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تهدف هذه الوثيقة إلى توفير معلومات لمساعدة عمالء  AWSعلى دمج  AWSفي إطار المراقبة الحالي لديهم لدعم بيئة تقنية المعلومات الخاصة بهم.
وتتضمن هذه الوثيقة نه ًجا أساسيًا لتقييم ضوابط  ،AWSوتوفر معلومات لمساعدة العمالء في دمج بيئات المراقبة .كما تتناول هذه الوثيقة أيضًا معلومات
خاصة بـ  AWSحول األسئلة العامة المتثال الحوسبة السحابية.
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نظرة عامة على المخاطر واالمتثال
تتقاسم  AWSوعمالئها السيطرة على بيئة تقنية المعلومات ،ويتحمل كال الطرفين مسؤولية إدارة بيئة تقنية المعلومات .ويشمل جزء  AWSفي هذه المسؤولية
المشتركة تقديم خدماتها على منصة خاضعة للمراقبة وآمنة للغاية ،وتوفير مجموعة كبيرة من الميزات األمنية التي يمكن للعمالء استخدامها .وتشمل مسؤولية
العمالء تكوين بيئات تقنية المعلومات الخاصة بهم بطريقة آمنة وخاضعة للمراقبة .وفي حين أن العمالء ال ينقلون استخدامهم وتكويناتهم إلى  ،AWSفإن
 AWSتنقل بيئة األمن والمراقبة ذات الصلة لديها للعمالء .وتقوم  AWSبذلك عن طريق القيام بما يلي:




الحصول على شهادات الصناعة وشهادات الجهات الخارجية المستقلة الموضحة في هذه الوثيقة.
نشر معلومات حول ممارسات األمن والرقابة لدى  AWSفي وثائق المعلومات ومحتوى موقع الويب.
تقديم الشهادات والتقارير والوثائق األخرى مباشرة إلى عمالء  AWSبموجب اتفاقية عدم اإلفصاح (حسبما الحاجة).

للحصول على وصف أكثر تفصيالً ألمن  ،AWSيرجى االطالع على:
مركز األمان في /https://aws.amazon.com/security :AWS
للحصول على وصف أكثر تفصيالً المتثال  ،AWSيرجى االطالع على صفحة امتثال
/https://aws.amazon.com/compliance :AWS
باإلضافة إلى ذلك ،تغطي وثيقة المعلومات الخاصة بنظرة عامة على العمليات األمنية لدى  AWSالضوابط األمنية العامة لدى  AWSواألمن الخاص
بالخدمة.

بيئة المسؤولية المشتركة
يؤدي نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات إلى خدمات  AWSإلى إنشاء نموذج للمسؤولية المشتركة بين العميل و .AWSويُمكن أن يساعد هذا النموذج
المشترك في تخفيف العبء التشغيلي لدى العميل ،حيث تعمل  AWSعلى تشغيل المكونات وإدارتها ومراقبتها ،بد ًءا من نظام التشغيل المضيف والطبقة
الظاهرية ووصوالً إلى األمان المادي للمرافق التي تعمل بها الخدمة .ويتحمل العميل المسؤولية واإلدارة لنظام التشغيل الضيف (بما في ذلك التحديثات
والتصحيحات األمنية) ،وبرامج التطبيقات األخرى المرتبطة ،باإلضافة إلى تكوين جدار مجموعة الحماية المقدم من  .AWSويجب على العمالء النظر بعناية
في الخدمات التي يختارونها ألن مسؤولياتهم تختلف تبعًا للخدمات المستخدمة ،ودمج تلك الخدمات في بيئة تقنية المعلومات لديهم ،والقوانين واللوائح المعمول
بها.
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ومن الممكن للعمالء تعزيز األمان و/أو تلبية متطلبات االمتثال األكثر صرامة من خالل االستفادة من التكنولوجيا ،مثل الجدران النارية القائمة على المضيف،
ومنع/وكشف التسلل القائم على المضيف ،والتشفير وإدارة المفاتيح .كما توفر طبيعة هذه المسؤولية المشتركة أيضًا المرونة وتحكم العمالء ،مما يسمح بنشر
الحلول التي تلبي متطلبات الشهادات الخاصة بالصناعة.
إضافة إلى ذلك ،يمتد نموذج المسؤولية المشتركة للعميل AWS/ليشمل عناصر تحكم تقنية المعلومات .ويتم تقاسم المسؤولية عن تشغيل بيئة تقنية المعلومات
بين  AWSوعمالئها ،وكذلك يتم تقاسم إدارة عناصر تحكم تقنية المعلومات المشتركة وتشغيلها والتحقق منها .يمكن لـ  AWSالمساعدة في تخفيف عبء
عناصر تحكم التشغيل من خالل إدارة عناصر التحكم المرتبطة بالبنية التحتية المادية المنشورة في بيئة  ،AWSالتي ربما تمت إدارتها من قبل العميل.
ونظرا ألن كل عميل يتم نشره بشكل مختلف في  ،AWSيمكن للعمالء االستفادة من تحويل إدارة بعض عناصر التحكم في تقنية المعلومات إلى  ،AWSمما
ً
يؤدي إلى بيئة تحكم موزعة (جديدة) .كما يمكن للعمالء بعد ذلك استخدام وثائق االمتثال والمراقبة لـ  AWSالمتاحة لهم (الموضحة في قسم شهادات AWS
واعتمادات الجهة الخارجية من هذه الوثيقة) لتنفيذ إجراءات التحقق وتقييم المراقبة الخاصة بهم حسب االقتضاء.
يوفر القسم التالي منه ًجا حول كيف يُمكن لعمالء  AWSتقييم بيئة المراقبة الموزعة والتحقق منها بشكل ف َّعال.

حوكمة االمتثال القوية
يتعين على عمالء  ،AWSكما هو الحال دائ ًما ،االستمرار في الحفاظ على الحوكمة الكافية على بيئة مراقبة تقنية المعلومات بأكملها ،بغض النظر عن كيفية
نشر تقنية المعلومات .وتشمل الممارسات الرائدة فهم أهداف ومتطلبات االمتثال المطلوبة (من المصادر ذات الصلة) ،وإنشاء بيئة مراقبة تفي بتلك األهداف
والمتطلبات ،وفهم المصادقة المطلوبة على أساس تحمل المنظمة للمخاطر ،والتحقق من الف َّعالية التشغيلية لبيئة المراقبة لدى المنظمة.
يُعطي النشر في سحابة المؤسسات خيارات مختلفة لتطبيق أنواع مختلفة من الضوابط وطرق التحقق المختلفة.
قد تتضمن الحوكمة وامتثال العمالء القوي النهج األساسي التالي:
.1
.2
.3
.4

مراجعة المعلومات المتاحة من  ،AWSجنبًا إلى جنب مع المعلومات األخرى ،لفهم أكبر قدر ممكن من بيئة تقنية المعلومات بأكملها ،ومن ثم
توثيق جميع متطلبات االمتثال.
تصميم وتنفيذ أهداف المراقبة لتلبية متطلبات االمتثال للمؤسسة.
تحديد وتوثيق الضوابط المملوكة من قبل جهات خارجية.
التحقق من أن جميع أهداف المراقبة قد تحققت وأن جميع الضوابط الرئيسية مصممة وتعمل بف َّعالية.

سيساعد اتباع نهج إدارة االمتثال على هذا النحو الشركات على اكتساب فهم أفضل لبيئة الرقابة لديها ،كما سيساعد على التحديد الواضح ألنشطة التحقق التي
يتعين القيام بها.

تقييم ودمج ضوابط AWS
توفر  AWSمجموعة كبيرة من المعلومات المتعلقة ببيئة التحكم في تقنية المعلومات لديها للعمالء من خالل وثائق المعلومات والتقارير والشهادات وغيرها من
شهادات الجهات الخارجية .تساعد هذه الوثائق العمالء في فهم الضوابط الموجودة ذات الصلة بخدمات  AWSالتي يستخدمونها وكيفية التحقق من صحة هذه
الضوابط .كما تساعد هذه المعلومات العمالء في الجهود التي يبذلونها والتحقق من أن هذه الضوابط في بيئة تقنية المعلومات الموسعة لديهم تعمل بفعَّالية.
وبطبيعة الحال ،يتم التحقق من تصميم وفعَّالية التشغيل ألهداف الرقابة والضوابط من قبل مراجعي الحسابات الداخليين و/أو الخارجيين من خالل مراجعة
العمليات وتقييم األدلة .ويتم إجراء المراقبة المباشرة  /التحقق المباشر ،من قبل العميل أو المدقق الخارجي للعميل ،بشكل عام للتحقق من صحة الضوابط .وفي
حال استخدام خدمات مزودي الخدمات ،مثل  ،AWSتطلب الشركات وتُقيِّم شهادات واعتمادات من جهات خارجية من أجل الحصول على ضمان معقول لتصميم
وفعَّالية تشغيل مراقبة الهدف والضوابط.
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إطارا موحدًا حيث يتم توفير جميع الضوابط
ونتيجة لذلك ،وعلى الرغم من أن الضوابط الرئيسية للعميل قد تديرها  ،AWSفإن بيئة المراقبة يُمكن أن تظل
ً
والتحقق منها على أنها تعمل بشكل فعَّال .ال توفر شهادات واعتمادات الجهات الخارجية لـ  AWSمستوى أعلى من التحقق من بيئة المراقبة فحسب ،بل قد
يُعفي العمالء من متطلبات إجراء بعض أعمال التحقق بأنفسهم لبيئة تقنية المعلومات الخاصة بهم في سحابة .AWS

معلومات التحكم في تقنية المعلومات لدى AWS
توفر  AWSمعلومات التحكم في تقنية المعلومات للعمالء في الطريقتين التاليتين:
 .1تحديد الضوابط الخاصة .عمالء  AWSقادرون على تحديد الضوابط الرئيسية التي تديرها  .AWSوتعتبر الضوابط الرئيسية مهمة لبيئة المراقبة
لدى العميل وتتطلب شهادة خارجية بشأن الفعَّالية التشغيلية لهذه الضوابط الرئيسية من أجل الوفاء بمتطلبات االمتثال  -مثل التدقيق المالي السنوي.
ولهذا الغرض ،تنشر  AWSمجموعة كبيرة من ضوابط تقنية المعلومات المحددة في تقرير " Service Organization Controls 1 (SOC
 ."1) Type IIوتقرير " ، "SOC 1الذي كان سابقًا تقرير " Statement on Auditing Standards (SAS) No. 70, Service
 ،"Organizationsهو معيار مراجعة معترف به على نطاق واسع ووضعه المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (.)AICPA
وتدقيق " "SOC 1هو تدقيق متعمق لكل من تصميم وف َّعالية التشغيل ألهداف الرقابة المحددة لدى  AWSوأنشطة الرقابة (التي تشمل أهداف الرقابة
وأنشطة الرقابة على الجزء من البنية التحتية التي تديرها  .)AWSيشير مصطلح " "Type IIإلى أن كل عنصر من الضوابط الوارد وصفها في
ونظرا
التقرير ال يُجرى تقييمها من حيث مدى مالءمة التصميم فحسب ،بل يُجرى اختبارها أيضًا للتأكد من فعَّالية التشغيل من جانب مدقق خارجي.
ً
الستقاللية وكفاءة المدقق الخارجي لـ  ،AWSفإن الضوابط المحددة في التقرير يجب أن توفر للعمالء مستوى عا ٍل من الثقة في بيئة الرقابة الخاصة
بـ  .AWSويمكن اعتبار ضوابط  AWSمصممة وتعمل بفعَّالية للعديد من أغراض االمتثال ،بما في ذلك تدقيقات البيانات المالية في
" ."Sarbanes-Oxley (SOX) Section 404كما أن استخدام تقارير " "SOC 1 Type IIمسموح به بشكل عام من قبل هيئات التصديق
الخارجية األخرى (على سبيل المثال ،قد يطلب مدققو " "ISO 27001تقرير " "SOC 1 Type IIإلكمال تقييماتهم للعمالء).
تتصل أنشطة الرقابة المحددة األخرى باالمتثال لقانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي ( )FISMAوصناعة بطاقات الدفع ( )PCIلـ  .AWSوكما هو موضح
أدناه ،فإن  AWSممثلة مع معايير " "FISMA Moderateومع معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع .ومعايير  PCIو FISMAهي إلزامية للغاية
وتتطلب التحقق المستقل من أن  AWSتلتزم بالمعيار المنشور.
 .2االمتثال لمعايير الرقابة العامة .إذا كان عميل  AWSيطلب تحقيق مجموعة كبيرة من أهداف الرقابة ،يمكن إجراء تقييم شهادات الصناعة الخاصة
بـ  .AWSفمع شهادة " "ISO 27001الخاصة بـ  ،AWSفإن  AWSتمتثل لمعيار أمان واسع وشامل وتتبع أفضل الممارسات في الحفاظ على
بيئة آمنة .ومع " ،"PCI DSSفإن  AWSتمتثل لمجموعة من الضوابط الهامة للشركات التي تتعامل مع بيانات بطاقات االئتمان .ومع مع امتثال
 AWSلمعايير  ،FISMAفإن  AWSتمتثل لمجموعة كبيرة من الضوابط المحددة المطلوبة من قبل الهيئات الحكومية األمريكية .يوفر االمتثال
لهذه المعايير العامة للعمالء معلومات متعمقة عن الطبيعة الشاملة للضوابط والعمليات األمنية المعمول بها ،ويمكن أخذها بعين االعتبار عند إدارة
االمتثال.

مناطق  AWSالعالمية
يتم بناء مراكز البيانات في تجمعات داخل مناطق عالمية متنوعة ،بما في ذلك :شرق الواليات المتحدة (شمال فيرجينيا) ،وغرب الواليات المتحدة (أوريغون)،
وغرب الواليات المتحدة (شمال كاليفورنيا) ،و)( AWS GovCloud (USأوريغون) ،واالتحاد األوروبي (فرانكفورت) ،واالتحاد األوروبي (أيرلندا)،
وآسيا والمحيط الهادئ (سول) ،وآسيا والمحيط الهادئ (سنغافورة) ،وآسيا والمحيط الهادئ (طوكيو) ،وآسيا والمحيط الهادئ (سيدني) ،والصين (بكين)،
وأمريكا الجنوبية (ساو باولو).
للحصول على قائمة كاملة بالمناطق ،يُرجى االطالع على صفحة البنية التحتية العالمية لـ .AWS
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برنامج  AWSللمخاطر واالمتثال
توفر  AWSمعلومات حول المخاطر وبرنامج االمتثال لتمكين العمالء من دمج ضوابط  AWSفي إطار الحوكمة الخاص بهم .ويمكن أن تساعد هذه
المعلومات العمالء في توثيق إطار كامل للرقابة والحوكمة ،مع إدراج  AWSكجزء مهم من ذلك اإلطار.

إدارة المخاطر
لقد وضعت إدارة  AWSخطة عمل استراتيجية تشمل تحديد المخاطر وتنفيذ الضوابط للتخفيف من المخاطر أو إدارتها .وتقوم إدارة  AWSبإعادة تقييم خطة
العمل االستراتيجية مرتين كل سنة على األقل .تتطلب هذه العملية من اإلدارة أن تحدد المخاطر في مجاالت مسؤوليتها وأن تنفذ التدابير المناسبة المصممة
للتصدي لتلك المخاطر.
باإلضافة إلى ذلك ،تخضع بيئة الرقابة في  AWSلتقييمات مختلفة للمخاطر الداخلية والخارجية .فقد قامت فرق االمتثال واألمن في  AWSبإنشاء إطار عمل
وسياسات ألمن المعلومات تستند إلى إطار أهداف الرقابة للمعلومات والتقنية ذات الصلة ( ،)COBITودمجت بشكل ف َّعال إطار " "ISO 27001المستند إلى
ضوابط " ،"ISO 27002ومبادئ خدمات الثقة للمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ،و" ،"PCI DSS v3.2والمنشور رقم ""Rev 3 53-800
للمعهد الوطني للمعايير والتقنية (الضوابط األمنية الموصى بها لنظم المعلومات الفيدرالية) .تحافظ  AWSعلى سياسة األمان ،وتقدم التدريب األمني
للموظفين ،وتقوم بمراجعة أمان التطبيقات .وهذه المراجعات تُقيِّم سرية البيانات ونزاهتها وتوافرها ،فضالً عن توافقها مع سياسة أمن المعلومات.
تقوم خدمة " "AWS Securityبمسح جميع عناوين  IPلنقطة نهاية الخدمة التي تستخدم اإلنترنت بشكل منتظم للبحث عن نقاط الضعف (ال تتضمن هذه
المسوحات مثيالت العمالء) .وتُخطر خدمة " "AWS Securityاألطراف المناسبة لمعالجة أي نقاط ضعف محددة .وباإلضافة إلى ذلك ،تُجري شركات
أمنية مستقلة تقييمات منتظمة لتهديدات التعرض للمخاطر الخارجية .وتُصنَّف النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه التقييمات وتُقدَّم إلى قيادة  .AWSتُجرى هذه
المسوحات بطريقة معينة من أجل صحة البنية التحتية األساسية لنظام  AWSواستدامتها ،وال يقصد بها استبدال عمليات مسح نقاط الضعف األمنية الخاصة
بالعميل المطلوبة لتلبية متطلبات االمتثال المحددة الخاصة بهم .ويمكن للعمالء طلب إذن إلجراء عمليات مسح للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم طالما أنها
تقتصر على مثيالت العميل وال تنتهك سياسة االستخدام المقبول الخاصة بـ  .AWSيمكن البدء في الموافقة المسبقة على هذه األنواع من المسوحات عن طريق
تقديم طلب عبر نموذج طلب اختبار االختراق/نقاط الضعف الخاص بـ .AWS

بيئة المراقبة
تدير  AWSبيئة مراقبة شاملة تتضمن السياسات والعمليات وأنشطة المراقبة التي تستفيد من جوانب مختلفة من بيئة المراقبة الشاملة في  .Amazonوبيئة
التحكم هذه جاهزة للتقديم اآلمن لعروض خدمات  .AWSتشمل بيئة المراقبة المشتركة األشخاص والعمليات والتقنية الالزمة إلنشاء والحفاظ على بيئة تدعم
الفعَّالية التشغيلية إلطار المراقبة في  .AWSوقد أدمجت  AWSالضوابط القابلة للتطبيق الخاصة بالسحابة التي حددتها هيئات صناعة الحوسبة السحابية
الرائدة في إطار المراقبة الخاص بـ  .AWSكما تواصل  AWSمراقبة مجموعات الصناعة هذه للحصول على أفكار حول الممارسات الرائدة التي يمكن
تنفيذها لمساعدة العمالء بشكل أفضل في إدارة بيئة المراقبة الخاصة بهم.
أدوارا مهمة في ترسيخ سياسة الشركة وقيمها
بيئة التحكم في  Amazonتبدأ عند أعلى مستوى في الشركة .وتلعب القيادة التنفيذية والقيادات العليا
ً
األساسية؛ حيث يتم تزويد كل موظف بمدونة قواعد السلوك المهني واألخالق المهنية الخاصة بالشركة ،ويكمل كل موظف التدريب الدوري.
ويتم إجراء عمليات تدقيق االمتثال ،بحيث يفهم الموظفون السياسات المعمول بها ويتابعونها.
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إطارا لتخطيط العمليات التجارية وتنفيذها ومراقبتها .ويحدد الهيكل التنظيمي األدوار والمسؤوليات لتلبية ما يكفي من
يوفر الهيكل التنظيمي لـ AWS
ً
الموظفين ،وكفاءة العمليات ،والفصل بين الواجبات .وقد أنشأت اإلدارة أيضًا مستويات سلطة وخطوط مالئمة لإلبالغ للموظفين الرئيسيين .وعمليات التحقق
عند التوظيف هي جزء من الشركة ،وتشمل التعليم والوظائف السابقة ،وفي بعض الحاالت ،تحريات الهوية حسبما يسمح القانون واللوائح للموظفين بما يتناسب
مع وضع الموظف ومستوى الوصول إلى مرافق  .AWSتتبع الشركة عملية منظمة لتعريف الموظفين الجدد بأدوات  Amazonوعملياتها وأنظمتها
وسياساتها وإجراءاتها.

أمن المعلومات
لقد نفذت  AWSبرنام ًجا رسميًا ألمن المعلومات مصمم لحماية سرية وسالمة وتوافر أنظمة وبيانات العمالء .تنشر  AWSورقة معلومات أمان متوفرة على
الموقع العام ،حيث تتناول كيف يمكن لـ  AWSمساعدة العمالء على تأمين بياناتهم.

شهادات وبرامج وتقارير  AWSواعتمادات الجهات الخارجية
تعمل  AWSمع هيئات التصديق الخارجية ومراجعي الحسابات المستقلين لتزويد العمالء بقدر كبير من المعلومات فيما يتعلق بالسياسات والعمليات والضوابط
التي تم إنشاؤها وتشغيلها من قبل .AWS

CJIS
تمتثل  AWSلمعيار هيئة خدمات معلومات العدالة الجنائية ( )CJISالتابعة لمكتب التحقيقات الفدرالي .ونحن نوقع اتفاقيات أمان  CJISمع عمالئنا ،بما في
ذلك السماح بأي تحريات هوية مطلوبة أو تنفيذها ،وفقًا لسياسة األمان الخاصة بـ .CJIS
يستفيد عمالء إنفاذ القانون (والشركاء الذين يديرون هيئة  )CJIمن خدمات  AWSلتحسين أمن وحماية بيانات  ،CJIوذلك باستخدام الخدمات األمنية
المتقدمة وميزات  ،AWSمثل تسجيل النشاط ( ،)AWS CloudTrailوتشفير البيانات قيد الحركة والخاملة (التشفير من جانب الخادم الخاص بـ S3
مع خيار جلب المفتاح الخاص بك) ،وحماية وإدارة المفاتيح الشاملة ( Management Service Key AWSو ،)CloudHSMوإدارة
األذونات المتكاملة (إدارة الهوية الفيدرالية بـ  ،IAMوالمصادقة متعددة العوامل).
وقد أنشأت  AWSمصنف هيئة خدمات معلومات العدالة الجنائية ( )CJISفي شكل قالب خطة أمنية تتماشى مع مجاالت سياسة  .CJISباإلضافة إلى
ذلك ،تم تطوير ورقة عمل خاصة بهيئة  CJISللمساعدة في توجيه العمالء في رحلتهم نحو التحول إلى السحابة.
يُرجى زيارة صفحة مركز /https://aws.amazon.com/compliance/cjis :CJIS

CSA
في عام  ،2011أطلق تحالف األمن السحابي ( ،STAR )CSAوهي مبادرة لتشجيع الشفافية في الممارسات األمنية عند مزودي الخدمات السحابية .وسجل
األمن والثقة والضمان ( )STARالتابع لتحالف  CSAهو سجل يمكن الوصول إليه للجمهور و يوثق الضوابط األمنية التي توفرها مختلف عروض الحوسبة
السحابية ،مما يساعد المستخدمين على تقييم أمن مزودي الخدمات السحابية الذين يستخدمون خدماتهم حاليًا أو يُفكرون في التعاقد معهم.
 AWSمسجلة لدى  ،CSA STARوقد أكملت استبيان مبادرة تقييمات التوافق ( )CAIQلتحالف أمن الحوسبة السحابية ( .)CSAواستبيان  CAIQالذي
نشره تحالف  CSAيوفر وسيلة لإلشارة والتوثيق لعناصر التحكم األمنية الموجودة في البنية التحتية لـ  AWSكعروض خدمة.
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ويقدم استبيان  298 CAIQسؤال قد يرغب مستهلك السحابة ومدقق الحسابات السحابية في طرحها على مزود الخدمات السحابية.
انظر :الملحق "أ" :استبيان مبادرة تقييمات التوافق لتحالف أمن الحوسبة السحابية v3.0.1 -

Cyber Essentials Plus
نظام  Cyber Essentials Plusهو نظام اعتماد مدعوم من حكومة المملكة المتحدة ومدعوم من الصناعة ،وتم تقديمه في المملكة المتحدة لمساعدة
المنظمات على إظهار األمن التشغيلي ضد الهجمات اإللكترونية الشائعة.
وهو يوضح الضوابط األساسية التي تنفذها  AWSللتخفيف من المخاطر الناجمة عن التهديدات الشائعة عبر اإلنترنت ،في سياق "الخطوات العشر لألمن
السيبراني" لحكومة المملكة المتحدة .وهذا النظام تدعمه الصناعة ،بما في ذلك اتحاد الشركات الصغيرة واتحاد الصناعة البريطانية ،وعدد من منظمات التأمين
التي تقدم حوافز للشركات التي تحمل هذه الشهادة.
تحدد األساسيات السيبرانية ( )Cyber Essentialsالضوابط التقنية الالزمة؛ ويبين إطار الضمان ذو الصلة كيف تعمل عملية الضمان المستقلة
للحصول على شهادة " "Cyber Essentials Plusمن خالل تقييم خارجي سنوي يُجريه ُمقيِّم معتمد .و نظرا للطابع اإلقليمي للتصديق ،فإن نطاق
التصديق يقتصر على منطقة االتحاد األوروبي (أيرلندا).

 DoD SRGالمستويان  2و4
يوفر نموذج األمن السحابي ( )SRGالتابع لوزارة الدفاع ( )DoDعملية تقييم وإذن رسمية لمزودي الخدمات السحابية ( )CSPللحصول على إذن مؤقت
من وزارة الدفاع ،والذي يمكن الحقًا االستفادة منه من قبل عمالء وزارة الدفاع .ويوفر التفويض المؤقت بموجب دليل  SRGشهادة قابلة إلعادة االستخدام تُثبت
امتثالنا لمعايير وزارة الدفاع ،مما يقلل من الوقت الالزم للمسؤول عن مهمة تابعة لوزارة الدفاع لتقييم أحد أنظمتها وتقديم إذن للتشغيل على  .AWSولدى
 AWSحاليًا أذونات مؤقتة في المستويين  2و 4من دليل .SRG
ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن خطوط األساس للرقابة األمنية المحددة للمستويات  2و 4و 5و 6على:
.http://iase.disa.mil/cloud_security/Pages/index.aspx
يُرجى زيارة صفحة مركز وزارة الدفاع/https://aws.amazon.com/compliance/dod :

FedRAMP

SM

 AWSهي مزود خدمة سحابية متوافق مع برنامج إدارة المخاطر والتخويل الفيدرالي ( .)FedRAMPsmوقد أكملت  AWSاالختبار الذي أجرته منظمة
تقييم خارجية ( )PAO3معتمدة من  ،FedRAMPsmو ُمنحت إذنين وكالة للعمل ( )ATOمن قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية األمريكية ()HHS
بعد إثبات االمتثال لمتطلبات برنامج  FedRAMPsmعلى مستوى التأثير المعتدل ( .)Moderateويمكن لجميع الوكاالت الحكومية األمريكية االستفادة من
حزم أذونات الوكالة للعمل الخاصة بـ  AWSوالمخزنة في سجل  FedRAMPsmلتقييم  AWSبالنسبة لتطبيقاتهم وأعمالهم ،وتوفير التراخيص الستخدام
 ،AWSونقل أعباء العمل إلى بيئة  .AWSويشمل إذنان الوكالة للعمل لبرنامج  FedRAMPsmجميع المناطق األمريكية (منطقة AWS GovCloud
(الواليات المتحدة) ومناطق  AWSلغرب/شرق الواليات المتحدة).
للحصول على قائمة كاملة بالخدمات الموجودة في حدود االعتماد للمناطق المذكورة أعاله ،يُرجى االطالع على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق
بموجب برنامج االمتثال (.)/scope -https://aws.amazon.com/compliance/services-in
لمزي ٍد من المعلومات حول توافق  AWSمع برنامج  ، FedRAMPsmيرجى االطالع على األسئلة الشائعة حوال  AWS FedRAMPsmعلى:
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/https://aws.amazon.com/compliance/fedramp

FERPA
قانون الخصوصية والحقوق التعليمية لألسرة }( )FERPA) (20 U.S.C. § 1232g; 34 CFR Part 99هو قانون فيدرالي يحمي خصوصية
سجالت التعليم للطالب .وينطبق القانون على جميع المدارس التي تتلقى األموال بموجب برنامج مطبق تابع لوزارة التعليم األمريكية .ويمنح قانون
 FERPAاآلباء حقوقًا معينة فيما يتعلق بسجالت التعليم ألطفالهم .وتنتقل هذه الحقوق إلى الطالب عندما يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،أو يلتحق بمدرسة
تتجاوز مستوى المدرسة الثانوية .ويُطلق على الطالب الذين تم نقل الحقوق لهم مصطلح "الطالب المؤهلين".
تُمكِّن  AWSالكيانات المشمولة وشركائها التجاريين الخاضعين لقانون  FERPAمن االستفادة من بيئة  AWSاآلمنة لمعالجة المعلومات التعليمية
المحمية وصيانتها وتخزينها.
كما تقدم  AWSوثيقة معلومات تركز على قانون  FERPAللعمالء المهتمين بمعرفة المزيد عن كيفية االستفادة من  AWSلمعالجة وتخزين البيانات
التعليمية.
سهل االمتثال لقانون :FERPA
توضح "وثيقة معلومات امتثال  AWSلقانون  "FERPAكيف يُمكن للشركات استخدام  AWSلمعالجة النظم التي ت ُ ِّ
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_FERPA_Whitepaper.pdf

FIPS 140-2
معيار معالجة المعلومات الفيدرالي ( ،)FIPSالمنشور  140-2هو معيار أمان حكومي أمريكي يحدد متطلبات األمان لوحدات التشفير التي تحمي
المعلومات الحساسة .لدعم العمالء الذين لديهم متطلبات " ،"FIPS 140-2تعمل عمليات إنهاء  SSLفي ) AWS GovCloud (USباستخدام األجهزة
المعتمدة من " ."FIPS 140-2تعمل  AWSمع عمالء ) AWS GovCloud (USلتوفير المعلومات التي يحتاجونها للمساعدة في إدارة االمتثال عند
استخدام بيئة ).AWS GovCloud (US

 FISMAوDIACAP
تُمكِّن  AWSالهيئات الحكومية األمريكية من تحقيق ودعم االمتثال لقانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي ( .)FISMAتم تقييم بنية  AWSالتحتية من قبل
مقيمين مستقلين لمجموعة متنوعة من األنظمة الحكومية كجزء من عملية الموافقة لمالكي األنظمة .وقد نجحت العديد من المنظمات المدنية الفيدرالية ووزارة
الدفاع في الحصول على التراخيص األمنية لألنظمة المستضافة على  AWSوفقا لعملية إطار إدارة المخاطر ( )RMFالمحددة في " " NIST 800-37
وعملية اعتماد وشهادة ضمان المعلومات من وزارة الدفاع (.)DIACAP

GxP
 GxPهو اختصار يشير إلى اللوائح والمبادئ التوجيهية المطبقة على منظمات العلوم الحياتية التي تصنع األغذية والمنتجات الطبية ،مثل األدوية واألجهزة
الطبية وتطبيقات البرمجيات الطبية .ويكمن الهدف العام لمتطلبات  GxPفي ضمان أن األغذية والمنتجات الطبية آمنة للمستهلكين وضمان سالمة البيانات
المستخدمة التخاذ قرارات السالمة المتعلقة بالمنتجات.
تقدم  AWSوثيقة معلومات خاصة بـ  GxPتقدم تفصيالً لنهج شامل الستخدام  AWSألنظمة  .GxPوتوفر وثيقة المعلومات هذه اإلرشادات الستخدام
منتجات  AWSفي سياق  ،GxPوقد تم تطوير المحتوى بالتعاون مع عمالء األدوية واألجهزة الطبية الخاصين بـ  ،AWSباإلضافة إلى شركاء البرمجيات،
الذين يستخدمون حاليًا منتجات  AWSفي أنظمة  GxPالمعتمدة الخاصة بهم.
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لمزيد من المعلومات حول  GxPعلى  ،AWSيرجى االتصال بالمبيعات وتطوير األعمال في .AWS
لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على األسئلة الشائعة الخاصة باالمتثال لـ :GxP
/11-https://aws.amazon.com/compliance/gxp-part-11-annex

HIPAA
تُمكِّن  AWSالكيانات المشمولة وشركائها التجاريين الخاضعين لقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمسائلة ( )HIPAAاألمريكي لالستفادة من بيئة
 AWSاآلمنة لمعالجة المعلومات الصحية المحمية واالحتفاظ بها وتخزينها ،وستوقع  AWSاتفاقيات شركاء العمل مع هؤالء العمالء .كما تقدم  AWSوثيقة
معلومات تركز على قانون  HIPAAللعمالء المهتمين في معرفة المزيد حول كيفية االستفادة من  AWSلمعالجة وتخزين المعلومات الصحية .وتوضح وثيقة
المعلومات لتصميم االمتثال واألمان لقانون  HIPAAفيما يتعلق بخدمات  Amazon Web Servicesكيف يُمكن للشركات استخدام  AWSلمعالجة
سهل االمتثال لقانون  HIPAAوقانون تقنية المعلومات الصحية لالقتصاد والصحة السريرية (.)HITECH
األنظمة التي ت ُ ِّ
ويُمكِّن للعمالء الذين يُبرمون اتفاقية  AWS BAAاستخدام أي خدمة من خدمات  AWSفي حساب مخصص كحساب  ،HIPAAولكن يمكنهم فقط معالجة
وتخزين ونقل بيانات  PHIباستخدام الخدمات المؤهلة لـ  HIPAAالمحددة في اتفاقية  .AWS BAAللحصول على قائمة كاملة بهذه الخدمات ،يُرجى
االطالع على صفحة "https://aws.amazon.com/compliance/hipaa-eligible-( " HIPAA Eligible Services Reference
.)/services-reference
تحتفظ  AWSببرنامج إلدارة المخاطر قائم على المعايير للتأكد من أن الخدمات المؤهلة لقانون  HIPAAتدعم على وجه التحديد التدابير الوقائية اإلدارية
والتقنية والمادية المطلوبة بموجب قانون  .HIPAAواستخدام هذه الخدمات لتخزين ومعالجة ونقل بيانات  PHIيسمح لعمالئنا و AWSبمعالجة متطلبات
قانون  HIPAAالمطبقة على نموذج التشغيل القائم على أساس المنفعة الخاص بـ .AWS
لمزيد من المعلومات ،يرجى االطالع على األسئلة الشائعة المتعلقة باالمتثال لقانون  HIPAAوتصميم االمتثال واألمان لقانون  HIPAAفيما يتعلق
بخدمات .Amazon Web Services

IRAP
يتيح برنامج ال ُمقيِّمين المسجلين ألمن المعلومات ( )IRAPلعمالء الحكومة األسترالية التحقق من وجود الضوابط المناسبة وتحديد نموذج المسؤولية المناسب
لتلبية احتياجات دليل أمن المعلومات ( )ISMالخاص بمديرية استخبارات اإلشارات األسترالية (.)ASD
ً
مستقل حيث حدد جميع ضوابط دليل  ISMالمعمول بها للمعالجة والتخزين والنقل لتصنيف
وقد أكملت خدمات  Amazon Web Servicesتقيي ًما
 )Unclassified (DLMلمنطقة سيدني في .AWS
األسئلة الشائعة حول االمتثال لبرنامج :IRAP
/https://aws.amazon.com/compliance/irap
لمزيد من المعلومات ،يُرجى االطالع على :الملحق "ب" :مواءمة  AWSمع اعتبارات أمان الحوسبة السحابية لمديرية استخبارات الدفاع
األسترالية

ISO 9001
لقد حققت  AWSشهادة " ،"ISO 9001وتدعم شهادة " " ISO 9001الخاصة بـ  AWSمباشرة العمالء الذين يقومون بتطوير وترحيل وتشغيل أنظمة تقنية
المعلومات الخاضعة للرقابة في سحابة  .AWSويمكن للعمالء االستفادة من تقارير امتثال  AWSكدليل لبرامج " "ISO 9001الخاصة بهم وبرامج الجودة
الخاصة بالصناعة ،مثل  GxPفي العلوم الحياتية ،و" "ISO 13485في األجهزة الطبية ،و" "AS9100في الفضاء الجوي ،و" "ISO/TS 16949في
السيارات.
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وسيظل عمالء  ،AWSالذين ليس لديهم متطلبات نظام الجودة ،يستفيدون من الضمان والشفافية اإلضافية التي توفرها شهادة "."ISO 9001
تغطي شهادة " "ISO 9001نظام إدارة الجودة على نطاق محدد من خدمات  AWSومناطق العمليات .للحصول على قائمة كاملة بالخدمات ،يُرجى االطالع
على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج االمتثال (.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
معيار " "ISO 9001:2008هو معيار عالمي إلدارة جودة المنتجات والخدمات .ويحدد معيار  9001نظام إدارة جودة يستند إلى ثمانية مبادئ حددتها
اللجنة التقنية إلدارة الجودة وضمان الجودة التابعة للمنظمة الدولية للمعايير ( .)ISOوهي تشمل ما يلي:









التركيز على العمالء
القيادة
مشاركة األفراد
نهج العملية
نهج النظام لإلدارة
التحسين المستمر
النهج الواقعي في اتخاذ القرارات
العالقات متبادلة المنفعة بين الموردين

يمكن تحميل شهادة " "ISO 9001الخاصة بـ  AWSعلى
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_9001_certification.pdf
توفر  AWSمعلومات إضافية وأسئلة شائعة حول شهادة " "ISO 9001على https://aws.amazon.com/compliance/iso-9001-
/faqs

ISO 27001
لقد حصلت  AWSعلى شهادة " "ISO 27001لنظام إدارة أمن المعلومات ( )ISMSالذي يغطي البنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات الخاصة بـ
 .AWSللحصول على قائمة كاملة بالخدمات ،يُرجى االطالع على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج االمتثال
(.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
يُعتبر " "ISO 27001\27002معيار أمان عالمي معتمد على نطاق واسع يحدد المتطلبات وأفضل الممارسات لنهج منتظم إلدارة معلومات الشركة
والعمالء ،ويستند إلى تقييمات دورية للمخاطر تتناسب مع سيناريوهات التهديدات المتغيرة باستمرار .ومن أجل الحصول على الشهادة ،يجب على الشركة
ومستمرا إلدارة مخاطر أمن المعلومات التي تؤثر على سرية المعلومات ونزاهتها وتوافرها .وتعزز هذه الشهادة التزام
أن تُثبت أنها تتبع نه ًجا منهجيًا
ً
 Amazonبتوفير معلومات هامة فيما يتعلق بضوابط وممارسات األمان لدينا.
يُمكن تحميل شهادة " "ISO 27001الخاصة بـ  AWSعلى:
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification.pdf
توفر  AWSمعلومات إضافية وأسئلة شائعة حول شهادة " "ISO 27001على https://aws.amazon.com/compliance/iso-
/27001-faqs

ISO 27017
 ISO 27017هو أحدث مدونة ممارسات أصدرتها المنظمة الدولية للمعايير ( .)ISOوهو يقدم التوجيه التنفيذي بشأن ضوابط أمن المعلومات التي تتصل
على وجه التحديد بالخدمات السحابية.
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وقد حصلت  AWSعلى شهادة " "ISO 27017لنظام إدارة أمن المعلومات ( )ISMSالذي يغطي البنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات الخاصة بـ
 .AWSللحصول على قائمة كاملة بالخدمات ،يُرجى االطالع على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج االمتثال
(.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
يمكن تحميل شهادة " "ISO 27017الخاصة بـ  AWSعلى
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27017_certification.pdf
توفر  AWSمعلومات إضافية وأسئلة شائعة حول شهادة " "ISO 27017على https://aws.amazon.com/compliance/iso-
/27017-faqs

ISO 27018
معيار " "ISO 27018هو أول مدونة قواعد ممارسات دولية تركز على حماية البيانات الشخصية في السحابة .وهو يستند إلى معيار أمن المعلومات " ISO
 ،"27002ويقدم إرشادات التنفيذ بشأن ضوابط معيار " "ISO 27002المطبقة على معلومات التعريف الشخصية ( )PIIعلى السحابة العامة .كما يقدم
مجموعة من الضوابط اإلضافية والتوجيهات المرتبطة بها ،التي تهدف إلى معالجة متطلبات حماية بيانات التعريف الشخصية على السحابة العامة التي ال
تتناولها مجموعة الضوابط لمعيار " "ISO 27002الحالي.
وقد حصلت  AWSعلى شهادة " "ISO 27018لنظام إدارة أمن المعلومات ( )ISMSالذي يغطي البنية التحتية ومراكز البيانات والخدمات الخاصة بـ
 .AWSللحصول على قائمة كاملة بالخدمات ،يُرجى االطالع على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج االمتثال
(.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
يمكن تحميل شهادة " "ISO 27018الخاصة بـ  AWSعلى
https://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27018_certification.pdf
توفر  AWSمعلومات إضافية وأسئلة شائعة حول شهادة " "ISO 27018على https://aws.amazon.com/compliance/iso-
/27018-faqs
ITAR
تدعم منطقة ) AWS GovCloud (USاالمتثال للوائح التداول الدولي لألسلحة األمريكية ( .)ITARوكجزء من إدارة برنامج االمتثال الشامل للوائح
 ،ITARيجب على الشركات الخاضعة للوائح التصدير بـ  ITARمراقبة الصادرات غير المقصودة من خالل تقييد الوصول إلى البيانات المحمية لألشخاص
األمريكيين وتقييد الموقع المادي لتلك البيانات في الواليات المتحدة .توفر ) AWS GovCloud (USبيئة موجودة فعليًا في الواليات المتحدة ،حيث يقتصر
وصول موظفي  AWSعلى األشخاص األمريكيين ،مما يسمح للشركات المؤهلة بنقل ومعالجة وتخزين المواد والبيانات المحمية الخاضعة لقيود  .ITARوقد
تم تدقيق بيئة ) AWS GovCloud (USمن قبل جهة خارجية مستقلة للتحقق من أن الضوابط المناسبة موجودة لدعم برامج االمتثال للوائح التصدير للعمالء
لهذا الشرط.
MPAA
لقد وضعت جمعية الفيلم األمريكي ( )MPAAمجموعة من أفضل الممارسات لتخزين المحتويات والوسائط المحمية ومعالجتها وتقديمها على نحو آمن
( .)program.html -http://www.fightfilmtheft.org/facility-securityوتستخدم شركات وسائط اإلعالم هذه أفضل الممارسات كوسيلة
لتقييم المخاطر وأمن محتواها وبنيتها التحتية .وقد أظهرت  AWSالتوافق مع أفضل ممارسات جمعية  ،MPAAوبنية  AWSالتحتية متوافقة مع جميع
ضوابط البنية التحتية المعمول بها لـ  .MPAAوفي حين أن جمعية  MPAAال تقدم "شهادة" ،يمكن لعمالء صناعة وسائط اإلعالم استخدام وثائق MPAA
الخاصة بـ  AWSلزيادة تقييم المخاطر وتقييم محتوى  MPAAعلى .AWS
يُرجى االطالع على صفحة مركز  MPAAالمتثال  AWSللحصول على مزي ٍد من
التفاصيل/https://aws.amazon.com/compliance/mpaa :
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شهادة MTCS Tier 3
األمن السحابي متعدد الطبقات ( )MTCSهو معيار إدارة األمن التشغيلي في سنغافورة ( ،)SPRING SS 584:2013استنادا إلى معايير نظام إدارة
أمن المعلومات لـ " ."ISO 27001/02يتطلب تقييم الشهادة منا ما يلي:




تقييم مخاطر أمن المعلومات بشكل منهجي ،مع األخذ بعين االعتبار تأثير التهديدات ونقاط الضعف في الشركة.
تصميم وتنفيذ مجموعة شاملة من ضوابط أمن المعلومات وغيرها من أشكال إدارة المخاطر لمعالجة المخاطر األمنية للشركة والتصميم.
اعتماد عملية إدارة شاملة لضمان أن ضوابط أمن المعلومات تلبي احتياجات أمن المعلومات لدينا على أساس مستمر.

يُرجى زيارة صفحة مركز  MTCSعلى:
/https://aws.amazon.com/compliance/aws-multitiered-cloud-security-standard-certification
NIST
أصدر المعهد الوطني للمعايير والتقنية ( ،)NISTفي يونيو  ،2015المبادئ التوجيهية " ،171-800المبادئ التوجيهية النهائية لحماية المعلومات الحكومية
الحساسة التي يحوزها المقاولون" .ينطبق هذا التوجيه على حماية المعلومات غير السرية الخاضعة للرقابة ( )CUIعلى األنظمة غير الفيدرالية.
 AWSمتوافقة بالفعل مع هذه اإلرشادات ،ويُمكِّن للعمالء االمتثال بشكل ف َّعال لـ "  "NIST 800-171على الفور .تحدد "  "NIST 800-171مجموعة
فرعية من متطلبات "  ،"NIST 800-53وهو مبدأ توجيهي تم بموجبه إجراء تدقيق لـ  AWSبالفعل بموجب برنامج  .FedRAMPخط األساس للرقابة
األمنية لـ " "FedRAMP Moderateهو أكثر صرامة من المتطلبات الموصى بها والمنصوص عليها في الفصل  3من " ،"171-800ويشمل عددًا
كبيرا من الضوابط األمنية أعاله وأكثر من تلك المطلوبة من أنظمة " "FISMA Moderateالتي تحمي بيانات  .CUIيتوفر رسم تخطيطي مفصل في
ً
منشور "  ،"NIST Special Publication 800-171بد ًءا من الصفحة ( D2وهي الصفحة  37في ملف .)PDF
PCI DSS Level 1
 AWSمتوافقة مع المستوى  1بموجب معيار أمان بيانات ( )DSSصناعة بطاقات الدفع ( .)PCIويُمكن للعمالء تشغيل التطبيقات على البنية التحتية التقنية
المتوافقة مع  PCIلتخزين ومعالجة ونقل معلومات بطاقات االئتمان في السحابة .أصدر مجلس المعايير األمنية لصناعة  ،PCIفي فبراير  ،2013المبادئ
التوجيهية للحوسبة السحابية لمعيار  .PCI DSSتوفر هذه المبادئ التوجيهية للعمالء ،الذين يديرون بيئة بيانات حاملي البطاقات ،اعتبارات للحفاظ على
ضوابط  PCI DSSفي السحابة .وقد دمجت  AWSالمبادئ التوجيهية للحوسبة السحابية لمعيار  PCI DSSفي حزمة امتثال  AWS PCIللعمالء .تتضمن
حزمة االمتثال  AWS PCIشهادة " "AWS PCIلالمتثال ( ،)AoCمما يدل على أنه تم إقرار  AWSبنجاح وفقًا للمعايير المطبقة على مزود خدمة من
المستوى  1بموجب " PCI DSSـ اإلصدار  ،"3.1وملخص مسؤولية  ،AWS PCIالذي يفسر كيفية تحمل مسؤوليات االمتثال المشتركة بين AWS
وعمالئنا في السحابة.
للحصول على قائمة كاملة بالخدمات في نطاق " PCI DSSـ المستوى  ،"1يُرجى االطالع على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج
االمتثال (.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope
يمكن االطالع على أحدث نطاق للخدمات والمناطق فيما يتعلق بشهادة "  " AWS PCI DSS Level 1على:
/https://aws.amazon.com/compliance/pci-dss-level-1-faqs
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SOC 1/ISAE 3402
تقريرا بشأن ضوابط مؤسسة الخدمات  ،)SOC 1( 1النوع الثاني .وتتم مراجعة هذا التقرير وفقًا للمعهد األمريكي
تنشر Amazon Web Services
ً
ً
للمحاسبين القانونيين المعتمدين (( ”AICPA): “AT 801سابقا “ )”SSAE 16والمعايير الدولية لعمليات التأكيد رقم  .)ISAE 3402( 3402ويهدف
التقرير مزدوج المعايير إلى تلبية مجموعة كبيرة من متطلبات التدقيق المالي لهيئات التدقيق األمريكية والدولية .وتؤكد عملية التدقيق لتقرير  SOC 1على
أن أهداف الرقابة لدى  AWSمصممة بشكل مناسب وأن الضوابط الفردية المحددة لحماية بيانات العميل تعمل بشكل فعَّال .يحل هذا التقرير محل التقرير
بشأن تدقيق البيان المتعلق بمعايير التدقيق رقم  )SAS 70( 70من النوع الثاني.
وأهداف الرقابة لـ  AWS SOC 1مقدمة هنا .ويحدد التقرير نفسه أنشطة الرقابة التي تدعم كل هدف من هذه األهداف ونتائج المدقق المستقل
إلجراءات االختبار الخاصة بكل ضابط.
مجال الهدف

وصف الهدف

منضمة األمن

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن سياسات أمن المعلومات قد تم تنفيذها وإبالغها في جميع أنحاء المنظمة.

وصول المستخدم
للموظفين
األمن غير المادي

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن اإلجراءات قد تم وضعها بحيث يتم إضافة حسابات المستخدمين لموظفي  Amazonوتعديلها وحذفها في
الوقت المناسب ومراجعتها على أساس دوري.
توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن السياسات واآلليات موجودة لتقييد الوصول الداخلي والخارجي غير المصرح به إلى البيانات بشكل
مناسب ،ويتم فصل بيانات العمالء بشكل مناسب عن العمالء اآلخرين.

المعالجة اآلمنة
للبيانات

ً
معقوال بأن معالجة البيانات بين نقطة البدء للعميل إلى موقع تخزين  AWSيتم تأمينها وتعيينها بدقة.
توفر الضوابط تأكيدًا

األمن المادي والحماية البيئية

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن الوصول المادي إلى مراكز البيانات يقتصر على الموظفين المصرح لهم ،وأن هناك آليات لتقليل أثر
عطل أو كارثة مادية على مرافق مراكز البيانات إلى أدنى حد.

إدارة التغيير

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن التغييرات (بما في ذلك حاالت الطوارئ/غير الروتينية والتكوين) في موارد تقنية المعلومات الحالية
يتم تسجيلها والتصريح لها واختبارها والموافقة عليها وتوثيقها.

تكامل البيانات والتوافر
والدعم االحتياطي

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن سالمة البيانات مكفولة على مدار جميع المراحل ،بما في ذلك اإلرسال والتخزين والمعالجة.

معالجة الحوادث

توفر الضوابط تأكيدًا معقوالً بأن حوادث النظام يتم تسجيلها وتحليلها وحلها.

تم تصميم تقارير " "SOC 1للتركيز على الضوابط في مؤسسة الخدمات التي من المرجح أن تكون ذات صلة بتدقيق البيانات المالية لكيان المستخدم .وحيث إن
قاعدة عمالء  AWSكبيرة ،واستخدام خدمات  AWSعلى قدم المساواة كبير ،فإن تطبيق الضوابط على البيانات المالية للعمالء يختلف باختالف العميل .لذلك،
تم تصميم تقرير " "AWS SOC 1لتغطية ضوابط رئيسية محددة من المحتمل أن تكون مطلوبة أثناء التدقيق المالي ،باإلضافة إلى تغطية مجموعة كبيرة من
الضوابط العامة لتقنية المعلومات الستيعاب مجموعة كبيرة من سيناريوهات االستخدام والتدقيق .ويسمح ذلك للعمالء باالستفادة من بنية  AWSالتحتية لتخزين
ومعالجة البيانات المهمة ،بما في ذلك البيانات التي تكون جز ًءا ال يتجزأ من عملية اإلبالغ المالي .تقوم  AWSبشكل دوري بإعادة تقييم المجموعة المختارة من
هذه الضوابط للنظر في مالحظات العمالء واالستخدام في تقرير التدقيق المهم هذا.
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التزام  AWSبتقرير  SOC 1مستمر ،وسوف تواصل  AWSعمليات التدقيق الدورية .لالطالع على النطاق الحالي لتقرير " ،"SOC 1يُرجى االطالع
على صفحة خدمات  AWSضمن النطاق بموجب برنامج االمتثال (.)/https://aws.amazon.com/compliance/services-in-scope

SOC 2
تنشر  ،AWSباإلضافة إلى تقرير " ،"SOC 1تقرير ضوابط مؤسسة الخدمات  ،)SOC 2( 2النوع الثاني .وعلى غرار تقرير " "SOC 1في تقييم
الضوابط ،فإن تقرير " "SOC 2هو تقرير تصديق يُوسِّع نطاق تقييم الضوابط إلى المعايير التي وضعتها مبادئ خدمات الثقة للمعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين المعتمدين ( .)AICPAوتحدد هذه المبادئ ضوابط الممارسات الرائدة ذات الصلة باألمن والتوافر وسالمة المعالجة والسرية والخصوصية المطبقة
على مؤسسات الخدمات ،مثل  .AWSوتقييم " "AWS SOC 2هو تقييم للتصميم والفعَّالية التشغيلية للضوابط التي تلبي معايير مبادئ األمان والتوافر
المنصوص عليها في معايير مبادئ خدمات الثقة لمعهد  .AICPAويوفر هذا التقرير شفافية إضافية في األمان والتوافر لدى  AWSاستنادًا إلى معيار
الصناعة المحدد مسبقًا للممارسات الرائدة ،كما وضح كذلك التزام  AWSبحماية بيانات العمالء .ويغطي نطاق تقرير " "SOC 2نفس الخدمات التي يغطيها
تقرير " ."SOC 1يُرجى مراجعة وصف " "SOC 1أعاله للحصول على الخدمات ضمن النطاق.

SOC 3
تنشر  AWSتقرير ضوابط مؤسسة الخدمات  .)SOC 3( 3تقرير " "SOC 3هو ملخص متاح للجمهور لتقرير " ."AWS SOC 2يتضمن التقرير رأي
المدقق الخارجي حول تشغيل الضوابط (استنادا ً إلى مبادئ الثقة األمنية الخاصة بمعهد  AICPAالمدرجة في تقرير " ،)"SOC 2والتأكيد من إدارة AWS
بشأن فعَّالية الضوابط ،ولمحة عامة عن البنية التحتية والخدمات لدى  .AWSيتضمن تقرير " "AWS SOC 3جميع مراكز بيانات  AWSفي جميع أنحاء
العالم التي تدعم الخدمات ضمن النطاق .ويعتبر ذلك موردًا رائعًا للعمالء للتحقق من أن  AWSقد حصلت على تأكيد مدقق خارجي دون إجراء عملية طلب
تقرير " ."SOC 2ويغطي نطاق تقرير " "SOC 3نفس الخدمات التي يغطيها تقرير " ."SOC 1يُرجى مراجعة وصف " "SOC 1أعاله للحصول على
الخدمات ضمن النطاق .عرض تقرير " "SOC 3AWS SOC 3هنا.

أسئلة االمتثال الرئيسية وAWS
صا لـ  .AWSوقد تكون أسئلة االمتثال الشائعة المذكورة موضع اهتمام عند التقييم والتشغيل
يتناول هذا القسم أسئلة امتثال الحوسبة السحابية العامة خصي ً
في بيئة الحوسبة السحابية ،وقد تساعد في جهود إدارة المراقبة لعمالء .AWS

المرجع سؤال الحوسبة السحابية
1

المسؤولية عن المراقبة .من الذي
يكون مسؤوالً عن الضوابط للبنية
التحتية المنتشرة في السحابة؟

معلومات AWS
بالنسبة للجزء المنشور في  ،AWSتتحكم  AWSفي المكونات المادية لتلك التقنية .ويمتلك العميل
ويتحكم في كل شيء آخر ،بما في ذلك التحكم في نقاط االتصال وعمليات اإلرسال .لمساعدة العمالء
على فهم الضوابط الموجودة لدينا ومدى فعَّالية تشغيلها ،نقوم بنشر تقرير " "SOC 1 Type IIمع
الضوابط المحددة حول  EC2و S3و ،VPCباإلضافة إلى الضوابط المفصلة لألمن المادي والبيئة .يتم
تحديد هذه الضوابط على مستوى عا ٍل من الخصوصية التي ينبغي أن تلبي معظم احتياجات العمالء.
عمالء  ،AWSالذين وقعوا اتفاقية عدم اإلفصاح مع  ،AWSقد يطلبون نسخة من تقرير " SOC 1
."Type II
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معلومات AWS

2

التدقيق في تقنية المعلومات .كيف
يمكن إنجاز تدقيق مزود السحابة؟

التدقيق لمعظم الطبقات والضوابط ،باإلضافة إلى الضوابط المادية ،يبقى مسؤولية العميل .وتم توثيق
تعريف الضوابط المادية وغير المادية المحددة لدى  AWSفي تقرير " ،"SOC 1 Type IIوالتقرير
متوفر للمراجعة من قبل فرق التدقيق واالمتثال .كما تتوفر " "AWS ISO 27001وشهادات أخرى
للمدققين إلجراء المراجعة.

3

االمتثال لقانون ساربينز أوكسلي .كيف
يتم تحقيق االمتثال لقانون  SOXإذا تم
نشر األنظمة ضمن النطاق في بيئة
مزود السحابة؟

إذا قام العميل بمعالجة المعلومات المالية في سحابة  ،AWSفقد يقرر مدققي حسابات العميل أن بعض
أنظمة  AWSتدخل في نطاق متطلبات قانون ساربينز أوكسلي ( .)SOXيجب على مدققي حسابات
العميل اتخاذ القرار الخاص بهم فيما يتعلق بقابلية تطبيق قانون .SOX
ونظرا ألن معظم ضوابط الوصول غير المادية تتم إدارتها من قبل العميل ،فإن العميل يكون في وضع
ً
أفضل لتحديد ما إذا كانت أنشطة المراقبة الخاصة به تفي بالمعايير ذات الصلة .إذا طلب مدققو حسابات
 SOXتفاصيل تتعلق بضوابط  AWSالمادية ،يمكنهم الرجوع إلى تقرير " AWS SOC 1 Type
 "IIالذي يقدم تفصيالً للضوابط التي توفرها .AWS

4

االمتثال لقانون  .HIPAAهل من
الممكن تلبية متطلبات االمتثال لقانون
 HIPAAأثناء النشر في بيئة مزود
السحابة؟

تنطبق متطلبات قانون  HIPAAعلى عميل  ،AWSوتخضع لسيطرته .تسمح  AWSبنشر الحلول
التي تلبي متطلبات االعتماد الخاصة بالصناعة ،مثل قانون  .HIPAAويُمكن للعمالء استخدام خدمات
 AWSللحفاظ على مستوى أمان يعادل أو أكبر من المستوى المطلوب لحماية السجالت الصحية
اإللكترونية.
وقد قام العمالء بتصميم تطبيقات للرعاية الصحية متوافقة مع قواعد السالمة والخصوصية الخاصة
بقانون  HIPAAعلى  .AWSتقدم  AWSمعلومات إضافية حول االمتثال لقانون  HIPAAعلى
موقعها على شبكة اإلنترنت ،بما في ذلك وثيقة معلومات حول هذا الموضوع.

5

التوافق مع قانون  .GLBAهل من
الممكن تلبية متطلبات اعتماد قانون
 GLBAأثناء النشر في بيئة مزود
السحابة؟

معظم متطلبات قانون  GLBAخاضعة لسيطرة عميل  .AWSوتوفر  AWSوسائل للعمالء لحماية
البيانات وإدارة األذونات وتصميم تطبيقات متوافقة مع قانون  GLBAعلى بنية  AWSالتحتية .إذا
طلب العميل تأكيدًا محددًا بأن ضوابط األمان المادية تعمل بشكل فعَّال ،يمكنه الرجوع إلى تقرير
" "AWS SOC 1 Type IIباعتباره ذي صلة.

6

االمتثال للوائح الفيدرالية .هل من
الممكن لهيئة حكومية أمريكية أن تكون
متوافقة مع لوائح األمن والخصوصية
أثناء النشر في بيئة مزود السحابة؟

يمكن للهيئات الفيدرالية األمريكية أن تكون متوافقة بموجب عدد من معايير االمتثال ،بما في ذلك قانون
إدارة أمن المعلومات الفيدرالي ( )FISMAلسنة  ،2002وبرنامج إدارة المخاطر والتخويل الفيدرالي
( ،)FedRAMPوالمنشور  140-2لمعيار معالجة البيانات الفيدرالية ( ،)FIPSولوائح التداول
الدولي لألسلحة األمريكية ( .)ITARكما يمكن استيعاب االمتثال للقوانين واألنظمة األخرى بنا ًء على
المتطلبات المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها.

7

موقع البيانات .أين توجد بيانات
العميل؟

يحدد عمالء  AWSالمنطقة المادية التي ستتواجد عليها بياناتهم وخوادمهم .ويتم إجراء النسخ المتماثل
للبيانات لكائنات بيانات  S3داخل المجموعة اإلقليمية التي يتم تخزين البيانات فيها وال يتم نسخها إلى
مجموعات مراكز بيانات أخرى في مناطق أخرى .يحدد عمالء  AWSالمنطقة المادية التي ستتواجد
عليها بياناتهم وخوادمهم .زلن تقوم  AWSبنقل محتوى العمالء من المناطق المحددة دون إخطار
العميل ،إال إذا لزم األمر لالمتثال للقانون أو طلبات الجهات الحكومية .للحصول على قائمة كاملة
بالمناطق المتاحة،
يُرجى االطالع على صفحة البنية التحتية العالمية.
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8

االكتشاف اإللكتروني .هل يلبي
مزود الخدمة السحابية احتياجات
العميل لتلبية إجراءات ومتطلبات
االكتشاف اإللكتروني؟

توفر  AWSالبنية التحتية ،ويدير العمالء كل شيء آخر ،بما في ذلك نظام التشغيل وتكوين الشبكة
والتطبيقات المثبتة .ويتحمل العمالء المسؤولية عن االستجابة بشكل مناسب لإلجراءات القانونية التي
تتضمن تحديد الوثائق اإللكترونية التي يقومون بتخزينها أو معالجتها باستخدام  ،AWSوجمع هذه
الوثائق ومعالجتها وتحليلها وإنتاجها .وعند الطلب ،قد تعمل  AWSمع العمالء الذين يحتاجون إلى
مساعدة  AWSفي اإلجراءات القانونية.

9

جوالت مركز البيانات .هل يسمح
مزود خدمة السحابة بجوالت مركز
البيانات؟

نظرا ألن مراكز البيانات لدينا تستضيف العديد من العمالء ،وال تسمح  AWSجوالت مركز
الً .
ُعرض مجموعة كبيرة من العمالء للوصول المادي من قبل
ي
ذلك
إن
حيث
العمالء،
قبل
من
البيانات
ِّ
الغير .ولتلبية احتياجات العمالء هذه ،يقوم مدقق حسابات مستقل وكفء بالتحقق من وجود الضوابط
وتشغيلها كجزء من تقرير " "SOC 1 Type IIالخاص بنا .وتحقق الجهة الخارجية المقبول على
نطاق واسع يقدم للعمالء وجهة نظر مستقلة لفعَّالية الضوابط المعمول بها.
ويُمكن لعمالء  ،AWSالذين وقعوا اتفاقية عدم اإلفصاح مع  ،AWSطلب نسخة من تقرير " SOC 1
 ."Type IIالمراجعات المستقلة لألمن المادي لمركز البيانات هي أيضًا جزء من تدقيق " ISO
،"27001
وتقييم " ،"PCIوتدقيق " ،"ITARوبرامج اختبار .FedRAMPsm

10

وصول جهة خارجية .هل يُسمح لجهة
خارجية بالوصول إلى مراكز بيانات
مزود خدمة السحابة؟

تمارس  AWSرقابة صارمة على الوصول إلى مراكز البيانات ،حتى بالنسبة للموظفين الداخليين.
وال يتم تزويد الجهات الخارجية بالوصول إلى مراكز بيانات  AWSإال إذا تمت الموافقة عليها
بشكل صريح من قبل مدير مركز بيانات  AWSالمناسب وفقًا لسياسة الوصول لدى  .AWSيُرجى
االطالع على تقرير " "SOC 1 Type IIللضوابط المحددة التي تتعلق بالوصول المادي واإلذن
بالوصول إلى مراكز البيانات والضوابط األخرى ذات الصلة.

11

اإلجراءات ذات االمتيازات .هل يتم
رصد ومراقبة اإلجراءات ذات
االمتيازات؟

تحد الضوابط الموجودة من الوصول إلى النظم والبيانات ،وتقدم هذا الوصول إلى النظم ،أو تقييد
البيانات ورصدها .باإلضافة إلى ذلك ،يتم عزل بيانات العمالء ومثيالت الخادم منطقيًا عن العمالء
اآلخرين بشكل افتراضي .ويتم مراجعة التحكم في وصول المستخدم صاحب االمتياز من قبل مدقق
مستقل خالل عمليات تدقيق  AWS SOC 1و ISO 27001و PCIو ITARو.FedRAMPsm

12

الوصول من الداخل .هل يعالج مزود
خدمة السحابة خطر الوصول غير
المناسب من الداخل إلى بيانات
العميل وتطبيقاته؟

توفر  AWSضوابط " "SOC 1محددة لمعالجة خطر الوصول غير المناسب من الداخل ،ومبادرات
المصادقة العامة واالمتثال المشمولة في هذا المستند تعالج الوصول من الداخل .وجميع الشهادات
واعتمادات الجهات الخارجية تُقيِّيم الضوابط الوقائية والكشفية للوصول غير المادي .باإلضافة إلى ذلك
 ،تُركز التقييمات الدورية للمخاطر على كيفية مراقبة و رصد الوصول من الداخل.

صفحة  17من
81

مايو 2017

المرجع سؤال الحوسبة السحابية

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services

معلومات AWS

13

اإليجار المتعدد .هل يتم تطبيق فصل
العمالء بشكل آمن؟

بيئة  AWSهي بيئة افتراضية متعددة المستأجرين .وقد نفذت  AWSعمليات إدارة األمن ،وضوابط
 ،PCIوغيرها من الضوابط األمنية المصممة لعزل كل عميل عن العمالء اآلخرين .وتم تصميم أنظمة
 AWSلمنع العمالء من الوصول إلى المضيفات المادية أو المثيالت التي لم يتم تعيينها لهم عن طريق
قيم أمان مؤهل
التصفية من خالل البرامج االفتراضية .وقد تم التحقق من صحة هذه البنية من قبل ُم ِّ
( )QSAمستقل بـ  ،PCIوتم تبين أنها متوافقة مع جميع متطلبات " - PCI DSSاإلصدار "3.1
المنشور في أبريل .2015
يُرجى اإلشارة إلى أن  AWSلديها أيضًا خيارات إيجار فردي .المثيالت المخصصة هي مثيالت
 Amazon EC2التي تم إطالقها ضمن سحابة Amazon Virtual Private Cloud
 )(Amazon VPCالخاصة بك التي تقوم بتشغيل األجهزة المخصصة لعميل واحد .تتيح لك المثيالت
المخصصة االستفادة الكاملة من مزايا  Amazon VPCوسحابة  AWSأثناء عزل مثيالت الحوسبة
لـ  Amazon EC2على مستوى األجهزة.

14

نقاط الضعف لمراقب األجهزة
االفتراضية .هل عالج مزود خدمة
السحابة نقاط الضعف المعروفة
لمراقب األجهزة االفتراضية
()hypervisor؟

صا للغاية من مراقب األجهزة االفتراضية  .Xenويتم
يستخدم  Amazon EC2حاليًا
إصدارا مخص ً
ً
تقييم مراقب األجهزة االفتراضية بانتظام بالنسبة لنقاط الضعف الجديدة والحالية وموجهات الهجمات
من قبل فرق االختراق الداخلية والخارجية ،وهو مناسب تما ًما للحفاظ على عزل قوي بين األجهزة
االفتراضية الضيف .يتم تقييم أمن مراقب األجهزة االفتراضية  AWS Xenبشكل منتظم من قبل
مدققين مستقلين أثناء عمليات التقييم والتدقيق .يُرجى االطالع على وثيقة معلومات األمان لـ AWS
للحصول على مزيد من المعلومات حول مراقب األجهزة االفتراضية  Xenوعزل المثيل.

15

إدارة نقاط الضعف .هل تم تصحيح
األنظمة بشكل مناسب؟

 AWSمسؤولة عن أنظمة التصحيح التي تدعم تقديم الخدمة للعمالء ،مثل خدمات الشبكات ومراقب
األجهزة االفتراضية .ويتم ذلك على النحو المطلوب في سياسة  AWSووفقا لمتطلبات ISO 27001
و NISTو .PCIالعمالء يتحكمون بأنظمة التشغيل الضيف الخاصة بهم ،والبرمجيات والتطبيقات،
وبالتالي هم مسؤولون عن تصحيح أنظمتهم الخاصة.

16

التشفير .هل تدعم الخدمات المقدمة
التشفير؟

نعم .تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك S3
و EBSو SimpleDBو .EC2كما يتم تشفير أنفاق  IPSecإلى  .VPCكما يقدم Amazon S3
تشفيرا من جانب الخادم كخيار للعمالء .ويمكن للعمالء أيضًا استخدام تقنيات التشفير لجهات
أيضًا
ً
خارجية .يُرجى الرجوع إلى وثيقة المعلومات ألمان  AWSللحصول على مزي ٍد من المعلومات.

17

ملكية البيانات .ما هي حقوق موفر
خدمة السحابة فيما يتعلق بيانات
العمالء؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم والملكية لبياناتهم .وتعطي  AWSاألولوية لحماية خصوصية العمالء
وتحرص على تحديد طلبات إنفاذ القانون التي يجب أن نلتزم بها .كما أن  AWSال تتردد في الطعن
على األوامر من إنفاذ القانون إذا كنا نعتقد أن أوامر تفتقر إلى أساس متين.

18

عزل البيانات .هل يقوم مزود خدمة
السحابة بعزل بيانات العمالء بشكل
مناسب؟

جميع البيانات المخزنة من قبل  AWSنيابة عن العمالء تتميز بقدرات مراقبة وأمان قوية لعزل
المستأجرين .ويوفر  Amazon S3ضوابط متقدمة للوصول إلى البيانات .يرجى االطالع على وثيقة
معلومات األمان لـ  AWSللحصول على مزي ٍد من المعلومات حول أمان خدمات البيانات المحددة.

19

الخدمات المركبة .هل يقوم مزود
خدمة السحابة بتنظيم خدمته في
طبقات مع الخدمات السحابية لمزودي
الخدمة اآلخرين؟

ال تستفيد  AWSمن أي مزود خدمة سحابة خارجي لتقديم خدمات  AWSللعمالء.
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20

الضوابط المادية والبيئية .هل هذه
الضوابط تعمل من قبل مزود سحابة
محدد؟

نعم .يتم توضيح ذلك بشكل خاص في تقرير " ."SOC 1 Type IIوباإلضافة إلى ذلك ،فإن الشهادات
األخرى ،التي تدعمها  ،AWSمثل  ISO 27001و ،FedRAMPsmتتطلب ضوابط بيئية ومادية
ألفضل الممارسات.

21

الحماية من جانب العميل .هل يسمح
مزود خدمة السحابة للعمالء بتأمين
وإدارة الوصول من العمالء ،مثل
الكمبيوتر الشخصي واألجهزة
النقالة؟

نعم .تُتيح  AWSللعمالء إدارة تطبيقات العميل والهاتف المحمول لمتطلباتهم الخاصة.

22

أمان الخادم .هل يسمح مزود خدمة
السحابة للعمالء بتأمين خوادمهم
االفتراضية؟

نعم .تُتيح  AWSللعمالء تنفيذ بنية األمان الخاصة بهم .يُرجى االطالع على وثيقة األمان لـ
 AWSلمزي ٍد من التفاصيل حول أمان الخادم والشبكة.

23

إدارة الهوية والوصول
( Identity and Access
 .)Managementهل تشمل
الخدمة قدرات IAM؟

تحتوي  AWSعلى مجموعة من عروض إدارة الهوية والوصول ،مما يسمح للعمالء بإدارة هويات
المستخدمين ،وتعيين بيانات اعتماد األمان ،وتنظيم المستخدمين في مجموعات ،وإدارة أذونات
المستخدم بطريقة مركزية.
يرجى االطالع على موقع  AWSلمزي ٍد من المعلومات.

24

االنقطاع عند الصيانة المجدولة .هل
يحدد مزود الخدمة متى سيتم فصل
األنظمة للصيانة؟

 AWSال تتطلب فصل األنظمة ألداء الصيانة الدورية وتصحيح النظام .فالصيانة الخاصة بـ AWS
وتصحيح النظام عمو ًما ال تؤثر على العمالء .ويتم التحكم في صيانة المثيالت نفسها من قبل العميل.

25

القدرة على التوسع .هل يسمح مزود
الخدمة للعمالء بتوسيع نطاق يتجاوز
االتفاقية األصلية؟

يتم توزيع سحابة  ،AWSبشكل آمن للغاية ومرن ،مما يمنح العمالء إمكانات واسعة النطاق.
ويمكن للعمالء التوسع أو التقليص ،والدفع مقابل ما يستخدمونه فقط.

26

توافر الخدمة .هل يلتزم مزود
الخدمة بمستوى عا ٍل من التوافر؟

تلتزم  AWSبمستويات عالية من التوافر في اتفاقيات مستوى الخدمة ( )SLAلديها .فعلى سبيل
المثال ،تلتزم  Amazon EC2بنسبة تشغيل سنوية ال تقل عن  ٪99.95خالل سنة الخدمة .وتلتزم
 Amazon S3بنسبة تشغيل شهرية ال تقل عن  .٪99.9ويتم تقديم أرصدة الخدمة في حالة عدم
استيفاء مقاييس التوفر هذه.

27

هجمات حجب الخدمة الموزعة
( .)DDoSكيف يحمي مزود الخدمة
خدمته من هجمات DDoS؟

توفر شبكة  AWSحماية كبيرة ضد مشكالت أمان الشبكة التقليدية ،ويمكن للعميل إجراء المزيد من
الحماية .يُرجى االطالع على وثيقة معلومات األمان لـ  AWSلمزي ٍد من المعلومات حول هذا
الموضوع ،بما في ذلك مناقشة هجمات .DDoS

28

إمكانية نقل البيانات .هل يمكن
تصدير البيانات المخزنة مع مزود
الخدمة وفقًا لطلب العميل؟

تسمح  AWSللعمالء بنقل البيانات حسب الحاجة على تخزين  AWSوخارجه .تعمل خدمة AWS
 Import/Exportلـ  S3على تسريع نقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى  AWSباستخدام أجهزة
التخزين المحمولة للنقل.

29

استمرارية أعمال مزود الخدمة .هل
يُنفِّذ مزود الخدمة برنامج استمرارية
األعمال؟

تُنفِّذ  AWSبالفعل برنام ًجا الستمرارية األعمال .وترد معلومات مفصلة في وثيقة معلومات األمان لـ
.AWS
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30

استمرارية أعمال العمالء .هل يسمح
مزود الخدمة للعمالء بتنفيذ خطة
استمرارية األعمال.

توفر  AWSللعمالء القدرة على تنفيذ خطة استمرارية قوية ،بما في ذلك استخدام النسخ االحتياطي
المتكرر لمثيل الخادم ،والنسخ المتماثل للبيانات ،وبنية النشر متعددة المناطق/النشر بمناطق توافر
الخدمات.

31

متانة البيانات .هل تُحدد الخدمة
متانة البيانات؟

توفر  Amazon S3بنية تخزين شديدة التحمل .ويتم تخزين الكائنات بشكل متكرر على أجهزة متعددة
عبر مرافق متعددة في منطقة  .Amazon S3وبمجرد تخزين الكائنات ،تحافظ  Amazon S3على
متانة الكائنات من خالل اكتشاف وإصالح أي تكرار مفقود بسرعة .كما تتحقق  Amazon S3بانتظام
من سالمة البيانات المخزنة باستخدام مجاميع االختبارات ( .)checksumsوإذا تم الكشف عن أي
تلف ،يتم إصالحه باستخدام البيانات المتكررة .وقد تم تصميم البيانات المخزنة في  S3لتوفير المتانة
بنسبة  %99.999999999وتوافر بنسبة  %99.99للكائنات على مدى سنة معينة.

32

النسخ االحتياطية .هل توفر
الخدمة نسخ احتياطية على
شرائط؟

تسمح  AWSللعمالء بتنفيذ النسخ االحتياطية الخاصة بهم إلى األشرطة باستخدام مزود خدمة النسخ
االحتياطية على أشرطة الخاص بهم .ومع ذلك ،فإن النسخ االحتياطية على أشرطة ليست خدمة تقدمها
 .AWSفقد تم تصميم خدمة  Amazon S3لدفع احتمال فقدان البيانات إلى ما يقرب من الصفر في
المئة ومكافئ المتانة لنسخ متعددة المواقع من كائنات البيانات يتحقق من خالل تكرار تخزين البيانات.
للحصول على معلومات حول متانة البيانات وتكرار البيانات ،يرجى الرجوع إلى موقع  AWSعلى
شبكة اإلنترنت.

33

الزيادات في األسعار .هل
سيرفع مزود الخدمة األسعار
بشكل غير متوقع؟
االستدامة .هل شركة مزود
الخدمة لديها إمكانات االستدامة
على المدى الطويل؟

تتمتع  AWSبتاريخ من خفض األسعار بشكل متكرر حيث تنخفض تكلفة توفير هذه الخدمات بمرور
الوقت .وقد خفضت  AWSاألسعار باستمرار على مدى السنوات العديدة الماضية.

34

 AWSهي مزود خدمة سحابة رائد ،وهي استراتيجية تجارية طويلة األجل لـ .Amazon.com
تتمتع  AWSبإمكانيات عالية للغاية لالستدامة على المدى الطويل.

االتصال بـ AWS
يمكن للعمالء طلب التقارير والشهادات الصادرة من قبل مدققي الحسابات الخارجيين لدينا أو يمكن طلب مزيد من المعلومات حول امتثال  AWSعن طريق
االتصال بالمبيعات وتطوير األعمال في  .AWSسيقوم الممثل بتوجيه العمالء إلى الفريق المناسب استنادًا إلى طبيعة االستعالم .لمزي ٍد من المعلومات حول
امتثال  ،AWSيُرجى االطالع على موقع امتثال  ،AWSأو إرسال األسئلة مباشرة إلى .awscompliance@amazon.com
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الملحق "أ" :استبيان مبادرة تقييمات التوافق لتحالف أمن الحوسبة السحابية
 CSAاإلصدار 3.0.1
يمثل تحالف أمن الحوسبة السحابية (" )CSAمؤسسة غير ربحية مهمتها تعزيز استخدام أفضل الممارسات لضمان توفير األمان داخل "الحوسبة السحابية"
وتوفير التوعية بشأن استخدامات "الحوسبة السحابية" للمساعدة على تأمين جميع أشكال الحوسبة"[ .المرجع
 ]/https://cloudsecurityalliance.org/aboutتسهم مجموعة كبيرة من العاملين والمؤسسات والجمعيات المعنية بمجال األمن
الصناعي في هذه المؤسسة كي تحقق مهمتها.
يوفر "استبيان مبادرة تقييمات التوافق لتحالف أمن الحوسبة السحابية" مجموعة من األسئلة التي يتوقع تحالف أمن الحوسبة السحابية طرحها من قِّبل مستهلك
السحابة و/أو مدقق السحابة على موفر السحابة .كما يوفر مجموعة من األسئلة المتعلقة باألمان والتحكم وسير العملية والتي يمكن استخدامها الحقًا ألغراض
عديدة ،بما في ذلك اختيار موفر السحابة وتقييم األمان .ولقد أكملت  AWSهذا االستبيان بتقديم اإلجابات الواردة أدناه.
مجموعة الضوابط
أمان التطبيقات
والواجهات

معرف
الضوابط
CID
-AIS
01.1

أمان التطبيقات

أسئلة تقييم التوافق
هل يتم استخدام معايير الصناعة (معايير
Build Security in Maturity
[ Modelالمعروف باالختصار
 ]BSIMMو Open Group ACS
Trusted Technology
 Provider FrameworkوNIST
وما إلى ذلك) لدمج األمان في دورة حياة
تطوير األنظمة/البرامج ()SDLC
الخاصة بكم؟

معيار
-AIS
01.2

هل يتم استخدام أداة تحليل آلية
للتعليمات البرمجية المصدر الكتشاف
العيوب األمنية في التعليمات البرمجية
قبل اإلنتاج؟

معيار
-AIS
01.3

هل يتم استخدام تحليل يدوي للتعليمات
البرمجية المصدر الكتشاف العيوب
األمنية في التعليمات البرمجية قبل
اإلنتاج؟

معيار
-AIS
01.4

هل يتم التحقق من التزام جميع موردي
البرامج لديكم بمعايير الصناعة ألمان
دورة حياة تطوير األنظمة/البرامج
()SDLC؟

معيار
-AIS
01.5

( SaaSفقط) هل تتم مراجعة التطبيقات
من حيث نقاط الضعف األمنية ومعالجة
أي مشكالت قبل النشر إلى اإلنتاج؟

رد AWS
تشمل دورة حياة تطوير األنظمة لدى  AWSأفضل الممارسات الصناعية التي تتضمن مراجعات
التصميم الرسمية من قِّبل "فريق أمان  "AWSونمذجة التهديدات وإكمال تقييم للمخاطر .يُرجى
الرجوع إلى "نظرة عامة على عمليات األمان لدى  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل.
اعتمدت  AWSإجراءات إلدارة تطوير جديد للموارد .يُرجى الرجوع إلى المعيار ،ISO 27001
الملحق "أ" ،الحقل  14للحصول على مزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها
بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001
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أمان التطبيقات
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متطلبات وصول العمالء

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
معيار
-AIS
02.1

أسئلة تقييم التوافق
هل يتم تناول جميع متطلبات وصول
العمالء األمنية والتعاقدية والتنظيمية
المحددة ومعالجتها تعاقديًا قبل منح
العمالء حق الوصول إلى البيانات
واألصول وأنظمة المعلومات؟

رد AWS
يتحمل عمالء  AWSمسؤولية التأكد من امتثال استخدامهم لخدمات  AWSللقوانين واللوائح المعمول
بها .تعمل  AWSعلى إطالع العمالء على بيئة األمان والتحكم الخاصة بها من خالل الشهادات
الصناعية واعتمادات الجهات الخارجية ووثائق المعلومات (متاحة على العنوان
 )http://aws.amazon.com/complianceوتوفير الشهادات والتقارير والوثائق األخرى
ذات الصلة بشكل مباشر من أجل عمالء .AWS

معيار
-AIS
02.2

هل تم تحديد جميع المتطلبات
ومستويات الثقة الخاصة بوصول
العمالء وتوثيقها؟

أمان التطبيقات
والواجهات

-AIS
03.1

هل يتم تنفيذ اإلجراءات الروتينية
الخاصة بسالمة إدخال البيانات
وإخراجها (أي التوافق وعمليات
فحص التحرير) لواجهات التطبيقات
وقواعد البيانات الخاصة بها لمنع
أخطاء المعالجة اليدوية أو النظامية أو
تلف البيانات؟

أمان التطبيقات
والواجهات
أمان /سالمة البيانات

معيار
-AIS
04.1

هل تم تصميم "بنية أمان البيانات"
الخاصة بكم باستخدام أحد معايير
الصناعة (على سبيل المثال CDSA
أو  MULITSAFEأو CSA
Trusted Cloud
 Architectural Standardأو
 FedRAMPأو )CAESARS؟

ضمان التدقيق
واالمتثال

AAC
01.1-

هل يتم إعداد تأكيدات التدقيق باستخدام
تنسيق منظم مقبول في مجال الصناعة
(على سبيل المثال
CloudAudit/A6 URI
 Ontologyأو  CloudTrustأو
 SCAP/CYBEXأو GRC XML
أو Cloud Computing
Management
Audit/Assurance
 Programمن  ،ISACAوما
إلى ذلك)؟
هل يتم السماح للمستأجرين باالطالع
على تقرير SOC2/ISO 27001
الخاص بكم أو ما يماثله من تقارير
عمليات التدقيق أو شهادات الجهات
الخارجية؟
هل يتم إجراء اختبارات اختراق
الشبكة للبنية التحتية للخدمات
السحابية بشكل منتظم حسبما تقتضيه
أفضل الممارسات والتوجيهات
الصناعية؟

يمكن تنزيل تقرير  3 SOCالخاص بـ  AWSمن هنا:
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/soc3_amazon_web
_.services.pdf

هل يتم إجراء اختبارات اختراق الشبكة
للبنية التحتية للخدمات السحابية بشكل
منتظم حسبما تقتضيه أفضل
الممارسات والتوجيهات الصناعية؟

تعمل خدمة  AWS Securityعلى مسح جميع عناوين  IPلنقطة نهاية الخدمة على واجهة
اإلنترنت بشكل منتظم بحثًا عن نقاط ضعف (ال تتضمن عمليات المسح هذه مثيالت العمالء) .تقوم
خدمة  AWS Securityبإخطار األطراف المناسبة لمعالجة أي نقاط ضعف تم التعرف عليها.
باإلضافة إلى ذلك ،األخطار بسبب نقاط ضعف خارجية أيضا ً

سالمة البيانات

تخطيط التدقيق

ضمان التدقيق
واالمتثال

AAC
02.1-

عمليات التدقيق
المستقلة
AAC
02.2 -

AAC
02.3 -

توضح ضوابط سالمة البيانات لدى  ،AWSكما هو موضح في تقارير  SOCالخاصة بـ ،AWS
ضوابط سالمة البيانات المعتمدة عبر جميع المراحل ،بما في ذلك اإلرسال والتخزين والمعالجة.
باإلضافة إلى ذلك ،يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  14للحصول على
مزيد من المعلومات .وقد تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من
توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

تم تصميم "بنية أمان البيانات لدي  "AWSلتتضمن الممارسات الرائدة في مجال الصناعة.
يُرجى مراجعة شهادات وتقارير ووثائق المعلومات الخاصة بـ  AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل بشأن الممارسات الرائدة المختلفة التي تلتزم بها ( AWSمتاحة على العنوان
.)http://aws.amazon.com/compliance

تحصل  AWSعلى بعض الشهادات الصناعية واعتمادات جهات خارجية مستقلة وتوفر بعض
الشهادات والتقارير والوثائق األخرى ذات الصلة بشكل مباشر من أجل "عمالء ."AWS

توفر  AWSاعتمادات جهات خارجية وشهادات وتقارير ضوابط مؤسسات الخدمات ()SOC
وتقارير االمتثال األخرى ذات الصلة بشكل مباشر لعمالئنا بموجب اتفاقية عدم اإلفصاح.
يمكن تنزيل شهادة  ISO 27001الخاصة بـ  AWSمن هنا:
.http://d0.awsstatic.com/certifications/iso_27001_global_certification
.pdf
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مجموعة الضوابط

ضمان التدقيق

واالمتثال التخطيط
التنظيمي ألنظمة
المعلومات

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
AAC
02.4

هل يتم إجراء عمليات تدقيق داخلية بشكل
منتظم حسبما تقتضيه أفضل الممارسات
والتوجيهات الصناعية؟

AAC
02.5

هل يتم إجراء عمليات تدقيق خارجية
بشكل منتظم حسبما تقتضيه أفضل
الممارسات والتوجيهات الصناعية؟

AAC
02.6

هل تكون نتائج اختبارات االختراق متاحة
للمستأجرين بنا ًء على طلبهم؟

AAC
02.7

هل تكون نتائج عمليات التدقيق الداخلية
والخارجية متاحة للمستأجرين بنا ًء على
طلبهم؟

AAC
02.8

هل يتوفر لديكم برنامج تدقيق داخلي يتيح
إجراء تدقيق شامل للتقييمات لعدة
وظائف؟

AAC
03.1-

هل لديكم القدرة على تقسيم بيانات العمالء
أو تشفيرها بشكل منطقي بحيث يتم
إنتاجها لمستأجر واحد فقط ،دون الوصول
بشكل غير مقصود إلى بيانات مستأجر
آخر؟

AAC
03.2

هل لديكم القدرة على استرداد بيانات
عميل معين في حالة حدوث عطل أو
فقدان للبيانات؟

AAC
03.3

هل لديكم القدرة على قصر تخزين بيانات
العمالء على بلدان أو مواقع جغرافية
معينة؟

يحدد عمالء  AWSالمنطقة المادية التي سيتوفر بها المحتوى الخاص بهم .لن تنقل  AWSمحتوى
العمالء من المناطق المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات
الهيئات الحكومية .للحصول على قائمة كاملة بالمناطق المتاحة ،يُرجى االطالع على صفحة البنية
التحتية العالمية لـ . AWS

AAC
03.4

هل لديكم برنامج يتم تطبيقه ويتضمن
القدرة على مراقبة التغييرات التي تطرأ
على المتطلبات التنظيمية في دوائر
االختصاص القضائي ذات الصلة وتعديل
البرنامج األمني حسب التغييرات التي
تطرأ على المتطلبات القانونية وضمان
االمتثال للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة؟

تراقب  AWSالمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

أسئلة تقييمات التوافق

رد AWS
يتم إجراء تقييمات بصفة منتظمة لتهديدات التعرض لمخاطر خارجية .وتُصنَّف النتائج والتوصيات
الناتجة عن هذه التقييمات وتُقدَّم إلى قيادة .AWS
وباإلضافة إلى ذلك ،تخضع بيئة التحكم في  AWSلعمليات تدقيق وتقييمات للمخاطر داخليًا وخارجيًا
بشكل منتظم .كما تعمل  AWSمع هيئات تصديق خارجية ومدققين مستقلين الستعراض بيئة التحكم
العامة في  AWSواختبارها.

تتميز جميع البيانات التي تخزنها  AWSنيابة عن العمالء بإمكانات أمان وتحكم قوية لعزل
المستأجرين .يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وملكيتها ،وبالتالي يتحملون مسؤولية اختيار
تشفير البيانات .تتيح  AWSللعمالء استخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في
ذلك  S3و EBSو SimpleDBو .EC2كما يتم تشفير أنفاق  IPSecإلى  .VPCباإلضافة إلى ذلك،
يمكن للعمالء االستفادة من أنظمة إدارة المفاتيح ( )KMSمن  AWSإلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها
(يُرجى الرجوع إلى  .)/https://aws.amazon.com/kmsيُرجى الرجوع إلى "وثيقة
معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان
http://aws.amazon.com/security
تتيح  AWSللعمالء إجراء عمليات النسخ االحتياطي إلى شرائط باستخدام موفر خدمة النسخ
االحتياطي إلى شرائط الخاص بهم .رغم ذلك ،فإن النسخ االحتياطي ليس خدمة تقدمها  .AWSتم
تصميم خدمتي أمازون  S3و Glacierلخفض احتمالية فقدان البيانات إلى صفر في المئة تقريبًا
وتتحقق المتانة التي تكافئ نُسخ كائنات البيانات متعددة المواقع من خالل تكرار تخزين البيانات.
للحصول على معلومات بشأن متانة البيانات وتكرارها ،يُرجى الرجوع إلى موقع  AWSعلى
االنترنت.

يُرجى الرجوع إلى المعيار  ISO 27001الملحق  18للحصول على مزيد من التفاصيل .وقد تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001
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إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

التخطيط الستمرارية
األعمال

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
BCR
01.1-

أسئلة تقييم التوافق
هل يتم توفير خيارات استضافة مرنة من
الناحية الجغرافية للمستأجرين؟

رد AWS
يتم بناء مراكز البيانات في تجمعات داخل مناطق عالمية متنوعة .وتوفر  AWSللعمالء المرونة
لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك عبر "مناطق توافر خدمات"
متعددة داخل كل منطقة .ويجب على العمالء تخطيط استخدامهم لـ  AWSلالستفادة من تعدد
"المناطق" و"مناطق توافر الخدمات".

BCR
01.2-

هل يتوفر للمستأجرين إمكانية تجاوز أعطال
خدمات البنية التحتية إلى موفري خدمات
آخرين؟

BCR
02.1-

هل تخضع خطط استمرارية األعمال
لالختبار على فترات مقررة أم عند حدوث
تغييرات تنظيمية أو بيئية مهمة لضمان
استمرار الفعالية؟

BCR
03.1-

هل يتم توفير وثائق للمستأجرين توضح
مسار نقل بياناتهم بين األنظمة؟

BCR
03.2

هل يمكن للمستأجرين تحديد طريقة نقل
بياناتهم ودوائر االختصاص القضائي
التي يتم من خاللها ذلك؟

يحدِّد "عمالء  "AWSالمنطقة المادية التي ستوجد بها بياناتهم وخوادمهم .لن تنقل  AWSمحتوى
العمالء من المناطق المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات
الهيئات الحكومية .توفر تقارير  SOCالخاصة بـ  AWSمزيدًا من التفاصيل .كما يمكن للعمالء
اختيار مسار الشبكة الخاص بهم للوصول إلى مرافق  ،AWSبما في ذلك الشبكات التي تتمتع بمزيد
من التخصيص والخصوصية ،حيث يتحكم العميل في توجيه حركة البيانات.

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية
الوثائق

BCR
04.1-

هل تكون وثائق نظام المعلومات
(على سبيل المثال ،دليل المسؤول
والمستخدم ومخططات البنية وما إلى
ذلك) متاحة للموظفين المصرح لهم
لضمان تكوين نظام المعلومات
وتثبيته وتشغيله؟

تكون "وثائق نظام المعلومات" متاحة داخليًا لموظفي  AWSمن خالل استخدام موقع شبكة إنترانت
داخلية خاصة بأمازون .يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على
مزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان ./http://aws.amazon.com/security

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

BCR
05.1-

هل يتم توقع أساليب الحماية المادية من
الضرر (على سبيل المثال األسباب
الطبيعية ،الكوارث الطبيعية ،الهجمات
المتعمدة) وتصميمها مع تطبيق اإلجراءات
المضادة؟

BCR
06.1-

هل يقع أي من مراكز البيانات في أماكن
تعاني من ارتفاع احتمالية/معدل وقوع
مخاطر بيئية شديدة التأثير (فيضانات
وأعاصير قمعية وزالزل وأعاصير
مدارية وما إلى ذلك)؟

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

اختبار استمرارية
األعمال

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية
الطاقة /االتصاالت

السلكية والالسلكية

المخاطر البيئية

إدارة استمرارية األعمال

والمرونة التشغيلية موقع
المعدات

يُرجى الرجوع إلى وثيقة معلومات "نظرة عامة على األمان السحابي لدى  "AWSللحصول
على مزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان .http://aws.amazon.com/security

لقد تم تطوير "سياسات وخطط استمرارية األعمال لدى  "AWSواختبارها بما يتماشى مع معايير
.ISO 27001
يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق أ ،الحقل  17للحصول على مزيد من التفاصيل
عن  AWSواستمرارية األعمال.

يُرجى الرجوع إلى المعيار  ISO 27001الملحق أ الحقل .12

تتضمن مراكز بيانات  AWSأساليب للحماية المادية من المخاطر البيئية .وقد تم التحقق من الحماية
المادية من المخاطر البيئية التي توفرها  AWSمن قِّبل مدقق مستقل وتم التصديق عليها بوصفها
تتماشى مع أفضل ممارسات المعيار .ISO 27002
يُرجى الرجوع إلى المعيار  ISO 27001الملحق "أ" الحقل .11

تتضمن مراكز بيانات  AWSأساليب للحماية المادية من المخاطر البيئية .وقد تم التحقق من الحماية
المادية من المخاطر البيئية التي توفرها  AWSمن قِّبل مدقق مستقل وتم التصديق عليها بوصفها
تتماشى مع أفضل ممارسات المعيار  .ISO 27002يُرجى الرجوع إلى المعيار ISO 27001
الملحق "أ" الحقل .11
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إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
BCR
07.1-

صيانة المعدات

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

أسئلة تقييم التوافق
في حالة استخدام البنية التحتية
االفتراضية ،فهل يتضمن الحل
السحابي إمكانات مستقلة الستعادة
بيانات األجهزة
واستردادها؟

BCR
07.2

في حالة استخدام البنية التحتية
االفتراضية ،فهل يتوفر للمستأجرين
إمكانية استعادة "جهاز افتراضي" إلى
حالة
سابقة؟

BCR
07.3

في حالة استخدام البنية التحتية
االفتراضية ،فهل يتم السماح بتنزيل
صور األجهزة االفتراضية وتصديرها
إلى موفر سحابة جديد؟

BCR
07.4

في حالة استخدام البنية التحتية
االفتراضية ،فهل تكون صور األجهزة
متاحة للعميل بطريقة تتيح له نسخ تلك
الصور في موقع تخزين خاص به خارج
الموقع؟

BCR
07.5-

هل يتضمن الحل السحابي إمكانات
مستقلة الستعادة واسترداد
البرامج/موفري الخدمات؟

BCR
08.1-

هل يتم تنفيذ آليات األمان والدعم
االحتياطي لها لحماية المعدات من حاالت
انقطاع خدمات المرافق (على سبيل
المثال ،حاالت انقطاع التيار الكهربائي
وانقطاع االتصال بالشبكة وما إلى ذلك)؟

BCR
09.1-

هل يتم إمداد المستأجرين برؤية واضحة
وتقارير بشكل متواصل فيما يتعلق باألداء
التشغيلي التفاقية مستوى الخدمة
()SLA؟

BCR
09.2

هل تكون مقاييس أمان المعلومات
المستندة إلى المعايير (CSA
و CAMMوما إلى ذلك) متاحة
للمستأجرين؟

BCR
09.3

هل يتم إمداد العمالء برؤية واضحة
وتقارير بشكل متواصل فيما يتعلق
بأداء اتفاقية مستوى الخدمة؟

حاالت انقطاع التيار
الكهربائي عن المعدات

رد AWS
تتيح وظيفة "لقطة  "EBSللعمالء التقاط صور األجهزة االفتراضية واستعادتها في أي وقت .يمكن
للعمالء تصدير نُسخ  AMIالخاصة بهم واستخدامها في المقر أو عند موفر خدمات آخر (يخضع ذلك
لقيود ترخيص البرامج) .يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على
مزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان .http://aws.amazon.com/security

تتم حماية معدات  AWSمن حاالت انقطاع خدمات المرافق بما يتماشى مع المعيار .ISO 27001
وقد تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة
.ISO 27001
توفر تقارير  SOCالخاصة بـ  AWSمزيدًا من التفاصيل حول الضوابط السارية لتقليل تأثير
أحد األعطال أو الكوارث المادية في مرافق الكمبيوتر ومراكز البيانات.
باإلضافة إلى ذلك ،يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSـ متاحة على العنوان
.http://aws.amazon.com/security

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

تحليل التأثير

توفر  AWS CloudWatchإمكانية مراقبة موارد سحابة  AWSوالتطبيقات التي يقوم العمالء
بتشغيلها على  .AWSيُرجى الرجوع إلى  aws.amazon.com/cloudwatchللحصول على
مزيد من التفاصيل .كما تنشر  AWSأحدث المعلومات المتوفرة لدينا عن توافر الخدمة على "لوحة
معلومات سالمة الخدمات" .يُرجى الرجوع إلى .status.aws.amazon.com

صفحة  25من
81

مايو 2017

مجموعة الضوابط
إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
BCR
10.1-

السياسة

إدارة استمرارية األعمال
والمرونة التشغيلية

مراقبة التغييرات
وإدارة التكوين

هل تم وضع السياسات واإلجراءات
وإتاحتها لجميع الموظفين لدعم أدوار
عمليات الخدمات بشكل كافٍ ؟

BCR
11.1-

هل يتوفر لديكم إمكانات تحكم تقنية لتطبيق
سياسات استبقاء بيانات المستأجرين؟

BCR
11.2-

هل لديكم إجراء موثق للرد على طلبات
الحصول على بيانات المستأجرين من
الحكومات أو الجهات الخارجية؟

BCR
11.4-

هل تم تنفيذ آليات النسخ االحتياطي أو
التكرار لضمان االمتثال للمتطلبات
التنظيمية أو القانونية أو التعاقدية أو
التجارية؟

BCR
11.5-

هل يتم اختبار آليات النسخ االحتياطي أو
التكرار بشكل سنوي على األقل؟

-CCC
01.1

هل تم وضع سياسات وإجراءات خاصة
بإذن اإلدارة لتطوير تطبيقات وأنظمة
وقواعد بيانات وبنية تحتية وخدمات
وعمليات ومرافق جديدة أو امتالكها؟

-CCC
01.2

هل تتوفر وثائق تصف تثبيت
المنتجات/الخدمات/الميزات وتكوينها
واستخدامها؟

-CCC
02.1

هل لديكم ضوابط سارية لضمان استيفاء
معايير الجودة لتطوير جميع البرامج؟

سياسة االستبقاء

مراقبة التغييرات
وإدارة التكوين
تطوير /امتالك جديد

أسئلة تقييم التوافق

التطوير من خالل
مصادر خارجية
-CCC
02.2

هل لديكم ضوابط معمول بها الكتشاف
العيوب األمنية في التعليمات البرمجية ألي
أنشطة لتطوير البرامج من خالل جهات
خارجية؟

رد AWS
لقد تم وضع السياسات واإلجراءات عبر إطار عمل "أمان  "AWSاستنادًا إلى معايير NIST 800-
 53و ISO 27001و ISO 27017و ISO 27018و ISO 9001ومتطلبات .PCI DSS
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات المخاطر واالمتثال لـ  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل
ـ متاحة على .http://aws.amazon.com/compliance

توفر  AWSللعمالء القدرة على حذف بياناتهم .رغم ذلك ،يحتفظ "عمالء  "AWSبإمكانية التحكم
في بياناتهم وملكيتها ،وبذلك يتحمل العميل مسؤولية إدارة استبقاء بياناته حسب متطلباته .يُرجى
الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل ـ متاحة على
.http://aws.amazon.com/security
وتعطي  AWSاألولوية لحماية خصوصية العمالء وتحرص على تحديد طلبات تطبيق القانون التي
يجب أن نلتزم بها .كما أن  AWSال تتردد في الطعن على األوامر الصادرة من جهات تطبيق
القانون إذا كنا نعتقد أن األوامر تفتقر إلى أساس قوي .للحصول على معلومات إضافية ،يُرجى
الرجوع إلى
./https://aws.amazon.com/compliance/data-privacy-faq
تم تطوير آليات النسخ االحتياطي والتكرار لدى  AWSواختبارها بما يتماشى مع المعيار ISO
 .27001يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" الحقل  12وتقرير SOC 2
الخاص بـ  AWSللحصول على مزيد من المعلومات بشأن آليات النسخ االحتياطي والتكرار لدى
.AWS

لقد تم وضع السياسات واإلجراءات عبر إطار عمل "أمان  "AWSاستنادًا إلى معايير NIST 800-
 53و ISO 27001و ISO 27017و ISO 27018و ISO 9001ومتطلبات .PCI DSS
سواء كان العميل جديدًا بالنسبة إلى  AWSأم مستخد ًما متقد ًما ،يمكن العثور على معلومات مفيدة بشأن
الخدمات ،تتراوح من المقدمات إلى الميزات المتقدمة ،في قسم وثائق  AWSعلى موقع الويب الخاص
بنا على العنوان ./https://aws.amazon.com/documentation

ال تستعين  AWSبشكل عام بجهات خارجية لتطوير البرامج .وتتضمن  AWSمعايير الجودة
كجزء من عمليات دورة حياة تطوير األنظمة (.)SDLC
يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  14للحصول على مزيد من التفاصيل.
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001
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مجموعة الضوابط
مراقبة التغييرات
وإدارة التكوين

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-CCC
03.1

اختبار جودة اإلدارة

مراقبة التغييرات
وإدارة التكوين

التغييرات في اإلنتاج

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات

هل يتم إمداد المستأجرين بوثائق توضح
عملية ضمان الجودة؟

لقد حصلت  AWSعلى شهادة  .ISO 9001وتمثل هذه الشهادة دليالً مستقالً على كفاءة نظام
الجودة لدى  AWSوتوضح أن أنشطة  AWSتتمثل لمتطلبات معيار .ISO 9001
تخطر "نشرات أمان  "AWSالعمالء باألحداث المتعلقة باألمان والخصوصية .ويمكن للعمالء
االشتراك في موجز  RSSلـ "نشرات أمان  "AWSعلى موقع الويب الخاص بنا .يُرجى الرجوع إلى
./aws.amazon.com/security/security-bulletins
كما تنشر  AWSأحدث المعلومات المتوفرة لدينا عن توافر الخدمة على "لوحة معلومات سالمة
الخدمات" .يُرجى الرجوع إلى .status.aws.amazon.com

-CCC
03.2

هل تتوفر وثائق تصف المشكالت
المعروفة المتعلقة بمنتجات/خدمات
معينة؟

-CCC
03.3

هل تتوفر سياسات وإجراءات سارية
لفرز الثغرات ونقاط الضعف األمنية
المبلغ عنها ومعالجتها بالنسبة إلى
عروض المنتجات والخدمات؟

-CCC
03.4

هل تتوفر آليات قائمة لضمان إزالة جميع
عناصر تصحيح األخطاء وأكواد االختبار
من إصدارات البرامج التي تم طرحها؟

-CCC
04.1

هل تتوفر لديكم ضوابط سارية لتقييد
عملية تثبيت البرامج غير المصرح بها
على أنظمتكم ومراقبتها؟

-CCC
05.1

هل يتم إمداد المستأجرين بالوثائق التي
توضح إجراءات إدارة التغييرات في
اإلنتاج وأدوارهم /حقوقهم /مسؤولياتهم
في ذلك؟

-DSI
01.1

هل يتم توفير إمكانية تحديد األجهزة
االفتراضية عبر عالمات السياسة /بيانات
التعريف (على سبيل المثال ،يمكن
استخدام العالمات لتقييد أنظمة التشغيل
الضيف من حيث التمهيد /إنشاء
المثيالت/نقل البيانات في البلد الخطأ)؟

يتم تعيين األجهزة االفتراضية إلى العمالء كجزء من خدمة  .EC2ويحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في
الموارد المستخدمة ومكان وجودها .يُرجى الرجوع إلى موقع ويب  AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ .http://aws.amazon.com

-DSI
01.2

هل يتم توفير إمكانية تحديد األجهزة
عبر عالمات السياسة /بيانات
التعريف /عالمات األجهزة (على
سبيل المثال TXT/TPM ،و-VN
 Tagوما إلى ذلك)؟

توفر  AWSالقدرة على وضع عالمات على موارد  .EC2يمكن استخدام عالمات  ،EC2وهي أحد
أشكال بيانات التعريف ،إلنشاء أسماء سهلة االستخدام وتعزيز قابلية البحث وتحسين التنسيق بين
المستخدمين المتعددين .وتدعم وحدة اإلدارة في  AWSأيضًا وضع العالمات.

عمليات تثبيت البرامج
غير المصرح بها

مراقبة التغييرات
وإدارة التكوين

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

التصنيف

تشمل دورة حياة تطوير األنظمة ( )SDLCلدى  AWSأفضل الممارسات الصناعية التي تتضمن
مراجعات التصميم الرسمية من قِّبل "فريق أمان  "AWSونمذجة التهديدات وإكمال تقييم للمخاطر.
يُرجى الرجوع إلى "نظرة عامة على عمليات األمان لدى  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل.
باإلضافة إلى ذلك ،يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  14للحصول على
مزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع
معيار شهادة .ISO 27001

يتماشى برنامج  AWSوعملياتها وإجراءاتها الخاصة بإدارة البرامج الضارة مع معايير ISO
.27001
يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  12للحصول على مزيد من التفاصيل.
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001

توفر تقارير  SOCالخاصة بـ  AWSنظرة عامة على الضوابط السارية للتحكم في إدارة
التغييرات في بيئة .AWS
باإلضافة إلى ذلك ،يُرجى مراجعة المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  12للحصول على مزيد
من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار
شهادة .ISO 27001
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-DSI
01.3

هل تتوفر لديكم إمكانية استخدام الموقع
الجغرافي للنظام كعامل مصادقة؟

توفر  AWSإمكانية الوصول المشروط للمستخدمين استنادًا إلى عنوان  .IPيمكن للعمالء إضافة
شروط للتحكم في كيفية استخدام المستخدمين لـ  ،AWSمثل الوقت من اليوم أو عنوان  IPاألصلي
الخاص بهم أو ما إذا كانوا يستخدمون .SSL

-DSI
01.4

هل يمكن توفير الموقع /المنطقة
الجغرافية المادية التي يتم فيها تخزين
بيانات المستأجر عند الطلب؟

توفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل "مناطق" جغرافية متعددة .يحدد
"عمالء  "AWSالمنطقة المادية التي ستوجد بها بياناتهم وخوادمهم .لن تنقل  AWSمحتوى العمالء
من «المناطق» المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات الهيئات
الحكومية .للحصول على قائمة كاملة بالمناطق المتاحة ،يُرجى االطالع على صفحة بنية  AWSالتحتية
العالمية .

-DSI
01.5

هل يمكن توفير الموقع /المنطقة
الجغرافية المادية التي يتم فيها تخزين
بيانات المستأجر مسبقًا؟

-DSI
01.6

هل يتم اتباع معيار واضح المعالم
لتسمية البيانات (على سبيل المثال،
 ،15489 ISOمواصفات كتالوج
XML
من  ،Oasisتوجيه أنواع البيانات من
)CSA؟
هل يسمح للمستأجرين بتحديد مواقع
جغرافية مقبولة لتوجيه البيانات أو إنشاء
مثيالت للموارد؟

-DSI
02.1

هل يتم جرد مخزون تدفق البيانات
وتوثيقها والحفاظ عليها بالنسبة إلى
البيانات الموجودة (بشكل دائم أو مؤقت)
داخل تطبيقات الخدمات وشبكة البنية
التحتية الخاصة بها وأنظمتها؟

-DSI
02.2

هل يمكن التأكد من عدم ترحيل
البيانات خارج مقر جغرافي محدد؟

-DSI
03.1

هل يتم توفير منهجيات تشفير مفتوحة
( ES3.4و AESوما إلى ذلك)
للمستأجرين ليتمكنوا من حماية بياناتهم إذا
لزم نقلها عبر الشبكات العامة (على سبيل
المثال ،اإلنترنت)؟

-DSI
01.7

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات
مخزون /تدفق البيانات

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات

معامالت التجارة
اإللكترونية

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

يحتفظ "عمالء  "AWSبإمكانية التحكم في بياناتهم وملكيتها ويحق لهم تنفيذ معيار واضح المعالم
لتسمية البيانات من أجل تلبية متطلباتهم.

توفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة .يحدد
"عمالء  "AWSالمنطقة المادية التي ستوجد بها بياناتهم وخوادمهم .لن تنقل  AWSمحتوى العمالء
من «المناطق» المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات الهيئات
الحكومية .للحصول على قائمة كاملة بالمناطق المتاحة ،يُرجى االطالع على صفحة بنية  AWSالتحتية
العالمية .

يحدد عمالء  AWSالمنطقة المادية التي سيتوفر بها المحتوى الخاص بهم .لن تنقل  AWSمحتوى
العمالء من المناطق المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات
الهيئات الحكومية .للحصول على قائمة كاملة بالمناطق المتاحة ،يُرجى االطالع على صفحة بنية
 AWSالتحتية العالمية .

إن جميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بـ  AWSمتاحة عبر نقاط نهاية ،محمية بموجب
بروتوكول  ،SSHتوفر مصادقة الخادم .تتيح  AWSللعمالء استخدام آليات التشفير الخاصة بهم
لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك  S3و EBSو .SimpleDB EC2كما يتم تشفير أنفاق IPSec
إلى  .VPCباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعمالء االستفادة من أنظمة إدارة المفاتيح ( )KMSمن AWS
إلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها (يُرجى الرجوع إلى
 .)/https://aws.amazon.com/kmsيمكن للعمالء أيضًا استخدام تقنيات تشفير خاصة
بجهات خارجية.
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مجموعة الضوابط

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات
سياسة المعالجة/
التسمية /األمان

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-DSI
03.2

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

هل يتم استخدام منهجيات تشفير مفتوحة
في أي وقت تحتاج فيه مكونات البنية
التحتية إلى التواصل مع بعضها بعضًا
عبر الشبكات العامة (على سبيل المثال،
نسخ البيانات المستند إلى اإلنترنت من بيئة
إلى أخرى)؟

يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ متاحة على .http://aws.amazon.com/security

-DSI
04.1

هل تم وضع سياسات وإجراءات لتسمية
البيانات والعناصر التي تحتوي على
بيانات ومعالجتها وأمنها؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم في البيانات الخاصة بهم وملكيتها ،ويجوز لهم تنفيذ سياسة وإجراءات
للتسمية والمعالجة للوفاء بمتطلباتهم.

-DSI
04.2

هل يتم تنفيذ آليات توريث التسمية
للعناصر التي تعمل كحاويات لتجميع
البيانات؟

-DSI
05.1

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم في البيانات الخاصة بهم وملكيتها .توفر  AWSللعمالء إمكانية الحفاظ
هل لديك إجراءات مطبقة لضمان عدم
تكرار بيانات اإلنتاج أو استخدامها في بيئات على البيئات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية وتطويرها .ويتحمل العميل مسؤولية ضمان عدم تكرار بيانات
اإلنتاج الخاصة به في البيئات غير اإلنتاجية.
غير إنتاجية؟

بيانات غير إنتاجية

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات
الملكية /اإلدارة

-DSI
06.1

هل يتم تحديد المسؤوليات المتعلقة
بإدارة البيانات وتعيينها وتوثيقها
واإلبالغ عنها؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم في البيانات الخاصة بهم وملكيتها .يرجى الرجوع إلى اتفاقية عميل
 AWSللمزيد من المعلومات.

أمان البيانات وإدارة
دورة حياة المعلومات

-DSI
07.1

هل تدعم الحذف اآلمن (على سبيل
المثال ،إلغاء المغناطيسية /مسح
التشفير) للبيانات المؤرشفة
والمنسوخة احتياطيًا كما يحدد
المستأجر؟

عندما يصل جهاز تخزين إلى نهاية عمره التشغيلي ،تتضمن إجراءات  AWSعملية إنهاء خدمة تم
تصميمها لمنع كشف بيانات العمالء لألفراد غير المصرح لهم .تستخدم  AWSالتقنيات الموضحة
بالتفصيل في "( 88-800 NISTالمبادئ التوجيهية إلزالة الوسائط") كجزء من عملية إنهاء الخدمة.
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل ـ متوفرة
على .http://aws.amazon.com/security

-DSI
07.2

هل يمكنك توفير إجراء منشور إلنهاء
ترتيبات الخدمة ،بما في ذلك ضمان إزالة
جميع موارد الحوسبة لبيانات المستأجر
بمجرد خروج العميل من بيئتك أو إخالء
أحد الموارد؟

التخلص اآلمن من
البيانات

يتم تقديم وحدات تخزين  Amazon EBSإليك كمجموعة أجهزة أولية غير مهيئة تم مسحها قبل
إتاحتها لالستخدام .يتم المسح مباشرة قبل إعادة االستخدام بحيث يمكنك التأكد من اكتمال عملية المسح.
إذا كانت لديك إجراءات تتطلب مسح كافة البيانات باستخدام طريقة معينة ،مثل تلك الموضحة بالتفصيل
في “( 88 -800 NISTالمبادئ التوجيهية إلزالة الوسائط”) ،فيمكنك القيام بذلك على Amazon
 .EBSيجب عليك إجراء مسح متخصص قبل حذف وحدة التخزين لالمتثال لمتطلباتك المحددة.
يُعد تشفير البيانات الحساسة بشكل عام من ممارسات األمان الجيدة ،وتوفر  AWSإمكانية تشفير
وحدات تخزين  EBSواللقطات الخاصة بها باستخدام معيار  .AES-256يتم التشفير على الخوادم
التي تستضيف مثيالت  ،EC2ما يوفر تشفير البيانات في أثناء انتقالها بين مثيالت EC2
ووحدة تخزين  .EBSلتتمكن من القيام بذلك بكفاءة
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS
وفي زمن انتقال منخفض ،تتوفر ميزة تشفير  EBSفقط على
أنواع مثيالت  EC2األكثر قوة (مثل  M3و C3و R3و.)G2

DCS
01.1-

هل تحتفظ بقائمة كاملة بجميع األصول
الحيوية الخاصة بك التي تتضمن ملكية
األصل؟

DCS
01.2-

هل تحتفظ بقائمة كاملة بجميع عالقاتك
المهمة مع الموردين؟

بالتوافق مع معايير  ،ISO 27001يتم تعيين مالك ألصول أجهزة  ،AWSويتم تتبعها ومراقبتها
بواسطة موظفي  AWSباستخدام أدوات إدارة المخزون الخاص في  .AWSيحافظ فريق سلسلة
التوريد والمشتريات في  AWSعلى عالقات مع جميع موردي .AWS
يرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  8للحصول على مزيد من التفاصيل .تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001

أمان مركز البيانات

DCS
02.1-

هل يتم تنفيذ حدود األمن المادي (مثل،
األسوار والجدران والحواجز والحراس
والبوابات والمراقبة اإللكترونية وآليات
المصادقة المادية ومكاتب االستقبال
والدوريات األمنية)؟

تشمل ضوابط األمن المادي ،على سبيل المثال ال الحصر ،ضوابط الحدود مثل األسوار والجدران
وموظفي األمن والمراقبة عبر الفيديو وأنظمة كشف التسلل وغيرها من الوسائل اإللكترونية .توفر
تقارير  AWS SOCتفاصيل إضافية حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها  .AWSيُرجى الرجوع
إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  11لمزيد من المعلومات .تم التحقق من صحة AWS
واعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

أمان مركز البيانات

DCS
03.1-

هل يستخدم تعريف المعدات اآللي
كوسيلة للتحقق من تكامل مصادقة
االتصال استنادًا إلى موقع المعدات
المعروف؟

تدير  AWSعملية تعريف المعدات بما يتماشى مع معيار .ISO 27001

أمان مركز البيانات

DCS
04.1-

هل تقدم للمستأجرين وثائق تصف
السيناريوهات التي يمكن فيها نقل البيانات
من موقع مادي إلى آخر؟ (على سبيل
المثال ،النُّسخ االحتياطية خارج الموقع،
تجاوز األعطال لضمان استمرار األعمال،
النسخ المتماثل)

أمان مركز البيانات

إدارة األصول

نقاط الوصول
الخاضعة للتحكم

تعريف المعدات

المصادقة خارج
الموقع

تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة
.ISO 27001

يمكن لعمالء  AWSتحديد المنطقة المادية التي ستتوفر بها البيانات الخاصة بهم .لن تنقل AWS
محتوى العمالء من «المناطق» المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو
طلبات الهيئات الحكومية.
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
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مجموعة الضوابط
أمان مركز
البيانات

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
DCS
05.1-

معدات خارج
الموقع

أسئلة تقييم التوافق
هل يمكنك تزويد المستأجرين بأدلة توثق
السياسات واإلجراءات الخاصة بك التي
تحكم إدارة األصول وإعادة استخدام
المعدات لهدف آخر؟

رد AWS
وفقًا لمعايير  ، ISO 27001عندما يصل جهاز تخزين إلى نهاية عمره التشغيلي ،تتضمن إجراءات
 AWSعملية إنهاء خدمة تم تصميمها لمنع كشف بيانات العمالء لألفراد غير المصرح لهم .تستخدم
 AWSالتقنيات الموضحة بالتفصيل في "( 88-800 NISTالمبادئ التوجيهية إلزالة الوسائط")
كجزء من عملية إنهاء الخدمة.

يرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  8للحصول على مزيد من التفاصيل .تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001

DCS
06.1-

هل يمكنك تقديم أدلة على أنه قد تم وضع
سياسات ومعايير وإجراءات للحفاظ على
بيئة عمل آمنة في المكاتب والغرف
والمرافق والمناطق اآلمنة؟

تعمل  AWSمع هيئات تصديق خارجية ومدققين مستقلين للتحقق من امتثالنا ألطر عمل االمتثال.
توفر تقارير  AWS SOCتفاصيل إضافية حول األنشطة المحددة التي تنفذها  AWSللتحكم في األمان
المادي .يرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  11للحصول على مزيد من
التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار
شهادة .ISO 27001

DCS
06.2

هل يمكنك توفير أدلة على تدريب
موظفيك والجهات الخارجية المعنية على
السياسات والمعايير واإلجراءات الموثقة
الخاصة بك؟

وفقًا لمعيار  ،ISO 27001يقوم جميع موظفي  AWSبإكمال دورة تدريب دورية على أمان
إقرارا بإتمامها .يتم إجراء عمليات تدقيق االمتثال بصورة دورية للتحقق من فهم
المعلومات تتطلب
ً
الموظفين للسياسات المعمول بها واالمتثال لها .يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة
 "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل ـ متوفرة على
.http://aws.amazon.com/security

أمان مركز البيانات

DCS
07.1-

هل تسمح للمستأجرين بتحديد أي من
مواقعك الجغرافية يسمح لبياناتهم باالنتقال
داخلها /خارجها (لمراعاة االعتبارات
القضائية القانونية استنادًا إلى موقع تخزين
البيانات مقابل الوصول إليها)؟

يحدد عمالء  AWSالمنطقة المادية التي ستتوفر فيها البيانات الخاصة بهم .لن تنقل  AWSمحتوى
العمالء من «المناطق» المحددة دون إخطار العميل ،إال إذا كانت مطالبة باالمتثال للقانون أو طلبات
الهيئات الحكومية .للحصول على قائمة كاملة بالمناطق المتاحة ،يُرجى االطالع على صفحة بنية
 AWSالتحتية العالمية .

أمان مركز البيانات

DCS
08.1-

هل يتم رصد نقاط الدخول والخروج،
مثل مناطق الخدمة وغيرها من النقاط
التي قد يستخدمها الموظفون غير
المصرح لهم لدخول المباني ،ومراقبتها
والتحكم فيها وعزلها عن تخزين البيانات
ومعالجتها؟

يخضع الوصول المادي لمراقبة صارمة ،في محيط المبنى وعند نقاط الدخول ،ويشمل ،على سبيل
المثال ال الحصر ،موظفي األمن المحترفين الذين يستخدمون المراقبة عبر الفيديو ونظم الكشف عن
التسلل وغيرها من الوسائل اإللكترونية .ويجب على الموظفين المصرح لهم اجتياز عملية مصادقة
ثنائية العوامل مرتين كحد أدنى للوصول إلى طوابق مركز البيانات.
يتم تسجيل نقاط الوصول المادية إلى مواقع ا لخادم بواسطة كاميرا الدوائر التلفزيونية المغلقة ()CCTV
كما هو محدد في سياسة األمان المادي لمركز بيانات .AWS

DCS
09.1-

هل تقيد الوصول المادي إلى أصول
المعلومات ووظائفها من قبل
المستخدمين وموظفي الدعم؟

تتم مراجعة آليات أمان  AWSالمادي بواسطة مدققين خارجيين مستقلين في أثناء عمليات التدقيق
لالمتثال لمعايير  SOCو PCI DSSو ISO 27001و FedRAMPلدينا.

أمان مركز
البيانات

السياسة

تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع شهادة ISO
 .27001باإلضافة إلى ذلك ،توفر تقارير  AWS SOC 1و SOC 2مزيدًا من المعلومات.

مصادقة المنطقة
اآلمنة

دخول األشخاص
غير المصرح لهم

أمان مركز

البيانات وصول
المستخدم

صفحة  31من
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مجموعة الضوابط
التشفير وإدارة
المفاتيح

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
EKM
01.1-

التخويل

أسئلة تقييم التوافق
هل لديك مفاتيح ملزمة لسياسات إدارة
المفاتيح للمالكين الذين يمكن التعرف
عليهم؟

رد AWS
توفر  AWSللعمالء إمكانية استخدام آلية تشفير خاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا بما في ذلك S3
و .EBS EC2كما يتم تشفير جلسات  .VPCباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعمالء االستفادة من أنظمة
إدارة المفاتيح ( )KMSمن  AWSإلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها (يُرجى الرجوع إلى
.)/https://aws.amazon.com/kms
داخليًا ،تقوم  AWSبإنشاء مفاتيح تشفير وإدارتها إلجراء التشفير المطلوب والمستخدم في بنية
 AWSالتحتية .يُستخدم مفتاح األمان المطور من  AWSوإدارة بيانات االعتماد إلنشاء المفاتيح
ً
فضال عن تأمين وتوزيع ما يلي :بيانات اعتماد  AWSالمطلوبة على
المتماثلة وحمايتها وتوزيعها
األجهزة المضيفة ومفاتيح  RSAالعامة/الخاصة وشهادات .X.509

التشفير وإدارة
المفاتيح

إنشاء المفاتيح

التشفير وإدارة
المفاتيح

EKM
02.1-

هل لديكم إمكانية للسماح بإنشاء مفاتيح
تشفير فريدة لكل مستأجر؟

EKM
02.2

هل لديكم القدرة على إدارة مفاتيح
التشفير نيابةً عن المستأجرين؟

EKM
02.3
EKM
02.4

هل تلتزمون بالقيام بإجراءات إلدارة
المفاتيح؟
هل لديكم ملكية موثقة لكل مرحلة من
مراحل دورة حياة مفاتيح التشفير؟

EKM
02.5

هل تستعينون بأي جهة
أخرى/مصدر مفتوح/أطر عمل
للملكية في إدارة مفاتيح التشفير؟

EKM
03.1-

هل تقومون بتشفير بيانات المستأجر عند
الراحة (على القرص/وحدات التخزين)
ضمن بيئتكم؟

EKM
03.2

هل تستفيدون من التشفير لحماية البيانات
وصور الجهاز االفتراضية أثناء النقل عبر
الشبكات ومثيالتها من األجهزة
االفتراضية وفيما بينها؟

EKM
03.3

هل تدعمون مفاتيح التشفير التي ينشئها
المستأجر أو تسمحون للمستأجرين بتشفير
البيانات بهوية دون إمكانية الوصول إلى
شهادة مفتاح عام (على سبيل المثال،
التشفير القائم على
الهوية)؟

التشفير

تتم مراجعة عمليات تشفير  AWSمن قِّبل مدققين
مستقلين تابعين لجهات أخرى لالمتثال بشكل متواصل لمعايير  SOCو PCI DSSو ISO
 27001و.FedRAMP
تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك S3
و EBSو .EC2كما يتم تشفير أنفاق  IPSecإلى  .VPCباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعمالء االستفادة
من أنظمة إدارة المفاتيح ( )KMSمن  AWSإلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها (يُرجى الرجوع إلى
 .)/https://aws.amazon.com/kmsيُرجى الرجوع إلى تقارير  AWS SOCلمزيد من
التفاصيل عن أنظمة إدارة المفاتيح.
وعالوة على ذلك ،يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSلمزيد من
التفاصيل ـ متاحة على العنوان .http://aws.amazon.com/security
داخليًا ،تقوم  AWSبإنشاء مفاتيح تشفير وإدارتها إلجراء التشفير المطلوب والمستخدم في بنية AWS
التحتية .تقوم  AWSبإنتاج مفاتيح التشفير المتماثلة والتحكم فيها وتوزيعها باستخدام تقنية إدارة
المفاتيح المعتمدة من  NISTوعملياتها في نظام معلومات  .AWSيُستخدم مفتاح األمان المطور من
ً
فضال عن تأمين وتوزيع
 AWSوإدارة بيانات االعتماد إلنشاء المفاتيح المتماثلة وحمايتها وتوزيعها
ما يلي :بيانات اعتماد  AWSالمطلوبة على األجهزة المضيفة ومفاتيح  RSAالعامة/الخاصة
وشهادات .X.509
تتم مراجعة عمليات تشفير  AWSمن قبل مدققين تابعين لطرف ثالث مستقل من أجل توافقنا
المتواصل مع  SOCو PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMP

تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك S3
و EBSو .EC2كما يتم تشفير أنفاق  IPSecإلى  .VPCباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعمالء االستفادة
من أنظمة إدارة المفاتيح ( )KMSمن  AWSإلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها (يُرجى الرجوع إلى
 .)/https://aws.amazon.com/kmsيُرجى الرجوع إلى تقارير  AWS SOCلمزيد من
التفاصيل عن أنظمة إدارة المفاتيح.
وعالوة على ذلك ،يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSلمزيد من
التفاصيل ـ متاحة على العنوان .http://aws.amazon.com/security
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التشفير وإدارة
المفاتيح

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
EKM
03.4

المتطلبات األساسية

الحوكمة وإدارة المخاطر

تقييمات المخاطر

هل لديكم وثائق تقوم بإنشاء وتعريف
سياسات إدارة التشفير وإجراءاتها
وإرشاداتها؟

EKM
04.1-

هل لديكم تشفير مناسب للمنصة
والبيانات يستخدم تنسيقات
مفتوحة/معتمدة ولوغاريتمات قياسية؟

تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك S3
و EBSو .EC2باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للعمالء االستفادة من أنظمة إدارة المفاتيح ( )KMSمن
 AWSإلنشاء مفاتيح تشفير والتحكم فيها (يُرجى الرجوع إلى
 .)/https://aws.amazon.com/kmsيُرجى الرجوع إلى تقارير  AWS SOCلمزيد من
التفاصيل عن أنظمة إدارة المفاتيح.

EKM
04.2

هل تتم صيانة مفاتيح التشفير بواسطة
مستهلك السحابة أم موفر إدارة
المفاتيح الموثوق؟

EKM
04.3
EKM
04.4

هل تقوم بتخزين مفاتيح التشفير في
السحابة؟

تقوم  AWSبإنشاء وإدارة مفاتيح التشفير من أجل التشفير المطلوب والمستخدم في إطار البنية التحتية
لـ  .AWSتقوم  AWSبإنتاج مفاتيح التشفير المتماثلة والتحكم فيها وتوزيعها باستخدام تقنية إدارة
المفاتيح المعتمدة من  NISTوعملياتها في نظام معلومات  .AWSيُستخدم مفتاح األمان المطور من
ً
فضال عن تأمين وتوزيع
 AWSوإدارة بيانات االعتماد إلنشاء المفاتيح المتماثلة وحمايتها وتوزيعها
ما يلي :بيانات اعتماد  AWSالمطلوبة على األجهزة المضيفة ومفاتيح  RSAالعامة/الخاصة
وشهادات .X.509

التخزين والوصول

الحوكمة وإدارة
المخاطر

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

هل لديكم مهام منفصلة إلدارة المفاتيح
واستخدام المفاتيح؟

GR
-M
01.1

هل لديكم أساسيات أمان معلومات
موثقة خاصة بكل مكون من مكونات
البنية التحتية (على سبيل المثال،
األجهزة االفتراضية ،أنظمة
التشغيل ،الموجهات ،خوادم
 ،DNSوما إلى ذلك)؟

GR
-M
01.2

هل لديك القدرة على توفير المراقبة
المستمرة المتثال بيئتك التحتية في مقابل
أساسيات أمن المعلومات واإلبالغ عنه؟

GR
-M
01.3

هل تسمح لعمالئك بتوفير صورة الجهاز
االفتراضي الخاصة بهم الموثوق بها
لضمان التوافق مع معاييرهم الداخلية؟

GR
-M
02.1

هل توفرون بيانات صحة مراقبة األمان
بهدف السماح للمستأجرين بتحقيق
«المراقبة المستمرة» وفقًا لمقاييس
الصناعة (التي تتيح االعتماد المستمر
للمستأجر لحالة المراقبة المادية والمنطقية
لديكم)؟

تتم مراجعة عمليات تشفير  AWSمن قبل مدققين مستقلين تابعين لجهات أخرى لالمتثال بشكل
متواصل لمعايير  SOCو PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMP

اتساقًا مع معايير  ،ISO 27001تحافظ  AWSعلى أساسيات النظام الخاصة بالمكونات الحيوية.
يرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقلين  14و 18لمزيد من التفاصيل .تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001
يمكن للعمالء توفير صورة الجهاز االفتراضي الخاص بهم .حيث يسمح  VM Importللعمالء
باستيراد صور األجهزة االفتراضية بسهولة من بيئتهم الحالية إلى مثيالت أمازون .EC2

تقوم  AWSبنشر تقارير المدققين المستقلين وشهاداتهم لتزويد العمالء بقدر كبير من المعلومات فيما
يتعلق بالسياسات والعمليات والضوابط التي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة  .AWSكما يُمكن تقديم
الشهادات والتقارير ذات الصلة إلى عمالء .AWS
ويُمكن للعمالء تنفيذ المراقبة المستمرة للضوابط المنطقية على أنظمتهم الخاصة.
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
GR
-M
02.2

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

هل تُجري تقييمات المخاطر المرتبطة
بمتطلبات حوكمة البيانات مرة واحدة في
السنة على األقل؟

اتساقًا مع معيار  ،ISO 27001تطبق  AWSبرنامج «إدارة المخاطر» لتخفيف المخاطر
وإدارتها .عالوة على ذلك ،حصلت  AWSعلى شهادة  .27018 AWS ISOوتُوضح شهادة
 27018 ISOللعمالء أن  AWSلديها نظام من الضوابط المعمول بها والموجهة لحماية خصوصية
محتواهم الخاص تحديدًا .لمزيد من المعلومات يُرجى الرجوع إلى األسئلة الشائعة الخاصة بامتثال
 AWSلمعيار  27018 ISOعلى http://aws.amazon.com/compliance/iso-
./27018-faqs

GR
-M
03.1

هل المدير الفني والمدير التنفيذي ومدير
األعمال مسؤولون عن الحفاظ على الوعي
بسياسات وإجراءات ومعايير األمان
واالمتثال لها فيما يتعلق بأنفسهم
وموظفيهم على حد سواء فيما يخص نطاق
مسؤولية المدير والموظفين؟

تبدأ بيئة «الضوابط» في أمازون عند أعلى مستوى في الشركة .وتلعب القيادة التنفيذية والقيادات العليا
أدوارا مهمة في ترسيخ سياسة الشركة وقيمها األساسية .حيث يتم توفير «مدونة قواعد السلوك المهني
ً
واألخالق المهنية» الخاصة بالشركة لكل موظف ،وعلى كل موظف إكمال التدريب الدوري .ويتم
إجراء عمليات تدقيق االمتثال ،بحيث يفهم الموظفون السياسات المعمول بها ويمتثلون لها .يُرجى
الرجوع إلى وثيقة معلومات "المخاطر واالمتثال لـ  "AWSلمزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان
.http://aws.amazon.com/compliance

GR
-M
04.1

هل تزود المستأجرين
بالوثائق التي تصف
أمان المعلومات الخاصة بك
البرنامج
()ISMP؟
هل تقوم بمراجعة
برنامج إدارة أمان المعلومات
الخاص بك
( )ISMPمرة واحدة في السنة على األقل؟

تقوم  AWSبتزويد عمالئنا بشهادة  ISO 27001الخاصة بنا .وينصب تركيز شهادة ISO 27001
بشكل خاص على  AWS ISMSوتعمل على قياس كيفية اتباع عمليات  AWSالداخلية لمعيار .ISO
تعني «الشهادة» أن هناك مدققًا مستقالً معتمدًا يتبع جهة خارجية قد أجرى تقيي ًما للعمليات والضوابط
المستخدمة لدينا وأكد على أنها تعمل بشكل متوافق مع معايير شهادة  .ISO 27001لمزيد من
المعلومات يُرجى الرجوع إلى األسئلة الشائعة الخاصة بامتثال  AWSلمعيار  ISO 27001على
موقع الويب ./faqs -27001-http://aws.amazon.com/compliance/iso

الحوكمة وإدارة
المخاطر
دعم/مساهمة اإلدارة

GR
-M
05.1

هل تتأكد من التزام موفري الخدمة
بسياسات أمان معلوماتك والخصوصية
المتبعة لديكم؟

قامت  AWSبإنشاء إطار عمل وسياسات ألمن المعلومات ،والتي دمجت إطار عمل ISO 27001
القابل للتصديق والمستند إلى ضوابط  ،ISO 27002ومبادئ خدمات الثقة للمعهد األمريكي
للمحاسبين القانونيين المعتمدين ( )AICPAو PCI DSS v3.1والمنشور رقم  53-800للمعهد
الوطني للمعايير والتقنية ( ( )NISTالضوابط األمنية الموصى بها لنظم المعلومات الفيدرالية).

الحوكمة وإدارة
المخاطر

GR
-M
06.1

هل تتوافق سياسات أمن المعلومات
والخصوصية لديكم مع معايير الصناعة
(،SO-22307 ،ISO-27001
 ،CoBITوما إلى ذلك)؟

GR
-M
06.2

هل لديكم اتفاقيات تضمن التزام موفري
الخدمة بسياسات أمن المعلومات
والخصوصية المتبعة لديكم؟

GR
-M
06.3

هل يمكنكم تقديم أدلة على وجود مخطط
مخصص لإلجراءات االحتياطية الواجب
اتخاذها تجاه الضوابط والهيكل
والعمليات الخاصة باللوائح و/أو
المعايير؟

GR
-M
06.4

هل تكشفون عن الضوابط
و/أو المعايير

الحوكمة وإدارة
المخاطر

الرقابة على اإلدارة

الحوكمة
وإدارة المخاطر

برنامج اإلدارة

GR
-M
04.2

السياسة

تقوم  AWSبإدارة عالقات الجهات األخرى باالتساق مع معايير .ISO 27001
تتم مراجعة متطلبات الجهات األخرى التي تتعامل معها  AWSبواسطة مدققين خارجيين مستقلين
خالل عمليات التدقيق الخاصة باالمتثال لمعايير  PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMP
ويتم نشر معلومات علنية حول برامج امتثال  AWSعلى موقع الويب الخاص بنا على العنوان
./http://aws.amazon.com/compliance
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

و /أو الشهادات
و /أو اللوائح التي تلتزمون بها؟
الحوكمة وإدارة
المخاطر

تطبيق السياسة

الحوكمة وإدارة
المخاطر

تأثيرات تغيير المجال/

GR
-M
07.1

هل يتم اعتماد سياسة تأديبية أو عقابية
رسمية للموظفين الذين انتهكوا السياسات
واإلجراءات األمنية؟

GR
-M
07.2

هل تتم توعية الموظفين باإلجراءات
التي يُمكن اتخاذها في حالة حدوث
انتهاك بواسطة السياسات واإلجراءات؟

GR
-M
08.1

هل تتضمن نتائج تقييم المخاطر تحديثات
للسياسات واإلجراءات والمعايير
والضوابط األمنية لضمان استمرار
أهميتها وفعاليتها؟

GR
-M
09.1

هل تقومون بإخطار المستأجرين
عند إجراء تغييرات جوهرية على
سياسات أمن المعلومات
والخصوصية
الخاصة بك؟

وثيقة معلومات األمان لسحابة  AWSووثائق المخاطرة واالمتثال الخاصة بنا،
المتاحة على  http://aws.amazon.com/securityوعلى
 ،http://aws.amazon.com/complianceعلى أساس منتظم من أجل
عكس التحديثات على سياسات .AWS

GR
-M
09.2

هل تُجري مراجعات سنوية
 ،بحد أدنى،
على سياسات الخصوصية واألمان
الخاصة بك؟
هل تقييمات المخاطر الرسمية متسقة مع
إطار العمل على نطاق المؤسسة ويتم
إجراؤها سنويًا على األقل أو على فترات
زمنية مخطط لها ،لتحديد احتمالية وتأثير
جميع المخاطر المعرفة باستخدام أساليب
نوعية وكمية؟

تقوم  AWS SOCبتقديم تقارير حول تفاصيل مراجعة سياسة الخصوصية
واألمان.

GR
-M
10.2

هل يتم تحديد االحتمال والتأثير المرتبط
بالمخاطر الكامنة والمتبقية بشكل مستقل،
مع مراعاة فئات المخاطر كلها (مثل نتائج
التدقيق وتحليالت مواطن الخطر وأوجه
الضعف واالمتثال للوائح التنظيمية)؟

GR
-M
11.1

هل لديكم برنامج موثق يتم تطبيقه على
مستوى المؤسسة إلدارة المخاطر؟

السياسة

الحوكمة
وإدارة
المخاطر

مراجعات السياسة

الحوكمة وإدارة
المخاطر

التقييمات

الحوكمة وإدارة

GR
-M
10.1

توفر  AWSالسياسات األمنية والتدريب األمني للموظفين لتثقيفهم بشأن دورهم ومسؤولياتهم فيما
يتعلق بأمن المعلومات .ويتم التحقيق مع الموظفين الذين ينتهكون معايير أو بروتوكوالت أمازون
واتخاذ اإلجراءات التأديبية المناسبة (مثل التحذير و /أو خطة األداء و /أو اإليقاف من العمل
و/أو الفصل من العمل).
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSلمزيد من التفاصيل ـ متاحة على العنوان
 .http://aws.amazon.com/securityيُرجى الرجوع إلى  ،ISO 27001الملحق "أ"،
الحقل  7للحصول على مزيد من التفاصيل .تم التحقق من  AWSواعتمادها
بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

يتم إجراء تحديثات على السياسات واإلجراءات والمعايير والضوابط األمنية الخاصة بـ AWS
بصفة سنوية باالتساق مع معيار .ISO 27001
يُرجى الرجوع إلى  ISO 27001لمزيد من المعلومات .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة
مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع شهادة .ISO 27001

اتساقًا مع معيار  ،ISO 27001طورت « AWSبرنامج إدارة المخاطر» لتخفيف المخاطر
وإدارتها.
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع شهادة ISO
.27001
يرجى الرجوع إلى "وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ ( "AWSالمتاحة على
 )aws.amazon.com/securityللحصول على مزيد من التفاصيل حول «إطار
عمل  AWSإلدارة المخاطر».

اتساقًا مع معيار  ،ISO 27001تحتفظ  AWSببرنامج «إدارة المخاطر» لتخفيف المخاطر
وإدارتها.
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مجموعة الضوابط
المخاطر

اإلدارة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
GR
-M
11.2

أسئلة تقييم التوافق
هل توفرون وثائق متعلقة ببرنامج
إدارة المخاطر على مستوى
المؤسسة؟

رد AWS
تمتلك إدارة  AWSخطة عمل إستراتيجية تشمل تحديد المخاطر وتنفيذ الضوابط لتخفيف المخاطر أو
إدارتها .وتقوم إدارة  AWSبإعادة تقييم خطة العمل اإلستراتيجية مرتين كل عام على األقل .تتطلب
هذه العملية من اإلدارة أن تحدد المخاطر في نطاق مسؤوليتها وأن تنفذ التدابير المناسبة المصممة
للتصدي لتلك المخاطر.

تتم مراجعة برنامج إدارة المخاطر لدى  AWSبواسطة مدققين خارجيين مستقلين خالل عمليات
التدقيق الخاصة باالمتثال لمعايير  PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMP
الموارد البشرية

عوائد األصول

الموارد البشرية

فحص الهوية

الموارد البشرية

اتفاقيات التوظيف

الموارد البشرية

إنهاء التوظيف

HRS
01.1-

هل هناك أنظمة مستخدمة لمراقبة
انتهاكات الخصوصية وإخطار
المستأجرين على وجه السرعة في حالة
تأثر بياناتهم بإحدى حاالت الخصوصية؟

HRS
01.2-

هل سياسة الخصوصية الخاصة بك متوافقة
مع معايير الصناعة؟

HRS
02.1-

بموجب القوانين المحلية واألنظمة
واألخالقيات والقيود التعاقدية ،هل
يخضع جميع المرشحين للتوظيف
والمتعاقدين والجهات األخرى المعنية
لعملية التحقق من الهوية؟

HRS
03.1-

هل تدربون موظفيكم فيما يتعلق بدورهم
المحدد وضوابط أمن المعلومات التي يجب
عليهم تحقيقها؟

HRS
03.2

هل تقومون بتوثيق إقرار الموظف
بالتدريب الذي قام بإكماله؟

HRS
03.3

هل يتعين على جميع الموظفين التوقيع
على اتفاقية عدم اإلفشاء أو «اتفاقيات
السرية» كشرط للتوظيف لحماية
معلومات العميل/المستأجر؟

HRS
03.4

هل يُعد اإلتمام الناجح لبرنامج
التدريب في الوقت المحدد من
متطلبات التمتع بإمكانية الوصول إلى
األنظمة الحساسة والحفاظ عليها؟

HRS
03.5

هل يتم تدريب الموظفين وتزويدهم
ببرامج توعية مرة واحدة على األقل
في السنة؟

HRS
04.1-

هل توجد سياسات وإجراءات وإرشادات
موثقة معمول بها لتنظيم التغير في حالة
التوظيف و/أو إنهاء الخدمة؟

يتحمل عمالء  AWSمسؤولية مراقبة بيئتهم الخاصة للتأكد من عدم وجود انتهاكات
للخصوصية.
تقوم تقارير  AWS SOCبتوفير لمحة عامة عن الضوابط المعمول بها لمراقبة البيئة المدارة من
.AWS

تقوم  AWSبإجراء تحريات عن السوابق الجنائية ،على النحو الذي يسمح به القانون المطبق ،كجزء
من ممارسات الفحص قبل التوظيف للموظفين المالئمين للمنصب الذي يشغله الموظف ومستوى إمكانية
الوصول إلى مرافق .AWS
تقوم تقارير  AWS SOCبتقديم تفاصيل إضافية فيما يتعلق بالضوابط المعمول بها للتحقق من الهوية.

اتساقًا مع معيار  ،ISO 27001يقوم جميع موظفي  AWSبإكمال تدريب دوري اعتمادًا على
إقرارا يجب إكماله .يتم إجراء
دورهم الوظيفي ويتضمن التدريب على أمن  AWSويتطلب
ً
عمليات تدقيق االمتثال بصورة دورية للتحقق من فهم الموظفين للسياسات المعمول بها واالمتثال
لها .يُرجى الرجوع إلى تقارير  SOCلمزيد من التفاصيل اإلضافية.
يجب على جميع الموظفين المسؤولين عن دعم أنظمة  AWSوأجهزتها توقيع اتفاقية عدم اإلفشاء قبل
منحهم حق الوصول .عالوة على ذلك ،يتعين على الموظفين عند توظيفهم قراءة «سياسة االستخدام
المقبولة» وسياسة «مدونة قواعد السلوك المهني واألخالق المهنية في ( »Amazonمدونة قواعد
السلوك).

يحدد فريق الموارد البشرية في  AWSمسؤوليات اإلدارة الداخلية التي يتعين اتباعها إلنهاء
الخدمة وتغيير دور الموظفين والموردين.
توفر تقارير  AWS SOCالمزيد من التفاصيل.
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
HRS
04.2

أسئلة تقييم التوافق
هل تبرر اإلجراءات واإلرشادات
المذكورة أعاله إلغاء إمكانية الوصول
وإعادة األصول في الوقت المحدد؟

رد AWS
يتم إلغاء إمكانية الوصول تلقائيًا عند إنهاء سجل الموظف في نظام الموارد البشرية لدى أمازون .عند
حدوث تغييرات في المهام الوظيفية لموظف ما ،يجب المصادقة بشكل صريح على استمرار إمكانية
وصوله إلى المورد أو سيتم إلغاؤها تلقائيًا .توفر تقارير  AWS SOCمزيدًا من التفاصيل حول إلغاء
وصول المستخدمين .عالوةً على ذلك ،يقوم قسم "دورة حياة الموظف" في وثيقة معلومات أمان AWS
بتوفير مزيد من المعلومات.

يُرجى الرجوع إلى  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  7للحصول على مزيد من التفاصيل .تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001
HRS
05.1-

هل تم اعتماد السياسات واإلجراءات
واتخاذ التدابير الالزمة للحد بشكل صارم
من إمكانية الوصول إلى بياناتك الحساسة
وبيانات المستأجر باستخدام األجهزة
المحمولة والنقالة (مثل أجهزة الكمبيوتر
المحمولة والهواتف الخلوية وأجهزة
المساعد الشخصي الرقمي (،))PDAs
التي تعتبر ذات خطورة أعلى بشكل عام
من األجهزة غير المتنقلة (مثل أجهزة
الكمبيوتر المكتبية في مرافق مؤسسة
موفر الخدمة)؟

اتفاقيات عدم اإلفشاء

HRS
06.1-

هل يتم تحديد متطلبات اتفاقيات عدم اإلفشاء يعمل المستشار القانوني في أمازون على إدارة اتفاقيات عدم اإلفشاء ( )NDAفي أمازون
ومراجعتها بشكل دوري لعكس احتياجات األعمال في .AWS
أو السرية التي تعكس احتياجات المؤسسة
من أجل حماية البيانات والتفاصيل التشغيلية
وتوثيقها ومراجعتها على فترات مخطط لها؟

الموارد البشرية
األجهزة المحمولة/

المتنقلة

الموارد البشرية

يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وأصول الوسائط المرتبطة بها ويتحملون
مسؤوليتها .ويتحمل العميل مسؤولية إدارة أجهزة األمان المحمولة والوصول إلى محتوى
العميل.

األدوار /المسؤوليات

HRS
07.1-

هل توفرون للمستأجرين وثيقة تحديد
األدوار موض ًحا فيها مسؤولياتكم
اإلدارية مقابل مسؤوليات المستأجر
اإلدارية؟

تقوم وثيقة معلومات األمان لسحابة  AWSووثيقة المخاطر واالمتثال  AWSبتوفير التفاصيل الخاصة
بأدوار ومسؤوليات  AWSومسؤوليات عمالئنا .و يمكن االطالع على نطاق الوثائق
على http://aws.amazon.com/securityو
.http://aws.amazon.com/compliance

االستخدام المقبول

HRS
08.1-

هل توفرون الوثائق المختصة بكيفية
الوصول أو إمكانية الوصول إلى
بيانات المستأجر والبيانات الوصفية؟

تطبق  AWSبسياسة رسمية للتحكم في الوصول وتتم مراجعتها وتحديثها بصفة سنوية (أو عند حدوث
أي تغير جوهري في النظام يؤثر بدوره على السياسة) .وتتطرق السياسة إلى األهداف والنطاق
واألدوار والمسؤوليات وااللتزام اإلداري .تستخدم  AWSمفهوم االمتيازات األقل ،ما يسمح فقط
بالوصول الضروري للمستخدمين من أجل إنجاز وظائفهم المهنية.

HRS
08.2

هل تقومون بجمع أو إنشاء البيانات
الوصفية المتعلقة باستخدام بيانات
المستأجرين من خالل تقنيات الفحص
(محركات البحث وما إلى ذلك)؟

يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وأصول الوسائط المرتبطة بها ويتحملون
مسؤوليتها .ويتحمل العميل مسؤولية إدارة أجهزة األمان المحمولة والوصول إلى محتوى
العميل.

HRS
08.3

هل تسمحون للمستأجرين بإلغاء إمكانية
الوصول إلى بياناتهم /بياناتهم الوصفية
عبر تقنيات الفحص؟

الموارد البشرية

الموارد البشرية

يُرجى الرجوع إلى معيار  ISO 27001ومدونة قواعد الممارسات  27018للحصول على
مزيد من المعلومات .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من
توافقها مع شهادة  ISO 27001و.27018 ISO
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مجموعة الضوابط
الموارد البشرية

التدريب /التوعية

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services

معرف
الضوابط
CID
HRS
09.1-

HRS
09.2 -

الموارد البشرية

مسؤولية المستخدم

الموارد البشرية

مكان العمل

أسئلة تقييم التوافق

هل تقدمون برنام ًجا تدريبيًا رسميًا
حول األدوار والتوعية األمنية فيما
يتعلق بإمكانية الوصول المرتبط
بالسحابة ومشكالت إدارة البيانات
(مثال ،الحيازة المتعددة والجنسية
وتأثيرات فصل مهام نموذج تقديم
السحابة وحاالت تضارب المصالح)
لجميع األشخاص الذين يتمتعون
بإمكانية الوصول إلى بيانات
المستأجر؟

رد AWS
وفقًا لمعيار  ،ISO 27001يقوم جميع موظفي  AWSبإكمال دورة تدريب دورية على «أمان
إقرارا بإكمالها .يتم إجراء عمليات تدقيق االمتثال بصورة دورية للتحقق من
المعلومات» تتطلب
ً
فهم الموظفين للسياسات المعمول بها واالمتثال لها.
وتتم مراجعة أدوار ومسؤوليات  AWSبواسطة مدققين خارجيين مستقلين في أثناء عمليات التدقيق
لالمتثال لمعايير  SOCو PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMP

هل يتم تثقيف المسؤولين ومشرفي
البيانات بشكل مناسب حول
مسؤولياتهم القانونية فيما يتعلق باألمان
وسالمة البيانات؟

HRS
10.1-

هل تتم توعية المستخدمين
بمسؤولياتهم المتعلقة
الحفاظ على الوعي
واالمتثال لسياسات
األمان المنشورة واإلجراءات
والمعايير ومتطلبات
اللوائح التنظيمية المطبقة؟

HRS
10.2-

هل تتم توعية المستخدمين
بمسؤولياتهم المتعلقة
بالحفاظ على بيئة عمل امنة؟

HRS
10.3-

هل تتم توعية المستخدمين
بمسؤولياتهم المتعلقة بترك المعدات دون
مراقبة بطريقة آمنة؟

قامت  AWSبتطبيق العديد من أساليب التواصل الداخلي على المستوى العالمي لمساعدة الموظفين
على فهم أدوارهم الفردية ومسؤولياتهم وأيضًا نقل األحداث المهمة في الوقت المناسب .وتشتمل هذه
األساليب على برامج التوجيه والتدريب للموظف حديث التعيين عالوة على رسائل البريد اإللكتروني
ونشر المعلومات عبر شبكة إنترانت الخاصة بـ أمازون .يُرجى الرجوع إلى المعيار ،ISO 27001
الملحق "أ" الحقلين  7و .8تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل للتأكد من
توافقها مع معيار شهادة  .ISO 27001وعالوةً على ذلك ،تُقدم "وثيقة معلومات األمان لسحابة
 "AWSتفاصيل إضافية ـ متاحة على العنوان .http://aws.amazon.com/security

HRS
11.1-

هل تعمل سياسات إدارة البيانات
واإلجراءات على معالجة حاالت
تضارب المصالح على مستوى
المستأجر والخدمة؟

تتماشى سياسات إدارة البيانات في  AWSمع معيار  .ISO 27001يُرجى الرجوع إلى المعيار
 ،ISO 27001الملحق "أ" الحقلين  8و .9تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق
مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة  .ISO 27001توفر تقارير  AWS SOCتفاصيل إضافية
حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها  AWSلمنع الوصول غير المصرح به إلى موارد .AWS

HRS
11.2-

هل تتضمن سياسات وإجراءات
إدارة البيانات لديكم عملية للتدقيق
في التالعب أو وظيفة لضمان
سالمة البرمجيات للحماية من
الوصول غير المصرح به إلى
بيانات المستأجر؟

قامت  AWSبتحديد فئات أحداث قابلة للتدقيق عبر األنظمة واألجهزة داخل نظام  .AWSوتقوم فرق
الخدمة بتكوين خصائص التدقيق بهدف التسجيل المستمر لألحداث المتعلقة باألمان وفقًا للمتطلبات.
وتحتوي سجالت التدقيق على مجموعة من عناصر البيانات من أجل دعم متطلبات التحليل الالزمة.
عالوة على ذلك ،تكون سجالت التدقيق متاحة لفريق السالمة في  AWSأو الفرق المختصة األخرى
إلجراء التفتيش أو التحليل حسب الطلب وذلك استجابة لألحداث المؤثرة على األعمال أو المتعلقة
باألمان.

HRS
11.3-

هل تتضمن البنية التحتية إلدارة
األجهزة االفتراضية عملية للتدقيق في
التالعب أو وظيفة لضمان سالمة
البرمجيات لرصد التغيرات التي تطرأ
على هيكل /تكوين الجهاز االفتراضي؟

صفحة  38من
81

مايو 2017

مجموعة الضوابط
إدارة الهويات
والوصول

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services

معرف
الضوابط
CID
IAM
01.1-

الوصول إلى أدوات
التدقيق

أسئلة تقييم التوافق

هل تعمل على تقييد الوصول إلى
أنظمة إدارة أمن المعلومات وتسجيله
ومراقبته؟ (على سبيل المثال،
األجهزة االفتراضية ،جدران
الحماية ،ماسحات مواضع الثغرات
األمنية ،أجهزة تعقب الشبكة،
واجهات برمجة التطبيقات ،وما إلى
ذلك)

IAM
01.2-

هل يتم مراقبة وتسجيل
الوصول المميز (مستوى
المسؤول) إلى أنظمة إدارة
أمن المعلومات؟

IAM
02.1-

هل لديكم ضوابط معمول بها لضمان
إزالة حق الوصول إلى األنظمة الذي
لم يعد مطلوبًا ألغراض العمل في
الوقت المناسب؟

IAM
02.2 -

هل توفرون مقاييس لتتبع السرعة
التي يُمكنك من خاللها إزالة حق
الوصول إلى األنظمة الذي لم يُعد
مطلوبًا ألغراض العمل؟

رد AWS
تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001وضعت  AWSسياسات رسمية وإجراءات لتحديد الحد األدنى
من معايير الوصول المنطقي إلى موارد  .AWSوتحدد تقارير  AWS SOCالضوابط الموجودة
إلدارة توفير الوصول إلى موارد .AWS
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

قامت  AWSبتحديد فئات أحداث قابلة للتدقيق عبر األنظمة واألجهزة داخل نظام  .AWSوتقوم فرق
الخدمة بتكوين خصائص التدقيق بهدف التسجيل المستمر لألحداث المتعلقة باألمان وفقًا للمتطلبات.
صمم نظام تخزين السجالت لتوفير خدمة على مستوى مرتفع من القابلية للتطوير واإلتاحة بحيث تعمل
ُ
على زيادة السعة تلقائيًا مع زيادة الحاجة إلى تخزين السجالت .وتحتوي سجالت التدقيق على مجموعة
من عناصر البيانات من أجل دعم متطلبات التحليل الالزمة .عالوة على ذلك ،تكون سجالت التدقيق
متاحة لفريق السالمة في  AWSأو الفرق المختصة األخرى إلجراء التفتيش أو التحليل حسب الطلب
وذلك استجابة لألحداث المؤثرة على األعمال أو المتعلقة باألمان.

يتلقى الموظفون المعينون في فرق  AWSتحذيرات آلية في حالة حدوث عطل في معالجة التدقيق.
وتتضمن أعطال معالجة التدقيق على أخطاء البرمجيات/األجهزة ،على سبيل المثال .وعند التحذير،
يقوم الموظف المناوب بإصدار تذكرة بوجود مشكلة وتعقب الحدث حتى يتم حله.
تتم مراجعة عمليات التسجيل والمراقبة في  AWSبواسطة مدققين مستقلين تابعين لجهات أخرى
لالتساق بشكل متواصل مع متطلبات االمتثال لمعيار  SOCو PCI DSSوISO 27001
و.FedRAMP
إدارة الهويات

والوصول سياسة
وصول المستخدم

إدارة
الهويات
والوصول

IAM
03.1-

هل تستخدم شبكات أمان مخصصة
لتوفير وصول اإلدارة
إلى البنية التحتية
لخدمة السحابة الخاصة بك؟

IAM
04.1-

هل تقوم بإدارة وتخزين
هوية جميع الموظفين الذين لديهم
إمكانية الوصول
إلى البنية التحتية لتكنولوجيا
المعلومات ()IT
بما في ذلك ،مستوى الوصول الخاص
بهم؟

وصول منافذ
التكوين/
الوصول التشخيصي
إدارة
الهويات
اإلدارة

السياسات

واإلجراءات

توفر تقارير  AWS SOCمزيدًا من التفاصيل حول إبطال وصول «المستخدم» .عالوةً على ذلك،
يقوم قسم "دورة حياة الموظف" في وثيقة معلومات أمان  AWSبتوفير مزيد من المعلومات.
يُرجى الرجوع إلى  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  9للحصول على مزيد من التفاصيل .تم
التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001

تعمل الضوابط المعمول بها على الحد من الوصول إلى األنظمة والبيانات وتوضح أن
الوصول إلى األنظمة أو البيانات محظور وخاضع للمراقبة بموجب
سياسة الوصول الخاصة بـ  .AWSباإلضافة إلى ذلك ،تكون بيانات العميل ومثيالت الخادم
معزولة منطقيًا عن العمالء اآلخرين افتراضيًا .تتم مراجعة ضوابط وصول المستخدم المميز
بواسطة مدقق مستقل خالل عمليات التدقيق الخاصة بـ AWS
لكل من  ISO 27001و PCIو ITARو.FedRAMP
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مجموعة الضوابط

إدارة الهويات
والوصول

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
IAM
04.2

IAM
05.1-

IAM
06.1-

هل الضوابط معمول بها لمنع الوصول
غير المصرح به إلى التطبيق أو البرنامج
أو رمز مصدر الكائن الخاص بك والتأكد
من أنها مقتصرة على الموظفين المصرح
لهم فقط؟

IAM
06.2

هل توجد ضوابط معمول بها لمنع
الوصول غير المصرح به إلى التطبيق أو
البرنامج أو رمز مصدر الكائن الخاص
بالمستأجر والتأكد من أنه مقتصر على
الموظفين المصرح لهم فقط؟

IAM
07.1-

هل توفر إمكانية استرجاع البيانات بعد
التعرض لكوارث متعددة األعطال؟

IAM
07.2

هل يتم مراقبة استمرارية الخدمة مع
موفري المرحلة األولية في حالة
فشل الموفر؟

IAM
07.3

هل لديك أكثر من موفر لكل خدمة تعتمد
عليها؟

IAM
07.4

هل تتوفر إمكانية الوصول إلى
الملخصات الخاصة بالتكرار
واالستمرارية التشغيلية ،بما في ذلك
الخدمات التي تعتمد عليها؟

IAM
07.5-

هل يتوفر للمستأجر إمكانية اإلعالن عن
التعرض إلى كارثة ما؟

IAM
07.6
IAM
07.7-

هل يتوفر خيار تجاوز األعطال التي
تسبب فيها المستأجر؟

تقييد الوصول إلى
رمز المصدر

إدارة الهويات
والوصول

وصول الجهات
األخرى

إدارة الهويات
والوصول

هل تقوم بإدارة وتخزين
هوية المستخدم الخاصة بجميع الموظفين
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الشبكة،
بما في ذلك مستوى
الوصول المسموح لهم به؟
هل تزودون المستأجرين بالوثائق التي
تتناول كيفية االستمرار في الفصل بين
المهام خالل عرض الخدمة السحابية؟

الفصل بين المهام

إدارة الهويات
والوصول

أسئلة تقييم التوافق

IAM
08.1-

رد AWS

يحتفظ العمالء بالقدرة على إدارة الفصل بين المهام الخاصة بموارد  AWSالتابعة لهم.
داخليًا ،تتوافق  AWSمع معايير  ISO 27001إلدارة الفصل بين المهام .يُرجى الرجوع إلى المعيار
 ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  ،6للحصول على مزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة
 AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001وضعت  AWSسياسات رسمية وإجراءات لتحديد الحد األدنى
من معايير الوصول المنطقي إلى موارد  .AWSوتحدد تقارير  AWS SOCالضوابط الموجودة
إلدارة توفير الوصول إلى موارد .AWS
يُرجى الرجوع إلى "نظرة عامة على عمليات األمان لدى  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

توفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك
صممت كل منطقة توافر خدمات كمنطقة
عبر "مناطق توافر خدمات" متعددة داخل كل منطقة .وقد ُ
مستقلة لألعطال .ففي حالة العطل ،تقوم العمليات اآللية بنقل حركة بيانات العمالء بعيدًا عن المنطقة
المتضررة .توفر تقارير  SOCالخاصة بـ  AWSمزيدًا من التفاصيل .يقوم المعيار ،ISO 27001
الملحق "أ" ،الحقل  15بتوفير تفاصيل إضافية .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق
مستقل للتأكد من توافقها مع شهادة .ISO 27001

هل تقوم بمشاركة خطط استمرارية
أعمالك وتكرارها مع المستأجرين لديك؟
هل تُجرى توثيقات خاصة بكيفية منح
الوصول إلى بيانات المستأجر
والتصديق عليه؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم والملكية الخاصة ببياناتهم .وتعمل الضوابط المعمول بها على تقييد
الوصول إلى األنظمة والبيانات وتوضح أن الوصول إلى األنظمة أو البيانات محظور وخاضع
للمراقبة .باإلضافة إلى ذلك ،تكون بيانات العميل
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مجموعة الضوابط

تقييد وصول
المستخدم /التصريح
له

إدارة
الهويات
والوصول

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
IAM
08.2

IAM
09.1-

IAM
10.1-

هل تشترطون وجود شهادة سنوية
على األقل لالستحقاقات الخاصة
بجميع مستخدمي النظام والمسؤولين
(باستثناء المستخدمين الذين يتعهد بهم
المستأجرون التابعون لكم)؟

IAM
10.2-

إذا تبين أن المستخدمين يتمتعون
باستحقاقات غير مالئمة ،فهل يتم
تسجيل جميع إجراءات المعالجة
واالعتماد؟

IAM
10.3-

هل ستقوم بمشاركة تقارير المعالجة
واالعتماد الخاصة باستحقاق المستخدم مع
المستأجرين لديك ،إذا تم السماح بإمكانية
وصول غير مناسبة لبيانات المستأجر؟

IAM
11.1-

هل يتم تنفيذ سحب أو إبطال أو تعديل
وصول المستخدم إلى أنظمة المؤسسات
وأصول المعلومات والبيانات في الوقت
المناسب عندما يطرأ أي تغيير في وضع
الموظفين أو المتعاقدين أو العمالء أو
شركاء األعمال أو الجهات الخارجية
المعنية؟

IAM
09.2

مراجعات وصول
المستخدم

إدارة الهويات
والوصول

إلغاء وصول
المستخدم

هل لديك وسيلة للموائمة بين منهجيات
التصنيف الخاصة ببيانات الموفر
والمستأجر من أجل أغراض مراقبة
الوصول؟

هل توفر اإلدارة الخاصة بك
تصريح وصول المستخدم
وحظره
(على سبيل المثال ،الموظفين
و /أو المتعاقدين و /أو العمالء
(المستأجرين) و /أو شركاء األعمال
و /أو الموردين) قبل
وصولهم إلى البيانات
وأي تطبيقات (مادية
أو افتراضية) مملوكة أو مدارة من قِّبلهم
وأنظمة البنية التحتية
ومكونات الشبكة؟
هل تقوم بتوفير وصول المستخدم حسب
الطلب
(على سبيل المثال ،الموظفين
و /أو المتعاقدين و /أو العمالء
(المستأجرين) و /أو شركاء األعمال
و /أو الموردين) إلى البيانات
وأي تطبيقات (مادية أو افتراضية)
مملوكة أو مدارة من قِّبلهم
وأنظمة البنية التحتية
ومكونات الشبكة؟

تصريح
وصول المستخدم

إدارة الهويات
والوصول

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS
ومثيالت الخادم معزولة منطقيًا عن العمالء بشكل تلقائي .وتتم مراجعة ضوابط وصول المستخدم
المميز من قبل مدقق مستقل خالل عمليات تدقيق  AWSالخاصة بكل من  SOCوISO 27001
و PCIو ITARو.FedRAMP

يتم إنشاء معرفات المستخدم الفريدة كجزء من عمليات سير العمل
في نظام إدارة الموارد البشرية في  .AWSتساعد
عملية التخصيص الخاصة بالجهاز على ضمان المعرفات الفريدة لألجهزة .وتتضمن كلتا
العمليتين موافقة المدير إلنشاء حساب المستخدم أو
الجهاز .ويتم توصيل الموثقات المبدئية إلى المستخدم شخصيًا
وإلى األجهزة كجزء من عملية اإلمداد .يمكن للمستخدمين الداخليين إقران
مفاتيح  SSHالعامة بحسابهم .كما يتم توفير موثقات حساب النظام
إلى الجهة الطالبة كجزء من عملية إنشاء الحساب بعد
التحقق من هوية الجهة الطالبة.

وضعت  AWSضوابط لمواجهة مخاطر الوصول غير الشرعي
وغير المالئم .وتقوم جميع الشهادات وتصديقات الجهات األخرى بتقييم
الضوابط الوقائية والبحثية إلمكانية الوصول المنطقية .عالوةً على ذلك،
ينصب تركيز تقييمات المخاطر الدورية على كيفية التحكم في الوصول غير الشرعي
ومراقبته.

واتساقًا مع معيار  ،ISO 27001تتم مراجعة جميع أذون الوصول الممنوحة على أسس دورية؛ ويلزم
إعادة الموافقة الصريحة وإال يتم إلغاء إمكانية الوصول إلى المورد تلقائيًا .يتم تقديم وصف عام
للضوابط الخاصة بمراجعات «وصول المستخدم» في تقارير  .SOCويتم توثيق االستثناءات في
ضوابط استحقاق «المستخدم» في تقارير .SOC
يُرجى الرجوع إلى معايير  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  ،9للحصول على مزي ٍد من التفاصيل.
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة ISO
.27001

يتم إلغاء إمكانية الوصول تلقائيًا عند إنهاء سجل الموظف في نظام الموارد البشرية لدى أمازون .عند
حدوث تغييرات في المهام الوظيفية لموظف ما ،يجب المصادقة بشكل صريح على استمرار إمكانية
وصوله إلى المورد أو سيتم إلغاؤها تلقائيًا .توفر تقارير  AWS SOCمزيدًا من التفاصيل حول إبطال
وصول «المستخدم» .عالوةً على ذلك ،يقوم قسم "دورة حياة الموظف" في وثيقة معلومات أمان
 AWSبتوفير مزيد من المعلومات.
يُرجى الرجوع إلى  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  9للحصول على مزيد من التفاصيل .تم التحقق
من صحة AWS
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مجموعة الضوابط

إدارة الهويات
والوصول

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
IAM
11.2-

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

هل يُقصد من أي تغيير في حالة وصول
المستخدم أن يشتمل على إنهاء الخدمة أو
العقد أو االتفاق أو تغيير الخدمة أو النقل
داخل المؤسسة؟

واعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

IAM
12.1-

هل تدعمون استخدام الحلول الحالية
لتسجيل الدخول الفردي ( )SSOالقائمة
على العميل في خدمتكم أو الدمج معها؟

توفر خدمة إدارة الهويات والوصول ( )IAMمن  AWSاتحاد الهويات لوحدة اإلدارة في .AWS
المصادقة متعددة العوامل هي ميزة اختيارية يمكن للعميل االستفادة منها .يُرجى الرجوع إلى موقع
ويب  AWSللحصول على مزيد من التفاصيل ـ .http://aws.amazon.com/mfa

IAM
12.2-

هل تستخدمون معايير مفتوحة لتفويض
قدرات المصادقة للمستأجرين؟

IAM
12.3-

هل تدعمون معايير اتحاد الهويات
( SAMLو SPMLوWS-
 Federationوما إلى ذلك) كوسيلة
لمصادقة/تفويض المستخدمين؟

تدعم إدارة الهوية والوصول ( )IAMفي  AWSاتحاد الهويات للوصول المفوض إلى وحدة اإلدارة
في  AWSأو واجهات برمجة تطبيقات  .AWSمع اتحاد الهويات ،يتم منح الهويات الخارجية
(المستخدمين المتحدين) إمكانية الوصول اآلمن إلى الموارد في حساب  AWSالخاص بك دون
الحاجة إلى إنشاء مستخدمي  .IAMيمكن أن تأتي هذه الهويات الخارجية من موفر هوية الشركة
(مثل  Microsoft Active Directoryأو من  )AWS Directory Serviceأو من موفر
هوية ويب ،مثل  Amazon Cognitoأو  Login with Amazonأو  Facebookأو
 Googleأو أي موفر متوافق مع ( OpenID Connectما يعرف باالختصار .)OIDC

IAM
12.4-

هل لديك إمكانية نقطة تنفيذ السياسة (على
سبيل المثال  )XACMLلفرض قيود
قانونية وسياسية إقليمية على وصول
المستخدم؟

IAM
12.5-

هل لديكم نظام إلدارة الهويات (يتيح
تصنيف البيانات ألي مستأجر) لتمكين
حق الوصول إلى البيانات على أساس
الدور والسياق؟

IAM
12.6-

هل توفرون للمستأجرين خيارات
مصادقة قوية (متعددة العوامل)
(الشهادات الرقمية والرموز والقياسات
الحيوية وما إلى ذلك) لوصول
المستخدم؟

IAM
12.7-

هل تسمحون للمستأجرين باالستعانة
بخدمات للتحقق من الهوية تتبع جهات
خارجية؟

IAM
12.8-

هل تدعمون تطبيق سياسة كلمة المرور
(الحد األدنى للطول والعمر والتاريخ
والتعقيد) وتأمين الحساب (حد التأمين
ومدة التأمين)؟

IAM
12.9-

هل تسمح للمستأجرين/العمالء بتحديد
سياسات تأمين كلمة المرور والحساب
لحساباتهم؟

بيانات اعتماد معرف
المستخدم

تمكن إدارة الهوية والوصول ( )IAMفي  AWSالعمالء من التحكم بشكل آمن في الوصول إلى
خدمات  AWSوالموارد لمستخدميها .ويمكن االطالع على معلومات إضافية عن إدارة الهوية
والوصول على موقع الويب  ./https://aws.amazon.com/iamتوفر تقارير AWS
 SOCتفاصيل حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها .AWS

صفحة  42من
81

مايو 2017

مجموعة الضوابط

إدارة الهويات والوصول

الوصول إلى برامج
المساعدة

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
تسجيل التدقيق  /كشف

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
IAM
12.10

أسئلة تقييم التوافق
هل تدعمون القدرة على
فرض تغييرات كلمة المرور عند
تسجيل الدخول أول مرة؟

IAM
12.11

هل لديكم آليات مستخدمة
إللغاء تأمين الحسابات
التي تم تأمينها
( مثل الخدمة الذاتية عبر البريد اإللكتروني،
األسئلة الصعبة المحددة،
إلغاء التأمين اليدوي)؟

IAM
13.1-

هل األدوات المساعدة التي يمكنها إدارة
األقسام االفتراضية بشك ٍل ملموس (مثل
إيقاف التشغيل واالستنساخ وما إلى ذلك)
مقيدة وتتم مراقبتها بشك ٍل مناسب؟

IAM
13.2-

هل لديك القدرة على اكتشاف الهجمات التي
تستهدف البنية التحتية االفتراضية مباشرةً
(مثل تحليل البيانات وتقنية Blue Pill
الكتشاف وجود األجهزة االفتراضية والقفز
السريع وما إلى ذلك)؟

IAM
13.3-

هل يتم منع الهجمات التي تستهدف
البنية التحتية االفتراضية من خالل
الضوابط التقنية؟

-IVS
01.1

هل يتم تنفيذ أدوات سالمة الملفات
(المضيف) وكشف التسلل إلى الشبكة
( )IDSللمساعدة على تسهيل كشف
الحوادث في الوقت المناسب والتحقيق
فيها من خالل تحليل األسباب الجذرية
واالستجابة للحوادث؟

-IVS
01.2

هل يقتصر وصول المستخدمين المادي
والمنطقي إلى سجالت التدقيق على
الموظفين المصرح لهم؟

-IVS
01.3

هل يمكنكم تقديم أدلة على أنه قد تم بذل
العناية الواجبة لتخطيط اللوائح والمعايير
المتعلقة بالضوابط/الهيكل/العمليات
الخاصة بكم؟

-IVS
01.4

هل يتم تخزين سجالت التدقيق واالحتفاظ
بها مركزيًا؟

التسلل

رد AWS

تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001يتم تقييد أدوات النظام المساعدة ومراقبتها بشك ٍل مناسب .توفر
تقارير  AWS SOCتفاصيل حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها .AWS
يُرجى الرجوع إلى "نظرة عامة على عمليات األمان لدى  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

تم تطوير برنامج االستجابة لحوادث ( AWSالكشف والتحقيق واالستجابة للحوادث) بما يتماشى مع
معايير  ،ISO 27001ويتم تقييد أدوات النظام المساعدة ومراقبتها بشك ٍل مناسب .وتقدم تقارير
 AWS SOCتفاصيل إضا فية حول الضوابط المطبقة لتقييد الوصول إلى النظام.
يُرجى الرجوع إلى "نظرة عامة على عمليات األمان لدى  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001تستخدم أنظمة معلومات  AWSساعات النظام الداخلية المتزامنة
عبر بروتوكول وقت الشبكة ( .)NTPتم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل
للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001
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أسئلة تقييم التوافق

مجموعة الضوابط

معرف
الضوابط
CID
هل تتم مراجعة سجالت التدقيق بانتظام
-IVS
01.5
لألحداث األمنية (على سبيل المثال،
باستخدام أدوات آلية)؟

البنية التحتية وأمان
المحاكاة االفتراضية

-IVS
02.1

هل تقومون بتسجيل أي تغييرات يتم
إجراؤها على صور الجهاز االفتراضي
والتنبيه بها بغض النظر عن حالة تشغيلها
(على سبيل المثال ،وضع السكون أو
إيقاف التشغيل أو التشغيل)؟

-IVS
02.2

هل تم توفير التغييرات التي يتم إجراؤها
في األجهزة االفتراضية ،أو نقل صورة
ما والتحقق الالحق لسالمة الصور،
مباشرةً للعمالء من خالل الوسائل
اإللكترونية (مثل البوابات اإللكترونية أو
التنبيهات)؟

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
تزامن الساعة

-IVS
03.1

هل تستخدمون أحد بروتوكوالت
خدمة الوقت المتزامن (مثل،
بروتوكول وقت الشبكة) لضمان أن
جميع األنظمة لها مرجع زمني
مشترك؟

البنية التحتية وأمان
المحاكاة االفتراضية
تخطيط القدرة/الموارد

-IVS
04.1

هل تقدمون وثائق بشأن مستويات التسجيل
الزائد في األنظمة (الشبكة ،التخزين،
الذاكرة ،اإلدخال/اإلخراج ،وما إلى ذلك)
التي تحتفظون بها
وتحت أي ظروف /سيناريوهات يتم ذلك؟

-IVS
04.2

هل تقيدون استخدام قدرات التسجيل
الزائد في الذاكرة الموجودة في
مراقب األجهزة االفتراضية؟

-IVS
04.3

هل تراعي متطلبات قدرة األنظمة لديكم
احتياجات القدرة الحالية والمنتظرة
والمتوقعة لجميع األنظمة المستخدمة
لتقديم الخدمات إلى
المستأجرين؟

رد AWS

تستخدم  AWSأنظمة المراقبة اآللية لتوفير مستوى عا ٍل من أداء الخدمة وتوافرها .وتتوفر المراقبة
االستباقية من خالل مجموعة متنوعة من األدوات المتاحة عبر اإلنترنت لالستخدام الداخلي
والخارجي على ح ٍد سواء.
وقد تم تجهيز األنظمة داخل  AWSعلى نطاق واسع لمراقبة المقاييس التشغيلية الرئيسية .ويتم تكوين
اإلنذارات إلخطار موظفي العمليات واإلدارة عند تجاو ز حدود اإلنذار المبكر بشأن المقاييس التشغيلية
الرئيسية .ويُستخدم جدول زمني عند الطلب ،بحيث يكون الموظفون جاهزين دائ ًما لالستجابة إلى
المشكالت التشغيلية .ويشمل ذلك نظام نداء ،بحيث يتم توصيل اإلنذارات بسرعة وبشك ٍل موثوق
لموظفي العمليات.
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

كشف التغيير

يتم تعيين األجهزة االفتراضية للعمالء كجزء من خدمة  .EC2ويحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في
الموارد المستخدمة وأماكن استقرار الموارد .يُرجى الرجوع إلى موقع  AWSلالطالع على مزيد من
التفاصيل .http://aws.amazon.com -

تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001تستخدم أنظمة معلومات  AWSساعات النظام الداخلية
المتزامنة عبر بروتوكول وقت الشبكة (.)NTP
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة
.ISO 27001
تتوفر التفاصيل المتعلقة بحدود خدمة  AWSوكيفية طلب زيادة لخدمات محددة على موقع ويب
 AWSعلى العنوان
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_service_limits.ht
.ml
تدير  AWSبيانات القدرة واالستخدام بما يتوافق مع معيار  .ISO 27001تم التحقق من صحة
 AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001
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مجموعة الضوابط

البنية التحتية وأمان
المحاكاة االفتراضية
اإلدارة -

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-IVS
04.4

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

هل تتم مراقبة أداء النظام وضبطه من
أجل تلبية المتطلبات التنظيمية والتعاقدية
والتجارية باستمرار لجميع األنظمة
المستخدمة لتقديم الخدمات إلى
المستأجرين؟

-IVS
05.1

هل تستطيع أدوات أو خدمات تقييم نقاط
الضعف األمنية استيعاب تقنيات المحاكاة
االفتراضية المستخدمة (على سبيل المثال،
الوعي بالمحاكاة االفتراضية)؟

-IVS
06.1

بالنسبة إلى عرض البنية التحتية كخدمة
( )IaaSلديكم ،هل تقدمون للعمالء
إرشادات حول كيفية إنشاء معادلة هيكل
أمان متعدد المستويات باستخدام الحل
االفتراضي الخاص بكم؟

يوفر موقع  AWSإرشادات حول إنشاء هيكل أمان متعدد المستويات في عدد من وثائق البيانات
المتوفرة عبر موقع  AWSالعام ./http://aws.amazon.com/documentation -

-IVS
06.2

هل تقومون بشكل منتظم بتحديث
مخططات هيكل الشبكات التي تتضمن
تدفقات البيانات بين مجاالت/مناطق
األمان؟

تعمل أجهزة حماية الحدود التي تستخدم مجموعات القواعد وقوائم التحكم في الوصول ()ACL
والتكوينات على فرض تدفق المعلومات بين هياكل الشبكة.

-IVS
06.3

هل تراجعون بانتظام مدى مالءمة إمكانية
الوصول/االتصال المسموح به (على
سبيل المثال ،قواعد جدار الحماية)
بين مجاالت/مناطق األمان داخل
الشبكة؟

-IVS
06.4

هل يتم توثيق جميع قوائم التحكم في
الوصول إلى جدار الحماية باستخدام مبرر
عملي؟

إدارة نقاط الضعف

صا للغاية من مراقب األجهزة االفتراضية  .Xenويتم تقييم
يستخدم أمازون  EC2حاليًا
إصدارا مخص ً
ً
مراقب األجهزة االفتراضية بانتظام لمعرفة نقاط الضعف الجديدة والحالية وموجهات الهجمات بواسطة
فرق االختراق الداخلية والخارجية ،وهو مناسب تما ًما للحفاظ على عزل قوي بين األجهزة االفتراضية
الضيف .ويتم تقييم أمان مراقب األجهزة االفتراضية  AWS Xenبشك ٍل منتظم بواسطة مدققين
مستقلين أثناء عمليات التقييم والتدقيق.
يتم إجراء عمليات فحص لنقاط الضعف الداخلية والخارجية بانتظام على نظام التشغيل المضيف
وتطبيقات الويب وقواعد البيانات في بيئة  AWSباستخدام مجموعة متنوعة من األدوات .وتتم مراجعة
عملية مسح نقاط الضعف والممارسات التصحيحية بانتظام كجزء من امتثال  AWSالمستمر للمعيارين
 PCI DSSو.FedRAMP

البنية التحتية وأمان
المحاكاة االفتراضية

أمان الشبكة

وتوجد هياكل متعددة للشبكة في أمازون ،وتفصل بين كل منها أجهزة تتحكم في تدفق المعلومات بين
الهياكل .يتم تحديد تدفق المعلومات بين الهياكل من خالل تصريحات معتمدة ،والتي توجد في صورة
قوائم تحكم في الوصول ( )ACLتوجد على هذه األجهزة .وتتحكم هذه األجهزة في تدفق المعلومات بين
الهياكل على النحو الذي تقرره قوائم التحكم في الوصول هذه .ويتم تعريف قوائم التحكم في الوصول
واعتمادها بواسطة الموظفين المختصين وإدارتها ونشرها باستخدام أداة إدارة قائمة التحكم في الوصول
( )ACLلدى .AWS

يوافق فريق أمان المعلومات في أمازون على قوائم التحكم في الوصول هذه .وتعمل مجموعات قواعد
جدار الحماية المعتمدة وقوائم التحكم في الوصول بين هياكل الشبكة على تقييد تدفق المعلومات إلى
خدمات أنظمة معلومات محددة .وتتم مراجعة قوائم التحكم في الوصول ومجموعات القواعد والموافقة
عليها

صفحة  45من
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معرف
الضوابط
CID

أسئلة تقييم التوافق

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
زيادة حماية نظام
التشغيل والضوابط
األساسية

-IVS
07.1

هل تتم زيادة حماية أنظمة التشغيل لتوفير
المنافذ والبروتوكوالت والخدمات
الضرورية فقط لتلبية احتياجات العمل
باستخدام عناصر تحكم تقنية (مثل برنامج
الحماية من الفيروسات ومراقبة سالمة
الملفات وتسجيل الدخول) كجزء من
معيار البناء األساسي أو القالب الخاص
بها؟

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
البيئات اإلنتاجية /غير

-IVS
08.1

في ما يرتبط بعرض البرمجيات كخدمة
( )SaaSأو المنصات كخدمة ()PaaS
لديكم ،هل توفرون للمستأجرين بيئات
منفصلة لعمليات اإلنتاج
واالختبار؟
بالنسبة إلى عرض البنية التحتية كخدمة
( )IaaSلديكم ،هل تقدمون للمستأجرين
توجيهات بشأن كيفية إنشاء بيئات إنتاج
واختبار مناسبة؟

مجموعة الضوابط

رد AWS
ودفعها تلقائيًا إلى أجهزة حماية الحدود بشك ٍل دوري (كل  24ساعة على األقل) لضمان تحديث
مجموعات القواعد وقوائم التحكم في الوصول.
تتم مراجعة إدارة شبكة  AWSبانتظام بواسطة مدققين مستقلين من جهة خارجية كجزء من امتثال AWS
المستمر لمعايير  SOCو PCI DSSو ISO 27001و.FedRAMPsm
تقوم  AWSبتنفيذ أقل امتيازات في جميع مكونات البنية التحتية التابعة لها .وتحظر  AWSاستخدام
جميع المنافذ والبروتوكوالت التي ليس لها غرض تجاري محدد .تتبع  AWSنه ًجا صار ًما لتنفيذ أدنى
حد من تلك الميزات والخصائص الالزمة الستخدام الجهاز فحسب .ويتم إجراء مسح الشبكة وتصحيح
أي منافذ أو بروتوكوالت غير ضرورية قيد االستخدام.

يتم إجراء عمليات فحص لنقاط الضعف الداخلية والخارجية بانتظام على نظام التشغيل المضيف
وتطبيقات الويب وقواعد البيانات في بيئة  AWSباستخدام مجموعة متنوعة من األدوات .وتتم مراجعة
عملية مسح نقاط الضعف والممارسات التصحيحية بانتظام كجزء من امتثال  AWSالمستمر للمعيارين
 PCI DSSو.FedRAMP

اإلنتاجية

-IVS
08.2

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية

-IVS
08.3

هل تفصلون بين البيئات اإلنتاجية وغير
اإلنتاجية على المستوى المنطقي
والمادي؟

-IVS
09.1

هل تتم حماية بيئات األنظمة والشبكات
بواسطة جدار حماية أو جدار حماية
افتراضي لضمان تلبية متطلبات أمان
األعمال والعمالء؟

-IVS
09.2

هل تتم حماية بيئات األنظمة والشبكات
بواسطة جدار حماية أو جدار حماية
افتراضي لضمان االمتثال للمتطلبات
التشريعية والتنظيمية والتعاقدية؟

-IVS
09.3

هل تتم حماية بيئات األنظمة والشبكات
بواسطة جدار حماية أو جدار حماية
افتراضي لضمان الفصل بين البيئات
اإلنتاجية وغير اإلنتاجية؟

التجزئة

يحتفظ عمالء  AWSبالقدرة على تهيئة بيئات اإلنتاج واالختبار والحفاظ عليها ويتحملون مسؤولية
ذلك .ويوفر موقع  AWSإرشادات بشأن إنشاء بيئة تستخدم خدمات - AWS
./http://aws.amazon.com/documentation

يحتفظ عمالء  AWSبمسؤولية إدارة تجزئة الشبكة الخاصة بهم التزا ًما بمتطلباتهم المحددة.
على المستوى الداخلي ،تتماشى تجزئة شبكة  AWSمع معايير  .ISO 27001يُرجى الرجوع إلى
معيار  ،ISO 27001الملحق (أ) ،الحقل  13لمزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة AWS
واعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

صفحة  46من
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مجموعة الضوابط

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
أمان  - VMحماية
بيانات vMotion

أمان البنية التحتية
والمحاكاة االفتراضية
أمان  - VMMزيادة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-IVS
09.4

هل تتم حماية بيئات األنظمة والشبكات
بواسطة جدار حماية أو جدار حماية
افتراضي لضمان حماية البيانات
الحساسة وفصلها؟

-IVS
10.1

هل تُستخدم قنوات االتصال اآلمنة
والمشفرة عند ترحيل خوادم أو تطبيقات
أو بيانات مادية إلى خوادم افتراضية؟

توفر  AWSللعمالء إمكانية استخدام آلية تشفير خاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا بما في ذلك
 S3و .EBS EC2كما يتم تشفير جلسات .VPC

-IVS
10.2

هل تستخدمون شبكة منفصلة عن شبكات
مستوى اإلنتاج عند ترحيل خوادم أو
تطبيقات أو بيانات مادية إلى خوادم
افتراضية؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم في البيانات الخاصة بهم وملكيتها .توفر  AWSللعمالء إمكانية الحفاظ
على البيئات اإلنتاجية وغير اإلنتاجية وتطويرها .ويتحمل العميل مسؤولية ضمان عدم تكرار بيانات
اإلنتاج الخاصة به في البيئات غير اإلنتاجية.

-IVS
11.1

هل تقومون بتقييد وصول الموظفين إلى
جميع وظائف إدارة مراقب األجهزة
االفتراضية أو وحدات التحكم اإلدارية
لألنظمة المضيفة ألنظمة افتراضية
استنادًا إلى مبدأ االمتيازات األقل والتي
تدعمها عناصر تحكم فنية (مثل
المصادقة الثنائية ومسارات التدقيق
وتصفية عناوين  IPوجدران الحماية
واالتصاالت التي تتضمن بروتوكول
 TLSإلى وحدات التحكم اإلدارية)؟

تستخدم  AWSمفهوم االمتيازات األقل ،ما يسمح فقط بالوصول الضروري للمستخدمين من أجل
إنجاز وظائفهم المهنية .وعند إنشاء حسابات المستخدمين ،يتم إنشاؤها للحصول على الحد األدنى من
الوصول .ويتطلب الوصول الزائد عن هذه االمتيازات األقل الحصول على مصادقة مناسبة .يُرجى
الرجوع إلى تقارير  AWS SOCللحصول على مزيد من المعلومات حول عناصر التحكم في
الوصول.

-IVS
12.1

هل تم وضع السياسات واإلجراءات
وتكوين اآلليات وتنفيذها لحماية محيط بيئة
الشبكة الالسلكية وتقييد حركة المرور
الالسلكية غير المصرح بها؟

تم وضع السياسات واإلجراءات واآلليات الالزمة لحماية بيئة شبكة .AWS

-IVS
12.2

هل تم وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذ
اآلليات لضمان تمكين إعدادات األمان
الالسلكي من خالل التشفير القوي
للمصادقة واإلرسال واستبدال اإلعدادات
االفتراضية للموردين؟ (على سبيل المثال،
مفاتيح التشفير ،كلمات المرور ،سالسل
مجموعة بروتوكول )SNMP

دعم مراقب األجهزة
االفتراضية

البنية التحتية واألمان
االفتراضي

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

األمان الالسلكي

تتم مراجعة عناصر التحكم في أمان  AWSبواسطة مدققين خارجيين مستقلين في أثناء عمليات
التدقيق لالمتثال إلى معايير  SOCو PCI DSSو ISO 27001و FedRAMPلدينا.
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مجموعة الضوابط

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-IVS
12.3

أسئلة تقييم التوافق
هل تم وضع السياسات واإلجراءات وتنفيذ
اآلليات لحماية بيئات الشبكات الالسلكية
والكشف عن وجود أجهزة شبكة غير
مصرح بها (محتالة) لقطع االتصال من
الشبكة في الوقت المناسب؟

-IVS
13.1

هل تعمل مخططات هندسة الشبكات
الخاصة بكم بوضوح على تحديد البيئات
ذات المخاطر العالية وتدفقات البيانات
التي قد تكون لها تأثيرات على االمتثال
القانوني؟

-IVS
13.2

هل تقومون بتنفيذ إجراءات تقنية وتطبيق
تقنيات دفاعية عميقة (على سبيل المثال،
تحليل الحزم بعمق وتقييد حركة المرور
والثقوب السوداء) لكشف الهجمات
الشبكية المرتبطة بأنماط حركة المرور
غير المألوفة للدخول أو الخروج
واالستجابة إليها في الوقت المناسب
(على سبيل المثال ،هجمات انتحال
عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط
( )MACوخداع بروتوكول تحليل
العنوان ( )ARPو/أو هجمات قطع
الخدمة الموزعة ()DDoS؟

-IPY
01

هل تنشرون قائمة بجميع واجهات
برمجة التطبيقات المتوفرة في الخدمة
وتوضحون أيها قياسي
وأيها مخصص؟

إمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل طلب

-IPY
02

هل تتوفر بيانات العميل غير المهيكلة
عند الطلب بتنسيق قياسي في مجال
الصناعة (على سبيل المثال  doc.أو
 xls.أو )pdf.؟

إمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل السياسة

-IPY
03.1

هل تقدمون سياسات وإجراءات (أي
اتفاقيات لمستوى الخدمة) تحكم استخدام
واجهات برمجة التطبيقات لتوفير إمكانية
التشغيل المتبادل بين الخدمة الخاصة بكم
وتطبيقات الجهات الخارجية؟

-IPY
03.2

هل تقدمون سياسات وإجراءات (أي
اتفاقيات لمستوى الخدمة) تحكم ترحيل
بيانات التطبيقات من الخدمة وإليها؟

البنية التحتية واألمان
االفتراضي

هيكل الشبكة

إمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل واجهات

برمجة التطبيقات

البيانات

والشؤون القانونية

رد AWS

يحتفظ عمالء  AWSبمسؤولية إدارة تجزئة الشبكة الخاصة بهم التزا ًما بمتطلباتهم المحددة.
على المستوى الداخلي ،تتماشى تجزئة شبكة  AWSمع معيار  .ISO 27001تم التحقق من صحة
 AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

يعمل أمان  AWSعلى مسح جميع عناوين  IPلنقطة نهاية الخدمة على واجهة اإلنترنت بشك ٍل منتظم
بحثًا عن نقاط ضعف (ال تتضمن عمليات المسح هذه مثيالت العمالء) .ويُخطر أمان AWS
األطراف المناسبة لمعالجة أي نقاط ضعف محددة .إضافةً إلى ذلك ،تُجري شركات أمنية مستقلة
تقييمات منتظمة لتهديدات التعرض لنقاط ضعف خارجية.
وتُصنَّف النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه التقييمات وتُقدَّم إلى قيادة .AWS
إضافةً إلى ذلك ،تخضع بيئة التحكم لدى  AWSلتقييمات منتظمة للمخاطر الداخلية والخارجية .كما
تعمل  AWSمع هيئات تصديق خارجية ومدققين مستقلين لمراجعة بيئة التحكم العامة في AWS
واختبارها.
تتم مراجعة عناصر التحكم األمنية في  AWSبواسطة مدققين خارجيين مستقلين
خالل عمليات التدقيق لالمتثال إلى معايير  SOCو PCI DSSوISO 27001
و FedRAMPلدينا.

يمكن االطالع على التفاصيل المتعلقة بواجهات برمجة التطبيقات لدى  AWSعلى موقع
الويب الخاص بها على العنوان
./https://aws.amazon.com/documentation
تماشيًا مع معايير  ،ISO 27001وضعت  AWSسياسات رسمية وإجراءات لتحديد الحد األدنى
من معايير الوصول المنطقي إلى موارد  .AWSوتحدد تقارير  AWS SOCالضوابط الموجودة
إلدارة توفير الوصول إلى موارد .AWS
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل ـ متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

يحتفظ العميل بإمكانية التحكم في المحتوى الخاص به وملكيته .يمكن للعمالء اختيار كيفية ترحيل
التطبيقات والمحتوى داخل منصة  AWSوخارجها على ح ٍد سواء حسب تقديرهم.
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إمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-IPY
04.1

بروتوكوالت الشبكة
القياسية

إمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل

-IPY
04.2

-IPY
05.1

هل تستخدمون نظا ًما أساسيًا للمحاكاة
االفتراضية معترف به في مجال
الصناعة وتنسيقات قياسية للمحاكاة
االفتراضية (مثل  )OVFللمساعدة على
ضمان
إمكانية التشغيل المتبادل؟
هل لديكم توثيق للتغييرات المخصصة التي
تم إجراؤها على أي مراقب أجهزة
افتراضية قيد االستخدام ،وجميع مواضع
إضافة المحاكاة االفتراضية الخاصة
بالحلول المتاحة كي يراجعها العمالء؟

صا للغاية من مراقب األجهزة االفتراضية  .Xenويتم
يستخدم  Amazon EC2حاليًا
إصدارا مخص ً
ً
تقييم مرا قب األجهزة االفتراضية بانتظام لمعرفة نقاط الضعف الجديدة والحالية وموجهات الهجمات
بواسطة فرق االختراق الداخلية والخارجية ،وهو مناسب تما ًما للحفاظ على عزل قوي بين األجهزة
االفتراضية الضيف .ويتم تقييم أمان مراقب األجهزة االفتراضية  AWS Xenبشك ٍل منتظم بواسطة
مدققين مستقلين أثناء عمليات التقييم والتدقيق.
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSلمزيد من التفاصيل ـ متاحة على
.http://aws.amazon.com/security

MOS
01-

هل توفرون التدريب على الحماية من
البرامج الضارة الخاص باألجهزة
المحمولة كجزء من التدريب على التوعية
بأمان المعلومات لديكم؟

يتوافق برنامج  AWSوعملياتها وإجراءات إدارة برامج الحماية من الفيروسات /البرامج الضارة
مع معايير  .ISO 27001يُرجى الرجوع إلى معيار ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل 12
للحصول على معلومات إضافية.

MOS
02-

هل تقومون بتوثيق قوائم متاجر
التطبيقات المعتمدة وإتاحتها لألجهزة
المحمولة التي يمكنها الوصول إلى بيانات
الشركة و/أو أنظمتها أو تخزينها؟

قامت  AWSبوضع إطار عمل وسياسات ألمان المعلومات ودمج إطار  ISO 27001القابل
للتصديق بشك ٍل فعال استنادًا إلى ضوابط  ISO 27002ومبادئ خدمات الثقة للمعهد األمريكي
للمحاسبين القانونيين المعتمدين ( )AICPAو PCI DSS v3.1والمنشور رقم  53-800للمعهد
الوطني للمعايير والتقنية ( ( )NISTالضوابط األمنية الموصى بها ألنظمة المعلومات الفيدرالية).

MOS
03-

هل لديكم القدرة على فرض سياسة ما
(على سبيل المثال )XACML ،لضمان
تحميل التطبيقات المعتمدة فقط والواردة
من متاجر تطبيقات معتمدة على أي جهاز
محمول؟

MOS
04-

هل تنص سياسة وتدريب  BYODلديك
بوضوح على التطبيقات ومتاجر التطبيقات
المعتمدة لالستخدام على أجهزة BYOD؟

-IPY
05.2

الحماية من البرامج
الضارة

أمان األجهزة
المحمولة

متاجر التطبيقات

أمان األجهزة
المحمولة

التطبيقات المعتمدة

أمان األجهزة
المحمولة

البرامج المعتمدة

لسياسة BYOD

هل يمكن استيراد البيانات وتصديرها
وإدارة الخدمات عبر بروتوكوالت شبكة
قياسية آمنة (على سبيل المثال ،نص غير
واضح و ُمصدق عليه) ومقبولة في مجال
الصناعة؟

تسمح  AWSللعمالء بنقل البيانات حسب الحاجة على وحدات تخزين  AWSوخارجها .راجع
 http://aws.amazon.com/choosing-a-cloud-platformلمزيد من المعلومات حول
خيارات التخزين.

هل تقدمون للمستهلكين (المستأجرين)
وثائق توضح بالتفصيل معايير بروتوكول
الشبكة المتعلقة بإمكانية التشغيل المتبادل
وإمكانية التنقل؟

المحاكاة االفتراضية

أمان األجهزة
المحمولة

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وأصول الوسائط المرتبطة بها ويتحملون
مسؤوليتها .ويتحمل العميل مسؤولية إدارة أجهزة األمان المحمولة والوصول إلى محتوى
العميل.
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أمان األجهزة
المحمولة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
MOS
05-

التوعية والتدريب

أسئلة تقييم التوافق
هل لديكم سياسة موثقة لألجهزة المحمولة
في تدريب موظفيكم تحدد بوضوح
األجهزة المحمولة واالستخدام والمتطلبات
المقبولة لها؟

MOS
06-

هل لديكم قائمة موثقة بالخدمات
السحابية المعتمدة مسبقًا والتي يُسمح
باستخدامها من أجل استخدام بيانات
أعمال الشركة وتخزينها عبر أي جهاز
محمول؟

المحمولة التوافق

MOS
07-

هل لديكم عملية موثقة للتحقق من
صحة التطبيقات الختبار مشكالت
الجهاز ونظام التشغيل وتوافق
التطبيقات؟

أمان األجهزة
المحمولة

MOS
08-

هل تتوفر لديكم سياسة الستخدام األجهزة
الشخصية  BYODتحدد الجهاز
(األجهزة) ومتطلبات األهلية المسموح بها
الستخدام سياسة BYOD؟

MOS
09-

هل تجرون جردًا لجميع األجهزة المحمولة
التي تقوم بتخزين بيانات الشركة
والوصول إليها يتضمن حالة الجهاز (نظام
التشغيل ومستويات التصحيح ،واألجهزة
المفقودة أو غير النشطة ،والموظف الذي
تم تخصيص الجهاز له)؟

MOS
10-

هل لديكم حل مركزي إلدارة األجهزة
المحمولة يتم نشره على جميع األجهزة
المحمولة المسموح لها بتخزين بيانات
الشركة أو نقلها أو معالجتها؟

MOS
11-

هل تتطلب سياسة األجهزة المحمولة
استخدام التشفير للجهاز بأكمله أو
للبيانات التي يتم تحديدها على أنها
حساسة قابلة للتنفيذ من خالل عناصر
التحكم التكنولوجية لجميع
األجهزة المحمولة؟

MOS
12.1-

هل تحظر سياسة الجهاز المحمول لديك
التالعب في عناصر التحكم األمنية
المدمجة على األجهزة المحمولة (مثل،
كسر الحماية أو الوصول من خالل
الجذر)؟

أمان األجهزة
المحمولة

الخدمات السحابية

أمان األجهزة

أهلية الجهاز

أمان األجهزة
المحمولة

مخزون األجهزة

أمان األجهزة

المحمولة إدارة
األجهزة

أمان األجهزة
المحمولة

التشفير

أمان األجهزة المحمولة

كسر الحماية والوصول
من خالل الجذر

رد AWS
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أمان األجهزة
المحمولة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
MOS
12.2-

MOS
13.1-

MOS
13.2-

هل لديكم عناصر تحكم بحثية ووقائية
على الجهاز أو عن طريق نظام مركزي
إلدارة األجهزة يمكنها منع التحايل على
عناصر التحكم األمنية المدمجة؟

MOS
14-

هل تحتاجون إلى شاشة تأمين تلقائي
لألجهزة التي تتبع سياسة BYOD
واألجهزة المملوكة للشركة وتطبيق ذلك
من خالل عناصر تحكم تقنية؟

MOS
15-

هل تقومون بإدارة جميع التغييرات التي
تطرأ على أنظمة تشغيل األجهزة المحمولة
ومستويات التصحيح والتطبيقات من خالل
عمليات إدارة التغيير في شركتكم؟

MOS
16.1-

هل لديكم سياسات كلمة مرور لألجهزة
المحمولة الصادرة من المؤسسة و/أو
األجهزة المحمولة الخاصة بسياسة
BYOD؟

MOS
16.2-

هل يتم تطبيق سياسات كلمة المرور
الخاصة بكم من خالل عناصر تحكم
تقنية (أي إدارة األجهزة المحمولة)؟

MOS
16.3-

هل تحظر سياسات كلمة المرور تغيير
متطلبات المصادقة (أي طول كلمة
المرور/رقم التعريف الشخصي) عبر
جهاز محمول؟

MOS
17.1-

هل لديكم سياسة تتطلب من مستخدمي
سياسة  BYODإجراء عمليات نسخ
احتياطي لبيانات الشركة المحددة؟

MOS
17.2-

هل لديكم سياسة تتطلب من
مستخدمي  BYODحظر استخدام
متاجر التطبيقات غير المعتمدة؟

شاشة التأمين

أمان األجهزة
المحمولة

أنظمة التشغيل

أمان األجهزة
المحمولة

كلمات المرور

أمان األجهزة
المحمولة

هل لديكم عناصر تحكم بحثية ووقائية
على الجهاز أو عن طريق نظام مركزي
إلدارة األجهزة يمكنها منع التحايل على
عناصر التحكم األمنية المدمجة؟

هل تحدد سياسة  BYODلديكم بوضوح
توقعات الخصوصية ومتطلبات الدعاوي
القضائية واالكتشاف اإللكتروني
واالحتجازات القانونية؟

الشؤون
القانونية

أمان األجهزة
المحمولة

أسئلة تقييم التوافق

السياسة

رد AWS

يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وأصول الوسائط المرتبطة بها ويتحملون
مسؤوليتها .ويتحمل العميل مسؤولية إدارة أجهزة األمان المحمولة والوصول إلى محتوى
العميل.

صفحة  51من
81

مايو 2017

مجموعة الضوابط

أمان األجهزة

المحمولة المسح
عن بُعد

أمان األجهزة المحمولة

تصحيحات األمان

أمان األجهزة
المحمولة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
MOS
17.3-

هل لديكم سياسة تتطلب من مستخدمي
 BYODاستخدام برامج للحماية من
البرامج الضارة (حيثما تكون
مدعومة)؟

MOS
18.1-

هل توفر تقنية المعلومات لديكم خاصية
المسح عن بُعد أو مسح بيانات الشركة
لجميع أجهزة  BYODالمقبولة من جانب
الشركة؟

MOS
18.2-

هل يقوم فريق تقنية المعلومات لديكم
بتوفير إمكانية المسح عن بُعد أو مسح
بيانات الشركة لجميع األجهزة المحمولة
المخصصة للشركة؟

MOS
19.1-

هل تم تثبيت أحدث التصحيحات المتوفرة
ذات الصلة باألمان على أجهزتكم
المحمولة عند اإلصدار العام بواسطة
الشركة المصنعة أو شركة نقل األجهزة؟

MOS
19.2-

هل تسمح األجهزة المحمولة لديكم بالتحقق
عن بُعد لتنزيل أحدث تصحيحات األمان
بواسطة مسؤولي تقنية المعلومات في
الشركة؟

MOS
20.1-

هل توضح سياسة  BYODلديكم األنظمة
والخوادم المسموح باستخدامها أو
الوصول إليها على الجهاز الذي يدعم
BYOD؟

MOS
20.2

هل تحدد سياسة  BYODلديكم أدوار
المستخدمين التي يُسمح لها بإمكانية
الوصول عبر جهاز يدعم BYOD؟

-SEF
01.1

هل تقيم عالقات وجهات اتصال مع
السلطات المحلية وفقًا للعقود واللوائح
المناسبة؟

المستخدمون

إدارة الحوادث األمنية
واالكتشاف اإللكتروني
وأدلة الحوسبة
السحابية المقبولة
قضائ ًيا
جهة االتصال  /السلطة

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

تقيم  AWSاتصاالت مع الهيئات الصناعية والمؤسسات المعنية بمواجهة المخاطر واالمتثال والسلطات
المحلية والجهات التنظيمية على النحو المطلوب بموجب معيار .ISO 27001
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة
.ISO 27001

الصيانة

إدارة الحوادث األمنية
واالكتشاف اإللكتروني
وأدلة الحوسبة
السحابية المقبولة
قضائيًا

إدارة الحوادث

-SEF
02.1

هل لديكم خطة موثقة لالستجابة
للحوادث األمنية؟

قد تم تطوير البرنامج والخطط واإلجراءات الالزمة لالستجابة لحوادث  AWSوف ًقا لمعيار ISO
 .27001تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار
شهادة .ISO 27001

-SEF
02.2

هل تقومون بدمج متطلبات المستأجرين
المخصصة في خطط االستجابة للحوادث
األمنية لديكم؟

تقدم تقارير  AWS SOCتفاصيل حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها  .AWSوتتميز جميع
البيانات التي تخزنها  AWSنيابة عن العمالء بإمكانيات أمان وتحكم قوية لعزل المستأجرين.

-SEF
02.3

هل تنشرون وثيقة باألدوار والمسؤوليات
تحدد مسؤولياتكم في مقابل مسؤوليات
المستأجرين أثناء الحوادث األمنية؟

تقدم وثيقة معلومات األمان لسحابة ( AWSالمتوفرة على
 )http://aws.amazon.com/securityتفاصيل إضافية.
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إدارة الحوادث األمنية
واالكتشاف اإللكتروني
وأدلة الحوسبة
السحابية المقبولة
قضائيًا

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-SEF
02.4

هل اختبرتم خطط االستجابة للحوادث
األمنية لديكم في العام الماضي؟

-SEF
03.1

هل يقوم نظام معلومات األمان وإدارة
األحداث ( )SIEMلديكم بدمج مصادر
البيانات (سجالت التطبيقات وسجالت
جدار الحماية وسجالت نظام كشف التسلل
( )IDSوسجالت الوصول المادي وما
إلى ذلك) للتحليل
والتنبيه التفصيلي؟

-SEF
03.2

هل يسمح إطار عمل التسجيل والمراقبة
لديكم بعزل حادث لمستأجرين محددين؟

-SEF
04.1

هل تتوافق خطة االستجابة للحوادث مع
معايير الصناعة لعمليات وضوابط إدارة
سلسلة المسؤوليات المقبولة قانونيًا؟

اإلبالغ عن الحوادث

إدارة الحوادث األمنية
واالكتشاف اإللكتروني
وأدلة الحوسبة
السحابية المقبولة
قضائيًا

أسئلة تقييم التوافق

رد AWS

االستعداد القانوني
لالستجابة إلى الحوادث

إدارة الحوادث األمنية
واالكتشاف اإللكتروني
وأدلة الحوسبة السحابية
المقبولة قضائيًا

مقاييس االستجابة إلى
الحوادث

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

-SEF
04.2

هل تشمل قدرتكم على االستجابة
للحوادث استخدام تقنيات جمع وتحليل
بيانات بصورة علمية مقبولة قضائيًا؟

-SEF
04.3

هل يمكنكم دعم االحتجازات القضائية
(تجميد البيانات من نقطة زمنية محددة)
لمستأجر معين دون تجميد بيانات
المستأجرين اآلخرين؟

-SEF
04.4

هل تقومون بفرض فصل بيانات
المستأجر والتصديق عليه عند تقديم
البيانات استجابةً إلى مذكرات االستدعاء
القانونية؟

-SEF
05.1

هل تراقبون األنواع واألحجام والتأثيرات
على جميع الحوادث المتعلقة بأمان
المعلومات وتحددون مقدارها؟

-SEF
05.2

هل ستشاركون المعلومات
اإلحصائية لبيانات الحوادث األمنية
مع المستأجرين لديكم عند الطلب؟

-STA
01.1

هل تقومون بفحص أخطاء جودة البيانات
والمخاطر المرتبطة بها وتفسيرها،
وتعملون مع شركاء سلسلة التوريد
السحابي لديكم لتصحيحها؟

تتم مراقبة مقاييس أمان  AWSوتحليلها وفقًا لمعيار  .ISO 27001يُرجى الرجوع إلى معيار ISO
 ،27001الملحق "أ" ،الحقل  16لمزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة
مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم وملكية جودة البيانات الخاصة بهم وأخطاء الجودة المحتملة التي قد
تنشأ من خالل استعمالهم لخدمات .AWS
راجع تقرير  AWS SOCللحصول على تفاصيل محددة فيما يتعلق بسالمة البيانات وإدارة الوصول
(بما في ذلك الوصول إلى أقل امتيازات)
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مجموعة الضوابط

جودة البيانات وسالمتها

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-STA
01.2

-STA
02.1

-STA
03.1

هل تقومون بجمع بيانات القدرة
واالستخدام لجميع المكونات ذات
الصلة في عرض الخدمة السحابية
لديكم؟

-STA
03.2

هل تقدمون للمستأجرين تقارير تخطيط
القدرة واالستخدام؟

-STA
04.1

هل تقومون بإجراء تقييمات داخلية سنوية
لتوافق السياسات واإلجراءات والتدابير
الداعمة والمقاييس لديكم وفعاليتها؟

-STA
05.1

هل تحددون موفري الخدمات
الخارجيين وتراقبونهم بما يتوافق مع
القوانين السارية في البلد الذي تتم فيه
معالجة البيانات وتخزينها
ونقلها؟

-STA
05.2

هل يحدد ويراقب موفري الخدمات
الخارجيين بما يتوافق مع القوانين
السارية في البلد الذي تنشأ فيه البيانات؟

-STA
05.3

هل يراجع المستشار القانوني جميع
اتفاقيات الجهات الخارجية؟

-STA
05.4

هل تتضمن اتفاقيات الجهات الخارجية
بندًا يتعلق بأمن وحماية المعلومات
واألصول؟

-STA
05.5

هل يزود العميل بقائمة ونُسخ من جميع
اتفاقيات المعالجة الفرعية ويستمر
تحديثها؟

التحتية

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

التقييمات الداخلية
لموفري الخدمات

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

هل تصمم ضوابط للتخفيف من مخاطر
أمن البيانات واحتوائها وتنفيذها من خالل
الفصل الصحيح بين الواجبات والوصول
حسب األدوار والوصول إلى أقل
امتيازات لجميع الموظفين ضمن سلسلة
التوريد؟

هل تتيحون معلومات الحوادث األمنية
لجميع العمالء والموفرين المتضررين
بشك ٍل دوري من خالل وسائل إلكترونية
(مثل البوابات اإللكترونية)؟

اإلبالغ عن الحوادث

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة
خدمات الشبكة/البنية

أسئلة تقييم التوافق

اتفاقيات الجهات
الخارجية

رد AWS

تم تطوير البرنامج والخطط واإلجراءات الالزمة لالستجابة لحوادث  AWSوفقًا لمعيار ISO
 .27001تقدم تقارير  AWS SOCتفاصيل حول أنشطة التحكم المحددة التي تنفذها .AWS
تقدم وثيقة معلومات األمان لسحابة ( AWSالمتوفرة على
 )http://aws.amazon.com/securityتفاصيل إضافية.

تدير  AWSبيانات القدرة واالستخدام بما يتوافق مع معيار  .ISO 27001تم التحقق من صحة
 AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

يحافظ فريق سلسلة التوريد والمشتريات في  AWSعلى عالقات مع جميع موردي .AWS
يرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  15لمزيد من التفاصيل .تم التحقق من
صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

يتم تحديد متطلبات أمان الموظفين لموفري الخدمات الخارجيين الذين يدعمون أنظمة وأجهزة AWS
في اتفاقية عدم اإلفصاح المتبادل بين مؤسسة  AWSاألم و Amazon.comوموفري الخدمات
الخارجيين المعنيين .ويحدد المستشار القانوني لشركة أمازون وفريق مشتريات  AWSمتطلبات أمان
الموظفين لموفري خدمات  AWSالخارجيين في االتفاقيات التعاقدية مع موفر الخدمات الخارجي.
يجب أن يستوفي جميع األشخاص الذين يتعاملون مع معلومات  AWSمتطلبات عملية الفحص كحد
أدنى إلجراء فحوصات أمنية للتحقق من الهوية قبل التوظيف ويوقعوا على اتفاقية عدم اإلفصاح
( )NDAقبل منحهم إمكانية الوصول إلى معلومات .AWS
ال تستعين  AWSعامةً بمصادر خارجية لتطوير خدماتها كالمتعاقدين من الباطن.
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مجموعة الضوابط
إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
-STA
06.1

مراجعات حوكمة سلسلة
التوريد

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

-STA
07.1

-STA
07.2

هل لديكم القدرة على قياس ومعالجة
عدم االمتثال للبنود و/أو الشروط عبر
سلسلة التوريد بأكملها
(المنبع/المصب)؟

-STA
07.3

هل يمكنكم إدارة التعارضات أو
التناقضات على مستوى الخدمة الناتجة
عن اختالف عالقات الموردين؟

-STA
07.4

هل تقومون بمراجعة جميع االتفاقيات
والسياسات والعمليات سنويًا على األقل؟

-STA
08.1

هل تضمنون أمان المعلومات بشك ٍل
معقول عبر سلسلة توريد المعلومات
لديكم عن طريق إجراء مراجعة سنوية؟

-STA
8.2

هل تشمل مراجعتكم السنوية جميع
الشركاء/موفري الخدمات الخارجيين
الذين تعتمد عليهم سلسلة توريد
المعلومات لديكم؟

-STA
09.1

هل تسمحون للمستأجرين بإجراء
تقييمات مستقلة لنقاط الضعف؟

تقييم الجهات
الخارجية

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

تدقيقات الجهات
الخارجية

هل تراجع عمليات إدارة المخاطر
وحوكمتها التي يقوم بها الشركاء لتفسير
المخاطر الموروثة عن األعضاء اآلخرين
في سلسلة التوريد لدى ذلك الشريك؟

هل تم وضع سياسات وإجراءات وتنفيذ
عمليات تجارية وتدابير تقنية داعمة
للحفاظ على اتفاقيات كاملة ودقيقة وذات
صلة (مثل اتفاقيات مستوى الخدمة) بين
موفري الخدمات والعمالء
(المستأجرين)؟

مقاييس سلسلة التوريد

إدارة سلسلة التوريد
والشفافية والمساءلة

أسئلة تقييم التوافق

-STA
09.2

هل لديكم خدمات خارجية تقوم بإجراء
فحوصات نقاط الضعف واختبارات
االختراق الدورية على التطبيقات
والشبكات الخاصة بكم؟

رد AWS
تحتفظ  AWSباتفاقات رسمية مع الموردين الرئيسيين من الجهات الخارجية وتُنفِّذ آليات مناسبة إلدارة
العالقات بما يتماشى مع عالقتها باألعمال .وتتم مراجعة عمليات إدارة الجهات الخارجية في AWS
بواسطة مدققين مستقلين كجزء من امتثال  AWSالمستمر لمعايير  SOCو.ISO 27001

يمكن للعمالء طلب إذن إلجراء عمليات فحص للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم طالما أنها تقتصر
على مثيالت العميل وال تنتهك سياسة االستخدام المقبول لدى  .AWSويمكن البدء في الموافقة المسبقة
على هذه األنواع من الفحوصات عن طريق تقديم طلب عبر نموذج طلب اختبار نقاط
الضعف/االختراق لدى .AWS
تعمل  AWS Securityبانتظام على إشراك شركات أمنية مستقلة إلجراء تقييمات لمخاطر نقاط
الضعف الخارجية .توفر تقارير  AWS SOCتفاصيل إضافية حول أنشطة التحكم المحددة التي
تنفذها .AWS
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مجموعة الضوابط
إدارة التهديدات
ونقاط الضعف

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
معرف
الضوابط
CID
TVM
01.1-

برامج الحماية من
الفيروسات /
البرامج الضارة

إدارة التهديدات
ونقاط الضعف

هل لديكم برامج لمكافحة البرامج الضارة
تدعم عروض الخدمة السحابية المثبتة
على جميع األنظمة لديكم أو تتصل بها؟

TVM
01.2-

هل تتأكدون من تحديث أنظمة الكشف
عن التهديدات األمنية التي تستخدم
التوقيعات أو القوائم أو األنماط السلوكية
عبر جميع مكونات البنية التحتية ضمن
األطر الزمنية المقبولة في الصناعة؟

TVM
02.1-

هل تقومون بإجراء عمليات فحص
لنقاط الضعف على مستوى الشبكة
بانتظام على النحو المنصوص عليه
في أفضل ممارسات الصناعة؟

TVM
02.2 -

هل تقومون بإجراء عمليات فحص لنقاط
الضعف على مستوى التطبيقات بانتظام
على النحو المنصوص عليه في أفضل
ممارسات الصناعة؟

TVM
02.3 -

هل تقومون بإجراء عمليات فحص لنقاط
الضعف على مستوى نظام التشغيل
المحلي بانتظام على النحو المنصوص
عليه في أفضل ممارسات الصناعة؟

TVM
02.4 -

هل ستوفرون نتائج عمليات فحص نقاط
الضعف للمستأجرين بنا ًء على طلبهم؟

TVM
02.5 -

هل لديكم القدرة على تصحيح نقاط
الضعف بسرعة عبر جميع أجهزة
الحوسبة والتطبيقات واألنظمة الخاصة
بكم؟

TVM
02.6 -

هل ستقومون بتوفير إطارات زمنية
لتصحيح األنظمة القائمة على المخاطر
للمستأجرين عند الطلب؟

TVM
03.1-

هل يتم ترخيص رمز الهاتف المحمول قبل
تثبيته واستخدامه والتحقق من تكوين
الرمز لضمان عمل رمز الهاتف المحمول
المصرح به وفقًا لسياسة أمنية محددة
بوضوح؟

TVM
03.2 -

هل يتم منع تنفيذ جميع رموز الهاتف
المحمول غير المصرح بها؟

إدارة نقاط الضعف
 /التصحيح

إدارة التهديدات
ونقاط الضعف

أسئلة تقييم التوافق

رمز الهاتف
المحمول

رد AWS
يتوافق برنامج  AWSوعملياتها وإجراءات إدارة برامج الحماية من الفيروسات/البرامج الضارة مع
معايير  .ISO 27001راجع تقارير  ،AWS SOCحيث تقدم تفاصيل إضافية.
إضافةً إلى ذلك ،يُرجى الرجوع إلى معيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  12للحصول على
مزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع
معيار شهادة .ISO 27001

يحتفظ العمالء بالتحكم في أنظمة التشغيل والبرمجيات والتطبيقات الخاصة بهم ،وهم مسؤولون عن
إجراء عمليات فحص لنقاط الضعف وتصحيح األنظمة الخاصة بهم .ويمكن للعمالء طلب إذن إلجراء
عمليات فحص للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم طالما أنها تقتصر على مثيالت العميل وال تنتهك
سياسة االستخدام المقبول لدى  .AWSتعمل خدمة  AWS Securityعلى فحص جميع عناوين IP
لنقطة نهاية الخدمة التي تواجه اإلنترنت بشك ٍل منتظم للتأكد من عدم وجود نقاط ضعف .ويُخطر أمان
 AWSاألطراف المناسبة لمعالجة أي نقاط ضعف محددة .وال تؤثر صيانة  AWSالخاصة وتصحيح
النظام عمو ًما على العمالء.
يُرجى الرجوع إلى "وثيقة معلومات األمان لسحابة  "AWSللحصول على مزيد من المعلومات ـ متاحة
على  .http://aws.amazon.com/securityيُرجى الرجوع إلى المعيار ،ISO 27001
الملحق "أ" ،الحقل  12للحصول على مزيد من التفاصيل .تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها
بواسطة مدقق مستقل للتأكد من توافقها مع معيار شهادة .ISO 27001

تُتيح  AWSللعمالء إدارة تطبيقات العميل والهاتف المحمول وفقًا لمتطلباتهم الخاصة.
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الملحق "ب" :مواءمة  AWSمع اعتبارات أمان الحوسبة السحابية لمديرية استخبارات اإلشارات
األسترالية
تم إنشاء االعتبارات األمنية للحوسبة السحابية لمساعدة الوكاالت في إجراء تقييم للمخاطر للخدمات التي يقدمها مزودو الخدمات السحابية .ويوفر ما يلي
مواءمة  AWSلالعتبارات األمنية ،التي نُشرت في سبتمبر  .2012لمزي ٍد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى:
http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/Cloud_Computing_Security_Considerations.pdf
المجال الرئيسي
الحفاظ على التوافر
ووظائفاألعمال

األسئلة
أ .مدى أهمية البيانات والوظائف
لألعمال .هل أقوم بنقل الوظائف أو
البيانات المهمة الخاصة باألعمال إلى
السحابة؟

رد AWS
يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم والملكية لمحتواهم .والعمالء مسؤولون عن تصنيف واستخدام محتواهم.

ب .خطة استمرارية األعمال والتعافي
من الكوارث لمزود الخدمة .هل
يمكنني إجراء استعراض دقيق لنسخة
من خطة استمرارية األعمال والتعافي
من الكوارث ،التي تغطي التوافر
واالستعادة للبيانات الخاصة بي
وخدمات مزود الخدمة التي أستخدمها؟
ما هو الوقت الذي يستغرقه استرداد
بياناتي والخدمات التي أستخدمها بعد
وقوع كارثة ،وهل تُعطى األولوية
للعمالء اآلخرون لمزود الخدمة ،الذين
هم أكبر ويدفعون أمواالً أكثر مني؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم والملكية لبياناتهم .وتوفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين
البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك عبر مناطق متعددة لتوافر الخدمات داخل كل منطقة .وقد تم
تصميم كل منطقة توافر كمنطقة مستقلة لألعطال .ففي حالة العطل ،تقوم العمليات اآللية بنقل حركة بيانات
العمالء بعيدًا عن المنطقة المتضررة.
يوفر تقرير " "AWS SOC 1 Type 2المزيد من التفاصيل .المعيار " ،"ISO 27001الملحق "أ"،
الحقل  ،11يقدم تفاصيل إضافية .لقد تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد
التوافق مع شهادة "."ISO 27001
يستخدم العمالء  AWSلتمكين تعافي أسرع بعد الكوارث ألنظمة تقنية المعلومات الحيوية الخاصة بهم دون
تكبد نفقات البنية التحتية للموقع المادي الثاني .تدعم سحابة  AWSالعديد من التصاميم للتعافي بعد
الكوارث ( )DRمن بيئات "الشعلة" التي هي على استعداد للتوسع في لحظة اإلشعار إلى بيئات "التأهب
النشط" التي تُمكِّن من التغلب السريع على األعطال .لمعرفة المزيد عن التعافي بعد الكوارث على ،AWS
يرجى زيارة ./https://aws.amazon.com/disaster-recovery

توفر  AWSللعمالء القدرة على تنفيذ خطة استمرارية قوية ،بما في ذلك استخدام النسخ االحتياطي
المتكرر لمثيل الخادم ،والنسخ المتماثل للبيانات ،وبنية النشر متعددة المناطق/النشر بمناطق التوافر .وتوفر
 AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك عبر مناطق
توافر متعددة داخل كل منطقة .وقد تم تصميم كل منطقة توافر كمنطقة مستقلة لألعطال .ففي حالة العطل،
تقوم العمليات اآللية بنقل حركة بيانات العمالء بعيدًا عن المنطقة المتضررة.

وتتضمن مراكز بيانات  AWSالحماية المادية من المخاطر البيئية .وقد تم التحقق من الحماية المادية لـ
 AWSضد المخاطر البيئية من قبل مدقق مستقل ،وتم التصديق على أنها تتماشى مع أفضل ممارسات
" ."ISO 27001يرجى الرجوع إلى معيار " ،"ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  ،9وتقرير
" "AWS SOC 1 Type IIللحصول على معلومات إضافية.
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ج .خطة النسخ االحتياطي للبيانات
الخاصة بي .هل سوف أنفق أمواالً
إضافية لالحتفاظ بنسخة احتياطية
محدثة من بياناتي موجودة إما في مقر
مؤسستي ،أو مخزنة لدى مزود خدمة
آخر ال توجد لديه نقاط فشل مشتركة
مع مزود الخدمة األول؟

رد AWS
يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم وملكية المحتوى الخاص بهم ،وتقع على عاتق العميل مسؤولية إدارة خطط
النسخ االحتياطي للبيانات الخاصة بهم.
تسمح  AWSللعمالء بنقل البيانات حسب الحاجة من وإلى مساحة تخزين  .AWSتعمل خدمة AWS
 Import/Exportلـ  S3على تسريع نقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى  AWSباستخدام أجهزة
التخزين المحمولة للنقل .تسمح  AWSللعمالء بتنفيذ النسخ االحتياطية الخاصة بهم إلى األشرطة باستخدام
مزود خدمة النسخ االحتياطية على أشرطة الخاص بهم .ومع ذلك ،فإن النسخ االحتياطية على أشرطة
ليست خدمة تقدمها  .AWSفقد تم تصميم خدمة  Amazon S3لدفع احتمال فقدان البيانات إلى ما يقرب
من الصفر في المئة ومكافئ المتانة لنسخ متعددة المواقع من مواضيع البيانات يتحقق من خالل تكرار
تخزين البيانات .للحصول على معلومات حول متانة وتكرار البيانات ،يرجى الرجوع إلى موقع AWS
على شبكة اإلنترنت.
تقدم  AWSمجموعة من خدمات الحوسبة السحابية لدعم التعافي بعد الكوارث .لمعرفة المزيد
عن استعادة البيانات بعد الكوارث على  ،AWSيرجى زيارة
./https://aws.amazon.com/disaster-recovery

د .خطة استمرارية األعمال والتعافي
بعد الكوارث الخاصة بي .هل سأنفق
أمواالً إضافية لتكرار البيانات أو
وظائف األعمال الخاصة بي مع مزود
خدمة آخر يستخدم مركز بيانات
مختلف ومن الناحية المثالية ال توجد
لديه نقاط فشل مشتركة مع مزود
الخدمة األول؟ يفضل تكوين هذا النسخ
المتماثل بحيث "يتم تشغيل التجهيزات
االحتياطية" تلقائيًا ،بحيث إذا أصبحت
خدمات أحد الموردين غير متوفرة ،يتم
نقل التحكم تلقائيًا وبسالسة إلى مزود
الخدمة اآلخر.

يحتفظ العمالء بالتحكم والملكية لبياناتهم .يمكن للعمالء تصدير نُسخ  AMIالخاصة بهم واستخدامها في
الموقع أو عند مزود خدمة آخر (يخضع لقيود ترخيص البرمجيات) .يرجى الرجوع إلى "وثيقة
المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل -
متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
تسمح  AWSللعمالء بنقل البيانات حسب الحاجة من وإلى مساحة تخزين  .AWSتعمل خدمة AWS
 Import/Exportلـ  S3على تسريع نقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى  AWSباستخدام أجهزة
التخزين المحمولة للنقل .تسمح  AWSللعمالء بتنفيذ النسخ االحتياطية الخاصة بهم إلى األشرطة باستخدام
مزود خدمة النسخ االحتياطية على أشرطة الخاص بهم .ومع ذلك ،فإن النسخ االحتياطي على أشرطة
ليست خدمة تقدمها .AWS
يتم بناء مراكز بيانات  AWSفي تجمعات داخل مناطق عالمية متنوعة .فجميع مراكز البيانات تكون على
اإلنترنت وتخدم العمالء؛ وال يوجد مركز بيانات "محلي" .ففي حالة العطل ،تقوم العمليات اآللية بنقل
حركة بيانات العمالء بعيدًا عن المنطقة المتضررة .يتم نشر التطبيقات األساسية في تكوين " ،"N+1بحيث
في حالة فشل مركز البيانات ،فهناك قدرة كافية لتمكين حركة البيانات لتكون متوازنة الحمل إلى المواقع
المتبقية .وتوفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة
وكذلك عبر مناطق توافر متعددة الخدمات داخل كل منطقة .وقد تم تصميم كل منطقة توافر كمنطقة مستقلة
لألعطال .وهذا يعني أن مناطق التوافر منفصلة ماديًا داخل منطقة حضرية نموذجية وتقع في سهول فيضية
أقل خطورة (يختلف تصنيف مناطق الفيضان حسب المنطقة) .وباإلضافة إلى إمدادات الطاقة المنفصلة
غير المنقطعة ( )UPSومرافق توليد النسخ االحتياطي في الموقع ،يتم تغذية كل منها عبر شبكات مختلفة
من المرافق المستقلة لزيادة تقليل نقاط الفشل الفردية .جميع مناطق التوافر متصلة بشكل متكرر بالعديد من
مزودي خدمات النقل من المستوى األول .ويجب على العمالء تصميم استخدامهم لـ  AWSلالستفادة من
المناطق المتعددة ومناطق التوافر .وتوزيع التطبيقات عبر مناطق التوافر المتعددة يُتيح القدرة على الحفاظ
على المرونة في مواجهة معظم أوضاع الفشل ،بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو فشل النظام.
يوفر تقرير " "AWS SOC 1 Type 2المزيد من التفاصيل .المعيار " ،"ISO 27001الملحق "أ"،
الحقل  ،11يقدم تفاصيل إضافية .لقد تم التحقق من صحة AWS
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رد AWS
واعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع شهادة "."ISO 27001

هـ .اتصال شبكتي بالسحابة .هل اتصال
الشبكة بين مستخدمي مؤسستي وشبكة
مزود الخدمة كافٍ من حيث التوافر،
ومعدل النقل لحركة البيانات (النطاق
الترددي) ،والتأخير (زمن الوصول)
وفقدان الحزمة؟

يمكن للعمالء أيضًا اختيار مسار الشبكة الخاص بهم إلى مرافق  ،AWSبما في ذلك نقاط نهاية متعددة لـ
 VPNفي كل منطقة  .AWSوباإلضافة إلى ذلك ،فإن  AWS Direct Connectتجعل من السهل
إنشاء اتصال شبكة مخصص من المقرات لديك إلى  .AWSفباستخدام ،AWS Direct Connect
يمكنك إنشاء اتصال خاص بين  AWSومركز البيانات أو المكتب أو بيئة الموقع المشترك لديك ،والتي في
كثير من الحاالت يمكن أن تقلل من تكاليف الشبكة الخاصة بك ،وزيادة معدل النقل للنطاق الترددي،
وتوفير تجربة شبكة أكثر اتساقًا من االتصاالت القائمة على اإلنترنت.
يرجى الرجوع إلى "وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على
مزيد من التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
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و .ضمان التوافر لمزود الخدمة .هل
اتفاقية مستوى الخدمة ( )SLAتضمن
أن مزود الخدمة سيقدم توافر النظام
الكافي وجودة خدمة ،باستخدام بنية
النظام القوية والعمليات التجارية لديه؟

رد AWS
تلتزم  AWSبمستويات عالية من التوافر في اتفاقيات مستوى الخدمة ( )SLAلديها .فعلى سبيل المثال،
تلتزم  Amazon EC2بنسبة تشغيل سنوية ال تقل عن  ٪99.95خالل سنة الخدمة .وتلتزم
 Amazon S3بنسبة تشغيل شهرية ال تقل عن  ،%99.99ويتم تقديم أرصدة الخدمة في حالة عدم
استيفاء مقاييس التوافر هذه.
ويجب على العمالء تصميم استخدامهم لـ  AWSلالستفادة من المناطق المتعددة ومناطق توافر الخدمات.
وتوزيع التطبيقات عبر مناطق توافر متعددة يُتيح القدرة على الحفاظ على المرونة في مواجهة معظم
أوضاع الفشل ،بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو فشل النظام.
تستخدم  AWSأنظمة المراقبة اآللية لتوفير مستوى عا ٍل من أداء الخدمة وتوافرها .وتتوفر المراقبة
االستباقية من خالل مجموعة متنوعة من األدوات عبر اإلنترنت لالستخدام الداخلي والخارجي على حد
سواء.
وقد تم تجهيز النظم داخل  AWSعلى نطاق واسع لرصد المقاييس التشغيلية الرئيسية .يتم تكوين أجهزة
اإلنذار إلخطار موظفي العمليات واإلدارة عند تجاوز حدود اإلنذار المبكر بشأن المقاييس التشغيلية
الرئيسية .ويُستخدم جدول زمني عند الطلب ،بحيث يكون الموظفون جاهزين دائ ًما لالستجابة للمشكالت
التشغيلية .ويشمل ذلك نظام نداء ،بحيث يتم توصيل اإلنذار بسرعة وبشكل موثوق لموظفي العمليات.
يتم مراجعة إدارة شبكة  AWSبانتظام من قبل مدققين مستقلين خارجيين كجزء من امتثال AWS
المستمر لـ .SOC, PCI DSS, ISO 27001 and FedRAMPsm

ز .تأثير االنقطاع .هل يمكنني تحمل
أقصى وقت ممكن من االنقطاع في
اتفاقية مستوى الخدمة؟ هل فترات
االنقطاع المجدولة مقبولة من حيث
المدة والوقت من اليوم ،أم أن االنقطاع
المجدول يتعارض مع العمليات
التجارية الهامة؟

 AWSال تتطلب فصل األنظمة ألداء الصيانة الدورية وتصحيح النظام .فالصيانة الخاصة بـ AWS
وتصحيح النظام عمو ًما ال تؤثر على العمالء .ويتم التحكم في صيانة المثيالت نفسها من قبل العميل.

ح .إدراج الـ  SLAفي االنقطاع
المجدول .هل نسبة التوافر الذي
يضمنها الـ  SLAتتضمن االنقطاع
المجدول؟

ال تُدير  AWSبيئة ذات انقطاع مجدول حيث توفر  AWSللعمالء القدرة على تصميم بيئتهم
لالستفادة من مناطق متعددة ومناطق توافر متعددة.

ط .تعويض الـ  .SLAهل تعكس الـ
 SLAبشكل كافٍ الضرر الفعلي
الناجم عن خرق الـ  ،SLAمثل وقت
التوقف غير المقرر أو فقدان البيانات؟

توفر  AWSتعويضًا للعمالء عن الخسائر التي قد يتكبدونها بسبب انقطاع الخدمة ،بما يتماشى مع
اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بـ .AWS
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تقدم ضوابط سالمة البيانات لـ  ،AWSكما هو موضح في تقرير " ،"AWS SOC 1 Type IIتأكيدًا
ي .تكامل البيانات والتوافر .كيف يقوم
مزود الخدمة بتنفيذ اآلليات ،مثل التكرار معقوالً بأن سالمة البيانات يتم الحفاظ عليها خالل جميع المراحل ،بما في ذلك اإلرسال والتخزين
والنسخ االحتياطي خارج الموقع ،لمنع
والمعالجة.
تلف أو فقدان البيانات الخاصة بي،
وضمان سالمة وتوافر البيانات الخاصة إضافة إلى ذلك ،يُرجى الرجوع إلى معيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  12للحصول على مزي ٍد
من المعلومات .وقد تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع معيار
بي؟
شهادة .ISO 27001
يتم بناء مراكز البيانات في تجمعات داخل مناطق عالمية متنوعة .وتوفر  AWSللعمالء المرونة لوضع
المثيالت وتخزين البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك عبر مناطق توافر متعددة داخل كل
منطقة .ويجب على العمالء تصميم استخدامهم لـ  AWSلالستفادة من المناطق المتعددة ومناطق التوافر.

يمكنك اختيار مكان تخزين بياناتك عن طريق تحديد منطقة (لـ )Amazon S3أو منطقة توافر داخل
منطقة (لـ  .)EBSالبيانات المخزنة في ) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBSيتم
تخزينها بشكل متكرر في مواقع مادية متعددة كجزء من التشغيل العادي لتلك الخدمات وبدون أي رسوم
إضافية .ومع ذلك ،يتم تخزين النسخ المتماثل لـ  Amazon EBSداخل نفس منطقة التوافر ،وليس عبر
مناطق متعددة.
توفر  Amazon S3بنية تخزين شديدة التحمل .ويتم تخزين الموضوعات بشكل متكرر على أجهزة
متعددة عبر مرافق متعددة في منطقة  .Amazon S3وبمجرد تخزين الموضوعات ،تحافظ
 Amazon S3على متانتها من خالل اكتشاف وإصالح أي تكرار مفقود بسرعة .كما تتحقق
 Amazon S3بانتظام من سالمة البيانات المخزنة باستخدام مجاميع االختبارات (.)checksums
وإذا تم الكشف عن أي تلف ،يتم إصالحه باستخدام البيانات المتكررة .وقد تم تصميم البيانات المخزنة في
 S3لتوفير المتانة بنسبة  %99.999999999والتوافر بنسبة  %99.99للموضوعات على مدى سنة
معينة.
يرجى الرجوع إلى " وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول
على مزيد من التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
ك .استعادة البيانات .إذا قمت بحذف
ملف أو بريد إلكتروني أو بيانات
أخرى عن طريق الخطأ ،كم الوقت
الذي يستغرقه استعادة البيانات
جزئيًا أو كليًا من النسخة
االحتياطية ،وهل هو الحد األقصى
للوقت المقبول في الـ SLA؟

يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم والملكية لبياناتهم .وتوفر  AWSللعمالء المرونة لوضع المثيالت وتخزين
البيانات داخل مناطق جغرافية متعددة وكذلك عبر مناطق متعددة لتوافر الخدمات داخل كل منطقة.

يتم توزيع سحابة  ،AWSبشكل آمن للغاية ومرن ،مما يمنح العمالء إمكانات توسع كبيرة .ويمكن
ل .قابلية التوسع .ما هو مقدار موارد
الحوسبة االحتياطية المتوفرة التي يقدمها للعمالء التوسع أو التقليص ،والدفع مقابل ما يستخدمونه فقط.
مزود الخدمة لتمكين توسيع استخدامي
لخدمات مزود الخدمة في خالل مهلة
قصيرة؟
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م .تغيير مزود الخدمة .إذا كنت أرغب
في نقل بياناتي إلى مؤسستي أو إلى
مزود خدمة آخر ،أو إذا أصبح مزود
سا فجأة أو أنهي األعمال
الخدمة مفل ً
السحابية ،كيف يمكنني الوصول إلى
بياناتي بتنسيق محايد لمزودي الخدمة
لتجنب التقيد بمزود الخدمة؟ ما مدى
تعاون مزود الخدمة؟ كيف يمكنني
التأكد من حذف بياناتي نهائيًا من
وسائط التخزين لدى مزود الخدمة؟
بالنسبة إلى منصة العمل كخدمة ،ما
هي المعايير التي يستخدمها مزود
سهل قابلية النقل
الخدمة والتي ت ُ ِّ
والتشغيل المتبادل لنقل تطبيقاتي
بسهولة إلى مزود خدمة مختلف أو إلى
مؤسستي؟

حماية البيانات من
الوصول غير
المصرح به من قبل
طرف ثالث

أ .اختيار نموذج النشر السحابي .هل
أفكر في استخدام سحابة عامة يُحتمل أن
تكون أقل أمانًا ،أو سحابة مجتمعية أو
سحابة هجينة يُحتمل أن تكون أكثر أمنا،
أو سحابة خاصة أكثر أمانًا؟

رد AWS
يحتفظ العمالء بالتحكم والملكية لبياناتهم .يمكن للعمالء تصدير نُسخ  AMIالخاصة بهم واستخدامها في
الموقع أو عند مزود خدمة آخر (يخضع لقيود ترخيص البرمجيات) .يرجى الرجوع إلى "وثيقة
المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل -
متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
تسمح  AWSللعمالء بنقل البيانات حسب الحاجة من وإلى مساحة تخزين  .AWSتعمل خدمة AWS
 Import/Exportلـ  S3على تسريع نقل كميات كبيرة من البيانات من وإلى  AWSباستخدام أجهزة
التخزين المحمولة للنقل .تسمح  AWSللعمالء بتنفيذ النسخ االحتياطية الخاصة بهم إلى األشرطة باستخدام
مزود خدمة النسخ االحتياطية على أشرطة الخاص بهم .ومع ذلك ،فإن النسخ االحتياطي على أشرطة
ليست خدمة تقدمها .AWS

فقد قامت فرق االمتثال واألمن في  AWSبإنشاء إطار عمل وسياسات ألمن المعلومات تستند إلى إطار
أهداف الرقابة للمعلومات والتقنية ذات الصلة ( .)COBITيدمج إطار أمان  AWSأفضل الممارسات
لمعيار " "ISO 27002ومعيار أمان البيانات لـ .PCI
يرجى الرجوع إلى " وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل
 متوفرة على  .http://aws.amazon.com/securityتوفر  AWSاعتمادات طرف ثالث،وشهادات ،وتقرير " ،"Service Organization Controls 1 (SOC 1) Type IIوتقارير االمتثال
األخرى ذات الصلة مباشرة إلى عمالئنا بموجب اتفاقية .NDA

سحابة ) Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPCتتيح لك توفير قسم معزول منطقيًا
من سحابة ) ،Amazon Web Services (AWSحيث يمكنك إطالق موارد  AWSفي الشبكة
االفتراضية التي تحددها .ولديك تحكم كامل في بيئة الشبكات االفتراضية الخاصة بك ،بما في ذلك اختيار
نطاق عنوان  IPالخاص بك ،وإنشاء الشبكات الفرعية ،وتكوين جداول المسارات وبوابات الشبكة .كما
يمكنك بسهولة تخصيص تكوين الشبكة لسحابة  .Amazon VPCعلى سبيل المثال ،يمكنك إنشاء شبكة
فرعية عامة لخوادم الويب الخاصة بك التي لديها حق الوصول إلى اإلنترنت ،ووضع أنظمة الواجهة
الخلفية الخاصة بك ،مثل قواعد البيانات أو خوادم التطبيقات ،في شبكة فرعية خاصة مع عدم الوصول إلى
اإلنترنت .ويمكنك االستفادة من طبقات متعددة من األمان ،بما في ذلك مجموعات األمان وقوائم التحكم في
الوصول إلى الشبكة ،للمساعدة في التحكم في الوصول إلى مثيالت  Amazon EC2في كل شبكة
فرعية.

كما يمكنك أيضًا إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية ( )VPNلألجهزة بين مركز بيانات الشركة وسحابة
 ،VPCواالستفادة من سحابة  AWSكامتداد لمركز بيانات الشركة الخاص بك.
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ب .حساسية البيانات الخاصة بي.
هل البيانات الخاصة بي ،التي يتم
تخزينها أو معالجتها في السحابة،
سرية وحساسة وخاصة أو بيانات
متاحة للعامة ،مثل المعلومات من
موقعي العام على شبكة اإلنترنت؟
هل يجعل تجميع بياناتي األمر أكثر
حساسية من أي جزء منفرد من
البيانات؟
على سبيل المثال ،قد تزيد
الحساسية إذا كان تخزين كمية
كبيرة من البيانات أو تخزين
مجموعة متنوعة من البيانات التي
ُسهل
في حال اختراقها يُمكن أن ي ِّ
سرقة الهوية.
إذا كان هناك خرق للبيانات ،هل
يمكنني إثبات عنايتي الواجبة لإلدارة
العليا والمسؤولين الحكوميين
والجمهور؟

رد AWS
يحتفظ عمالء  AWSبالتحكم وملكية بياناتهم ،ويجوز لهم تنفيذ برنامج تصنيف بيانات منظم
لتلبية متطلباتهم.

ج .االلتزامات التشريعية .ما هي
االلتزامات المفروضة علي لحماية
وإدارة بياناتي بموجب التشريعات
المختلفة ،على سبيل المثال قانون
الخصوصية وقانون المحفوظات
والتشريعات األخرى الخاصة بنوع
البيانات؟ هل يقبل مزود الخدمة تعاقديًا
االلتزام بهذه االلتزامات لمساعدتي
على ضمان الوفاء بااللتزامات على
نحو يرضي الحكومة األسترالية؟

يتحمل عمالء  AWSمسؤولية التأكد من استخدامهم لـ  AWSيقع ضمن نطاق االمتثال للقوانين واللوائح
المطبقة .وتنقل  AWSبيئة األمان والتحكم الخاصة بها إلى عمالئها عبر شهادات الصناعة واعتمادات
الجهات الخارجية ووثائق المعلومات (متاحة على العنوان)http://aws.amazon.com/security
وتوفر الشهادات والتقارير والوثائق األخرى ذات الصلة مباشرة إلى عمالء .AWS
نشرت  AWSوثيقة معلومات حول استخدام  AWSفي سياق اعتبارات الخصوصية
األسترالية ،وهي متاحة هنا.
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د .البلدان التي لديها إمكانية
الوصول إلى البيانات الخاصة بي.
في أي البلدان يتم تخزين بياناتي
ومعالجتها وإجراء نسخ احتياطية
لها؟
ما هي الدول األجنبية التي تنقل
البيانات الخاصة بي؟ في أي البلدان
تقع مراكز البيانات االحتياطية أو
المتكررة؟ هل يقوم مزود الخدمة
بإعالمي إذا تغيرت اإلجابات عن هذه
األسئلة؟

رد AWS
يختار عمالء  AWSمنطقة أو مناطق  AWSالتي سيوجد بها المحتوى والخوادم الخاصة بهم .ويتيح هذا
للعمالء ذوي المتطلبات الجغرافية المحددة إنشاء البيئات في موقع من اختيارهم .يمكن لعمالء  AWSفي
أستراليا اختيار نشر خدمات  AWSحصريًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (سيدني) وتخزين محتواها
محليًا في أستراليا .إذا قام العميل بهذا االختيار ،فسيكون محتواه موجودًا في أستراليا ما لم يختار العميل
نقل البيانات .يمكن للعمالء نسخ المحتوى وعمل نسخة احتياطية منه في أكثر من منطقة واحدة ،ولكن
 AWSال تنقل أو تُكرر محتوى العميل خارج المنطقة أو المناطق التي يختارها العميل.
 AWSحريصة على أمن العمالء وال تقوم بالكشف عن البيانات أو نقلها استجابةً لطلب من الحكومة
االسترالية أو حكومة الواليات المتحدة أو حكومة أخرى ما لم يكن هذا األمر مطلوبًا بشكل قانوني من
أجل االمتثال ألمر صحيح وملزم قانونيًا ،كمذكرة إحضار أو أمر قضائي ،أو ما يتطلبه القانون المعمول
به خالف ذلك .ويجب أن تستخدم الهيئات غير األمريكية وغير الحكومية أو التنظيمية عادة ً اإلجراءات
الدولية المعترف بها ،مثل "معاهدات المساعدة القانونية المتبادلة" مع حكومة الواليات المتحدة ،للحصول
على أوامر صحيحة و ملزمة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن عملنا يتمثل في إخطار العمالء ،حيثما كان ذلك
ممكنًا بشكل عملي ،قبل الكشف عن المحتوى حتى يتسنى لهم طلب الحماية من اإلفشاء ،ما لم يُحظر علينا
قانونيًا القيام بذلك.
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تتيح  AWSللعمالء استخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك  S3وEBS
هـ .تقنيات تشفير البيانات .هل
تشفيرا من جانب
و SimpleDBو .EC2ويتم تشفير جلسات  .VPCكما تقدم  Amazon S3أيضًا
خوارزميات التجزئة ،وخوارزميات
ً
التشفير ،وأطوال المفاتيح ،التي تعتبر
الخادم كخيار للعمالء .ويمكن للعمالء أيضًا استخدام تقنيات التشفير لجهات خارجية .داخليًا ،تقوم AWS
مناسبة من قبل " ،"DSD ISMتُستخدم بإنشاء وإدارة مفاتيح التشفير من أجل التشفير المطلوب والمستخدم في إطار البنية التحتية لـ  .AWSتقوم
لحماية البيانات الخاصة بي عند نقلها
 AWSبإنتاج مفاتيح التشفير المتماثلة والتحكم فيها وتوزيعها باستخدام تقنية إدارة المفاتيح المعتمدة من
عبر شبكة ما ،وتخزينها على أجهزة
 NISTوعملياتها في نظام معلومات  .AWSيُستخدم مفتاح األمان المطور من  AWSوإدارة بيانات
ً
فضال عن استخدامها لتأمين وتوزيع :بيانات اعتماد
الكمبيوتر الخاصة بمزود الخدمة وعلى االعتماد إلنشاء المفاتيح المتماثلة وحمايتها وتوزيعها
وسائط النسخ االحتياطية؟
 AWSالمطلوبة على المضيفين ومفاتيح  RSAالعامة /الخاصة وشهادات .X.509
ال تزال القدرة على تشفير البيانات
أثناء معالجتها من قبل أجهزة الكمبيوتر
لمزود الخدمة تقنية ناشئة ،وهي مجال
البحوث الحالية من قبل الصناعة
واألوساط األكاديمية.
تتم مراجعة عمليات تشفير  AWSمن قبل مدققين تابعين لطرف ثالث مستقل من أجل توافقنا المتواصل مع
هل يعتبر التشفير قويًا بما يكفي
لحماية بياناتي طوال الوقت الذي تكون .SOC, PCI DSS, ISO 27001 and FedRAMPsm
فيه بياناتي حساسة؟
تتيح لك خدمة  AWS CloudHSMحماية مفاتيح التشفير الخاصة بك داخل وحدات  HSMالمصممة
والمعتمدة وفقًا للمعايير الحكومية إلدارة المفاتيح اآلمنة .يمكنك إنشاء وتخزين وإدارة مفاتيح التشفير
المستخدمة لتشفير البيانات بشكل آمن بحيث ال يمكن الوصول إليها إال من قبلك فقط .تساعدك خدمة
 AWS CloudHSMعلى االمتثال لمتطلبات إدارة المفاتيح الصارمة دون التضحية بأداء التطبيق.

تعمل خدمة  AWS CloudHSMمع سحابة ) .Amazon Virtual Private Cloud (VPCيتم
توفير مثيالت  CloudHSMداخل سحابة  VPCالخاصة بك مع عنوان  IPالذي تحدده ،مما يقدم اتصال
شبكة بسيطة وخاصة إلى مثيالت ) .Amazon Elastic Compute Cloud (EC2ويؤدي وضع
مثيالت  CloudHSMبالقرب من مثيالت  EC2إلى تقليل زمن استجابة الشبكة ،مما قد يؤدي إلى
تحسين أداء التطبيق .توفر خدمة  AWSالوصول المخصص والحصري إلى مثيالت ،CloudHSM
المعزولة عن عمالء  AWSاآلخرين .خدمة  AWS CloudHSMمتوفرة في مناطق عديدة ومناطق
توافر الخدمات ( ،)AZsوتسمح لك بإضافة مفتاح تخزين آمن ودائم لتطبيقات  Amazon EC2الخاصة
بك.
و .محو الوسائط .ما هي العمليات
المستخدمة لمحو وسائط التخزين التي
تخزن بياناتي عند انتهاء عمرها
االفتراضي ،وهل تعتبر العمليات
مناسبة من قبل ""DSD ISM؟

عندما يصل جهاز التخزين إلى نهاية عمره اإلنتاجي ،تتضمن إجراءات  AWSعملية إنهاء الخدمة التي تم
تصميمها لمنع تعرض بيانات العمالء لألفراد غير المصرح لهم .وتستخدم  AWSالتقنيات المفصلة "في
"( "NIST 800-88المبادئ التوجيهية لمحو الوسائط") كجزء من عملية إنهاء الخدمة .يرجى الرجوع
إلى "وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
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ز .مراقبة وإدارة البائع عن بعد .هل
يقوم البائع بمراقبة أو إدارة أجهزة
الكمبيوتر التي تقوم بتخزين بياناتي أو
معالجتها؟ إذا كانت اإلجابة بنعم ،هل
يتم تنفيذ هذا األمر عن بعد من بلدان
أجنبية أو من أستراليا؟
هل يمكن للبائع تقديم تقارير لتحديثات
التصحيح وغيرها من التفاصيل حول
أمن محطات العمل المستخدمة ألداء
هذا العمل ،وما هي الضوابط التي
تمنع موظفي مزود الخدمة من
استخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة
الشخصية التي ال يمكن الوثوق بها؟

رد AWS
يؤدي نقل البنية التحتية لتقنية المعلومات إلى خدمات  AWSإلى إنشاء نموذج للمسؤولية المشتركة بين
العميل و .AWSويُمكن أن يساعد هذا النموذج المشترك في تخفيف العبء التشغيلي لدى العميل ،حيث
تعمل  AWSعلى تشغيل المكونات وإدارتها ومراقبتها ،بد ًءا من نظام التشغيل المضيف والطبقة الظاهرية
ووصوالً إلى األمان المادي للمرافق التي تعمل بها الخدمة .ويتحمل العميل المسؤولية واإلدارة لنظام
التشغيل الضيف (بما في ذلك التحديثات والتصحيحات األمنية) ،وبرامج التطبيقات األخرى المرتبطة،
باإلضافة إلى تكوين جدار مجموعة الحماية المقدم من .AWS

ح .مراقبتي وإدارتي .هل يمكنني
استخدام أدواتي الحالية للتحقق من
السالمة ،والتحقق من االمتثال،
ومراقبة األمن وإدارة الشبكة،
للحصول على رؤية لجميع األنظمة
الخاصة بي ،بغض النظر عما إذا
كانت هذه األنظمة موجودة محليا أو
في السحابة؟

توفر  AWS CloudWatchإمكانية مراقبة موارد سحابة  AWSوالتطبيقات التي يقوم العمالء
بتشغيلها على  .AWSيُرجى الرجوع إلى  aws.amazon.com/cloudwatchللحصول على
مزيد من التفاصيل .كما تنشر  AWSأحدث المعلومات المتوفرة لدينا عن توافر الخدمة على "لوحة
معلومات سالمة الخدمات" .يُرجى الرجوع إلى .status.aws.amazon.com
يقوم  AWS Trusted Advisorبفحص بيئة  AWSالخاصة بك ،ويقدم توصيات عند وجود فرص
لتوفير المال ،وتحسين أداء النظام والموثوقية ،أو المساعدة على سد الفجوة األمنية.

هل يجب أن أتعلم كيفية استخدام
أدوات إضافية يقدمها مزود الخدمة؟
هل مزود الخدمة يوفر مثل هذه اآللية
لي ألداء المراقبة؟

ط .ملكية البيانات .هل أحتفظ بالملكية
القانونية لبياناتي ،أم أنها تنتمي إلى
مزود الخدمة ويُمكن اعتبارها أصالً
للبيع من قبل المصفين إذا أعلن البائع
إفالسه؟

يحتفظ عمالء  AWSبملكية بياناتهم والتحكم بها .وال تستخدم  AWSمحتوى العميل إال لتوفير خدمات
 AWSالتي يختارها العميل إليه ،وال تستخدم محتوى العميل ألي أغراض أخرى .تعامل  AWSجميع
محتوى العمالء على نحو مماثل ،وليس لديها فكرة عن نوع المحتوى الذي يختاره العميل لتخزينه في
 .AWSتوفر  AWSببساطة خدمات الحوسبة والتخزين وقواعد البيانات والشبكات التي يختارها العميل -
ال تطلب  AWSالوصول إلى محتوى العميل لتوفير خدماتها.
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ي .تقنيات الوصلة البوابية .ما هي
التقنيات التي يستخدمها مزود الخدمة
إلنشاء بيئة آمنة للوصلة البوابية؟
وتشمل األمثلة على ذلك الجدران
النارية ،ومرشحات تدفق حركة
البيانات ،ومرشحات المحتوى ،وبرامج
مكافحة الفيروسات والصمامات الثنائية
للبيانات ( )data diodesحينما
يقتضي األمر.

رد AWS
توفر شبكة  AWSحماية كبيرة ضد مشكالت أمان الشبكة التقليدية ،ويمكن للعميل إجراء المزيد من
الحماية .يرجى الرجوع إلى " وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى "AWS
(متوفرة على )http://aws.amazon.com/security :للحصول على مزيد من التفاصيل.
تم تكوين أصول ( Amazonمثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة) مع برنامج مكافحة الفيروسات الذي
يتضمن تصفية البريد اإللكتروني وكشف البرامج الضارة.
ويتم مراجعة إدارة جدار حماية لـ  AWSوبرنامج مكافحة الفيروسات لـ  Amazonمن قبل مدققين
مستقلين من جهة خارجية كجزء من امتثال  AWSالمستمر لمعايير SOC, PCI DSS, ISO 27001
.and FedRAMPsm

ك .شهادة الوصلة البوابية .هل تم
اعتماد بيئة الوصلة البوابية الخاصة
بمزود الخدمة وفقًا للمعايير واللوائح
األمنية الحكومية؟

حصلت  AWSعلى بعض شهادات الصناعة وشهادات مستقلة من جهات خارجية ،والتي تشمل بيئة وصلة
بوابية .AWS

ل .تصفية محتوى البريد اإللكتروني.
بالنسبة لبرامج البريد اإللكتروني
كخدمة ،هل يوفر مزود الخدمة تصفية
محتوى رسائل البريد اإللكتروني القابلة
للتخصيص والتي يمكن أن تفرض
سياسة محتوى البريد اإللكتروني
الخاصة بمؤسستي؟

يمكن للعميل استخدام نظام الستضافة قدرات البريد اإللكتروني ،ولكن في هذه الحالة يتحمل العميل
مسؤولية استخدام المستويات المناسبة من الحماية من الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة في
نقاط الدخول والخروج للبريد اإللكتروني ،وتحديث تعريفات الرسائل غير المرغوب فيها والبرامج الضارة
عند إتاحة اإلصدارات الجديدة.
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
م .السياسات والعمليات التي تدعم
وضع أمان تقنية المعلومات لدى مزود
الخدمة .هل يمكنني الحصول على
تفاصيل عن كيفية دعم وضع أمان
الكمبيوتر والشبكة لدى مزود الخدمة
من خالل السياسات والعمليات ،بما في
ذلك تقييم التهديدات والمخاطر ،وإدارة
نقاط الضعف األمنية المستمرة،
وعملية إدارة التغيير التي تتضمن
األمن واختبار االختراق وتسجيل
البيانات والتحليل المنتظم للسجالت،
واستخدام المنتجات األمنية التي أقرتها
الحكومة األسترالية ،واالمتثال للمعايير
واللوائح األمنية للحكومة األسترالية؟

ن .التقنيات التي تدعم وضع أمان
تقنية المعلومات لدى مزود الخدمة.
هل يمكنني الحصول على تفاصيل
بشأن كيفية دعم وضع أمان الكمبيوتر
والشبكة لدى مزود الخدمة من خالل
الضوابط التقنية المباشرة ،بما في ذلك
تطبيق تصحيحات األمان في الوقت
المناسب ،وبرامج مكافحة الفيروسات
المحدثة بانتظام ،والدفاع في اآلليات
المتعمقة للحماية من نقاط الضعف
األمنية غير المعروفة ،وتطبيقات
البرامج وأنظمة التشغيل القوية التي تم
تكوينها مع أقوى إعدادات األمان
الممكنة ،ونظم الوقاية وكشف التسلل،

رد AWS
لقد وضعت السياسات واإلجراءات من قبل أمن المعلومات لدى  AWSاستنادًا إلى إطار "،"COBIT
ومعايير " ،"ISO 27001ومتطلبات "."PCI DSS
وقد تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع معيار شهادة ISO
 .27001باإلضافة إلى ذلك ،تنشر  AWSتقرير " ."SOC 1 Type IIيرجى الرجوع إلى تقرير "
 "SOC 1للحصول على مزي ٍد من التفاصيل" .وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ "AWS
للحصول على مزيد من التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
عمالء  AWSقادرون على تحديد الضوابط الرئيسية التي تديرها  .AWSوتعتبر الضوابط الرئيسية مهمة
لبيئة المراقبة لدى العميل وتتطلب شهادة خارجية بشأن الفعَّالية التشغيلية لهذه الضوابط الرئيسية من أجل
الوفاء بمتطلبات االمتثال  -مثل التدقيق المالي السنوي .ولهذا الغرض ،تنشر  AWSمجموعة كبيرة من
ضوابط تقنية المعلومات المحددة في تقرير " )Service Organization Controls 1 (SOC 1
 ."Type IIوتقرير " ، "SOC 1الذي كان سابقًا تقرير" Statement on Auditing Standards
 "(SAS) No. 70, Service Organizationsوكان يُشار إليه بمصطلح" Statement on
) ،"16 Standards for Attestation Engagements No. 16 (SSAEهو معيار مراجعة
معترف به على نطاق واسع ووضعه المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ( .)AICPAوتدقيق
" "SOC 1هو تدقيق متعمق لكل من تصميم وفعَّالية التشغيل ألهداف الرقابة المحددة لدى  AWSوأنشطة
الرقابة (التي تشمل أهداف الرقابة وأنشطة الرقابة على الجزء من البنية التحتية التي تديرها  .)AWSيشير
مصطلح " "Type IIإلى أن كل عنصر من الضوابط الوارد وصفها في التقرير ال يُجرى تقييمها من
حيث مدى مالءمة التصميم فحسب ،بل يُجرى اختبارها أيضًا للتأكد من فعَّالية التشغيل من جانب مدقق
ونظرا الستقاللية وكفاءة المدقق الخارجي لـ  ،AWSفإن الضوابط المحددة في التقرير يجب أن
خارجي.
ً
توفر للعمالء مستوى عا ٍل من الثقة في بيئة الرقابة الخاصة بـ .AWS

توفر  AWSاعتمادات جهات الخارجية ،وشهادات ،وتقرير" Service Organization Controls 1
 ،"(SOC 1) Type IIوتقارير االمتثال األخرى ذات الصلة مباشرة إلى عمالئنا بموجب اتفاقية .NDA
تعمل خدمة  AWS Securityعلى مسح جميع عناوين  IPلنقطة نهاية الخدمة على واجهة اإلنترنت بشكل
منتظم بحثًا عن نقاط ضعف (ال تتضمن عمليات المسح هذه مثيالت العمالء) .وتقوم خدمة AWS
 Securityبإخطار األطراف المناسبة لمعالجة أي نقاط ضعف محددة .إضافةً إلى ذلك ،تُجري شركات
أمنية مستقلة تقييمات منتظمة لتهديدات التعرض لنقاط ضعف خارجية.
وتُص َّنف النتائج والتوصيات الناتجة عن هذه التقييمات وتُقدَّم إلى قيادة .AWS
إضافةً إلى ذلك ،تخضع بيئة التحكم لدى  AWSلتقييمات منتظمة للمخاطر الداخلية والخارجية .كما
تعمل  AWSمع هيئات تصديق خارجية ومدققين مستقلين لمراجعة بيئة التحكم العامة في AWS
واختبارها.
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
وآليات منع فقدان البيانات؟

رد AWS

س .تدقيق وضع أمان تقنية المعلومات
هل
لدى مزود الخدمة.
يمكنني تدقيق تنفيذ مزود الخدمة
للتدابير األمنية ،بما في ذلك إجراء
المسوحات واختبارات االختراق
األخرى للبيئة المقدمة لي؟
إذا كان هناك سبب معقول لعدم
إمكانية التدقيق ،فما هي الجهة
الخارجية ذات السمعة الجيدة التي
أجرت عمليات التدقيق والتقييمات
األخرى لنقاط الضعف؟
ما هو نوع عمليات التدقيق الداخلية
التي يقوم بها مزود الخدمة ،وما هي
معايير االمتثال وغيرها من
الممارسات الموصى بها من قبل
منظمة ،مثل تحالف األمن السحابي،
والمستخدمة لهذه التقييمات؟
هل يمكنني إجراء مراجعة شاملة
لنسخة من التقارير األخيرة الناتجة؟

توفر  AWSاعتمادات جهات الخارجية ،وشهادات ،وتقرير" Service Organization Controls 1
 ،"(SOC 1) Type IIوتقارير االمتثال األخرى ذات الصلة مباشرة إلى عمالئنا بموجب اتفاقية .NDA
ويمكن للعمالء طلب إذن إلجراء عمليات مسح للبنية التحتية السحابية الخاصة بهم طالما أنها تقتصر على
مثيالت العميل وال تنتهك سياسة االستخدام المقبول الخاصة بـ  .AWSيمكن البدء في الموافقة المسبقة
على هذه األنواع من المسوحات عن طريق تقديم طلب عبر نموذج طلب اختبار االختراق/نقاط الضعف
الخاص بـ .AWS
تعمل  AWS Securityبانتظام على إشراك شركات أمنية مستقلة إلجراء تقييمات خارجية لتهديدات
الضعف .يوفر تقرير" "SOC 1 Type 2لـ  AWSتفاصيالً إضافية حول أنشطة الرقابة المحددة التي
تنفذها .AWS
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
ع .مصادقة المستخدم .ما هي أنظمة
إدارة الهوية والوصول التي يدعمها
مزود الخدمة للمستخدمين لتسجيل
الدخول الستخدام البرامج كخدمة؟

رد AWS
تتيح لك إدارة ) Identity and Access Management (IAMلدى  AWSالتحكم بشكل آمن في
الوصول إلى خدمات وموارد  AWSللمستخدمين الخاصين بك .فباستخدام  ،IAMيمكنك إنشاء وإدارة
مستخدمي  AWSوالمجموعات ،واستخدام األذونات للسماح بوصولهم إلى موارد  AWSورفض هذا
الوصول.
ُسهل إدارة المستخدمين من خالل الحفاظ على هوياتهم في مكان
وتدعم  AWSاتحاد الهويات الذي ي ِّ
واحد .وتشمل إدارة  AWSلدى  IAMالدعم للغة ترميز تأكيد األمان ( ،2.0 )SAMLوهو معيار
مفتوح يستخدمه العديد من مزودي الهوية .تتيح هذه الميزة الجديدة تسجيل الدخول الموحد ( ،)SSOمما
يُمكِّن المستخدمين من تسجيل الدخول إلى وحدة اإلدارة في  AWSأو إجراء مكالمات برمجية إلى
واجهات برمجة التطبيقات لدى  ،AWSباستخدام تأكيدات من مزود خدمة الهوية المتوافق مع لغة
 ،SAMLمثل .Shibboleth and Windows Active Directory Federation Services

ف .التحكم المركزي في البيانات.ما
هو تدريب المستخدم والسياسات
والضوابط التقنية التي تمنع
المستخدمين في مؤسستي من
استخدام أجهزة الحوسبة غير
المعتمدة أو غير اآلمنة إال في بيئة
تشغيل موثوق بها لتخزين أو
معالجة البيانات الحساسة التي يتم
الوصول إليها باستخدام البرامج
كخدمة؟

ال ينطبق.
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
ص .الوضع األمني المادي لدى مزود
الخدمة .هل يستخدم مزود الخدمة
منتجات وأجهزة األمن المادي المعتمدة
من قبل الحكومة األسترالية؟ وكيف يتم
تصميم مركز البيانات المادية لمزود
الخدمة لمنع العبث أو سرقة الخوادم
والبنية التحتية والبيانات المخزنة
عليها؟ هل مركز البيانات المادي
لمزود الخدمة معتمد من قبل جهة
خارجية موثوقة؟

رد AWS
لقد تم توثيق تعريف الضوابط المادية وغير المادية المحددة لدى  AWSفي تقرير "،"SOC 1 Type II
والتقرير متوفر للمراجعة من قبل فرق التدقيق واالمتثال .كما تتوفر " "AWS ISO 27001وشهادات
أخرى للمدققين إلجراء المراجعة.
وتشمل ضوابط األمن المادي ،على سبيل المثال ال الحصر ،ضوابط الحدود مثل السياج والجدران
وموظفي األمن والمراقبة عبر الفيديو وأنظمة كشف التسلل وغيرها من الوسائل اإللكترونية .يخضع
الوصو ل المادي لمراقبة صارمة ،سواء في محيط المبنى أو عند نقاط الدخول للمبنى ،ويشمل ،على سبيل
المثال ال الحصر ،موظفي األمن المحترفين الذين يستخدمون المراقبة بالفيديو ونظم الكشف عن التسلل
وغيرها من الوسائل اإللكترونية.
و يجب على الموظفين المصرح لهم أن يجتازوا عملية المصادقة الثنائية مرتين كحد أدنى للوصول إلى
طوابق مراكز البيانات .كما يتم تسجيل نقاط الوصول المادية إلى مواقع الخوادم بواسطة كاميرا الدوائر
التلفزيونية المغلقة ( )CCTVكما هو محدد في سياسة األمن المادي لمركز بيانات  .AWSيتم
االحتفاظ بالصور لمدة  90يو ًما ،ما لم تقتصر على  30يو ًما بموجب التزامات قانونية أو تعاقدية.

توفر  AWSالوصول المادي لمركز البيانات والمعلومات للموظفين والمقاولين المعتمدين الذين لديهم
حاجة تجارية مشروعة لمثل هذه االمتيازات .ويُطلب من جميع الزوار إبراز بطاقات الهوية وتسجيلهم
ومرافقتهم من قبل موظفين مصرح لهم.
يُرجى االطالع على تقرير " "SOC 1 Type IIللضوابط المحددة التي تتعلق بالوصول المادي واإلذن
بالوصول إلى مراكز البيانات والضوابط األخرى ذات الصلة.
يُرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  9للمزيد من المعلومات .وقد تم التحقق من
صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع معيار شهادة .ISO 27001
ق .شراء البرمجيات واألجهزة .ما هي
عملية الشراء المستخدمة لضمان تقديم
البرمجيات وأجهزة البنية التحتية
السحابية من مصدر مشروع ،وعدم
تعديلها بطريقة ضارة أثناء النقل؟

بالتوافق مع معايير  ،ISO 27001يتم تعيين مالك ألصول أجهزة  ،AWSويتم تتبعها ومراقبتها
بواسطة موظفي  AWSباستخدام أدوات إدارة مخزون  .AWSويحافظ فريق سلسلة التوريد
والمشتريات في  AWSعلى عالقات مع جميع موردي .AWS
يُرجى الرجوع إلى المعيار  ،ISO 27001الملحق "أ" ،الحقل  7للحصول على مزي ٍد من التفاصيل .وقد
تم التحقق من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع معيار شهادة ISO
.27001

صفحة  71من
81

مايو 2017
المجال الرئيسي
حماية البيانات من
الوصول غير
المصرح به من قبل
عمالء مزود الخدمة.

المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
أ .فصل العمالء .ما هو الضمان لدي
بأن آليات البيئة االفتراضية و"تعدد
المستأجرين" تضمن الفصل غير
المادي وفصل الشبكات الكافي بين
المستأجرين المتعددين ،بحيث ال يُمكن
لعميل ضار ،يستخدم نفس الكمبيوتر
المادي ،الوصول إلى بياناتي؟

ب .إضعاف وضعي األمني .كيف
يؤدي استخدام البنية التحتية السحابية
لمزود الخدمة إلى إضعاف وضع أمن
الشبكة الحالي لمؤسستي؟ هل مزود
الخدمة يُعلن عني كأحد عمالئه دون
موافقتي الصريحة ،وبالتالي مساعدة
الخصم الذي يستهدفني على وجه
التحديد؟

رد AWS
صا للغاية من مراقب األجهزة االفتراضية  .Xenويتم تقييم
يستخدم  Amazon EC2حاليًا
إصدارا مخص ً
ً
مراقب األجهزة االفتراضية بانتظام بالنسبة إلى نقاط الضعف الجديدة والحالية وموجهات الهجمات من قِّبل
فرق االختراق الداخلية والخارجية ،وهو مناسب تما ًما للحفاظ على عزل قوي بين األجهزة االفتراضية
الضيف .كما يتم تقييم أمان مراقب األجهزة االفتراضية  AWS Xenبشك ٍل منتظم من قِّبل مدققين مستقلين
أثناء عمليات التقييم والتدقيق.
تتميز جميع البيانات التي تخزنها  AWSنيابة عن العمالء بإمكانات أمان وتحكم قوية لعزل المستأجرين.
يحتفظ العمالء بإمكانية التحكم في بياناتهم وملكيتها ،وبالتالي يتحملون مسؤولية اختيار تشفير البيانات.
تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك  S3وEBS
تشفيرا من جانب الخادم كخيار
و .EC2ويتم تشفير جلسات  .VPCكما تقدم  Amazon S3أيضًا
ً
للعمالء .يرجى الرجوع إلى "وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security

يتسم عمالء  AWSبطابع السرية ،ولن يتم اإلعالن عن تفاصيل العمالء دون موافقة صريحة .سحابة
) Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPCتتيح لك توفير قسم معزول منطقيًا من
سحابة ) ،Amazon Web Services (AWSحيث يمكنك إطالق موارد  AWSفي الشبكة
االفتراضية التي تحددها .ولديك تحكم كامل في بيئة الشبكات االفتراضية الخاصة بك ،بما في ذلك اختيار
نطاق عنوان  IPالخاص بك ،وإنشاء الشبكات الفرعية ،وتكوين جداول المسارات وبوابات الشبكة.

ج .الخوادم المخصصة .هل لدي بعض تتيح سحابة  VPCللعمالء إطالق مثيالت  Amazon EC2المعزولة فعليًا على مستوى األجهزة
المضيفة؛ سيتم تشغيلها على أجهزة مستأجر واحد .ويمكن إنشاء سحابة  VPCمع استئجار "مخصص"؛
التحكم في الكمبيوتر الفعلي الذي يقوم
بتشغيل األجهزة االفتراضية الخاصة بي؟ وفي هذه الحالة ،فإن جميع الحاالت التي تم إطالقها في سحابة  VPCسوف تستخدم هذه الميزة .وبدالً من
وهل يمكنني دفع مبلغ إضافي للتأكد من ذلك  ،يمكن إنشاء سحابة  VPCمع اإليجار "االفتراضي" ،ولكن يمكن للعمالء تحديد اإليجار
أنه ال يمكن ألي عميل آخر استخدام نفس "المخصص" لمثيالت معينة تم إطالقها في سحابة .VPC
الكمبيوتر الفعلي مثلي ،على سبيل
المثال ،خوادم مخصصة أو سحابة
خاصة افتراضية؟
د .محو الوسائط .عند حذف أجزاء
من البيانات الخاصة بي ،ما هي
العمليات المستخدمة لمحو وسائط
التخزين قبل إتاحتها لعميل آخر ،وهل
تعتبر العمليات مناسبة من قبل
""DSD ISM؟

يحتفظ العمالء بالملكية والتحكم في المحتوى الخاص بهم ،ويزودون العمالء بالقدرة على حذف بياناتهم.
عندما يصل جهاز التخزين إلى نهاية عمره اإلنتاجي ،تتضمن إجراءات  AWSعملية إنهاء الخدمة التي تم
تصميمها لمنع تعرض بيانات العمالء لألفراد غير المصرح لهم .تستخدم  AWSالتقنيات المفصلة في
"( NIST 800-88المبادئ التوجيهية لمحو الوسائط") كجزء من عملية إنهاء الخدمة .يرجى الرجوع
إلى "وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
رد AWS
األسئلة
أ .إدارة مفتاح تشفير البيانات .هل يعرف يقوم عمالء  AWSبإدارة التشفير الخاص بهم إال إذا كانوا يستخدمون خدمة التشفير من جانب الخادم
لدى  .AWSوفي هذه الحالة ،تقوم  AWSبإنشاء مفتاح تشفير فريد لكل مستأجر .يرجى الرجوع إلى
مزود الخدمة كلمة المرور أو المفتاح
المستخدم لفك تشفير البيانات الخاصة
"وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من
بي ،أو هل أقوم بتشفير البيانات وفك
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
تشفيرها على جهاز الكمبيوتر الخاص بي
بحيث يمتلك مزود الخدمة وحدة بيانات
مشفرة؟

ب .فحص موظفي مزود الخدمة.
ما هي عمليات الفحص والتدقيق
لتوظيف الموظفين التي يقوم بها
مزود الخدمة لضمان أن
الموظفين جديرون بالثقة؟

تقوم  AWSبإجراء تحريات عن السوابق الجنائية ،على النحو الذي يسمح به القانون المطبق،
باعتبارها جزء من ممارسات الفحص قبل التوظيف للموظفين المالئمين للمنصب الذي يشغله الموظف
ومستوى إمكانية الوصول إلى مرافق .AWS

ج .مراجعة موظفي مزود الخدمة .ما هو تمشيًا مع معايير ، ISO 27001وضعت  AWSسياسات رسمية وإجراءات لتحديد معايير الحد األدنى
للوصول غير المادي إلى موارد  .AWSويُحدد تقرير " "SOC 1 Type 2لـ  AWSعناصر التحكم
النظام القوي إلدارة الهوية والوصول
الموجودة إلدارة توفير الوصول إلى موارد .AWS
الذي يستخدمه موظفو مزود الخدمة؟
ما هي عملية التدقيق المستخدمة
يرجى الرجوع إلى " وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول
لتسجيل ومراجعة اإلجراءات المنفذة
على مزيد من التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
من قبل موظفي مزود الخدمة؟

د .زوار مركز البيانات .هل يتم
مرافقة زوار مراكز البيانات في جميع
األوقات ،وهل يتم التحقق من االسم
والتفاصيل الشخصية األخرى لكل
زائر وتسجيلها ؟

يُطلب من جميع الزوار والمقاولين إبراز بطاقات الهوية وتسجيلهم ومرافقتهم بشكل مستمر من قبل
موظفين مصرح لهم.
توفر  AWSفقط الوصول لمركز البيانات والمعلومات للموظفين والمقاولين الذين لديهم حاجة تجارية
مشروعة لمثل هذه االمتيازات .وعندما ال يكون للموظف حاجة متعلقة بالعمل للحصول على هذه االمتيازات،
يتم إلغاء وصوله على الفور ،حتى لو استمر في العمل كموظف في  Amazonأو Amazon Web
 .Servicesويتم تسجيل جميع عمليات الوصول الفعلية إلى مراكز البيانات من قبل موظفي  AWSوتدقيقها
بشكل روتيني.

هـ .العبث المادي من قبل موظفي مزود
الخدمة .هل كابالت الشبكة مثبتة بشكل
احترافي على المعايير األسترالية أو
المعايير المقبولة دوليًا ،للمساعدة في منع
موظفي مزود الخدمة من توصيل
الكابالت عن طريق الخطأ بالحواسيب
الخطأ ،والمساعدة بسهولة في تسليط
الضوء على أي محاوالت متعمدة من قبل
موظفي مزود الخدمة للعبث مع
الكابالت؟

وتشمل ضوابط األمن المادي ،على سبيل المثال ال الحصر ،ضوابط الحدود مثل السياج والجدران
وموظفي األمن والمراقبة عبر الفيديو وأنظمة كشف التسلل وغيرها من الوسائل اإللكترونية .وهذا يشمل
الحماية المناسبة لكابالت الشبكة.
يوفر تقرير " "SOC 1 Type 2لـ  AWSتفاصيالً إضافية حول أنشطة الرقابة المحددة التي تنفذها
.AWS
يُرجى الرجوع إلى معايير ISO 27001؛ الملحق "أ" ،الحقل  9للمزيد من المعلومات .وقد تم التحقق
من صحة  AWSواعتمادها من قبل مدقق مستقل لتأكيد التوافق مع معيار شهادة .ISO 27001
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األسئلة
و .المتعاقدون من الباطن لدى مزود
الخدمة .هل تنطبق اإلجابات عن هذه
األسئلة بالتساوي على جميع
المتعاقدين من الباطن لدى مزود
الخدمة؟

رد AWS
تتم إدارة وصول المقاول /مزود الخدمة بنفس الطريقة بالنسبة للموظفين والمقاولين على حد سواء ،مع
تقاسم المسؤولية بين الموارد البشرية ( )HRوالعمليات المؤسسية ومالكي الخدمات .ويخضع مزودي
الخدمة لنفس متطلبات الوصول التي يخضع لها الموظفون.

التعامل مع الحوادث
األمنية

أ .دعم مزود الخدمة في الوقت
المناسب .هل يمكن االتصال بمزود
الخدمة بسهولة واالستجابة لطلبات
الدعم ،وهل الحد األقصى لوقت
االستجابة المقبول الوارد في اتفاقية
 SLAأو هو مجرد ادعاء تسويقي بأن
البائع سيبذل قصارى جهده؟

 AWS Supportهي قناة دعم ذات استجابة سريعة واتصال بين شخصين ،وتعمل على مدار × 24
 ،365 × 7وتتميز بمهندسي دعم فني ذوي خبرة .وتساعد الخدمة العمالء من جميع األحجام والقدرات
التقنية على االستفادة بشكل ناجح من المنتجات والميزات التي تقدمها .Amazon Web Services
تقدم جميع مستويات  AWS Supportلعمالء خدمات البنية التحتية من  AWSعددًا غير محدود من
حاالت الدعم مع تسعير الدفع حسب الشهر وبدون عقود طويلة األجل .وتوفر المستويات األربعة للمطورين
والشركات المرونة الختيار مستويات الدعم التي تلبي احتياجاتهم الخاصة.

هل الدعم يُقدم محليًا أو من بلد أجنبي
أو من عدة دول أجنبية باستخدام نهج
يتبع الشمس؟ ما هي اآللية التي
يستخدمها مزود الخدمة للحصول
على فهم فوري للوضع األمني
الستخدامي لخدمات مزود الخدمة،
بحيث يُمكن لمزود الخدمة تقديم
الدعم؟

ب .خطة مزود الخدمة لالستجابة
للحوادث .هل لدى مزود الخدمة خطة
استجابة للحوادث األمنية تحدد كيفية
الكشف عن الحوادث األمنية
واالستجابة لها ،بطريقة مماثلة
إلجراءات التعامل مع الحوادث
المفصلة في ""DSD ISM؟
هل يمكنني إجراء مراجعة شاملة
لنسخة؟

ج .تدريب موظفي مزود الخدمة .ما
هي المؤهالت والشهادات والتدريب
المنتظم للتوعية بأمن المعلومات التي
يحتاجها موظفو مزود الخدمة لمعرفة
كيفية استخدام أنظمة مزود الخدمة
بطريقة آمنة وتحديد الحوادث األمنية
المحتملة؟

يستخدم فريق إدارة الحوادث في  Amazonإجراءات تشخيصية قياسية في الصناعة للحث على الحل
أثناء األحداث المؤثرة على األعمال .يوفر المشغلون من الموظفين تغطية  365 × 7 × 24للكشف عن
الحوادث وإدارة التأثير والحل .وقد تم تطوير برنامج االستجابة للحوادث وخطط وإجراءات  AWSبما
يتماشى مع معيار " ."ISO 27001يوفر تقرير " "SOC 1 Type 2لـ  AWSتفاصيالً حول أنشطة
الرقابة المحددة التي تنفذها .AWS
"وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى ( "AWSمتوفرة على
 )http://aws.amazon.com/securityتقدم تفاصيالً إضافية.

وفقًا لمعيار ، ISO 27001يقوم جميع موظفي  AWSبإكمال دورة تدريب دورية على أمان
إقرارا بإتمامها .ويتم إجراء عمليات تدقيق االمتثال بصورة دورية للتحقق من
المعلومات تتطلب
ً
فهم الموظفين للسياسات المعمول بها واالمتثال لها .يرجى الرجوع إلى "وثيقة المعلومات بشأن
نظرة عامة على العمليات األمنية لدى  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل  -متوفرة على
.http://aws.amazon.com/security
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
د .اإلخطار بالحوادث األمنية .هل
سيقوم المورد بإخطاري ،عن طريق
االتصاالت اآلمنة ،بالحوادث األمنية
التي هي أكثر خطورة من الحد المتفق
عليه ،وخاصة في الحاالت التي قد
يكون فيها المورد مسؤوالً؟
هل يقوم البائع تلقائيًا بإخطار سلطات
إنفاذ القانون أو غيرها من السلطات،
التي قد تصادر معدات الحوسبة
المستخدمة لتخزين أو معالجة البيانات
الخاصة بي؟

رد AWS
يتم التعامل مع اإلخطار بالحوادث األمنية على أساس كل حالة على حدة وعلى النحو الذي يقتضيه القانون
المعمول به .ويتم تنفيذ أي إخطار عن طريق االتصاالت اآلمنة.

هـ .مدى دعم مزود الخدمة .ما مدى
مقدار المساعدة التي سيقدمها لي
مزود الخدمة مع التحقيقات إذا كان
هناك خرق أمني ،مثل الكشف غير
المصرح به عن بياناتي ،أو إذا كانت
هناك حاجة إلى أداء االكتشاف
اإللكتروني القانوني لألدلة؟

توفر  AWSالبنية التحتية ،ويدير العمالء كل شيء آخر ،بما في ذلك نظام التشغيل وتكوين الشبكة
والتطبيقات المثبتة .ويتحمل العمالء المسؤولية عن االستجابة بشكل مناسب لإلجراءات القانونية التي
تتضمن تحديد الوثائق اإللكترونية التي يقومون بتخزينها أو معالجتها باستخدام  ،AWSوجمع هذه الوثائق
ومعالجتها وتحليلها وإنتاجها .وعند الطلب ،قد تعمل  AWSمع العمالء الذين يحتاجون إلى مساعدة
 AWSفي اإلجراءات القانونية.

و .وصولي للسجالت .كيف يمكنني
الوصول إلى سجالت التدقيق المتزامنة
والسجالت األخرى إلجراء تحقيق
تحليل األدلة ،وكيف يتم إنشاء السجالت
وتخزينها لتكون أدلة مناسبة للمحكمة
القانونية؟

يحتفظ العمالء بالتحكم في أنظمة تشغيل الضيف الخاصة بهم ،والبرمجيات والتطبيقات ،وهم مسؤولون
عن تطوير الرصد غير المادي لظروف هذه األنظمة .وتماشيًا مع معايير  ،ISO 27001تستخدم أنظمة
معلومات  AWSساعات النظام الداخلية المتزامنة عبر بروتوكول وقت الشبكة (.)NTP
توفر  AWS CloudTrailحالً بسي ً
طا لتسجيل نشاط المستخدم الذي يساعد على تخفيف عبء تشغيل نظام
تسجيل معقد .يرجى الرجوع إلى  aws.amazon.com/cloudtrailللحصول على مزي ٍد من التفاصيل.

توفر  AWS CloudWatchإمكانية مراقبة موارد سحابة  AWSوالتطبيقات التي يقوم العمالء
بتشغيلها على  .AWSيُرجى الرجوع إلى  aws.amazon.com/cloudwatchللحصول على
مزيد من التفاصيل .كما تنشر  AWSأحدث المعلومات المتوفرة لدينا عن توافر الخدمة على "لوحة
معلومات سالمة الخدمات" .يُرجى الرجوع إلى .status.aws.amazon.com

ز .التعويض عن الحوادث األمنية.
كيف سيعوضني مزود الخدمة
بشكل كافٍ إذا ساهمت إجراءات
مزود الخدمة أو برمجيات أو
أجهزة معيبة لديه في خرق أمني؟

قد تم تطوير برنامج االستجابة للحوادث وخطط وإجراءات  AWSبما يتماشى مع معيار" ISO
 ."27001يوفر تقرير " "SOC 1 Type 2لـ  AWSتفاصيالً حول أنشطة الرقابة المحددة التي تنفذها
.AWS
"وثيقة المعلومات بشأن نظرة عامة على العمليات األمنية لدى ( "AWSمتوفرة على
 )http://aws.amazon.com/securityتقدم تفاصيالً إضافية.
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المخاطر واالمتثال لـ Amazon Web Services
األسئلة
ح .تسرب البيانات .إذا كانت البيانات،
التي أعتبرها حساسة جدًا ليتم تخزينها
في السحابة ،وضعت بطريق الخطأ في
السحابة ،ويشار إليها باسم تسرب
البيانات ،كيف يمكن حذف البيانات
المسربة باستخدام تقنيات محو األدلة؟
هل يتم إزالة الجزء ذي الصلة من
وسائط التخزين الفعلية عندما يتم حذف
البيانات؟ إذا لم يكن األمر كذلك ،كم من
الوقت يستغرق الستبدال البيانات
المحذوفة من قبل العمالء كجزء من
التشغيل العادي ،مع مالحظة أن
سحب عادة ما يكون لها سعة تخزين
ال ُ
غير مستخدمة احتياطية كبيرة؟
هل يمكن حذف البيانات المسربة من
ناحية تحليل األدلة من الوسائط
االحتياطية لمزود الخدمة؟ أين يتم
تخزين البيانات المسربة ،وهل يُمكن
حذفها من ناحية تحليل األدلة؟

رد AWS
يحتفظ العمالء بالملكية والتحكم في المحتوى الخاص بهم .تتميز جميع البيانات التي تخزنها  AWSنيابة
عن العمالء بإمكانات أمان وتحكم قوية لعزل المستأجرين .تسمح  AWSللعمالء باستخدام آليات التشفير
الخاصة بهم لجميع الخدمات تقريبًا ،بما في ذلك  S3و EBSو .EC2كما يتم تشفير أنفاق  IPSecإلى
تشفيرا من جانب الخادم كخيار للعمالء .يرجى الرجوع إلى
 .VPCكما تقدم  Amazon S3أيضًا
ً
"وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ  "AWSللحصول على مزيد من التفاصيل  -متوفرة على
.http://aws.amazon.com/security
يرجى الرجوع إلى " وثيقة المعلومات بشأن االمتثال والمخاطر لـ  "AWSللحصول على مزيد من
التفاصيل  -متوفرة على .http://aws.amazon.com/security
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الملحق "ج" :مسرد المصطلحات
المصادقة :المصادقة هي عملية تحديد ما إذا كان شخص ما أو شيء ما هو في الواقع من أو ما أعلن عنه.
منطقة التوافر :تتكون مواقع  Amazon EC2من المناطق ومناطق التوافر .ومناطق التوافر هي مواقع متميزة تم تصميمها لتكون معزولة عن حاالت الفشل
في المناطق التوافر األخرى ،وتوفر اتصال شبكة غير مكلف وذا زمن استجابة منخفض إلى المناطق التوافر األخرى في نفس المنطقة.
 :DSSمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع ( )DSSهو معيار أمن المعلومات في جميع أنحاء العالم ويتم تركيبه وإدارته من قبل مجلس المعايير األمنية
لصناعة بطاقات الدفع.
 :EBSيوفر ) Amazon Elastic Block Store (EBSوحدات تخزين على مستوى الكتل لالستخدام مع مثيالت  .Amazon EC2ووحدات تخزين
 Amazon EBSهي سعة تخزين خارج المثيل ويستمر عمرها بشكل مستقل عن عمر مثيل.
 :FedRAMPsmالبرنامج الفيدرالي إلدارة المخاطر والتخويل ( )FedRAMPsmهو برنامج على مستوى الحكومة يوفر نه ًجا موحدًا لتقييم األمن والترخيص
والمراقبة المستمرة للمنتجات والخدمات السحابية .يُعتبر برنامج  FedRAMPsmإلزاميًا لعمليات النشر السحابية ونماذج الخدمة التابعة للهيئات الفيدرالية عند
مستويات تأثير المخاطر المنخفضة والمعتدلة.
 :FISMAقانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي لسنة  .2002يطالب القانون كل هيئة فيدرالية بوضع وتوثيق وتنفيذ برنامج على نطاق الهيئة لتوفير أمن
المعلومات للمعلومات ونظم المعلومات التي تدعم عمليات الوكالة وأصولها ،بما في ذلك تلك التي تقدمها أو تديرها وكالة أخرى أو متعاقد أو مصدر آخر.
 :FIPS 140-2معيار معالجة المعلومات الفيدرالي ( ،)FIPSالمنشور  140-2هو معيار أمان حكومي أمريكي يحدد متطلبات األمان لوحدات التشفير التي
تحمي المعلومات الحساسة.
 :GLBAيحدد قانون غرام ليتش بليلي ( GLBأو  ،)GLBAالمعروف أيضًا باسم قانون تحديث الخدمات المالية لسنة  ،1999متطلبات المؤسسات المالية فيما
يتعلق بأمور من بينها الكشف عن معلومات العمالء الخاصة والحماية من التهديدات المتعلقة باألمن وسالمة البيانات.
 :HIPAAيتطلب قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة لسنة  1996وضع معايير وطنية لمعامالت الرعاية الصحية اإللكترونية و ُمعرفات
الهوية الوطنية لمزودي الخدمات وخطط التأمين الصحي وأرباب العمل .كما تتناول أحكام تبسيط اإلدارة أمن البيانات الصحية وخصوصيتها .وتهدف المعايير
إلى تحسين كفاءة وف َّعالية نظام الرعاية الصحية في البالد من خالل تشجيع االستخدام واسع النطاق لتبادل البيانات اإللكترونية في نظام الرعاية الصحية في
الواليات المتحدة.
مراقب األجهزة االفتراضية ( :)Hypervisorمراقب األجهزة االفتراضية ( )VMMهو برنامج المحاكاة االفتراضية لمنصة البرامج/األجهزة الذي يسمح
ألنظمة تشغيل متعددة بالعمل على كمبيوتر مضيف في وقت واحد.
 :IAMتُمكِّن إدارة ) AWS Identity and Access Management (IAMالعميل من إنشاء مستخدمين متعددين وإدارة األذونات لكل من هؤالء
المستخدمين داخل حساب  AWSالخاص بهم.
 :ITARلوائح التداول الدولي لألسلحة ( )ITARهي مجموعة من اللوائح الحكومية في الواليات المتحدة التي تراقب تصدير واستيراد المواد والخدمات المتصلة
بالدفاع والمدرجة في قائمة الواليات المتحدة للذخائر ( .)USMLويجب على الهيئات الحكومية والمقاولين االمتثال لـ  ITARوتقييد الوصول إلى البيانات
المحمية.
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 :ISAE 3402المعايير الدولية لعمليات التأكيد رقم  )ISAE 3402( 3402هي المعيار الدولي لعمليات التأكيد .وقد طرحها المجلس الدولي لمعايير التدقيق
والتأكيد ( )IAASBوهو مجلس لوضع المعايير داخل االتحاد الدولي للمحاسبين ( .)IFACوأصبح معيار " "ISAE 3402اآلن المعيار الجديد المعترف به
عالميًا لإلبالغ عن التأكيدات في المنظمات الخدمية.
 :ISO 9001تدعم شهادة  ISO 9001الخاصة بـ  AWSمباشرة العمالء الذين يقومون بتطوير وترحيل وتشغيل أنظمة تقنية المعلومات الخاضعة للرقابة
في سحابة  .AWSويمكن للعمالء االستفادة من تقارير امتثال  AWSكدليل لبرامج " "ISO 9001الخاصة بهم وبرامج الجودة الخاصة بالصناعة ،مثل GxP
في العلوم الحياتية ،و" "ISO 13485في األجهزة الطبية ،و" "AS9100في الفضاء الجوي ،و" "ISO/TS 16949في السيارات .وسيظل عمالء ،AWS
الذين ليس لديهم متطلبات نظام الجودة ،يستفيدون من الضمان والشفافية اإلضافية التي توفرها شهادة "."ISO 9001
 :ISO 27001معيار " "ISO/IEC 27001هو معيار نظام إدارة أمن المعلومات ( )ISMSنشرته المنظمة الدولية للمعايير ( )ISOواللجنة الكهروتقنية
الدولية ( .)IECيحدد معيار " "ISO 27001رسميًا نظام إدارة يهدف إلى جعل أمن المعلومات تحت رقابة إدارية صريحة .وحيث إنه يمثل مواصفات رسمية،
فإنه يعني أنه يفرض متطلبات محددة .وبالتالي فإن المؤسسات التي تدعي أنها اعتمدت " "ISO/IEC 27001يمكن تدقيقها واعتمادها بأنها متوافقة مع المعيار.
 :NISTالمعهد الوطني للمعايير والتقنية .تضع هذه الهيئة معايير أمنية مفصلة حسب حاجة البرامج الحكومية أو الصناعة .ويقتضي االمتثال لقانون FISMA
أن تلتزم الهيئات بمعايير .NIST
الموضوع :الكيانات األساسية المخزنة في  .Amazon S3تتكون الموضوعات من بيانات الموضوع والبيانات الوصفية .جزء البيانات يكون غامضًا لـ
 .Amazon S3والبيانات الوصفية هي مجموعة من أزواج االسم والقيمة التي تصف الموضوع .وتشمل هذه بعض البيانات الوصفية االفتراضية ،مثل تاريخ
آخر تعديل ،وبيانات  HTTPالوصفية القياسية ،مثل نوع المحتوى .يمكن للمطور أيضًا تحديد بيانات تعريف مخصصة في الوقت الذي يتم فيه تخزين الموضوع.
 :PCIيشير إلى مجلس معايير أمن صناعة بطاقات الدفع ،وهو مجلس مستقل تم تشكيله في األصل من قبل  American Expressو Discover
 Financial Servicesو JCBو MasterCard Worldwideو ،Visa Internationalبهدف إدارة التطور المستمر لمعيار أمن بيانات صناعة
بطاقات الدفع.
 :QSAيمنح مجلس معايير أمن صناعة  PCIاسم خبير أمن مؤهل ( )QSAفي صناعة بطاقات الدفع ( )PCIلألفراد الذين يستوفون متطلبات تأهيل محددة
ومخولون إلجراء تقييمات االمتثال بصناعة .PCI
" :SAS 70بيان متعلق بمعايير التدقيق رقم  :70المؤسسات الخدمية" هو بيان تدقيق صادر عن مجلس معايير التدقيق التابع للمعهد األمريكي للمحاسبين
القانونيين المعتمدين ( .)AICPAيوفر " "SAS 70إرشادات لمدققي الخدمات عند تقييم الضوابط الداخلية لمنظمة الخدمات (مثل  )AWSوإصدار تقرير مدقق
الخدمات .كما يوفر " "SAS 70توجيهات لمدققي الحسابات بشأن البيانات المالية لكيان يستخدم منظمة أو أكثر من منظمات الخدمات .وتم استبدال تقرير " SAS
 "70بتقرير ضوابط مؤسسة الخدمات .)Service Organization Controls 1( 1
الخدمة :البرمجيات أو القدرة الحاسوبية المقدمة عبر الشبكة (على سبيل المثال ،VPC ،S3 ،EC2 ،وما إلى ذلك).
اتفاقية مستوى الخدمة ( :)SLAاتفاق مستوى الخدمة هي جزء من عقد الخدمة ،حيث يتم تعريف مستوى الخدمة رسميًا .ويتم استخدام اتفاقية مستوى الخدمة
لإلشارة إلى وقت التسليم المتعاقد عليه (للخدمة) أو األداء.
 :SOC 1تقرير ضوابط مؤسسة الخدمات  )SOC 1( 1من النوع الثاني ،الذي كان سابقًا البيان المتعلق بمعايير التدقيق ( )SASرقم  ،70مؤسسات الخدمات
(المشار إليه سابقًا بتقرير " ، )"SSAE 16هو معيار تدقيق معترف به على نطاق واسع وضعه المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (.)AICPA
يُشار إلى المعيار الدولي باسم المعايير الدولية لعمليات التأكيد رقم .)ISAE 3402( 3402
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[ SSAE 16تم إيقافه] :البيان المتعلق بمعايير عمليات التأكيد رقم  )SSAE 16( 16هو معيار تصديق نشره مجلس معايير التدقيق ( )ASBالتابع للمعهد
األمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين ( .)AICPAويتناول المعيار العمليات التي يضطلع بها مدقق حسابات الخدمات لإلبالغ عن الضوابط في المنظمات
التي تقدم خدمات إلى كيانات المستخدمين ،والتي يرجح أن تكون الضوابط التي تطبقها منظمة الخدمات ذات صلة بالرقابة الداخلية لكيانات المستخدمين على
التقارير المالية ( .)ICFRيحل " "SSAE 16محل البيان الخاص بمعايير التدقيق رقم  )SAS 70( 70لفترات اإلبالغ الخاصة بمدقق الخدمات المنتهية في 15
يونيو  2011أو بعده.
 :SOC 2تهدف تقارير ضوابط مؤسسات الخدمات  )SOC 2( 2إلى تلبية احتياجات مجموعة كبيرة من المستخدمين الذين يحتاجون إلى فهم الرقابة الداخلية
في مؤسسة الخدمات فيما يتعلق باألمن والتوافر وسالمة المعالجة والسرية والخصوصية .ويتم تنفيذ هذه التقارير باستخدام دليل  :AICPAاإلبالغ عن الضوابط
في مؤسسات الخدمات ذات الصلة باألمن أو التوافر أو سالمة المعالجة أو السرية أو الخصوصية ،وهي مخصصة لالستخدام من قبل أصحاب المصلحة (مثل
العمالء ،والمنظمين ،وشركاء األعمال ،والموردين ،والمديرين) في مؤسسة الخدمة ،الذين لديهم فهم شامل لمؤسسة وضوابطها الداخلية.
 :SOC 3تم تصميم تقارير ضوابط مؤسسات الخدمات  )SOC 3( 3لتلبية احتياجات المستخدمين الذين يرغبون في التأكد من الضوابط في مؤسسة خدمات
تتعلق باألمن أو التوافر أو سالمة المعالجة أو السرية أو الخصوصية ،ولكن ليس لديهم الحاجة أو المعرفة الالزمة لتحقيق االستخدام الفعال من تقرير "."SOC 2
وتم إعداد هذه التقارير باستخدام مبادئ خدمات الثقة للمعهد الكندي للمحاسبين القانونيين AICPA/والمعايير واإليضاحات بشأن األمن والتوافر ونزاهة المعالجة
والسرية والخصوصية .وحيث إنها تقارير االستخدام العام ،يمكن توزيع تقارير " "SOC 3بحرية أو نشرها على موقع ويب كختم.
المثيل الظاهري :بمجرد إطالق  ،AMIيشار إلى نظام التشغيل الناتج باسم مثيل .جميع المثيالت القائمة على نفس  AMIتبدأ متطابقة ،ويتم فقدان أي معلومات
عنها عند إنهاء المثيالت أو الفشل.
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تاريخ اإلصدار

أكتوبر 2016
 إضافة المناطق الثالثة عشرة والرابعة عشرة (شرق الواليات المتحدة  -أوهايو وآسيا والمحيط الهادئ  -مومباي)
يناير 2016
 إضافة برنامج االمتثال GxP
 إضافة المنطقة الثانية عشرة (آسيا والمحيط الهادئ  -سول)

ديسمبر 2015
 تحديثات على الشهادات وملخصات اعتمادات الجهات الخارجية
 إضافة شهادة ISO 27017
 إضافة شهادة ISO 27018
 إضافة المنطقة الحادية عشرة (الصين  -بكين)
نوفمبر 2015
 تحديث إلى CSA v3.0.1
أغسطس 2015
 تحديثات على الخدمات ضمن النطاق لـ PCI 3.1
 تحديثات على المناطق ضمن النطاق لـ PCI 3.1
مايو 2015
 إضافة المنطقة العاشرة (االتحاد األوروبي  -فرانكفورت)
 تحديثات على الخدمات ضمن النطاق لـ SOC 3
 تم إيقاف لغة SSAE 16
أبريل 2015
 تحديثات على الخدمات ضمن النطاق لـHIPAA, SOC 1, ISO 27001, ISO 9001 ,FedRAMPsm :
فبراير 2015
 تحديثات لنقاط نهاية  FIPS 140-2 VPNوموازين أحمال إنهاء SSL
 تحديثات لـ PCI DSS
ديسمبر 2014
 تحديثات على الشهادات وملخصات اعتمادات الجهات الخارجية
إصدار نوفمبر 2013
 تعديالت على تشفير نفق IPsec
إصدار يونيو 2013
 تحديثات على الشهادات وملخصات اعتمادات الجهات الخارجية
 تحديثات على الملحق "مسرد المصطلحات" :مسرد المصطلحات
 تغييرات طفيفة على التنسيق
إصدار يناير 2013
 تعديالت على الشهادات وملخصات اعتمادات الجهات الخارجية
إصدار نوفمبر 2012
 تعديالت على المحتوى ونطاق االعتماد المحدث
 إضافة إشارة إلى  SOC 2وMPAA
إصدار يوليو 2012
 تعديالت على المحتوى ونطاق االعتماد المحدث
 إضافة استبيان مبادرة تقييمات التوافق لتحالف أمن الحوسبة السحابية (الملحق "أ").
إصدار يناير 2012
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تعديالت طفيفة على المحتوى استنادًا إلى نطاق الشهادة المحدث
تعديالت نحوية بسيطة

إصدار ديسمبر 2011
 التغيير على قسم الشهادات والتصديق من جهة خارجية ليعكس  SOC 1/SSAE 16و FISMA
 ، Moderateولوائح التداول الدولي لألسلحة ،و FIPS 140-2
 إضافة تشفير من جانب الخادم S3
 إضافة مواضيع إضافية لمشكالت الحوسبة السحابية
إصدار مايو 2011
 اإلصدار األولي

اإلشعارات

جميع الحقوق محفوظة ©  ،.Amazon.com, Inc 2016-2010أو الشركات التابعة لها .هذه الوثيقة ُمقدمة
بغرض توفير المعلومات فقط .وهي تحتوي على عروض منتجات  AWSالحالية في تاريخ إصدار هذه الوثيقة ،والتي
تخضع للتغيير دون إشعار مسبق .والعمالء مسؤولون عن تقييمهم المستقل للمعلومات الموجودة في هذه الوثيقة وعن
أي استخدام لمنتجات  AWSأو خدماتها ،والتي تتاح كل منها "كما هي" بدون ضمان من أي نوع ،سواء صريح أو
ضمني .وال تمثل هذه الوثيقة أي ضمانات أو إقرارات أو التزامات تعاقدية أو شرو ً
طا أو تأكيدات من  AWSأو أي ٍ
من الشركات التابعة لها أو مورديها أو الجهات المرخصة التابعة لها .وتحكم اتفاقية  AWSمسؤوليات AWS
والتزاماتها نحو عمالئها ،وهذه الوثيقة ال تمثل جز ًءا من أي اتفاقية مبرمة بين  AWSوعمالئها ،كما ال تمثل تعديالً
لها.
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