
معلومات عن COVID-19 )الفريوس التاجي( 
للمستهلكني

حزيران/يونيو 2020

 COVID-19 لقد أثرت القيود املتعلقة بـ
عىل حياة الكثري من األسرتاليي، فقد تعي 
عىل املؤسسات التجارية إلغاء الحجوزات 

ومل تتمكن من تسليم بعض السلع أو 
الخدمات بالكامل أو كام تعهدت به.          

إذا كنت قد تأثرت بهذا األمر، فإن معرفة 
حقوقك وما ميكن أن تتوقعه من املؤسسات 

التجارية ميكن أن يساعدك يف تخطي هذه 
الفرتة الصعبة.
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ما هي حقوقي خالل هذه الفرتة؟
نتوقع من املؤسسات التجارية خالل هذه الفرتة أن   �
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تعامل املستهلكي بطريقة عادلة يف هذه الظروف وأن 
تنظر يف الخيارات املناسبة ملعالجة الوضع. ويجب أن 

تتواصل املؤسسات معك بشكل استباقي إذا كانت 
املنتجات أو الخدمات قد تأثرت.

تعني ضامنات املستهلك يف قانون املستهلك األسرتايل 
أن املنتجات أو الخدمات التي تشرتيها تشمل ضامنات 

تلقائية بأنها ستؤدي العمل املطلوب أو ستلبّي ما 
تطلبه. إذا مل يكن األمر كذلك، ميكن أن تشمل التدابري 

التعويضيّة اسرتداد ما دفعته أو الحصول عىل إشعار 
بوجود رصيد لك أو قسائم للرشاء.

يف حالة حدوث عمليات إلغاء بسبب القيود الحكومية، 
ميكن أن يؤدي ذلك إىل تقييد حقوقك مبوجب         

ضامنات املستهلك.

سيستمر مفعول الرشوط واألحكام التي كانت منطبقة 
عليك وقت الحجز أو الرشاء. وال يُسمح للمؤسسات  
التجارية بتغيري هذه الرشوط يف وقت الحق أو        

إنكار حقوقك.

قد تكون لك، وفًقا لظروفك، حقوق أخرى مبوجب 
القانون العام أو العقد أو ترشيعات الوالية. اتصل   

بوكالة حامية املستهلك املحلية للحصول عىل املشورة
.www.accc.gov.au/localCPA

عمليات اإللغاء
إذا تم إلغاء حجزك )مثل حجز السفر أو حفل الزفاف 

 ACCC فإن ،COVID-19 أو مناسبة أخرى( بسبب قيود
تتوقع أنك ستسرتد أموالك أو الحصول عىل إشعار بوجود 

رصيد لك أو عىل قسيمة. سيعتمد ذلك عىل رشوط 
وأحكام الحجز وقت الرشاء.

إذا كانت لديك نفقات أخرى )مثل نفقات اإلقامة أو 
املصور أو منسق الزهور( مل تعد بحاجة إليها بسبب إلغاء 

الحجز، عليك االتصال بالجهة التي تقدم تلك  الخدمة 
ملعرفة ما إذا كانت عىل استعداد إلعادة ما دفعته أو 

عرض خدمة بديلة أو قسيمة.

إذا كان الحجز الذي تم إلغاؤه قد أجري من خالل موقع 
إلكرتوين للحجوزات تابع لجهة أخرى، فستحتاج إىل طلب 

معالجة األمر من موقع الحجوزات ذاك التابع للجهة 
األخرى مبارشة، حيث إنها املؤسسة التجارية التي قمت 

بعملية الرشاء منها.

ميكنك أيضا التحقق مام إذا كانت أية بوليصة تأمي سفر 
لديك تشمل إلغاءات السفر.
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رسوم التسجيل والعضوية يف النوادي أو 
االتحادات الرياضية

إذا كنت قد دفعت مقدما ولكن تم تعليق املوسم أو 
إلغاؤه، فقد ال يحق لك اسرتداد ما دفعته إذا تم إيقاف 

النشاط بسبب القيود الحكومية.

تتوقع ACCC أن يعاد إليك املبلغ الذي دفعته أو أن 
تحصل عىل إشعار ائتامن أو قسيمة عن الفرتة التي تم 

فيها تعليق املوسم خالل عام 2020. وسيعتمد ذلك عىل 
األحكام والرشوط املنطبقة عىل عضويتك.

لست مضطرا إىل دفع أقساط أو دفعات لرسوم العضوية 
خالل فرتة توقف الخدمات. ميكنك بدالً من ذلك أن 

تطلب تسجيل مدفوعاتك املنتظمة كرسوم ملوسم الحق.
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خدمات االتصاالت
نظرًا للعدد الكبري من األشخاص الذين يعملون ويدرسون   
من املنزل بسبب COVID-19، فقد كان لذلك بعض التأثري 

عىل خدمات اإلنرتنت.

هناك خطوات ميكنك اتخاذها 
لزيادة أداء خدمة اإلنرتنت يف منزلك إىل أقىص حد

 .www.accc.gov.au/homebroadband
يجب عليك االتصال مبؤسسة تقديم الخدمة إذا كنت ال 

تزال تواجه مشاكل يف خدمة اإلنرتنت.

إذا كنت تواجه صعوبة يف دفع الفواتري بسبب تغيري 
طرأ عىل وضعك املايل، فإن لدى بعض مؤسسات تقديم  
الخدمة برامج للمساعدة يف حاالت العرس املايل أو تقوم 

بالتنازل عن رسوم السداد املتأخر. تحّقق من األمر يف 
موقع مؤسسة تقديم الخدمة ملعرفة ما هو متاح وكيفية 

الحصول عليه.

قضايا عامة بشأن البيع بالتجزئة 
الخدمات املدفوعة مسبًقا: عىل املؤسسات التجارية 

متديد فرتة صالحية دفعاتك املسبقة الحتساب الفرتة التي 
مل تكن فيها املؤسسة قادرة عىل توفري الخدمة لك.

دفعات االشرتاك املنتظمة: عىل املؤسسات التجارية 
عدم خصم دفعات منك إذا كانت غري قادرة عىل تقديم 

الخدمات بسبب اإلغالق املؤقت.

بطاقات الهدايا: عىل املؤسسات التجارية الوفاء ببطاقات 
الهدايا ومتديد تواريخ انتهاء صالحيتها لتغطية الفرتة التي 

كان يتعذر فيها استخدام بطاقة الهدايا.

تأخريات توزيع الربيد: لقد أشارت مصلحة بريد أسرتاليا إىل 
أن عمليات توزيع الربيد قد تتأثر، مبا يف ذلك حصول تأخريات 

يف عمليات التوزيع الدولية، وانخفاض يف عدد الرحالت 
الداخلية، ورشاء كميات كبرية من املنتجات عرب اإلنرتنت. 

ستؤثر هذه العوامل أيًضا عىل رشكات توزيع وتوصيل   
الربيد والطرود )الكورير(. عىل هذه الرشكات أن تبلغ 

زبائنها بأي تأخري محتمل يف عمليات التسليم قبل الرشاء 
وعند الرشاء، وأن تبقي الزبائن عىل اطاّلع بأحدث 

املعلومات عن التسليم.

املنتجات املعيبة: إذا كان املنتج معيبًا، يحق لك الحصول 
عىل إصالحه أو استبداله أو اسرتداد مثنه. اتصل باملؤسسة 
التجارية مبارشًة ملعرفة كيفية إرجاع املنتج السرتداد مثنه 

أو إلصالحه أو استبداله.

تغيريات جوهرية عىل الخدمات: عندما تكون هناك 
تغيريات جوهرية عىل الخدمة املقدمة، يكون عىل 

املؤسسات التجارية أن تبلغك بهذه التغيريات بوضوح. 
ميكنك اختيار االستمرار يف الحصول عىل الخدمة، أو إذا 

كنت ال ترغب يف املتابعة وكنت قد أبلغت املؤسسة 
بذلك فيجب أال تستويف املؤسسة رسوًما مقابل الخدمة 

التي تم تغيريها.

إعسار املؤسسات التجارية: إذا كانت لديك بطاقة هدايا 
أو دفعت مقابل خدمات مسبًقا، فقد تستمر يف تلقي 
املنتجات أو الخدمات إذا استمرت املؤسسة يف مزاولة 

عملها تحت ترصّف حارس قضايئ خارجي. وسيتم اإلعالن 
عام إذا كانت املؤسسة التجارية ستفي مبعامالت محددة 
وكيف سيتم ذلك من قبل الحارس القضايئ الخارجي.       

أما إذا توقفت املؤسسة التجارية عن مزاولة العمل، 
فسيصبح املستهلكون عموًما دائني غري مضموني.

إذا مل تعد راغبا يف التعامل مع خدمة ما بسبب 
مخاوف شخصية لديك بشأن COVID-19 وليس بسب 

إلغاء الخدمة من جانب املؤسسة التي تقدمها أو 
بسبب القيود الحكومية، فإن ذلك تتم معالجته عىل 
أساس أنه ‘تغيري يف الرأي’. عليك االتصال باملؤسسة 

التجارية مبارشة ملناقشة ما إذا كانت ستعرض 
عليك إعادة ما دفعته أو إعطائك قسيمة أو رصيدا 

الستخدامه يف تاريخ الحق.
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ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات عىل                  
موقع ACCC للمستهلكي.
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