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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

٣

خدماتنــا



التأكد من أن الوضع األمني للشركة يتالءم مع المعايير 
القياسية لواضعي القوانين وذلك من خالل تطبيق 

ضوابط االمتثال المخصصة لبيئة عملك

أهمية

الموائمة واالمتثال

٤

الموائمة مع المعايير القياسية للوائح المنظمة

التقليل من القضايا القانونية

التقليل من مخاطر األعمال

الحفاظ على سمعة طيبة



تحديــــــات
االعمال 

التغير السريع في لوائح
وتقنيات األمن السيبراني

التكاليف المتزايدة لتطبيق
ضوابط الموائمة واالمتثال

المتطلبات اإللزامية للوائح
األمن السيبراني إلجراء

األعمال التجارية

٥

نقص المهارات المتعلقة
باألمن السيبراني



 الموائمة واالمتثال
 لمعايير أمن المعلومات

ISO27001

 الموائمة واالمتثال
 لمعايير الهيئة الوطنية

لألمن السيبراني

خدمـــات
الموائمة
واالمتثال

٦

الموائمة واالمتثال
لمعايير شركة أرامكو



الخدمات المقدمة:

القيمة المضافة:

تحديد الوضع األمني الحالي
الموائمة واالمتثال مع لوائح الهيئة الوطنية لألمن السيبراني

حماية األنظمة والبيئة التحتية لتقنية المعلومات ضد الهجمات االلكترونية
إنشاء خارطة طريق للموائمة  واالمتثال

٧

إجراء تقييم الفجوات مقابل اإلطار التنظيمي لضوابط
األمن السيبراني األساسية التابعة للهيئة الوطنية

لألمن السيبراني

مراجعة وتحسين ضوابط األمن السيبراني الحالية
مقابل إطار عمل ضوابط األمن السيبراني األساسية

التابعة للهيئة الوطنية لألمن السيبراني

إجراء تدقيق مستقل للوضع الحالي لألمن السيبراني
مقابل اإلطار التنظيمي لضوابط األمن السيبراني

األساسية التابعة للهيئة الوطنية لألمن السيبراني

تطوير خارطة طريق سياسات وإجراءات األمن السيبراني
لمتطلبات الموائمة لضوابط األمن السيبراني األساسية

التابعة للهيئة الوطنية لألمن السيبراني

تصميم وتنفيذ ممارسات األمن السيبراني مقابل
إطار عمل ضوابط األمن السيبراني األساسية

التابعة للهيئة الوطنية لألمن السيبراني
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الموائمة واالمتثال 

لمعايير الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني



الخدمات المقدمة:

القيمة المضافة:

التأهل للتسجيل في شركة أرامكو وإجراء أعمال تجارية معها

الحصول على شهادات الموائمة واالمتثال لألمن السيبراني من شركة أرامكو

ضمان التزام الشركة بمتطلبات األمن السيبراني طبقا لمعيار األمن السيبراني 
(SACS-002) للطرف الثالث
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إجراء تقييم لمعايير األمن السيبراني لضمان
الموائمة واالمتثال للضوابط المعمول بها

طبقا لتصنيف العميل 

مساعدة العميل خالل عملية التقييم

تقديم التوجيه للعميل قبل
مرحلة التقييم
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الموائمة واالمتثال 
لمعايير شركة أرامكو



الخدمات المقدمة:

القيمة المضافة:

زيادة موثوقية وأمن األنظمة والمعلومات

تحسين ثقة الشركاء والعمالء التجاريين

تحسين عمليات اإلدارة والتكامل مع استراتيجيات المخاطر المؤسسية
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إنشاء نظام إدارة أمن
(ISMS) المعلومات

تقييم الفجوات ألنظمة إدارة
أمن المعلومات

تقييم المخاطر
.١.٣ .٢

تقييم فجوات الضوابط
األمنية

.٤
مقاييس األمن

.٥
تعريف خارطة الطريق

ذات األولوية

.٦

دعم السياسات والمعايير
واإلجراءات

.٧
الموائمة 

واالمتثال لمعايير 
أمن المعلومات 

ISO27001
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مخاطر الحوكمة
و الموائمة و االمتثال

األمن السيبراني
و تقنية المعلومات

أمن
الشبكات

أمن
التطبيقات

إدارة
الثغرات

إدارة
الحوادث 

استمرارية
األعمال

حماية
البيانـــــات

إدارة مخاطر
الطرف الثالث 

السحابة
اإللكترونية

حماية المعلومات 
الخدمات المدارة 
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 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




