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 مليون دوالر إلى مستهلكي نيويورك في 2.4الحاكمة هوكول تعلن أن قسم نيويورك لحماية المستهلك قد أعاد ما يقرب من 
  2022عام 

  
  2022 من سكان نيويورك في تقديم شكاوى المستهلكين في عام 20,000ساعد قسم حماية المستهلك ما يقرب من 

  
لبدء األسبوع الوطني لحماية المستهلك ينشر قسم حماية المستهلك الفئات الخمس األولى لشكاوى المستهلكين التي تم 

   مع نصائح لحماية المستهلكين2022تلقيها في عام 
  
  

لبدء األسبوع الوطنً لحماٌة المستهلن، أعلنت الحاكمة كاثً هوكول الٌوم أن لسم حماٌة المستهلن فً والٌة نٌوٌورن ساعد 
 مما أدى إلى إعادة ما ٌمرب 2022 من سكان نٌوٌورن فً مجموعة متنوعة من مشاكل حماٌة المستهلن فً عام 19,752

ٌجري االحتفال باألسبوع الوطنً لحماٌة المستهلن خالل أول أسبوع كامل من شهر .  ملٌون دوالر إلى المستهلكٌن2.4من 
. آذار من كل عام لمساعدة األفراد على فهم حمولهم كمستهلكٌن ومشاركة الموارد المتاحة للمساعدة فً حماٌتهم/مارس

آذار وٌنشر لسم حماٌة المستهلن الفئات / مارس11 إلى 5ٌصادؾ األسبوع الوطنً لحماٌة المستهلن هذا العام فً الفترة من 
 مع نصائح لتثمٌؾ المستهلكٌن وإبالؼهم وحماٌتهم بشأن هذه 2022الخمس األولى لشكاوى المستهلكٌن التً تلماها فً عام 

  .الموضوعات
  

عملت إدارتً بجد إلعادة مالٌٌن الدوالرات إلى المستهلكٌن التً سرلتها الشركات االحتٌالٌة من  "قالت الحاكمة هوكول،
من خالل النصائح واألدوات المتاحة للبماء آمنًا فً هذا االلتصاد سرٌع التؽٌر  .جٌوب سكان نٌوٌورن الذٌن ٌعملون بجد

  ."سنواصل حماٌة المستهلكٌن والتأكد من إبالغ سكان نٌوٌورن بحمولهم ومحاسبة الشركات ؼٌر النزٌهة
  

على مدار العام الماضً عمل لسم حماٌة المستهلن لدٌنا بال كلل  "قال روبرت جيه رودريغيز مفوض إدارة الشؤون الداخلية،
لمساعدة اآلالؾ من سكان نٌوٌورن على استرداد أموالهم التً حصلوا علٌها بشك األنفس من األعمال التجارٌة عدٌمة 

سنواصل هذا العمل المهم للمساعدة فً ضمان إبالغ المستهلكٌن بحمولهم ولدٌهم األدوات التً ٌحتاجونها لحماٌة . الضمٌر
  ."أنفسهم وعائالتهم من االحتٌال

  
 Department of Consumer)أهم خمس فئات لشكاوى المستهلكين التي تم تلقاها قسم حماية المستهلك 

Protection, DCP)  ونصائح لحماية المستهلكين2022في عام :  
  

شكاوى تتعلك بطلب وتسلٌم البضائع المشتراة بما فً ذلن عناصر مفمودة أو عناصر ؼٌر صحٌحة : عمليات التسليم/الطلبات
 . فً الطلبٌات المستلمة أو التسلٌم المتأخر أو المتأخر كثٌراً أو عدم شحن العناصر مطلمًا

  
على سبٌل المثال، طلب أحد المستهلكٌن من مماطعة وٌستشستر أثاث ؼرفة نوم من بائع تجزئة كبٌر فً  

 3شباط، ولكن تم نمله الحًما إلى / فبراٌر3فً ولت البٌع، كان تارٌخ الشحن محدًدا لٌوم .  بروكلٌن
عند معرفة التارٌخ الجدٌد، اتصل المستهلن بمتجر األثاث إللؽاء الطلب ومع ذلن لٌل له بأنه . نٌسان/أبرٌل

من  (DCP)وتمكنت  (DCP)لدم المستهلن شكوى إلى %.  15سٌتحمل رسوم إعادة تخزٌن بنسبة 
  .ترتٌب رد األموال بالكامل إلى المستهلن



  
 : يجب على المستهلكين

ٌجب على المستهلكٌن التسوق . تذكر التسوق دائًما من الموالع الموثولة عند التسوق عبر اإلنترنت-
من الموالع المعروفة لهم وتوخً الحذر عند التسوق من الموالع ؼٌر المألوفة أو تلن التً تستضٌؾ 

 . لطع لبائعٌن من طرؾ ثالث
، والتً 1975 لاعدة طلب البضائع عبر البرٌد الفٌدرالً أو اإلنترنت أو الهاتؾ لعام تعرؾ على -

تتطلب عموماً من تجار التجزئة تسلٌم المنتجات طلبها عن طرٌك البرٌد أو الهاتؾ أو عبر اإلنترنت 
إذا لم . إذا كان هنان تأخٌر، فٌجب إبالؼن.  ٌوًما ما لم ٌُنص على خالؾ ذلن ولت الشراء30خالل 

تتمكن الشركة من الوصول إلٌن للحصول على موافمتن على التأخٌر، فٌجب علٌها دون أن تطلب 
  .أنت ذلن إعادة جمٌع األموال التً دفعتها ممابل البضائع ؼٌر المشحونة على الفور

تكتسب التجارة عبر وسائل التواصل . كن حذًرا عند التسوق عبر وسائل التواصل االجتماعً - 
االجتماعً مكانة بٌن المتسولٌن ووفمًا للخبراء فإنها تنمو بمعدل أسرع ثالث مرات من التصادات 

ونظًرا ألن المزٌد من المستهلكٌن ٌتصفحون وٌتسولون مباشرةً أو من . التجارة اإللكترونٌة التملٌدٌة
خالل الروابط الموجودة على منصات التواصل االجتماعً فإننا نحث المستهلكٌن على االنتباه إلى 

ابحث عن . محتالً العالمات التجارٌة وتجار التجزئة المزٌفٌن الذٌن لدٌهم تمٌٌمات زائفة للمستهلكٌن
  .البائعٌن وتحمك منهم لتجنب تمدٌم طلبات على موالع مملدة لمنتجات لن تصل أبًدا

راجع معلومات التتبع لحزمتن وأبلػ عن أي مشاكل إلى بائع التجزئة . تتبع الحزم الخاصة بن-
 . وشركة الشحن على الفور

ٌجب أن ٌكون المستهلكون على دراٌة بأن أي رسالة نصٌة أو برٌد إلكترونً ؼٌر مرؼوب فٌه  -
حول شحنة أو تسلٌم ؼٌر مألوؾ لد ٌكون عالمة على عملٌة خداع لتتبع الحزمة والتسلٌم وٌجب 

  .علٌهم توخً الحذر فً حالة استالمها
  

الشكاوى المتعلمة باسترداد األموال وسٌاسات المتجر بما فً ذلن سٌاسات اإلرجاع : سياسة المتجر/ عمليات إعادة األموال
 . ورسوم إعادة التخزٌن والمبالػ المستردة ممابل السلع التالفة

  
تلمت .   على سبٌل المثال، اشترى إحدى المستهلكات من مماطعة برونكس أوانً طهً من بائع مباشر

اتصلت المستهلكة بشركة أوانً .  أوانً الطهً بعد أربعة أٌام ولررت أنها لم تعد تعتمد أنها تستحك التكلفة
لم ٌكن أمامها سوى ثالثة أٌام من تارٌخ الشراء لبدء عملٌة " لاعدة التهدئة"الطهً ولٌل لها إنه بموجب 

ومع ذلن، أشارت المستهلكة إلى أن مولع الشركة أعلن عن سٌاسة إرجاع لمدة عشرة أٌام بعد .  اإلرجاع
أعادت المستهلكة شحن كل شًء إلى الشركة بعد ثالثة أٌام من استالمه، ومع . استالم المستهلن للبضائع

مع الشركة نٌابة عن المستهلكة ورتبت  (DCP)تواصلت شركة . ذلن، رفضت الشركة إصدار رد
 .  دوالر2000للمستهلكة السترداد كامل المبلػ وهو 

  
  :يجب على المستهلكين

فً والٌة نٌوٌورن، ٌجب على المتاجر أن تنشر سٌاساتها الخاصة بإعادة المبالػ . اعرؾ حمولن -
 ٌوًما من تارٌخ الشراء 30عندما ال ٌتم نشر سٌاسة استرداد ٌكون أمام المستهلكٌن . المالٌة بوضوح

ٌجب علٌن تمدٌم إٌصال أو تأكٌد آخر . (حسب خٌار المستهلن)السترداد كامل المبلػ أو ترصٌد المبلػ 
 ٌوًما لم تنمض من تارٌخ الشراء وٌجب أال تكون السلعة لد تم 30ممدم من البائع ٌوضح أن 

  .استخدامها أو إتالفها
لبل إجراء عملٌة شراء باهظة الثمن اطلب من المتجر تمدٌم . اسأل عن سٌاسات رد األموال -

  .معلومات عن أي شروط أو تكالٌؾ مثل رسوم إعادة التخزٌن المتعلمة بإعادة البضائع
  .احتفظ بكافة إٌصاالت الشراء لتسهٌل عملٌات اإلرجاع -

  
  . الشكاوى المتعلمة بأن السلع أو المنتجات ال تلبً تولعات المستهلكٌن: المنتجات/البضائع

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ftc.gov%2Fenforcement%2Frules%2Frulemaking-regulatory-reform-proceedings%2Fmail-internet-or-telephone-order&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073843267%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=e3kzcmHg4uFNJ9ERmthAu62RgdzYttye8TZAjV4KWpE%3D&reserved=0


وفور . على سبٌل المثال، اشترت إحدى المستهلكات فً مماطعة ناسو فرناً جدًٌدا من متجر األجهزة
اتصلت المستهلكة بتاجر التجزئة الذي وجهها .  التركٌب، تولؾ الفرن عن العمل بشكل متمطع أثناء الطهً

وبعد العدٌد من المكالمات الهاتفٌة ومحاوالت حل المشكلة مع الشركة المصنعة . إلى الشركة المصنعة
من الترتٌب للمستهلكة  (DCP)وبعد االتصال بالشركة المصنعة، تمكنت . (DCP)اتصلت المستهلكة مع 

 .  دوالًرا كاملًة وإزالة الفرن7,303السترداد مبلػ 
  

 : يجب على المستهلكين
العلم بأنه إذا كان أحد موالع اإلنترنت ٌمود إلى جهة . التسوق من موالع موثوق بها لتجنب االحتٌال-

خارجٌة لطلب البضائع فإن مولع اإلنترنت األول ؼٌر مسؤول عن الطلبات التً ٌتم إجراؤها على 
لراءة تمٌٌمات العمالء التً تم التحمك منها دائًما لبل إجراء عملٌة شراء على . مولع الطرؾ الثالث
  .مولع إنترنت جدٌد

التأكد من أن ما ٌتم تصوٌره هو . لراءة مواصفات المنتج دائًما للتأكد من المنتج الذي ستحصل علٌه -
  .المنتج الذي تتولع الحصول علٌه

ٌجب على - عند التسوق لألطفال، تحمك من أن المنتجات مناسبة ألعمارهم للحفاظ على سالمتهم 
تموم اللجنة األمرٌكٌة لسالمة المنتجات . الشركات المصنعة توفٌر هذه المعلومات على العبوات

بإطالع المستهلكٌن  (Consumer Product Safety Commission, CPSC)االستهالكٌة 
  .، وهً أداة رائعة للتسوق بأمانعلى عملٌات سحب المنتجات بانتظام 

  .راجع سٌاسات اإلعادة الخاصة بالمتجر واحتفظ باإلٌصاالت لتسهٌل عملٌات اإلرجاع-
  

  . الشكاوى المتعلمة بتحسٌنات المنازل وخدمات اإلصالح والمماولٌن: تحسينات المنازل
  

على سبٌل المثال، استأجر أحد المستهلكٌن فً مماطعة نٌاؼرا شركة طالء ذات امتٌاز إلصالح الثموب فً 
كان العمل المنجز مشمواًل بالضمان، لذلن عندما بدأت .  بعض الجدران وإعادة طالء المنزل من الداخل

. بعض األشرطة المستخدمة فً ترلٌع الثموب فً التمشر حاول المستهلن االتصال بالشركة إلصالحها
حاول المستهلن االتصال بالشركة األم عدة . لسوء الحظ، تولفت شركة االمتٌاز عن العمل منذ ذلن الحٌن

مع الشركة األم نٌابة عن المستهلن وتمكنت من الترتٌب  (DCP)تواصلت . مرات لكنه لم ٌتلك رًدا
 . إلكمال أعمال اإلصالح بموجب الضمان وبدون أي تكلفة على المستهلن

  
  :يجب على المستهلكين

الحصول على ثالثة تمدٌرات على األلل من مماولٌن ذوي سمعة حسنة ومؤمن علٌهم تتضمن لائمة - 
  .بالمواد واألسعار والخدمات التً سٌتم توفٌرها للوظٌفة

ابحث عن المماول من خالل مكتب األعمال التجارٌة . طلب مراجع من المماول والتحمك منهم-
والموالع اإللكترونٌة األخرى وتحدث إلى الموردٌن  (Better Business Bureau)األفضل 

إذا كنت تعٌش فً مماطعات . المحلٌٌن واألصدلاء لمعرفة ما إذا كانت لدٌهم معلومات لد تكون مفٌدة
مدٌنة نٌوٌورن أو وستشستر أو ناسو أو سوفولن أو أورانج أو بوتنام أو روكالند فتحمك من مكتب 

إذا كنت تعٌش فً مماطعة أخرى فتحمك من البلدٌة المحلٌة لمعرفة ما إذا . شؤون المستهلكٌن المحلً
  .كانت ترخص لمماولً تحسٌنات المنازل

 دوالر، فإن لانون والٌة نٌوٌورن ٌتطلب عمًدا مكتوبًا ٌتضمن 500إذا كان سعر العمد أكثر من - 
والسعر وجدول الدفع وتارٌخً البدء واالنتهاء  (بما فً ذلن رلم الهاتؾ)معلومات االتصال بالمماول 

  .ووصؾ شامل للعمل ٌتم إنجازه
ال تدفع التكلفة الكامل ممدًما نهائٌاً . التفاوض على جدول سداد مرتبط بإكمال مراحل معٌنة من العمل-

  . وحاول تحدٌد مبلػ أي إٌداع تم إجراؤه لبل بدء العمل
  .تأكد من استالم وحفظ نسخ من جمٌع الضمانات بما فً ذلن تلن المتعلمة بالمواد المستخدمة- 
ٌجب أن تكون . أمام المستهلكٌن ثالثة أٌام لإللؽاء بعد تولٌع عمود تحسٌنات المنازل. اعرؾ حمولن -

  .جمٌع اإللؽاءات كتابٌة
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpsc.gov%2FRecalls&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C8ec34eeae82c4f6f12d808db1c1b0fb5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638134675073998939%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=IfnO1RKSTyBRYO44o0TuHaLTVRRsXYjtUpwqqgGuZbA%3D&reserved=0


  .  الشكاوى المتعلمة بالرسوم الخاطئة والفواتٌر ومزاٌا البطالة والرسوم اإلضافٌة ؼٌر المانونٌة:البطاقات االئتمانية
  

على سبٌل المثال، اشترت إحدى المستهلكات فً مماطعة كاٌوؼا رحلة من خالل بطالة ائتمان السفر 
لبل أربعة أٌام من .  الخاصة به والتً تضمنت العدٌد من مزاٌا السفر والخدمات مثل تأمٌن إلؽاء الرحلة

تمدمت المستهلكة . الرحلة الممررة، عانى زوج المستهلكة من حالة طبٌة طارئة مؤهلة إللؽاء الرحلة
بشكوى إلى شركة بطالة االئتمان الخاصة بها ولدمت المستندات الداعمة المطلوبة ثم اتصل بها مراًرا 

ولد وعدها أحد فاحصً المطالبات . وتكراًرا على مدار األشهر األربعة التالٌة للحصول على تحدٌث
بمجرد أن لدمت المستهلكة شكوى إلى . بمعاودة االتصال بها عدة مرات ولكنها لم تتلك اتصااًل مطلًما

(DCP) اتصل ،(DCP)  بشركة بطالة االئتمان ورتبت للمستهلن السترداد المبلػ اإلجمالً الذي ٌزٌد
  . دوالر15,000عن 

  
  :يجب على المستهلكين

تفمد كافة الرسوم والتأكد من أنها ممابل الخدمات التً طلبوها . مراجعة الفواتٌر الخاصة بهم بعناٌة
  .وٌتلمونها

من ؼٌر المانونً فً والٌة نٌوٌورن االستمرار . أن ٌكونوا على علم برسوم التجدٌد التلمائً للعمود-
فً فرض رسوم على شخص ما ممابل خدمة عبر اإلنترنت دون تمدٌم طرٌمة سهلة إللؽاء الخدمة 

  .عبر اإلنترنت أًٌضا
  .تأكد من مراجعة بنود وشروط الخدمة وفهم أحكام العمود. الرأ دائًما المعلومات المكتوبة بخط صؽٌر

  
خالل األسبوع الوطنً لحماٌة المستهلن أنا فخور بالعمل الذي نموم به للتأكد من "قال السناتور عن الوالية كيفن توماس، 

أنا ممتن لمٌادة الحاكمة هوكول وفرٌك إدارة الشؤون الداخلٌة على إعادة . بماء المستهلكٌن فً نٌوٌورن على اطالع وأمان
  ."2022 ملٌون دوالر إلى المستهلكٌن فً عام 2.4

  
من التالعب فً األسعار وارتفاع األسعار إلى االحتٌال وانتحال الشخصٌة ٌتعرض "قالت عضوة الجمعية نيلي روزيك، 

هنا فً نٌوٌورن نعمل بجد لندافع عن المستهلكٌن وأنا ممتنة للعمل مع الحاكمة . مستهلكو نٌوٌورن باستمرار لخطر الخداع
  ".هوكول لضمان حصول سكان نٌوٌورن على الحماٌة والمساعدة الالزمة

  
تمود لجنة التجارة الفٌدرالٌة العدٌد من األحداث العامة خالل األسبوع الوطنً لحماٌة المستهلن والتً تعزز الوعً بحماٌة 

  .هناٌمكن االنضمام إلى جمٌع األحداث مجانًا وٌمكن العثور علٌها . المستهلن
  

  نبذة عن قسم حماية المستهلك في والية نيويورك
. تتمثل مهمة لسم حماٌة المستهلن بوالٌة نٌوٌورن فً مساعدة المستهلكٌن وحماٌتهم وتثمٌفهم وتمثٌلهم فً التصاد دائم التؽٌر
ٌعمل لسم حماٌة المستهلن بجد لمساعدة األفراد المتضررٌن فً السوق من خالل جهود الوساطة فً الشكاوى، إلى جانب 

  .تثمٌؾ الجمهور بشأن عملٌات االحتٌال فً السوق والدفاع عن مصالح المستهلكٌن أمام الهٌئات التشرٌعٌة والتنظٌمٌة
  

ٌمكن للمستهلكٌن تمدٌم . ٌعمل لسم حماٌة المستهلن فً والٌة نٌوٌورن على تثمٌؾ المستهلكٌن فً الوالٌة ومساعدتهم وتمكٌنهم
 . https://dos.ny.gov/file-consumer-complaintشكوى إلى لسم حماٌة المستهلن على 

  
، من االثنٌن إلى الجمعة، 800-697-1220على  (DCP)لمزٌد من المعلومات حول حماٌة المستهلن، اتصل بخط مساعدة 

للحصول على . www.dos.ny.gov/consumer-protection مساًء، أو ُزر 4:30 صباًحا حتى 8:30من الساعة 
 أو على NYSConsumerعلى توٌتر على  (DCP)نصائح منتظمة حول حماٌة المستهلن ومعلومات االستدعاء، تابع 

اشترن لتصلن تنبٌهات العمالء مباشرة على برٌدن . www.facebook.com/nysconsumerفٌسبون على 
  .هنااإللكترونً أو هاتفن 

  
###  
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