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 "المديون محدود اإلمكانيات"مسار اإلعفاء من الديون لـ  -رسالة معلومات 
 دائرة اإلجراء في منظومة

 
 تحية وبعد، 

 

)إعفا  المديون المحدود  7691من العام  رجرا دائرة اإلعلى قانون  74دخل حيّز التنفيذ التعديل رقم  .69.9102 بتاريخ

 69.910269اإلمكانيات(، وقد تم إقرار هذا التعديل كأمر ساعة لمدة ثالث سنوات، وحتى تاريخ 

في إطار أمر الساعة، يحق للمديونين الذين تم اإلعالن عنهم بأنهم "محدودو اإلمكانيات"، ويستوفون شروط الحد األدنى 

والديون التي ليست  دائرة اإلرجرا  في منظومةشطب الديون  -، والذي يعني لإلعفا  )المفصلة الحقا(، أن يقدموا طلبا  

ي النفقة، القرض اإلسكان -اإلعفا  إلى شطب الديون، ما عدا الديون غير القابلة لإلعفا  دائرة اإلرجرا. يؤدي  في منظومة

  دة، والغرامات الرجنائية أو اإلدارية.  )المشكنتا(، األضرار غير المحد

 

الدفعات( في أمالك، الملتزمين بأمر  محدودي اإلمكانيات )اللذين ليست لديهمالقانون إلى مساعدة المديونين  يهدف تعديل

  الحصول على إعفا  من ديونهم، من أرجل السماح لهم بإعادة ترميم حياتهم والبد  بطريق رجديدة. 

 

 ما هو مسار اإلعفاء؟

 

وهو الرجهة القضائية  -مسرجل دائرة اإلرجرا   -في نهايته  -دائرة اإلرجرا ، يقرر  يتم في منظومةمسار اإلعفا  هو إرجرا  

  في دائرة اإلرجرا ، إذا ما كان سيعطي للمديون، المستوفي لشروط القانون، إعفا   كامال من ديونه. 

 

  دائرة اإلرجرا . في عفا  من قبل المديون إلى مكتب اإلعفا ات اإلتقديم طلب يتم 

 

 الطلب بموجب القانون شروط تقديم

 

  تم اإلعالن عن المديون، مقدم الطلب، من قبل مسرجل دائرة  سنوات: 4مديون محدود اإلمكانيات منذ أكثر من

 ، على األقل،اإلرجرا  بأنه "مديون محدود اإلمكانيات"، وكان مديونا محدود اإلمكانيات خالل السنوات األربع

 ب. التي سبقت تقديم الطل

  عند تقديم الطلب، لم يكن مبلغ ديون المديون  ش.ج: 088,888مبلغ الدين لدى دائرة اإلجراء ال يتجاوز الـ

ش.ج. ترجدراإلشارة إلى أنه عند فحص الطلب، سيقوم مسرجل دائرة اإلرجرا   600,000اإلرجمالي أكبر من 

ائرة اإلرجرا . في حال كان المبلغ بفحص الحرجم اإلرجمالي للديون، التي لدى دائرة اإلرجرا  و التي ليست لدى د

 ش.ج، فلن يكون باإلمكان الحصول على إعفا .  600,000أكبر من 

باإلمكان الحصول على رسالة 
المعلومات هذه، باللغة العربية والروسية 
أيضا، في موقع اإلنترنت التابع للسلطة 

 www.eca.gov.il على العنوان:
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  قام المديون بااللتزام بأمر الدفعات الذي تم الماضية:  3الدفع المنتظم ألمر اإللزام بالدفعات خالل السنوات الـ

 إعطاؤه له من قبل مسرجل دائرة اإلرجرا  خالل السنوات الثالث الماضية التي سبقت موعد تقديم طلب اإلعفا . 

  :ال ترجري بحق المديون إرجرا ات إعالن إفالس أمام المحكمة ليست هنالك إجراءات إعالن إفالس سارية

طلب من هذا النوع ما يزال معلقا وقائما، وليس هنالك إرجرا  انتهى خالل السنوات  المركزية، ولم يتم تقديم

 الخمس التي سبقت موعد تقديم الطلب. 

  .ليست لدى المديون أمالك ذات قيمة، باإلمكان حجزها، بيعها أو تنفيذ اإلجراءات بشأنها  

 

، شروط ظاهريا ،ئرة اإلجراء، تبين أنك تستوفيمن االطالع على، وفحص الملفات التي عليك فيها دين في منظومة دا

  تقديم طلب إلصدار أمر إعفاء. 

 

  باعتبارات مسجل دائرة اإلجراء.  يرتبطتوضيح: حتى لو كنت مستوفيا/ة لمعايير تقديم الطلب، فإن إعطاء اإلعفاء 

 

 من المهم أن تعرف:

  باإلمكان تقديم طلب اإلعفا  فقط لدى دائرة اإلرجرا  المذكورة في أعلى رسالة المعلومات. لن نستطيع معالرجة

  أي طلب يتم تقديمه في دائرة أخرى. 

  وعليه، فإن آخر موعد لتقديم طلب من هذا النوع  -سنوات  3تمت المصادقة على القانون كأمر ساعة لمدة

  69.926هو حتى تاريخ: 

  من نوع النفقة، قروض اإلسكان )المشكنتا(، الديون غير المحددة،  يسري أمر اإلعفا  على الديونلن

  والغرامات الرجنائية أو اإلدارية. 

 69.9102 هنالك ديون رجديدة نشأت خالل الفترة التي بدأت بتاريخ: إذا تبين لمسرجل دائرة اإلرجرا  أن. ،

  فسيؤدي هذا األمر إلى عدم إعطا  اإلعفا . 

  .عليك االستمرار بالدفع بمورجب أمر الدفعات الذي تم إعطاؤه ما دام لم يتم إعطا  أمر إعفا  بعد  
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 :تقديم الطلبشرح بشأن  -مسار اإلعفاء 

 

 :ةصيل التاليامراحل، وفقا للتف  5ضمن مسار اإلعفا ، هنالك 

 

 تقديم الطلب في دائرة اإلجراء : 1 المرحلة

 

 تقديم الطلب؟كيف يتم 

 المرفقة بهذه الرسالة. ..يرجب تقديم طلبات اإلعفا  بواسطة االستمارة رقم  •

 www.eca.gov.il9االستمارة مورجودة في دائرة اإلرجرا  وكذلك منشورة في موقع اإلنترنت التابع للسلطة:  •

ك الحصول على مساعدة في نوصيك بتعبئة استمارة األسئلة قبل الحضور إلى دائرة اإلرجرا  لتقديم الطلب. بإمكان •

  تعبئة االستمارة من مندوب الخدمة في دائرة اإلرجرا . 

في حال كنت تستوفي معايير تلقي المساعدة القضائية من قبل مكتب المساعدة القضائية، باإلمكان التورجه لمكتب  •

  طلب التمثيل خالل هذه اإلرجرا ات .المساعدة القضائية و

استمارة الطلب. ليس المذكورة في القائمة الواردة في نهاية هذه الرسالة، بيجب أن يتم إرفاق المستندات  •

 باإلمكان قبول أي طلب ليس مدعوما بجميع المستندات ذات العالقة.

 

 أين يتم تقديم الطلب؟

بعد رجمع المستندات المطلوبة لتقديم الطلب، عليك حرجز موعد )دور( في دائرة اإلرجرا ، وفقا لما هو مذكور في  •

يجب أن يتم تحديد بداية رسالة المعلومات، لكي نحدد لك لقا   مع مندوب خدمة يقوم بمساعدتك في تقديم الطلب. 

 .10:88-80:88الخميس  -يام األحد ، أ*35553 الدور من خالل مركز الخدمات الهاتفي على الرقم

 في موعد اللقا  الذي تم تحديده لك. ( الدائرة التي يتم بحث ملفك فيها) عليك الحضور إلى دائرة اإلرجرا  •

، ستتلقى شرحا مفصال بشأن اإلرجرا ات، وعند الحارجة سنقوم بمساعدتك في تعبئة مع مندوب الخدمة لقا الخالل  •

  استمارة الطلب. 

 

 

 

:1المرحلة 

ة تقديم الطلب في دائر
اإلرجرا 

(من قبل المديون)

:2المرحلة 

مية النشر في الصحيفة الرس
وإرسال بالغات ( رشوموت)

لكل أصحاب الديون

(من قبل دائرة اإلرجرا )

:  3المرحلة 

يوما لتقديم 90فترة 
االعتراضات على اإلعفا 

(من قبل أصحاب الديون)

: 4المرحلة 

بحث الطلب أمام مسرجل 
دائرة اإلرجرا  

(بحضور األطراف)

: 5المرحلة 

ل اتخاذ قرار نهائي من قب
مسرجل الدائرة بشأن 

عدم إعطا  / إعطا 
اإلعفا 
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نستطيع أن نقدم لك خدمة ناجعة وذات جودة، من المهم أن تحضر إلى هذا اللقاء وبحوزتك لكي 

المطلوبة.  ستنداتالمطلوبة لتقديم الطلب. في نهاية هذه الرسالة، هنالك قائمة بالم ستنداتكل الم

المطلوبة، لن يكون بإمكاننا معالجة طلبك وتحويله لمسجل  المستنداتفي حال عدم توفر كل 

 دائرة اإلجراء من أجل اتخاذ قرار بشأنه. 

 

 متابعة المعالجة بعد تقديم الطلب

  سيتم تحويل طلبك إلى مسرجل دائرة اإلرجرا ، من أرجل اتخاذ قرار بشأن فتح ملف إعفا  في دائرة اإلرجرا .  •

القرار الذي يتم اتخاذه في هذه المرحلة من قبل المسرجل، يتطرق فقط إلى فتح ملف اإلعفا ، وليس في هذا  •

  القرار ما يشير إلى ما إذا كان سيتم في نهاية المطاف المصادقة على اإلعفا . 

يوما من موعد تقديم  .7 خالل نحوسيتم إرسال القرار بشأن مال مة الطلب المقدم لمسار اإلعفا ، إليك،  •

  الطلب. 

 

  النشر في الصحيفة الرسمية )رشوموت( وإبالغ كل أصحاب الديون: 3 المرحلة

 

 بعد قرار المسرجل بفتح ملف إعفا ، سيتم اتخاذ إرجرا ين من قبل دائرة اإلرجرا : 

 بشأن فتح ملف اإلعفا . نشر إعالن في الصحيفة الرسمية وفي صحيفة يومية 

  بشأن فتح ملف اإلعفا . سيتم إرسال البالغات لكل أصحاب الديون  لكل صاحب دينإرسال بالغ شخصي

 ، بما في ذلك أصحاب الديون غير المشمولة في ملف دائرة اإلرجرا . كالذين أشرت إليهم في استمارة طلب

 تقديم االعتراضات من قبل أصحاب الديون: 3 المرحلة

في هذه المرحلة، بإمكان أصحاب الديون تقديم اعتراض على إعطا  اإلعفا . يرجب عليهم تقديم اعتراضاتهم خّطيا  

من يوم تلقيهم البالغ، حيث من حقهم الحصول على تصريح من مسرجل دائرة  ثالثة أشهرلمسرجل دائرة اإلرجرا  خالل 

  اإلرجرا  لتمديد فترة تقديم االعتراض. 

 الطلب أمام مسجل دائرة اإلجراءبحث : 4 المرحلة

في حال تم تقديم اعتراض من قبل أصحاب الديون، سيتم عقد رجلسة لبحث الطلب أمام مسرجل دائرة اإلرجرا  بحضور 

 في دائرة اإلرجرا ، بالبريد المسرجل.  استدعا  لحضور الرجلسهرجميع أصحاب الديون. سيرسل إليك 

لحضور بحث الطلب أمام  بالبريد المسرجلسيُرسل إليك استدعا   الديونفي حال لم يتم تقديم اعتراض من قبل أصحاب 

مسرجل دائرة اإلرجرا ، من أرجل إرجرا  تحقيق بشأن قدرتك االقتصادية، ولكي يكون بإمكان المسرجل أن يقتنع بأنه قد تم 

 استيفا  الشروط المحددة في القانون إلعطا  اإلعفا . فعال 
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الررجا  اإلشارة إلى ذلك أمام مندوب  -لمختلف اللغات )العربية/ الروسية/ األمهارية( بإمكانك أن تطلب ورجود متررجم 

   الخدمة عند تقديم طلب اإلعفا .

 

                                    اتخاذ قرار نهائي من قبل المسجل بأعطاء/ عدم إعطاء اإلعفاء: 5 المرحلة

قرار بعد بحث الطلب أمام مسرجل دائرة اإلرجرا ، وفي حال لم يقم المسرجل بإصدار قرار خالل الرجلسة، سيُرسل إليك 

  بواسطة البريد:  المسرجل

هو شطب ديونك التي تمت اإلشارة إليها عند تقديم  إذا تمت المصادقة على الطلب وإعطا  أمر إعفا ، فمعنى األمر،

   الطلب.

 بالغا يتضمن تفصيال لحقوقك وشرحا حول األعفا . بواسطة البريد ى تلقالقرار، ستباإلضافة إلى 

ستبقى ملفاتك في دائرة اإلرجرا  سارية، وسيكون عليك االستمرار بالدفع بمرجوب أمر   -في حال تم رفض طلبك 

  مسرجل دائرة اإلرجرا .  أقّرهالدفعات الذي 

 

 

 

 
 
 
 

 عبر إحدى قنوات االتصال التاليةللمزيد من المعلومات، باإلمكان التوجه 
 
 
 
 
 
 
 

הינו הסבר כללי ואינו מהווה תחליף לאמור והמפורט בלשון החוק9 ניתן למצוא עותק מהחוק המלא הסבר זה 

 www.eca.gov.ilהאינטרנט של הרשות בכתובת:  באתר לחוק( 74)תיקון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 06:00-26:00  الخميس -أيام األحد  :073-2055000 أو *25593 مركز الخدمات الهاتفي 

 :23:30-06:30  الخميس -أيام األحد   استقبال الجمهور في دوائر اإلجراء 

 :موقع اإلنترنت التابع لسلطة التنفيذ والجباية www.eca.gov.il 

 

بموجب أمر الدفعات الدائم، وذلك إلى  ياخالل كل المراحل، عليك تنفيذ قرارات المسجل واالستمرار بالدفع شهر  توضيح:

 حين تلقي بالغ آخر/ قرار بشان أمر اإلعفاء. 

 التعاون من طرفك إلى رفض طلبك، في أية مرحلة، من قبل مسجل دائرة اإلجراء.من الممكن أن يؤدي عدم 
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 قائمة المستندات اإللزامية كمرفقات لتقديم طلب اإلعفاء – الملحق أ

 

هذه قائمة المستندات اإللزامية التي يرجب إرفاقها بطلبك. قبل تحديد الموعد )الدور( لتقديم الطلب في دائرة اإلرجرا ، من 

                                                                                                          المهم أن تكون هذه المستندات بحوزتك. 

 ليك إحضار كل المستندات إلى اللقا  الذي سيتم تحديده لك في دائرة اإلرجرا ، وتقديمها في الدائرة.ع

في حال عدم توفر أحد هذه المستندات أو أكثر، فلن يكون بإمكاننا معالجة طلبك وتحويله لمسجل دائرة اإلجراء التخاذ 

 قرار بشأنه.

 

 :هذه قائمة المستندات اإللزامية لطلب اإلعفاء

1  تشمل الملحق نسخة )صورة( عن بطاقة الهوية 

3  كمديون محدود اإلمكانيات كنسخة من قرار اإلعالن عن 

3  التي تم إرجراؤها معك بعد أن تم اإلعالن عنك "مديون محدود  نـُسخ من جميع التحقيقات بشأن القدرة على التسديد

 اإلمكانيات". 

4   لك، لزورجك/ تك، ولمرجمل أفراد عائلتك.األخيرة،  أشهر 0الـ  –قسائم الراتب 

5   /بما في ذلك البطالة أو منح أخرى، تصريح من التأمين الوطني بشأن الحصول على مخصصات األطفال أو مخصصات

 ضمان الدخل، لك أو لزورجك/ تك.

0  التي  6الخاصة بك، بزورجك/ تك وببقية أفراد عائلتك عن األشهر الـ  كشف حساب يفصل النشاطات في الحسابات الجارية

 سبقت تقديم الطلب. 

7   اسمك، اسم زورجك/ بتدير لديها حسابا " مميزات الزبون" أو" تصريح بشأن األرصدة" -مستند من أي مؤسسة مصرفية

 تك، وبقية أفراد عائلتك.

0   تصاريح بشأن أرصدتك المالية المودعة في صناديق التوفير، برامج التوفير، صناديق االستكمال، صناديق التقاعد

الخاصة بك، بزورجك/تك، وببقية أفراد عائلتك. يرجب اإلشارة بالنسبة لكل برنامج/ صندوق والتأمينات من مختلف األنواع، 

 إلى موعد تحوله/ ـا إلى السيولة. 

5   الخاصة بك، بزورجك/تك، وببقية أفراد عائلتك، عن   كشف تفصيل الدفعات بواسطة بطاقة االئتمان )االعتماد(نسخة من

  التي سبقت تقديم الطلب أو قبل إلغائها.  6األشهر الـ 

18   التي سبقت تقديم الطلب.   0فواتير الكهرباء، األرنونا، الماء، الغاز، الهاتف، الهاتف الخلوي لمدة األشهر الـ 

 عقد اإليجار.فيرجب إرفاق  -إذا كنت تسكن في بيت مستأرجر                

11  باسمك، اسم زورجك/ تك، وبقية أفراد  مستندات تشير إلى ملكية و/أو استخدام أمالك وعقارات مثل شقة، أراض أخرى
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  عائلتك. )صيغة طابو، تصريح من شركة إسكان، عقد إيرجار أو ما شابه(. 

13  لزورجك/تك، ولبقية أفراد عائلتك، بما في ذلك مستندات الرهن و/أو   مستندات بشأن ملكية سيارة أو أي آلية آخرى لك

 الضمان. 

13   أو اتفاق عالقة التمويل مع الزوج/ة. الطالق/ وثيقة طالق  يةنسخة من اتفاقيرجب إرفاق  -في حال كنت مطلقا/ة 

14  )نسخة عن وثيقة )بوليصة( التأمين )تأمينات شخصية ومهنية 

15   تقرير من عامل ارجتماعي في حال توفره )مستند اختياري(. -رسالة من سلطات الرفاه 


