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 ما الذي یجب أن تفعلھ في المحكمة" "قضایا الرھونات:
 (مالحظات ومعلومات)

 
 

) وغرف الخبراء Queen’s Benchھا في كل من المحكمة الملكیة العلیا ((یمكن أن یتم نظر
)Masters’ Chambers(( 

 
سوف  .یمكنك العثور على معلومات على اإلنترنت عن عملیة التقاضي الخاصة بالرھونات .مرحباً بكم في ھذا الفیلم الخاص بالرھونات

 .المعلومات فیھا نقدم لك في نھایة ھذا الفیلم قائمة بالمواقع التي یمكنك العثور على ھذه
 

قام البنك  .ذي تدین بھ للبنكإذا كنت موجوداً ھنا بخصوص قضیة للرھونات، فقد یكون ذلك بسبب أنك عجزت عن تسدید أقساط الرھن ال
 .یسترد نقوده اآلن بإقامة دعوى ضدك في المحكمة حتى

 
ثم تتحدث  .سوف یتحدث المحامي الموّكل عن البنك أوالً في قاعة المحكمة .ضعھا في االعتبارفیما یلي بعض النقاط الھامة التي یجب و

یجب أن یكون بمقدور المحامي  .بمجرد أن یعلن القاضي عن قراره، حاول أن تتحدث مع محامي البنك خارج قاعة المحكمة .أنت بعد ذلك
 .یجب علیك فعلھ أن یشرح قرار القاضي، وما الذي

 
 ما المقصود بالرھن؟

 .الرھن ھو اتفاقیة تقوم بإبرامھا مع أحد البنوك لتقترض منھ مبلغ من المال •
 

قتراض المال من البنك، بعض األشخاص ال یقومون با .یقوم معظم الناس بعقد الرھن عندما یحتاجون لمبلغ ضخم من المال لشراء منزل
 .ولكنھم یتحملون مسؤولیة المالك السابق للرھن

 
 ھناك نوعان رئیسیان من الرھونات:

  ) وconventional mortgageالرھن التقلیدي ( •
 .)insured mortgageالرھن المؤّمن علیھ ( •

 
 ما المقصود بالرھن المؤمن علیھ؟
إذا كان لدیك رھن مؤمن علیھ ولم تستطع  .% من سعر شراء المنزل20إذا قمت بدفع ما یقل عن  قد یكون لدیك ھذا النوع من الرھن

 .لیسترد نقوده سداده، فإن البنك یكون بمقدوره بیع منزلك
 

ر بیع المنزل أقل من المبلغ الذي تدین بھ للبنك، فقد یتم اعتبارك مسؤوالً بصفة شخصیة عن في حالة الرھن المؤمن علیھ، إذا كان سع
 .سداد أي مبلغ یستحقھ البنك من باقي الرھن

 
كما قد تكون مسؤوالً بصفة شخصیة عن سداد المبلغ إذا قمت ببیع المنزل، وسمحت لشخص آخر بتحمل الرھن الخاص بك، وفشل ھذا 

وفي ھذه الحالة، فقد یطلب منك البنك، باعتبارك الشخص الذي عقد ھذا الرھن في األساس، أن تدفع أي  .الشخص أیضاً في سداد الرھن
 .مبلغ مازال البنك یستحقھ من ھذا الرھن

 



 بدعم من:

                                   
 
 

 ما المقصود بالرھن التقلیدي؟
إذا كان لدیك رھن تقلیدي ولم تستطع  .% أو أكثر كدفعة مقدمة من سعر المنزل20قد یكون لدیك ھذا النوع من الرھن إذا قمت بدفع 

إال أنھ على خالف الرھن المؤمن علیھ، لن تكون مسؤوالً  .سداده، فإن البنك یكون بمقدوره بیع منزلك أو االستحواذ علیھ لیسترد نقوده
  .بصفة شخصیة عن دفع المبلغ الذي تدین بھ للبنك بعد بیع المنزل

 
 .ویعني ذلك أنھ بمجرد أن یقوم البنك ببیع المنزل أو االستحواذ علیھ، فإنك ال تدین للبنك بأیة مبالغ إضافیة بخصوص الرھن

 
 ماذا یحدث إذا عجزت عن سداد أقساط الرھن؟
صحیفة افتتاح الدعوى ھي  .فقد یقوم محامي البنك بتقدیم صحیفة افتتاح دعوى ضدكإذا عجزت عن سداد أقساط الرھن الخاص بك، 

إذا لم تستطع أن تعید المبلغ للبنك مرة أخرى، فقد یمنحك البنك  .مستند قانوني یقوم البنك من خاللھ بإقامة دعوى ضدك لیسترد نقوده
 .)Redemption Orderوُیسمى ذلك أمر استرداد ( .بعض الوقت لسداد أقساط الرھن الفائتة، أو بیع المنزل

 
 ما المقصود بأمر االسترداد؟

یعتمد الوقت الذي سیمنحك القاضي إیاه للقیام بذلك،  .بعض الوقت لتقوم بسداد أقساط الرھن الفائتة، أو بیع منزلك یمنحك أمر االسترداد
یمكن للقاضي أن یمنحك حد أقصى من الوقت یصل إلى  .موقفك الشخصي، وحجم المبلغ الذي تدین بھ للبنك بخصوص ھذا الرھن على

 .الرھن الفائتة، أو لبیع منزلكستة أشھر لتقوم بسداد أقساط 
 

إذا لم یكن بمقدورك سداد أقساط الرھن الفائتة، أو بیع المنزل خالل ھذه  .وخالل ھذه الفترة، یمكنك االستمرار في اإلقامة في منزلك
 .وسیجب علیك حینئذ مغادرتھ الفترة الزمنیة التي منحھا لك القاضي، سیقوم البنك ببیع منزلك، أو االستحواذ علیھ،

 
 ماذا یحدث إذا نجحت في سداد أقساط الرھن؟

من إال أنھ یجب أن تتأكد  .لسداد للبنك في الفترة الزمنیة التي حددھا القاضي، فإن اإلجراءات القانونیة ضدك سوف تتوقفإذا قمت با
 .وعدا ذلك فإن البنك سوف یقوم بإقامة دعوى ضدك مرة أخرىأاستمرارك في سداد أقساط الرھن في المستقبل، 

 
 ماذا یحدث إذا لم تقم بسداد الرھن في الوقت الممنوح لك؟

ب من القاضي شراء كما یستطیع البنك أن یطل .إذا لم تقم بالسداد للبنك، فإن البنك بمقدوره أن یطلب من القاضي بیع أو شراء منزلك
لكن یمكنك أن تطلب المزید یوماً لمغادرة المنزل، و 30إذا قام البنك بشراء أو بیع منزلك، سیكون لدیك في الغالب  .منزلك لیسترد نقوده

 .من الوقت إذا كنت تحتاج لذلك
 

ن البنك مازال یستحق مبلغ من المال بعد أن یبیع منزلك، فإن البنك یمكنھ أن یقیم دعوى تذكر أنھ بالنسبة للرھن المؤمن علیھ، إذا كا
 .ضدك لیسترد ھذا المبلغ

 
  .شكراً جزیالً لمشاھدة ھذا الفیلم

 


