
قبل أن تشتري سيارة مستعملة، من المهم أن تعرف ما تبحث عنه. 

احرص على الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدتك 

على العثور على السيارة المناسبة لك ولعائلتك وميزانتك. 

تذّكر!
ال تشتري أبداً سيارة بعد مشاهدة صورها فقط. قم دائماً بمعاينة 

السيارة وفحصها وقيادتها الختبارها. يساعدك ذلك على تجّنب شراء 

سيارة فيها عيوب أو مشاكل ميكانيكية.   
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أفضل 10 نصائح 

شراء سيارة مستعملة
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Top 10 Tips - Buying a used car



فيما يلي بعض النصائح المفيدة ألخذها باالعتبار عند شراء سيارة مستعملة 

لتتجّنب دفع مبلغ أكبر بكثير مما تستحقه السيارة:

1 – اجمع المعلومات الالزمة
احرص على القيام بما يجب لتتمكن من اتخاذ قرار بشأن نوع السيارة التي 

ترغب بشرائها وتستطيع تحّمل ثمنها. استشر أصدقاءك وأفراد عائلتك الذين 

يفهمون بالسيارات وخذ آراءهم، وتفّقد طراز السيارة على اإلنترنت، واّطلع 

على آراء اآلخرين بها على مواقع الدردشة الخاصة بالسيارات، واقرأ التعليقات 

واآلراء على اإلنترنت بشأن السيارة التي ترغب بشرائها. وقبل أن تشتري سيارة 

تأكد من أنها مناسبة للغرض الذي تنوي استعمالها من أجله.   

2 – تفّقد ميزانيتك
تفّقد ميزانيتك لتعرف المبلغ الذي يمكنك تحّمل دفعه، فاختيار سيارة غالية 

الثمن قد يوّرطك في مشاكل مالية. ابحث عن أفضل صفقة وقارن األسعار، 

واحرص على تمّكنك من تحّمل أقساط التسديد إذا نويت اقتراض مبلغ لشراء 

السيارة.  

خذ باالعتبار أنه باإلضافة إلى ثمن السيارة، عليك دفع كلفة تحويلها إلى اسمك 

)مثاًل: رسوم تسجيل السيارة والتأمين(. ومتى أصبحت السيارة ملكك، هناك 

تكاليف متواصلة أيضاً، كصيانة السيارة وتصليحها والرسوم المتواصلة للتسجيل 

والقسيمة الخضراء )CTP( والتأمين. كذلك فإن بعض السيارات يحتاج إلى أنواع 

مختلفة من الوقود مما قد يزيد التكاليف. 

3 – ابحث عن أفضل صفقة
إن شراء سيارة هو صفقة شراء مهمة؛ وهناك عدة وسائل وأماكن يمكن 

االختيار من بينها لشراء سيارة مستعملة. يمكنك شراء سيارة مستعملة من 

صاحب سيارة مباشرًة، كصديق أو فرد من العائلة، أو من المزاد العلني أو من 

وكالة لبيع السيارات أو من اإلنترنت. 

ولكل من هذه الوسائل حسناتها وسيئاتها. لكن حذار أن تدفع أي مبلغ من 

المال كتأمين لحجز السيارة لك إذا لم تكن عاينتها واختبرت قيادتها، إذ أنك قد 

ال تسترجع مالك إذا طرأ شيء ما. 

4 – شراء سيارة من صاحبها مباشرَة
عند شراء سيارة من صاحبها مباشرًة، كسيارة صديق مثاًل، فإن عملية الشراء 

هذه ال تكون مصحوبة بأية ضمانة. كذلك فإنك تعتبر أنك تشتري سيارة من 

صاحبها مباشرًة إذا اشتريتها من أسواق سيارات مثل بائعي السيارات الذين 

يستوفون السعر نقداً لعدم دفع ضريبة أو من أصحاب السيارات التي تباع على 

جوانب الطرقات. إذا اشتريت سيارة من صاحبها مباشرًة فإنك تعتمد أساساً 

على حكمك الذاتي وخبرتك الذاتية. 

5 – شراء سيارة عبر اإلنترنت
عند شراء سيارة عبر اإلنترنت ُتعتبر أنك تشتريها إما من تاجر سيارات أو من 

صاحبها مباشرًة، لذا اتبع التوجيهات التي تنطبق على هاتين الطريقتين من الشراء.  



كن شديد الحرص عند الشراء من سوق السيارات عبر اإلنترنت، فقد ينتحل 

المحتالون صفة بائعين خصوصيين ويعلنون أحياناً عن سيارات ال وجود لها. ال 

ترسل أي مبلغ من المال إذا لم تعاين السيارة شخصياً.

6 – شراء سيارة من المزاد العلني
قد يكون من المفيد شراء سيارة مستعملة من المزاد العلني ألنك يمكن أن 

تعثر على صفقات جيدة. لكن ال يمكنك أخذ السيارة وقيادتها الختبارها. كذلك 

فإنه إذا كانت هناك مشاكل في السيارة، لن تكون لديك حماية ألنها ليست 

مغطاة بكفالة قانونية أو بضمانة مستهلك. 

7 – الشراء من وكالة مرخصة لبيع السيارات
توجد فوائد من شراء سيارة مستعملة من وكالة مرخصة لبيع السيارات، إذ 

على الوكالة أن تضمن أنه ال يترتب دين على السيارة التي تبيعها وأن السيارة 

صالحة للقيادة )أي لم يتم اإلعالن عن أنها غير قابلة للتصليح(. كذلك فإنه 

بإمكانك قيادة السيارة الختبارها ومقايضتها بسيارتك القديمة. 

8 – استالف قرض لدفع ثمن السيارة
يعرض معظم الوكاالت المرخصة لبيع السيارات تموياًل أو قروضاً مع تأمين. 

لست ملزماً لقبول هذه العروض، لكن إذا استلفت ماالً أو اقترضت مبلغاً لشراء 

سيارة، احرص على فهم العقد وشروط وأحكام تسديدات قرضك. ال توّقع على 

عقد أو اتفاقية قرض إذا لم تفهم ما هو مكتوب في العقد. اطلب من شخص 

تثق به أن يساعدك. 

9 – معاينة السيارة وماضيها
عليك معاينة السيارة وفحصها شخصياً قبل أخذ قرار بشرائها. وبغض 

النظر عن بخس ثمن السيارة وجودة شكلها، فإنه يجب أن ال تشتريها 

لحين أن تطلب من ميكانيكي مرخص معاينة السيارة بأجر، إذ قد 

تؤثر عيوب السيارة على سالمتها. واحرص على أن يعطيك البائع تقرير 

)Personal Property Securities Register )PPSR كي تتأكد من أنه ال تترتب 

على السيارة أية ديون وأنها ليست مسروقة أو أنه ُسحب منها تسجيلها أو تم 

اإلعالن عن أنها غير قابلة للتصليح. كذلك، تفّحص تاريخ انتهاء تسجيل السيارة 

www.service.nsw.gov.au التالي Service NSW على موقع

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 تتوصال إلى حل، اتصل بـ NSW Fair Trading على الرقم 20 32 13 

 NSW Fair Trading أو قّدم شكوى على موقعنا على اإلنترنت. قد تستطيع

مساعدتك إذا لم تتوصل إلى حل مشكلة صعبة مع وكالة مرخصة لبيع 

 السيارات. وحتى إذا لم تكن هناك ضمانة وكالة، فإن القانون 

Australian Consumer Law قد ينطبق عليك. 
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ُأعجب بنا عىل فيسبوك
facebook.com/FairTradingNSW

 Twitter اتبعنا عىل
twitter.com/NSW_FairTrading

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

للمزيد من المعلومات
للمزيد من المعلومات عن شراء سيارة مستعملة، شاهد 

Buying a used car videos )أشرطة فيديو »شراء سيارة مستعملة«( المتوفرة 

youtube.com/NSWOFT بسبع لغات على

يمكن االطالع على جميع الموارد بلغتك في قسم اللغات على موقع 

   .NSW Fair Trading

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


