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 أموال ال يمكن أخذها منك 
 )"يتم حجزها منك"( لسداد دين 

 

 إذا كنت تعيش في والية واشنطن.  فقطاقرأ هذا  ❖

يمكنك االطالع على جميع أوراق الحقائق التي ترد روابط لها في هذه الوثيقة على الموقع   ❖

WashingtonLawHelp.org. 

 هل يجب أن أقرأ هذه الوثيقة؟  

 نعم، إذا كنت تواجه صعوبة في سداد الديون وكنت تعتقد أن الشخص أو الشركة التي تدين بها قد تقاضيك. 

 ص يقاضيك يمكنه أن يأخذ منك المال أو الممتلكات )"يتم حجزها منك"(. قد تشعر بالقلق من أن أي شخ 

 ما الذي سأتعلمه عند قراءة هذه الوثيقة؟  

سوف تتعرف على أنواع الدخل والممتلكات التي يحميها القانون من الحجز من قبل الدائنين )الشخص أو الشركة  

 التي تدين لها(.  

 .“ معفاة”د دين، حتى لو أقرت المحكمة أنك مدين بها. وهذه األموال ال يمكنهم أخذ أموال معينة منك لسدا

هناك استثناءات قليلة لهذه اإلعفاءات لدعم األطفال، وقروض الطالب الفيدراليين، وبعض الديون   ❖

 األخرى للحكومة الفيدرالية.  

 ما هو الدخل المعفى؟ 

 هذه استثناءات عامة. كل حالة مختلفة. تحدث مع محام عن وضعك. ❖

 أخذ هذه األنواع من الدخل أو المال منك لسداد دين:  ال يمكن

عجز الضمان االجتماعي واستحقاقات التقاعد )ما لم تكن مدينًا بدعم الطفل أو القروض الطالبية الفيدرالية   •

 أو الديون الضريبية الفيدرالية(

 (SSIمزايا دخل الضمان التكميلي ) •

 ( )رعاية الدولة(TANFإعانات المساعدة المؤقتة لألسر المحتاجة ) •
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 إعانات كبار السن أو المكفوفين أو المعوقين )إعاقة الدولة(  •

 تعويض البطالة )ما لم تكن مدينًا بإعالة الطفل(  •

 )إدارة المحاربين القدامى( )مع بعض االستثناءات للمال الذي تدين به للحكومة أو للدعم( VAمزايا  •

 قروض الطالب الفيدرالية  •

 فل الدعم الذي تتلقاه للط •

 معظم المعاشات  •

 األموال في حسابك المصرفي:  •

o 2500 دوالر معفي إذا كان حسابك الوحيد هو قرض الطالب الخاص 

o  دوالر إذا كان الحكم الذي يتم حجزهم من أجله هو دين المستهلك 2000يتم إعفاء 

o 500  دوالر نقًدا إضافيًا 1000دوالر في حسابك المصرفي معفاة من جميع الديون األخرى )و ،

 دوالر( 1500إلعفاء إجمالي يصل إلى 

. ال يمكن للبنك أخذ هذا المبلغ من حسابك عندما تلقائيًا من الحجزيتم حماية بعض األموال في حساب مصرفي 

 يحصل على أمر حجز.  

. وتشمل هذه الديون من بطاقات االئتمان، الديون االستهالكيةمعظم الحجوزات هي أحكام على  ❖

الطبيب، وفواتير المستشفى، وفواتير المرافق، وفواتير الهاتف، والقروض الشخصية من  وفواتير 

بنك أو اتحاد ائتماني، والديون المستحقة لمالك العقار أو المالك السابق، أو أي دين آخر ألغراض 

 شخصية أو عائلية أو منزلية. 

صرفي إذا أردت مساعدة في حساب م VAال تضع أي أموال بخالف الضمان االجتماعي أو مزايا  ❖

  نفسك.

على الرغم من أن بعض أو كل األموال الموجودة في حسابك قد تكون معفاة من الحجز، يجوز للبنك تجميد األموال  

 المبالغ التالية:  فوقالموجودة في حسابك 

 دوالر تلقائيًا إذا كان حكمك الوحيد هو دين قرض الطالب الخاص  1000يتم إعفاء  •

 دوالر تلقائيًا إذا كان الحكم الذي يتم حجزك من أجله هو دين المستهلك  1000يتم إعفاء  •

دوالر نقًدا إضافيًا، إلعفاء  1000دوالر في حسابك المصرفي معفاة من جميع الديون األخرى )و  500 •

 دوالر(  1500إجمالي يصل إلى 
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ئن بسبب  دوالر في حسابك المصرفي. يحصل البنك على أمر حجز من الدا  1700لديك مثال:  ❖

دوالر محمية تلقائيًا. )هذا يعني أن   1000دوالر ألن  700الدين االستهالكي. سيقوم البنك بتجميد 

دوالر المتبقية معفاة ألن   700دوالر ستبقى في حسابك وهي متاحة لك.( وال تزال الـ   1000

ء عليك تقديم نموذج مطالبة إعفا يجبدوالر في حساب مصرفي محمية.  ومع ذلك،   2000

كيفية المطالبة بإعفاءات الممتلكات  دوالر إضافية تم إصدارها لك. اقرأ  700للحصول على  

 . الشخصية

ية  يمكن أن يتسبب حجز الحساب المصرفي في ارتداد الشيكات ورسوم السحب على المكشوف والرسوم المصرف

األخرى. يجب عليك تقديم نموذج طلب اإلعفاء على الفور للحصول على األموال المعفاة التي تم إرجاعها إلى  

 حسابك. 

ال تقم بإيداع شيكات  ومعظم المعاشات التقاعدية معفاة من الحجز حتى بعد تلقيها. ومع ذلك، فإن البعض ليس كذلك.  

انظر ما إذا كان صندوق المعاشات التقاعدية يمكن  عدة نفسك.التقاعد مباشرة في حساب مصرفي، إذا أردت مسا

   إرسال الشيكات بالبريد مباشرة إلى منزلك.

للحصول على  1014-201-888-1إذا حاول أحد الدائنين أخذ أموال من حسابك المصرفي، فاتصل على الرقم 

 . كيفية المطالبة بإعفاءات الممتلكات الشخصيةاقرأ أيًضا . المساعدة

 كم من أجوري معفاة ؟  

 يعتمد ذلك على سبب الدين أو الحكم.

 أحكام المستهلك: 

 إذا كنت تكسب أقل من أي من هذه المبالغ، فال يمكن حجز أي من أجورك: 

 ساعة(    /دوالر 14.49ضعف الحد األدنى ألجر الساعة في الوالية، وهو   35أسبوعيًا ) دوالر 507.15 •

 دوالر كل أسبوعين  1014.30 •

 دوالر مرتين في الشهر  1098.83 •

 دوالر شهريًا   2,197.65 •

ضعف الحد األدنى ألجر الساعة في   35حتى إذا كنت تكسب أكثر من هذه المبالغ، فال يزال بإمكانك االحتفاظ بـ 

 ، أيهما أكثر. صافي أجرك% من 80الوالية أو 

الضمان   الخصومات اإللزاميةاإللزامية.  تشمل  هو دخلك بعد طرح الخصومات صافي األجر ❖

 االجتماعي والرعاية الطبية وضرائب الدخل الفيدرالية. 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-claim-personal-property-exemptions?ref=Mxi9E
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 أحكام قرض الطالب الخاص: 

 إذا كنت تكسب أقل من هذه المبالغ، فال يمكن حجز أي من أجورك:

 ضعف الحد األدنى لألجر في الساعة في الدولة، وهو  50دوالر في األسبوع ) 877.00 •

 دوالر/ساعة(   17.54

 كل أسبوعين دوالر 1,754.00 •

 دوالر مرتين في الشهر 1900.17 •

 دوالر شهريًا  3800.33 •

ضعف الحد األدنى لألجر في الساعة   50حتى إذا كنت تكسب أكثر من هذه المبالغ، فال يزال بإمكانك االحتفاظ بـ 

 % من صافي أجرك، أيهما أكبر. 85في الدولة أو 

 أحكام أخرى: 

 .كنت تكسب أقل من هذه المبالغ، فال يمكن حجز أي من أجورك إذا

 دوالًرا أسبوعيًا 253.75 •

 كل أسبوعين دوالر 507.50 •

 دوالر مرتين في الشهر 549.80 •

 دوالر شهريًا  1099.58 •

الفيدرالية أو  ضعف الحد األدنى لألجور  35حتى إذا كنت تكسب أكثر من هذه المبالغ، فال يزال بإمكانك االحتفاظ بـ 

 % من صافي راتبك، أيهما أكثر.75

  دعم الطفل:

 % من صافي راتبك محمي من الحجز 50 •

 هل يجب أن أحصل على راتبي عن طريق اإليداع المباشر ؟ 

يتم إعفاء األجور من الحجز في الوقت الذي يدفع فيه صاحب العمل لك. إذا صرفت الشيك  ال، ال يجب أن تفعل هذا. 

المال في حساب مصرفي، أو إذا دفع لك صاحب العمل عن طريق اإليداع المباشر، فقد يدعي الدائن أن  ووضعت 

 األموال لم تعد معفاة كأجور. 

 ال تسمح أبًدا للدائنين بسحب األموال من حسابك المصرفي.  ❖
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 هل يجب أن أحتفظ بأموالي في حساب في بنك أدين له بالمال ؟ 

 بك أخذ المال من حسابك المصرفي لدفع ما تدين به لهم. . يمكن لبنك اإليداع الخاص ال

ليس لديك حساب ادخار أو حساب جاري في أحد البنوك حيث لديك إحدى بطاقات ائتمان البنك، أو حيث  أمثلة:

 تدين بقرض. 

 دائني قام بمقاضاتي بسبب دين أدين به ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟ 

 تحدث مع محام على الفور.  

 راق المحكمة! ال تتجاهل أو ❖

حتى إذا كان دخلك وأصولك معفاة من الحجز، فال يزال يتعين عليك ملء إقرار بشأن الدخل واألصول المعفاة من 

يجب أن أقدم إقراًرا بالدخل  متى الحجز لتقديمه إلى المحكمة. سيظهر أن الدائن ال يمكنه أخذ دخلك وأصولك. اقرأ 

 . واألصول المعفاة

 تلقيت أمًرا بحضور إجراءات تكميلية.  ماذا يجب عليَّ أن أفعل؟   

 . اإلجراءات التكميليةعليك االلتزام )باتباع( األمر. اقرأ  يجب

 قانونية الحصول على مساعدة 

   online-ustice.org/applynwj - بوضوح*عبر اإلنترنت التقديم عبر اإلنترنت •

)أو الرقم   1-1-2 )بخالف اإلخالء أو الرهن (؟ اتصل بالرقم  هل تواجه مشكلة قانونية في مقاطعة كينغ  •

مساًء. وسوف يحيلوك لتلقي  6:00صباًحا إلى  8:00األسبوع من  ( أيام9274-211-877-1 المجاني 

 المساعدة من مقدم المساعدة القانونية.

)بخالف اإلخالء أو الرهن (؟ اتصل بالخط الساخن الواضح   هل تواجه مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينغ •

أو تقدم بطلب عبر مساًء  12:15 -صباًحا  9:15أيام األسبوع بين الساعة  1014-201-888-1على 

   online-nwjustice.org/apply.اإلنترنت على 

 1- 855-657- 8387اتصل على  هل تواجه الطرد؟ •

 1- 800-606- 4819اتصل على  اجهة حبس الرهن؟مو •

 الذين لديهم مشكلة قانونية خارج مقاطعة كينغ يمكنهم أيًضا االتصال   عاًما فما فوق( 60كبار السن ) •

 . 7111-387-888-1 على الرقم  CLEAR*Srبـ 

االتصال بأي من هذه األرقام باستخدام خدمة الترحيل  الصم أو ضعاف السمع أو البكميمكن للمتصلين من  •

 التي تختارها.

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/when-should-i-file-a-declaration-of-exempt-income-and-assets
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/supplemental-proceedings
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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 مترجمين فوريين. 1 -1 -2و  CLEARستوفر خدمة 

 

   يوفر هذا المنشور معلومات عامة بشأن حقوقك ومسؤولياتك. وليس الهدف منه استخدامه بديالً عن مشورة قانونية محددة.

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

 ولألفراد ألغراض غير تجارية فقط.( Alliance for Equal Justice)تم منح إذن النسخ والتوزيع لـ 


