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ھذا یعني أن األمن متأصل بعمق في ثقافتنا وعملیاتنا، وھو یتغلغل في كل ما 
نقوم بھ. ماذا یعني ھذا بالنسبة لك؟ بصفتك أحد عمالء AWS، تستفید من البنیة 

الھندسیة لمركز البیانات والشبكة المصممة لتلبیة متطلبات معظم المنظمات 
الحساسة أمنیًا في العالم. یمكنك أیًضا الحصول على خدمات أمن متقدمة صممھا 

مھندسون یتمتعون برؤیة عمیقة التجاھات األمن العالمیة، ومصممة للعمل معًا 
ومع المنتجات التي تعرفھا بالفعل وتثق بھا من شبكتنا لدى شركاء AWS. ھذا 
یعني أنھ یمكنك اختیار األمن الذي یلبي احتیاجاتك أثناء نمو عملك، مع الرؤیة 
العمیقة والمراقبة المستمرة للبنیة األساسیة السحابیة لدیك، والقدرة على أتمتة 

المھام لتقلیل المخاطر.

یھدف ھذا الدلیل المرجعي السریع بشأن األمن واالمتثال (QRG) إلى منحك 
 AWS نظرة عامة واسعة حول كیفیة الحفاظ على أمن البنیة األساسیة لـ

وتوافقھا، ونظرة عامة على خدمات األمن واالمتثال المتاحة لك.

في AWS، یأتي األمن على رأس أولویتنا.



لم یعد یُنظر إلى األمن على أنھ مانع للترحیل أو ُمبِطّئ لھ؛ بدالً من ذلك، فھو عامل تفاضل رئیس یمكنك استخدامھ لتوجیھ 
قرارات األعمال الرقمیة لمنظمتك، واختیار البائعین والتكنولوجیا، وإستراتیجیات االستثمار. لقد قام العدید من العمالء بالفعل 
بالترحیل بثقة، مع العلم أن AWS مصممة لتكون أكثر بیئات الحوسبة السحابیة المتاحة مرونة وأمنًا في وقتنا ھذا. لقد غیر 

ھؤالء العمالء الطریقة التي یعملون بھا حتى یتمكنوا من التركیز على أعمالھم األساسیة - كل ذلك مع جعل المنظمة أكثر 
.AWS یمكنك تحقیق خمس مزایا رئیسیة لألمن باستخدام ،AWS أمنًا. بصفتك عمیل

منذ نشر ھذا الدلیل ألول مرة منذ عدة سنوات، تغیر التصور تجاه موفري السحابة العامة.

قم بالتوسیع بكل أمان مع رؤیة وتحكم فائقین

بفضل AWS، یمكنك التحكم في مكان تخزین بیاناتك، وَمن یمكنھ الوصول إلیھا، والموارد التي تستھلكھا منظمتك في أي 
لحظة. تساعدك عناصر التحكم الدقیقة في الھویة والوصول جنبًا إلى جنب مع المراقبة المستمرة لمعلومات األمن في الوقت 

الفعلي تقریبًا على ضمان وصول الموارد الصحیحة إلى المعلومات الصحیحة في جمیع األوقات، أینما یتم تخزین معلوماتك. 
قلل من المخاطر بینما توّسع نطاق نشاطك التجاري باستخدام أتمتة األمن وخدمات مراقبة النشاط لدینا الكتشاف األحداث 
األمنیة المشبوھة، مثل: تغییرات التكوین في منظومتك. یمكنك كذلك دمج خدماتنا مع حلولك الحالیة لدعم مھام سیر العمل 

الحالیة، وتبسیط عملیاتك، والمساعدة في تبسیط تقاریر االمتثال.

AWS مزایا األمن مع
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أتمتة وتقلیل المخاطر من خالل الخدمات 
المتكاملة بدرجة كبیرة 

تمِكّنك أتمتة مھام األمن على AWS من أن تكون أكثر أمنًا 
عن طریق تقلیل أخطاء التكوین البشریة، ومنح فریقك مزیًدا 

من الوقت للتركیز على أعمال أخرى بالغة األھمیة لعملك. 
اختر من بین مجموعة متنوعة من الحلول المتكاملة للغایة 

التي یمكن دمجھا ألتمتة المھام بطرق جدیدة، ما یسھل على 
فریق أمنك العمل عن كثب مع فرق المطورین والعملیات 

إلنشاء التعلیمات البرمجیة ونشرھا بشكل أسرع وأكثر أمنًا. 
على سبیل المثال، من خالل استخدام تقنیات مثل التعلم اآللي، 

تمِكّنك AWS من اكتشاف البیانات الحساسة وتصنیفھا 
وحمایتھا تلقائیًا وباستمرار في AWS بنقرات قلیلة في وحدة 

تحكم AWS. یمكنك أیًضا أتمتة عملیات التحقق من أمن 
البنیة األساسیة، والتطبیقات لفرض ضوابط األمن، واالمتثال 

بشكل مستمر، والمساعدة في ضمان السریة، والنزاھة، 
والتوافر في جمیع األوقات. یمكنك األتمتة في بیئة ھجینة 

باستخدام أدوات إدارة المعلومات واألمن الخاصة بنا لدمج 
AWS كامتداد سلس وآمن للبیئات المحلیة والقدیمة لدیك.

أَْنِشْئ بأعلى معاییر الخصوصیة وأمن البیانات 

ندرك أن عمالءنا یھتمون بشدة بالخصوصیة وأمن البیانات. 
نظًرا ألن عمالءنا یھتمون بشدة بأمن البیانات، فلدینا فریق 
عالمي من خبراء األمن یراقبون أنظمتنا على مدار الساعة 
طوال أیام األسبوع للمساعدة في حمایة محتواك. باستخدام 

AWS، یمكنك االعتماد على البنیة األساسیة العالمیة األكثر 
أمنًا، مع العلم أنك تمتلك دائًما بیاناتك، بما في ذلك القدرة على 
تشفیرھا، ونقلھا، وإدارة االحتفاظ بھا. یتم تشفیر جمیع البیانات 

المتدفقة عبر شبكة AWS العالمیة التي تربط بین مراكز 
البیانات والمناطق الخاصة بنا تلقائیًا في الطبقة المادیة قبل أن 
نة. توجد مستویات تشفیر إضافیة أیًضا،  تغادر منشآتنا المؤمَّ

على سبیل المثال، في كل حركة مرور نظیر VPC عبر 
المناطق، واتصاالت أمن طبقة النقل (TLS) للعمیل أو 

الخدمة إلى الخدمة. نقدم أدوات لمساعدتك على تشفیر بیاناتك 
بسھولة أثناء النقل وفي وضع السكون، والتأكد من أن 

المستخدمین المصرح لھم فقط یمكنھم الوصول إلیھا. یمكنك 
 AWS استخدام المفاتیح التي یدیرھا نظام إدارة مفاتیح

(KMS) لدینا مع وحدات أمن األجھزة (HSM) المعتمدة من 
FIPS 140-2 المستوى 2، أو إدارة مفاتیح التشفیر الخاصة 

بك مع AWS CloudHSM باستخدام HSMs التي تم 
 .FIPS 140-2 التحقق من صحتھا على المستوى 3 من

نمنحك أیًضا التحكم والرؤیة اللذین تحتاج إلیھما للمساعدة في 
إثبات امتثالك لقوانین ولوائح خصوصیة البیانات اإلقلیمیة 

والمحلیة. یسمح لك تصمیم بنیتنا األساسیة العالمیة باالحتفاظ 
بالسیطرة الكاملة على المناطق التي یوجد بھا محتواك فعلیًا، ما 

یساعدك على تلبیة متطلبات موقع البیانات.
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أكبر منظومة للشركاء والحلول األمنیة 

قم بتوسیع مزایا AWS باستخدام تكنولوجیا األمن والخدمات االستشاریة من مزودي الحلول المعروفین الذین تعرفھم وتثق بھم بالفعل. 
لقد اخترنا بعنایة مقدمي الخدمات ذوي الخبرة العمیقة والنجاح الُمثبت في تأمین كل مرحلة من مراحل اعتماد السحابة، بدًءا من الترحیل 

لّي وحتى اإلدارة الیومیة المستمرة. اختر من شبكة شركاء AWS (APN) لدینا، وھي برنامج عالمي لشركاء التكنولوجیا  األوَّ
واالستشارات، والعدید منھم متخصص في تقدیم حلول وخدمات ترِكّز على األمن ألعباء عملك وحاالت استخدامك. تعمل حلول شركاء 

APN على تمكین األتمتة والمرونة والتوسع في أعباء عملك. یمكنك العثور بسھولة على حلول البرامج الجاھزة للسحابة وشراؤھا 
ونشرھا وإدارتھا، بما في ذلك منتجات البرمجیات كخدمة (SaaS)، في غضون دقائق من AWS Marketplace. تعمل ھذه الحلول 

معًا للمساعدة في تأمین بیاناتك بطرق غیر ممكنة محلیًا، مع حلول متاحة لمجموعة كبیرة من أعباء العمل وحاالت االستخدام.

توریث على ضوابط األمن واالمتثال 
األكثر شموالً 

للمساعدة في جھود امتثالك، تتحقق AWS بانتظام 
من صحة الطرف الثالث لآلالف من متطلبات 

االمتثال العالمیة التي نراقبھا باستمرار لمساعدتك 
على تلبیة معاییر األمن، واالمتثال للتمویل، وتجارة 

التجزئة، والرعایة الصحیة، والحكومة، وغیرھا. 
أنت ترث أحدث عناصر التحكم في األمن المدارة 

من قِبَِل AWS، ما یعزز برامج االمتثال 
والشھادات الخاصة بك، بینما تحصل أیًضا على 

إمكانیة الوصول إلى األدوات التي یمكنك استخدامھا 
لتقلیل التكلفة والوقت لتشغیل متطلبات ضمان أمنك. 

تدعم AWS المزید من معاییر األمن وشھادات 
 SOC االمتثال أكثر من أي عرض آخر، بما فیھا

2، وPCI-DSS، وHIPAA / HITECH، و
FedRAMP، وGDPR، وFIPS 140-2، و

NIST 800-171، ما یساعد العمالء على 
تلبیة متطلبات االمتثال لكل وكالة تنظیمیة تقریبًا 

حول العالم.
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عندما تقوم بنقل البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات لدیك إلى AWS، فإنك تعتمد نموذج 
المسؤولیة المشتركة. ویُمكن أن یساعد ھذا النموذج المشترك في تخفیف العبء التشغیلي 

لدیك، حیث نقوم بتشغیل طبقات المكونات وإدارتھا ومراقبتھا، بدًءا من نظام التشغیل 
الُمِضیف، والطبقة الظاھریة، وصوالً إلى األمن المادي للمرافق التي تعمل بھا الخدمة. 
مثلما تشاركنا في مسؤولیة تشغیل بیئة تكنولوجیا المعلومات، فإنك تشارك أیًضا إدارة 

ضوابط تكنولوجیا المعلومات وتشغیلھا والتحقق منھا. 

خالصة القول، إن AWS مسؤولة عن "أمن السحابة"، وبصفتك عمیالً، فأنت مسؤول 
عن األمن "في السحابة" كما ھو محدد أدناه.

AWS مسؤولة عن حمایة البنیة 
األساسیة التي تدیر جمیع الخدمات 
AWS المقدمة في سحابة

سیتم تحدید مسؤولیة العمیل من 
 AWS خالل خدمات سحابة

التي یختارھا العمیل

األمن في 
السحابة

أمن 
السحابة

كیف نشارك المسؤولیة
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أمن السحابة
AWS ھي المسؤولة عن "أمن السحابة". أنت تستفید من مراكز بیانات AWS، ومن شبكة مصممة 
لحمایة معلوماتك وھویاتك وتطبیقاتك وأجھزتك - وترث ضوابط االمتثال األكثر شموالً التي أُْنِشئَْت 

للمساعدة في تلبیة متطلبات االمتثال للوكاالت التنظیمیة في جمیع أنحاء العالم.

شھادات وبرامج وتقاریر AWS واعتمادات الطرف الثالث
تعمل AWS مع ھیئات التصدیق الخارجیة ومراجعي الحسابات المستقلین لتزوید 
العمالء بقدر كبیر من المعلومات فیما یتعلق بالسیاسات والعملیات والضوابط التي 
.AWS تم إنشاؤھا وتشغیلھا من قبل

للحصول على قائمة كاملة بالبرامج، تفضل بزیارة:
 aws.amazon.com/compliance/programs

AWS ضمان أمن

من خالل نموذج المسؤولیة المشتركة لدینا، نقوم بتمكین العمالء من إدارة المخاطر بفعالیة وكفاءة 
في بیئة تكنولوجیا المعلومات، ونوفر ضمانًا إلدارة المخاطر بشكل فعّال من خالل امتثالنا ألطر 

العمل والبرامج المعمول بھا والمعترف بھا على نطاق واسع.  

للتحقق من أننا نحافظ على بیئة تحكم في كل مكان تعمل بشكل فعال في خدماتنا ومرافقنا في جمیع 
أنحاء العالم، فإننا نجري تقییمات مستقلة من طرف ثالث.

تتضمن بیئة المراقبة لدینا السیاسات والعملیات وأنشطة المراقبة التي تستفید من جوانب مختلفة من 
.AWS بیئة المراقبة الشاملة في

aws.amazon.com/compliance/programs


"لم تكن ھناك طریقة یمكننا من 
خاللھا تحقیق مستویات شھادة األمن 
التي تحظى بھا AWS. لدینا ثقة 
كبیرة في الفصل المنطقي للعمالء 
في سحابة AWS، ال سیما من 

خالل Amazon VPC، ما یتیح 
لنا تخصیص بیئة الشبكات 

االفتراضیة لدینا لتلبیة متطلباتنا 
المحددة".

- مایكل لوكھارت
مدیر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات
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تشمل بیئة المراقبة المشتركة األشخاص، والعملیات، 
والتقنیة الالزمة إلنشاء والحفاظ على بیئة تدعم 

الفعَّالیة التشغیلیة إلطار المراقبة. وقد أدمجنا ضوابط 
السحابة القابلة للتطبیق التي حددتھا ھیئات صناعة 

الحوسبة السحابیة الرائدة في إطار بیئة المراقبة. 
نراقب مجموعات الصناعة ھذه لتحدید أفضل 

الممارسات التي یمكنك تنفیذھا، ولمساعدتك بشكل 
أفضل في إدارة بیئة التحكم لدیك.

نظھر موقف االمتثال لدینا لمساعدتك على التحقق من 
االمتثال لمتطلبات الصناعة والحكومة. نعمل مع 
ھیئات التصدیق الخارجیة، ومراجعي الحسابات 
المستقلین لتزویدك بمعلومات مفصلة فیما یتعلق 
بالسیاسات، والعملیات، والضوابط التي ننشئھا 

ونشغلھا. نوفر شھادات االمتثال، والتقاریر، والوثائق 
األخرى إلیك مباشرةً عبر بوابة الخدمة الذاتیة 

المعروفة باسم AWS Artifact. یمكنك استخدام 
ھذه المعلومات إلجراء تقییم التحكم وإجراءات 

التحقق، كما ھو مطلوب بموجب معیار االمتثال 
المعمول بھ.

یمكنك دمج المعلومات التي نقدمھا بشأن 
برنامجنا المعني بالمخاطر واالمتثال في إطار 

عمل امتثالك. نستعین باآلالف من عناصر 
التحكم في األمن لمراقبة التزامنا بالمعاییر 

العالمیة وأفضل الممارسات.



الخصوصیة

AWS حریصة بشأن خصوصیتك. أنت دائًما تمتلك محتواك، بما في ذلك القدرة على 
تشفیره ونقلھ وإدارة االحتفاظ بھ. نقدم أدوات لمساعدتك على تشفیر بیاناتك بسھولة أثناء 

النقل وفي وضع السكون لمساعدتك في التأكد من أن المستخدمین المصرح لھم فقط یمكنھم 
الوصول إلیھا.

تمنحك AWS التحكم الذي یمكن أن یساعدك على االمتثال لقوانین ولوائح خصوصیة 
البیانات اإلقلیمیة والمحلیة المطبقة على منظمتك. یسمح لك تصمیم بنیتنا األساسیة العالمیة 

باالحتفاظ بالسیطرة الكاملة على المواقع التي یتم فیھا تخزین بیاناتك فعلیًا، ما یساعدك على 
تلبیة متطلبات موقع البیانات.

بفضل AWS، أنت تعرف َمْن یقوم بالوصول إلى محتواك، وما ھي الموارد التي 
تستھلكھا منظمتك في أي لحظة.

تأكد من أن مواردك تتمتع بالمستوى الصحیح من الوصول في جمیع األوقات من خالل 
االستفادة من الھویة الدقیقة وضوابط الوصول والمراقبة المستمرة لمعلومات األمن في 

الوقت الفعلي تقریبًا - أینما یتم تخزین معلوماتك.

قم بتقلیل المخاطر وتمكین النمو من خالل استخدام خدمات مراقبة النشاط لدینا التي تكتشف 
تغییرات التكوین وأحداث األمن عبر نظامك، وكذلك دمج خدماتنا مع حلولك الحالیة 

للمساعدة في تبسیط عملیاتك وتقاریر االمتثال.

 aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq :تعلّم أكثر في
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مناطق توافر الخدمات

قریبًا
المناطق

مكان تخزین محتواك

یتم بناء مراكز بیانات AWS في تجمعات داخل مواقع متنوعة حول العالم. ونشیر إلى كل تجمع من تجمعات مركز بیاناتنا في 
.AWS موقع معین باسم منطقة

یمكنك الوصول إلى العدید من مناطق AWS حول العالم، ویمكنك اختیار استخدام منطقة AWS واحدة، أو جمیع مناطق 
.AWS أو أي مجموعة من مناطق ،AWS

أنت تحتفظ بالتحكم الكامل في منطقة (مناطق) AWS التي یتم تخزین بیاناتك فیھا فعلیًا، ما یساعدك على تلبیة متطلبات 
االمتثال وتخزین بیاناتك. على سبیل المثال، إذا كنت عمیالً أوروبیًا، فیمكنك اختیار نشر خدمات AWS الخاصة بك حصریًا 
في منطقة االتحاد األوروبي (فرانكفورت). إذا قمت بھذا االختیار، فسیتم تخزین محتواك حصریًا في ألمانیا ما لم تحدد منطقة 

AWS مختلفة.
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استمراریة األعمال 

تتمتع بنیتنا األساسیة بمستوى عاٍل من التوافر ونتیح لك المیزات التي تحتاج إلیھا لنشر البنیة 
الھندسیة لتكنولوجیا معلومات مرنة. تم تصمیم أنظمتنا لتحمل أعطال النظام، أو األجھزة بأقل 

تأثیر ممكن على العمیل.

تبین خطة استمراریة األعمال لدى AWS اإلجراءات الالزمة لتجنب االضطرابات البیئیة 
وتقلیلھا. تشمل تفاصیل تشغیلیة بشأن الخطوات التي یجب اتخاذھا قبل الحدث، وأثناءه، وبعده. 
 AWS یتم دعم خطة استمراریة األعمال باختبار یتضمن محاكاة لسیناریوھات مختلفة. توثق

األشخاص، وأداء العملیات، واإلجراءات التصحیحیة، والدروس المستفادة بھدف التحسین 
المستمر أثناء االختبار وبعده.

نظرة عامة على مركز البیانات

صارت AWS رائدة في الحوسبة السحابیة في عام 2006، 
حیث أنشأت بنیة أساسیة سحابیة تتیح لك البناء واالبتكار بشكل 

آمن وعلى نحو أسرع. نعمل باستمرار على ابتكار تصمیم 
وأنظمة مراكز بیاناتنا لحمایتھا من المخاطر الطبیعیة التي من 

صنع البشر. ثم ننفذ الضوابط ونبني أنظمة آلیة ونخضع 
لعملیات تدقیق من طرف ثالث لتأكید األمن واالمتثال. نتیجة 

لذلك، تثق المنظمات األكثر تنظیًما في العالم في AWS یومیًا.

للمزید من المعلومات، یُرجى زیارة: 
aws.amazon.com/compliance/data-center/

controls/ 
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التعافي من الكوارث

تدعم سحابة AWS العدید من البُنى الھندسیة للتعافي من الكوارث من بیئات "الشعلة" التي ھي على استعداد 
للتوسع في لحظة اإلشعار إلى بیئات "التأھب النشط" التي تُمِكّن من التغلب السریع على األعطال.

نحن نتیح لك إمكانیة توزیع التطبیقات عبر مناطق توافر AWS المتعددة، بحیث یمكنك الصمود في مواجھة 
معظم أوضاع الفشل، بما في ذلك الكوارث الطبیعیة، أو فشل النظام. من المھم مالحظة أن جمیع مراكز 
البیانات متصلة باإلنترنت وتخدم العمالء؛ وال یوجد مركز بیانات "غیر متصل". ففي حالة العطل، تقوم 

 AWS العملیات اآللیة بنقل حركة بیاناتك بعیًدا عن المنطقة المتضررة. یمكنك استخدام البنیة األساسیة لـ
لتمكین التعافي السریع من الكوارث ألنظمة تكنولوجیا المعلومات الحیویة لدیك بدون تكبد نفقات البنیة األساسیة 
لموقع مادي ثاٍن. ضع في اعتبارك أنك مسؤول عن إدارة النسخ االحتیاطي، واختباره، واستعادة نظام معلوماتك 
القائم على بنیة AWS األساسیة. تقدم AWS خدمة CloudEndure Disaster Recover التي تقلل 

من وقت التوقف عن العمل وفقدان البیانات من خالل توفیر استرداد سریع وموثوق للخوادم المادیة 
.AWS واالفتراضیة والقائمة على السحابة في

للمزید من المعلومات، یُرجى زیارة
 aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/
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"سمحت لنا AWS بتخزین المعلومات 
بطریقة فعالة من حیث التكلفة مع تخفیف 

عبء دعم البنیة األساسیة الضروریة 
ألن AWS تتولى ذلك. إنھ حقًا مكسب 

للجمیع؛ لنا ولعمالئنا".

- مایكل لوكھارت
مدیر البنیة التحتیة لتكنولوجیا المعلومات

aws.amazon.com/cloudendure-disaster-recovery/


األمن في السحابة

بینما تتعامل AWS مع عبء العمل الثقیل غیر المتمایز «بأمن السحابة»، فبصفتك عمیل AWS، ال 
تزال مسؤوالً عن األمن "في" السحابة. أنت مسؤول عن إدارة نظام التشغیل الضیف، بما في ذلك تثبیت 

التحدیثات وتصحیحات األمن. أنت مسؤول كذلك عن إدارة برامج التطبیقات المضمنة، باإلضافة إلى 
تكوین جدار الحمایة الذي اخترتھ. تختلف مسؤولیاتك استناًدا إلى خدمات AWS التي تختارھا، وكیفیة 

دمج ھذه الخدمات في بیئة تكنولوجیا المعلومات لدیك، والقوانین واللوائح المعمول بھا.

1. أتمتة إدارة مخزونك ومواردك بحیث تعرف ما تملكھ، ثم تأمینھ بشكل مناسب.

2. تكوین نظام التشغیل الضیف والتطبیقات بشكل آمن على مواردك (تأمین إعدادات التكوین 
وتصحیح البرامج ومكافحة البرامج الخبیثة).

3. التحكم في التغییرات التي تتم على الموارد (تغییر اإلدارة).

4. إنشاء خطط لالستجابة للحوادث والتعافي من الكوارث وأتمتتھا.

من أجل إدارة موارد AWS الخاصة بك بشكل آمن، علیك القیام باألمور األربعة التالیة:
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AWS خدمات الھویة واألمن من

لمساعدتك على ترسیخ موقفك األمني "على" السحابة، توفر AWS مجموعة مختارة 
وواسعة من الخدمات األمنیة المبتكرة التي یمكنھا تبسیط استیفائك لمتطلباتك األمنیة 

والتنظیمیة. تركز خدماتنا وحلولنا األمنیة على تقدیم مزایا إستراتیجیة أساسیة في 
المجاالت التالیة الحاسمة لدعم منظمتك في ترسیخ موقفھا األمني المثالي.

 Identity and Access Management

تمِكّنك AWS Identity Services من إدارة الھویات، والموارد، واألذونات على نطاق 
واسع بكل أمان. مع AWS، ستتمتع بخدمات ھویة لقوتك العاملة والتطبیقات المواجھة للعمالء 
من أجل سرعة البدء وإدارة الوصول إلى أعباء عملك وتطبیقاتك. تمنحك AWS أیًضا الحریة 

مع خدمات مثل: IAM Access Analyzer الختیار المكان الذي ستدیر منھ ھویات 
موظفیك واعتماداتھم، واألذونات البالغة الدقة لمنح الوصول المناسب لألشخاص المناسبین في 

 AWS Identity & Access Management الوقت المناسب. تسمح لك خدمات مثل
(IAM) بإدارة الوصول إلى خدمات AWS ومواردھا بشكل آمن، وفي الوقت نفسھ تمنحك 

AWS Organizations القدرة على مركزة الحوكمة واإلدارة عبر حسابات AWS، ومع 
AWS Single Sign-On (SSO) تستطیع تمكین خدمة التسجیل األحادي السحابي.

"نعتقد أن اإلدارة السلیمة لألمن والھویة والوصول قادرة على توجیھ كامل 
تركیز المھندسین على المنتجات وھم محاطون بجدران حمایة واضحة 

وجدیرة بالثقة، ولھذا السبب اتخذنا من AWS IAM األساس األمني ذاتي 
الخدمة القابل للتدقیق لدینا".

- روب ویتوف
المدیر
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 Edge and Network Protection

یستطیع العمالء حمایة تطبیقات الشبكة الخاصة بھم باستخدام خدمات AWS التي تقوم بفلترة حركة مرور الزوار 
استناًدا إلى القواعد التي ینشئونھا. على سبیل المثال، یمكنك فلترة طلبات الشبكة استناًدا إلى عناوین IP أو رؤوس 

HTTP أو نص HTTP أو سالسل URL، وھذا یسمح لك بحجب أنماط ھجوم شائعة، مثل حقن تعلیمات االستعالم 
البنیویة (SQL) أو البرمجة النصیة عبر المواقع. احِم تطبیقات الشبكة الخاصة بك من تھدیدات استغالل الشبكة 

الشائعة باستخدام AWS Web Application Firewall (WAF)؛ وأِدر الحمایة من ھجمات حجب الخدمة 
ن قواعد جدار الحمایة وأِدرھا بشكل مركزي عبر حساباتك  الموزعة (DDoS) مع AWS Shield؛ وكِوّ

وتطبیقاتك في AWS Organizations مع AWS Firewall Manager؛ وانشر أمن الشبكة عبر وحدات 
.AWS Network Firewall الخاصة بك بمجرد نقرات قلیلة باستخدام Amazon VPC

 Data Protection

توفر AWS خدمات تساعدك على حمایة بیاناتك وحساباتك وأعباء عملك من الوصول 
غیر المصرح بھ.

توفر خدمات حمایة بیانات AWS إدارة التشفیر والمفاتیح والكشف عن التھدیدات ما یساعد 
على مراقبة حساباتك وأعباء عملك وحمایتھا بشكل متواصل. باستخدام خدمات حمایة 
البیانات التي نقدمھا، یمكنك استكشاف بیاناتك الحساسیة وحمایتھا على نطاق واسع مع 

Amazon Macie؛ وإنشاء المفاتیح المستخدمة لتشفیر بیاناتك أو توقیعھا، والتحكم فیھا 
بسھولة باستخدام AWS Key Management Service (KMS)؛ واستدارة 

األسرار وإدارتھا واستردادھا مع AWS Secrets Manager؛ وإنشاء مفاتیح 
تشفیرك الخاصة واستخدامھا بسھولة مع AWS CloudHSM؛ وتوفیر الشھادات العامة 

.AWS Certificate Manager والخاصة وإدارتھا ونشرھا بسھولة باستخدام
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 Threat Detection and
 Management

تساعدك AWS على تحدید التھدیدات عن طریق المراقبة 
المستمرة لنشاط الشبكة وسلوك الحساب ضمن بیئتك 

السحابیة. یمكنك استخدام خدماتنا الكتساب قابلیة رؤیة حاسمة 
للكشف عن المشكالت قبل أن تؤثر في عملك التجاري، 
ولتحسین موقفك األمني، ولتقلیل حجم المخاطر المحیطة 

 Amazon GuardDuty بالبیئة الخاصة بك. استخدم
 Amazonكبرنامج ُمدار للكشف عن التھدیدات؛ و

Detective لتحلیل البیانات األمنیة وتصورھا بشكل 
رسومي من أجل سرعة تحدید السبب الجذري للمشكالت 

األمنیة المحتملة؛ وAmazon Inspector ألتمتة 
التقییمات األمنیة من أجل دعمك في تحسین الموقف األمني 

 AWS ؛ واستخدمAWS واالمتثال لتطبیقاتك المنشورة على
Security Hub كمركز األمن واالمتثال الموحد الخاص 

بك؛ حیث یمكنك عرض اإلشعارات األمنیة، وإدارتھا 
مركزیًا، وأتمتة عملیات التحقق األمنیة.

 AWS Security لمزید من المعلومات حول
and Identity Services، تفضل بزیارة:

aws.amazon.com/products/security

Compliance and Data Privacy، و
 Systemsو ،Amazon Security Hub

CloudWatchو ،Manager

تمنحك AWS منظوًرا شامالً لحالة امتثالك وتستمر في مراقبة 
بیئتك باستخدام عملیات مؤتمتة للتحقق من االمتثال استناًدا إلى 
أفضل الممارسات لدى AWS ومعاییر الصناعة التي تتبعھا 

منظمتك. یمكنك استخدام AWS Audit Manager لتدقیق 
استخدامك لـ AWS باستمرار من أجل تبسیط كیفیة تقییمك 
للمخاطر وشؤون االمتثال؛ وAWS CloudTrail لتتبع 

نشاط المستخدمین واستخدام واجھة مبرمج التطبیقات (API)؛ 
وAWS Config لتسجیل تكوینات موارد AWS الخاصة 

بك وتقییمھا؛ وAWS Artifact كبوابة خدمة ذاتیة للوصول 
عند الطلب إلى تقاریر االمتثال لدى AWS. یمكنك أیًضا 
 Foundational Security Best استخدام معیار

Practices ضمن AWS Security Hub للكشف عن 
أي حاالت تَحیُد فیھا حساباتك ومواردك المنشورة عن أفضل 

 Config’s Conformanceالممارسات األمنیة، و
Packs لتقییم إعدادات التكوینات لموارد AWS الخاصة بك 

مقابل إعدادات التكوین المثالیة الخاصة بك.

 AWS Services in Scope

نقوم بتضمین الخدمات في إطار برامج االمتثال لدینا استناًدا إلى 
المتوقع من حالة االستخدام والتغذیة والطلب. استناًدا إلى طبیعة 

ما تنشئھ على AWS، یجب علیك تحدید ما إذا كانت الخدمة 
ستعالج بیانات العمالء أو تخزنھا، وكیف سیؤثر أو لن یؤثر ذلك 

على االمتثال لبیئة بیانات العمالء الخاصة بك.

یرجى زیارة صفحتنا على الویب Services in Scope للمزید 
من المعلومات:

 aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
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عندما تنشئ إستراتیجیة ترحیل AWS الخاصة بك، أو تعید زیارة أعباء عملك الحالیة 
على AWS، ینبغي لك أن تعلم بوجود عدد من المعاییر واألطر العامة المقبولة في 

الصناعة التي یمكنھا مساعدتك على بناء أساس أمني قوي.

 NIST Cybersecurityو ،ISO 27001و ،CIS ھناك أطر عامة مثل
Framework (CSF) توفر نھًجا منظًما إلنشاء نُظم حوكمة تكنولوجیا المعلومات 

(IT) وإدارة األمن، ویوفر AWS Security Hub عملیات تحقق أمنیة مؤتمتة مقابل 
ھذه المعاییر. توفر AWS أیًضا توجیھات حول أفضل الممارسات لدینا من خالل 

 ،AWS Well-Architectedو ،AWS Cloud Adoption Framework
.AWS Foundational Security Best Practices ومعیار

أفضل ممارسات AWS األمنیة 
في السحابة
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 :AWS الترحیل إلى
AWS Cloud Adoption Framework

قامت خدمات AWS االحترافیة بإنشاء Cloud Adoption Framework (CAF) استناًدا 
إلى عملیات ترحیل آلالف العمالء من أجل مساعدة المنظمات على التخطیط للترحیل السحابي 
الناجح واآلمن. ألن لكل منظمة مسارھا الفرید، من المھم التخطیط بشكل مسبق وربط األھداف 
التجاریة والنتائج المرغوبة بالعملیات والتقنیات المناسبة. یقوم عمل CAF على ستة منظورات 
مستخدمة للتخطیط فضالً عن االعتبارات اإلستراتیجیة استناًدا إلى المبادئ الشائعة التي تنطبق 

على معظم المنظمات. تركز ثالثة منظورات منھا؛ وھي "األعمال" و"األشخاص" و"الحوكمة"؛ 
على القدرات التجاریة، بینما یُنظر إلى الجوانب الفنیة في منظورات "المنصة" و"األمان" 

و"العملیات". معًا، تمِكّن ھذه المنظورات الستة قیادة المنظمة من التخطیط لعملیة انتقالھا إلى 
السحابة وتوجیھھا عن طریق تحدید أصحاب المصلحة المناسبین والكشف عن أي ثغرات في 

القدرات والعملیات الحالیة.

منظور "األمان" لـ CAF یحاكي التجربة المقدمة من AWS عند العمل مع العمالء من 
المؤسسات للمضي في رحلتھم العتماد الخدمات السحابیة. وھو یحدد بالتفصیل كیف تنظم نھًجا 

قائًما على المخاطر للتحكم في التعریف واالختیار (على سبیل المثال، إنشاء رسم الخرائط 
السحابیة من حیث األمن)، وكیف تنشئ برنامًجا أمنیًا یمِكّن النضوج من خالل التكرار، وكیف 

  .AWS العمالء إلعداد نموذجھا األمني في سحابة AWS تنصح
 

قدرات منظور األمن:

• تساعد Identity and Access Management (IAM) العمالء على 
تكامل AWS في دورة حیاة إدارة الھویة، ومصادر التصدیق، والتفویض. 

• توفر Detective Control توجیًھا لدعم تحدید أي حوادث أمنیة محتملة ضمن 
 .AWS بیئة

• تساعد Infrastructure Security العمالء على تنفیذ منھجیات التحكم التي قد 
تكون ضروریة لالمتثال ألفضل الممارسات واستیفاء التزامات الصناعة، أو الجھات 

التنظیمیة أیًضا. 
• تساعد Data Protection العمالء في تطبیق تدابیر وقائیة مناسبة لحمایة 

البیانات في حالتي النشاط والخمول. 
• تساعد Incident Response العمالء في تحدید االستجابة للحوادث األمنیة 

وتنفیذھا.
 

aws.amazon.com/professional-services/CAF/ :AWS Cloud Adoption Framework قراءة المزید:
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 aws.amazon.com/professional-services/CAF/ :AWS Cloud Adoption Framework

أفضل الممارسات لتأمین أعباء العمل واستدامتھا: 
AWS Well-Architected

  
تُعد AWS Well-Architected مجموعة من أفضل الممارسات وأداة 
متوفرة في وحدة إدارة تحكم AWS، تساعدك على اإلجابة عن السؤال: 
"ھل نظامي مصمم جیًدا؟" تركز Well-Architected على مستوى 

عبء العمل (البنیة األساسیة، والنُظم، والبیانات، والعملیات) عن طریق 
فحص خمس ركائز أساسیة: 

توجد خمسة مكونات لركیزة "األمن":

توفر Well-Architected توجیھات حول التنفیذ اآلمن ونُھج اختیار 
خدمات AWS المناسبة لضمان احتواء أعباء عملك بالممارسات األمنیة 

األساسیة ھذه. قد تالحظ أن ھذه المكونات مشابھة لتلك المكونات التي 
تنتمي إلى المنظورات األمنیة لـ CAF. ویرجع ذلك إلى أن فجوات 

القدرات التي تم تحدیدھا على المستوى اإلستراتیجي یجب التعامل معھا 
على الطبقة الفنیة. یُعد ھذا التتبع من الُمتََطلَّب التجاري إلى الھندسة الفنیة 

والعملیات عنصًرا حاسًما للتأكد من تطبیق الحمایة األمنیة على جمیع 
مستویات منظمتك وأنھا تفي باحتیاجاتك التجاریة.

•  التمیز التشغیلي
•  األمن 

•  الموثوقیة
•  كفاءة األداء

•  تحسین التكلفة

Identity and Access Management  •
Detection  •

Infrastructure Protection  •
Data Protection  •

Incident Response  •

         21



یمكنك الیوم استخدام AWS WA Tool لتوثیق عبء عملك وقیاسھ باستخدام أفضل 
الممارسات من AWS Well-Architected Framework. ُوِضعَت أفضل الممارسات 

ھذه من قِبل AWS Solutions Architects استناًدا إلى سنوات من الخبرة في إنشاء 
حلول عبر مجموعة متنوعة وواسعة من األعمال التجاریة. یوفر ھذا اإلطار العام نھًجا متسقًا 

لقیاس البُنى الھندسیة، ویقدم توجیھات حول تنفیذ التصامیم القابلة للتوسع طبقًا الحتیاجاتك 
بمرور الوقت.

قراءة المزید:

AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) ھي عبارة عن خدمة متوفرة 
من خالل وحدة إدارة تحكم AWS، التي توفر عملیة متسقة لقیاس بنیتك الھندسیة باستخدام 
أفضل ممارسات AWS. تساعدك AWS WA Tool طوال دورة حیاة المنتج عن طریق:

- المساعدة في توثیق القرارات التي تتخذھا 

- توفیر توصیات لتحسین عبء عملك استناًدا إلى أفضل الممارسات 

- توجیھك في سبیل جعل أعباء عملك أكثر موثوقیة، وأمانًا، وكفاءة، وفعالیة من حیث التكلفة

:AWS Well-Architected Framework نظرة عامة إلى
  aws.amazon.com/architecture/well-architected/

:Well-Architected Framework ركیزة األمان لـ
  d1.awsstatic.com/whitepapers/architecture/AWS-Security-Pillar.pdf

:AWS Well-Architected Tool
  aws.amazon.com/well-architected-tool/

:Well-Architected Tool البدء في استخدام
docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/userguide/getting-

  started.html
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"عندما تعمل في مجال الرعایة الصحیة عن بُعد 
وتواجھ معلومات صحیة محمیة، حینھا تصبح 
الحمایة األمنیة واجبة. تؤدي AWS دوًرا حاسًما 
في عملنا الحالي. ال شيء یعلو فوق األمن 
واالمتثال. إذا فقدناھما، فال شيء آخر یھم".

- كوري كوستلي
رئیسة المنتجات

اعثر على المزید من شھادات العمالء على موقعنا اإللكتروني:
  aws.amazon.com/compliance/testimonials/

عملیات التحقق المؤتمتة ألفضل الممارسات األمنیة لدى AWS، ومعیار 
 AWS ضمن Foundational Security Best Practices

Security Hub
  

یُعد معیار AWS Foundational Security Best Practices مجموعة من عناصر 
التحكم التي تكتشف الحاالت التي تَحیُد فیھا حساباتك ومواردك المنشورة عن أفضل الممارسات 

 AWS األمنیة. یسمح لك ھذا المعیار باالستمرار في تقییم جمیع حساباتك وأعباء عملك على
لسرعة تحدید مناطق الحید عن أفضل الممارسات. وھو یوفر توجیھات وصفیة قابلة للتنفیذ حول 

كیفیة تحسین الموقف األمني لمنظمتك والمحافظة علیھ.

قراءة المزید:

AWS Foundational Security Best Practices معیار
docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/securityhub-standards-fsbp.html
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توجیھات األمن السیبراني غیر المخصص 
 NIST Cybersecurity :للمورد

Framework

حسب احتیاجاتك التجاریة، والتزامات االمتثال التنظیمي، 
والمتطلبات التقنیة، على األرجح ستتغیر إستراتیجیتك األمنیة 

في أثناء انتقالك إلى نموذج المسؤولیة األمنیة المشتركة. نوصي 
بمواءمة برنامجك األمني مع اإلطار العام للصناعة، مثل: 

 NIST Framework for Improving Critical
Infrastructure Cybersecurity (CSF)، وذلك من 

أجل ضمان صحة موقفك األمني عبر جمیع جوانب عملك 
التجاري. وسیسمح لك ذلك أیًضا بتقییم التقنیات الجدیدة 

والمستجدة استناًدا إلى األھداف األمنیة غیر المتحیزة بدالً من 
المقارنة بالحلول القائمة التي یرتبط بھا األشخاص عاطفیًا 

(سواء سلبیًا، أو إیجابیًا). بشكل افتراضي، تستخدم منظمتك 
بالفعل إطاًرا عاًما لبرنامج أمن منظمتك، ولكن إذا كان األمر 

.CSF غیر ذلك، یمكنك النظر في

ولكن لماذا تختار CFS وتوجد معاییر شھیرة أخرى، مثل: 
نظام إدارة أمن المعلومات ISO 27001:2013، و

COBIT؟ على الرغم من أنھ یمكنك اعتماد أي إطار عام ھنا، 
توفر CSF طریقة مجانیة وبسیطة وفعالة لفھم مخاطر األمن 
السیبراني، وتوصیلھ عبر منظمتك. إن نھجھا غیر المخصص 
لتقنیة وصناعة معینتین یسمح بتصنیف شائع یمكن استخدامھ 

عبر عملك التجاري من مستوى مجلس اإلدارة نزوالً إلى فرق 
 CSF حتى إذا اخترت عدم اعتماد منھجیة .DevSecOps
بالكامل، فإن الوظائف األساسیة الخمس ("الھویة" و"الحمایة" 

و"الكشف" و"االستجابة" و"التعافي") یمكن فھمھا بسھولة 
وتعیینھا إلى معاییر أخرى أو متطلبات تحكُّم حسب احتیاجات 

نشاطك التجاري. تم اعتماد CSF دولیًا وعبر الصناعات.

قراءة المزید:

 NIST: تكامل AWS تحسین حوكمة السحابة على  AWS 
Cloud، وCybersecurity Framework  AWS، 

Adoption Frameworkو
 :Well-Architected

aws.amazon.com/blogs/security/optimizing-
cloud-governance-on-aws-integrating-the-

nist-cybersecurity-framework-aws-cloud-
adoption-framework-and-aws-well- 

architected/

 :AWS  في سحابةNIST CSF المواءمة حسب
d1.awsstatic.com/whitepapers/compliance/
NIST_Cybersecurity_Framework_CSF.pdf
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التكامل الشامل 

ال یوجد نھج واحد یسع الجمیع بالنسبة ألمن منظمتك، وال یكون 
مقصوًرا على الجوانب الفنیة فقط. عن طریق تقییم متطلباتك وسیاقك 

التجاري، وفھم ثغراتك األمنیة ومخاطر األمن السیبراني لدیك، وتطبیق 
ممارسات مثبتة الفعالیة وحقیقیة لتأمین بنیتك الھندسیة، یمكنك ضمان 

ن في جمیع ممارسات منظمتك بدًءا من الحوكمة نزوالً  أن األمن مضمَّ
إلى العملیات.

التوجیھات األمنیة المحددة حسب الخدمة

لكل خدمة من خدمات AWS توجیھات أمنیة متوفرة على موقع 
AWS Documentation اإللكتروني الخاص بنا. تُظھر لك ھذه 

الوثائق كیفیة تكوین خدمات AWS للمساعدة على تحقیق أھدافك نحو 
األمن واالمتثال.

 docs.aws.amazon.com/security/
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من بین المزایا التي تدركھا باعتبارك عمیالً لدى AWS نذكر الوصول إلى شبكة واسعة من 
شركاء األمن والحلول التي قد تكون على درایة بھا حالیًا والتي تعمل بشكل سلس مع خدمات 

AWS لألمن واالمتثال لدینا.

تمِكّن حلول شبكة شركاء AWS (APN) لدینا األتمتة والمرونة والتدریج مع أعباء عملك 
وعدم السداد إال لما تحتاج إلیھ وتستخدمھ فقط. یمكنك توسیع مزایا AWS باستخدام 

التكنولوجیا وخدمات االستشارة من الشركاء األكفاء في المجال األمني الذین تعرفھم وتثق بھم 
بالفعل. من الترحیل المبدئي إلى العملیات الیومیة، تستفید شبكة شركاء AWS (APN) من 

خبراتھا العمیقة لمساعدة العمالء في تأمین كل مرحلة في رحلة اعتمادھم للخدمات السحابیة.  

 AWS اختر من قائمتنا العالمیة من شركاء التكنولوجیا واالستشارات ضمن شبكة شركاء
(APN). العدید منھم متخصص في تقدیم حلول وخدمات تركز على تعزیز الموقف األمني 

ألعباء عملك وحاالت استخدامك المحددة. استفد من تصاعد مستوى المرونة واألتمتة والتدریج 
ألعباء العمل مع الحلول المقدمة من الشركاء ضمن شبكة شركاء AWS (APN)، وتوجھ 
إلى AWS Marketplace بسھولة وسرعة للعثور على حلول السحابة الشریكة وشرائھا 

.(SaaS) ونشرھا وإدارتھا، بما في ذلك منتجات البرمجیات كخدمة

للمزید من المعلومات، یُرجى زیارة:
 aws.amazon.com/security/partner-solutions and 

  aws.amazon.com/marketplace/solutions/security

الشركاء والسوق

المتثــال وا ألمــن  ا ن  بشــأ لیــل مرجعــي ســریع  د          26

aws.amazon.com/security/partner-solutions
aws.amazon.com/marketplace/solutions/security


مدونة أمن AWS، ووسائط التواصل االجتماعي 

واكب التحدیثات مع اإلطالقات، والتحدیثات، والحلول المبتكرة 
 AWS عن طریق متابعة مدونة أمن AWS Security لخدمة

المتوفرة على الموقع: 
.aws.amazon.com/blogs/security

:Twitter تابعنا على
 twitter.com/awssecurityinfo and

  twitter.com/awsidentity

تفضل بزیارة: 
aws.amazon.com/architecture/

security-identity-compliance

تفضل بزیارة:
 aws.amazon.com/certification/certified-security-specialty

مركز تصمیم األمن والھویة واالمتثال

اكتشف كیف تحقق أھدافك نحو األمن واالمتثال باستخدام البنیة 
األساسیة والخدمات الخاصة بـ AWS باالستعانة بالوثائق 

والمدونات ومقاطع الفیدیو وغیر ذلك من الموارد.

 AWS Training and Certification

سواء كنت مبتدئًا أو لدیك مجموعة حالیة من مھارات تكنولوجیا 
 AWS أو تصقل معرفتك بالسحابة، فإن برامج (IT) المعلومات
التدریبیة تستطیع مساعدتك أنت وفریقك في المضي قدًما بفھمكم 
بحیث تستخدمون السحابة بشكل أكثر فعالیة. یُرجى زیارة الموقع 

 www.aws.training

إن AWS Certified Security – Specialty مخصص 
لألفراد الذین یؤدون دوًرا أمنیًا ولدیھم خبرة عملیة لمدة عامین 

.AWS على األقل في تأمین أعباء عمل

موارد إضافیة
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 AWS Cloud Audit Academy

تم تصمیم Cloud Audit Academy (CAA) ألولئك الذین یؤدون دوًرا في مجال التدقیق، 
 CAA والمخاطر، واالمتثال، ویشتركون في تقییم أعباء العمل المنظمة على السحابة. یشكل منھج

مساًرا تعلیمیًا متعدد المستویات یبدأ بمنظور واسع (دون تخصص في السحابة أو الصناعة)، ثم 
یضیق تدریجیًا مع إحراز الُمتعِلّم للتقدم في سبیل التركیز على AWS ومحتوى محدد حسب 

الصناعة.

  aws.amazon.com/compliance/auditor-learning-path :تفضل بزیارة

 AWS Security Fundamentals

دورة تدریبیة مجانیة تحدد وتیرتھا بنفسك وستتعلم من خاللھا مفاھیم أمن سحابة AWS األساسیة، 
ویشمل ذلك التحكم في الوصول إلى AWS، وطرق تشفیر البیانات، وكیفیة تأمین وصول الشبكات 

 AWS األساسیة الخاصة بك. تتم تغطیة المسؤولیة األمنیة للعمیل على سحابة AWS إلى بنیة
وكذلك الخدمات ذات التوجھ األمني المختلفة المتوفرة.

تفضل بزیارة: 
 aws.amazon.com/training/course-descriptions/security-fundamentals

خدمات AWS االحترافیة

إن منظمة خدمات AWS االحترافیة عبارة عن فریق عالمي من الخبراء الذین یستطیعون 
مساعدتك في إدراك نتائجك التجاریة المرغوبة عند استخدام سحابة AWS. یقدم الفریق توجیھات 

مركزة من خالل ممارسات التخصص العالمیة لدینا، التي تغطي مجموعة متنوعة من الحلول 
والتقنیات والصناعات. تتوفر مجموعة متنوعة من العروض المركزة على األمن لمساعدة العمالء 
في رحلة الترحیل إلى السحابة، وفي تأمین حساباتھم وأعباء عملھم الحالیة وفقًا ألفضل ممارسات 

AWS والصناعة.

  aws.amazon.com/professional-services/ :تفضل بزیارة

 AWS Well-Architected Security Labs

المختبرات األمنیة ھي عبارة عن وثائق ورموز في شكل مختبرات عملیة تساعدك في التعلم، 
والقیاس، واإلنشاء باستخدام أفضل الممارسات الھندسیة. یتم تصنیف ھذه المختبرات إلى مستویات: 

100 ھو المقدمة، و200/300 ھو المتوسط، و400 ھو المتقدم.

  wellarchitectedlabs.com/security :تفضل بزیارة

المتثــال وا ألمــن  ا ن  بشــأ لیــل مرجعــي ســریع  د          28
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شكًرا لوقتك الذي قضیتھ في االطالع على الدلیل المرجعي 
 .AWS السریع بشأن األمن واالمتثال في

:AWS Security and Compliance یمكنك العثور على معلومات إضافیة في الموقع اإللكتروني
 aws.amazon.com/security/

والمعلومات حول خدماتنا األمنیة على الموقع: 
  aws.amazon.com/products/security/
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