
تختلف الممارسات التجارية المتعلقة بشراء السلع والخدمات في 
أستراليا عن معظم البلدان األخرى. 

ففي أستراليا، للمستهلك حقوق وهي ُمصانة إذا حصل طارئ عند 
شرائه سلعاً أو خدمات. وتساعدك معرفة حقوقك على اتخاذ قرارات 

أفضل عندما تتسوق من متجر أو على اإلنترنت. 
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أفضل 10 نصائح
حقوقك كمتسّوق

Arabic

Top 10 Tips - Your shopping rights



سوف تساعدك النصائح المفيدة التالية على أخذ القرارات وتجنُّب الوقوع في 
مشاكل عند شراء السلع والخدمات: 

1 – التسّوق: شراء األجهزة الكهربائية الكبيرة
قبل شراء األجهزة الكهربائية الكبيرة أو األجهزة المنزلية الرئيسية كالبراد أو 
الغسالة، احرص على البحث عن أفضل صفقة ومقارنة النوعية واألسعار في 

مختلف المتاجر. اشتر ما تحتاجه بالضبط، وبالسعر الذي يمكنك تحمل دفعه. 
اطلب إيصاالً كدليل على عملية الشراء، في حال احتجت إلى رد المنتج أو 

تصليحه أو استبداله. واحتفظ باإليصاالت في مكان آمن أو خذ صوراً لها.

2 - َرّد المال، االستبدال والتصليح 
تفّقد سياسة المتجر الخاصة برد المال قبل الشراء. إذا كانت توجد مشكلة في 

غرض اشتريته، قد يحق لك استرداد مالك، أو استبدال الغرض أو تصليحه بناًء على 
حجم العيب أو العطل. على سبيل المثال: قد تختار المصلحة التجارية تصليح 
األعطال الصغيرة مجاناً لك عوضاً عن رد ثمن الغرض لك أو استبداله بغيره. 

وتذّكر: ليس من واجب المصلحة التجارية أن ترد لك ثمن السلعة إذا غيرت 
رأيك، أو وجدت السلعة بثمن أدنى في متجر آخر، أو إذا لم تعجبك أو إذا 

كنت تعلم بوجود عيب فيها قبل شرائها. 

3 – شراء سلع من بائع خصوصي
إذا اشتريت سلعة من بائع خصوصي )مثل مبيعات كاراجات المنازل(، فلديك 

حماية محدودة كمستهلك. 

والسلع المستعملة قد ال تكون جيدة النوعية وقد ال تكون مأمونة 
كالمنتجات الجديدة. وقد يكون من األفضل لك إنفاق القليل من المال 

اإلضافي لشراء سلعة جديدة. فّكر ملياً قبل شراء سلع مستعملة. ليس بإمكان 
NSW Fair Trading حل الخالفات المتعلقة بصفقات البيع التي ُتجرى بين 

مستهلك وآخر. 

4 – التسّوق على اإلنترنت
عند التسوق عبر اإلنترنت اشتر فقط من مواقع مأمونة التي تحمل رمز مفتاح 
. إذا تسوقت من  مغلق في شريط العنوان إلى جانب عنوان الموقع، مثال: 

مصحلة تجارية أسترالية تتاجر على اإلنترنت، ستنطبق عليك جميع حقوقك 
كمستهلك. وقد تنطبق حقوقك أيضاً عند شرائك من مصلحة تجارية في الخارج 
تتاجر على اإلنترنت، رغم أنك قد تجد صعوبة في تصليح السلعة أو استبدالها 

د  أو استرداد ثمنها بسبب وجود المصلحة التجارية في الخارج. احرص على تفقُّ
رقم هاتف البائع وعنوان بريده اإللكتروني وقراءة سياسته الخاصة بإرجاع 

السلع ورد ثمنها.

5 – الفتات ‘No refunds’ )السلع التي ُتباع ال ُتَرّد(
ُيعتبر وجود الفتة ‘No refunds’ في محل تجاري مخالفاً للقانون ألن هذه 

العبارة ال تمّثل حقوقك إذا كان المنَتج، على سبيل االفتراض، معيوباً. أما الالفتة 
التي تنص على ما يلي:  ‘No refund for incorrect choice’ )ال ُيرد ثمن السلع 



 ’No refund if you change your mind‘ المختارة عن طريق الخطأ( أو
)ال ُيرد ثمن السلع إذا غّيرت رأيك(، فهي قانونية.

6 – استئجار السلع بعقد أو بدون عقد
يعرض العديد من المخازن سلعاً لالستئجار بعقد أو بدون عقد، كاألجهزة 

الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر واألغراض المنزلية. ويتم غالباً تسويق استئجار 
السلع كخيار أرخص من غيره، ولكنه قد يكون أكثر كلفة بكثير من بدائل الدفع 

األخرى مع مرور الزمن. كذلك فإن استئجار السلع يستلزم دفع تسديدات 
إضافية كبيرة قبل أن يصبح بإمكانك امتالك هذه السلع. احرص على قراءة 

شروط وأحكام االتفاقية وفهمها بالكامل قبل أن توّقع عليها.  

 7 - اتصاالت التسويق عبر الهاتف
التسويق عبر الهاتف، أي االتصاالت التي تتلقاها من أشخاص عبر الهاتف، 

هي شكل شائع جداً من أشكال التسويق التي تستخدمها الشركات لبيع 
المنتجات أو الخدمات. إذا لم تفهم أو لم تكن لديك فكرة عن المنتجات 

أو الخدمات التي يتم بيعها، احرص على عدم التوقيع على أية اتفاقيات. إذا 
تلقيت اتصاالً من بائع عبر الهاتف، أفضل وسيلة لإلجابة هي أن تقول له 

“Please put me on your ’do not call’ list” )ُيرجى وضعي على قائمة 
»ال يريد االتصال به« الخاصة بكم(. كذلك بإمكانك تسجيل رقم هاتفك في 

Do Not Call Register  إليقاف تلّقي اتصاالت هاتفية من أشخاص لم تطلب 
منهم االتصال بك، أو اتصل على الرقم 958 792 1300. 

8 - صفقات البيع بدون فائدة
صفقات البيع بدون فائدة هي عروض للشراء في الحال ودفع الثمن الحقاً مما 

يعني أنه بإمكانك أخذ السلع إلى المنزل في الحال ودفع ثمنها الحقاً. لكن 
قد يصعب فهم شروط وأحكام عروض الشراء في الحال ودفع الثمن الحقاً، 

إذ يمكن أن تشمل أيضاً نسب فائدة باهظة إذا لم تسدد بالكامل ثمن المنَتج 
بتاريخ استحقاق التسديد. قبل التوقيع على مثل هذه الصفقات، من المهم أن 
تفهم التسديدات التي عليك دفعها قبل أن تترتب عليك دفعات فائدة كبيرة. 

 9 – الكفاالت الُممّددة
الكفالة وعد يقطعه بائع أو مصنع بشأن سلعه أو منتجاته. يحاول البائع أحياناً 
أن يبيعك Extended warranty )كفالة ممددة(، وهي كفالة إضافية تمّد أّجل 

كفالة المصنع بعد انتهائها. قبل شرائك كفالة ممددة، اقرأ شروطها وأحكامها 
بالكامل لكي تقرر ما إذا كانت تستحق المبلغ اإلضافي الذي ستدفعه.

10 - ما يمكنك القيام به إذا طرأت مشكلة
إذا واجهت مشكلة تتعلق بشيء اشتريته، اتصل بالبائع أوالً واشرح المشكلة 

والطريقة التي تريد بها التوصل إلى حل.

إذا لم تتوصل إلى حل مع البائع، اتصل بـ NSW Fair Trading على الرقم 
20 32 13 أو قّدم شكوى على موقعنا على اإلنترنت. قد نستطيع االتصال بالبائع 

للمساعدة على التفاوض بشأن حل. 



للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات عن حقوقك كمتسوق وحقوقك األخرى كمستهلك، 

شاهد My Consumer Rights أشرطة فيديو )�حقوقي كمستهلك�( المتوفرة 
youtube.com/NSWOFT بإحدى عشرة لغة تشمل اإلنكليزية على

 يمكن االطالع على جميع الموارد بلغتك في قسم اللغات على موقع 
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June 2019

©State of New South Wales )NSW Fair Trading(
 .Creative Commons Attribution 4.0 licence

fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page للمزيد من املعلومات؛
 يجب عدم االعتماد عىل نرشة املعلومات هذه كنصيحة قانونية.

 للحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا املوضوع، يتعين الرجوع إىل 
الترشيع املناسب.

NSW Fair Trading
13 32 20

fairtrading.nsw.gov.au

ُأعجب بنا عىل فيسبوك
facebook.com/FairTradingNSW

 Twitter اتبعنا عىل
twitter.com/NSW_FairTrading

YouTube شاهد أرشطة الفيديو الخاصة بنا عىل
youtube.com/NSWOFT

TTY
 1300 723 404
 لضعيفي السمع

للمساعدة اللغوية 
13 14 50

)اطلب مرتجماً يتكلم لغتك(

NSW Fair Trading - ما نهتم به

•  التسوق وضمانات المستهلك

•  استئجار المنازل وشراؤها وبيعها

• بناء المنازل وتجديدها

•  المباني السكنية ومرافق السكن 
المجتمعية

• قرى المتقاعدين

•  التعاونيات والجمعيات ومؤسسات 
جميع التبرعات الخيرية

• سالمة المنتجات

• حل النزاعات


