برنامج ماكفحة التزييف والغش ( )ACFفي  HPلحماية شراكء قنوات التوزيع
والعمالء في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

كيفية إبالغ برنامج ماكفحة التزييف
والغش في  HPبشبهات االحتيال

احصل على الدعم من خبرائنا وحارب التزييف واالحتيال بلك أشاكله
مايو 2017

يمكنك باإلبالغ عن المنتجات
والعروض الزائفة مساعدة خبراء
برنامج ماكفحة التزييف والغش
في  HPعلى الحد من االتجار
المخالف وغير القانوني.
شكرا لك على دعمك!
ً

 )1اختر القناة التي ستقدم من خاللها البالغ
البريد اإللكتروني

عند اشتباه العمالء في شحنة خراطيش
كبيرة/متوسطة الحجم تم توصيلها،
يجب عليهم طلب فحص منتجات العميل
()CDI
مجانا ،حيث سيقوم أحد خبراء
ً
برنامج ماكفحة الغش والتزوير في HP
بزيارة الموقع وفحص المنتجات التي تم
تحسبا لوجود شبهة تزوير أو احتيال.
توصيلها
ً

أرسل بالغك إلى:
emea.anti-counterfeit@hp.com
يمكن تقديم البالغات بأي لغة

الو يب

تفضل بزيارة الرابط التالي:
،hp.com/go/anticounterfeit
وانقر على “اإلبالغ عن تزييف”

طرق أخرى

اعثر على خط ساخن
محلي أو راسلنا عبر
البريد التقليدي.

 )2اذكر المعلومات الرئيسية
•اشرح أسباب االشتباه في صحة المنتج (على سبيل المثال ،سعر منخفض لحد مثير للريبة ،عبوة تالفة)
•اذكر اسم البائع وبيانات االتصال به إن توفرت لك

عند االشتباه في أن الخراطيش من
سوق موازية أو في أي شلك آخر من
أشاكل االتجار المخالف في خراطيش حبر
 HPاألصليةُ ،يرجى إدراج صور وملصقات
األمان لهذه المنتجات المختلفة في
البالغ .ويجب أن يظهر في الصور الرمز
الشريطي على ملصق العبوة بوضوح.

صورا
 )3أرفق
ً

صورا رقمية تتسم بالدقة لجميع جوانب عبوة المنتج
•ضع
ً
الستة باإلضافة إلى لقطة عن قرب لملصق األمان (إن ُوجد)
وصورة للمنتج نفسه ،إن أمكن

تقريبا  500كيلوبايت.
•تأكد من أن حجم لك ملف صورة يساوي
ً
• ُيرجى استخدام ضوء النهار متى أمكن أو غرفة جيدة اإلضاءة
واالمتناع عن استخدام وميض الاكميرا

 )4إرسال البالغ
•أرسل معلوماتك لخبراء برنامج ماكفحة التزييف والغش الذين
سيراجعون بالغك ويتخذون إجراءات المتابعة الالزمة

تعرف على المزيد من الموقع
hp.com/go/anticounterfeit

أمثلة لبعض الصور لإلبالغ عن
تزييف خرطوشة حبر

•قد تشمل إجراءات المتابعة المحتملة االستعالمات ذات الصلة،
أو مساعدة سلطات تطبيق القانون أثناء حمالت التفتيش ،أو -على
سبيل المثال -رفع القضايا المدنية والجنائية إذا اقتضى األمر ذلك
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