
 
 الحاكمة كاثي هوكول   3/7/2022 للنشر فوًرا:

 
 

مليون دوالر للمستهلكين من تجار السيارات   1.65الحاكمة كاثي هوكول تعلن عن استرداد إدارة المركبات اآللية مبلغ 
  ومتاجر اإلصالح

  
( في متابعة  DMVخالل األسبوع الوطني لحماية المستهلك سلطت الحاكمة الضوء على نجاح إدارة المركبات اآللية ) 

 اد حقوق الملكية وضمان اكتمال أعمال اإلصالح  استرداد أموال العمالء واسترد
  

  مارس 12إلى   6يستمر األسبوع الوطني لحماية المستهلك من 
  

مليون دوالر على شكل سلع وخدمات لمواطني نيويورك  1.65أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم أنه تم استرداد أكثر من 
الذين تلقوا خدمة معيبة أو احتيالية من تجار السيارات ومحالت اإلصالح. ساعدت إدارة المركبات اآللية في والية نيويورك  

إغالق الوكالء فجأة وساعدت األشخاص في الحصول على إصالحات أو استرداد   العمالء على استرداد سندات الملكية عند
  أموال وفي بعض الحاالت اشترى الوكالء المركبات لتسوية النزاعات.

  
"عندما يحاول األشخاص السيئون االستفادة من المستهلكين ستقاوم نيويورك." إن إدارتي مكرسة  قالت الحاكمة هوكول،

من االحتيال والعمل عن كثب مع سائقي السيارات الذين يتقدمون بشكاوى للتأكد من حصولهم على ما   لحماية المستهلكين
( نيابة عن المستهلكين هي شهادة على جهودنا  DMVيدفعون مقابله. هذه األموال التي استردتها إدارة المركبات اآللية )

 نيويورك." المستمرة لجعل واليتنا مكانًا أفضل وأكثر عدالً لجميع سكان 
  

يحقق مكتب سالمة المركبات التابع إلدارة المركبات اآللية في شكاوى المستهلكين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتضليل أو 
، تمكنت الوكالة من إعادة المبالغ  2021في عام (. DMVالظلم من قبل شركة خاضعة لرقابة إدارة المركبات اآللية )

دوالر. في حاالت أخرى، قامت إدارة المركبات اآللية  385,000عمياًل بلغ مجموعها أكثر من  540المستردة إلى 
(DMV  بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بجودة أعمال اإلصالح المنجزة على مركبات المستهلكين. مكنت إدارة المركبات )

دوالر من أعمال اإلصالح اإلضافية المكتملة  78,000( هؤالء المستهلكين من الحصول على ما مجموعه  DMVية )اآلل
  دون أي رسوم إضافية على العميل.

  
إضافة إلى ذلك، تم بيع بعض العمالء سيارات من قبل تجار السيارات الذين توقفوا عن العمل قبل إصدار سندات تسجيل  

أن المستهلك لم يكن لديه دليل على الملكية ولكن في كثير من الحاالت ال يزال في مأزق لسداد ثمن  السيارات مما يعني 
( لسالمة المركبات وخدمات الملكية معًا الستعادة سندات ملكية  DMVالسيارة. عملت مكاتب إدارة المركبات اآللية )

  .دوالر لهؤالء المستهلكين 682,000المركبات التي تزيد قيمتها عن 
  
( في تتبع البيانات المتعلقة بعمليات االسترداد هذه ساعدت DMV، عندما بدأت إدارة المركبات اآللية )2017منذ عام  

  مليون دوالر. 4.5مستهلًكا في الحصول على ملكية صحيحة لمركباتهم تزيد قيمتها عن  279اإلدارة 
  

بصفتها المالك القانوني. وتتضمن معلومات مهمة حول تاريخ  شهادة ملكية السيارة هي ما يثبت لشخص أو شركة تجارية 
المركبة والمركبة نفسها، بما في ذلك السنة والعالمة التجارية والطراز. بدون وجود سند ملكية، يتعذر على مالك السيارة نقل  

  ديم مطالبة تأمين.الملكية أو إزالة الرهن أو تقديم إثبات الملكية الضروري للحصول على قرض على السيارة أو تق
  



في بعض الحاالت التي يقدم فيها المستهلكون شكاوى بشأن شراء سيارة يعرض التجار إعادة شراء السيارة أثناء إجراء تحقيق  
  دوالر. 503,000أكثر من  2021(. كانت قيمة عمليات إعادة الشراء هذه في عام DMVإدارة المركبات اآللية )

  
( فخورون جًدا بالعمل  DMV"نحن في إدارة المركبات اآللية ) اآللية، مارك جيه إف شرودر،قال مفوض قسم المركبات 

يجب على أي شخص يعتقد أنه قد تم استغالله أثناء تجربة  الذي تقوم به وحدة سالمة المركبات لدينا نيابة عن المستهلكين. 
  البيع أو اإلصالح أن يعرف أن لديه مناصًرا للدفاع عنه للتأكد من حصوله على ما يدفع مقابله."

        
وديًا. يتم ( أوالً مع المستهلك والشركات لمحاولة حلها DMVعندما يتقدم المستهلكون بشكوى، تناقشها إدارة المركبات اآللية )

( بالتحقيق في  DMVتسوية حوالي نصف جميع الشكاوى مباشرة. إذا لم يتم حل المشكلة، يقوم مفتش إدارة المركبات اآللية )
( فرض  DMVالشكوى. إذا تبين أن تاجًرا أو متجًرا ينتهك القوانين و/أو اللوائح، فمن الممكن أن تقوم إدارة المركبات اآللية )

  لغاء تسجيالت األعمال.غرامات وتعليق أو إ
  
  (. كما تساعد إدارةDMVالصادر عن إدارة المركبات اآللية )دليل المستهلكينلمعرفة المزيد حول تقديم شكوى، راجع 

  .دليل المرافق( الشركات وتقدم معلومات عن حقوقها إذا واجهت شكوى فيDMVالمركبات اآللية )
  

 Know Your Rightsصفحة "يمكن لسكان نيويورك التعرف على حقوقهم عند إحضار سياراتهم إلى ورشة اإلصالح على
in Auto Repair)اعرف حقوقك في ورشات إصالح السيارات( "   ( التابعة إلى إدارة المركبات اآلليةDMV.) 

  
للتأكد من أنهم يستخدمون محل إصالح أو تاجًرا مرخًصا من الوالية يقوم بأعمال اإلصالح، يجب على المستهلكين البحث عن  
الفتة خضراء وبيضاء تحمل عبارة "ورشة إصالح سيارات مسجلة في والية نيويورك" خارج المتجر وشهادة تسجيل سارية  

  ورك في الداخل. بالنسبة للوكاالت، ستكون العالمة باللونين األحمر واألبيض.المفعول لدى إدارة المركبات اآللية في نيوي
  

يمكن للمستهلكين أيًضا التحقق من أن ورشة اإلصالح أو تاجر السيارات أو محطة فحص السيارات مسجلة بشكل صحيح  
(( DMV" )العثور على ورشة خاضعة للوائح إدارة المركبات اآللية )Regulated Business-Find a DMV"على

بالنسبة للمستهلكين أثناء استعدادهم لشراء أو مبادلة أو بيع سيارة، تقدم إدارة المركبات اآللية  على الرصفحة اإللكترونية.
(DMVأيًضا نصائح مفيدة على صفحة )"Let the Buyer Be Aware)ًليكن المشتري مطلعا( ".  
  

###  
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