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٠٥

عبر السنين، أصبحت ديتاساد شعاًرا مرادًفا للجودة والهندسة األلمانية تم صياغتها محلًيا
خصيًصا للمملكة.

تمتاز ديتاساد بعمق متجذر في المجال، كما أنها تلتزم بارتياد المزيد من النشاط التنموي
والتطوير لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية. كذلك، تطرح

ديتاساد فرًصا جديدة تدعم التطوير المهني وتوفر تحديات متجددة لدعم همم السعوديين
والسعوديات وخريجي الكليات، فضًال عن خططها لتأسيس برامج تدريب مهني

وشراكات مع الجامعات.

إن معايير الجودة واإلبداع والتحسين هي القوة األساسية الدافعة لمبادئ وقيم شركتنا. تقوم
ديتاساد بتحسين مستمر ألنظمتها من خالل الجودة والتدقيق ونيل الشهادات. يجدر بالذكر هنا

أن ديتاساد هي واحدة من مؤسستين اثنتين في المملكة العربية السعودية حائزتين على
شهادة TL٩٠٠٠ لخدمات مركز تشغيل الشبكة، ضمن باقة الخدمات المدارة.

ديتاساد هي شركة محدودة المسؤولية مسجلة في السجل التجاري في الرياض تحت رقم
 ١٠١٠٠٤٣٨١٣. المساهمون هم شركة فال القابضة العربية بنسبة ٥٣٫٥٪ وديتيكون الدولية

عضو مجموعة دويتشه تليكوم بنسبة ٤٦٫٥٪. هذه الشراكة أتاحت لديتاساد الحصول على
التقنيات والموارد والقدرات المالية من المؤسسات الرئيسية المحلية والعالمية.

ديتاساد ملتزمة ألن تصبح مساهًما رئيسًيا في تحقيق األهداف الطموحة لرؤية ٢٠٣٠ وبرنامج
التحول الوطني ٢٠٢٠.
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تأسست ديتاساد في عام ١٩٨٢ كنموذج ناجح لشراكة سعودية - ألمانية عالية التقنية.
تمتلك ديتاساد سجًال مشهوًدا من اإلنجازات كمساهم رئيسي في تنمية وتطوير قطاع 

التصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية.

خبراتنا المعروفة والمعترف بها في المجال، وسجلنا القياسي في تشغيل أعمال عمالئنا بجهود
فريقنا المؤهل بأحدث ما توصلت إليه التقنية من عمليات ومنهجيات وبرامج، مكنت بجدارة
عمالئنا من قيادات القطاع العام والخاص إلى االرتقاء بقيمة األصول وتنفيذ التحول الرقمي

بنجاح وتحسين الربحية والكفاءة.

نبني ونؤسس ونعتمد على عمالة هي في األساس مقتدرة ومتحمسة، وهدفنا أن يحصل
العميل على تجربة مميزة من خالل تأمين حلول مصممة تمّكن من االرتقاء بأصول وموجودات

مؤسسات عمالئنا. كما نركز على المجاالت والمشاريع التي نستطيع أن نقدم فيها إسهاًما هاًما
يفضي إلى نجاح عمالئنا ويحقق أهداف رؤية ٢٠٣٠ في المملكة العربية السعودية.

استناًدا إلى أفضل الممارسات ونماذج التشغيل والتقنيات اإلبداعية، توفر ديتاساد متطلبات
حلول االتصاالت وتقنية المعلومات وعقود تسليم المفتاح، منها: التصميم، تنفيذ الشبكات

المدمجة المتكاملة، وحلول الربط، والخدمات المدارة، وعمليات مركز المعلومات، والحلو
 السحابية. وتدعم باقة خدماتنا دورة الحياة الكاملة لقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات ابتداًء

من تحديات التخطيط، وتوريد المعدات، وتنفيذ عقود تسليم المفتاح، إلى التشغيل الكامل
لخدمة العمالء، متضمًنا أعلى مستوى من الموثوقية والكفاءة في تشغيل أنظمة عمالئنا

في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات.

لقد نفذت ديتاساد العديد من عقود تسليم المفتاح، وأنجزت الخدمات االستشارية وعقود
التشغيل والصيانة لمؤسسات مالية رائدة، ولوزارات وهيئات حكومية أخرى، ولمشغلي

االتصاالت ولموردي المعدات ولهيئات أخرى كثيرة معظمها أصبحت مخلصة ووفية لديتاساد،
وهي ُتقدر التزام ومساهمة ديتاساد في نجاحها وكذلك تقدر تزويدها بالتقنيات الهندسية

والجودة والمعايير التشغيلية وتقنية االتصاالت األلمانية.
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ديتاساد الرؤية واألهداف

الرؤية
بحلول عام ٢٠٢٥، ستكون ديتاساد، وكمساهم رئيسي في رؤية ٢٠٣٠، من بين أفضل

 ٥ مزودي خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المملكة العربية
السعودية وستتصدر الصادرات التقنية للمملكة بحوالي ربع اإليرادات من األسواق الدولية.

األهداف
تقدم ديتاساد خدمات وحلول متكاملة من خالل االستمرار في االبتكار وربط العالمين

المادي واالفتراضي، ألجل بناء شراكات موثوقة طويلة األجل. 2012
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ديتاساد - شراكة كاملة لحلول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

قصة نجاح عمرها ٣٩ عاًما في مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

أعمال صيانة وربط الشبكات

مراقبة الترددات

تجميع مركز المعلومات

األمن اإللكتروني

(FTTx) خدمات البنية التحتية لالتصاالت

(VSAT) ربط شبكات الشركات - فيسات

حوسبة سحابية
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قيم ديتاساد
مسؤولية اجتماعية وبيئية

النزاهة واالحترام نظرة مستقبلية

عدم التشويشمًعا نحن أقوى

خبرة ديتاساد
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خالل السنوات الخمس الماضية، قمنا بدعم العديد من العمالء في قطاعات
السوق المختلفة، والشراكات التالية هي أبرزها.

االنجازات: المشاريع الحاصلة على جوائز
خالل السنوات الخمس الماضية حتى عام ٢٠٢١

مراقبة الطيف الترددي وإدارة التردد لهيئة االتصاالت وتقنية المعلومات (لجنة االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات) ألكثر من ٢٥ عاًما بما في ذلك الخدمات عن ُبعد. 

شراكة استراتيجية مع هذه الشركة لمدة ٥ سنوات. توفر االتفاقية نظام تسليم متكامل
بواسطة ديتاساد.

الشراكة مع باكستان لالتصاالت هدفها هندسة وتشغيل وإدارة QCloud بما في ذلك
فهم معمق للسوق المحلي وإدارة حلول األمن السيبراني القائمة على  ديتاساد سحابة 

Ultimate SOC Solutions ديتاساد

شراكة إستراتيجية مع شركة زين للملصقات السحابية البيضاء وإدارة تجهيزات العميل.

الشركة السعودية للكهرباء: تدير هذه الشركة مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة من
خالل توفير تسهيالت إدارية وإدارة تجهيز العمالء.

مراقبة وإدارة المنصات والتطبيقات واألمن اإللكتروني للشركات في المقر الرئيسي والفروع.

شراكة مع نوكيا

PTCL Pakistan و MODA و Ericsson و Nokia و ZTE و Mobily مجموعة واسعة من الخدمات لشركة



ISO 45001:2018ISO/IEC 27001:2013

TL 9000V R62/R5.6 & ISO 9011:2015ISO 9001:2015

١١ ١٠

إن معايير الجودة واإلبداع والتحسين هي القوة األساسية الدافعة لمبادئ وقيم شركتنا. تقوم ديتاساد
بتحسين مستمر ألنظمتها في الجودة والتدقيق ونيل الشهادات. في هذا السياق، ديتاساد هي واحدة

من مؤسستين اثنتين في المملكة العربية السعودية حائزتين على شهادة TL٩٠٠٠ لخدمات مركز تشغيل
الشبكة، ضمن باقة الخدمات المدارة.

عبر السنين أصبح لديتاساد شعاًرا مرادًفا للجودة والهندسة األلمانية تم صياغته محلًيا خصيًصا للمملكة.

اإلنجازات: شهادات رائدة



ديتاساد
فريق العمل والهيكل التنظيمي
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تتواجد مراكز بيانات ديتاساد والحوسبة السحابية في منطقتي الرياض وجدة في المملكة العربية
السعودية. تخضع مراكز البيانات ألعلى معايير األمان لحماية بيئتنا السحابية.

الرياض

جدة

ديتاساد - مراكز البيانات وسحابة المؤسسة اآلمنة

 المملكة العربية السعوديةمراكزنا في

٣٨
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نؤمن في ديتاساد ايماًنا راسًخا أن أهم ما لدينا هم موظفينا ذوي الخبرة والكفاءة العالية.
يتألف فريق العمل من حوالي ١٠٠٠ خبير، من أكثر من ٢٥ جنسية، يشكلون جميًعا فريق عمل

متماسك. يتوزع هؤالء على أكثر من ٣٨ موقع لمراكز الصيانة في المملكة، بمستويات خدمة
عالية الجودة ونموذج تشغيل ٢٤/٧ يضمن أعلى مستوى من الموثوقية ورضا العمالء.

فرقنا في مراكز الصيانة جاهزة دوًما للتواصل مع الزبائن في الوقت والمكان المناسبين
لتأمين الخدمة بجودة عالية.

القريات

الجوفعرعر

تبوك

حائل 
حفر الباطن

سكاكا

بريدة الدمام
جالجل

الدوادمي

الرياض
جدة

الطائف

الباحة

أبها
نجران

جزان

مكة

الهفوف

المدينة

الوجه

ينبع

ديتاساد - الفريق والتنظيم
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سنة
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مركز
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خدماتنا
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ديتاساد - خدمات وحلول

١٩

ديتاساد - خدماتنا

تقوم ديتاساد بتقديم حلول تسليم مفتاح كاملة لالتصاالت وتقنية المعلومات لتمكين العمالء من
معالجة تحديات األعمال وتقنية المعلومات ورفع إمكانيات التحول الرقمي وتحقيق الكفاءة وتقليل التكلفة.

الربط وشبكات
الشركات

مركز المعلومات
وسحابة ديتاساد

حلول التنفيذ الخدمات المدارة

دورة الحياة للبنية
التحتية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

خدمات
التشغيل المدارة

األمن االلكتروني

حلول السحابات
الهجينة

تحليل الذكاء
االصطناعي

فيسات
وحلول االتصال

حلول إنترنت األشياء مراكز المعلومات

وتشتمل خدماتنا الرئيسية على:
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توفر ديتاساد طيًفا واسًعا من خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات الفضائية واألرضية واإلنترنت
وحلول الربط في المملكة العربية السعودية بمعزل واستقاللية عن المشغلين.

حلول ربط أرضية من ناقل محايد وفعالية في التكلفة
 ربط فضائي للبيانات والصوت

حلول عرض النطاق مخصصة أو مشتركة
خيارات وصالت متكررة جغرافًيا من حيث الناقل توفر خدمات عالية

ربط بيانات وإنترنت مخصص أو مشترك في أي مكان بالمملكة
حلول حماية DMZ وحماية الجدار الناري المتوافقة للمتطلبات

تحليل شبكات الشركات (تدفق الحركة، نبذة عن التطبيقات، الحمولة / واالزدحام)
الشبكة المثلى (ضغط البيانات وجودة الخدمة وسياسات التوصيل)

حلول متجانسة لكافة اتصاالت أعمالك (صوت، أو فاكس، أو صورة، أو تبادل بيانات)
توريد وتركيب وتشغيل معدات الربط النشطة والسالبة

تمتلك ديتاساد محطات أرضية ومركز تحويل للتوصيالت والخدمات الفضائية
صفر تأخر افتراضي لفترة تطبيقات االستجابة

خيارات مالية مرنة بالنسبة لحسابات األصول وللتقنيات اإلدارية
شبكات مرنة وطبوغرافيا االتصاالت الفضائية

توصيالت البوابة Gate Way إلى شبكات أرضية أو شبكات أخرى

الربط وشبكات
الشركات
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توفر خدمات االستضافة والتأجير بمركز المعلومات التابع لديتاساد حلول تأمين حيز يستوعب
معدات تقنية المعلومات لكبار عمالئنا مع توفر موثوقية رائدة ودعم تشغيلي. مراكز المعلومات

التابعة لنا مستقلة من حيث التشغيل وغير مرتبطة بمشغل محدد. أما مرافق التقاء توصيالت 
لربط التابع لنا تؤمن التوصيل لكافة مقدمي الخدمة الرئيسيين المرخصين في المملكة، وكذلك

لمركز لتحويل والربط الخاص الفيسات VSAT في طبوغرافيا متنوعة ومكررة جغرافًيا.

مركز المعلومات

مراكز معلومات في الرياض وجدة
التأجير واالستضافة ألنظمة تقنية المعلومات ذات المهام الحرجة في مرافق مصادق عليها وآمنة

سعة إضافية لمركز المعلومات قيد التخطيط
TUEV/IT ٣ لبنية تحتية موثوقة ومصدقة من قبل Tier خدمات تتجاوز الدرجة الثالثة

أقفاص خاصة وآمنة بنفس مستوى حماية البطاقات االئتمانية
نخبة من كبار العمالء الموثوق بهم

حلول خدمات مرنة محددة ومتوافقة مع العميل
برمجيات SAP التطبيقية المصادق عليها لتشغيل البنية التحتية

ربط MPLs بين مراكز المعلومات باستخدام معالج إشارات رقمية متنوع
أماكن استمرارية األعمال وأماكن التجهيز
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حلول النشر

٢٢

توفير األمن المادي والمنطقي لمدة ٢٤ ساعة يومًيا و٧ أيام أسبوعًيا، بما يضمن بناء حماية استباقية
وتفاعلية، ُتساهم في تعزيز الوعي واألمن الشرعي

تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات على مستوى عالمي لحماية بياناتك القيمة المستضافة
في المملكة العربية السعودية

تقديم الدعم الالزم في عملية التحول من بيئة تقنية المعلومات التقليدية إلى الحلول السحابية
توفر شراكات مع موفري الخدمات السحابية الدولية فائقة النطاق ضمن أعلى مستوى من

المرونة االقتصادية والتوطين
العمل مع مراكز بيانات موثوقة للغاية في المملكة العربية السعودية

التحكم في البيانات
تكامل البنية التحتية القائمة

قدرات التنفيذ والدعم محلية
خيارات واسعة للخدمات السحابية، الخاصة والعامة والمختلطة

ضمان سالمة البيانات والتطبيقات خالل عملية الترحيل 
حلول وخدمات متخصصة

نماذج تجارية مرنة
اختياري محلي و Amazon AWS عام

مركز البيانات
والتخزين السحابي

موجات صغرية
PMR 

مركز
التحكم

المكاتب
الرئيسية

الشبكات المحلية
الالسلكية

محطة

سحابة ديتاساد، هي الحل السحابي األكثر أماًنا للمؤسسات والمتوفرة حالًيا في المملكة العربية 
السعودية، والذي يضمن تقديم باقة من الخدمات السحابية واألمنية الُمتكاملة والُمدراة على رأس 

مجموعة من البنية الرقمية التحتية التي ُتغطي القطاع الخاص. نتطلع من خالل التقنيات السحابية العامة 
والُمجتمعية ومن خالل تركيزنا على المنظمات العامة والخاصة، للعمل على تقديم الحلول المثالية 

لُعمالئنا والجمع بين خدمة ُعمالئنا وتقديم وفرة أكبر في الحجم والمرونة والتكلفة.
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استبيانتأمينإدارة الجودة
وتصميم

الحلول
التقنية

إدارة
مشروع

حلول الطاقةبناء الحلول
والتبريد

شبكة التبديل
والنقل

تركيب الهوائيات
واألبراج

فسخ عقد

كابلالربط 
سحب

أعمال أنابيب
مدنية

تصريح

توفير
الموارد

إنشاء
البيانات

االختبار
والقبول

اتصال
إنترنت األشياء

نظام
المراقبة بالفيديو
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حلول النشر

خدمات نشر األجهزةحلول تشغيل مفتاح تبادل المعلومات

حلول النشر هي ذراع ديتاساد التنفيذي لتأمين حلول خدمات تبادل معلومات تسليم مفتاح للعمالء
تغطي القطاع األوسع لإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. يتمتع العمالء بالمرونة الختيار الحلول

بأكملها أو جزء منها وفًقا الحتياجاتهم

شبكة األلياف البصرية (توصيل األلياف، خط المشتركين
الرقمي، التوصيالت، شبكة بعيدة المدى)

شبكة السلكية (الجوال، الميكروويف)
التشغيل وشبكة النواقل

بناء حلول داخلية
الطاقة المشغلة لالتصاالت، حلول المسح والتبريد

ربط إنترنت األشياء

IP رفوف وملحقات
مراقبة الطيف الترددي

إدارة التردد
VSAT معدات الفيسات

البنية التحتية لمراكز البيانات
حلول الطاقة البديلة

جسور إيثرنت

مركز تدريب ديتاسادخدمات التصميمالخدمات االستشارية
تصميم الشبكة

مراجعة وتدقيق الشبكة
مرونة وصالت الشبكة

تحسين الشبكة نحو األمثل
نقل الشبكة

تحديث الشبكة 
دوريات مراقبة الشبكة

توفير الموارد الماهرة

نظام المعلومات الجغرافية
شبكة ثابتة

شبكة السلكية
المسوحات والمخططات حسب التنفيذ

مراجعة وتدقيق التصميم

إدارة السالمة والصحة والبيئة
تدريبات ميدانية
تقني وتخصصي

تدريبات وظيفية
القيادة واإلدارة



٢٦

الخدمات المدارة

الخدمات المدمجة التكاملية

الخدمات المدارة

خدمات التصميم والهندسة
تسليم مفتاح لبنية تحتية خاصة بالشبكة

تكامل تطبيق الشبكة / النظام
شبكة روابط الناقل متعددة التقنية

إدارة ومراقبة الشبكة 
دورة حياة كاملة لشبكة خارجية

تحسين وقياسات مستمرة للشبكة
الصيانة الوقائية والتصحيحية

الخدمات الفنية والتوظيف الميداني
خدمات مركز تشغيل الشبكة المدارة مع مركز العمليات

وكاونتر الخدمة على مدار الساعة في األسبوع ٧/٢٤
التزامات باتفاقيات فردية ومرنة لمستوى الخدمة والتشغيل

مع االستجابة واالستيراد للخدمة خالل وقت وجيز في
كافة أرجاء المملكة

الخدمات االستشارية
خدمات قياسية ومرجعية لألداء

تشغيل آلي للخدمة وإنترنت األشياء
هندسة الشبكة والتصميم والتحسين

ترتيب البنية التحتية لتقنية المعلومات
مراجعة األداء/ العمليات/الشبكة

تصميم الشبكة
تحسين الشبكة نحو األمثل

تصميم وفًقا لتسعير السوق
تطوير نظام المنتج

٢٧

الخدمات المدارة

الدعم الفنيالبرامجالتغطيةالعنصر البشري

تمتلك ديتاساد قوى
عاملة قوامها أكثر من

 ١٠٠٠ شخص من
مهندسين ومشرفين

وفنيين ومدراء مشاريع

توفر باقة خدمات ديتاساد المدارة تشغيل عالي الموثوقية لتقنية المعلومات وشبكات االتصاالت والبنية التحتية
والتطبيقات مع تواجد كامل في كافة أرجاء المملكة وااللتزام باتفاقيات (SLA) صارمة السترداد الخدمة

أكثر من ٣٨ مركز صيانة
في كافة أرجاء المملكة

البيانات وبروتوكوالت اإلنترنت ومعدات االتصاالت: خدمة الراوتر المدارة و خدمة سطح المكتب المدارة
شبكات النقل والتوصيل بعيدة المدى، وتوصيل الفايبر إلى المنازل، والجوال، واالتصال عبر األقمار الصناعية "الفيسات"

الشبكة الخارجية والشبكة الداخلية
محطات الكايبل البحري ومحطات األقمار األرضية

دعم البنية التحتية الميكانيكية والكهربائية وصيانة المباني التقنية
حلول تقنية معلومات خارجية من (طرف - إلى - طرف) وإدارة خدمة تقنية المعلومات

المستوى ١
المستوى ٢

المستوى ٣ و٤
كاونتر الخدمة على مدار

الساعة في األسبوع (٧/٢٤)

نظام إدارة القوى العاملة
برنامج الوقت المستقطع للصيانة

نظام التذاكر
مركز تشغيل الشبكة



ديتاساد
الحلول



٣١

خدمة إدارة األسطول من ديتاساد توفر لعملك األدوات والتقارير الالزمة
لمساعدة زيادة كفاءة المركبات من خالل مراقبة وإدارة وتتبع سلوكيات

وأنشطة بيانات سائق المركبة. ستوفر لك خدمة ديتاساد إلدارة األسطول
عرًضا فورًيا لموقع المركبات وتفاصيل السرعة والتوقف ومخالفات القيادة

وسجل السيارات إلى جانب أدوات دعم التحليالت. عزز أداء أسطولك وخفض
من تكاليف التشغيل باستخدام خدمة إدارة األسطول من ديتاساد لجميع

أنواع المركبات التي تمتلكها بغض النظر عن حجمها وطرازها.

خدمة إدارة األسطول

األسطول

٣٠

المــراقبةاألسطول
بالطاقة الشمسية

الذكـــــاء
االصطناعي

ــن أمـــــــــ
المعلومات



٣٢

برمجيات مخصصة للمراقبة وإدارة وتتبع المركبات والسائق

تقارير مخصصة ولوحة معلومات بشكل يومي، أسبوعي أو شهري

مراكز خدمة متوافرة في أنحاء المملكة العربية السعودية

استخدام أحدث التقنيات والتحديثات في بيئة اآلمنة

األنظمة محمولة ومعيارية وقابلة للتمديد وتوفر مرونة حسب المتطلبات التشغيلية

 خدمات تحليلية متقدمة من خالل الموقع وتطبيق الجوال

يتم استضافة الحل محلًيا في مركز بيانات معتمد من ديتاساد من الدرجة األولى

يوفر تاريخ المركبات: السائقين، السرعة، التوقفات، األميال، استهالك الوقود

يوفر تاريخ المركبات: التأمين والخدمة وقطع الغيار والحوادث

فوائد    الخدمة

٣٣

حلول جاهزة لعملك حسب الطلب

االلتزام بالقوانين الخاصة بمجال عملك

تحسين اإلنتاجية وتعزيز 
سالمة سائقي السيارة

فريق محترف لدعمك بحلول مصممة
وتحسين اإلعدادات الحالية

تحسين سلوك السائق وسالمته

السماح لفريقك بالتركيز على
األعمال األساسية للشركة

تخفيض تكلفة التشغيل
وجهود إدارة المركبات

تطوير وتخفيض وإضافة
خدمات جديدة بسهولة

تخطيط الطريق وتعيين
المهام بشكل أفضل

التخطيط للصيانة الوقائية

مميزات    الخدمة



٣٤

يتم تحويل Capex الخاص بك إلى Opex من خالل حزم
الخدمات المقدمة والمخصصة الحتياجات عملك بأحدث

التقنيات واألدوات التحليلية المتقدمة.

تعد قطاعات األعمال الخاصة والحكومية بمختلف مجاالتها
وأحجامها المستفيد األول من هذه الحلول، ال سيما في

مجال الخدمات اللوجستية والنقل الذي يبحث عن حل
شامل إلدارة األسطول

القيمة المضافة لحلول ديتاساد إلدارة األسطول

من المستفيد من هذه األنظمة والحلول

٣٥

توفر ديتاساد أنظمة تعمل على الطاقة الشمسية مصممة ومختبرة
ومطورة لتأمين مراقبة تلفزيونية عالية الدقة، من خالل شبكات السلكية
واتصاالت عبر األقمار الصناعية في المواقع الصعبة والنائية، مثل مواقع

البترول والغاز النائية، الحدود الدولية، مواقع أعمال البناء، الطرق السريعة
والمراقبة األمنية. عادًة، تفتقر هذه البيئات إلى المباني الثابتة والطاقة

واالتصال، لذلك من األساسي أن تكون األنظمة مصممة لتكون مستقلة
تماًما ويمكن نقلها بسهولة ونشرها بسرعة.

حلول المراقبة واالتصال بالطاقة الشمسية

المــراقبة
بالطاقة الشمسية



٣٦

فوائد    الحلول

توفر لك هذه الحلول حماية أمنية، مراقبة وتغطية فورية

معدات اتصاالت األقمار الصناعية من الجيل الثالث أو الرابع عند الحاجة

مقاييس ضد السرقة والتخريب: نظام مالحة مدمج ومفصالت مخفية وخزائن
محكمة بالكامل ومتينة ومقفلة بتصنيف (IP ٦٦) وطوق لمكافحة التخريب

(في حال الرغبة يمكن إضافة حساسات)

برمجيات مخصصة للمراقبة عن بعد وفحص صحة النظام

مراكز خدمة متوافرة في أنحاء المملكة العربية السعودية

حلول كاملة من خالل سلة واحدة من الكاميرات، ومسجالت الفيديو
المتصلة بالشبكة، والتخزين ومتطلبات الشبكة

وحدة مبنية هندسًيا لتدوم طويًال كما أنها قابلة إلعادة التدوير بنسبة ٩٩٪

خدمات NOC لتقديم تقارير ولوحات تحكم مخصصة يومًيا أو أسبوعًيا أو شهرًيا

أدوات تحليل متقدمة ألنظمة الكاميرات التابعة للموقع اإللكتروني
وتطبيقات الهاتف المحمول

٣٧

حل أمني خارج نطاق الشبكة قادر على إيصال صورة بدقة عالية على مدار
الساعة ٧/٢٤ عن طريق التزود بالطاقة الشمسية المتجددة

حلولنا المتكاملة مدروسة من قبل مهندسين مدربين ومعتمدين من ديتاساد

متاحة للتأجير والشراء والتقسيط

استخدام أحدث التقنيات والتحديثات في بيئة آمنة

يركب ويشغل خالل ساعة واحدة من وصوله إلى الموقع

يركب ويشغل خالل ساعة واحدة من وصوله إلى الموقع



٣٨

حلول جاهزة لعملك حسب الطلب

االلتزام بالقوانين الخاصة بمجال عملك

تحسين اإلنتاجية وزيادة سالمة
ممتلكاتك في المواقع البعيدة 

مستويات تشفير عالية للمشاريع
ذات المستوى األمني العالي

المولد الشمسي الوحيد في السوق القادر على تشغيل ١٠٠٪ من الطاقة الشمسية طوال العام

 التوزيع والتفعيل السريع – يمكن تأسيس نظام االتصال المستقل عن بعد (ARC) في أي مكان من خالل
إشارات الجيل الثالث/الرابع أو عن طريق االتصال عبر األقمار الصناعية لنقل البيانات وبث الفيديوهات إلى

الخادم المركزي أو الهاتف النقال أو إرسال تنبيهات ألي مستخدم أو سحابة عن طريق التنبيه

السماح لفريقك بالتركيز على
األعمال األساسية للشركة

SRتخفيض تكاليف التشغيل وجهود
اإلدارة في الموقع

سهولة إضافة ودمج خدمات جديدة+
حسب متطلبات موقعك

فريق محترف لدعمك بحلول مصممة
وتحسين اإلعدادات الحالية

مميزات    الحلول

٣٩

تم تصميم الحلول وتطويرها استجابة للتحدي المتمثل
في توفير مراقبة تلفزيونية عالية الجودة وشبكات السلكية

واالتصاالت عبر األقمار الصناعية في مواقع مليئة بالتحديات
مصممة خصيًصا الحتياجات عملك بأحدث تقنيات وأدوات

تحليلية متقدمة.

تعد قطاعات األعمال الخاصة والحكومية بمختلف مجاالتها
وأحجامها المستفيد األول من هذه األنظمة، ال سيما

القطاعات التي تعمل في مواقع البترول والغاز النائية،
مواقع أعمال البناء، المناسبات الخاصة، مواقع الدفاع

العسكرية، الطرق والمناطق الريفية.

القيمة المضافة لحلول ديتاساد للمراقبة واالتصال بالطاقة الشمسية

من المستفيد من هذه األنظمة والحلول



٤٠

تمكين الشركات من خالل حلول الذكاء االصطناعي لتحليل البيانات،
وتوفير الرؤى واتخاذ القرارات الذكية من خالل تقديم خدمة عمالء

مختلفة وخلق ميزة تنافسية.

حلول ديتاساد للذكاء االصطناعي

الذكـــــاء
االصطناعي

٤١

التواصل مع األنظمة الذكية باستخدام اللغة الطبيعية للبحث والتواصل

 إتاحة اعتماد األفكار القابلة للتنفيذ

 تحسين أتمتة النظم واستخدام بيانات التعلم اآللي

 تسريع تحليل البيانات وإعدادها

 المساعدة على تنسيق تحليالت البيانات من خالل الذكاء االصطناعي

فوائد    الخدمة



٤٣

يضمن توفير إدارة بيانات متقدمة مع تجربة عمالء
مميزة معتمدة على المعلومات المتاحة وتوليد
أفكار تجارية لجميع األعمال عبر وحدات مختلفة

بغض النظر عن خلفياتهم.

القيمة المضافة لحلول الذكاء االصطناعي الخاصة لدى ديتاساد

عمالء القطاع الحكومي والشركات في مختلف األحجام
والقطاعات الذين يبحثون عن قوة الذكاء االصطناعي

وتحليالت البيانات لتحقيق أهداف أعمالهم.

من المستفيد من هذه الخدمة؟

٤٢

تمكين اتخاذ القرار المستند إلى البيانات وزيادة االعتماد على األرقام عبر تحويل الشركة
للبيانات والتقارير إلى مخططات بسيطة لتمكين األعمال

ستتمكن الشركات من الحصول على
البيانات وتحليلها في وقت أقل

تمكين البحث عن طريق الكتابة أو
األمر الصوتي للتحدث إلى حساب

معالجة الذكاء االصطناعي الخاص بك

يسهل على المستخدمين من رجال
األعمال استخراج أفكار األعمال المعقدة

استخدام التعلم اآللي القابل للتكرار
ألتمتة أنواع معينة من التحليالت

واستعمالها في المستقبل

مميزات    الخدمة



٤٥

فوائد  حلول أمن المعلومات

يوفر دعم وحماية استباقية بواسطة خبراء األمن الرقمي لمدة على مدار اليوم والشهر والسنة

المرونة في الحصول على مجّمع في مكان العمل لتوفير الحماية متعددة الطبقات

تعتمد ديتاساد على حلول قائمة على الخدمة السحابية داخل السعودية

يوفر حًال إدارًيا كامًال من االكتشاف إلى إعادة الحل

تقديم تقارير وتحليالت عن التهديدات المحتملة في الوقت الحقيقي

الحلول مدعومة بأحدث التقنيات المعترف بها

٤٤

تدعم ديتاساد حلول أمن المعلومات لتلبية متطلبات العمالء
واحتياجاتهم في المراقبة واإلدارة من خالل التحليل والحماية.

كما تحمي أصول الشركات من مختلف الهجمات اإللكترونية
والتهديدات، وذلك بمساعدة فريق محترف من الخبراء وأدوات

التكنولوجيا المتقدمة. كل هذه العمليات تنفذ بمعايير دولية
لتفادي الحوادث األمنية، الهجمات والتهديدات.

حلول أمن المعلومات

ــن أمـــــــــ
المعلومات



حلول CDC من ديتاساد تتضمن سجالت أمنية متكاملة من أنظمة وتقنيات مختلفة

٤٦

مميزات    الخدمة

٤٧

تقوم بتحويل النفقات الرأسمالية إلى النفقات
التشغيلية من خالل ملف باقات الخدمة المصممة
خصيًصا الحتياجات العمالء بأحدث بيئة التكنولوجيا

واألدوات التحليلية المتقدمة.

القيمة المضافة لحلول أمن المعلومات من ديتاساد 

عمالء الحكومة والشركات في القطاعات المختلفة
وبأحجام مختلفة، ال سيما الشركات في مجال

التكنولوجيا الفائقة والجهات التي تبحث عن تعزيز
مراقبة األمن وتكنولوجيا المعلومات وحلول اإلدارة.

من المستفيد من هذه الخدمة؟

تحسين االستفادة من البنى
التحتية للشركات وتطبيقاتها

ضمان أداء أنظمة تكنولوجيا
المعلومات والشبكات مع الصيانة

األمنية المثلى

SOC تنفيذ مسار سريع لحلول
المطلوبة كجزء من مركز الدفاع

زيادة األنظمة والتطبيقات
لدعم احتياجات العمل



٤٩

SIEM تحليالت سلوك نقطة النهايةالجيل القادم من

تحليالت سلوك الشبكة

إدارة السجل

تحليالت سلوك المستخدم

مراقبة نقطة النهاية
والتحقيق الجنائي الرقمي 

مراقبة الشبكة 
والتحقيق الجنائي الرقمي 

تحليالت سلوك المستخدم

٤٨

ما هي القيمة المضافة
لحلول أمن المعلومات

من ديتاساد؟



لماذا
ديتاساد



٥٢

ديتاساد شريك في األعمال ومقرها المملكة العربية السعودية، وهي ملتزمة
باالرتقاء وتعمل على تمكين التحول الرقمي وتقديم حلول تقنية منخفضة التكلفة.

نالت شراكتها استحساًنا لدى العديد من المؤسسات في سعيها للتحول الرقمي،
وبذلك تؤكد على أن عوامل النجاح الحرجة قد تمت معالجتها وتحقيقها.

لماذا ديتاساد؟

٥٣

ديتاساد شريك في األعمال وهي مدركة ومتفهمة لكامل المشهد

لدى ديتاساد ُقدرات ُمتكاملة مادية وافتراضية شاملة وواسعة

التزام بمواعيد التسليم النهائي للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت ومشروع التطبيقات

التزام طويل األجل تجاه مسيرة التحول الرقمي وال يقتصر على مشروع واحد

ملتزمون برغبتنا في دعم الهيكل التنظيمي بناء على سجل مشهود

التنفيذ واتخاذ القرارات مبنية على القيمة وضمان تحديد القيم واالرتقاء بها

تقديم أفضل أصول الممارسة والخبرة العالمية من خالل ٣٨ مركًزا منتشًرا في أرجاء المملكة العربية السعودية

ضمان إتاحة الوصول المباشر إلى أعلى قمة إدارية في وحدة األعمال واإلدارة العليا للشركة لكافة العمالء

نماذج مالية مرنة لتوفير حلول تجارية مثل: مشاركة اإليرادات، تسعير توليد القيمة، النفقات
التشغيلية مقابل اإلنفاق رأس مالي، التشغيل والتأسيس والتحويل، الشراكات العامة والخاصة،

عمليات إعادة الشراء للبنية التحتية، تصفير الدين طويل األجل 



خـــبرة
ومـــــراجع



٥٦

خبرة ومراجع

تتمتع ديتاساد بسجل حافل بالخبرات عبر تنفيذ المشاريع الناجحة ألكثر من ٣٥ عاًما، مما جعلنا شركة
رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ومن أهم مزودي الخدمات االتصالية

والتكنولوجية في المملكة العربية السعودية.
كما تمكنت ديتاساد من خالل ُقدرتها التنظيمية ومرونتها وخبرتها المعرفية الواسعة، من تنفيذ
مشاريع كبيرة ذات ُمتطلبات عالية. أهم الُعمالء في المملكة العربية السعودية، الذين نتشرف
بذكرهم على سبيل المثال ال الحصر، هم: شركة االتصاالت السعودية، هيئة االتصاالت وتقنية

المعلومات، أرامكو، أكبر المؤسسات المالية في المملكة إلى جانب العديد من الجهات الحكومية
األخرى، باإلضافة إلى عمالئنا من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

إن منهجنا الحريص على جودة التنفيذ وااللتزام بنجاح ُعمالئنا إنعكس على بناء شراكات طويلة
األمد، كما أننا تمكنا من خالل ذلك باالحتفاظ بُعمالئنا والحصول على مشاريع إضافية

وتمديدات للعقود. 

٥٧

خدمات الربط
وشبكات الشركات

حلول ربط الفيسات VSAT ألكثر من ٤٠٠٠ جهاز صراف آلي في جميع المؤسسات المصرفية
الكبرى في المملكة العربية السعودية

ربط النطاق العريض الفيساتVSAT بعمالئنا في شركات النفط والغاز والقطاع العام

حلول  الفيسات VSAT المصممة للقطاعات الصناعية والبحرية الساحلية

حلول شبكات الشركات لُعمالئنا في المؤسسات الحكومية وُعمالئنا في القطاع الخاص
في مختلف الصناعات بما في ذلك حلول سريعة اإلستجابة، وشبكات الشركات عالية األمان،

واالتصال باإلنترنت،  باإلضافة الى دقة التزامن والتوزيع وحلول ربط الشبكات النجمية



٥٨

مركز البيانات
السحابية

الحلول التنفيذية

نحن ُشركاء في تأجير واستضافة مراكز البيانات للمؤسسات المالية، والشركات التابعة ألرامكو،
وشركات البرمجيات العالمية، والهيئات الوزارية وُعمالء القطاع الخاص.

تم اختيارنا كمنفذ لمشروع شبكة النطاق العريض الوطني FTTH في إطار برنامج التحول الوطني
٢٠٢٠ بالمشاركة مع كافة المشغلين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية: شركة االتصاالت

السعودية، وضوئيات، وشركة االتصاالت المتكاملة ومنح ُكل منهم نطاق ُمعتبر من األعمال
توريد وتنفيذ البنية التحتية الوطنية لمراقبة الطيف الوطن

تسليم المفتاح بالكامل للمشاريع التالية: تنفيذ محطات أرضية  لألقمار الصناعية وشبكات
الميكروويف، ومحطات اإلرسال التلفزيوني الرقمي، ومحطات هبوط الكابالت البحرية لعدد من العمالء

تسليم المفتاح بالكامل، للبنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية بعيدة المدى التابعة لشركة
االتصاالت السعودية

٥٩

الخدمات
والعمليات المدارة

تنفيذ الخدمات المدارة وخدمات العمليات للبنية التحتية للشبكة بعيدة المدى لشركة االتصاالت
السعودية بما في ذلك البنية التحتية، للشبكة الخارجية ومكوناتها الموجبة والنشطة، والتي تم العمل

عليها بإدارة ديتاساد ألكثر من ٢٠ عاًما مع فرق العمل ُمحترفة تتضمن فرق فنية من الُخبراء يصل
عددهم إلى ١٢٠٠ خبير بدوام كامل

تشغيل وإدارة أنظمة التردد الوطنية وإدارة الطيف الترددي ألكثر من ٢٥ سنة
الخدمات المدارة ألكثر من ٤٠٠٠ محطات الفيسات (VSAT) للقطاع المالي والعمالء الصناعيين

مع ضمان مستويات خدمة صارمة في أي مكان في المملكة العربية السعودية
خدمات تشغيلية لمحطات شبكة الراديو الساحلية

خدمات استشارية لمراكز البيانات، وبيانات المطابقة وحلول هيكلية لإلتصاالت وتقنية المعلومات
خدمات العمليات والتأهيل الحكومي للبنية التحتية لشبكة األلياف الضوئية



٦٠

صندوق البريد ٢٢١٣٥
الرياض ١١٤٩٥

المملكة العربية السعودية

الهاتف:
 +٩٦٦٩٢٠٠٠١٢٢١

Info@DETASAD.com
البريد االلكتروني:

فاكس:
+٩٦٦١١٢٤٩٧٨٨٧

تفاصيل    االتصال 




