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نشر ثقافة األمن السيبراني 
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من هم مزودي
الخدمات المدارة؟ 

يقدم مزودي الخدمات المدارة مجموعة من 
خدمات األعمال و التقنية لتمكين أعمال 

العمالء لـ:

إدارة األعمال التجارية بفعالية و 
كفاءة عالية.

استغالل الموارد المتاحة لتلبية 
متطلبات األعمال األخرى.

نقص في الكوادر 
األمنية المؤهلة

محدودية التطوير 
و التأهيل للفريق 

األمني

صعوبة تعيين
الموظفين لملء 

جميع األدوار

لَم ينبغي عليك العمل مع
مزودي الخدمات المدارة؟



شركة 
الخدمات المدارة

رؤيتنا رسالتنا
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عندما يكون كل عمل بالمملكة آمنا، تكون 
المملكة نفسها آمنة.

أن نكون الشركة الرائدة و 
األكثر ابتكاًرا و ثقة في مجال 

األمن السيبراني في المملكة 
العربية السعودية.

خدمة المملكة العربية السعودية في 
مجال األمن السيبراني بتقديم أفضل 

الموارد و التقنيات المحلية و العالمية 
لتتربع على عرش الريادة الرقمية 

كأفضل مركز لألمن السيبراني.



أمان

ول
التح

الرصد واالستجابة
المـدارة

منـع التهديدات
البشرية

الموائمة واالمتثال

الضمـــــان 

الرقمنة
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خدماتنــا



تعمل خدمات الضمان على تقييم الوضع السيبراني للشركة 

واختبار الثغرات ، وذلك لإلشارة إلى التحسينات وإنشاء خطة 

شاملة للمساعدة في تقليل االنتهاكات المحتملة.

خدمة تهدف إلى تحسين المعلومات حتى يتسنى 
لصانعي القرار اتخاذ خطوات أفضل وأكثر استنارة 

أهمية

الضمـــــان
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تحديــــــات
االعمال 

عدم وجود رؤية مستمرة
للمشهد األمني للشركات

العمل عن بعد وتطور
تحديات األمن السيبراني

الموائمة واالمتثال
للوائح المحلية
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تحديد الثغرات وترتيب
أولوياتها ومعالجتها



اختـــبار
االختــراق

تقييم
الثغرات

خدمـــات
الضمان
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اختــبار
االختــــراق

المميزات والفوائد 
الرئيسية:

هو أسلوب للقرصنة األخالقية حيث يقوم فريق 
الخبراء لدينا بفحص أنظمتك للكشف عن 

الثغرات األمنية التي يمكن أن تكون سببا في 
الهجمات االلكترونية

القيمة المضافة:

تجنب اضطرابات العمل والتكاليف المتزايدة والتداعيات القانونية 
واألضرار التي قد تضر بسمعة الشركة

الموائمة واالمتثال مع متطلبات ضوابط األمان التنظيمية

بناء ثقة قوية ومتينة مع العمالء والشركاء
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تصور كامل للثغرات األمنية وتحديد
أولويات المعالجة

تأمين أعمالك من أي تهديدات
داخلية أو خارجية

التحقق بشكل مستقل من العمليات والوضع
األمني لشركتك بالمقارنة بأفضل ممارسات

الصناعة

تقديم المالحظات عن الثغرات األمنية لفرق
التطوير لمواصلة التحسينات في ممارسات

البرمجة اآلمنة
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أنواع اختبار االختراق

اختبار البنية التحتية
للشبكة

اختبار الشبكة 
الالسلكية

اختبار أمان التطبيق 
وواجهة برمجته

تقييم العمل
عن بعد

اختبار أمان
تطبيقات الويب

الهندسة 
االجتماعية

اختبار أمان تطبيقات 
الجوال    

أنواع اختبار
االختراق



تقييم
الثغرات

المميزات والفوائد 
الرئيسية:

التقييم اليدوي والمسح اآللي للبنية 
التحتية لتقنية المعلومات أو إحدى 

مكوناتها وذلك لرصد الثغرات األمنية فيها

القيمة المضافة:

تقديم المشورة االستراتيجية من خالل التوصيات التي ستساعدك 
على تأمين شركتك

تأمين البيانات الحساسة والسرية

تحديد مستوى الخطر الذي يظهر من خالل وضع تقنية المعلومات
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تعريف وتحديد وتحليل الثغرات األمنية
في البنية التحتية لتقنية المعلومات

والتطبيقات

التحقق من أن أنشطة إدارة الثغرات تتماشى
مع أفضل الممارسات المتعارف عليها

تقديم التوصيات بشأن كيفية التخفيف
من آثار الثغرات المرصودة



 لماذا

خيارك األفضل؟

التواجد المحلي داخل 
المملكة

كوكبة من المهندسين 
السعوديين المؤهلين

فريق متعدد
اللغات

تركيز كامل على مجال األمن 
السيبراني

رشاقة التطبيق
عبر تقنيات متعددة

تقديم حلول وخدمات 
شاملة

معرفة عميقة باحتياجات 
السوق المحلية

حلول مخصصة الحتياجات 
العميل
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شركاؤنا
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تواصل معنا 

+966 11 4185222

sales@managed.sa

3273 أنس إبن مالك - حي الصحافه
الرياض 8347-13321

المملكة العربية السعودية

www.Managed.saManagedSA

الخدمات المدارة




