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تعد عملية الفحص أثناء تسليم المنتجات للعمالء
التابعة لبرنامج ماكفحة التزييف من  HPطريقة فعالة
لحماية عمالئنا الك رام من المنتجات المزيفة ذات الجودة
كبيرا على العمل .يمكن
خطرا
الرديئة والتي يمكن أن تشلك
ً
ً
للعمالء متوسطي وكبيري الحجم طلب عمليات الفحص
المجانية في الماكن عند االشتباه في وجود منتجات زائفة
في الشحنة .وإليك ما تحتاج معرفته.
ما هي عمليات الفحص أثناء تسليم المنتجات للعمالء؟
•مع عمليات الفحص أثناء تسليم المنتجات للعمالء ،توفر  HPلعمالئها خدمة حماية
مميزة لمساعدتهم على تجنب المنتجات المزيفة .يمكن أن تشلك مستلزمات الطباعة
كبيرا على األعمال التجارية الخاصة بالعميل ،بما في ذلك تلف الطابعة،
خطرا
المزيفة
ً
ً
ومقاطعة سير العمل

•عند الطلب ،سيقوم خب راء منتجات  HP ACFبفحص الشحنات كبيرة ومتوسطة الحجم
من لوازم طباعة  HPوالتي يشتبه في احتوائها على لوازم مزيفة
•يمكن لموظفي  HPوشراكء قناة  HPوالعمالء أنفسهم طلب إج راء فحص وذلك من
خالل استكمال نموذج طلب  ،CDIوالمتوفر بعدة لغات مختلفة (العربية ،واإلنجليزية،
والفرنسية ،واأللمانية ،واإليطالية ،والبرتغالية ،والروسية ،واالسبانية ،والتركية)

•يتم إج راء عمليات الفحص في مق رات العمالء بموافقتهم ودون أي تاكليف على العميل

كيف يمكنك طلب عملية الفحص؟
•ويمكن للعمالء أن يقوموا بطلب فحص إذا الحظوا وجود عطاءات مريبة في المناقصات
أو إذا ظنوا أن الشحنة بها منتجات مريبة

•ولطلب إج راء عملية الفحص ،يجب استكمال نموذج طلب عملية الفحص أثناء تسليم
المنتجات للعمالء ،والمتوفر باللغات (العربية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،واأللمانية ،واإليطالية،
والبرتغالية ،والروسية ،واالسبانية ،والتركية) ،ثم يجب إرساله إلى برنامج ماكفحة التزييف من HP
•سي راجع برنامج  ACFنموذج طلب الفحص وإذا اكن الشك ذا مصداقية ،سيتم ترتيب إج راء
فحص للمنتج بدون تلكفة مع العميل ،في وقت مالئم للعميل
البريد اإللكتروني لبرنامج ACF
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•توصي شركة  HPبعدم إرسال العميل أي منتجات مرة أخرى إلى المورد أو إخباره عن
فضال عن ذلك ،يجب على العمالء تأجيل عمليات الدفع للمورد حتى
الفحص قبل إج راء .CDI
ً
تتوفر نتيجة الفحص.

ماذا يحدث أثناء عملية الفحص؟
•بعد إرسال طلب الفحص إلى فريق  ،ACFسيتصل مسؤول فحص  CDIبالعميل لترتيب
الوقت المالئم لعملية الفحص
•إذا قررت  HPفحص المنتجات في الموقع ،فسيقوم المسؤول عن الفحص باختبار
لك منتجات  HPالمشكوك في أمرها في مق رات العميل

•إذا تم العثور على منتجات مزيفة ،فسوف يسأل المسؤول عن الفحص عن اسم المورد
ونسخة من فاتورة الش راء

كيف يتم متابعة عملية الفحص؟
ضوئي ا من “تقرير النتائج”
•سوف يقوم برنامج ماكفحة التزييف بتقديم نسخة ممسوحة
ً
إلى العميل في غضون  48ساعة من عملية الفحص وسوف يتم إرسال نسخة كتابية
من التقرير عن طريق البريد في الوقت ذاته (البريد المسجل إذا توفر)

•إذا تم العثور على منتجات مزيفة ،فسوف نطلب من العميل عدم الش راء من هذا المورد
مرة أخرى .ويوصى بش راء المنتجات األصلية مباشرة من شركة  HPأو من خالل الموزعيين
بدال من ذلك.
المحليين لـ HP Partner First
ً

•توصي شركة  HPالعميل بالسماح لها بإبالغ السلطات المحلية إذا تم العثور على منتجات
مزيفة .ومع ذلك ،تترك شركة  HPالق رار إلى العميل .في حالة إذا رغب العميل في متابعة
الشاكوى ضد المورد ،سيسر شركة  HPتقديم المساعدة.
•يمكن العثور على المزيد من المعلومات حول كيفية تجنب المنتجات المزيفة في
دليل ش راء برنامج ماكفحة التزييف ودليل برنامج ماكفحة التزيف للشراكت والذي يمكن
أيض ا العثور على قائمة
تنزيلة من الموقع اإللكتروني ( .)hp.com/go/anticounterfeitيمكنك ً
بشراكء قناة  HPفي منطقتك على الموقع.

ملخص إجراءات عملية الفحص لك
1 .1ملء نموذج طلب إج راء عملية الفحص وإرساله في حالة استالم شحنة مريبة

2 .2تقديم المزيد من المعلومات المتوفرة من خالل النموذج وعند االتصال بمسؤول
عملية الفحص
3 .3تابع مع شركة  HPللتعرف على نتائج الفحص والتعرف على قائمة بالموزعين
المعتمدين لـ  HP Partner Firstإلتمام عمليات ش راء مستقبلية

4 .4تنزيل وق راءة دليل ش راء برنامج ماكفحة التزييف ودليل برنامج ماكفحة التزييف للشراكت
من على الموقع اإللكتروني
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