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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



تقديم خدمات للعمالء لمراقبة ورصد التهديدات واالستجابة لها على 

مدار الساعة طوال أيام السنة وذلك باالستفادة من مجموعة من 

التقنيات المنتشرة في طبقات المضيف والشبكة ، والتحليالت المتقدمة 

، وذكاء التهديدات ، والخبرة البشرية في تحليل الحوادث واالستجابة لها.

خدمة تركز على تقديم نتائج أمنية ذات مغزى تهدف 
إلى التخفيف من تأثير ما قبل وما بعد االختراق ، 

والقدرة على رصد التهديدات واالستجابة لها

أهمية
خدمة الرصد

واالستجابة المـــدارة
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تحديــــــات
االعمال 

ازدياد الشبكة الحديثة
تعقيدا وصعوبة في إدارتها

تطور التقنية بشكل أسرع
من قدرة الموظفين على

اكتساب مهاراتها

معالجة التهديدات المتقدمة
والهجمات المستهدفة
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النقص في الخبرات والمهارات
البشرية في مجال
األمن السيبراني



إدارة
التهديدات

تعقب
التهديدات

خدمـــات
الرصد واالستجابة

المـــدارة
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المميزات الرئيسية:

القيمة المضافة:

تزويد عملية إدارة التهديدات السيبرانية بالجديد من مؤشرات االختراق

تحديد التهديدات بشكل أسرع واالستجابة لها قبل حدوث األضرار

القدرة على التنقيح الفعال للتهديدات المحتملة والتي يجب فحصها
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تركيز الجهود على اختراقات مجرمي
االنترنت الغير المعروفة 

الجمع بين استخدام المهارات البشرية
والهندسة لبحث وتعقب أوجه الخلل

االستفادة من المعرفة والخبرة العميقة
لتحديد الهجمات في مراحلها المبكرة

تعقب
التهديدات

عملية بحث استباقي داخل الشبكات لرصد 
وعزل التهديدات المتقدمة والتي تتخطى 

الحلول األمنية الحالية



المميزات الرئيسية:

القيمة المضافة:

منع التهديدات بشكل فعال

رصد الخروقات بسرعة قبل حدوث الضرر

االستجابة الشاملة للحوادث

التعرف بشكل استباقي لمشكالت األمن المحتملة واالستجابة لها

تقليل الوقت والجهد والنفقات
٨

الرصد واالستجابة للتهديدات السيبرانية
بشكل أسرع وفعال

تحديد وحماية أهم أصول
وموارد األعمال

ربط نتائج رصد التهديدات في الوقت
الفعلي بذكاء التهديدات العالمية

إدارة
التهديدات

عملية يستخدمها متخصصو األمن 
السيبراني لمنع الهجمات االلكترونية ، 

ورصد التهديدات السيبرانية ، واالستجابة 
للحوادث األمنية



 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




