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رسقة البضائع

اإلرضار بالسمعة

التحري املسبق
هل تتحقق من املقاولني من الباطن العاملني معك بالشكل الصحيح؟

 كجزء من سلسلة التوريد العاملية، كثريا ما تتعامل مع مناطق أخرى يف العامل وأحيانا تضطر لالعتامد عىل مقاولني من الباطن إلمتام

 عمليات الشحن.

 احرص دامئا عىل إجراء بحث عن عميلك أو مقاولك من الباطن- القيام بتحرياتك املسبقة أمر يف غاية األهمية. فالترسع يف اختيار 

 هؤالء يزيد املخاطر. حتى لو كان تعيني املقاول للقيام مبهمة محدودة ملرة واحدة فقط قد تجد أن هناك إجراءات يوجب اتخاذها 

للحد من املخاطر.

ما هي املخاطر؟



7
االعتامد، التدقيق، التصعيد

•    ضع قامئة باملقاولني املعتمدين 
•     ضع  إجراءات تصعيد واعتامد وتدقيق قوية 

انتبه لعالمات التحذير
•       االتصاالت غري املتوقعة من مقدمي خدمات  غري معروفني 
 •       الرشكات التي تستخدم حسابات الربيد اإللكرتوين املجانية 

وأرقام الهاتف املحمول فقط  

•       أية تغيريات يف املقاولني املعتمدين

إنشاء نظام تحري1
•       قم بوضع اجراءات توثيق 

•      قم بتدريب موظفيك
•      ال تترسع

2
كن واضحا ومنظام

•      حدد الخدمات املطلوبة بدقة
•       قم بإعداد قامئة باملقاولني من الباطن املناسبني

تحقق من البيانات التالية الخاصة باملقاول3
•      االسم التجاري الكامل والعنوان

•       أسامء أعضاء مجلس اإلدارة
 •      بيانات االتصال الكاملة )مبا يف ذلك رقم الهاتف األريض وعنوان 

الربيد اإللكرتوين(

•       بيانات الفروع األخرى
•        الشكل القانوين )محدود/ رشكة محدودة عامة(

•      رقم/ بيانات ترخيص املشغل
•       رقم سجل الرشكة

•       رقم التسجيل الرضيبي )رضيبة القيمة املضافة(

استرش نظراءك يف املجال4
•      احصل عىل مراجع تجارية من العمالء/ النظراء

)AEO/ISO( االعتامدات      •
•      عضوية املنظامت التجارية

•      تحقق من رشوط التجارة القياسية

تحقق أكرث من مرة6
•       احصل عىل مراجع مقابلة للمعلومات للتحقق 

من صحتها

•       تحقق من سلطة الفرد الذي تتواصل معه

تحقق من وجود حامية تأمينية5
•        اطلب النسخ األصلية من وثائق التأمني

 •      تحقق من أن التغطية مبوجب وثيقة التأمني تلبي توقعاتك 
وتوفر تغطية متتالية يف حالة الخسارة 

كيف ميكنك الحد من هذه املخاطر؟

 

عمليات التحقق الشاملة تعني مطالبات أقل،
إذا بدا لك األمر  مثاليا اكرث من اللزوم - قد ال يكون حقيقيا!

ملزيد من املعلومات

 riskmanagement@ttclub.com يرجى التواصل معنا عىل 

www.ttclub.com أو زيارة موقعنا اإللكرتوين

يت يت كلوب 

مدارمن قبل

 توماس ميلر


