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غير االبتكار المتقدم وسيستمر في تغيير الطريقة التي نعيش ونعمل ونتواصل بها. 

دعنا نوجهك أثناء تحولك إلى العالم الرقمي.

بـــدأت العديـــد مـــن الشـــركات فـــي الوقـــت الحاضـــر فـــي فهـــم التغييـــر المتقـــدم لفوائـــده المتعـــددة مثـــل التكلفة 
المنخفضة، وتوسيع اإلنتاجية، والقدرة على التكيف، وتحسين تجربة العمالء. 

لكـــي تتمكـــن مـــن ســـد الفجـــوات التـــي تخلقهـــا االبتـــكارات المحوســـبة، مـــن الضـــروري اختيـــار الحلـــول المتقدمـــة 
المناســـبة لمتطلبات عملك، وبالتالي إن العمل مع أفضل شـــريك لديه الحلول واالبتكارات المناســـبة لدعمك 

في رحلتك إلى التحول الرقمي هو أمر أساسي.
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بدأ التحول السحابي - هل أنتم مستعدون؟
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IT Cloud  هي مزود الخدمة الرائد للشركات في قطاعات العمل المختلفة.  فإذا كنت تهدف إلى التوسع 
بشكل أسرع وتحسين استثماراتك والوصول إلى أهدافك، فإن IT Cloud هي أفضل خيار لك. 

عالقاتنا هي أهم جزء في عملنا. من خالل شـــراكاتنا وموظفينا وخدماتنا، سنســـاعدك على تحســـين وتطوير 
أداء بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بك. نحن نجمع بين خبرتنا والتقنيات الرائدة في العالم من تطبيقات 

وبيانات وأمن لتقديم حلول شاملة. 
فريقنا المتعاون ذوي الخبرة العالية يساعدك على تحقيق أهداف عملك من خالل إبقائك على اطالع دائم 

وسريع بأحدث المستجدات.
لدينا عمالء في القطاع الخاص والعام وفي شـــتى المجاالت مثل المجاالت الحكومية والطبية والمصرفية 

والتعليمية وغيرها الكثير.

اعتمدت العديد من الشـــركات الحوســـبة الســـحابية في عملياتها خالل الســـنوات القليلة الماضية. الحوســـبة 
السحابية أو الحوسبة حسب الطلب تشير أحياًنا إلى نظام استخدام خدمات الكمبيوتر عبر اإلنترنت.
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نحن نهدف إلى مساعدة الشركات في تحسين وجودها الرقمي من خالل توفير حلول تكنولوجيا المعلومات 
عالية الجودة.

أن نكـــون الخيـــار األول للشـــركات عندمـــا يتعلـــق األمـــر بالخدمـــات الرقميـــة وتوفير حلول تكنولوجيـــا المعلومات 
استثنائية لالرتقاء بجميع األعمال.

Accessibility Integrity Scalability

Cost Security
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أمن تكنولوجيا المعلومات هو مجموعة من اســـتراتيجيات األمن الســـيبراني التي 
تمنـــع الوصـــول غيـــر المصـــرح بـــه إلـــى األصـــول التنظيميـــة مثـــل أجهـــزة الكمبيوتـــر 
والشـــبكات والبيانات. ويحافظ على ســـالمة وســـرية المعلومات الحساســـة، مما 

يمنع وصول المتسللين المحترفين.

يشير األمن السحابي إلى التقنيات 
والسياسات وعناصر التحكم والخدمات 
التي تحمي البيانات والتطبيقات والبنية 
األساسية في السحابة من التهديدات.

األمن السحابي

أمان نقطة النهاية يمنع أجهزتك من 
الوصول إلى الشبكات الضارة التي قد 

تشكل تهديدا لمؤسستك.

 أمان نقطة النهاية

حماية أسرار التطبيق ومفاتيح التشفير. 
يقوم باإلستفادة من األدوات المدمجة 
بسهولة والتي لن تعطل خارطة الطريق 
الخاصة بك. تعتيم التعليمات البرمجية. 

على التجهيز أو السحابة.

الحماية من التهديدات المعروفة وغير 
المعروفة والغير معلنة.

األمن اإللكتروني أمن الشبكة

يستخدم أمان البريد اإللكتروني التكنولوجيا 
لفحص رسائل البريد اإللكتروني الواردة بحثًا عن 

التهديدات الضارة وتشفير - أو تأمين - حركة 
البريد اإللكتروني الصادرة لحماية صناديق البريد 

والبيانات والمستخدمين والمؤسسات من 
هجمات ومخططات األمن السيبراني.

حلول وخدمات للتنبؤ بالهجمات اإللكترونية 
ومنعها واكتشافها واالستجابة لها.

أمان البريد اإللكتروني أمن المؤسسة
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شركاؤنا في أمن تكنولوجيا المعلومات



االحتياجات والمتطلبات
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االحتياجات

زيادة خفة الحركة الخاصة بك.

تقليل استثمارات مراكز البيانات.

تعظيم االستثمارات الحالية
من خالل اعتماد نهج السحابة المختلطة.

المتطلبات

ضوابط أمنية محددة

متطلبات االمتثال المحددة

متطلبات الرقابة الحكومية المحددة
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مركز البيانات
نقوم بتصميم وبناء بيئات مراكز بيانات قابلة 
للتطوير وآمنة وفعالة مع االستخدام األمثل 
للموارد. كما نقدم خدمات الترحيل وترقية 

النظام.

الحمـــــــــــــــــــاية
حماية تكنولوجيا األعمال وأصول البيانات 
الخاصة بك، والتأكد من أن عمليات عملك 
محمية ومتاحة دائًما. تساعد حلولنا في 
تحويل مركز البيانات الخاص بك بمنتجات 
موثوقة ومتقدمة تم تطويرها إلبقائك 

على اطالع دائم.

قم بإنشاء الجهاز االفتراضي المناسب لعبء 
العمل المستند إلى نظام التشغيل Windows أو

 Linux VM أو Windows نشر صورة .Linux
الخاصة بك أو تنزيل الصور.

حلول السحابة
إنشاء التطبيق المستند إلى السحابة وإدارته 
 ..SaaSو PaaSو IaaS وترحيله وصيانته في

وتبسيط العمليات وااللتزام باالمتثال 
والمتطلبات التنظيمية وزيادة دقة البيانات 

وإمكانية التدقيق.

البرامج والتخزين
نحن نقدم خدمات تتجاوز البرمجيات والتخزين. 
حيث إننا نعمل باستمرار مع عمالئنا لتطوير 
السياسات وتنفيذها والتحقق من صحة 

التنفيذ واختبار البيانات بانتظام.

االفتراض
يمكن أن تساعدك الشبكات والحلول اإللكترونية على 

تبسيط أنظمتك لتحسين أداء أعمالك.  الخدمات 
المقدمة مجهزة بالموارد الالزمة. باإلضافة إلى تحسين 

إدارة األخطاء وضمان التوفير، نساعدك على إدارة 
األخطاء واألداء وإدارة التغيرات والتكوينات من أجل 
ضمان االمتثال وأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات.

الشبكات
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طريقـــة
عملنـــــــــــــــا

استشارة
نحن نحلل احتياجات عملك 

ونوصي بأفضل الحلول.

دعم فني
بعد تنفيذ خطتنا، نوفر خدمة 

دعم فني محترفة لعمالئنا 
على مدار 7/24.

تنفيذ
نقوم بتنفيذ الخطة النهائية من 

الصفر بناًء على متطلبات عملك 
المحددة للوصول إلى أهدافك.

تخطيط
نحن نخطط لحلول شاملة التي 
تساعدك على تحقيق أهدافك.
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الخدمات الصناعية

القطاع الحكومي الخدمات المصرفية

التمويل والتأمين
والعقـــــــــــــــــارات

أعمال البناء

التكنولوجيــــــــــــــــا
واإلعالم واالتصاالت

الطاقة والموارد

علوم الحيـــــــــــاة
والرعاية الصحية

السفر والضيافة والخدمات التصنيع
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ARE YOU READY?
Advanced innovation has and will proceed to alter the way we live, work, and communicate.

Let us guide you during your transformation to the digital world.
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Numerous businesses nowadays have begun to incorporate advanced change for its 
various benefits, such as diminished costs, expanded productivity, adaptability and improve 
client’s experience.
To fill the gaps that computerized innovations create, it is critical to choose advanced 
solutions suitable for your business demands, therefore, working with the best partner that 
has the right solutions and innovations to back you on your journey to digital 
transformation is key.
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The Cloud Transformation Has Begun- Are You Ready?

IT Cloud is the leading service provider for companies across business sectors. If you are 
aiming to scale faster, optimize your investments and reach your goals, IT Cloud is your best 
choice.  
Our connections are our greatest asset. Through our partnerships, people, services, and 
delivery, we will help you optimize and improve the performance of your IT environment. 
We combine our expertise with the world’s leading technologies- across applications, data, 
and security- to deliver end-to-end solutions.
We assist you in meeting your business goals by keeping you up to date, up-to-speed and 
fully informed through our collaborative experienced team.
We have clients in public and private divisions from wide variety of sectors such as 
Governmental, Medical, Banking, Educational and many more.

Many businesses have adopted cloud computing in their operations in the past few years. 
Cloud computing or on-demand computing sometimes refers to a system of using 
computer services over the internet.
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We aim to help businesses with their digital presence through providing top quality IT 
solutions.

To be people’s number one choice when it comes to digital services and provide exceptional 
IT solutions to elevate all business.

We aim to give best service and solutions to maintain long term business outcomes. Striving 
to be on the top in providing the accessibility for all our clients.

Accessibility Integrity Scalability

Cost Security
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IT security is a set of cybersecurity strategies that prevents 
unauthorized access to organizational assets such as 
computers, networks, and data. It maintains the integrity 
and confidentiality of sensitive information, blocking the 
access of professional hackers.

Endpoint security will prevent your 
devices from accessing malicious 
networks that may be a threat to 

your organization.

Endpoint Security
Cloud security refers to the 

technologies, policies, controls, and 
services that protect the data, 

applications, and infrastructure in the 
cloud from threats.

Cloud Security

Protection against known, unknown, 
and undisclosed threats.

Protect application secrets and 
cryptographic keys. Leverage easily 
integrated tools that won’t disrupt 
your roadmap. Code Obfuscation. 

On-Prem or Cloud.

Network Security Cybersecurity 

Solutions & Services to Predict, 
Prevent, Detect & Respond to 

Cyberattacks.

Email security uses technology to 
inspect incoming emails for malicious 

threats and encrypt--or 
secure--outbound email traffic to 

protect mailboxes, data, users, and 
organizations from cybersecurity 

attacks and schemes.

Enterprise Security Email Security
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IT SECURITY PARTNERS
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NEEDS & REQUIREMENTS

NEEDS

Increase own agility.

Minimize datacenter investments.

Maximize existing investments by
adopting hybrid cloud approach.

REQUIREMENTS

Specific security controls.

Specific compliance requirements.

Specific government
oversight requirements.
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DATA CENTER
We design and custom build Scalable, 

Secure and Efficient Data Center 
environments with optimized 

resource utilization. We also provide 
migration and system upgrade 

services.

CLOUD SOLUTIONS
Build, Manage, Migrate and Maintain 
the cloud-based application in IaaS, 

PaaS and SaaS. Streamline operations. 
Adhere to compliance and regulatory 
requirements. Increase data accuracy 

and auditability

SECURITY
Safeguard your business technology 
and data assets, ensuring that your 
business operations are protected 
and always available. Our solutions 
can help transform your data center 

with reliable, advanced products 
developed to keep you up to date as 

every minute counts.

SOFTWARE AND STORAGE
We provide services that go beyond 
software and storage. We work with 

our clients to develop policies, 
implement them, validate the 

implementation, and regularly test 
the data.

VIRTUALIZATION
Create the right virtual machine for 
your Windows or Linux operating 

system-based workload. Deploy your 
own Windows or Linux VM image or 

download images.

NETWORKING 
Networking & Solutions can help you streamline 
your systems to improve business performance. 

Services provided are equipped with the necessary 
resources. In addition to optimizing fault 

management and ensuring availability, we help 
you manage faults and performance, manage 
change and configurations in order to ensure 

compliance, and automate IT processes.
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OUR
PROCESS

Consult
We analyze your business 
needs and recommend the 
best solution.

Technical
Support
After our plan is executed, we 
provide our clients with technical 
support by our professionals with 
247/ availability.

Execute
We execute the final plan from 
scratch based on specific 
requirements for your business 
to reach its goals.

Plan
We plan your end-to-end 
solution that will help you 
achieve your goals.
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Services Industry

Governmental Energy & Resources Banking

Finance, Insurance
and Real Estate

Life Sciences
& Health Care

Construction

Technology, Media
& Telecommunications

Travel, Hospitality
and Services

Manufacturing
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OUR PARTNERS
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