدم وجود معلومات كافية، لن يتمكن القسم المالي من تحديد موقع مصدر الدفع وبالتالي سي

 الذي تم تنفيذ التحويل منه بدون خصمه من الدين في الملف.

 

 
 

 

 مصرفيتحويل عن تفاصيل استمارة منح 

 

http://www.google.co.il/url?url=http://mops.gov.il/crimeandsociety/pages/strugglewithhumantrafficking.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBkQwW4wAmoVChMIgZrynaeRxwIVxG7bCh1tqwNb&usg=AFQjCNGcvLa6RvGE2tHdWzV353sW8CIJ-A
http://www.eca.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/Bureaus?OfficeId=c673e628-43e7-40e5-9610-19b2ffabce3b
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 :الى حضرة

 ________________________ -قسم المالية في دائرة االجراء في 

                                            (أكمل وفق القائمة المرفقة) _______________________ عن طريق الفاكس / البريد اإللكتروني

 تفاصيل التحويل المصرفي           

 تم إجراء تحويل مصرفي إلى حساب بنك البريد على اسم دائرة االجراء______ ______ في تاريخ

 (اسم الدائرة)_______________ 

  (09البريد )البنك: 

  001: فرع

 (أكمل وفق القائمة المرفقة بهذا)___ ______________ رقم الحساب

 مبلغ التحويل المصرفي         

 

 لدفع دين في ملف االجراء. .ش.ج____________  التحويل بمبلغ

 تصديق التحويل المصرفي

 مرفق بهذا تصديق البنك على التحويل]   [            

 تفاصيل الحساب المصرفي الذي تم إجراء التحويل المصرفي منه          

 تم التحويل من الحساب الذي ترد تفاصيله أدناه:

 ________________________ :اسم صاحب الحساب 

 ________________________________ :البنك 

 _______________________________ :الفرع 

 __________________________ :رقم الحساب 

 تفاصيل ملف االجراء الذي تم الدفع لصالحه

 تم الدفع على حساب ملف اجراء كما هو مفصل:    

 _______________________________ :رقم الملف

 ________________________________ :سم المدينا

 ___________________ رقم بطاقة هوية للمدين

 توقيع  

 _________________ تاريخ_______________________  :اسم منفذ التحويل المصرفي

 ______________________________ :هاتف لالستفسارات

 
 
 
لسلطة ت التابع لالنترناا في ذلك العناوين وارقام الفاكس والبريد اإللكتروني على موقع يتم نشر قائمة دوائر االجراء بم* 

 )عالمة تبويب استمارات(.
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