
MANAGED SERVICES

نشر ثقافة األمن السيبراني 



١

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

٢

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



تحسين  كفاءة العمليات واالتساق والجودة

تحسين إمكانية الوصول وتسهيل تبادل المعلومات بشكل أفضل

زيادة وقت االستجابة وخبرة العمالء

تعزيز إنتاجية الموظفين والضوابط التشغيلية

استثمار متوازن من حيث التكاليف وزيادة األداء

توفر الرقمنة فرصا إلعادة تمركز عملك حول 
عمالءك والبقاء على تواصل دائم معهم بشكل 

مربح

تحسين العمليات التجارية باستخدام أحدث 
التقنيات المتطورة من خالل:

أهمية

الرقمنة

٤



تحديــــــات
االعمال 

عدم وجود
استراتيجية محددة

نقص الخبرة لقيادة
التحول الرقمي

إدارة البيانات الغير
فعالة والعمليات التجارية

٥

التطور في التقنيات الجديدة
واحتياجات العمالء

نقص التنظيم
إلدارة التغيير



ذكاء
األعمـــال

 خدمات التحول
الرقمي

خدمـــات
الرقمنة

٦

أتمتة عمل
المكاتب



المميزات والفوائد 
الرئيسية:

القيمة المضافة:

تبني التقنيات المناسبة

نجاح التطبيق والتشغيل

وجود مسار واضح لألهداف االستراتيجية

التمايز الرقمي

٧

االكتشاف العميق لألعمال التجارية

توفر التوجيه

الحد من الفرص الضائعة

خدمـــات التحــــول 
الرقمـــــي

خدمات تهدف لتطوير استراتيجية صحيحة 
وتنفيذها لضمان نجاح عملية التحول 

الرقمي



المميزات والفوائد 
الرئيسية:

القيمة المضافة:

تعزيز إنتاجية األعمــــال

تحسين دقة األداء وكفاءته

تخفيض تكاليف التشغيل

الحد من األخطاء البشرية

٨

تحسين التجربة مع العمالء

االستفادة من التحليالت وبيانات
المستخدم الحقيقية

ضمان سرعة تسجيل ومعالجة
وعرض المعلومات

دمج السجالت أو الملفات في نموذج
رقمي والقضاء من التكرار

أتمتة
األعمـــال

وسيلة لزيادة كفاءة أداء األعمــال وذلك 
باستخدام القنوات الرقمية



Microsoft Automation Platforms

٩

MICROSOFT
OFFICE 365

DYNAMICS365

V

COLLABORATION
SERVICES

POWERAPPS

Microso� Office Products 
(Office, Email, Security 

Licenses, Directory 
Services, and Teams)

Configura�on 
& Migra�on

MS Dynamics 
Business Central

(ERP Solu�on)

Customized ERP for 
Clients Requirements

Collabora�on Services 
(SharePoint)

Teams Mee�ng
Rooms

Office Project 
Management

Internal Organiza�on 
Websites Model 

Driven Apps

Power BI 
Reports/Dashboards

Marketplace
PowerApps



المميزات والفوائد 
الرئيسية:

القيمة المضافة:

تفعيل صنع القرار القائم على البيانات لتحسين وتحقيق 
اإلمكانات الكاملة لألعمــال

قياس وفهم أداء الشركة

اكتشاف أفكار جديدة قابلة للتنفيذ

١٠

سهولة تصور وفهم بيانات
الشركة

اكتشاف رؤى جديدة يمكنها
تحسين النتائج النهائية

تشجيع اتخاذ القرار المعزز بالبيانات
لتحسين األعمــال

ذكــــاء
األعمـــــال

يمكن ذكــاء األعمــال الشركات من االطالع 
على بياناتها بصورة أفكار قابلة للتطبيق 

وذلك لتوجيه قراراتها بشكل سليم وفعال



١١

سجلت الشركات ذات
النضج العالي في

الرقمنة 

نمو في اإليرادات

تعمل التقنيات الرقمية
على تسريع وتيرة التقدم
نحو أهداف الشركة بنحو

تحسن في
كفاءة التشغيل 

من الشركات نجحت للتوصل
إلى قرارات و استراتيجيات

مهمة من خالل تنفيذ
مبادرة التحول الرقمي

٪٢٢٪٤٥

٪٢٤

من الشركات نجحت في
الوصول الستجابات فعالة

عن طريق تفعيل التقنيات
الرقمية خالل جائحة كورونا 

٪٧٢
تلبية توقعات

العمالء بنسبة

٪٣٥

٪٤٠

إحصائيات الرقمنــة



 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

١٢



شركاؤنا

١٣



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




