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الشركة السعودية للفحص واالختبار
SAUDI INSPECTION & TESTING CO. (SAITCO)
 إلتزام االدارة باالفراج عن المعلومات السرية-  مالحق المتطلبات عامة:4ملحق
Appendix4: App. of General Req.
RELEASE CONFIDENTIAL INFORMATION

إلتزام االدارة بالسرية و االفراج عن المعلومات السرية
SAITCO commitment to a policy on dealing with

التزاما بسياسة الشركة بمسئوليتها من خالل التعهدات

confidential information about its customers all

 عن إدارة جميع المعلومات التي تم،القانونية المنفذة

information obtained or created during the performance
of the inspection activities, testing, and certification,
informing the customer in advance of the information
intended to be placed in the public domain except for
information made by the customer Are available to the
public or when agreed between the counterparty and the
customer, and all other information is confidential and
private.
In accordance with the requirements of the relevant

الحصول عليها أو التي تم إنشاؤها أثناء أداء أنشطة
 اصدار الشهادات فإنها تقوم بإعالم،  االختبارات، التفتيش
الزبون مقدما عن المعلومات التي تنوي وضعها ترتيبها في
المجال العام باستثناء المعلومات التي يجعلها الزبون
متاحة للعموم أو عندما ُيتفق عليها بين جهة تقويم
 وتعتبر كل المعلومات األخرى، المطابقة والزبون
.معلومات خاصة و سرّية
-: وذلك طبقا لمتطلبات المواصفات المرجعية ذات الصلة

reference standards

4-2 بند- ISO IEC 17020

(ISO IEC 17020: clause 4-2)

4-2 بند- ISO IEC 17025

(ISO IEC 17025: clause 4-2)

4-2 بند- ISO IEC 17065

(ISO IEC 17065: clause 4-5)

يستثنى من ذلك المعلومات التي تطلب بموجب قانون أو

Except for the information required by law or authorized
by contractual commitments to release confidential
information, the client or individual concerned or IB, TL,
CB, unless otherwise prohibited by law, shall unless
prohibited by law, be notified of the information

تصري ح من قبل االلتزامات التعاقدية اإلفراج عن معلومات
 فإنه يجب على الزبون أو الشخص المعني أو جهة،سرية
 ما لم، اصدار الشهادات،  االختبارات،أنشطة التفتيش
ّ
. أن يبلغ عن المعلومات المقدمة،يحرمه القانون

provided.
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