
اتبع النصائح املفيدة التالية لراحة بالك خالل موسم عيد امليالد: 

ابدأ بوضع خطة توفري ملوسم عيد امليالد تتضمن ميزانيات واقعية للهدايا واملأكوالت وغريها

ابحث عن أفضل عرض وقارن األسعار يف املحالت األخرى

تذّكر، إن صفقات البيع الخالية من الفوائد ال تعني بأنها مجانية الكلفة وميكن أن  تنجم عنها رسوم متواصلة

ل )lay-by( عوضاً عن الرشاء ببطاقة االئتامن لتجّنب دفع الفوائد فّكر باستخدام وسيلة الرشاء املؤجَّ

استخدم بطاقات الهدايا أو القسائم )voucher( قبل انتهاء مدتها ألن املحالت لن تقبلها متى انقىض تاريخ انتهائها 

تفّقد نظام املحل الخاص برّد السلع قبل رشاء أي يشء

اطلب إيصاالً واحتفظ به بأمان يف حال مل تكن السلعة كام هو مطلوب وأردت إرجاعها؛ خذ صورة عن اإليصال واحتفظ 

بها كنسخة للمدى البعيد 

عندما تتسوق عرب اإلنرتنت، ال تستخدم سوى البائعني املوثوقني واملواقع املوثوقة تجنباً للوقوع ضحية االحتيال

عند رشاء منتجات من الخارج، تفّقد دامئاً أن املصنع ميكن أن يؤّمن للمشرتين خدمات التصليح يف أسرتاليا  

تأكد من أن اللعب التي تشرتيها للطفل مالمئة ومأمونة لسّنه. 

اسرتجاع مثن السلع أو استبدالها أو تصليحها

إذا كانت السلعة التي اشرتيتها ليست عىل ما يرام، قد يحق لك اسرتجاع مثنها أو استبدالها أو تصليحها وفقاً لحجم املشكلة 

يف السلعة. لذا احرص عىل االحتفاظ بإيصاالتك.

عموماً، إذا كانت املشكلة صغرية وميكن تصليحها، قد يختار املورِّد أن يعرض عليك تصليحها أو استبدالها أو إرجاع مثنها إليك.

إذا كانت املشكلة أكرب حجاًم وال ميكن تصليحها خالل فرتة معقولة، بإمكانك:

رّد السلعة واختيار اسرتجاع مثنها أو استبدالها، أو 	 

االحتفاظ بالسلعة وطلب تعويض لتدّن قيمتها بسبب املشكلة.	 

تذّكر االختيار بعناية عند التسّوق ألنه ال يحق لك مبوجب القانون اسرتجاع مثن السلعة إذا غرّيت رأيك أو أسأت االختيار 

عن الرشاء.

)Lay-bys( ل الرشاء املؤجَّ

ل وسيلة سهلة لرشاء يشء تريده إذ يتيح لك دفع مثنه خالل فرتة من الوقت. قد يكون الرشاء املؤجَّ

يتّعني عىل البائع أن يعطيك نسخة عن اإلفادة الخطية التي تحدد الرشوط ومبلغ التأمني املدفوع وتاريخ استحقاق الدفعات 

ورسوم إنهاء صفقة الرشاء واملبلغ املرتتب عليك.  

ل قبل التوقيع عليها يك تفهم الصفقة التي توقعها. تأكد من قراءة رشوط عقد الرشاء املؤجَّ

تذّكر: موسم عيد امليالد يأيت مرة يف السنة، لكن اإلنفاق الزائد والديون ميكن أن تستمر لفرتة طويلة.
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للمساعدة اللغوية 13 14 50 )اطلب مرتجامً يتكلم لغتك(
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