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الشركة السعودية للفحص واالختبار
SAUDI INSPECTION & TESTING CO. (SAITCO)
 التزام جهة التصديق بعدم التمييز-  مالحق المتطلبات العامة:4 ملحق
Appendix 4: App. of General Req. Commitment of Non-discriminatory

Commitment of Non-discriminatory conditions

تلتزم الشركة السعودية للفحص واالختبار بمبدأ
: عدم التمييز المبني على اآلتي
• SAITCO QUALITY Bases the relationship with its
سياسة الجودة بالشركة تركز على أسس العالقة
clients on the principle of equal opportunity and  كما أنه ال يتم تمييز، مع زبائنها على مبدأ المساواة
fair treatment, and does not discriminate any
أي من مقدمي الطلبات فيما يتعلق بجميع جوانب
applicant with respect to all aspects of the
سياسات وإجراءات االصدار المعتمدة من قبل
Certification policies and procedures adopted by
. ادارة الشركة
SAITCO QUALITY.

• SAITCO QUALITY Policies, procedures and
services shall always be administered in a way
that provide availability and convenient
accessibility to all its clients whom activities fall
under the scope of Certification without any
discriminative potentiality.
• All SAITCO Clients are treated in the same
unconditional non-discriminatory way regardless
of the client size, service requested, Certification
type and scope needed.
All what is required from applicant is to comply
with certification requirements, which are equal
and similar to all applicants in price and timing.
• On a regular basis , SAITCO Quality performs
periodic revision to the specific scheme
requirements and its own process of application
submission, review, evaluation and decision , to
assure that the procedures are limited to the
specific desired scope of certification and that
no unnecessary delayed or troubles are faced by
applicant

• سياسات وإجراءات الجودة بالشركة والخدمات
يتم ادارتها بطريقة تتيح االمكانية و سهولة
الوصول لجميع زبائنها الذين تندرج أنشطتهم
.ضمن مجال التصديق دون أي تمييز
• يتم التعامل مع جميع زبائن الشركة بنفس
الطريقة غير التمييزية و غير المشروطة بغض
 نوع، الخدمة المطلوبة،النظر عن حجم العميل
.الشهادة ومجال الطلب
كل ما هو مطلوب من مقدم الطلب هو االمتثال
 وهي متساوية و محددة،لمتطلبات الشهادة
.لجميع المتقدمين من حيث السعر والتوقيت
• تقوم الشركة بمراجعة دورية لمتطلبات الجودة
و متطلبات المخطط المحددة وعملية تقديم
الطلب ومراجعته وتقييمه واتخاذ قرار لضمان أن
االجراءات تقتصر على المجال المطلوب المحدد
من الشهادات وأنه ال يوجد تأخير أو اي أمور غير
.ضرورية تواجه متاعب لمقدم الطلب
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