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تحصین مستقبل أعمالك
من أجل العصر الرقمي

خدمات األمن السیبراني واالستشارات
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لماذا أمان؟البیانات الرئیسیة

االسم
شركة أمان الحلول لألمن السیبراني.

النوع
شركة أمن سیبراني ذات مسؤولیة محدوده.

الصناعة
استشارات وخدمات فنیة في مجال تكنولوجیا المعلومات 

في األمن السیبراني. 

عام التأسیس
۲۰۲۲

عدد الموظفین
٥۰-۱۱

الخدمات
تقییم المخاطر السیبرانیة،الدفاع واالختبار

 والضمان السیبراني

الموقع
الریاض ، المملكة العربیة السعودیة.

الموقع اإللكتروني
www.aman.com.sa

قصة النجاح
السیبراني  تمیزنا عن خدمات استشاریة األمن  أمان خدمات فریده  تقدم 

الدفاعي. ھدفنا ھو أن نصبح  المخاطر واألمن  تقییم  األخرى في مجال 

رؤیتنا  اتباع  خالل  من  السیبراني  لألمن  استشارات  مجال  في  رواداً 

المصممة بدقة. وأن نصبح الواجھھ االولى إلدارة المخاطر االستراتیجیة 

والحمایة اإللكترونیة.

السعر والجودة
حالة توازن

في أمان، تكمن فلسفتنا في تقدیم أفضل خدمات استشاریة في مجال األمن 

السیبراني لجمیع الوكاالت العامة والخاصة والحكومیة، بغض النظرعن 

نطاقھا. نحن نقدم الخدمات األكثر تنافسیة من حیث التكلفة في صناعة 

األمن السیبراني والتي ال تضحي بالجودة وھي واحدة من الشركات القلیلة 

إلیھا للحصول  التي یمكن للشركات الصغیرة والمتوسطة الوصول  جدا 

على خدمات متمیزة. 

تتمیز بخدمة العمالء بشكل سریع وفعال بغض النظر عن مكان وجودك

في العالم و یمكنك االتصال بسھولة بخدماتنا المتطورة. نظًر ا لتلبیة

العمالء على لخدمة  ا  نقدم مركًز  فإننا  العالمیین،  العمالء  إحتیاجات 

مدارالساعة طوال أیام األسبوع حتى یكون من المالئم الوصول إلى

خدمات األمن السیبراني لدینا، في أي وقت وفي أي مكان.

اتصال سھل ومتاح
 في جمیع االوقات
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في أمان، نتفھم أن قادة األمن یكافحون لیس فقط لتقلیل المخاطر ولكن 

للتأكد من أن التحدیثات والترقیات األمنیة الخاصة بھم مستدامة ولھا دور

فعال في إعداد المؤسسة لمواجھة التھدیدات المستقبلیة. نحن نتبع  نھجاً 

الشاملة  معرفتنا  على  باالعتماد  السیبراني،  األمن  تحول  في  تدریجیاً 

أوالعملیات التنظیمیة وفھم مستوى المھاجمین المحتملین.

أن تكون بمثابة شركة استشاریة وإدارة عالمیة لألمن السیبراني 

توفر للعمالء حلوالً مبتكرة وقابلة للتنفیذ في الوقت الفعلي لألمن 

السیبراني.

التمكین-الحمایة-الخدمة.

لعمالئنا  السیبراني  األمن  مجال  في  استثنائیة  تجربة  توفیر 

وموظفینا ومجتمعاتنا التي ستمكنھم من القضاء على المخاطر 

والتھدیدات السیبرانیة.

أمان - بناء المرونة،
خطوة واحدة في كل مرة

رؤیتنا

مھمتنا
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الجریمة السیبرانیة وشیكة وتتطلب استراتیجیات
 للحد من المخاطر

تظل خصوصیة البیانات وأمانھا من أھم تدابیر األمان في أي مؤ سسة. أصبح

 تأمین المعلومات وجعلھا بعیدة عن الوصول غیر المصرح بھ والمستخدمین الضارین 

الحادي والعشرین. منذ بدایة جائحة كوفید۱۹،   القرن  أحد أكبر تحدیات 

زادت المخاطر على البیانات التنظیمیة بشكل كبیر. إن نموذج العمل الھجین،

الذي یتفاقم مع نقص الوعي لدى الموظفین حول أھمیة األمن السیبراني، یعني 

أن المنظمات أصبحت اآلن أكثر عرضة من أي وقت مضى لیس فقط للتھدیدات 

الخارجیة، ولكن للتھدیدات الداخلیة أیضا.

للمدیرین  طویلة  اجتماعات  عقد  على  طویل  وقت  یمض  لم  أنھ  ھي  المفارقة 

التنفیذیین حول إستراتیجیة العمل دون اإلشارة إلى لألمان والخصوصیة. ومع 

وھي  رقمي  شكل  في  تتجلى  كبیرة  أصول  الیوم  الشركات  معظم  تمتلك  ذلك، 

الھجمات  تستمر  نفسة،  الوقت  وفي  العالمیة.  الشبكات  مع  بعمق  مدمجة 

اإللكترونیة حتى تصبح أكثر تعقیداً.

الھجمات الخاصة والعامة والحكومیة بحقیقة أن  المنظمات  تقر معظم  الیوم، 

اإللكترونیة تشكل تھدیًدا خطیًر ا ووشیًكا ألعمالھا. تستعد غالبیة الشركات اآلن

كیفیة ھو  منھ،  متأكدین  یجعلھم غیر  الذي  و  إلكتروني  لوقت حدوث ھجوم 

تحسین وضعھم األمني وخلق استراتیجیة قابلة للتطبیق. وھذا االستعداد یمكن أن

یساعدھم في تحدید التھدیدات ومعالجتھا والتخفیف من حدتھا (بجمیع أشكالھا)

فقط للیوم ولكن للمستقبل أیًضا.

۹۸٪ من  المنظمات تحافظ على مواردھا الخاصة 
باألمن السیبراني.

تشیر التقدیرات إلى أن الجریمة
السیبرانیة سوف تكلف ۱۰٫٥ تریلیون دوالرعالمیا.

تكلفة تعرض المنظمة الختراق  ھو ۲٫۹٤ ملیون 
دوالر.

تنفق المنظمات المتوسطة من  ٦٪ الي 
۱٤٪ من میزانیتھا السنویة على االمن السیبراني.

شھدت الجرائم اإللكترونیة زیادة مقلقة خالل
جائحة كوفید بلغت تقریبا ۰٪٦۰۰ 
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األمن السیبراني
 نموذج التحول

مراجعة
الوضع األمني

تحدید نقاط
الضعف

بناء المبادرات اإلستراتیجیة
تھدف برامجنا اإلستراتیجیة الموجھة نحو المخاطر إلى حل السبب
الجذري للمشكلة وإنشاء نموذج مستدام إلدارة المخاطر السیبرانیة.
نحن نستفید من عقود من الخبرة والتجربة، وذكاء التھدیدات على
مستوى عالمي، واألسالیب التي تم تجربتھا واختبارھا لبناء وتنفیذ

برنامج مخصص إلدارة المخاطر اإللكترونیة یتماشى مع االحتیاجات
األساسیة لمنظمتك.

سیساعدنا تقییمنا المتعمق في تحدید
الثغرات ونقاط الضعف في البنیة التحتیة

األمنیة والبیئة الخاصة على إنشاء
إستراتیجیة عملیة ومثبتة إلدارة المخاطر

السیبرانیة. ھذا سوف یساعد منظمتك
على تحقیق وضع أمني أقوى

للتخفیف من المخاطر المستقبلیة.

قیمنا ومبادئنا التوجیھیة

نحن مدافعون قویون عن المساواة وخلق 
ثقافة المجتمع الواحد في شركتنا. یأتي 

موظفونا من مجاالت متعددة التخصصات 
ومن ثقافات متنوعة، مما سمح لنا بإنشاء 
فرق متنوعة تثریھا وجھات نظر مختلفة 

متعددة.

الفریق الواحد الشفافیة
عملنا شفاف قدر اإلمكان. نحن 

ملتزمون لصالح عمالئنا ومكرسون 
۱۰۰٪ لتقدیم الحلول التي تقدم أقصى 
فائدة لعمالئنا. لھذا السبب، نحن ال 
نخاف من المساءلة ونضعھا في 

االعتبار في كل ما نقوم بھ.

أبتكار
نحن نقدر اإلبداع واالبتكار. فریقنا

تم تدریبھم على امتالك عقلیة فضولیة، 
مما یساعدھم على الوصول إلى حلول 
خارج الصندوق لمشروعك، بدالً من 
التقید بالممارسات القدیمة. لدینا فلسفة 
التحسین المستمر التي تؤدي إلى حلول 

متكاملة وعالقات أفضل مع العمالء.

العمیل أوالً
نحن شركة تركز على العمیل ونعطي 
األولویة لرضا العمالء. تتمثل سیاستنا 
في فھم احتیاجات العمیل، والتأكد من 
تلبیتھا بااللتزام واإلیجابیة والتفاؤل 

والخبرة.

النزاھة
نحن ملتزمون بالنزاھة والشرف.

 سنفعل دائما الشيء الحق،
ال داعي للقلق أو التفكیر في احتمال حدوث
شيء سيء. یتكون فریقنا من أفراد ملتزمین

للغایة وملتزمون بأداء أفضل وظیفة. على ھذا
النحو، ال نتسامح مطلقًا مع أولئك الذین ال

یظھرون الصدق.

في أمان، كل  مانقوم بھ تملیھ قیمنا األساسیة، والتي یتبعھا
كل فرد في الشركة من المدیرین التنفیذیین إلى أحدث موظفینا

تبدأ إستراتیجیتنا لمخاطر
األمن السیبراني بتحلیل
وتقییم ضوابط المخاطر

الحالیة لمنظمتك. من خالل اكتساب
األفكار في دفاعات الخصوصیة
الرقمیة الخاصة بك یمكننا تحدید

قوة نھج منظمتك تجاه النشاط
السیبراني الضار.
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“
“

باستخدام حلولنا الجاھزة التي تم اختبارھا وإثباتھا في 
المجال، نجمع باستمرار معلومات عن األمن 

السیبراني ونراقب وضع أمان منظمتك عبر بیئة   
محمیة لدیك، بما في ذلك الخوادم 

والشبكات والسحابة ونقاط النھایة والمزید.

رؤیة كاملة
نحن نساعد عمالئنا على اكتشاف وتصنیف ومنع 
أخطر نقاط الضعف والتھدیدات والثغرات في 

األمن السیبراني وتمكین استجابات أكثر ثقة من 
خالل أتمتة سریعة االستجابة وموفرة للتكالیف.

أتمتة مستجیبة
یُعرف فریق األمن السیبراني لدینا بتفوقھ على 

منافسیھ نظًرا لنھجھ المخصص لألمن 
السیبراني والخصوصیة. سیعمل فریقنا بسالسة 
مع فریقك إلنشاء حلول فریدة ومتوافقة للغایة 

تتوافق تماًما مع أھداف منظمتك.

إضفاء طابع شخصي عالي

كلما زادت صعوبة بیئة التطویر واالختبار، قل احتمال ظھور الحلول "الجاھزة". یتعاون مھندسونا معك لفھم مشاكلك 

ومساعدتك في تطویر حل مخصص لبیئتك المستھدفة.

نھجنا
في أمان، جمیع مشاریعنا قائمة على نھجنا الشامل

فریقنا

المحللون لدینا یطبقون نطاق خبراتھم 
في العملیات إلى المعالجة، إلنشاء 
حلول قویة من أجل تعزیز أمنك 

یقضي مھندسونا ساعات في البحث 
عن أي ثغرات في أنظمة األمان 
التي تكون مؤسستك عرضة لھا، 
والقضاء على تلك التھدیدات من 

خالل برامج  تقلیل المخاطر

یقوم مستشارونا بإجراء تدقیق 
مفصل ألنظمة األمان الخاصة بك، 

مما یساعدك على تلبیة أحدث 
اللوائح، وتصمیم برنامج یعزز 

أمنك لسنوات قادمة

یتفھم موظفونا مخاطر التھدیدات
الداخلیة والخارجیة، ویتعاونون

بشكل وثیق مع زمالئھم في إدارات
األمن والخصوصیة، ووكاالت إنفاذ

القانون والھیئات الحكومیة.

اعتمد خبراء األمن السیبراني  لدینا 
طریقة للتنبؤ بأي مخاطر من أجل 
تنفیذ تدابیر استباقیة لمنع الھجمات 

الضارة

فریق تحلیل الحوادث السیبرانیة 
مجھزون تجھیًزا جیًدا لالستجابة لمثل 

االختراقات االمنیة وقادر على 
مساعدتك على التعافي في أقصر وقت 

ممكن
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ماذا نفعل؟
اختبار وضمان
األمن السیبراني

اختبار وضمان
األمن السیبراني

الدفاع
 السیبراني

إدارة المخاطر 
السیبرانیة

من خالل االختبار والتأكید، یمكن 
للمنظمات تحدید المشكالت األمنیة 
وتقلیلھا بسرعة بطریقة وقائیة من

خالل االختبارالمستمرللتطبیقات
والبنیة التحتیة التكنولوجیة.

إدارة المخاطر السیبرانیة ھي 
عملیة تقییم وتحدید ومعالجة

تھدیدات األمن السیبراني 
للمؤسسة. استناداً إلى مدى تقبل
المخاطرفي المؤسسة، سیحدد 

برنامج إدارة المخاطراإللكترونیة 
كیفیة تحدید أولویات المخاطر 

واالستجابة لھا.

یمكننا مساعدة المؤسسات على تحقیق
موقف دفاع إلكتروني مرن ومستدام
حتى یتمكنوا من االستمرار في إدارة
أعمالھم دون انقطا ع، بغض النظر
عن نوع المخاطر وحجم التھدیدات 

التي قد تواجھم. 

صید التھدید وتقییمات التسویة

إدارة الحوادث واالستجابة لھا 

استشارات العملیات األمنیة

المرونة السیبرانیة

تقییم الضعف واختبار االختراق

مراجعة أمان البنیة الشبكیة وتعریفاتھا

تقییم أمان المنتج

تدقیق األمن السیبراني

خصوصیة البیانات وحمایتھا

اإلستراتیجیة السیبرانیة وبرامج التحول

حوكمة األمن السیبراني 

إدارة المخاطر

ھندسة وتصمیم األمن

تقییم وإدارة التھدیدات
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الفوائد المقدمة والقیمة المحققة

تمكین المؤسسات من تبني
التقنیات الرقمیة بثقة

خالل من  التشغیلیة  المرونة   تحسین 
الھجمات مقاومة  یمكنھا  منظمة   إنشاء 

االلكترونیة

تحسین المرونة التشغیلیة من خالل إنشاء
منظمة یمكنھا مقاومة الھجمات اإللكترونیة 

تلبیة األمن واالمتثال للوائح الحكومیة

 الزیادة اإلجمالیة في اإلنتاجیة والكفاءة
التشغیلیة

 التخفیف من مخاطر العمل عن بعد في حقبة
ما بعد كوفید۱۹

إدارة البنى التحتیة لألعمال المعقدة
بتكلفة تنافسیة

تقلیل مخاطر األخطاء البشریة المدمرة

الحفاظ على ثقة العمالء من خالل
حمایة البیانات الخاصة

للمنظمة وزیادتھ بشكل  حمایة الحد األدنى 
كبیر على المدى الطویل

ضع ثقتك في حلول األمن السیبراني
 الرائدة في الصناعة من أمان
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باستمرار  السیبرانیة  والتھدیدات  الھجمات  تتطور  الیوم،  بیئة  في 

وتعرض المؤسسات لمخاطر یصعب مكافحتھا. في أمان، نتفھم أن 

مؤسستك  ذكاء  لحمایة  السیبراني  األمن  لتكثیف  حان  قد  الوقت 

وخصوصیتھا وإنتاجیتھا. أمان ملتزمة بمساعدة المنظمات العامة 

أمن  حلول  توفیر  خالل  من  النجاح  على  والحكومیة  والخاصة 

إلكتروني شاملة ومستدامة جاھزة للتسلیم حتى یتمكنوا من التمتع 

باألمان األمثل في جمیع أنحاء المنظمة.

إدارة  في  السیبراني  األمن  خدمات  من  المرنة  مجموعتنا  تشمل 

المخاطر والدفاع واالختبار والضمان الذي یمكن أن یساعدك في 

تأمین إطار العمل التنظیمي الخاص بك. یقوم فریقنا من المھندسین 

تحلیل  بتنفیذ  التقییم  في  السیبراني  األمن  في  والمتخصصین 

بروتوكول متعدد الطبقات لتحدید أي مخاطر على مؤسستك. یزود 

نظامنا الدفاعي متعدد المستویات شركائنا بأحدث األدوات إلعداد 

مؤسستك إلدارة المخاطر السیبرانیة. نحن نقدم تقاریر مفصلة عن 

أي ثغرة أمنیة قد تكون لدى مؤسستك باإلضافة إلى حلول مبتكرة 

إلصالحھا.

لماذا
حلول مرنة نحن؟

تجربة شاملة

تنفیذ على مستوى عالمي

خدمة األمن السیبراني
متعددة األستخدام

خبراء األمن السیبراني
جمیع خدماتنا مصممة خصیصاً لتلبیة أھداف 

مؤسستك. نحصل على فھم متعمق للمكان
 الذي ترید أن تذھب إلیھ مؤسستك قبل إنشاء 

حل فرید لألمن السیبراني لھا.

یتمتع فریقنا بسنوات من الخبرة في شن 
الحرب ضد مجرمي األمن السیبراني وشھد 
جمیع الھجمات والتھدیدات األكثر خبثًا في 
الصناعة، لذا فھم في وضع فرید لمساعدة 

مؤسستك.

نقدم حلوالً حدیثة ومتطورة لألمن السیبراني تستفید 
من أحدث التقنیات وتدمجھا مع الحلول المجربة 

والمختبرة لتحسین وضع األمن المؤسسي.

نحن نقدم حلوالً متعددة المستویات خطوة 
بخطوة تم تصمیمھا بناًء على تقییم واختبار 
شاملین لضمان عدم بقاء ثغرات أمنیة غیر 

مكتشفة.

درس أخصائیو األمن السیبراني لدینا من 
جامعات عالمیة ولدیھم تراخیص

وشھادات، باإلضافة إلى سنوات من الخبرة 
في التعامل مع مجموعة واسعة من قضایا

 األمن السیبراني.

عن الشركة
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ال تدع بیاناتك تقع في األیدي الخطأ! "كل ابتكار جدیر باالھتمام یحتوي على عیوب ، سواء كانت مرئیة أم ال، معروفة أو غیر معروفة" نشعر 

أن االنظمة أنشئت بسھولة الوصول الیھا وبالتالي تكمن العیوب فیھا. ھدفنا ھو دعم الشركات / المنظمات من خالل جلب اإلبداع وتقدیم الحلول 

التي تفیدھم مع حمایة أنظمتھم وأصول تكنولوجیا المعلومات.

رئیس قسم االمن السیبراني -أمان

نحن نساعد في تغطیة المخاطر التي تأتي من التھدیدات الداخلیة والخارجیة، وكشف أھداف األصول واألشخاص، وتحدید مخاطر التعرض

للبیانات، والھویة الناشئة والحلول المبتكرة لمكافحة الھجمات اإللكترونیة.

رئیس شركة أمان للحلول االمن السیبراني

تتجاھل العدید من المؤسسات إجراء استشارة بشأن األمن السیبراني أو إجراء تقییم سنوي لتقییم المخاطر حتى تتعرض لھجوم إلكتروني،

إما یضر بسمعتھا أو یضر بأصولھا. وفي ھذه الحالة، یعرفون قیمة األمن السیبراني وقد تكون التكلفة باھظة.

ماجد، مؤسس مشارك 

رسائل من أمان
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عمالئنا



Info@aman.com.sa+966537754775www.aman.com.sa

نستطیع المساعدة
اتصل بنا للحصول على مزید من المعلومات حول حلول األمن السیبراني 

والخصوصیة لدینا.


