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 إشعارات
 

وممارساتها الحالية  AWSهذه الوثيقة ُمقدمة بغرض توفبر المعلومات فقط. وهي تحتوي عىل عروض منتجات 
ي تخضع للتغيبر دون إشعار مسبق. والعمالء مسؤولون عن تقييمهم 

ي تاري    خ إصدار هذا المستند، والت 
 
ف

ي هذا المستند وعن أّي استخدام لمنتجات 
 
ي تتاح كل  AWSالمستقل للمعلومات الموجودة ف

أو خدماتها، والت 
" بدون ضمان من أّي نوع، سواء رصي    ح أو  . وال يمثل هذا المستند أّي ضمانات أو إقرارات أو منها "كما هي ي

ضمت 
ا أو تأكيدات من 

ً
وط امات تعاقدية أو شر كات التابعة لها أو مورديها أو الجهات المرخصة  AWSالب   أو أيٍّ من الشر
اماتها نحو عمالئها، وهذا المستند ال يمثل جزًءا من  AWSمسؤوليات  AWSالتابعة لها. وتحكم اتفاقية  أّي والب  

مة بير    لها.  AWSاتفاقية مبر
ً
 وعمالئها، كما ال يمثل تعديال



 المحتويات
 1 الالئحة العامة لحماية البيانات: نظرة عامة

ي ستدخلها الالئحة العامة لحماية البيانات عىل المنظمات العا
ات الت  ي التغيبر ي االتحاد األوروبر

 
 1 ملة ف

 1 لتتواءم مع الالئحة العامة لحماية البيانات AWSإعداد خدمة 

 AWS 2ملحق معالجة البيانات ل  

ي إطار الالئحة العامة لحماية البيانات AWSدور 
 
 2 ف

ي أوروبا )
 
 CISPE) 2مدونة قواعد السلوك الخاصة لمقدمي خدمات البنية التحتية السحابية ف

 3 ضوابط الوصول إىل البيانات

 4 الرصد والتسجيل

 AWS 6حماية بياناتك عىل 

: تشفبر البيانات عىل   AWS 6التشفبر

 11 إطار االمتثال القوي ومعايبر األمان

كة  11 نموذج مسؤولية األمان المشب 

 AWS 12المتثال ل  برنامج ا

 13 المدعوم من الحكومة األلمانية( "    مخطط التصديقC5دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية )"

 13 مراجعات المستند



 نبذة مختصرة
العمالء ليكونوا ممتثلين لالئحة العامة لحماية  AWSتهدف هذه الوثيقة إلى اإلجابة عن أسئلة، مثل: "كيف تدعم 

(  للعمالء الخدمات AWS)وإختصارها  Amazon Web Services(". وتقدم خدمة GDPRالبيانات )

والموارد لمساعدتهم على االمتثال لمتطلبات الالئحة العامة لحماية البيانات التي قد تنطبق على عملياتهم. ويشمل 

(، والضوابط CISPEبمدونة قواعد السلوك لمقدمي خدمات البنية التحتية السحابية في أوروبا ) AWSذلك التزام 

دوات الرصد والتسجيل، والتشفير، وإدارة المفاتيح، والقدرة على التدقيق، الدقيقة للوصول إلى البيانات، وأ

 (.C5وااللتزام بمعايير أمن تقنية المعلومات، وتصديقات دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية )
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 الالئحة العامة لحماية البيانات: نظرة عامة
ي جديد بشأن الخصوصية؛ وتهدف الالئحة العامة لحماية البيانات الالئحة العامة لحماية البيانات هو قانون أو  روبر

ي من خالل تطبيق قانون واحد لحماية البيانات  ي جميع أنحاء االتحاد األوروبر
 
إىل مواءمة قوانير  حماية البيانات ف

ي جميع أنحاء كل دولة عضو. 
 
 يكون ملزًما ف

 
ي تنطبق الالئحة العامة لحماية البيانات عىل جميع الم

ي أو الت  ي االتحاد األوروبر
 
ي لديها مؤسسة ف

نظمات الت 
ي االتحاد 

 
ي عند معالجة "البيانات الشخصية" للمقيمير  ف ي االتحاد األوروبر

 
تقدم السلع أو الخدمات لألفراد ف

. والبيانات الشخصية هي أّي معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن التعرف عليه.  ي  األوروبر

لها الالئحة العامة لحماية البيانات التغييرات التي ستدخ

 على المنظمات العاملة في االتحاد األوروبي
ي جميع الدول 

 
ي الالئحة العامة لحماية البيانات هو أنها تهدف إىل خلق االتساق ف

 
أحد الجوانب الرئيسية ف

ي حول كيفية معالجة البيانات الشخصية واستخدامها وتبادلها  ي االتحاد األوروبر
 
بشكل آمن. ويتعير  األعضاء ف

ي تعالجها وامتثالها ألحكام الالئحة العامة لحماية 
عىل المؤسسات أن تكون قادرة عىل إثبات أمن البيانات الت 

 عن 
ً
البيانات بصورة مستمرة، من خالل تنفيذ التداببر التقنية والتنظيمية القوية ومراجعتها بانتظام، فضال

% من حجم 4مليون يورو، أو  20ابية من إصدار غرامات تصل إىل سياسات االمتثال. وستتمكن السلطات الرق
، أيهما أعىل.   المبيعات السنوية عىل النطاق العالمي

 لتتواءم مع الالئحة العامة لحماية البيانات AWSإعداد خدمة 
ي 
 
اء االمتثال وحماية البيانات واألمن ف ي جميع أنحاء العالم لإلجابة عن أسئلتهم  AWSيعمل خبر

 
مع العمالء ف

ي السحابة بعد دخول الالئحة العامة لحماية البيانات حبر  التنفيذ. 
 
ومساعدتهم عىل االستعداد ألداء األعمال ف

ا بمراجعة كل ما تقوم به خدمة 
ً
بالفعل لضمان امتثالها لمتطلبات الالئحة  AWSوقد قامت هذه الفرق أيض

 لحماية البيانات. العامة 

 
، يتعير  عىل المتحكمير  والمعالجير  "تنفيذ التداببر التقنية والتنظيمية المناسبة"، مع مراعاة 32بموجب المادة 

 عن "أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتكاليف التنفيذ، وطبيعة 
ً
المعالجة ونطاقها وسياقها وأغراضها، فضال

 ."  مخاطر تفاوت احتمال وشدة انتهاكات حقوق وحريات األشخاص الطبيعيير 
 
ي ذلك:  

 
احات محددة بشأن أنواع إجراءات األمن، بما ف  تقدم الالئحة العامة لحماية البيانات اقب 

 

  .االسم المستعار والتشفبر للبيانات الشخصية 
  اهة والتوافر والمرونة المستمرة ألنظمة وخدمات المعالجة. القدرة عىل  ضمان الشية والب  

  ي حالة وقوع
 
ي الوقت المطلوب ف

 
القدرة عىل استعادة توافر البيانات الشخصية والوصول إليها ف

 . ي
 حادث مادي أو تقت 

 

 تتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات. AWSيمكننا أن نؤكد أن خدمات 
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  معالجة  أمنعملية الختبار وتقدير وتقييم فعالية التداببر التقنية والتنظيمية بشكل منتظم لضمان
 البيانات. 

 AWS( لـ DPAملحق معالجة البيانات )
(، مما يتيح لكم GDPR DPAملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات ) AWSتقدم 

امات التعاقدية لالئحة العامة لحماية البيانات.  ملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة االمتثال لاللب  
وط خدمة  تم دمجه AWS( الخاص ب  GDPR DPAلحماية البيانات ) ي شر

 
ي عىل AWSف

، وينطبق بشكل تلقاب 
ي جميع أنحاء العالم الذين يحتاجون إليه لالمتثال لالئحة العامة لحماية البيانات. 

 
 جميع العمالء ف

 إطار الالئحة العامة لحماية البيانات في AWSدور 
ي إطار الالئحة العامة لحماية البيانات.   AWSتعمل خدمة 

 
 كمعالج بيانات ومتحكم بيانات ف

  خدمةAWS  كاء يستخدمعندما كمعالج بيانات ــ كاء– (APN) شبكة العمالء وشر   -AWS  شر
ي محتواهم، تعمل خدمة  AWSخدمات 

 
كمعالج بيانات. يمكن   AWSلمعالجة البيانات الشخصية ف

كاء  ي خدمات  APNللعمالء وشر
 
ي ذلك ضوابط AWSاستخدام عنارص التحكم المتوفرة ف

 
، بما ف

كاء  ي ظل هذه الظروف، قد يكون العميل أو شر
 
إعدادات األمان، للتعامل مع البيانات الشخصية. وف

APN  ي حد ذاته، وتكون خدمة
 
بمثابة معالج بيانات أو  AWSبمثابة متحكم بيانات أو معالج بيانات ف

. تقدم خدمة  ملحق معالجة البيانات المتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات  AWSمعالج فرعي
(GDPR DPA امات  كمعالج بيانات.   AWS(، والذي يتضمن الب  

  خدمةAWS  عندما تجمع كمتحكم بيانات ــAWS  البيانات الشخصية وتحدد أغراض ووسائل
ن معالجة تلك  خزِّ

ُ
معلومات الحساب لتسجيل  AWSالبيانات الشخصية    عىل سبيل المثال، عندما ت

لتقديم المساعدة من  AWSالحساب أو اإلدارة أو الوصول إىل الخدمات أو بيانات االتصال لحساب 
 تكون بمثابة متحكم بيانات.  —خالل أنشطة دعم العمالء 

بنية التحتية مدونة قواعد السلوك الخاصة بمقدمي خدمات ال
 (CISPEالسحابية في أوروبا )

تنص الالئحة العامة لحماية البيانات عىل الموافقة عىل مدونات قواعد السلوك لمساعدة المتحكمير  
ي تنتظر الموافقة الرسمية مدونة 

والمعالجير  عىل إثبات االمتثال وأفضل الممارسات. ومن هذه القواعد الت 
( )"المدونة"(. وتمنح المدونة راحة CISPEمات البنية التحتية السحابية )قواعد السلوك الخاصة بمقدمي خد

ي 
البال للعمالء بعلمهم أن مقدم الخدمة السحابية الخاص بهم يستخدم معايبر حماية البيانات المناسبة، والت 

 تتوافق مع الالئحة العامة لحماية البيانات. 
 :  وتشمل بعض الفوائد الرئيسية للمدونة ما يىلي

 يح من هو المسؤول عن حماية البيانات: توضح مدونة قواعد السلوك دور كل من مقدم الخدمة توض
ي سياق خدمات البنية التحتية السحابية. 

 
 ف
ً
ي إطار الالئحة العامة لحماية البيانات، وتحديدا

 
 والعميل ف

  ام بها: تضع ي يجب عىل مقدمي الخدمات االلب  
مدونة قواعد تحدد مدونة قواعد السلوك المبادئ الت 

امات الواضحة  السلوك مبادئ أساسية ضمن الالئحة العامة لحماية البيانات حول اإلجراءات وااللب  
ي يجب عىل مقدمي الخدمات التعهد بها لمساعدة العمالء عىل االمتثال. ويمكن للعمالء االعتماد 

الت 
اتيجيات حماية البيانات واالمتثال ي اسب 

 
 الخاصة بهم.  عىل هذه الفوائد الملموسة ف

https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/
https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/
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  :ي يحتاجونها التخاذ قرارات بشأن االمتثال
تمنح مدونة قواعد السلوك العمالء المعلومات األمنية الت 

ي 
تتطلب مدونة قواعد السلوك من مقدمي الخدمات أن يتحلون بالشفافية بشأن الخطوات الت 

اماتهم األمنية. فعىل سبيل المثال ال الحرص، تتضمن هذه الخطوات اإلخطار  يتخذونها للوفاء بالب  
، باإلضافة إىل طلبات إنفاذ  حول انتهاكات البيانات، وحذف البيانات، والمعالجة الفرعية من الغبر

القانون والطلبات الحكومية. يمكن للعمالء استخدام هذه المعلومات لفهم مستويات األمان العالية 
 المتوفرة بشكل كامل. 

ي 
 
اير  13ف  Amazon Simple Storage، وخدمة Amazon EC2أن خدمة  AWSأعلنت خدمة  ،2017فبر

Service  (Amazon S3)وخدمة ،  (Amazon Relational Database Service (Amazon RDS ،
 Amazon Elastic Block Store، وخدمة AWS Identity and Access Management (IAM) وخدمة

(Amazon EBS( انظر( جميعهم متوافقون تماًما مع المدونة ،https://cispe.cloud/publicregister .)
ي بيئة آمنة ومأمونة ومتوافقة 

 
وهذا يقدم لعمالئنا ضمانات إضافية بأنهم يسيطرون بشكل كامل عىل بياناتهم ف

ف بها   إىل القائمة الطويلة من الشهاداتثالنا للمدونة ُيضاف . فامتAWSعند استخدامهم ل   واالعتمادات المعب 
ي ذلك بالفعل AWSدولًيا لدى 

 
 SOC، وSOC 2، وSOC 1، وSOI 9001، وISO 27018، وISO 27001، بما ف

. PCI DSS Level 1، و3 ها الكثبر  ، وغبر

 ضوابط الوصول إلى البيانات
من الالئحة العامة لحماية البيانات عىل أن "يقوم المتحكم بتنفيذ التداببر التقنية والتنظيمية  25تنص المادة 

ورية لكل غرض محدد من أغراض المعالجة بشكل  المناسبة لضمان فقط معالجة البيانات الشخصية الرص 
ي الوصول لدى 

 
." وتساعد اآلليات التالية للتحكم ف ي

اض  ء عىل االمتثال لهذا المتطلب، من خالل العمال  AWSافب 
وبيانات  AWSالسماح فقط للمسؤولير  والمستخدمير  المعتمدين والتطبيقات المعتمدة بالوصول إىل موارد 

 العمالء: 

  وصول دقيق إلى كائنAWS  في حاوياتS3/SQS/SNS  يمكنك منح أذونات وغيرها ــ
المثال، قد تسمح أنت لبعض المستخدمير  مختلفة ألشخاص مختلفير  لموارد مختلفة. عىل سبيل 

، وخدمة Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)بالوصول الكامل إىل خدمة 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) وخدمة ،Amazon DynamoDB ،

األخرى. وبالنسبة للمستخدمير  اآلخرين، يمكنك  AWS، وخدمات Amazon Redshiftوخدمة 
فقط، أو EC2 ، أو اإلذن بإدارة بعض مثيالت S3اح بصالحيات للقراءة فقط إىل بعض حاويات السم

ء غبر ذلك.  ي
 الوصول إىل معلومات الفوترة الخاصة بك وال شر

 Multi-Factor-Authentication (MFA)  يمكنك إضافة مصادقة ثنائية العامل إىل ــ
. فيتعير  عليك أو عىل المستخدمير   حسابك وإىل المستخدمير  الفرديير  للحصول عىل أمان ي

 
إضاف

ا MFAالتابعير  لك، مع 
ً
، تقديم ليس فقط كلمة مرور أو مفتاح وصول للعمل مع حسابك، ولكن أيض

 رمز من جهاز تم تكوينه خصيًصا. 

  مصادقة طلبAPI  ات ــ ي تعمل عىل مثيالت  IAMيمكنك استخدام مبر 
إلعطاء التطبيقات الت 

EC2 ي يحتاجونها بشكل آمن من أجل الوصول إىل موارد بيانات االعتماد ال
األخرى، مثل  AWSت 

 . DynamoDBأو  RDSوقواعد بيانات  S3حاويات 

  لمنع القيود الجغرافية ــ ، ي
 
ا باسم الحجب الجغراف

ً
، والمعروف أيض ي

 
يمكنك استخدام التقييد الجغراف

ي مواقع جغرافية محددة من الوصول إىل المحتوى الذي توزعه من خالل توزي    ع ويب 
 
المستخدمير  ف

CloudFront . 

https://cispe.cloud/publicregister
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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 الستخدام القيود الجغرافية، لديك خياران:  
o   ي ل

 
ة التقييد الجغراف . استخدم هذا الخيار لتقييد الوصول إىل كافة CloudFrontاستخدم مبر 

طري. 
ُ
نة بتوزي    ع وتقييد الوصول عىل المستوى الق  الملفات المقب 

o  ي لجهة أخرى. استخدم هذا الخيار لتقييد الوصول إىل
 
استخدم خدمة تحديد الموقع الجغراف

ن ة بتوزي    ع أو لتقييد الوصول بدقة أكبر من مستوى الصعيد مجموعة فرعية من الملفات المقب 
طري. 

ُ
 الق

  رموز الوصول المؤقتة من خاللSTS  يمكنك استخدام خدمة ــAWS Security Token 
Service (AWS STS ي

( إلنشاء وتقديم للمستخدمير  الموثوق بهم بيانات اعتماد أمان مؤقتة، الت 
ي الوصول إىل موارد 

 
الخاصة بك. تعمل بيانات اعتماد األمان المؤقتة تقريًبا  AWSيمكن لها التحكم ف

ي يمكن لمستخدمي 
استخدامها،  IAMبشكل مماثل لبيانات اعتماد مفتاح الوصول طويل األجل، الت 

 مع االختالفات التالية: 
o  ي أّي

 
ة األجل، كما يوحي االسم؛ ويمكن تكوينها لتدوم ف بيانات االعتماد األمنية المؤقتة هي قصبر

مكان من بضع دقائق إىل عدة ساعات. وبعد انتهاء صالحية بيانات االعتماد، لن تتعرف خدمة 
AWS  عليها أو تسمح بأّي نوع من الوصول من طلباتAPI  .المقدمة معهم 

o  وال يتم تخزين بيانات اعتماد األمان المؤقتة مع المستخدم، ولكن يتم إنشاؤها ديناميكًيا وتقديمها
الطلب. فعند انتهاء صالحية بيانات اعتماد األمان المؤقتة )أو حت  قبل انتهاء للمستخدم عند 

صالحيتها(، يمكن للمستخدم طلب بيانات اعتماد جديدة، طالما أن المستخدم الذي يطلب هذه 
 البيانات ال يزال لديه أذونات للقيام بذلك. 

 عتماد المؤقتة: تؤدي هذه االختالفات إىل المزايا التالية الستخدام بيانات اال 
o  لست بحاجة إىل توزي    ع أو تضمير  بيانات اعتماد أمانAWS  .طويلة األجل مع تطبيق 

o  فيمكنك توفبر الوصول إىل مواردAWS  الخاصة بك للمستخدمير  دون الحاجة إىل تحديد هوية
AWS identity  .لهم. بيانات االعتماد المؤقتة هي األساس لألدوار واتحاد الهويات 

o عتماد األمان المؤقتة لها عمر محدود، لذلك ال يتعير  عليك تدويرها أو إلغاؤها بشكل فبيانات ا
رصي    ح عندما ال تكون هناك حاجة إليها. بعد انتهاء صالحية بيانات اعتماد األمان المؤقتة، ال 

 يمكن إعادة استخدامها. يمكنك تحديد مدة صالحية بيانات االعتماد، إىل أقىص حد. 

 الرصد والتسجيل
ي عىل كل متحكم، وممثل المتحكم    حيثما ينطبق ذلك، االحتفاظ 

تتطلب الالئحة العامة لحماية البيانات أنه "ينبع 
ي يلزم 

ي تقع تحت مسؤوليته." وتتضمن هذه المواد أيضا تفاصيل المعلومات الت 
بسجل ألنشطة المعالجة الت 

 تسجيلها. 
انات رصد ومعالجة بيانات معلومات التعريف الشخصية وبعبارة أخرى، تتطلب الالئحة العامة لحماية البي 
(PII ي الوقت

 
ي الوقت المناسب الكشف عن الحوادث ف

 
امات اإلخطار بالخرق ف (. وباإلضافة إىل ذلك، تتطلب الب  

امات، تقدم  ي تقريًبا. ولمساعدة العمالء عىل االمتثال لهذه االلب  
 خدمات رصد وتسجيل مختلفة:  AWSالحقيق 
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  خدمة إدارة األصول وتكوينها معAWS Config   تقدم خدمة ــAWS Config  طريقة عرض
ي حساب  AWSمفصلة لتكوين موارد 

 
الخاص بك. ويشمل ذلك كيفية ارتباط الموارد  AWSف

، بحيث يمكنك أن ترى كيف تتغبر التكوينات  ي
ي الماض 

 
ببعضها البعض وكيف تم تكوينها ف

 والعالقات مع مرور الوقت. 
ي  AWSمورد 

 
 Amazon Elastic Compute، مثل مثيل AWSهو كيان يمكنك العمل معه ف

Cloud (EC2) أو وحدة تخزين ،Amazon Elastic Block Store (EBS) أو مجموعة أمان، أو ،
ي  AWS. للحصول عىل قائمة كاملة بموارد Amazon Virtual Private Cloud (VPCسحابة )

الت 
 المدعومة.  AWS، ُيمكنك االطالع عىل أنواع موارد AWS Configتدعمها خدمة 

: AWS Configباستخدام خدمة   ، يمكنك القيام بما يىلي

o  ارد تقييم تكوينات موAWS  .الخاصة بك لإلعدادات المطلوبة 

o  نة بحساب الخاص  AWSالحصول عىل لقطة من التكوينات الحالية للموارد المدعومة المقب 
 بك. 

o  .ي حسابك
 
داد تكوينات مورد أو أكبر من الموارد الموجودة ف  اسب 

o  .داد التكوينات التاريخية لمورد أو أكبر من الموارد  اسب 

o  ي إشعار كلما تم
 إنشاء أو تعديل أو حذف مورد. تلق 

o  ي تستخدم
ي العثور عىل كافة الموارد الت 

 
عرض العالقات بير  الموارد. عىل سبيل المثال، قد ترغب ف

 مجموعة أمان معينة. 

  مراجعة االمتثال وتحليالت األمان معAWS CloudTrail  مع ــAWS CloudTrail ُيمكنك ،
ي السحابة من خالل الحصول عىل تاري    خ من طلبات  AWSرصد عمليات نشر 

 
 API AWSف

ي ذلك طلبات 
 
ي  APIلحسابك، بما ف

 
ي تتم عبر وحدة اإلدارة ف

، AWS SDK، ومجموعات AWSالت 
ا تحديد المستخدمير   AWSوأدوات سطر األوامر، وخدمات 

ً
ذات المستوى األعىل. يمكنك أيض

ي تطلب 
ي  AWS APIsوالحسابات الت 

المصدر الذي تم  IP، وعنوان CloudTrailتدعم  للخدمات الت 
ي التطبيقات باستخدام  CloudTrailإجراء الطلبات منه، ومت  حدثت الطلبات. يمكنك دمج 

 
، APIف

ي كيفية قيام 
 
وأتمتة إنشاء المسارات لمؤسستك، والتحقق من حالة المسارات الخاصة بك، والتحكم ف

 اف تشغيله. وإيق CloudTrailالمسؤولير  بتشغيل تسجيل 
  تحديدات تحديات التكوين من خاللTrustedAdvisor 

ي حاوية ــ 
 
يقدم التسجيل طريقة للحصول عىل سجالت وصول مفصلة وتقديمها للبيانات المخزنة ف

S3 ي الطلب
 
. ويحتوي سجل الوصول عىل تفاصيل حول الطلب، مثل نوع الطلب، والموارد المحددة ف

ن تم فيهما معالجة الطلب. لمزيد من المعلومات حول محتويات المنفذ، والوقت والتاري    خ اللذا
ي دليل 

 
 Amazon Simpleسجل، ُيمكنك االطالع عىل تنسيق "سجل الوصول إىل الخادم" ف

Storage Service Developer Guide . 

  سجالت الوصول إىل الخادم مفيدة للعديد من التطبيقات، ألنها تعطي مالكي الحاويات نظرة ثاقبة
، ال تقوم  عىل ي

اض  ي يقدمها العمالء الذين ال يخضعون لسيطرتهم. وبشكل افب 
طبيعة الطلبات الت 

بجمع سجالت الوصول إىل الخدمة، ولكن عند تمكير  التسجيل، تقوم خدمة  Amazon S3خدمة 
Amazon S3  الحاوية الخاصة بك كل ساعة.  إىل بتسليم سجالت الوصول 

   كائنات التسجيل الدقيق للوصول إىلS3 

  ي الشبكة من خالل
 
 VPC-FlowLogsمعلومات مفصلة حول التدفقات ف
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  إجراءات وعمليات التحقق من التكوين القائم عىل القواعد مع قواعدAWS Config 

  تصفية ورصد وصولHTTP  إىل التطبيقات مع وظائفWAF  ي
 
 CloudFrontف

 AWSحماية بياناتك على 
ط الالئحة  العامة لحماية البيانات عىل المنظمات "تنفيذ التداببر الفنية والتنظيمية المناسبة لضمان تشب 

ي ذلك )...( االسم المستعار والتشفبر للبيانات الشخصية )...(". 
 
مستوى من األمان يتناسب مع المخاطر، بما ف

لبيانات الشخصية أو باإلضافة إىل ذلك، يجب عىل المؤسسات الحماية من الكشف غبر المرصح به عن ا
ا، عندما يحدث خرق للبيانات الشخصية ومن المرجح أن يؤدي هذا الخرق إىل خطر كببر  ً الوصول إليها. وأخبر

، ولكن المتحكم قد اتخذ "تداببر الحماية التقنية والتنظيمية المناسبة  عىل حقوق وحريات األشخاص الطبيعيير 
"، فإن المتحكم ال يحتاج رة بياناتهم من الخرق، وبالتاىلي يمكنه  )...( مثل التشفبر

إىل إخطار األشخاص المترص 
ر بالسمعة.   تجنب التكاليف اإلدارية والرص 

ي حماية بيانات العمالء  AWSتقدم  
 
العديد من آليات تشفبر البيانات القابلة للتطوير واآلمنة للمساعدة ف

 : AWSالمخزنة والمعالجة عىل 

 AWSالتشفير: تشفير البيانات على 
  تشفير البيانات الخاملة الخاصة بك معAES256 (EBS/S3/Glacier/RDS) 

أمًرا حيوًيا للتوافق التنظيمي لضمان عدم إمكانية قراءة البيانات  ُيعتبر تشفبر البيانات الخاملةــ 
قبل أّي مستخدم أو تطبيق بدون مفتاح صالح. توفر خدمة من الحساسة المحفوظة عىل األقراص 

AWS  عىل سبيل المثال، يمكنك . خيارات البيانات الخاملة وإدارة المفاتيح لدعم عملية التشفبر
للتشفبر من جانب الخادم  Amazon S3وتكوين حاويات  Amazon EBSتشفبر وحدات تخزين 

(SSE باستخدام تشفبر )AES-256 باإلضافة إىل ذلك، تدعم خدمة .Amazon RDS  تشفبر البيانات
 (. TDEالشفاف )

ا 
ً
ا عىل مستوى الكتلة لمثيالتكما توفر سعة تخزين المثيل تخزين

ً
. ويوجد هذا Amazon EC2  مؤقت

األقراص المرفقة فعلًيا بجهاز كمبيوتر مضيف. وسعة تخزين المثيل تعتبر مثالية للتخزين  التخزين عىل
ي تتغبر بشكل متكرر، مثل المخازن المؤقتة وذاكرات التخزين المؤقت والبيانات 

المؤقت للمعلومات الت 
، ال يتم تشفبر الملفات المخزنة عىل هذه األقراص. وطريقة تشف ي

اض  بر البيانات الوسيطة. وبشكل افب 
المدمجة. وتعمل هذه الطريقة عىل تشفبر  Linuxتستخدم مكتبات  Linux EC2عىل مخازن مثيل 

ي تعالج البيانات، 
الملفات بشفافية، مما يحمي البيانات الشية. ونتيجة لذلك، ال تدرك التطبيقات، الت 

 التشفبر عىل مستوى القرص. 
o  م طريقتير  لتشفبر الملفات عىل مخازن المثيل.    يمكنك استخداتشفير نظام الملفات والقرص

الطريقة األوىل هي تشفبر القرص، حيث يتم تشفبر القرص بأكمله أو كتلة داخل القرص 
. ويعمل تشفبر القرص بمستوى أقل من مستوى   من مفاتيح التشفبر

باستخدام مفتاح أو أكبر
ي معلومات الملفا

ت والدليل، مثل االسم نظام الملفات، وهو نظام تشغيل متعدد، ويخق 
لنظام ملفات  Microsoftوالحجم. نظام تشفبر الملفات، عىل سبيل المثال، هو ملحق من 

 الذي يوفر تشفبر القرص.  Windows NT( لنظام التشغيل NTFSالتقنية الجديدة )

الطريقة الثانية هي التشفبر عىل مستوى نظام الملفات. يتم تشفبر الملفات والدالئل، وليس 
قرص بأكمله أو القسم. يعمل التشفبر عىل مستوى نظام الملفات عىل رأس نظام الملفات ال

 وهو متنقل عبر أنظمة التشغيل. 

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/AWS_Securing_Data_at_Rest_with_Encryption.pdf
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o  البنية األساسية لـdm-crypt  على نظامLinux   آلية   Dm-crypt  آلية تشفبر عىل هي

مشفرة. ربط نظام الملفات  ، حيث تسمح للمستخدمير  بربط نظام ملفاتLinuxمستوى نواة 
ي يتم فيها إرفاق نظام الملفات بدليل )نقطة االرتباط(، مما يجعله متاًحا لنظام 

هو العملية الت 
ي نظام الملفات للتطبيقات دون أّي تفاعل 

 
التشغيل. وبعد االرتباط، تتوفر جميع الملفات ف

؛ ومع ذلك، يتم تشفبر هذه الملفات عند تخزينها عىل القر  ي
 
 ص. إضاف

ي نواة 
 
ي توفر طريقة عامة إلنشاء طبقات x. 3و Linux 2.6مخطط الجهاز هو بنية تحتية ف

، الت 
ا ألجهزة الكتل 

ً
ا شفاف ً اضية من أجهزة الكتل. يوفر هدف تشفبر مخطط الجهاز تشفبر افب 

ي هذا المنشور نظام 
 
-dmباستخدام واجهة برمجة تطبيقات تشفبر النواة. يستخدم الحل ف

crypt   امن مع نظام ملفات مدعومة بالقرص تم تعيينه إىل وحدة تخزين منطقية بواسطة ، بالب
(. يوفر مدير وحدة التخزين المنطقية إدارة وحدة تخزين LVMمدير وحدة التخزين المنطقية )

 . Linuxمنطقية لنواة 
o  ح لتمكير  نظرة عامة على البنية ي رفيع المستوى التاىلي للبنية يوضح الحل المقب 

   الرسم البياب 
. EC2تشفبر مخزن مثيل  ي القسم التاىلي

 
 . وفيما يىلي خطة تنفيذ مفصلة ف

 

. ويتم تخزين كلمة KMSيقوم المسؤول بتشفبر كلمة مرور شية باستخدام خدمة  .1

ي ملف. 
 
 المرور المشفرة ف
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ي حاوية يضع المس .2
 
 . S3ؤول الملف الذي يحتوي عىل كلمة المرور المشفرة ف

ي وقت التشغيل عىل سبيل المثال، يقوم المثيل بنسخ الملف المشفر إىل قرص  .3
 
ف

 .  داخىلي

جاع  KMSبفك تشفبر الملف باستخدام  EC2ثم يقوم مثيل  .4 كلمة المرور ذات النص واسب 
باستخدام  Linuxالعادي. يتم استخدام كلمة المرور لتكوين نظام الملفات المشفرة عىل 

LUKS يتم تشفبر جميع البيانات المكتوبة إىل نظام الملفات المشفرة باستخدام لوغاريتم .

 عند تخزينها عىل القرص.  AES  256تشفبر 

 خدمة  -ب المنطقة( إدارة المفاتيح المدارة والمركزية )حسAWS Key Management Service 
(KMS)  ل عليك إنشاء مفاتيح التشفبر المستخدمة لتشفبر بياناتك والتحكم سهِّ

ُ
هي خدمة مدارة ت

 AWS Key( لحماية أمان مفاتيحك. تم دمج خدمة HSMsفيها، وتستخدم وحدات أمن األجهزة )
Management Service  مع العديد من خدماتAWS  خرى لمساعدتك عىل حماية البيانات األ

ي تخزنها مع هذه الخدمات. كما تم دمج خدمة 
 AWSمع  AWS Key Management Serviceالت 

CloudTrail  ي تلبية احتياجاتك
 
ويدك بسجالت لجميع استخدامات المفاتيح للمساعدة ف لب  

 التنظيمية واحتياجات االمتثال. 
o  دمة    توفر لك خإدارة المفاتيح المركزيةAWS Key Management Service  التحكم

اد وتدوير المفاتيح،  ي مفاتيح التشفبر الخاصة بك. ويمكنك بسهولة إنشاء واستبر
 
المركزي ف

ي 
 
أو  AWSباإلضافة إىل تحديد سياسات االستخدام واستخدام التدقيق من وحدة اإلدارة ف

مجيات . يتم تخزين AWSعىل  باستخدام واجهة سطر األوامر أو حزمة أدوات تطوير البر

ي 
 
ي تم إنشاؤها نيابة عنك بواسطة KMSالمفاتيح الرئيسية ف

، سواء المستوردة من قبلك أو الت 
KMS جاعها ي ضمان إمكانية اسب 

 
ي تنسيق مشفر للمساعدة ف

 
ي وحدة تخزين شديدة التحمل ف

 
، ف

ي تم  KMSعند الحاجة. يمكنك اختيار أن تقوم 
ي بتدوير المفاتيح الرئيسية الت 

 
 KMSإنشاؤها ف

ها بالفعل باستخدام  ي تم تشفبر
ي السنة دون الحاجة إىل إعادة تشفبر البيانات الت 

 
مرة واحدة ف

. ال تحتاج إىل تتبع اإلصدارات القديمة من مفاتيحك الرئيسية،   KMSإن حيث مفتاحك الرئيسي
ا. يمكنك إنشاء مفاتيح رئي

ً
سية جديدة، تبقيها متاحة لفك تشفبر البيانات المشفرة مسبق

ي يمكن استخدامها معها 
ي من لديه حق الوصول إىل تلك المفاتيح والخدمات الت 

 
والتحكم ف

ي 
 
اد المفاتيح من البنية التحتية إلدارة المفاتيح واستخدامها ف ا استبر

ً
وقتما تشاء. كما يمكنك أيض

KMS . 
o  تكامل خدمةAWS  يتم دمج خدمة   AWS Key Management Service  بسالسة مع

ي أنه يمكنك بسهولة استخدام مفاتيح  AWSالعديد من خدمات 
األخرى. وهذا التكامل يعت 

AWS KMS  ي تخزنها مع هذه الخدمات. ويمكنك استخدام مفتاح
الرئيسية لتشفبر البيانات الت 

ي يتم إنشاؤه لك تلقائًيا ويمكن استخدامه فقط ضمن الخدمة المدمجة، أو 
اض  رئيسي افب 

ي يمكنك 
 
اده من البنية  KMSتحديد مفتاح رئيسي مخصص قمت بإنشائه ف أو قمت باستبر

 األساسية إلدارة المفاتيح الخاصة بك والحصول عىل إذن لالستخدام. 

o  إذا كان لديك خدمة قدرات التدقيق   AWS CloudTrail  مفعلة لحسابAWS الخاص بك ،
ي 
 
ي ملف سجلKMSيتم تسجيل كل استخدام للمفتاح، الذي تقوم بتخزينه ف

 
 ، ف

https://aws.amazon.com/cloudtrail/
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ي حددتها عند تمكينك لخدمة  Amazon S3يتم تسليمه إىل حاوية 
. AWS CloudTrailالت 

 تتضمن المعلومات المسجلة تفاصيل المستخدم والوقت والتاري    خ والمفتاح المستخدم. 
o خدمة  —انة والتوافر العالي قابلية التطوير والمتAWS Key Management Service  هي

اء بنية AWS KMSخدمة ُمدارة؛ فمع ازدياد استخدامك لمفاتيح تشفبر  ، لن تضطر إىل شر
يتم تطويرها تلقائًيا لتلبية احتياجات  AWS KMSأساسية إضافية إلدارة المفاتيح. فخدمة 

 مفتاح التشفبر الخاص بك. 

ي تم إنشاؤها نيابة عنك بواسطة 
ادها من قبلك ال  AWS KMSوالمفاتيح الرئيسية الت  أو استبر

بتخزين نسخ متعددة من اإلصدارات المشفرة  AWS KMSُيمكن تصديرها من الخدمة. تقوم 
ي األنظمة المصممة لتقديم متانة بنسبة 

 
ي 99.999999999من مفاتيحك ف

 
% للمساعدة ف

اد المفاتيح إىل ضمان توفر مفاتيحك عن ، KMSدما تحتاج إىل الوصول إليها. إذا قمت باستبر
ي أّي 

 
ادها ف يجب عليك االحتفاظ بنسخة من مفاتيحك بشكل آمن، بحيث يمكنك إعادة استبر

 وقت. 
ي مناطق متعددة لتوافر الخدمات داخل منطقة  AWS KMSيتم نشر خدمة 

 
لتقديم  AWSف

 توافر عاٍل لمفاتيح التشفبر الخاصة بك. 
o  تم تصميم خدمة آمنة   AWS KMS  بحيث ال يمكن ألحد الوصول إىل المفاتيح الرئيسية

أنظمة مصممة لحماية مفاتيحك الرئيسية مع تقنيات زيادة عىل الخاصة بك. تم بناء الخدمة 
بنص عادي عىل القرص، وعدم  حماية واسعة النطاق، مثل عدم تخزين المفاتيح الرئيسية

ي يمكنها الوصول إىل المضيفير  الذين يستخدمون 
ي الذاكرة، والحد من األنظمة الت 

 
استمرارها ف

امج عىل الخدمة بواسطة عنرص  ي جميع إمكانية الوصول إىل تحديث البر
 
المفاتيح. يتم التحكم ف

ستقلة داخل تحكم وصول متعدد األطراف يتم تدقيقه ومراجعته من قبل مجموعة م
Amazon . 

 AWS Key، يمكنك قراءة وثيقة معلومات AWS KMSلمعرفة المزيد حول كيفية عمل 
Management Service whitepaper . 

  أنفاقIPsec  إلىAWS  مع بواباتVPN  سحابة   Amazon VPC  تتيح لك توفبر قسم معزول
ي  AWS(، حيث يمكنك إطالق موارد AWS) Amazon Web Servicesمنطقًيا من سحابة 

 
ف

ي 
 
اضية الخاصة بك، بما ف ي بيئة الشبكات االفب 

 
ي تحددها. لديك تحكم كامل ف

اضية الت  الشبكة االفب 
الخاص بك، وإنشاء الشبكات الفرعية، وتكوين جداول المسارات وبوابات  IPذلك اختيار نطاق عنوان 

اضية ) ا إنشاء اتصال شبكة خاصة افب 
ً
كة  ( لألجهزة بير  VPNالشبكة. كما يمكنك أيض مركز بيانات الشر

كة الخاص بك.   AWS، واالستفادة من سحابة VPCوسحابة   كامتداد لمركز بيانات الشر
. عىل سبيل المثال، يمكنك إنشاء Amazon VPCيمكنك بسهولة تخصيص تكوين الشبكة لسحابة 

نت، ووضع أنظ ي لديها حق الوصول إىل اإلنب 
مة شبكة فرعية عامة لخوادم الويب الخاصة بك الت 

ي شبكة فرعية خاصة مع 
 
الواجهة الخلفية الخاصة بك، مثل قواعد البيانات أو خوادم التطبيقات، ف

ي ذلك مجموعات 
 
نت. ويمكنك االستفادة من طبقات متعددة من األمان، بما ف عدم الوصول إىل اإلنب 
ي الوصول إىل م

 
ي التحكم ف

 
ي الوصول إىل الشبكة، للمساعدة ف

 
ثيالت األمان وقوائم التحكم ف

Amazon EC2  .ي كل شبكة فرعية
 
 ف

https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/KMS-Cryptographic-Details.pdf
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  وحدات أمان األجهزة المخصصة في السحابة معCloudHSM  خدمة ــAWS CloudHSM 
كات ومتطلبات االمتثال التعاقدية والتنظيمية ألمن  تساعدك عىل تلبية متطلبات االمتثال للشر

، CloudHSM. فمع AWSجهزة داخل سحابة البيانات باستخدام األجهزة المخصصة لوحدة أمان األ 
ي تؤديها وحدة أمان األجهزة. 

ي مفاتيح التشفبر وعمليات التشفبر الت 
 
 يمكنك التحكم ف

مجموعة متنوعة من الحلول لحماية البيانات الحساسة عىل  AWSو AWS Marketplaceيقدم 
، ولكن بالنسبة للتطبيقات والبيانات الخاضعة لمتطلبات تعاقدية أو تنظيمية صارمة AWSخدمة 

ي بعض األحيان. حت  اآلن، كان خيارك الوحيد 
 
ورية ف ، تكون الحماية اإلضافية رص  إلدارة مفاتيح التشفبر

ي مراكز ال
 
ي تحمي البيانات الحساسة( ف

بيانات هو تخزين البيانات الحساسة )أو مفاتيح التشفبر الت 
المحلية. ولسوء الحظ، فإن هذا إما منعك من نقل هذه التطبيقات إىل السحابة أو إبطاء أدائها بشكل 

. تتيح لك خدمة   HSMحماية مفاتيح التشفبر الخاصة بك داخل وحدات  AWS CloudHSMكببر
ا للمعايبر الحكومية إلدارة المفاتيح اآلمنة. يمكنك إنشاء و 

ً
تخزين وإدارة المصممة والمعتمدة وفق

مفاتيح التشفبر المستخدمة لتشفبر البيانات بشكل آمن بحيث ال يمكن الوصول إليها إال من قبلك 
عىل االمتثال لمتطلبات إدارة المفاتيح الصارمة دون  AWS CloudHSMفقط. تساعدك خدمة 
 التضحية بأداء التطبيق. 

. يتم توفبر Amazon Virtual Private Cloud (VPC  (مع سحابة AWS CloudHSMتعمل خدمة 

الذي تحدده، مما يقدم اتصال  IPالخاصة بك مع عنوان  VPCداخل سحابة  CloudHSMمثيالت 
. يؤدي وضع Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)شبكة بسيطة وخاصة إىل مثيالت 

إىل تقليل زمن انتقال الشبكة، مما يمكن أن يحسن  EC2  بالقرب من مثيالت CloudHSMمثيالت 
الوصول المخصص والحرصي )المستأجر الواحد( إىل مثيالت  AWSأداء التطبيق. توفر خدمة 

CloudHSM المعزولة عن عمالء ،AWS  اآلخرين. خدمةAWS CloudHSM  ي مناطق
 
متوفرة ف

مفتاح آمن ودائم للتطبيقات (، وتسمح لك بإضافة تخزين AZsعديدة ومناطق توافر الخدمات )
 الخاصة بك. 

o  يمكنك استخدام متكاملة   CloudHSM  معAmazon Redshift  أوAmazon 
Relational Database Service (RDS) Oracle أو تطبيقات أطراف خارجية، مثل ،

SafeNet Virtual KeySecure لتكون بمثابة جذر الثقة، أو ،Apache  تشفبر(SSL أو ،)
Microsoft SQL Server  ا استخدام

ً
 CloudHSM)تشفبر البيانات الشفافة(. يمكنك أيض

ي تعرفها، 
ي استخدام مكتبات التشفبر القياسية الت 

 
عند كتابة تطبيقاتك الخاصة واالستمرار ف

ي ذلك 
 
 . CNG، وMicrosoft CAPI، وJava JCA/JCE، وPKCS#11بما ف

o  ات الموارد، أو أنشطة التدقيق ألغراض األمن    إذا كنت بحاجة إىل تتبع تغيبر قابلة للتدقيق
جريت من حسابك من خالل  CloudHSMل   APIواالمتثال، يمكنك مراجعة جميع طلبات 

ُ
ي أ
الت 

CloudTrail باإلضافة إىل ذلك، يمكنك تدقيق العمليات عىل جهاز  .HSM  باستخدامsyslog 
ع البيانات الخاص  syslogأو إرسال رسائل سجل   بك. إىل ُمجمِّ
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 إطار االمتثال القوي ومعايير األمان
 ألحكام الالئحة العامة لحماية البيانات، قد تحتاج التداببر التقنية والتنظيمية المناسبة إىل أن تشمل "القدرة 

ً
وفقا

استعادة عىل ضمان استمرار شية نظم وخدمات المعالجة ونزاهتها وتوافرها ومرونتها"، فضال عن عمليات 
 واختبار موثوق بها وعمليات إدارة مخاطر شاملة. 

 للعمالء إطار امتثال قوي ومعايبر أمنية متقدمة.  AWSتقدم  

 نموذج مسؤولية األمان المشتركة
ي تفاصيل كيفية تأمير  

 
ي السحابة  AWSقبل أن ندخل ف

 
لبياناتك، يجب أن نتحدث عن كيفية اختالف األمان ف

ي مراكز البيانات المحلية الخاصة بك. عند نقل أنظمة الكمبيوتر والبيانات إىل السحابة، تصبح 
 
 عن األمان ف

ً
قليال

ي هذه الحالة، فإن 
 
كة بينك وبير  مقدم خدمة السحابة. وف مسؤولة عن تأمير   AWSمسؤوليات األمان مشب 

ء تضعه عىل السحابة أو توصله  ي
ي تدعم السحابة، وأنت مسؤول عن أّي شر

البنية التحتية األساسية الت 
ي 
 
ك للمسؤولية األمنية يمكن أن يقلل من العبء التشغيىلي لديك بطرق عديدة؛ وف بالسحابة. هذا النموذج المشب 

ي لديك دون اتخاذ إجرا 
اض  ي االفب 

ن الوضع األمت  ي من جانبك. بعض الحاالت قد ُيحسِّ
 
 ء إضاف

 AWSالمسؤوليات األمنية لـ 

ي تدير جميع الخدمات  Amazon Web Servicesخدمة 
مسؤولة عن حماية البنية التحتية العالمية الت 

ي سحابة 
 
ي تدير AWSالمقدمة ف

مجيات والشبكات والمرافق الت  . وتتكون هذه البنية التحتية من األجهزة والبر

 . AWSخدمات 
، وبينما ال يمكنك زيارة مراكز البيانات أو مكاتبنا لالطالع AWSية التحتية هي األولوية األوىل لدى حماية هذه البن

ي الحسابات الخارجيير  الذين قاموا 
ة، فإننا نقدم العديد من التقارير من مدقق  عىل هذه الحماية بشكل مباشر

وتر )لمزيد من المعلومات، يرحر زيارة بالتحقق من امتثالنا لمجموعة متنوعة من معايبر وأنظمة أمن الكمبي
(aws.amazon.com/compliance باإلضافة إىل حماية هذه البنية التحتية العالمية، فإن .)AWS  هي

ي تعتبر خدمات مدارة. وتشمل األمثلة عىل هذ
ي لمنتجاتها الت 

ه األنواع من الخدمات المسؤولة عن التكوين األمت 
Amazon DynamoDBو ،Amazon RDSو ،Amazon Redshiftو ،Amazon Elastic MapReduce ،

، والعديد من الخدمات األخرى. توفر هذه الخدمات قابلية التطوير والمرونة Amazon WorkSpacesو
 AWSللموارد القائمة عىل السحابة مع االستفادة اإلضافية من كونها مدارة. بالنسبة لهذه الخدمات، ستتعامل 

لحماية ( وتكوين جدار اOSمع مهام األمان األساسية، مثل تصليح قواعد البيانات ونظام تشغيل الضيف )
واستعادة البيانات بعد الكوارث. وبالنسبة لمعظم هذه الخدمات المدارة، فكل ما عليك القيام به هو تكوين 

عنارص تحكم وصول منطقية للموارد وحماية بيانات اعتماد حسابك. قد يتطلب عدد قليل من هذه الخدمات 
ن بشكل عام، يتم تنفيذ عمل تكوين األمان مهاًما إضافية، مثل إعداد حسابات مستخدمي قاعدة البيانات؛ ولك

 بواسطة الخدمة. 

 مسؤوليات أمن العمالء

ي  AWSيمكنك مع سحابة 
 
اضية، والتخزين، وقواعد البيانات، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ف توفبر الخوادم االفب 

ا استخدام أدوات سبر العمل والتحليالت المستندة إ
ً
 من أسابيع. يمكنك أيض

ً
ىل السحابة لمعالجة دقائق بدال

ي السحابة. 
 
ي مراكز البيانات الخاصة بك أو ف

 
 بياناتك عند الحاجة إليها، ثم تخزينها ف

https://aws.amazon.com/compliance/
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ي تستخدمها مقدار عمل التهيئة الذي يجب عليك القيام به كجزء من مسؤولياتك  AWSستحدد خدمات  
الت 

 األمنية. 
ي الفئة المعروفة  AWSفمنتجات 

 
ي تندرج ف

ا للبنية التحتية كخدمة )الت 
ً
 Amazon EC2(    مثل IaaSجيد

   تخضع تماًما لسيطرتك وتتطلب منك تنفيذ جميع مهام تهيئة األمان  Amazon S3و Amazon VPCو
ورية. عىل سبيل المثال، بالنسبة لمثيالت  ، فأنت مسؤول عن إدارة نظام التشغيل الضيف )بما EC2واإلدارة الرص 

ي ذلك التحديثات 
 
وتصحيحات األمان(، وأّي برامج تطبيقات أو أدوات مساعدة تقوم بتثبيتها عىل المثيالت، ف

ي األساس نفس  AWSوتكوين جدار الحماية الذي توفره 
 
)يسم مجموعة األمان( عىل كل مثيل. وهذه هي ف

ي اعتدت عىل القيام بها بغض النظر عن مكان وجود الخوادم الخاصة بك. 
 مهام األمان الت 

أو  Amazon Relational Database Service (RDS(، مثل AWS managed servicesت خدما
Amazon Redshift ، ي

ي تحتاجها ألداء مهمة محددة    ولكن بدون أعمال التكوين الت 
توفر جميع الموارد الت 

ي معها. فمع الخدمات المدارة، ال داعي للقلق بشأن إطالق وصيانة المثيالت، أو تصحيح نظام 
يمكن أن تأب 

أجلك. ولكن كما هو  تتوىل ذلك من AWSالتشغيل الضيف أو قاعدة البيانات، أو نسخ قواعد البيانات    فخدمة 
الخاص بك وإعداد حسابات  AWSالحال مع جميع الخدمات، يجب عليك حماية بيانات اعتماد حساب 

، بحيث يمكن Amazon Identity and Access Management (IAM)المستخدمير  الفردية باستخدام 
لديك أن يكون لديه بيانات االعتماد الخاصة به ويمكنك تنفيذ الفصل بير   لكل مستخدمير  من المستخدمير  

ا باستخدام مصادقة 
ً
مع كل حساب، مما  multi-factor authentication (MFA)الواجبات. نوضي أيض

 APIالخاصة بك، وإعداد تسجيل نشاط المستخدم/  AWSللتواصل مع موارد  SSL/TLSيتطلب استخدام 
ي يمكنك اتخاذها، ُيمكنك AWS CloudTrailباستخدام 

. لمزيد من المعلومات حول التداببر اإلضافية الت 

احات القراءة عىل  AWS Security Best Practices whitepaperوثيقة معلومات االطالع عىل  صفحة واقب 
 . AWSويب موارد األمن ل  

 AWSبرنامج االمتثال لـ 
ي  Amazon Web Servicesيعمل امتثال 

 
عىل تمكير  العمالء من فهم عنارص التحكم القوية الموجودة ف

AWS  ي السحابة. ونظًرا ألن األنظمة مبنية عىل قمة البنية التحتية
 
للحفاظ عىل األمان وحماية البيانات ف

ي تركز AWSلسحابة 
ات الخدمة سهلة التدقيق والت  ، سيتم تقاسم مسؤوليات االمتثال. فمن خالل ربط مبر 

امج  AWSكير  امتثال عىل اإلدارة مع معايبر التدقيق أو االمتثال المعمول بها، تعتمد عنارص تم عىل البر
ي األمان عىل 

 
ي بيئة تحكم ف

 
. فالبنية التحتية لتقنية AWSالتقليدية؛ مما يساعد العمالء عىل التأسيس والعمل ف

ي توفرها 
لعمالئها يتم تصميمها وإدارتها بما يتماشر مع أفضل الممارسات األمنية  AWSالمعلومات الت 
أمان تقنية https://aws.amazon.com/compliance/programs/ متنوعة من معايبر ومجموعة 
ي ذلك: المعلومات

 
 ، بما ف

 SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402  ا
ً
 (SAS 70)سابق

 SOC 2 

 SOC 3 

 FISMAو ،DIACAP، وFedRAMP 

 DoD SRG 

 PCI DSS Level 1  

 ISO 9001 / ISO 27001 

 ITAR 

https://aws.amazon.com/rds/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://aws.amazon.com/redshift/
https://aws.amazon.com/iam/
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/security/security-resources/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
https://aws.amazon.com/compliance/programs/
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 140-2FIPS  

 MTCS Tier 3 
ي العديد من  AWSباإلضافة إىل ذلك، تسمح المرونة والتحكم اللذان توفرهما خدمة  للعمالء بنشر حلول تلتر

ي ذلك: 
 
 المعايبر الخاصة بالصناعة، بما ف

  خدمات معلومات العدالة( الجنائيةCJIS) 

 ( تحالف أمن الحوسبة السحابيةCSA) 

 ( قانون الحقوق التعليمية وخصوصية األشةFERPA) 

 ( انون إمكانية نقل التأمير  الصحي والمساءلةHIPAA) 
 ( جمعية الصور المتحركة األمريكيةMPAA) 
ي تقنية المعلوما AWSتوفر 

 
ة من المعلومات المتعلقة ببيئة التحكم ف ت لديها للعمالء من مجموعة كببر

ها من الشهادات الجهات الخارجية. يتوفر  خالل وثائق المعلومات والتقارير والشهادات واالعتمادات وغبر
ي 
 
 . sk and ComplianceRiوثيقة المعلومات مزيد من المعلومات ف

" ــ مخطط التصديق المدعوم C5دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية )"

 من الحكومة األلمانية(
ي  (C5دليل ضوابط االمتثال للحوسبة السحابية )

 
هو مخطط شهادة مدعوم من الحكومة األلمانية تم تقديمه ف

( لمساعدة المنظمات عىل إثبات األمن التشغيىلي ضد BSIألمانيا من قبل المكتب االتحادي ألمن المعلومات )
ونية الشائعة ضمن إطار " الهجمات  " للحكومة األلمانية. األمنية لمقدمي الخدمات السحابية التوصياتاإللكب 

فهم مجموعة خدمات ضمان ومستشاري االمتثال لديهم ل AWSمن قبل عمالء  C5يمكن استخدام شهادة 
ي تقدمها 

مستوى أمن تقنية  C5أثناء نقل أعمالهم إىل السحابة. ُيضيف دليل  AWSأمن تقنية المعلومات الت 
 مع إضافة ضوابط خاصة بالسحابة.  IT-Grundschutzمعلومات محدد تنظيمًيا يعادل دليل 

ت، وتقديم الخدمات، ومكان االختصاص ضوابط إضافية توفر معلومات تتعلق بموقع البيانا C5ويضيف دليل 
امات الكشف عن المعلومات، ووصف كامل الخدمات. وباستخدام هذه  ، والب   ، والتصديق الحاىلي ي

القضاب 
المعلومات، يمكن للعمالء تقييم كيفية ارتباط اللوائح القانونية )أّي خصوصية البيانات( أو سياساتهم الخاصة 

 ات الحوسبة السحابية. أو بيئة التهديد باستخدامهم لخدم
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