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 . شركتنا1
مراقبة األصول. منذ أتسيس وتتبع و جي يب إس وحلول إدارة األسطول    العاملي  يف تقدمي خدمات تتبع املركبات عرب نظام حتديد املواقع  هي شركة رائدة  سيفي
متكني اجملتمعات عرب التزويد أبفضل تطبيقات الوب إلدارة األسطول وأكثرها سهولة يف االستخدام. ، فإن املهمة الرئيسية هلا كانت وال تزال متمثلة يف  الشركة

دولة تستفيد من خدماتنا السحابية يف تتبع املركبات وإدارة   25اليوم، اآلالف من الشركات واألعمال التجارية وحىت املنظمات غري الرحبية يف أكثر من  
 .األساطيل

أي الربجمية كخدمة. ميكن للعمالء الوصول بسهولة إىل تطبيق الوب اخلاص بسيفي عرب متصفح اإلنرتنت. ميكن  SaaS عمالء كحليتم تقدمي سيفي لل
 :ملستخدمي سيفي االستفادة من امليزات املتعددة للمنصة مثل

 .اللوحات املتقدمة للمراقبة والتحكم الشامل يف الزمن احلقيقي •
 .الة للبياانت وعمليات اإلدراج القابلة للتخصيص عمليات الرتشيح والتصفية الفع  •
 .نظام التنبيه اللحظي واإلنذارات الفورية لعمليات إدارة أسطول أكثر فعالية •
 .التقارير الديناميكية القابلة للتخصيص واليت تساعد يف تقليل زمن إعداد التقارير إىل احلد األدىن •
 .األكثر موثوقيةأدوات إدارة استهالك الوقود وتتبع الوزن  •

 اخلاصة هبا واملتقدمة للغاية ألغراض التطوير وتكامل األعمال.  APIتقدم سيفي أيضاً واجهة برجمة التطبيقات 

سيفي . األمن وإدارة املخاطر يف 2  

األساسية والبىن التحتية اخلاصة مبسألة محاية  أولويتنا القصوى هي محاية بياانت عمالئنا وخصوصية مستخدمي املنصة. لدينا استثمارات ضخمة يف املوارد  
 .البياانت ونقوم بتنفيذ تدابري وضوابط األمان األكثر تقدماً لضمان قدرتنا على خدمة عمالئنا ابستمرار ومحاية بياانهتم دون أي انقطاع

ق مبسؤولية رئيسية تتمثل يف تطوير وإدارة برانمج األمن وتقييم ، أنشأان فرقاً عالية املهارات يف أمن التطبيقات وأمن العمليات التشغيلية، وهي فر سيفييف  
 .املخاطر ابلكامل عرب التسلسل اهلرمي للشركة ومجيع منتجاهتا والبنية التحتية خلدماهتا

 . األهداف3

 .ابية اخلاص بنا، قمنا بتطبيق أفضل ممارسات أمان تطبيقات الوب يف صناعة اخلدمات السحلتطوير إطار العمل األمين 

 :األهداف الرئيسية لعملية التطوير هي
 .محاية بياانت العميل من أي فساد أو تغيري ضمان سالمة اخلدمة والبياانت. •
انقطاع   استمرارية األعمال وتوافر اخلدمة. • البياانت أو  بفقدان  تتسبب  اليت قد  التهديدات األمنية  أنظمتنا ومحايتها ضد مجيع  الدفاع عن 

 .اخلدمة 
 .تقدمي خدمات عالية اجلودة تضمن محاية خصوصية البياانت وسرية العمالء .اخلصوصية ل ومحايةثقة األعما •
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تصميم وتطوير إجراءات وضوابط األمان وإدارة املخاطر لدينا لتتوافق متاماً مع اللوائح التنظيمية والتدابري   التوافق مع املعايري وقوانني البياانت. •

اخلاص ابالحتاد  GDPR األمنية اخلاصة حبماية البياانت يف صناعة اخلدمات السحابية. ميتثل برانجمنا األمين للقانون العام حلماية البياانت
 .CCMو COBIT ، كما أنه يتوافق مع معايري مثلNIST SP 800-53و ISO 27001ج معايري األورويب، ويطبق الربانم 

 سيفي . ضوابط أمان  4

 .لتأمني بياانت العمالء والعمليات التشغيلية ولتقليل املخاطر إىل احلد األدىن عرب الشركة أبكملها سيفيفيما يلي جمموعة من ضوابط األمان اليت نفذهتا 

 التحتية للخدمة . البنية 1.4

 . أمن مركز البياانت 1.1.4
على خمدمات موجودة يف مقر الشركة أو يف أي من مكاتبها. يتم توظيف مصادر خارجية الستضافة   ا السحابيةخدماهت   سيفيبشكل أساسي، ال تستضيف  

 Googleو Microsoft Azure مثل  مزودي البنية التحتية السحابية الرائدين  توظيف  من  سيفي، وتستفيد  األساطيلدارة  إبتطبيق الوب اخلاص  
Cloud Platform   وOracle Cloud Infrastructure ستضافة املنتجال. 

مستوايت عالية من األمان التشغيلي وأمن الشبكة والبنية التحتية. تقع مراكز بياانت مزودي   Oracleو     Googleو Microsoft كل من  يوفر
ومنطقة  االحتاد األورويب  و   الوالايت املتحدة  البنية التحتية السحابية لدينا واليت نستخدمها الستضافة خدماتنا السحابية وختزين بياانت عمالئنا يف كل من

كمة خاصة هبا تتوافق مع املعايري  Oracleو     Googleو  Microsoftمتتلك كل من مراكز بياانت  اخلليج العريب.    SOC 2 برامج أمان قوية وُمح
II   وISO 27001 . 

األكثر   هي  هيكلية  إبمكانيات  السحابية  التحتية  البنية  مزودو  التشغيلي  يتمتع  واألمن  البياانت  وشبكات  ابلطاقة  اإلمداد  شبكات  أمن  وتشمل  تطوراً 
 :والفيزايئي
 . %99.95جهوزية اخلدمة واستمرارية التشغيل بنسبة أعلى من  •
 .HVACابلنسبة لشبكة الطاقة وشبكة البياانت وخدمات  N+1 احلد األدىن للزايدة والوفرة يف البنية التحتية هو •
 .واإللكرتوين املقيد واحملدود للغاية إىل املواقع واألبنية واملنشآت الوصول الفيزايئي •
 . ISO 27001و SOC 2 II خطط استمرارية األعمال والتعايف من الكوارث تتوافق مع املعايري املعتمدة •

من لكل  اإللكرتوين  املوقع  على  واالمتثال  اخلاصة ابألمان  الوب  متاحة على صفحات    Google Cloudو  Microsoft Azure  الشهادات 
Platform  وOracle Cloud Infrastructure . 

 . أمن الشبكة 2.1.4
اخل جمموعة من وسائل محاية أمان الشبكة األكثر تقدماً واملصممة خصيصاً ملنع الوصول غري املصرح به إىل شبكة اإلنرتنت اخلاصة ابملنتج ود سيفيتطبق 

كي على مستوى  التقنيات املتقدمة يف مسائل التوجيه الشب  سيفيشبكة اإلنرتانت أي الشبكة الداخلية اخلاصة ابلبنية التحتية للخدمة. توظف ضوابط محاية  
 .الشركة وضبط جدار احلماية الرقمية وتسجيل حركة املرور ضمن الشبكة ومراقبتها وحتليلها وإصدار التقارير الدورية
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 . إدارة التشكيل واإلعداد 3.1.4

غرية للعمالء مؤمتتة ابلكامل. يتم تضمني تشكيل  إن إجرائياتنا املتعلقة بتوسيع نطاق البنية التحتية للمنتج والعمليات التشغيلية للخدمة لتلبية االحتياجات املت
عندما يتم بناء اخلادم. تتم إدارة  scripts تتم إدارة التشكيل واإلعداد من خالل هذه الصور واخلطاطات.  puppet  وإعداد املخدمات يف صور وملفات

للرقابة الصارمة. تتم معاجلة عمليات إدارة التصحيح عن طريق استبدال   التغيري خاضعة  ةالتغيريات يف ملفات اإلعداد والصور من خالل إجراءات مركزية إلدار 
 .مثيالت اخلادم اليت مل تعد متوافقة مع املثيالت اجلديدة اجملّهزة واملتوافقة متاماً 

 . التنبيه واملراقبة 4.1.4
رت إجراءات استجابة عالية التقنية من أجل تقييم ومعاجلة مجيع وّ وط   ،ابستثمارات كبرية يف إنشاء نظام مؤمتت ابلكامل للتنبيه واملراقبة  سيفي  شركة  قامت

 .املخاطر احملتملة يف وقت مبكر وحل املشكالت يف أسرع وقت ممكن

 :إلطالق إنذارات لفريق األمان املتخصص عند حدوث أي مشكلة، مثل سيفيمت ضبط وإعداد البنية التحتية القوية للمنتج يف نظام إدارة بياانت 
 .دالت الفشلزايدة مع •
 .أنشطة غري متوقعة أو خبيثة •
 .سيناريوهات إساءة استخدام املنتج •
 .هجمات األمن السيرباين  •

 .مسؤول عن التحقيق يف املوقف احلاصل وتطوير احلل املناسب وتصحيح املشكلة على الفور ويف الزمن احلقيقيالفريق األمين 

 :قادر على محاية نفسه من مجيع املواقف غري املرغوب فيها من خالل االستفادة من عدد من تقنيات احلماية املؤمتتة القوية سيفينظام 
 .تسجيل األنشطة واملراقبة يف الزمن احلقيقي •
 .ضبط العتبات األمنية الصارمة واملعرّفة مسبقاً  •
 .احلظر الفوري حلركة املرور املشبوه ضمن الشبكة  •
 .لحظي واملباشراحلجر ال •
 .اإلهناء الفوري لإلجرائيات •

يرتبط نظام م التحتية للخدمة.  البنية  التطبيق ويف طبقة  القدرة على تسجيل ومراقبة كل نشاط فردي على مستوى  نقاط نظامنا هي  راقبة  إحدى أقوى 
 .اذ اإلجراءات الصحيحة األحداث بنظام االستجابة الفورية الذي ينبه متخصصي األمن يف الزمن احلقيقي لتطوير واخت

 . الوصول إىل البنية التحتية 5.1.4
فني البنية التحتية ملنتجها من التهديدات األمنية احملتملة من خالل تطبيق منوذج وصول متقن التصميم وخاضع للتحكم الصارم. يتم منح املوظ  سيفيحتمي 

 Role-Based Access Controls ذج التحكم يف الوصول املستند إىل الدورالوصول إىل اخلدمات بناًء على وظائفهم وطبيعة عملهم ابستخدام منو 
 .يف فقرة الحقة سيفيعرب شركة  RBAC يوجد املزيد من التفاصيل حول تطبيق منوذج

 : سيفيبعض تقنيات التحكم يف الوصول إىل البنية التحتية ل
 .وظفيتم تقليل مساحيات الوصول إىل احلد األدىن وفقاً الحتياجات عمل امل •
 .لطلبات الوصول الطارئة واإلدارية JITA Just-In-Time Access منوذج •
 .ومراقبتها لتتبع الطلبات غري الطبيعية JITA يتم تسجيل مجيع طلبات •
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 . SSHمنع الوصول املباشر للشبكة إىل بيئة اإلنتاج عرب  •
 .وبيئة اإلنتاجاملصادقة والتحقق مطلوبني من املوظفني للوصول إىل بيئة ضمان اجلودة  •
 .للحصول على أذوانت الوصول اليت تتعلق ابملخدمات NFTs املصادقة الثنائية واستخدام الرموز غري القابلة لالستبدال •

 . محاية التطبيق 2.4

 . دفاعات تطبيقات الوب 1.2.4
إىل اإللكرتونية    اخلدمات  حلماية و   املقدمة  اخلاصة  مجيع  عمالئنا  اإلرسال  عمليات  الوب  اخلدمات  بتلكبياانت  تطبيقات  محاية  جدار  فإن   ،Web 

Application Firewall WAF  قبل من  املوثقة  األمان  ممارسات  أفضل  مع  دقيق  بشكل   OWASP Open Web  املصمم 
Application Security Project  سيفيمت تنفيذه يف. 

للتصدي   سيفي ولضمان استمرارية األعمال، قمنا أيضاً بدمج وإشراك عدد ضخم من قواعد احلماية املوصى هبا يف صناعة تطبيقات الوب ضمن منصة  
 اخلدماتمعاً حلماية مجيع    DDoSو  WAF. تعمل محاايت  Distributed Denial of Service DDoSهلجمات املنع املوزع للخدمة  

ومجيع تكامالت األعمال  https://tracking.safee.com تم إنشاؤها واستضافتها والوصول إليها عرب متصفح اإلنرتنت من خاللاإللكرتونية اليت ي
محاية مجيع بياانت العمالء املخزنة يف مراكز البياانت اخلاصة بنا   اً وابلطبع، تتم أيضhttps://tracking.safee.com/api على   API سيفيعرب  

 .معدالت تكرار حركة املرور اخلبيث أو الضار على الشبكة جيداً ضد مجيع أنواع و  اجملهزة تلقائياً عن طريق قواعد الكشف واحلظر

 . إدارة التطوير والتحديث 2.2.4
ة لعمالئنا ، يعترب التقدم والتطور من العناصر األساسية لبيئة العمل لدينا. هناك دائماً ميزات جديدة تضاف إىل املنصة خلدمة االحتياجات املتغري سيفييف  

 .افة إىل ذلك، ختضع املنصة الرئيسية للتحديثات الدورية واملستمرة على أساس منتظموحل مشاكلهم املستقبلية. ابإلض

 :يتضمن هنج التسليم املستمر للتطوير الربجمي لدينا اخلطوات التالية
 .يتم اقرتاح الرمازات الربجمية اخلاصة ابمليزات اجلديدة .1
 .م ضمان جودة الربامج املكتوبةفرق عالية التخصص من املطورين إلجراء املراجعات الربجمية ومها  .2
 .جتميع وتغليف واختبار الوحدات الربجمية بعد تقدمي الرمازات الربجمية املعتمدة إىل بيئة التكامل .3
 .يتم عمل أرشيفات للرمازات الربجمية املوجودة على مستوى اإلنتاج حالياً  .4
 .يتم نشر الرمازات الربجمية اجلديدة على مستوى التطبيق .5
 .ما بعد النشر املراقبة املستمرة حلالة التطبيق وأدائهتتضمن خطوة  .6
 .يف حالة حدوث أي فشل، يتم تفعيل الصورة احملفوظة بشكل تلقائي وعلى الفور للرمازات الربجمية على مستوى اإلنتاج املوجودة سابقاً  .7
الوب اخلاص ابملنتج وصفحات  .8 وتزويدها عرب منشورات حتديث األخبار على موقع  املضافة حديثاً  امليزات  املعلومات حول  توثيق مجيع  يتم 

wiki. 

مصرح به ري إن بيئة ضمان اجلودة وبيئة اإلنتاج كياانن منفصالن وال يوجد تداخل بينهما على أي مستوى. مينع جدار احلماية القوي للشبكة أي وصول غ
 .، ال يتم استخدام بياانت عمالئنا مطلقاً يف بيئة ضمان اجلودةسيفي وغري مرغوب فيه بني البيئتني. يف 

https://tracking.safee.com/
https://tracking.safee.com/api
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 . مسح وتقييم نقاط الضعف 3.2.4

وات وأساليب التقييم  فحصاً دقيقاً ودورايً للثغرات األمنية يشمل مجيع طبقات البنية التحتية للمنتج، معتمدين األد  سيفيينفذ فريق أمن البياانت اخلاص ب
 .األكثر تقدماً واملوصى هبا يف صناعة تطبيقات الوب واخلدمات السحابية

 :يشمل هنجنا الرئيسي يف املسح والتقييم ما يلي
 .فحص نقاط الضعف على أساس منتظم  •
 .عرب الشبكات الداخلية والبنية التحتية للتطبيق والبنية التحتية املؤسساتية للشركة •
 .املبكر عن أي ثغرات أمنية ُمتملة من خالل حتليل شامل ألنشطة الرتميز يف مراحل التطويرالكشف  •
 .التحديث املستمر لقوائم التواقيع الرقمية اخلاصة ابلثغرات األمنية •

 . اختبار االخرتاق 4.2.4
السنة، من أجل حتديد العيوب األمنية احملتملة واليت قد   اختبارات اخرتاق يف  4اخلدمات األكثر شهرة يف صناعة أمان تطبيقات الوب إلجراء    سيفيتوظف  

 .مستعداً دائماً ملعاجلة أي مشكلة ويف وقت استباقي سيفي تعّرض عملياتنا التشغيلية للمخاطر. إن اختبارات االخرتاق هذه تبقي فريق 

دمة السحابية عرب الوب وطبقة الشبكة وطبقة البنية التحتية للشركة هي لتوسيع قائمة أنواع املخاطر األمنية احملتملة اليت جيب تقييمها، فإن كل من طبقة اخل
 .أهداف الختبارات االخرتاق السنوية اخلاصة بنا

 Bug Bounty. برانمج 5.2.4
م ودوري إلعطاء  بشكل منتظ bug bounty إىل جانب جهودان اخلاصة بفحص الثغرات األمنية واختبارات االخرتاق املستقلة الدورية، نقوم بتنظيم برامج

ا. سيساعدان ذلك فرصة للباحثني املستقلني واخلرباء يف جمال أمن البياانت وتطبيقات الوب، لتزويدان بتقارير حول نقاط الضعف اليت قد يروهنا يف خدماتن 
 .ة وأكثرها أماانً على اإلطالقحتماً يف معاجلة أي مشكلة انشئة يف وقت مبكر، ويضمن أن نبقى دائماً قادرين على تزويد عمالئنا أبفضل جترب

 . محاية بياانت العمالء 3.4

 . تشفري أثناء النقل وأثناء التخزين1.3.4
رب قنوات اتصال  إن مجيع بياانت عمالئنا ُممية أثناء النقل ويف حالة السكون. أثناء النقل، يتم تقدمي مجيع االستمارات وميكن للعمالء الوصول إليها ع

TLS/256Bit SSL ين والبياانت الساكنة،  ، وهو مستوى احلماية نفسه املعتمد للخدمات املصرفية والتجارة اإللكرتونية واخلدمات املالية. يف حالة التخز
مع عن طريق تلك    اخلدمات الرقميةلتأمني   RSA2048 نستخدم . مجيع كلمات مرور احلساابت يتم هتشريها وكل  اخلدماتوتشفري البياانت اليت جتح

 .صفحات تسجيل الدخول مؤمنة من خالل محاايت ضد هجمات بروتفورس

 . محاية تسجيل الدخول 2.3.4
يل الدخول إىل حساابهتم على املنصة عرب صفحة تسجيل دخول مدجمة ابلنظام األساسي. تضمن السياسة املوحدة لكلمات تسج  سيفيميكن ملستخدمي  

 :التشغيل اآلمن وفقاً للقواعد التالية سيفياملرور واليت يتم فرضها على مجيع مستخدمي 
 .ُمارف 8فرض كلمة مرور ال تقل عن  •
 .والكبريةجيب أن تتضمن مزيج من األحرف الصغرية  •
 .تضمني ُمارف خاصة وأرقام •
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 .ال ميكن للمستخدمني تغيري السياسة االفرتاضية األساسية لكلمة املرور •
 .يتم تشجيع املستخدمني على تنشيط خيار املصادقة الثنائية حلساابهتم على املنصة  •

 . أذوانت ومساحيات الوصول للموظفني3.3.4
 .بشكل صارم يف مسألة وصول أفراد موظفيها إىل البياانت يف بيئة اإلنتاج وعلى مستوى البنية التحتية للشركة سيفيتتحكم 

نح أذوانت الوصول إىل بياانت اإلنتاج جملموعة من موظفي    RBACبناًء على دورهم يف الشركة على أساس ضوابط الوصول املستندة إىل الدور    سيفيمتح
Role-Based Access Controls  أو على أساسJITA Just In Time Access . 

 :بعض احتياجات الوصول الشائعة
 .االستجابة إىل تنبيه •
 .استكشاف األخطاء وإصالحها •
 .حتليل البياانت اخلاص بصنع قرارات االستثمار يف املنتج •
 .طلبات العمالء ابملساعدة والدعم حول املنتج  •

جيب  .ة واملعقدة عمليات املصادقة والتفويض ذات الصلة أبذوانت الوصول عرب الشبكة إىل البنية التحتية للمنتج حتكم جمموعة من القواعد الصارمة واملتطور 
، وجيب أن تقتصر طلباهتم على مسؤوليات عملهم املرتبطة JITAأن يطلب موظفو دعم العمالء فقط وصوالً ُمدود الوقت إىل بواابت العمالء على أساس  

 .يتم تسجيل مجيع طلبات الوصول واألنشطة ذات الصلة ومراقبتها يف الزمن احلقيقي وختضع ملراجعة آلية على أساس يومي .بدعم وخدمة عمالئنا 

 . اخلصوصية 4.4
مطلقاً إىل ، نويل أمهية قصوى خلصوصية بياانت عمالئنا. وفقاً لسياسة اخلصوصية اخلاصة بنا على موقع الوب، فإننا ال نبيع بياانتك الشخصية  سيفييف  

مجيع إجراءات احلماية املوثقة ضمن هذا التقرير واملزيد من وسائل احلماية اإلضافية، فقط للحفاظ على خصوصية   سيفيلقد نفّذت    .أي طرف اثلث
تطلبات التنظيمية ذات  امل  سيفيتليب مجيع ممارسات األمان اليت أدرجها برانمج اخلصوصية لدى    .بياانتك وإبقاءها آمنة وسليمة من أي تالعب أو تغيري

 األورويب ومنطقة اخلليج العريب. الصلة حبماية البياانت وتتوافق مع اللوائح التنظيمية يف كل من الوالايت املتحدة واالحتاد 

 :سياسة االستبقاء على البياانت لدينا 
 .يتم ختزين بياانت العميل طاملا ظل العميل نشطاً  •
 .عمالئنا النشطني عندما يريدون إزالة بياانهتم بشكل دائمتوفر املنصة أدوات احلذف الضرورية ل •
 .سيفيميل و تتم إزالة بياانت العميل هنائياً من قواعد البياانت بعد طلب كتايب رمسي من العميل أو بعد فرتة ُمددة بعد انتهاء االتفاقية بني الع •

 .اصة بنا واتفاقية معاجلة بياانت العمالء على موقعنا اإللكرتوينميكن العثور على مزيد من املعلومات التفصيلية حول سياسة اخلصوصية اخل

 . استمرارية األعمال وسياسة التعايف من الكوارث 5.4
 :الستمرارية األعمال والتعايف من الكوارث وفقاً للقواعد األساسية التالية  سيفيمت وضع خطط 

 .اإلنتاج والبنية التحتية للشركة ملنع أي انقطاعات ُمتملةالزايدة والوفرة على مستوى طبقة الشبكة وطبقة  •
 .تدهور يف األداء أي التعايف السريع يف حال انقطعت اخلدمة أو حصل •
 .دثحتالسرعة يف عزل ومعاجلة القضااي واملشكالت اليت قد  •
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 .نشر حتديثات حول املشكالت احلاصلة وتوضيح احلالة الراهنة إلجرائيات احلل والتعايف •

 .ستعداد ألي مشكلة طارئة قد حتدثاال، نتحقق من اسرتاتيجيات استمرارية األعمال وإجراءات التعايف على أساس يومي وهذا جيعلنا على أمت سيفييف 

 :تعتمد اسرتاتيجيتنا بشكل أساسي على
 .حتقيق الوفرة يف البنية التحتية  •
 .تكرار البياانت يف الزمن احلقيقي •
 .النسخ االحتياطي املنتظم •

 .داخل منشآهتم املوزعة بشكل اسرتاتيجي عرب مناطق متعددة n + 1 ابإلضافة إىل ذلك، يطبق مزودو البنية التحتية للمخدمات لدينا حداً أدىن من التكرار

 سيفي. األمن املؤسسايت لشركة 6.4

 . تصديق وتفويض املوظفني1.6.4
 .شركتنا أفضل املعايري املعتمدة يف صناعة أمن املعلوماتحتقق سياسة كلمات املرور على املستوى املؤسسايت واخلاصة ب

 :بعض من القواعد املطبقة عرب الشركة أبكملها
 .أشهر 3تغيري كلمات املرور كل  •
 .ُمرفاً  12احلد األدىن لطول كلمة املرور اخلاصة ابملوظف  •
 .جيب أن تتضمن كلمات املرور أحرفاً كبرية وصغرية وُمارف خاصة وأرقاماً  •
 .حيظر مشاركة كلمة املرور •
 .SSH مصادقة املوظفني ابستخدام مفاتيح •
 .املصادقة متعددة العوامل للوصول إىل البنية التحتية للمنتج •
 .مجيع إجراءات املصادقة والتفويض مؤمتتة •
 .يتم تسجيل مجيع طلبات الوصول ومراقبتها •
 .تزال سارية املفعولفحص منتظم للنظام أبكمله للتأكد من أن األذوانت املمنوحة ال  •

 . فحص اخللفية 2.6.4
 .اعة خيضع مجيع موظفينا لعمليات حتقق فحص للخلفية واسعة ومفصلة قبل التوظيف وذلك مبا يتناسب مع اللوائح التنظيمية الوطنية ومعايري الصن

 :يتضمن فحص اخللفية بشكل أساسي ما يلي
 .الوظائف السابقة  •
 .التعليم •
 .السجل اجلنائي •

 .موظفينا االمتثال التفاقيات عدم اإلفصاح قبل أن يتمكنوا من بدء عملهم واملشاركة يف بيئة اإلنتاج وخمتلف بيئات الشركة يتعني على

 . أمن املكاتب3.6.4
 :بعض تقنيات احلماية اخلاصة مبكاتبنا واليت يتم تنفيذها يف مجيع أحناء الشركة
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 .املراقبة عرب الفيديو •
 .أفراد األمن اخلاص •
 .التعريفية للتحكم يف مساحيات الوصول إىل املواقع RFID رموز •

 . إدارة البائعني واملورّدين 4.6.4
وتنفيذها  نظام إدارة للبائعني واملوّردين مصمم بدقة هبدف رئيسي هو ضمان أخذ البائعني واملوّردين على ُممل اجلد مجيع ضوابط األمان الضرورية    سيفيلدى  

 .بشكل مناسب يف البىن التحتية خلدماهتم 

العقود، يتم تنسيق االعتبارات األمنية املختلفة بني فريق تكامل  يتم تتبع وإجراء مراجعة شاملة لربامج األمان ملوردينا على أساس منتظم. وكجزء من إدارة  
 .واملوردين إلدارة االمتثال للوائح التنظيمية وقوانني محاية البياانت سيفياألعمال اخلاص ب

 . التوعية األمنية والتدريب 5.6.4
 :برانمج تدرييب خاص أبمن املعلومات مصمم ليغطي املواضيع التالية سيفيلدى 

 .ات معاجلة البياانتمتطلب •
 .اعتبارات اخلصوصية •
 .سياسة االستجابة لالنتهاكات •

خاصة  زون جيداً لوظائفهم يف شركتنا. ابإلضافة، يتم إنشاء معسكرات تدريب للوعي األمين  للتأكد من أن مجيع املوظفني جمهّ ننظم برامج التدريب األمين  
 .وري الربجمياتابملطورين ومكّرسة لفرقنا من مهندسي األنظمة ومط

 . االمتثال للقوانني واألنظمة 5

اخلاص  General Data Protection Regulation GDPR متاماً مع اللوائح التنظيمية ومتتثل للقانون العام حلماية البياانت  سيفيتتوافق  
 EU-US عمالئنا من احلفاظ على متطلبات االمتثال اخلاصة بـابالحتاد األورويب، وحتتوي املنصة أيضاً على مجيع األدوات وامليزات الضرورية اليت متكن 

Privacy Shield. 

خدمات   مجيع  استضافة  قبل   سيفييتم   Oracle Cloud و  Google Cloud Servicesو Microsoft Azure Cloud من 
Infrastructure  ن املعايري املعتمدةو ن خلدمات البنية التحتية السحابية يطبق و عاملي  ون وهم مزود SOC 2 II وISO 27K  ن متاماً لقانون و وميتثل

GDPR. 

 


