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مخاطر المنتجات المزيفة
 ُيعد التزييف أمًرا مخالًفا للقانون، ويمكن أن تشلك الخراطيش ومنتجات الكمبيوتر المزيفة 

تهديدات خطيرة. وعلى الرغم من أن المنتجات المزيفة قد تبدو مثل منتجات HP األصلية، إال إنها 
 غالًبا ما تكون جودتها رديئة. وللمساعدة في حماية مؤسستك من التزييف، توفر HP إرشادات 

ودعًما مخصصين لماكفحة التزييف.

HP من )ACF( برنامج ماكفحة التزييف والغش
)EMEA( ألوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

 عند توجيه دعوات لتقديم عروض أسعار أو شراء منتجات لشركتك، يجب أن تكون على 
 علم بخطر التزييف. لذا يرغب لك من HP وشراكؤنا في المساعدة على حمايتك من هذا الخطر 

من خالل اإلرشادات الواردة أدناه.
أبريل 2022 | هذه الوثيقة ليست مخصصة لالستخدام في إسرائيل وروسيا

 دليل شراء 
ماكفحة التزييف
 معلومات للعمالء من الشراكت 
 حول كيفية تجنب الخراطيش 

ومنتجات الكمبيوتر المزيفة

اعمل على حماية شركتك
 احرص على أال تحصل على منتجات مزيفة. وتوصي HP باتخاذ اإلجراءات التالية لشراء 

منتجات HP األصلية:

عدم قبول المنتجات إال في عبوات    > 
أصلية غير مفتوحة؛ وكذلك عدم إعادة 

العبوات الفارغة.

الحذر من األسعار المنخفضة بصورة مثيرة    >
للريبة والعروض التي تفوق حد التصديق.

االمتناع عن سلع “الواردات الموازية”    > 
)يشار إليها أيًضا باسم سلع “السوق الرمادية”( 

التي ُتباع من خارج منطقتك.2

الشراء من البائعين الموثوق بهم فقط    > 
مثل شراكء HP المعتمدين.

التحقق من المنتجات المشبوهة بحًثا عن عالمات التزييف باستخدام دليل برنامج ماكفحة    >
.hp.com/anticounterfeit للعمالء من الشراكت، المتوفر على )ACF( التزييف والغش

 يرى ما يقرب 
من %83

HP من عمالء شركة
 أن التزييف واالحتيال يمثالن 

مشلكة كبيرة.1

ويعتقد ما يقرب 
من %90

HP من عمالء شركة
 أن المنتجات المزيفة 

منتجات خطيرة.1

مطبوعات رديئة، 
وتلف الطابعة 

وتعطلها

تاكليف الصيانة 
المحددة 

للطابعات التالفة، 
التي ال يغطيها 

HP 3ضمان

األموال المهدرة 
 والحاجة إلى 
 إجراء عملية 

مناقصة جديدة

مخاطر صحية، 
اكلتي تسببها أسالك 

التوصيل المنطوية 
على مخاطر

مخاطر األمن الحاسوبي، 4 
 فعلى سبيل المثال، ُيمكن 

أن تتضمن الشريحة 
الموجودة في الخرطوشة 

المزيفة على برمجيات خبيثة

التعامالت غير 
المتعمدة مع 

المجرمين

يمكن أن تنطوي عمليات التزييف على مخاطر جسيمة كما يلي:



 تعرف على المزيد من الموقع
hp.com/anticounterfeit

 HP تخضع المعلومات الواردة في هذه الوثيقة للتغيير دون إشعار مسبق. تتوفر الضمانات الوحيدة لمنتجات وخدمات .HP Development Company, L.P. 2022 © 
ر أيٌّ مما ورد في هذه الوثيقة على أنه ضمان إضافي. وال تتحمل HP مسؤولية   في بيانات الضمان الصريح المرفق مع مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب أال ُيفسَّ

أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو واإلغفال في هذه الوثيقة.
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إمالةإمالة

مة للعمالء ضمن برنامج  1 استناًدا إلى استطالع مستمر عبر اإلنترنت من عمالء الشراكت الذين أجروا فحوصات المنتجات الُمسلَّ

ماكفحة التزييف والغش )ACF(، والذي أطلقه برنامج ماكفحة التزييف والغش )ACF( من HP في عام 2017؛ ستظهر النتائج اعتباًرا 
 من شهر أبريل 2021 | 2 فإذا كنت عمياًل موجوًدا في المنطقة االقتصادية األوروبية )EEA( وسويسرا والمملكة المتحدة، فإن 

سلع السوق الرمادية تشير إلى المنتجات المبتاعة من بائعين موجودين خارج المنطقة المذكورة أعاله. وإذا كنت عمياًل موجوًدا 
خارج المنطقة األوروبية االقتصادية )EEA( وسويسرا والمملكة المتحدة، فإن سلع السوق الرمادية تشير إلى المنتجات المبتاعة 

 من بائعين موجودين خارج بلدك. | 3 ينص الضمان المحدود العالمي لشركة HP على ما يلي: “استخدام خرطوشة ليست 
 من إنتاج شركة HP أو معاد تعبئتها ال يؤثر على )...( الضمان المحدود لشركة HP للمستخدم النهائي من العمالء )...(. ومع ذلك، 

 إذا حدث عطل للطابعة أو رأس الطابعة أو تلفها بسبب استخدام خرطوشة ليست من إنتاج شركة HP أو معاد تعبئتها، 
فستقوم HP بحساب وقتها القياسي وتلكفة مواد صيانة الطابعة إلصالح هذا العطل أو التلف المحدد )...(.” قد يتوفر المزيد من 
التفاصيل مضّمنة في البيانات ذات الصلة بضمان األفراد، عند االقتضاء. | 4 للحصول على مزيد من التفاصيل، ُيرجى الرجوع إلى 

hp.com/go/suppliesthatprotect | 5 وهي طلب غير ملزم مقدم من HP، وال يتوفر إال في دول محددة.

HP تجنب المنتجات المزيفة عند شراء مستلزمات الطباعة من
توصي HP أيًضا باتباع النصائح التالية على وجه التحديد لشراء خراطيش الحبر وخراطيش مسحوق الحبر من HP بأمان:

افحص ملصق األمان
قم بإمالة واجهة الصندوق إلى الخلف/	 

من اليسار إلى اليمين لرؤية تحرك رموز 
“HP” و”ü” في االتجاهات المعاكسة/
االتجاهات نفسها، وذلك على التوالي.

امسح رمز االستجابة السريعة الخاص 	 
بالملصق ضوئًيا باستخدام هاتفك الذكي 

للتحقق من صحته عبر اإلنترنت.
 تحمل جميع مساحيق حبر HP وخراطيش 	 

PageWide األصلية ملصق أمان، وكذلك 
خراطيش حبر HP المحددة.

الشراء بأمان
اطلب بوضوح “خراطيش HP األصلية” 	 

وحدد المنتجات التي تريدها.
د على الموّرد أنه يجب أال يسلم 	   أِكّ

أي منتجات “مماثلة”.
 	 HP واطلب الَمراجع مثل شهادة شراكة

.HP ACF وخطاب نتيجة تدقيق برنامج
اطلب من الموّرد التصديق على أن جميع 	 

المنتجات التي يتم تسليمها هي منتجات 
.HP أصلية من

د على أنه يمكن إبالغ السلطات 	   أِكّ
عن المنتجات المزيفة.

HP احصل على دعم
إذا كنت تشك في عمليات تسليم 	 

كبيرة أو متوسطة الحجم، فاطلب إجراء 
مة للعمالء  فحوص المنتجات الُمسلَّ

ضمن برنامج ماكفحة التزييف والغش 
)ACF) )CDI( المجاني، 5، أو فحص ألحد 

الخبراء في الموقع أو عبر اإلنترنت، على: 
.hp.com/anticounterfeit

لإلبالغ عن عروض المنتجات المزيفة 	 
المحتملة، أو إذا اكنت لديك أي أسئلة، 

فتواصل مع خبراء HP بأي لغة على 
 emea.anti-counterfeit@hp.com 

.hp.com/anti-counterfeit أو عبر

http://www.hp.com/go/getupdated
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