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Canadian Motor Vehicle Arbitration Plan 

؟ )CAMVAP( ما ھو برنامج التحكیم الخاص بالسیارات الكندیة
الخاص التحكیم  الكندیة  برنامج   The Canadian Motor Vehicle Arbitration Program بالسیارات 

(CAMVAP)   ن النزاعات  أذ  إ  ،برنامج یتیح حل النزاعات بین المستھلكین وبین منتجي السیارات بواسطة التحكیم الملزم  ھو
و تطبیق كفالة السیارة الجدیدة، مؤھلة للتحكیم بموجب برنامج التحكیم الخاص  أ  ،الخاصة بعیوب مزعومة في تجمیع السیارة

 .بالسیارات الكندیة
 . یمكن المشاركة فیھ في جمیع المقاطعات والمناطق في كنداو  امتوفر للمستھلك مجانً ) CAMVAP( إن ھذا البرنامج

برنامج قرارً )  CAMVAP(  إن  یتخذ ھو  ثم  نزاع،  لكل  یعین محكم مستقل وحیادي  النزاعات حیث  لفض  فعالة   ا ھو وسیلة 
   .ا لكل من مالك ومنتج السیارةیكون منصفً 

   سئلة شائعةأ
بعض   ھناإن  بتغطیة  تحظى  ال  والتي  الكندیة  بالسیارات  الخاص  التحكیم  ببرنامج  المتعلقة  على    ،األسئلة  الحصول  یمكنك 

     www.camvap.ca:لكترونيأو عبر موقعنا اإل 1-800-207-0685على الرقم من خالل االتصال علیھا  إجابات
 )؟  CAMVAP( استخدام برنامج التحكیممن یستطیع 

جدیدة ومستعملة. أما السیارات التي تملكھا المشاریع    یجار لسیاراتو المتعاقدین باإلأمتاح للمالكین  )  CAMVAP(  إن برنامج
 .  ذا كانت مستوفیة لشروط األھلیة الخاصة بالبرنامجإالتجاریة یمكن أن تكون مؤھلة 
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  ؟)CAMVAP( كیف یعمل برنامج التحكیم
ستماع الى األدلة حیث یتم االستماع الى الطرفین  ا. والمحكم یعقد جلسة لالتوافق على إحالة نزاعك الى محكم لكي یتخذ قرارً 

التي تقدمھا أنت   التداول في جمیع األدلة  السیارة. وبعد  النزاع: أنت ومنتج  المحكم یتخذ قرار یكون نھائیً في  ا والمنتج، فإن 
 ا. وملزمً 

.التحكیم  في بعض الحاالت، یكون المستھلك والمنتج قادرین على تسویة النزاع بینھما قبل اللجوء الى
 ؟ )CAMVAP(  كیف یفیدني برنامج التحكیم

 أن یأمروا المنتج:) CAMVAP(  یستطیع المحكمون في برنامج
 المشكلة في سیارتك على حساب المنتجبتصلیح  .1
 بشراء السیارة منك من جدید .2
 بإعادة تكالیف التصلیح التي دفعتھا من قبل .3
   .بدفع مصاریفك الشخصیة .4

 . ویمكن أن یقرر المحكم أن المنتج غیر مسؤول عن النزاع الذي تقدمت بھ
  ھل أحتاج الى مترجم فوري؟

والفرنسیة. وإذا كنت تفضل الخدمة بالفرنسیة، یمكنك   اإلنجلیزیةفرة باللغتین وخدماتھ متو) CAMVAP( إن استمارات برنامج
اإل مدیرنا  الى  الدعوى  ونقل  قضیتك.  یتولى  لكي  كیبیك  مقاطعة  في  تتكلم  إداري  ال  كنت  فإلاذا  الفرنسیة،  وال  نك إنجلیزیة 
نك قادر على المشاركة  أكد من  أللت  ،المترجما للعمل مع ھذا  سیكون سعیدً )  CAMVAP(  وبرنامج  ،ستحتاج الى مترجم فوري

   .في البرنامج
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   ؟ مراجعة سریعة)CAMVAP( نت وسیارتك مؤھالن الستخدام برنامجأھل  
كفالة السیارة الجدیدة    و حول كیفیة تطبیقأھل نزاعك مع المنتج یدور حول مزاعم بوجود عیب في تجمیع سیارتك   .1

من قبل المنتج؟  
 نت مقیم في كندا وھل اشتریت سیارتك في األصل من وكیل معتمد من قبل المنتج في كندا؟ أھل  .2
سیارتك   .3 تستخدم  عائلیة  ساسً أھل  أو  شخصیة  ألغراض  من ا  لمزید  اإللكتروني  موقعنا  حول    (انظر  المعلومات 

 ستخدام للعمل التجاري). اال
 ھل سیارتك من مودیالت السنوات األخیرة أم السابقة؟   .4
 ؟اکیلومترً  160,000 منھل سافرت سیارتك مسافة أقل  .5
 ھل اتبعت عملیة حل النزاع التي اعتمدھا المنتج (راجع دلیل المالك)؟ .6
تج مھلة معقولة من الوقت وفرصة كافیة لحل المشكلة؟ھل منحت الوكیل والمن .7

   المحكمة؟  الذھاب الىستطیع أ سریع ومجاني وودي، مجاني ونھائي... ھل ) CAMVAP( إن برنامج
المحاكم   الى  تقدیم طلب  بإمكانك  فھذا خیارك.  بأكونك مستھلك  استخدام برنامجإو  ولكنك ال تستطیع   ،)CAMVAP(  مكانك 

. عمل االثنین معا
؟ن ستعقد جلسة االستماع الى األدلةأی
. و مجتمعك المحليأنھا ستعقد بالقرب من منزلك إذا أحیلت قضیتك الى جلسة استماع، فإ

؟نت بحاجة الى المزید من المعلوماتأھل 
). CAMVAP( أنك مؤھل لبرنامجنعم على جمیع األسئلة الواردة أعاله، فمن المحتمل ب نت إجابتكذا كاإ

 داریین عن برنامجنا على الرقم:تصال مع المسؤولین اإلالرجاء اال
 www.camvap.ca   .و یمكنك زیارة موقعنا اإللكترونيأ ،لمزید من المعلومات 0685-207-800-1 
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المنتجون المشاركون
1-800-565-3673 Ford Motor Company of Canada, Limited الكندیة موتور  فورد شركة 

المحدودة 

)إنجلیزي( 1-800-263-3777  (English) 
 (French) (فرنسي)  1-800-263-7854
1-800-263-3830 (TTY)

General Motors of Canada Company الكندیة  موتورز  جنرال  شركة

 (Honda) (ھوندا) 1-888-946-6329
1-888-922-8729 ( ااأكیور ) (Acura) 

Honda Canada Inc. كندا ھوندا شركة
1-800-461-8242
)كیبیك 1-800-461-5695 ) (Québec) 

Hyundai Auto Canada Corp. كندا ھیونداي  أوتو شركة 

1-800-668-6257 Jaguar Canada Inc. كندا جاكوار  شركة
1-877-542-2886 KIA Canada Inc. كندا  كیا شركة 

1-800-346-3493 Land Rover Group Canada Inc. كندا روفر الند  مجموعة.

1-888-995-8243 Lucid Motors Canada ULC سي إل  یو   كندا موتورز  لوسید
1-800-263-4680 Mazda Canada Inc. كندا  مازدا شركة 

1-800-387-0100 Mercedes-Benz Canada Inc. كندا بنز مرسیدس  شركة
 (Nissan) (نیسان) 1-800-387-0122
 (lnfiniti) (إنفینیتي) 1-800-361-4792

Nissan Canada Inc. كندا  نیسان شركة 

1-800-767-7243 Porsche Cars Canada, Limited المحدودة  كندا بورش سیارات
1-800-894-4212 Subaru Canada Inc. كندا سوبارو  شركة
 (Toyota) (تویوتا) 1-888-869-6828
 (Lexus) (لیكساس) 1-800-265-3987

Toyota Canada Inc. كندا  تویوتا شركة 

 (Volkswagen) (فولسفاغن) 1-800-822-8987
 (Audi) (أودي) 1-800-822-2834

Volkswagen Group Canada Inc. كندا فاجن فولكس مجموعة.
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