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Apple مقدمــة عن ضمان األمن في

كجــزء مــن التزامنــا باألمــن، تعمل  Apple  بانتظام مع مؤسســات تابعة لجهات خارجيــة للمصادقة على أمن أجهزة 
 Apple  وبرامجهــا وخدماتهــا. تــزود هذه املؤسســات املعترف بها دولًيا  Apple  بشــهادات تتوافق مع كل إصدار 

رئيســي لنظــام التشــغيل. وبهــذه الطريقــة، فإنها توفر قــدًرا من الثقة - أي ضمان األمن - لضمــان تلبية االحتياجات 
  (MRAs)  األمنيــة لنظــام مــا. بالنســبة إلــى املجاالت التقنية التي لــم يتم قبولها بموجــب ترتيبات االعتراف املتبادل

أو التــي تفتقــر إلــى معايير شــهادة األمن الناضجة، تشــارك  Apple  في تطوير معايير األمن املناســبة. وتتمثل 
مهمتنــا فــي تحقيــق تغطيــة شــاملة ومقبولة عاملًيا لشــهادة األمن عبر جميع أجهزة  Apple  وأنظمة تشــغيلها 

وتطبيقاتهــا وخدماتها.

غالًبــا مــا تكون الشــهادات ضروريــة لتلبية متطلبات التشــريعات واللوائح والقواعد الصناعية. تتــم تغطية خدمات 
 ISO/ و  ISO/IEC 27001 بموجب شــهادتي  Apple   Business   Manager  و  Apple   School   Manager  مثل

IEC 27018 مــن Apple. يمكــن لجميــع العمالء، بما في ذلك الوكاالت الحكومية واملؤسســات واملؤسســات 
 التعليمية التي تنشــر أجهزة Apple، اســتخدام شــهادات األجهزة ونظام التشــغيل والبرامج والخدمات لدعم

االمتثال. إثبات 
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شهادات املكونات املادية
   Apple - نظــًرا ألن البرامــج اآلمنــة تتطلــب أساًســا من األمن املضّمن في املكونات املاديــة، فإن جميع أجهزة

  ســواء كانــت تعمــل بنظــام  iOS  أو  iPadOS  أو  macOS  أو  tvOS  أو    - watchOS  تتمتــع بقــدرات أمن مصممة في 
الســيليكون. وذلــك يشــمل إمكانــات مخصصة في وحــدة املعالجة املركزية تدعم ميزات أمن األنظمة والســيليكون 

املخصــص للوظائــف األمنيــة. املكون األكثــر أهمية هو معالج Secure Enclave، والذي يظهــر على جميع أجهزة 
 iOS  و  iPadOS  و  watchOS  و  tvOS  الحديثــة، وعلــى جميــع أجهــزة كمبيوتر  Mac  التي تحتوي على ســيليكون 

 Secure  Enclave األمنية. يوفر Apple  T2  واملــزودة برقاقة  Intel  املســتندة إلى  Mac  وأجهــزة كمبيوتــر ،Apple
 األســاس لتشــفير البيانــات الثابتة والتمهيد اآلمن فــي  macOS  واملقاييس الحيوية.

يبدأ التزام  Apple  بضمان األمن باعتماد شــهادات مكونات األمن األساســية في الســيليكون بدًءا من جذر الثقة 
فــي املكونــات املاديــة، مــروًرا بفــرض التمهيد اآلمن، وصواًل إلى  Secure  Enclave الذي يوفر مخزًنا آمًنــا للمفاتيح، 

وانتهــاًء باملصادقــة اآلمنــة باســتخدام  Touch  ID و Face ID. أصبحت ميزات األمن فــي أجهزة  Apple  ممكنة من 
خــالل الجمــع بــن تصميــم الســيليكون واملكونات املادية والبرامج والخدمــات املتوفرة من  Apple  فقط. ُيعد 

.Apple اعتمــاد هــذه املكونــات جزًءا مهًما من التحقق مــن الضمان الذي تقدمه

ملزيــد مــن املعلومــات حول الشــهادات العامة املتعلقــة باملكونات املادية ومكونات البرامــج الثابتة املرتبطة، 
انظر:

شــهادات األمن لشريحة  Apple  T2 األمنية 	

	 Secure Enclave شــهادات األمن ملعالج

شهادات البرامج والتطبيقات
تحتفــظ  Apple  بشــهادات وتوثيقــات مســتقلة حــول نظام التشــغيل والتطبيقات الخاصة بها بمــا يتوافق مع معايير 
معالجــة املعلومــات الفيدراليــة األمريكية  140-2 /-3   (FIPS)   لوحدات التشــفير واملعايير العامة ألنظمة التشــغيل 

  T2 وبرامج  sepOS  و  macOS  و  iPadOS  و  iOS  والتطبيقــات وخدمــات الجهــاز. تشــمل تغطية أنظمة التشــغيل
  Safari بالنســبة للتطبيقات، ســتتضمن الشــهادة املســتقلة في البداية متصفح .watchOS و  tvOS  الثابتة و 

 وجهــات االتصال، مــع اعتماد املزيد من التطبيقات في املســتقبل.

للحصــول علــى معلومــات حول الشــهادات العامة املتعلقة بأنظمة التشــغيل في Apple، انظر:

	 iOS شهادات األمن لـ

	 iPadOS شهادات األمن لـ

	 macOS شهادات األمن لـ

	 tvOS شهادات األمن لـ

	 watchOS شهادات األمن لـ

للحصــول علــى معلومات حول الشــهادات العامة املتعلقــة بتطبيقات Apple، انظر:

	 Apple شــهادات األمن في تطبيقات
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شهادات الخدمات
تحتفظ شــركة  Apple  بشــهادات األمن لدعم عمالئنا من املؤسســات إلى املنشــآت التعليمية. ُتمكِّن هذه 

الشــهادات عمــالء  Apple  مــن الوفاء بالتزاماتهــم التنظيمية والتعاقدية عند اســتخدام خدمات  Apple  مع 
  Apple ومكوناتهــا املاديــة. وتوفــر هذه الشــهادات لعمالئنا تصديًقا مســتقاًل حول أمن معلومات  Apple  برامــج

.Apple واملمارســات البيئية وممارســات الخصوصية في أنظمة 

للحصــول علــى معلومــات حول الشــهادات العامة املتعلقة بخدمــات اإلنترنت في Apple، انظر:

	 Apple شــهادات أمن خدمات اإلنترنت من

 لالستفســار حول شــهادات األمن والخصوصية في Apple، تواصل معنا على
. security- certifications@apple.com 

mailto:security-certifications@apple.com
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شــهادات أمن املكونات املادية

Apple نظرة عامة على شهادات أمن املكونات املادية في
   (FIPS)   140-2 /-3 بشــهادات التحقــق من صحــة التوافق مع معيار معالجــة املعلومات الفيدرالية  Apple  تحتفــظ

 للبرامــج الثابتــة الخاصــة بـــ  sepOS  و  T2  باإلضافة إلى الشــهادات األخرى. تبدأ  Apple  بالكتل البرمجية اإلنشــائية 
للشــهادات التي تنطبق على نطاق واســع عبر أنظمة أساســية متعددة عند الحاجة. الكتلة البرمجية اإلنشــائية 

األولى هي التحقق من صحة مكتبة التشــفير املســتخدم لعمليات نشــر وحدة تشــفير البرامج واملكونات املادية 
 ،Secure Enclave والكتلة البرمجية اإلنشــائية الثانية هي شــهادة .Apple داخل أنظمة التشــغيل املطورَّة من

املضمنــة فــي العديــد من أجهزة Apple. والثالثة هي شــهادة  Secure Element  (SE) املوجودة في أجهزة 
Apple   التــي تحتــوي علــى  Touch  ID واألجهزة التي تحتوي على Face ID. وتشــكِّل الكتل البرمجية اإلنشــائية 

لشــهادة املكونات املادية هذه أساًســا لشــهادات أمن النظام األساسي األوسع.

عمليات التحقق من صحة خوارزمية التشفير
يعــد التحقــق مــن صحــة التنفيذ للعديد من خوارزميات التشــفير ووظائف األمان ذات الصلة شــرطًا أساســًيا للتحقق 

مــن صحــة FIPS 140-3  ودعًمــا للشــهادات األخرى. وتتم إدارة عملية التحقق بواســطة برنامــج التحقق من صحة 
خوارزميــة التشــفير  (CAVP)  فــي املعهــد الوطنــي للمعايير والتكنولوجيا  (NIST) . يمكن العثور على شــهادات 

التحقــق مــن صحــة عمليــات التنفيذ في  Apple  باســتخدام أداة البحث في CAVP. ملزيــد من املعلومات، راجع 
. (CAVP)  موقــع برنامــج عمليات التحقق من صحة خوارزمية التشــفير

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
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  FIPS 140-2 /3  :عمليات التحقق من صحة وحدات التشفير 
) ISO/IEC 19790(

تــم التحقــق مــن صحــة وحدات التشــفير في  Apple  مراًرا وتكراًرا بواســطة برنامج التحقق من صحة وحدة التشــفير 
 (CMVP)  بمــا يتوافــق مــع معيار معالجة املعلومــات الفيدرالية األمريكية لوحدات التشــفير  (   FIPS 140-2)    بعد 

  CMVP الوحدات إلى  Apple  كل إصدار رئيســي من أنظمة التشــغيل منذ 2012. بعد كل إصدار رئيســي، ترســل
 للتحقــق مــن صحــة التوافق مع املعيار. وتوفر هذه الوحدات، فضاًل عن اســتخدامها بواســطة أنظمة التشــغيل 
والتطبيقــات التابعــة لشــركة Apple، وظائــف تشــفير للخدمات املقدمة من  Apple  وتكون متاحــة لتطبيقات 

الجهات الخارجية الســتخدامها.

تحقق  Apple  مســتوى األمن األول كل عام للوحدات املســتندة لبرامج "وحدة  CoreCrypto  لـ Intel" و "وحدة 
  Corecrypto وحدة" ،Apple وبالنســبة لســيليكون .macOS لنظام التشــغيل "Intel لـ  CoreCrypto  Kernel

 لـــ "ARM و "وحــدة   Corecrypto  Kernelلـــ ARM" متوفر لـ  iOS  و  iPadOS  و  tvOS  و  watchOS  والبرامج 
.Mac األمنية املضمنة فــي أجهزة كمبيوتر Apple  T2  الثابتــة فــي رقاقــة

فــي 2019، حققــت  Apple  املســتوى األمنــي الثاني من FIPS 140-2  األول لوحدة تشــفير املكونات املادية 
املدمجــة التــي تــم تحديدها علــى أنها "مخزن املفاتيح اآلمن لوحدة Apple Corecrypto" مما يتيح االســتخدام 

الحكومــي املعتمــد فــي الواليــات املتحدة األمريكية للمفاتيح املُنشــأة واملُدارة في Secure Enclave. وتواصل 
 Apple   الســعي نحو إجراء عمليات التحّقق لوحدة تشــفير املكونات املادية مع كل إصدار نظام تشــغيل 

متواتر. رئيسي 

تــم اعتمــاد   FIPS 140-3    مــن ِقبــل وزارة التجــارة األمريكية في 2019. أبرز تغيير في هذا اإلصــدار من املعايير هو 
 .   ISO/IEC 24759  :2017 ومعيــار االختبار املصاحب    ISO/IEC 19790  :2015 وباألخــص   ISO/IEC  مواصفــة معاييــر

طرح  CMVP  برنامج انتقال وأوضح أنه ابتداًء من 2020 ســيبدأ التحقق من صحة وحدات التشــفير باســتخدام 
 FIPS 140-3      كأســاس. تهــدف وحــدات  Apple  للتشــفير إلى تلبية معاييــر FIPS 140-3  واالنتقال إليها في 

أقرب وقت ممكن.

بالنســبة لوحــدات التشــفير املوجــودة حالًيا في عمليــات االختبار والتحقق من الصحــة، يحتفظ  CMVP  بقائمتن 
منفصلتــن قــد تحتويــان علــى معلومــات حول عمليات التحقق املقترحة. بالنســبة لوحدات التشــفير قيد االختبار 

مــع مختبــر معتمــد، قــد تســرد قائمــة عمليات التنفيذ قيد االختبار اســم الوحدة. بعد أن ينتهــي املختبر من االختبار 
ويوصــي بالتحقــق مــن الصحــة من ِقبل CMVP، تظهر وحدات تشــفير  Apple  في قائمة الوحــدات قيد املعالجة. 

ويكتمــل حالًيــا االختبــار املعملــي وُينتظــر التحقق من صحة االختبار بواســطة CMVP. نظًرا ألن طــول عملية التقييم 
يمكــن أن يختلــف، انظــر إلــى قائمتــي العملية أعــاله لتحديد الحالة الراهنة لوحدات تشــفير  Apple  بن تاريخ إصدار 

.CMVP نظام تشــغيل رئيســي وإصدار شــهادة التحقق من الصحة بواســطة

)   ISO/IEC 15408  ( شهادات املنتج: املعايير العامة
تعد املعايير العامة (   ISO/IEC 15408   )  معياًرا تســتخدمه العديد من املؤسســات كأســاس إلجراء تقييمات 

األمن ملنتجــات تقنية املعلومات.

بالنســبة للشــهادات التــي قــد يتم االعتراف بها بشــكل متبــادل بموجب اتفاقية االعتراف باملعاييــر العامة الدولية 
 (CCRA) ، انظــر بوابــة املعاييــر العامــة. يمكن أيًضا اســتخدام مقاييس املعايير العامة خارج  CCRA  بواســطة 
.CCRA وكذلك  SOG-IS  مخططــات التحقــق املحليــة والخاصــة. في أوروبا، يخضع االعتراف املتبــادل التفاقية

الهــدف، كمــا أوضــح مجتمع املعايير العامة، هو تأســيس مجموعــة من املعايير األمنية املعتمــدة دولًيا لتوفير 
تقييــم واضــح وموثــوق للقــدرات األمنيــة ملنتجات تقنية املعلومــات. ومن خالل توفير تقييم مســتقل لقدرة املنتج 

علــى تلبيــة املعاييــر األمنيــة، تمنح شــهادة املعايير العامة للعمــالء ثقة أكبر في أمن منتجــات تقنية املعلومات 
وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر اســتنارة.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
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ومــع اتفاقيــة االعتــراف باملعاييــر العامة  (CCRA) ، اتفقــت الدول األعضاء على االعتراف بشــهادة منتجات تقنية 
املعلومات بمســتوى الثقة ذاته. التقييمات املطلوبة قبل الحصول على الشــهادة واســعة النطاق وتشــمل:

	  (PPs)  ملفــات تعريف الحماية

	  (STs)  األهداف األمنية

	  (SFRs)  املتطلبــات الوظيفية األمنية

	  (SAR)  متطلبــات ضمان األمن

	  (EALs)  مســتويات ضمان التقييم

ملفــات تعريــف الحمايــة  (PPs) ، عبارة عن مســتندات تحــدد متطلبات األمن لفئة من أنواع األجهــزة مثل التنقل، 
وُتســتخدم لتوفيــر إمكانيــة املقارنة بــن تقييمات منتجــات تكنولوجيا املعلومات ضمن نفس الفئة. وتســتمر 

عضويــة  CCRA  جنًبــا إلــى جنــب مــع قائمة متزايدة مــن ملفات تعريف الحماية  (PPs)  املعتمــدة في النمو على 
أســاس ســنوي. ويســمح هذا الترتيب ملطور املنتج باملطالبة بشــهادة واحدة بموجب أي من أنظمة تفويض 

عن املســتهلكن للشــهادة. الشــهادات وطلب االعتراف بها من ِقبل أٍي من املُوقِّ

تحــدد األهــداف األمنيــة  (STs)  ما ســيتم تقييمه عند اعتماد أحــد منتجات تكنولوجيــا املعلومات. تتم ترجمة 
األهــداف األمنيــة  (STs)  إلــى متطلبــات وظيفية أمنيــة  (SFRs)  أكثر تحديًدا، ُتســتخدم لتقييم األهداف األمنية 

 (STs)  بمزيــد من التفصيل.

كمــا تتضمــن املعاييــر العامــة  (CC)  متطلبات ضمان األمن. أحد املقاييس الشــائعة هو مســتوى ضمان التقييم 
 (EAL) . تجمــع مســتويات ضمــان التقييــم  (EALs)  مًعــا مجموعات متطلبات ضمان األمن  (SARs)  التي تحدث بشــكل 

متكــرر ويمكــن تحديدهــا فــي ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  واألهداف األمنية  (STs)  لدعــم إمكانية للمقارنة.

  (PPs)  األقدم ويتم اســتبدالها بملفــات تعريف الحماية  (PPs)  تمــت أرشــفة العديــد مــن ملفات تعريف الحماية
املســتهدفة، والتــي يتــم تطويرهــا للتركيز على حلــول وبيئات محددة. وفي إطار الجهــود املتضافرة الرامية إلى 

  (iTCs)  تم تأســيس املجتمعــات الفنية الدولية ،CCRA ضمــان اســتمرار االعتــراف املتبادل بن جميع أعضاء
لتطويــر وصيانــة ملفــات تعريــف الحماية التعاونيــة  (cPPs) ، والتي يتم تطويرها منذ البداية بمشــاركة من 

  (PPs)  وتواصــل الجهات املعنيــة جهودها املبذولة لتطوير ملفــات تعريف الحماية .CCRA عــة علــى األنظمــة املُوقِّ
.CCRA املســتهدفة ملجموعات املســتخدمن وترتيبات االعتــراف املتبادلة بخالف

بــدأت  Apple  فــي الســعي للحصول على الشــهادات بموجب  CCRA  املُحدّث مــع  cPPs  املحددة ابتداًء من أوائل 
ــعت  عام 2015. ومنذ ذلك الحن حصلت  Apple  على شــهادات املعايير العامة لكل إصدار  iOS  رئيســي ووسَّ

م من ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  الجديدة. التغطيــة لتشــمل الضمــان األمني املقدَّ

تلعــب  Apple  دوًرا فعــااًل داخــل املجتمعــات التقنية التي تركــز على تقييم تقنيات أمن أجهزة الجوال. ويشــمل 
 . (cPPs)  املســؤولة عن تطويــر وتحديث ملفات تعريــف الحماية التعاونية  (iTCs)  ذلــك املجتمعــات الفنيــة الدولية

وتواصــل  Apple  تقييــم الشــهادات ومعالجتها وفًقا مللفــات تعريف  PPs  و  cPPs  الحالية.

يتم تنفيذ شــهادات أنظمة  Apple  األساســية ألســواق أمريكا الشــمالية بشــكل عام مع شــراكة أمن املعلومات 
الوطنــي  (NIAP)  التــي تحتفــظ بقائمة من املشــاريع قيــد التقييم حالًيا ولكن لم يتــم اعتمادها بعد.

 باإلضافة إلى شــهادات األنظمة األساســية العامة املدرجة، تم إصدار شــهادات أخرى إلثبات متطلبات أمن 
معينة لبعض األســواق.

https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc


10 شــهادات األمن ومركــز االمتثال

Secure Enclave شهادات األمن ملعالج

Secure Enclave خلفية شهادة
  Apple مضمنة في   Apple -   من  SEP  تــي وحــدة تشــفير األجهــزة - وحدة تشــفير مخزن املفاتيح اآلمن فــي تأ

SOC    املوجــود فــي املنتجــات التالية: سلســلة  A  من  Apple  لـ  iPhone  و iPad، وسلســلة  M  ألجهزة كمبيوتر 
Mac   املــزودة برقاقــة Apple، وسلســلة  S  لـ Apple Watch، وسلســلة  T  للرقاقــة األمنية املوجودة في أجهزة 

كمبيوتــر  Mac  املســتندة إلــى  Intel  بدًءا مــن  iMac  Pro الذي تم طرحه في عام 2017.

فــي عــام 2018، قامــت  Apple  باملزامنــة مع التحقق من صحة وحدات تشــفير البرامج مع أنظمة التشــغيل املطروحة 
فــي عــام iOS 11 :2017 و macOS 10.13 و tvOS 11 و watchOS 4. تــم التحقق فــي البداية من صحة وحدة 

تشــفير مكونــات  SEP  املاديــة املحــددة على أنها وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن في  SEP  من  Apple  إصدار 
. FIPS 140-2 وفًقــا ملتطلبات املســتوى األمني األول من  v1 .0

فــي عــام 2019، قامــت  Apple  بالتحقــق من صحة وحــدة املكونات املادية وفًقا ملتطلبات املســتوى األمني الثاني 
مــن FIPS 140-2  وتحديــث معــرف إصــدار الوحدة إلى v9 .0  من أجل املزامنة مع إصــدارات عمليات التحقق من 
 iOS 12 املقابلــة. في عام 2019، تضمن ذلك  corecrypto  Kernel و  corecrypto  صحــة وحــدات مســتخدم

.watchOS 5 و tvOS 12 و macOS 10.14 و

فــي عامــي 2020 و2021، تســعى  Apple  إلــى التحقــق من صحة التوافق مع FIPS 140-3 ، ومع ضمان إضافي ملســتوى 
. M1  و  S6  و  A14  و  A13  رقاقات :Apple األمــان 3 ملتطلبــات األمــان املادية لرقاقات

تشــارك  Apple  أيًضــا بفعاليــة في التحّقق من صحة وحدات مســتخدم  corecrypto  و  corecrypto  Kernel لكل 
إصــدار رئيســي مــن نظــام التشــغيل. ال يمكن إجــراء التحقق من صحة التوافق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر مع 	
 Apple  لتقديــم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضــاف الوحدة إلــى قائمة الوحدات قيد املعالجــة. تعمل قائمة الوحدات 

قيــد املعالجــة  MIP  علــى تتبــع التقــدّم املحــرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة  CMVP  في أربع مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقــة وإضافتها إلى قائمة  	
وحدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي CMVP   فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية لعام 2020 و2021 التي يتــم اختبارها حالًيا بواســطة املختبر للتوافق 
.   FIPS 140-3   مع

أكمــل مخــزن املفاتيــح اآلمــن  (SKS)  الخاص بنظام التشــغيل لعامي 2020 و2021 االختبــارات املعملية وقد أوصى به 
املختبــر ليتــم التحقــق مــن صحته بواســطة CMVP. وهو مدرجة فــي قائمة الوحدات قيد املعالجــة وبمجرد التحقق 

مــن صحتــه ســينتقل إلى قائمة وحدات التشــفير النمطية التي تــم التحقق من صحتها.

تخضع مســاحة املســتخدم في iOS 15 (2021)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات املعملية. 
وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع إصدارات 
  tvOS و  macOS  و  iPadOS  و  iOS  2021 مــن

watchOS و 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 النــوع: املكونات املادية  
(A9-  A14 ،  T2 ،  M1 ،  S3-  S6 )

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل:  sep OS  املوزَّع مع إصدارات 
  tvOS و  macOS  و  iPadOS  و  iOS  2021 مــن

watchOS و 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 النــوع: املكونات املادية  
(A13 ،  A14 ،  S6 ،  M1 )

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل:  sep OS  املوزَّع مع إصدارات 
  tvOS و  macOS  و  iPadOS  و  iOS  2020 مــن

watchOS و 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

النــوع: املكونات املادية 
 (A9-  A14 ،  T2 ،  M1 ،  S3-  S6 )

املســتوى األمني العام: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Basic&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل:  sep OS  املوزَّع مع إصدارات 
  tvOS و  macOS  و  iPadOS  و  iOS  2020 مــن

watchOS و 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

النــوع: املكونات املادية 
 (A13 ،  A14 ،  S6 ،  M1 )

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

   FIPS 140-2   شهادات
. FIPS 140-2 يوضــح الجــدول أدنــاه وحدات التشــفير النمطيــة التي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق مع

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 2 - 5 - 2021

3811 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنــوان: وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن 
 v1 .0 اإلصدار  Apple  مــن

نظام التشــغيل: 
macOS 10.15 Catalina لـ   sep OS

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3523 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v9 .0

نظام التشــغيل: 
macOS 10.14 Mojave لـ   sep OS

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3223 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v1 .0

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra لـ   sep OS

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/3223_APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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 (CC)  شهادات املعايير العامة
تشــارك  Apple  بفعاليــة فــي تقييمــات املعايير العامة حيــث تغطي ملفات تعريف الحماية املناســبة وظائف األمن 

.Apple لتقنية 

 )CC(  حالة شهادة املعايير العامة
يحتفــظ مخطــط الواليــات املتحــدة، الذي تديره NIAP، بقائمة مــن املنتجات قيد التقييم، وتشــمل هذه القائمة 

املنتجــات التــي تخضــع حالًيــا للتقييــم في الواليات املتحدة مــع مختبر اختبار املعاييــر العامة  (CCTL)  املعتمد من 
NIAP   والتــي أكملــت اجتمــاع انطــالق التقييــم  (أو ما يعادله)  حيث تقبل إدارة  CCEVS  رســمًيا املنتــج قيد التقييم.

بعــد اعتمــاد املنتجــات، ُتدرج  NIAP  الشــهادات الصالحة حالًيــا في قائمة املنتجات املتوافقــة. وبعد عامن تتم 
مراجعــة هــذه الشــهادات للتأكــد من توافقها مع السياســة الراهنــة للحفاظ على الضمان. بعــد انتهاء تاريخ الحفاظ 

علــى الضمــان، تنقل  NIAP  قائمة الشــهادات إلى قائمة املنتجات املؤرشــفة.

تســرد بوابــة املعاييــر العامة الشــهادات التي يمكن االعتراف بها بشــكل متبادل بموجب ترتيــب االعتراف باملعايير 
العامــة  (CCRA) . قــد تحتفــظ بوابــة املعايير العامــة  (CC)  باملنتجات في قائمة املنتجــات املعتمدة ملدة 5 أعوام، 

ويتم االحتفاظ بالســجالت بواســطة بوابة املعايير العامة  (CC)  في الشــهادات املؤرشــفة.

يوضــح الجــدول أدنــاه الشــهادات التي يتــم تقييمها حالًيا بواســطة املختبر، أو التي تم اعتمادها علــى أنها متوافقة 
مــع املعايير العامة.

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

sep OS :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

]2020[  Apple   Secure   Enclave  :العنــوان

CPP_DSC_ V1 .0 :ملفــات تعريــف الحماية

 Secure  Enclave :املكونــات املادية
 (A9-  A14 ،  M1 ،  T2 ،  S3-  S6 ) لـ 

 iOS 14، املوزَّع مع  sep OS  :البرامــج
 iPadOS 14، macOS 11 Big Sur،

tvOS 14، watchOS 7

الشهادات اإلضافية
. FIPS 140-3 التي ال تســتخدم املعايير العامة أو Secure  Enclave  يوضح الجدول أدناه شــهادات

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
7 - 12 - 2019 إلــى 26 - 12 - 2022

CFNR201902910002  :الشهادات 
 (.P.R الصــن: شــهادة التكنولوجيا 

للخدمــات املاليــة املتنقلة)

النســخة الصينية

النســخة اإلنجليزية

العنــوان: بيئــة تنفيذ موثوقــة للمحطة 
ملتنقلة ا

iOS 13.5.1 :نظام التشــغيل

  JR/T 0156-2017   :املواصفات

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11086-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/A-TEE2020-12-04_cn.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/A-TEE2021-02-09_en.pdf
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شهادات األمن لشريحة  Apple  T2 األمنية

خلفية عملية التحقق من صحة وحدة التشفير
  Apple بفعاليــة فــي التحقــق من صحــة البرامج املدمجة ووحدات املكونات املادية الخاصة بشــركة  Apple  تشــارك

  لكل إصدار رئيســي من نظام التشــغيل. ال يمكن إجراء التحقق من صحة التوافق إال على نســخة إصدار 
النهائية. الوحدة 

فــي عــام 2020، اعتمــدت  CMVP  املعيار الدولي، ISO/IEC 19790 ، كأســاس ملعيار معالجــة املعلومات الفيدرالية 
.  (FIPS)  140-3

باإلضافــة إلــى وحــدة معالجــة   Intel املركزية، تحتــوي معظم أجهزة كمبيوتر  Mac  منذ عــام 2017 أيًضا على رقاقة 
Apple  T2  أمنيــة منفصلــة وهــي نظــام يعتمد على رقاقة  Apple  من الســيليكون  (SoC) . تســتخدم أجهزة كمبيوتر 

Mac   املســتندة إلــى رقاقــة  T2  جميع وحدات التشــفير الخمس لخدمــات متنوعة على الجهاز.

	   Mac على أجهزة كمبيوتر  macOS  مســتخدمة بواســطة)   Intel   لـ  Corecrypto  وحدة مســتخدم
 (Intel املستندة إلى 

	   Mac على أجهزة كمبيوتر  macOS  مســتخدمة بواســطة)   Intel   لـ  Corecrypto    kernel  وحدة
 (Intel املستندة إلى 

	 ( T2  مســتخدمة بواســطة رقاقة)  ARM  لـ  Corecrypto  وحدة مســتخدم

	 ( T2  مســتخدمة بواســطة رقاقة)  ARM  لـ Corecrypto  kernel  وحدة

 وحدة تشــفير مخزن املفاتيح اآلمن (مســتخدمة بواســطة معالج  Secure  Enclave املضمن في  	
( T2  رقاقة

مالحظــة: الوحــدات املســتندة إلى ســيليكون  Apple  املثبتة على رقاقة  T2  هي نفســها تلــك املثبتة على 
.Apple من  M  وسلســلة  S  وسلســلة  A  األخرى مثل سلســلة  Apple  ســيليكون

حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر مع 	
  Apple  لتقديــم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 

الوحــدات قيــد املعالجــة   MIP علــى تتبــع التقــدّم املحرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة   CMVP في أربع 
مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقــة وإضافتها إلى قائمة  	
وحدات

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
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التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

أكملت الوحدات النمطية لعام 2020 ملســاحة املســتخدم، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات 
 املعمليــة وقــد أوصــى بها املختبــر ليتم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في 

قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

تخضع الوحدات النمطية لعام 2020 ملســاحة املســتخدم، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات 
املعمليــة. وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن  سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

نظام التشــغيل: 
macOS 12 Monterey لـ   sep OS

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

نظام التشــغيل: 
macOS 12 Monterey لـ   sep OS

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

نظام التشــغيل: 
macOS 12 Monterey لـ   sep OS

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (T2 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/HT208436
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

 macOS 11 لـ   sep OS :نظام التشــغيل
Big Sur

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

 macOS 11 لـ   sep OS :نظام التشــغيل
Big Sur

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

 macOS 11 لـ   sep OS :نظام التشــغيل
Intel Big  Sur  على 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

   FIPS 140-2   شهادات
. FIPS 140-2 يوضــح الجــدول أدنــاه وحدات التشــفير النمطيــة التي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق مع

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3856 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

  sep OS :نظام التشــغيل
macOS 10.15 Catalina لـ 

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3855 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v10 .0 اإلصــدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.15 Catalina لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/HT209000
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 5 - 2 - 2021

3811 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنــوان: وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن 
 v10 .0 اإلصدار  Apple  Corecrypto

  sep OS :نظام التشــغيل
macOS 10.15 Catalina لـ 

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 4 - 2019

3438 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple العنوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Corecrypto

نظام التشــغيل: 
macOS 10.14 Mojave لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 11 - 4 - 2019

3433 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.14 Mojave لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3523 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v9 .0

نظام التشــغيل: 
macOS 10.14 Mojave لـ   sep OS

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 6 ،2018 - 5 - 22 ،2018 - 3 - 9

3148 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 3 ،2018 - 5 - 17 ،2018 - 3 - 9

3147 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 7 - 2018

3223 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v1 .0

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra لـ   sep OS

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2828 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.12 Sierra لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2827 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.12 Sierra لـ   sep OS

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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شــهادات أمن أنظمة التشغيل

Apple نظرة عامة على شهادات أمن أنظمة التشغيل في
   (FIPS)   140-2 /-3 بشــهادات التحقــق من صحــة التوافق مع معيار معالجــة املعلومات الفيدرالية  Apple  تحتفــظ

 للبرامــج الثابتــة الخاصــة بـــ  sepOS  و  T2  باإلضافة إلى الشــهادات األخرى. تبدأ  Apple  بالكتل البرمجية اإلنشــائية 
للشــهادات التي تنطبق على نطاق واســع عبر أنظمة أساســية متعددة عند الحاجة. الكتلة البرمجية اإلنشــائية 
األولى هي التحقق من صحة التشــفير املســتخدم لعمليات نشــر وحدة تشــفير البرامج واملكونات املادية داخل 

 ،Secure Enclave والكتلة البرمجية اإلنشــائية الثانية هي شــهادة .Apple أنظمة التشــغيل املطورَّة من
املضمنــة فــي العديــد من أجهزة Apple. والثالثة هي شــهادة  Secure Element  (SE) املوجودة في أجهزة 

Apple   التــي تحتــوي علــى  Touch  ID واألجهزة التي تحتوي على Face ID. وتشــكِّل الكتل البرمجية اإلنشــائية 
لشــهادة املكونات املادية هذه أساًســا لشــهادات أمن النظام األساسي األوسع.

عمليات التحقق من صحة خوارزمية التشفير
يعــد التحقــق مــن صحــة التنفيذ للعديد من خوارزميات التشــفير ووظائف األمان ذات الصلة شــرطًا أساســًيا للتحقق 

مــن صحــة FIPS 140-3  ودعًمــا للشــهادات األخرى. وتتم إدارة عملية التحقق بواســطة برنامــج التحقق من صحة 
  Apple يمكــن العثور على شــهادات التحقق من صحة عمليــات التنفيذ في .NIST فــي  (CAVP)  خوارزميــة التشــفير

.CAVP باســتخدام أداة البحث في 

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-algorithm-validation-program
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-algorithm-validation-program/validation-search?searchMode=criteria&vendor=Apple&productType=-1&ipp=25
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  FIPS 140-2 /3  :عمليات التحقق من صحة وحدات التشفير 
) ISO/IEC 19790(

تــم التحقــق مــن صحة وحدات التشــفير في أنظمة تشــغيل  Apple  مراًرا وتكراًرا بواســطة برنامــج التحقق من صحة 
وحــدة التشــفير  (CMVP)  بمــا يتوافــق مع معاييــر معالجة املعلومات الفيدراليــة األمريكية 140-2  (FIPS)   بعد كل 

  CMVP جميع الوحدات إلى  Apple  إصدار رئيســي من أنظمة التشــغيل منذ 2012. بعد كل إصدار رئيســي، تقدم
 للتحقــق مــن صحــة التشــفير بالكامــل. وتوفر هذه الوحدات التي تــم التحقق منها عمليات تشــفير للخدمات التي 

توفرهــا Apple، وتكون متوفرة لالســتخدام بواســطة التطبيقات التابعــة لجهات خارجية.

تحقق  Apple  مســتوى األمن األول كل عام للوحدات املســتندة لبرامج "وحدة  CoreCrypto  لـ Intel" و "وحدة 
  Corecrypto وحدة" ،Apple وبالنســبة لســيليكون .macOS لنظام التشــغيل "Intel لـ  CoreCrypto  Kernel

 لـــ ARM" و "وحــدة   Corecrypto  Kernelلـــ ARM" متوفر لـ  iOS  و  iPadOS  و  tvOS  و  watchOS  والبرامج 
.Mac األمنية املضمنة فــي أجهزة كمبيوتر Apple  T2  الثابتــة فــي رقاقــة

فــي 2019، حققــت  Apple  املســتوى األمنــي الثاني من FIPS 140-2  األول لوحدة تشــفير املكونات املادية 
املدمجــة التــي تــم تحديدها علــى أنها "مخزن املفاتيح اآلمن لوحدة Apple Corecrypto" مما يتيح االســتخدام 

الحكومــي املعتمــد فــي الواليــات املتحدة األمريكية للمفاتيح املُنشــأة واملُدارة في Secure Enclave. وتواصل 
 Apple   الســعي نحو إجراء عمليات التحّقق لوحدة تشــفير املكونات املادية مع كل إصدار نظام تشــغيل 

متواتر. رئيسي 

تــم اعتمــاد   FIPS 140-3    مــن ِقبــل وزارة التجــارة األمريكية في 2019. أبرز تغيير في هذا اإلصــدار من املعايير هو 
 .   ISO/IEC 24759  :2017 ومعيــار االختبار املصاحب    ISO/IEC 19790  :2015 وباألخــص   ISO/IEC  مواصفــة معاييــر

طرح  CMVP  برنامج انتقال وأوضح أنه ابتداًء من 2020 ســيبدأ التحقق من صحة وحدات التشــفير باســتخدام 
 FIPS 140-3      كأســاس. تهــدف وحــدات  Apple  للتشــفير إلى تلبية معاييــر FIPS 140-3  واالنتقال إليها في 

أقرب وقت ممكن.

بالنســبة لوحــدات التشــفير املوجــودة حالًيا في عمليــات االختبار والتحقق من الصحــة، يحتفظ  CMVP  بقائمتن 
منفصلتــن قــد تحتويــان علــى معلومــات حول عمليات التحقق املقترحة. بالنســبة لوحدات التشــفير قيد االختبار 

مــع مختبــر معتمــد، قــد تســرد قائمــة عمليات التنفيذ قيد االختبار اســم الوحدة. بعد أن ينتهــي املختبر من االختبار 
ويوصــي بالتحقــق مــن الصحــة من ِقبل CMVP، تظهر وحدات تشــفير  Apple  في قائمة الوحــدات قيد املعالجة. 

ويكتمــل حالًيــا االختبــار املعملــي وُينتظــر التحقق من صحة االختبار بواســطة CMVP. نظًرا ألن طــول عملية التقييم 
يمكــن أن يختلــف، انظــر إلــى قائمتــي العملية أعــاله لتحديد الحالة الراهنة لوحدات تشــفير  Apple  بن تاريخ إصدار 

.CMVP نظام تشــغيل رئيســي وإصدار شــهادة التحقق من الصحة بواســطة

)   ISO/IEC 15408  ( شهادات املنتج: املعايير العامة
تعد املعايير العامة (   ISO/IEC 15408   )  معياًرا تســتخدمه العديد من املؤسســات كأســاس إلجراء تقييمات 

األمن ملنتجــات تقنية املعلومات.

بالنســبة للشــهادات التــي قــد يتم االعتراف بها بشــكل متبــادل بموجب اتفاقية االعتراف باملعاييــر العامة الدولية 
 (CCRA) ، انظــر بوابــة املعاييــر العامــة. يمكن أيًضا اســتخدام مقاييس املعايير العامة خارج  CCRA  بواســطة 
.CCRA وكذلك  SOG-IS  مخططــات التحقــق املحليــة والخاصــة. في أوروبا، يخضع االعتراف املتبــادل التفاقية

الهــدف، كمــا أوضــح مجتمع املعايير العامة، هو تأســيس مجموعــة من املعايير األمنية املعتمــدة دولًيا لتوفير 
تقييــم واضــح وموثــوق للقــدرات األمنيــة ملنتجات تقنية املعلومــات. ومن خالل توفير تقييم مســتقل لقدرة املنتج 

علــى تلبيــة املعاييــر األمنيــة، تمنح شــهادة املعايير العامة للعمــالء ثقة أكبر في أمن منتجــات تقنية املعلومات 
وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر اســتنارة.

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
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ومــع اتفاقيــة االعتــراف باملعاييــر العامة  (CCRA) ، اتفقــت الدول األعضاء على االعتراف بشــهادة منتجات تقنية 
املعلومات بمســتوى الثقة ذاته. التقييمات املطلوبة قبل الحصول على الشــهادة واســعة النطاق وتشــمل:

	  (PPs)  ملفــات تعريف الحماية

	  (STs)  األهداف األمنية

	  (SFRs)  املتطلبــات الوظيفية األمنية

	  (SAR)  متطلبــات ضمان األمن

	  (EALs)  مســتويات ضمان التقييم

ملفــات تعريــف الحمايــة  (PPs) ، عبارة عن مســتندات تحــدد متطلبات األمن لفئة من أنواع األجهــزة مثل التنقل، 
وُتســتخدم لتوفيــر إمكانيــة املقارنة بــن تقييمات منتجــات تكنولوجيا املعلومات ضمن نفس الفئة. وتســتمر 

عضويــة   CCRA جنًبــا إلــى جنــب مــع قائمة متزايدة مــن ملفات تعريف الحماية  (PPs)  املعتمــدة في النمو على 
أســاس ســنوي. ويســمح هذا الترتيب ملطور املنتج باملطالبة بشــهادة واحدة بموجب أي من أنظمة تفويض 

عن املســتهلكن للشــهادة. الشــهادات وطلب االعتراف بها من ِقبل أٍي من املُوقِّ

تحــدد األهــداف األمنيــة  (STs)  ما ســيتم تقييمه عند اعتماد أحــد منتجات تكنولوجيــا املعلومات. تتم ترجمة 
األهــداف األمنيــة  (STs)  إلــى متطلبــات وظيفية أمنيــة  (SFRs)  أكثر تحديًدا، ُتســتخدم لتقييم األهداف األمنية 

 (STs)  بمزيــد من التفصيل.

كمــا تتضمــن املعاييــر العامــة  (CC)  متطلبات ضمان األمن. أحد املقاييس الشــائعة هو مســتوى ضمان التقييم 
 (EAL) . تجمــع مســتويات ضمــان التقييــم  (EALs)  مًعــا مجموعات متطلبات ضمان األمن  (SARs)  التي تحدث بشــكل 

متكــرر ويمكــن تحديدهــا فــي ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  واألهداف األمنية  (STs)  لدعــم إمكانية للمقارنة.

  (PPs)  األقدم ويتم اســتبدالها بملفــات تعريف الحماية  (PPs)  تمــت أرشــفة العديــد مــن ملفات تعريف الحماية
املســتهدفة، والتــي يتــم تطويرهــا للتركيز على حلــول وبيئات محددة. وفي إطار الجهــود املتضافرة الرامية إلى 

  (iTCs)  تم تأســيس املجتمعــات الفنية الدولية ،CCRA ضمــان اســتمرار االعتــراف املتبادل بن جميع أعضاء
لتطويــر وصيانــة ملفــات تعريــف الحماية التعاونيــة  (cPPs) ، والتي يتم تطويرها منذ البداية بمشــاركة من 

  (PPs)  وتواصــل الجهات املعنيــة جهودها املبذولة لتطوير ملفــات تعريف الحماية .CCRA عــة علــى األنظمــة املُوقِّ
.CCRA املســتهدفة ملجموعات املســتخدمن وترتيبات االعتــراف املتبادلة بخالف

بــدأت  Apple  فــي الســعي للحصول على الشــهادات بموجب  CCRA  املُحدّث مــع  cPPs  املحددة ابتداًء من أوائل 
ــعت  عام 2015. ومنذ ذلك الحن حصلت  Apple  على شــهادات املعايير العامة لكل إصدار  iOS  رئيســي ووسَّ

م من ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  الجديدة. التغطيــة لتشــمل الضمــان األمني املقدَّ

تلعــب  Apple  دوًرا فعــااًل داخــل املجتمعــات التقنية التي تركــز على تقييم تقنيات أمن أجهزة الجوال. ويشــمل 
 . (cPPs)  املســؤولة عن تطويــر وتحديث ملفات تعريــف الحماية التعاونية  (iTCs)  ذلــك املجتمعــات الفنيــة الدولية

وتواصــل  Apple  تقييــم الشــهادات ومعالجتها وفًقا مللفــات تعريف  PPs  و  cPPs  الحالية.

يتم تنفيذ شــهادات أنظمة   Apple األساســية ألســواق أمريكا الشــمالية بشــكل عام مع شــراكة أمن املعلومات 
الوطنــي  (NIAP)  التــي تحتفــظ بقائمة من املشــاريع قيــد التقييم حالًيا ولكن لم يتــم اعتمادها بعد.

باإلضافة إلى شــهادات األنظمة األساســية العامة املدرجة، تم إصدار شــهادات أخرى إلثبات متطلبات أمن معينة 
لبعض األسواق.

https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc
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iOS شهادات األمن لـ

iOS خلفية شهادة
  Apple بفعاليــة فــي التحقــق من صحــة البرامج املدمجة ووحدات املكونات املادية الخاصة بشــركة  Apple  تشــارك

 لــكل إصــدار رئيســي مــن نظام التشــغيل. ال يمكن إجــراء التحقق من صحة التوافق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

iOS حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير في
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر  	
مــع  Apple  لتقديم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 

 الوحــدات قيــد املعالجــة  MIP  علــى تتبع التقدّم املحرز في جهــود التحقق من الصحة 
بواســطة  CMVP  في أربع مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

 بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقة وإضافتها إلى  	
قائمــة وحــدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي CMVP   فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

أكملت مســاحة املســتخدم في iOS 14 (2020)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات املعملية 
وقــد أوصــى بهــا املختبــر ليتــم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

تخضع مســاحة املســتخدم في iOS 15 (2021)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات املعملية. 
وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iOS 15 :نظام التشــغيل

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iOS 15 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iOS 15 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

(A9-  A14 )  النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iOS 15 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

(A13 ،  A14 ،  A15 )  النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iOS 14 :نظام التشــغيل

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iOS 14 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iOS 14 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A9-  A14 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iOS 14 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A13-  A14 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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   FIPS 140-2   شهادات
يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية التي يتم اختبارهــا حالًيا والتي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق 

.   FIPS 140-2   مع
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3856 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

iOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3855 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v10 .0 اإلصــدار    Kernel

iOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 5 - 2 - 2021

3811 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنــوان: وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن 
 v1 .0 اإلصدار  Apple  مــن

iOS 13 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 4 - 2019

3438 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Kernel

iOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 11 - 4 - 2019

3433 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple العنوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Corecrypto

iOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3523 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v9 .0

iOS 12 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 6 ،2018 - 5 - 22 ،2018 - 3 - 9

3148 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

iOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 3 ،2018 - 5 - 17 ،2018 - 3 - 9

3147 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار    Kernel

iOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3223 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v1 .0

iOS 11 املوزَّع مع  sep OS  :نظــام التشــغيل

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2828 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

iOS 10 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2827 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

iOS 10 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

اإلصدارات السابقة
وُتدَرج اإلصدارات األقدم من 5 ســنوات بواســطة  CMVP  ضمن حالة قديمة. تحتوي إصدارات  iOS  الســابقة هذه 

علــى عمليــات التحقق من صحة وحدة التشــفير:

	 ( v6 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 9

	 ( v5 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 8

	 ( v4 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 7

	 ( v3 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 6

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
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 )CC(  خلفية شهادة املعايير العامة
 تشــارك  Apple  بفعالية في تقييم  iOS  لكل إصدار رئيســي من نظام التشــغيل. وال يمكن إجراء التقييم 

 إال علــى نســخة نهائيــة من نظام التشــغيل تم طرحها للجمهــور. قبل iPadOS 13.1، كان يطلق 
.iPadOS على  iOS  مســمى

 )CC(  حالة شهادة املعايير العامة
يحتفــظ مخطــط الواليــات املتحــدة، الذي تديره NIAP، بقائمة مــن املنتجات قيد التقييم، وتشــمل هذه القائمة 

املنتجــات التــي تخضــع حالًيــا للتقييــم في الواليات املتحدة مــع مختبر اختبار املعاييــر العامة  (CCTL)  املعتمد من 
NIAP   والتــي أكملــت اجتمــاع انطــالق التقييــم  (أو ما يعادله)  حيث تقبل إدارة  CCEVS  رســمًيا املنتــج قيد التقييم.

بعــد اعتمــاد املنتجــات، ُتدرج  NIAP  الشــهادات الصالحة حالًيــا في قائمة املنتجات املتوافقــة. وبعد عامن تتم 
مراجعــة هــذه الشــهادات للتأكــد من توافقها مع السياســة الراهنــة للحفاظ على الضمان. بعــد انتهاء تاريخ الحفاظ 

علــى الضمــان، تنقل  NIAP  قائمة الشــهادات إلى قائمة املنتجات املؤرشــفة.

تســرد بوابــة املعاييــر العامة الشــهادات التي يمكن االعتراف بها بشــكل متبادل بموجب ترتيــب االعتراف باملعايير 
العامــة  (CCRA) . قــد تحتفــظ بوابــة املعايير العامــة  (CC)  باملنتجات في قائمة املنتجــات املعتمدة ملدة 5 أعوام، 

ويتم االحتفاظ بالســجالت بواســطة بوابة املعايير العامة  (CC)  في الشــهادات املؤرشــفة.

يوضــح الجــدول أدنــاه الشــهادات التي يتــم تقييمها حالًيا بواســطة املختبر، أو التي تم اعتمادها علــى أنها متوافقة 
مــع املعايير العامة.

الحالية الحالة 

ُتجــَرى حالًيــا االختبــارات املعمليــة للتقييمات باســتخدام  NIAP  لـ iOS 15. لحصول على أحــدث املعلومات، انظر 
املنتجــات قيــد التقييم  (NIAP)  وقائمــة املنتجات املتوافقة.

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iOS 15 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

— املستندات: 

i Phone أجهزة :Apple iOS 15 :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
 ( PP- Modules ســيتم تأكيد وحدات)  الجــوال

iOS 14 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 1 - 9 - 2021

معــرف النظام: 11146

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

i Phone أجهزة :Apple iOS 14 :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
 الجــوال، وحــدة عميل VPN، وحدة

 MDM  EP عميــل ،WLAN لعمــالء    PP

iOS 13 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 6 - 11 - 2020

معــرف النظام: 11036

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

i Phone على  Apple  iOS 13 :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
 الجــوال، وحــدة عميل VPN، وحدة

 MDM  EP عميــل ،WLAN لعمــالء    EP

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11146
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11146-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11036
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-ci.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11036-aar.pdf
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iOS شهادات املعايير العامة املؤرشفة لـ
تحتــوي إصــدارات  iOS  الســابقة هــذه على عمليات تقييم املعايير العامة. تتم أرشــفتها بواســطة  NIAP  وفًقا 

:NIAP لسياسة 

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iOS 12 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 14 - 3 - 2019

معــرف النظام: 10937

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

iOS 12 مثبــت عليه  i Phone  :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، وحــدة عميل VPN، عميل الشــبكة 
 MDM  EP عميــل ،EP املحليــة الالســلكية

iOS 11 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 17 - 7 - 2018

معــرف النظام: 10851

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

Apple iOS 11 العنوان: 

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، عميل الشــبكة املحلية الالســلكية 

 MDM  EP عميــل ،EP

iOS 10 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 27 - 7 - 2017

معــرف النظام: 10782

املســتندات: الهدف األمني، اإلرشــاد

  i Phone علــى أجهزة iOS 10.2 :العنــوان
i Pad و 

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، عميل الشــبكة املحلية الالســلكية 

 MDM  EP عميــل ،EP

iOS 10 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 27 - 7 - 2017

معــرف النظام: 10792

املســتندات: الهدف األمني، اإلرشــاد

العنــوان: عميــل  VPN  لـ iOS 10.2 على 
i Pad و   i Phone

  PPملفــات تعريــف الحماية: وحدة 
VPN لعميــل  

iOS 9 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 14 - 10 - 2016

معــرف النظام: 10725

املســتندات: الهدف األمني، اإلرشــاد

MDM مــع عميل iOS 9.3.2 :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
 MDM  EP الجــوال، عميل

iOS 9 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 13 - 10 - 2016

معــرف النظام: 10714

املســتندات: الهدف األمني، اإلرشــاد

العنــوان: عميــل  VPN  لنظام التشــغيل على 
i Pad و   i Phone

  PP ملفــات تعريــف الحماية: وحدة
VPN  لعميل 

iOS 9 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 28 - 1 - 2016

معــرف النظام: 10695

املســتندات: الهدف األمني، اإلرشــاد

iOS 9 العنوان: 

 ملفــات تعريف الحماية: أساســيات 
الجوال الجهاز 

https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=10937
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st-vid10937-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10937-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10851-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10851-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://developer.apple.com/documentation/http_live_streaming
https://developer.apple.com/documentation
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
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iPadOS شهادات األمن لـ

iPadOS خلفية شهادة
 تشــارك  Apple  تشــارك في التحقق من صحة أنظمة تشــغيل  Apple  لكل إصدار رئيســي من نظام 
 التشــغيل، باســتخدام ملفات تعريف حماية تعاونية مناســبة ومســتويات أمن FIPS 140-3 . ال 

يمكــن إجــراء التحقــق من صحة التوافق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

iPadOS 13.1 قبل .iPadOS إلى  iPad  مالحظة: في عام 2019، تم تغيير اســم نظام التشــغيل ألجهزة 
.iPadOS على  iOS  كان يطلق مســمى ،

iPadOS حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير في
 يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير 

ضمــن الثالث قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر  	
مــع  Apple  لتقديم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 

  CMVP علــى تتبــع التقدّم املحرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة  MIP  الوحــدات قيــد املعالجــة 
في أربع مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

 بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقة وإضافتها إلى  	
قائمــة وحــدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي  CMVP  فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

أكملت مســاحة املســتخدم في iPadOS 14 (2020)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات 
 املعمليــة وقــد أوصــى بها املختبــر ليتم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في 

قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

 تخضع مســاحة املســتخدم في iPadOS 15 (2021)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات 
املعمليــة. وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iPadOS 15 :نظام التشــغيل

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

iPadOS 15 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
iPadOS 15

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A9-  A14 ،  M1 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
iPadOS 15

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A9-  A14 ،  M1 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/ht207249
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iPadOS 14 :نظام التشــغيل

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

iPadOS 14 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
iPadOS 14

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A9-  A14 ،  M1 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
iPadOS 14

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A9-  A14 ،  M1 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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   FIPS 140-2   شهادات
يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية التي يتم اختبارهــا حالًيا والتي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق 

.   FIPS 140-2   مع

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3856 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

iPadOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3855 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v10 .0 اإلصــدار    Kernel

iPadOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 5 - 2 - 2021

3811 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنــوان: وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن 
 v10 .0 اإلصدار  Apple  Corecrypto

نظــام التشــغيل:  sep OS  املوزَّع مع 
iPadOS 13

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 4 - 2019

3438 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Kernel

iOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 11 - 4 - 2019

3433 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple العنوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Corecrypto

iOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3523 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v9 .0

iOS 12 املوزَّع مع  sep OS  :نظــام التشــغيل

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 6 ،2018 - 5 - 22 ،2018 - 3 - 9

3148 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

iOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة:
2018 - 7 - 3 ،2018 - 5 - 17 ،2018 - 3 - 9

3147 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار    Kernel

iOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3223 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v1 .0

iOS 11 املوزَّع مع   sep OS :نظــام التشــغيل

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2828 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

iOS 10 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2016

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 1 - 2 - 2017

2827 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   iOS   Corecrypto العنــوان: وحدة
 v7 .0 اإلصدار    Kernel

iOS 10 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

اإلصدارات السابقة
وُتدَرج اإلصدارات األقدم من 5 ســنوات بواســطة  CMVP  ضمن حالة قديمة. تحتوي إصدارات  iOS  الســابقة هذه 

علــى عمليــات التحقق من صحة وحدة التشــفير:

	 ( v6 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 9

	 ( v5 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 8

	 ( v4 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 7

	 ( v3 .0 اإلصدار  corecrypto  وحــدات) iOS 6

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2828
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2828.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/2827
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/Certificate_2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/140sp2827.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
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 )CC(  خلفية شهادة املعايير العامة
تشــارك  Apple  بفعالية في تقييم  iPadOS  لكل إصدار رئيســي من نظام التشــغيل. وال يمكن إجراء التقييم إال 

علــى نســخة نهائية من نظام التشــغيل تــم طرحها للجمهور.

 )CC(  حالة شهادة املعايير العامة
يحتفــظ مخطــط الواليــات املتحــدة، الذي تديره NIAP، بقائمة مــن املنتجات قيد التقييم، وتشــمل هذه القائمة 

املنتجــات التــي تخضــع حالًيــا للتقييــم في الواليات املتحدة مــع مختبر اختبار املعاييــر العامة  (CCTL)  املعتمد من 
NIAP   والتــي أكملــت اجتمــاع انطــالق التقييــم  (أو ما يعادله)  حيث تقبل إدارة  CCEVS  رســمًيا املنتــج قيد التقييم.

بعــد اعتمــاد املنتجــات، ُتدرج  NIAP  الشــهادات الصالحة حالًيــا في قائمة املنتجات املتوافقــة. وبعد عامن تتم 
مراجعــة هــذه الشــهادات للتأكــد من توافقها مع السياســة الراهنــة للحفاظ على الضمان. بعــد انتهاء تاريخ الحفاظ 

علــى الضمــان، تنقل  NIAP  قائمة الشــهادات إلى قائمة املنتجات املؤرشــفة.

تســرد بوابــة املعاييــر العامة الشــهادات التي يمكن االعتراف بها بشــكل متبادل بموجــب اتفاقية االعتراف 
باملعاييــر العامــة  (CCRA) . قــد تحتفــظ بوابة املعاييــر العامة  (CC)  باملنتجات في قائمــة املنتجات املعتمدة ملدة 

5 أعوام، ويتم االحتفاظ بالســجالت بواســطة بوابة املعايير العامة  (CC)  في الشــهادات املؤرشــفة.

يوضــح الجــدول أدنــاه الشــهادات التي يتــم تقييمها حالًيا بواســطة املختبر، أو التي تم اعتمادها علــى أنها متوافقة 
مــع املعايير العامة.

الحالية الحالة 

ُتجــَرى حالًيــا االختبــارات املعملية للتقييمات باســتخدام  NIAP  لـ iPadOS 15. لحصــول على أحدث املعلومات، 
انظــر املنتجــات قيد التقييم  (NIAP)  وقائمــة املنتجات املتوافقة.

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iPadOS 15 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 14 - 3 - 2019

معــرف النظام: —

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

iOS 12 مثبــت عليه  i Pad  :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، وحــدة عميل VPN، عميل الشــبكة 
 MDM  EP عميــل ،EP املحليــة الالســلكية

iPadOS 14 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 1 - 9 - 2021

معــرف النظام: 11147

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

i Pad أجهزة :Apple iPadOS 14 :العنــوان

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، وحــدة عميل VPN، عميل الشــبكة 
 MDM  EP عميــل ،EP املحليــة الالســلكية

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11238-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11147-aar.pdf
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العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iPadOS 13 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 6 - 11 - 2020

معــرف النظام: 11036

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

 العنــوان: iPadOS 13 على 
أجهــزة  i Pad  الجوالة

ملفــات تعريــف الحماية: أساســيات الجهاز 
الجــوال، وحــدة عميل VPN، عميل الشــبكة 
 MDM  EP عميــل ،EP املحليــة الالســلكية

اإلصدارات السابقة
تحتــوي إصــدارات  iOS  الســابقة هــذه على عمليات تقييم املعايير العامة. تتم أرشــفتها بواســطة  NIAP  وفًقا 

:NIAP لسياسة 

iOS 12 (معــرف النظام: 10937) 	

iOS 11 (معــرف النظام: 10851) 	

iOS 10 (معــرف النظام: 107782، 10792) 	

iOS 9 (معــرف النظام: 10725، 10714، 10695) 	

https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11036
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-ci.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-st.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-agd.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-vr.pdf
https://www.niap-ccevs.org/MMO/Product/st_vid11036-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
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macOS شهادات األمن لـ

macOS خلفية شهادة
تشــارك  Apple  تشــارك في التحقق من صحة أنظمة تشــغيل  Apple  لكل إصدار رئيســي من نظام التشــغيل، 

باســتخدام ملفــات تعريــف حماية تعاونية مناســبة ومســتويات أمن FIPS 140-3 . ال يمكن إجــراء التحقق من صحة 
التوافــق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

macOS حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير في
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر مع 	
  Apple  لتقديــم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 
 الوحــدات قيــد املعالجــة  MIP  علــى تتبــع التقدّم املحرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة  CMVP  في 

أربع مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

 بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقة وإضافتها إلى  	
قائمــة وحــدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي  CMVP  فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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.Mac يوضــح الجدول أدناه وحدات التشــفير التي تنطبــق على تقنية ،Apple Mac بالنســبة ألجهــزة كمبيوتــر

أجهــزة كمبيوتر   Mac املزودة وحدة التشــفير
Apple بســيليكون

أجهــزة كمبيوتر   Mac املزودة 
برقاقــة   Apple  T2أمنية

أجهــزة كمبيوتر   Mac املســتندة 
إلــى   Intel وال تحتــوي على رقاقة 

  Apple  T2األمنية

 مســاحة مستخدم 
Apple سيليكون 

  

Apple ســيليكون   Kernel  

Intel مســاحة مستخدم 

 Intel  Kernel 

 تخزيــن املفاتيح اآلمن

   FIPS 140-3   شهادات
في عام 2020، أصدرت  Apple  أجهزة كمبيوتر  Mac  املســتندة إلى ســيليكون Apple. يشــار إلى إمكانية تطبيق 

وحــدات التشــفير علــى أجهــزة كمبيوتــر رقاقات  Apple  أو أجهزة كمبيوتر  Mac  املســتندة إلى  Intel  في عمود 
"معلومــات الوحــدة النمطية" في الجدول أدناه.

 .Intel املســتندة إلى  Mac  األمنية في العديد من أجهزة كمبيوتر Apple  T2  مالحظــة: يتــم تضمــن رقائــق
للحصول على معلومات حول شــهادات رقاقة  T2 ، انظر شــهادات األمن لشــريحة  Apple  T2 األمنية.

 macOS  ssh عميل

  FIPS 140-3 التي تم التحقق مــن صحتها لخوارزميات  FIPS 140-3 الســتخدام وحــدات  OpenSSH  يمكــن تكويــن
ع وموثق ومتاح من  Apple  باســتخدام كلمة  ت موقَّ  املحددة. يمكن للمؤسســات تشــغيل ُمثبِّ

:Mac ــت ملفن على جهاز الســر FIPS140 Mode . يضع املُثبِّ

	 /private/etc/ssh/ssh_config.d/ يتــم وضعه في :fips_ssh_config

	 /private/etc/ssh/sshd_config.d/ يتــم وضعه في :fips_sshd_config

يســتخدم  macOS  بعــد ذلــك هــذه امللفات لتقييد الشــفرات املتاحة لـ  OpenSSH  على تلك التــي تم التحقق من 
صحتها من قبل  NIST  والتأكد من أن عميل  OpenSSH  يســتخدم وحدة التشــفير التي يوفرها النظام األساســي 
والتــي تــم التحقــق مــن صحتها. يمكن للمســؤولن أيًضا إنشــاء ملفاتهم الخاصة. ملزيد مــن املعلومات، انظر صفحة 

apple_ssh_and_fips  فــي macOS 12.0.1 أو أحدث.

https://apple.box.com/v/SSH-FIPS-Mode
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الحالية الحالة 

أكملت مســاحة املســتخدم في macOS 11 Big Sur، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات 
 املعمليــة وقــد أوصــى بها املختبــر ليتم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في 

قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

تخضع مســاحة املســتخدم في macOS 12 Monterey، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات 
املعمليــة. وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

 macOS 12  Monterey :نظام التشــغيل
Apple علــى رقاقات 

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

 macOS 12  Monterey :نظام التشــغيل
Apple علــى رقاقات 

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

 macOS 12  Monterey :نظام التشــغيل
Intel  على 

البيئــة: Intel، املتســخدم، البرامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

 macOS 12  Monterey :نظام التشــغيل
Intel  على 

البيئــة: Intel، Kernel، البرامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_Tz115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spTz115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T2115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT2115.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel_ccv12.pdf
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معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
macOS 12  Monterey  علــى رقاقات 

 macOS 12 املــوزَّع مع  Apple،  sep OS
 T2  مع   Intel علــى   Monterey

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

( T2  و  M1)  النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12 .0 اإلصدار 

نظام التشــغيل: 
 macOS 12  Monterey املــوزَّع مع   sep OS

Apple علــى رقاقات 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (M1 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

املســتوى األمني املادي: 3

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

  macOS 11 Big  Sur :نظــام التشــغيل 
Intel  على 

البيئــة: Intel، املتســخدم، البرامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

macOS 11 Big  Sur :نظام التشــغيل 
Intel على 

البيئــة: Intel، Kernel، البرامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

  macOS 11 Big  Sur :نظام التشــغيل 
Apple علــى رقاقات

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1756.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1756.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1758.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

  macOS 11 Big  Sur :نظام التشــغيل 
Apple علــى رقاقات

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
 Apple، علــى رقاقات  macOS 11 Big  Sur

macOS 11 Big Sur املــوزَّع مع   sep OS
Intel على 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (M1 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظام التشــغيل: 
 macOS 11 Big  Sur املــوزَّع مع   sep OS

Apple علــى رقاقات 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (M1 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
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   FIPS 140-2   شهادات
يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية التي يتم اختبارهــا حالًيا والتي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق 

.   FIPS 140-2   مع

أكملت مســاحة املســتخدم في macOS 10.15 Catalina، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات 
 املعمليــة وقــد أوصــى بها املختبــر ليتم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في 

قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

 .Intel املســتندة إلى  Mac  األمنية في العديد من أجهزة كمبيوتر Apple  T2  مالحظــة: يتــم تضمــن رقائــق
للحصول على معلومات حول شــهادات رقاقة  T2 ، انظر شــهادات األمن لشــريحة   Apple  T2األمنية.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 24 - 3 - 2021

3859 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنوان: وحدة مســاحة مســتخدم 
 Intel   (ccv10 ) لـ  Apple  Corecrypto

macOS 10.15 Catalina :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 24 - 3 - 2021

3858 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
 Intel   (ccv10 ) لـ  v10 .0 اإلصــدار    Kernel

macOS 10.15 Catalina :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 12 - 4 - 2019

3402 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
Intel لـ  v9 .0 اإلصــدار  Crypto

macOS 10.14 Mojave :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 12 - 4 - 2019

3431 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
Intel لـ  v9 .0 اإلصــدار    Kernel

macOS 10.14 Mojave :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 22 - 3 - 2018

3155 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
Intel لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 22 - 3 - 2018

3156 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
Intel لـ  v8 .0 اإلصــدار    Kernel

نظام التشــغيل: 
macOS 10.13 High Sierra

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3859
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3859.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3859.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3858
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3858.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3858.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3402
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/Certificate_3402.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/140sp3402.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3431
https://developer.apple.com/library/mac/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/StreamingMediaGuide/Introduction/Introduction.html
https://developer.apple.com/library/mac/navigation/
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3155
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/Certificate_3155.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/140sp3155.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT201159/APPLEFIPS_GUIDE_CO_Intel.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3156
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3156.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3156.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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اإلصدارات السابقة
تحتــوي إصــدارات  OS  X و   macOS الســابقة هذه علــى عمليات التحقق من صحة وحدة التشــفير. ويتم إدراج 

اإلصدارات األقدم من 5 ســنوات بواســطة  CMVP  ضمن حالة قديمة:

	   macOS 10  .12 Sierra

	  OS    X 10  .11  El  Capitan

	  OS    X 10  .10 Yosemite

	  OS    X 10  .9 Mavericks

	  OS    X 10  .8  Mountain  Lion

	  OS    X 10  .7 Lion

	  OS    X 10  .6  Snow  Leopard

 )CC(  خلفية شهادة املعايير العامة
تشــارك  Apple  بفعالية في تقييم  macOS  لكل إصدار رئيســي من نظام التشــغيل. وال يمكن إجراء التقييم إال 

علــى نســخة نهائية من نظام التشــغيل تــم طرحها للجمهور.

 )CC(  حالة شهادة املعايير العامة
يحتفــظ مخطــط الواليــات املتحــدة، الذي تديره NIAP، بقائمة مــن املنتجات قيد التقييم، وتشــمل هذه القائمة 

املنتجــات التــي تخضــع حالًيــا للتقييــم في الواليات املتحدة مــع مختبر اختبار املعاييــر العامة  (CCTL)  املعتمد من 
NIAP   والتــي أكملــت اجتمــاع انطــالق التقييــم  (أو ما يعادله)  حيث تقبل إدارة  CCEVS  رســمًيا املنتــج قيد التقييم.

بعــد اعتمــاد املنتجــات، ُتدرج  NIAP  الشــهادات الصالحة حالًيــا في قائمة املنتجات املتوافقــة. وبعد عامن تتم 
مراجعــة هــذه الشــهادات للتأكــد من توافقها مع السياســة الراهنــة للحفاظ على الضمان. بعــد انتهاء تاريخ الحفاظ 

علــى الضمــان، تنقل  NIAP  قائمة الشــهادات إلى قائمة املنتجات املؤرشــفة.

تســرد بوابــة املعاييــر العامة الشــهادات التي يمكن االعتراف بها بشــكل متبادل بموجــب اتفاقية االعتراف 
باملعاييــر العامــة  (CCRA) . قــد تحتفــظ بوابة املعاييــر العامة  (CC)  باملنتجات في قائمــة املنتجات املعتمدة ملدة 

5 أعوام، ويتم االحتفاظ بالســجالت بواســطة بوابة املعايير العامة  (CC)  في الشــهادات املؤرشــفة.

https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
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 يوضــح الجــدول أدنــاه الشــهادات التي يتم تقييمها حالًيا بواســطة املختبر، أو التي تــم اعتمادها على أنها 
متوافقة مــع املعايير العامة.

الحالية الحالة 

 ُتجَرى حالًيا التقييمات باســتخدام  NIAP  لـ macOS 11 و macOS 12 باســتخدام نظام التشــغيل لألغراض 
.(EE و AA  )  (FDE)   العامــة وملفــات تعريــف الحماية للتشــفير الكامل للقرص

لحصــول علــى أحــدث املعلومات، انظر املنتجــات قيد التقييم  (NIAP)  وقائمــة املنتجات املتوافقة.

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

macOS 12 Monterey :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

— املستندات: 

العنــوان: Apple File Vault 2 مع 
macOS 12 Monterey

CPP_FDE_ :ملفــات تعريــف الحماية
 AA_ V2 .0E, CPP_FDE_EE_ V2 .0 E

 (PPs ســيتم تأكيد وحدات)  

macOS 12 Monterey :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

— املستندات: 

macOS 12 Monterey العنوان: 

 PP_OS_ V4 .21 :ملفــات تعريــف الحماية
 (PPs ســيتم تأكيد وحدات) 

macOS 11 Big Sur :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

العنــوان: Apple File Vault 2 مع 
macOS 11 Big Sur

CPP_FDE_ :ملفــات تعريــف الحماية
AA_ V2 .0E، CPP_FDE_EE_ V2 .0E

macOS 11 Big Sur :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

Apple macOS 11 Big Sur العنوان: 

PP_OS_ V4 .21 :ملفــات تعريــف الحماية

macOS 10.15 Catalina :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: 29 - 4 - 2021

معــرف النظام: 11078

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

العنــوان: Apple File Vault 2 على 
ــت عليها  أجهــزة كمبيوتــر  T2  املثبَّ

macOS 10.15 Catalina

CPP_FDE_ :ملفــات تعريــف الحماية
AA_ V2 .0E، CPP_FDE_EE_ V2 .0E

https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc.
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11078
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-ci.pdf
http://help.apple.com/finalcutpro/
https://www.jauntxr.com
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11078-aar.pdf
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العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

macOS 10.15 Catalina :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: 23 - 9 - 2020

معــرف النظام: 11077

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

macOS 10.15 Catalina العنوان: 

PP_OS_ V4 .21 :ملفــات تعريــف الحماية

https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11077
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11077-vr.pdf
https://www.jauntxr.com
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tvOS شهادات األمن لـ

tvOS خلفية شهادة
تشــارك  Apple  بفعالية في التحقق من صحة وحدات التشــفير املرتبطة بكل إصدار رئيســي من tvOS. ال يمكن 

إجــراء التحقــق مــن صحة التوافق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

tvOS حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير في
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

	   Appleيجــب أن يتعاقد املختبر مع ،CMVP لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في 
االختبار.  لتقديم 

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 

الوحــدات قيــد املعالجــة  MIP  علــى تتبــع التقــدّم املحرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة  CMVP  في أربع 
مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

 بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقة وإضافتها إلى  	
قائمــة وحــدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي  CMVP  فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

أكملت مســاحة املســتخدم في tvOS 14 (2020)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات املعملية 
وقــد أوصــى بهــا املختبــر ليتــم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

تخضع مســاحة املســتخدم في tvOS 15 (2021)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات املعملية. 
وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

tvOS 15 :نظام التشــغيل

 ،Apple البيئة: ســيليكون 
املســتخدم، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

tvOS 15 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
tvOS 15

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A10 ،  A12 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

tvOS 14 :نظام التشــغيل

البيئة: ســيليكون Apple، املســتخدم، 
البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

tvOS 14 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
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معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

 نظام التشــغيل: sep OS   املوزَّع 
tvOS 14 مع 

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (A10 ،  A12 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

   FIPS 140-2   شهادات
يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية التي يتم اختبارهــا حالًيا والتي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق 

.   FIPS 140-2   مع

أكملت مســاحة املســتخدم في tvOS 13 (2019)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات املعملية 
وقــد أوصــى بهــا املختبــر ليتــم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3856 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

tvOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 3 - 2021

3855 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v10 .0 اإلصــدار    Kernel

tvOS 13 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 5 - 2 - 2021

3811 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

العنــوان: وحدة تشــفير مخــزن املفاتيح اآلمن 
 v1 .0 اإلصدار Apple   مــن

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
tvOS 13

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 23 - 4 - 2019

3438 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Kernel

tvOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3856
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3856.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/certificate/3855
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3438
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 11 - 4 - 2019

3433 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple العنوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v9 .0 اإلصــدار    Corecrypto

tvOS 12 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2018

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3523 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v9 .0

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
tvOS 12

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 9 - 3 - 2018، 22 - 
2018 - 7 - 6 ،2018 - 5

3148 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

tvOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

 تواريــخ التحقــق من الصحة: 
2018 - 7 - 3 ،2018 - 5 - 17 ،2018 - 3 - 9

3147 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار    Kernel

tvOS 11 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2017

تواريــخ التحقــق مــن الصحة: 10 - 9 - 2019

3223 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Secure   Key   Store :العنــوان
  Cryptographic   Module   v1 .0

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
tvOS 11

النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني: 2

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3433
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3433.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/140sp3523.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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watchOS شهادات األمن لـ

watchOS خلفية شهادة
تشــارك  Apple  بفعالية في التحقق من صحة وحدات التشــفير املرتبطة بكل إصدار رئيســي من watchOS. ال 

يمكــن إجــراء التحقــق من صحة التوافق إال على نســخة اإلصدار النهائية.

watchOS حالة عملية التحقق من صحة وحدة التشفير في
يحتفــظ برنامــج التحقــق مــن صحــة وحدة التشــفير  (CMVP)  بحالة التحقق من صحة وحدات التشــفير ضمن الثالث 

قوائــم منفصلة اعتماًدا علــى حالتها الحالية:

 لكــي يتــم اإلدراج فــي قائمــة التنفيــذ قيد االختبار في CMVP، يجــب أن يتعاقد املختبر مع 	
  Apple  لتقديــم االختبار.

بعــد اكتمــال االختبــار بواســطة املختبر، يكون املختبر قــادًرا على التوصية بالتحقق من الصحة بواســطة  	
CMVP، ودفــع رســوم CMVP، ثــم ُتضاف الوحــدة إلى قائمة الوحدات قيد املعالجــة  (MIP) . تعمل قائمة 
 الوحــدات قيــد املعالجــة   MIP علــى تتبــع التقدّم املحرز في جهود التحقق من الصحة بواســطة  CMVP  في 

أربع مراحل:

	 .CMVP فــي انتظــار املراجعة: فــي انتظار تعين مورد

قيــد املراجعــة: تعمــل مــوارد  CMVP  على تنفيذ أنشــطة التحقق الخاصة بها. 	

التنســيق: يعمــل املختبــر و  CMVP  على حل أي مشــكالت يتــم العثور عليها. 	

وضع اللمســات األخيرة: األنشــطة واإلجراءات املتعلقة بإصدار الشــهادة. 	

 بعــد التحّقــق مــن الصحة بواســطة CMVP، يتم منح الوحدات شــهادة املطابقة وإضافتها إلى  	
قائمــة وحــدات التشــفير التي تم التحقق من صحتها. ويشــمل ذلك:

الوحــدات النمطيــة التــي تــم التحقق مــن صحتها والتي تم تمييزها على أنها نشــطة. 	

بعــد 5 ســنوات، يتــم تمييز الوحدات النمطيــة على أنها قديمة. 	

إذا تم إلغاء شــهادة الوحدة النمطية لســبب ما، فســيتم تمييزها على أنها ُملغاة. 	

.   FIPS 140-3   كأســاس ملعيار ، ISO/IEC 19790 ،املعيار الدولي  CMVP  فــي عــام 2020، اعتمدت

https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/IUT-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/Cryptographic-Module-Validation-Program/Modules-In-Process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Validated-Modules/Search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Active&ValidationYear=0
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search
https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search?SearchMode=Advanced&Vendor=Apple&CertificateStatus=Revoked&ValidationYear=0
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   FIPS 140-3   شهادات
الحالية الحالة 

أكملت مســاحة املســتخدم في watchOS 7 (2020)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن االختبارات 
 املعمليــة وقــد أوصــى بها املختبــر ليتم التحقق من صحتها بواســطة CMVP. وهي مدرجة في 

قائمة الوحــدات قيد املعالجة.

تخضع مســاحة املســتخدم في watchOS 8 (2021)، ومســاحة kernel، ومخزن املفاتيح اآلمن لالختبارات 
املعمليــة. وهــي مدرجة في قائمــة التنفيذ قيد االختبار.

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

watchOS 8 :نظام التشــغيل

 ،Apple البيئة: ســيليكون 
املســتخدم، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

watchOS 8 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
watchOS 8

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

(S3 ،  S4 ،  S5 ،  S6 )  النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2021

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v12  اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
watchOS 8

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

(S6 )  النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/Modules-In-Process-List
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/modules-in-process/IUT-List
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1833.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1832.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1834.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1854.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv12.pdf
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تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

watchOS 7 :نظام التشــغيل

 ،Apple البيئة: ســيليكون 
املســتخدم، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

watchOS 7 :نظام التشــغيل

البيئــة: ســيليكون Apple، Kernel، البرنامج

البرامج النوع: 

املســتوى األمني العام: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
watchOS 7

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (S3 ،  S4 ،  S5 ،  S6 ) النــوع: املكونــات املادية

املســتوى األمني العام: 2

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2020

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

الشــهادات: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple  Corecrypto العنــوان: وحدة
 v11 .1 اإلصدار 

نظــام التشــغيل: sep OS   املوزَّع مع 
watchOS 7

البيئــة: رقاقات Apple، مخــزن املفاتيح 
اآلمــن، املكونات املادية

 (S6 ) النــوع: املكونات املادية

املســتوى األمني العام: 2

املســتوى األمني املادي: 3

https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1755.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1757.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1759.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv11.1.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_T1838.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140spT1838.pdf
https://help.apple.com/itc/videoaudioassetguide/
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   FIPS 140-2   شهادات
يوضــح الجــدول أدنــاه وحــدات التشــفير النمطية التي يتم اختبارهــا حالًيا والتي تم اختبارها بواســطة املختبر للتوافق 

.   FIPS 140-2   مع

معلومــات الوحــدة النمطيةالشــهادات   / املستنداتالتواريخ

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

3856 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

 Apple   Core  العنــوان: وحدة مســتخدم
ARM لـ  v8 .0 اإلصــدار  Crypto

watchOS 6 :نظام التشــغيل

البرامج النوع: 

املســتوى األمني: 1

تاريــخ إصدار نظام التشــغيل: 2019

تواريــخ التحقــق من الصحة: —

3855 الشهادات: 

املستندات:

الشهادة

األمن سياسة 

إرشادات مســؤول التشفير

  Apple   Corecrypto العنــوان: وحدة
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https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3855.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3855.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3811
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/Certificate_3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/140sp3811.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP_ccv10.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3438.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://itunespartner.apple.com/en/movies/partnersearch
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://itunespartner.apple.com/movies/faq
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS12_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3523
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/Certificate_3523.pdf
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT209632/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3148
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3148.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
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https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3147
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3147.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/iOS11_APPLEFIPS_GUIDE_CO_ARM.pdf
https://csrc.nist.gov/Projects/cryptographic-module-validation-program/Certificate/3223
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/Certificate_3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/140sp3223.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT208675/APPLEFIPS_GUIDE_CO_SEP.pdf
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شهادات أمن البرامج

Apple نظرة عامة على شهادات أمن البرامج في
   (FIPS)   140-2 /-3 بشــهادات التحقــق من صحــة التوافق مع معيار معالجــة املعلومات الفيدرالية  Apple  تحتفــظ

 للبرامــج الثابتــة الخاصــة بـــ  sepOS  و  T2  باإلضافة إلى الشــهادات األخرى. تبدأ  Apple  بالكتل البرمجية اإلنشــائية 
للشــهادات التي تنطبق على نطاق واســع عبر أنظمة أساســية متعددة عند الحاجة. الكتلة البرمجية اإلنشــائية 
األولى هي التحقق من صحة التشــفير املســتخدم لعمليات نشــر وحدة تشــفير البرامج واملكونات املادية داخل 

 ،Secure Enclave والكتلة البرمجية اإلنشــائية الثانية هي شــهادة .Apple أنظمة التشــغيل املطورَّة من
املضمنــة فــي العديــد من أجهزة Apple. والثالثة هي شــهادة  Secure Element  (SE) املوجودة في أجهزة 

Apple   التــي تحتــوي علــى  Touch  ID واألجهزة التي تحتوي على Face ID. وتشــكِّل الكتل البرمجية اإلنشــائية 
لشــهادة املكونات املادية هذه أساًســا لشــهادات أمن النظام األساسي األوسع.

)   ISO/IEC 15408  ( شهادات املنتج: املعايير العامة
تعد املعايير العامة  (   ISO/IEC 15408   ) معياًرا تســتخدمه العديد من املؤسســات كأســاس إلجراء تقييمات 

األمن ملنتجــات تقنية املعلومات.

بالنســبة للشــهادات التــي قــد يتم االعتراف بها بشــكل متبــادل بموجب اتفاقية االعتراف باملعاييــر العامة الدولية 
 (CCRA) ، انظــر بوابــة املعاييــر العامــة. يمكن أيًضا اســتخدام مقاييس املعايير العامة خارج  CCRA  بواســطة 
.CCRA وكذلك  SOG-IS  مخططــات التحقــق املحليــة والخاصــة. في أوروبا، يخضع االعتراف املتبــادل التفاقية

الهــدف، كمــا أوضــح مجتمع املعايير العامة، هو تأســيس مجموعــة من املعايير األمنية املعتمــدة دولًيا لتوفير 
تقييــم واضــح وموثــوق للقــدرات األمنيــة ملنتجات تقنية املعلومــات. ومن خالل توفير تقييم مســتقل لقدرة املنتج 

علــى تلبيــة املعاييــر األمنيــة، تمنح شــهادة املعايير العامة للعمــالء ثقة أكبر في أمن منتجــات تقنية املعلومات 
وتؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر اســتنارة.

ومــع اتفاقيــة االعتــراف باملعاييــر العامة  (CCRA) ، اتفقــت الدول األعضاء على االعتراف بشــهادة منتجات تقنية 
املعلومات بمســتوى الثقة ذاته. التقييمات املطلوبة قبل الحصول على الشــهادة واســعة النطاق وتشــمل:

	  (PPs)  ملفــات تعريف الحماية

	  (STs)  األهداف األمنية

	  (SFRs)  املتطلبــات الوظيفية األمنية

	  (SAR)  متطلبــات ضمان األمن

	  (EALs)  مســتويات ضمان التقييم

https://www.commoncriteriaportal.org/
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.sogis.eu/uk/mra_en.html
https://www.commoncriteriaportal.org/ccra/members/
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ملفــات تعريــف الحمايــة  (PPs) ، عبارة عن مســتندات تحــدد متطلبات األمن لفئة من أنواع األجهــزة مثل التنقل، 
وُتســتخدم لتوفيــر إمكانيــة املقارنة بــن تقييمات منتجــات تكنولوجيا املعلومات ضمن نفس الفئة. وتســتمر 

عضويــة  CCRA  جنًبــا إلــى جنــب مــع قائمة متزايدة مــن ملفات تعريف الحماية  (PPs)  املعتمــدة في النمو على 
أســاس ســنوي. ويســمح هذا الترتيب ملطور املنتج باملطالبة بشــهادة واحدة بموجب أي من أنظمة تفويض 

عن املســتهلكن للشــهادة. الشــهادات وطلب االعتراف بها من ِقبل أٍي من املُوقِّ

تحــدد األهــداف األمنيــة  (STs)  ما ســيتم تقييمه عند اعتماد أحــد منتجات تكنولوجيــا املعلومات. تتم ترجمة 
األهــداف األمنيــة  (STs)  إلــى متطلبــات وظيفية أمنيــة  (SFRs)  أكثر تحديًدا، ُتســتخدم لتقييم األهداف األمنية 

 (STs)  بمزيــد من التفصيل.

كمــا تتضمــن املعاييــر العامــة  (CC)  متطلبات ضمان األمن. أحد املقاييس الشــائعة هو مســتوى ضمان التقييم 
 (EAL) . تجمــع مســتويات ضمــان التقييــم  (EALs)  مًعــا مجموعات متطلبات ضمان األمن  (SARs)  التي تحدث بشــكل 

متكــرر ويمكــن تحديدهــا فــي ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  واألهداف األمنية  (STs)  لدعــم إمكانية للمقارنة.

  (PPs)  األقدم ويتم اســتبدالها بملفــات تعريف الحماية  (PPs)  تمــت أرشــفة العديــد مــن ملفات تعريف الحماية
املســتهدفة، والتــي يتــم تطويرهــا للتركيز على حلــول وبيئات محددة. وفي إطار الجهــود املتضافرة الرامية إلى 

  (iTCs)  تم تأســيس املجتمعــات الفنية الدولية ،CCRA ضمــان اســتمرار االعتــراف املتبادل بن جميع أعضاء
لتطويــر وصيانــة ملفــات تعريــف الحماية التعاونيــة  (cPPs) ، والتي يتم تطويرها منذ البداية بمشــاركة من 

  (PPs)  وتواصــل الجهات املعنيــة جهودها املبذولة لتطوير ملفــات تعريف الحماية .CCRA عــة علــى األنظمــة املُوقِّ
.CCRA املســتهدفة ملجموعات املســتخدمن وترتيبات االعتــراف املتبادلة بخالف

بــدأت  Apple  فــي الســعي للحصول على الشــهادات بموجب  CCRA  املُحدّث مــع  cPPs  املحددة ابتداًء من أوائل 
ــعت  عام 2015. ومنذ ذلك الحن حصلت  Apple  على شــهادات املعايير العامة لكل إصدار  iOS  رئيســي ووسَّ

م من ملفات تعريــف الحماية  (PPs)  الجديدة. التغطيــة لتشــمل الضمــان األمني املقدَّ

تلعــب  Apple  دوًرا فعــااًل داخــل املجتمعــات التقنية التي تركــز على تقييم تقنيات أمن أجهزة الجوال. ويشــمل 
 . (cPPs)  املســؤولة عن تطويــر وتحديث ملفات تعريــف الحماية التعاونية  (iTCs)  ذلــك املجتمعــات الفنيــة الدولية

وتواصــل  Apple  تقييــم الشــهادات ومعالجتها وفًقا مللفــات تعريف  PPs  و  cPPs  الحالية.

يتم تنفيذ شــهادات أنظمة  Apple  األساســية ألســواق أمريكا الشــمالية بشــكل عام مع شــراكة أمن املعلومات 
الوطنــي  (NIAP)  التــي تحتفــظ بقائمة من املشــاريع قيــد التقييم حالًيا ولكن لم يتــم اعتمادها بعد.

 باإلضافة إلى شــهادات األنظمة األساســية العامة املدرجة، تم إصدار شــهادات أخرى إلثبات متطلبات أمن 
معينة لبعض األســواق.

https://www.niap-ccevs.org/Product/PINE.cfm?par303=Apple%20Inc
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc
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Apple شهادات األمن في تطبيقات

Apple خلفية شهادة تطبيقات
تشــارك  Apple  بفعاليــة فــي شــهادات األمن الخاصة بتطبيقات  Apple  باســتخدام ملفات تعريــف حماية املعايير 

 العامة  (PPs)  املناســبة. وتســتند هذه التقييمات إلى شــهادات املكونات املادية وأنظمة التشــغيل التي 
.Apple حصلــت عليها

فــي عــام 2018، بــدأت  Apple  إجراء تقييمــات أمنية للتطبيقات الرئيســية املُثّبتة على iOS 11 باســتخدام تطبيقي 
 iOS 12 إجراء هــذه التقييمات على التطبيقــات املُثّبتة على  Apple  وجهــات االتصــال. وقــد واصلت  Safari  متصفــح

.macOS 11 فــي عــام 2021، أُضيفــت تغطية للتطبيقــات التي تعمل على .iPadOS 13.1 و iOS 13 و

حالة شهادات صحة وحدة التشفير
ُتســتخدم تطبيقــات  Apple  املدرجــة هنا وحدات التشــفير لنظام التشــغيل املطبق. ملزيد مــن املعلومات، انظر 

.macOS وشهادات األمن لـ  iPadOS  وشــهادات األمن لـ  iOS  شــهادات األمن لـ

 )CC(  حالة شهادة املعايير العامة
يحتفــظ مخطــط الواليــات املتحــدة، الذي تديره NIAP، بقائمة مــن املنتجات قيد التقييم، وتشــمل هذه القائمة 

املنتجــات التــي تخضــع حالًيــا للتقييــم في الواليات املتحدة مــع مختبر اختبار املعاييــر العامة  (CCTL)  املعتمد من 
NIAP   والتــي أكملــت اجتمــاع انطــالق التقييــم  (أو ما يعادله)  حيث تقبل إدارة  CCEVS  رســمًيا املنتــج قيد التقييم.

بعــد اعتمــاد املنتجــات، ُتدرج  NIAP  الشــهادات الصالحة حالًيــا في قائمة املنتجات املتوافقــة. وبعد عامن تتم 
مراجعــة هــذه الشــهادات للتأكــد من توافقها مع السياســة الراهنــة للحفاظ على الضمان. بعــد انتهاء تاريخ الحفاظ 

علــى الضمــان، تنقل  NIAP  قائمة الشــهادات إلى قائمة املنتجات املؤرشــفة.

تســرد بوابــة املعاييــر العامة الشــهادات التي يمكن االعتراف بها بشــكل متبادل بموجــب اتفاقية االعتراف 
باملعاييــر العامــة  (CCRA) . قــد تحتفــظ بوابة املعاييــر العامة  (CC)  باملنتجات في قائمــة املنتجات املعتمدة ملدة 

5 أعوام، ويتم االحتفاظ بالســجالت بواســطة بوابة املعايير العامة  (CC)  في الشــهادات املؤرشــفة.

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/Archived.cfm
https://www.commoncriteriaportal.org/products/#MD
https://www.commoncriteriaportal.org/products/index.cfm?archived=1
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يوضــح الجــدول أدنــاه الشــهادات التي يتــم تقييمها حالًيا بواســطة املختبر، أو التي تم اعتمادها علــى أنها متوافقة 
مــع املعايير العامة.

الحالية الحالة 

	 . (NIAP)  التــي تم نشــرها علــى أنها جارية مدرجة في املنتجــات قيد التقييم  NIAP  التقييمــات مــع

التقييمــات التــي اكتملــت وتــم التحقق مــن صحتها مدرجة في قائمــة  NIAP  املتوافقة مع املنتج. 	

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

  macOS 11    Big  Sur :نظــام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

 :macOS 11 Big Sur  العنوان: 
االتصال جهات 

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

macOS 11 Big Sur :نظام التشــغيل

تاريخ الشــهادة: —

معــرف النظام: غيــر معتمدة بعد

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

macOS 11 Big Sur: Safari :العنــوان

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

iPadOS 14 و iOS 14 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 20 - 8 - 2021

معــرف النظام: 11191

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

 :iPadOS 14 و Apple iOS 14 العنوان: 
االتصال جهات 

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

iPadOS 14 و iOS 14 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: —

معــرف النظام:  11192

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

Apple iOS 14 و  العنوان: 
iPadOS 14: Safari

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

iPadOS 13 و iOS 13 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 5 - 6 - 2020

معــرف النظام: 11060

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

Apple iOS 13 و  العنوان: 
iPadOS 13: Safari

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://www.niap-ccevs.org/Product/PCL.cfm?par303=Apple%20Inc%2E
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-agd.pdf
https://www.dolby.com/us/en/technologies/dolby-vision/dolby-vision-for-creative-professionals.html
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11243-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11244-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11244-st.pdf
https://itunespartner.apple.com/en/movies/partnersearch
http://images.apple.com/final-cut-pro/docs/iTunes_Store_Package.pdf
https://itunespartner.apple.com/movies/faq
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11191
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11191-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11192
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid11192-aar.pdf
https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11060
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-agd.pdf
https://support.apple.com/HT208892
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11060-aar.pdf
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العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iPadOS 13 و iOS 13 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 5 - 6 - 2020

معــرف النظام: 11050

املستندات:

الشهادة

األمني الهدف 

اإلرشاد

يــر التقييم تقر

تقرير نشــاط الضمان

Apple iOS 13 و  العنوان: 
iPadOS 13: جهــات االتصال

SW لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة

Apple شهادات املعايير العامة املؤرشفة لتطبيقات

العنــوان   / ملفات تعريــف الحمايةمعــرف النظام   / املســتنداتنظام التشــغيل   / تاريخ الشــهادة

iOS 12  :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 12 - 6 - 2019

معــرف النظام: 10960

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

iOS 12 Safari العنوان: 

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

iOS 12  :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 28 - 2 - 2019

معــرف النظام: 10961

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

العنــوان: iOS 12 جهات االتصال

SW لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة

iOS 11 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 9 - 11 - 2018

معــرف النظام: 10916

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

iOS 11 Safari العنوان: 

 SW، لتطبيق   PP :ملفــات تعريــف الحمايــة
EP   ملتصفحــات الويب

iOS 11 :نظام التشــغيل

تاريخالشــهادة: 13 - 9 - 2018

معــرف النظام: 10915

املستندات:

األمني الهدف 

اإلرشاد

العنــوان: iOS 11 جهات االتصال

SW لتطبيق PP   :ملفــات تعريــف الحمايــة

https://www.niap-ccevs.org/Product/Compliant.cfm?PID=11050
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-ci.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-vr.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT211007/st_vid11050-aar.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/CERTS/st_vid10960-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10960-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10961-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10961-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10916-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10916-agd.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10915-st.pdf
https://support.apple.com/library/APPLE/APPLECARE_ALLGEOS/HT202739/st_vid10915-agd.pdf
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Apple شــهادات أمن خدمات اإلنترنت من

تحتفظ شــركة  Apple  بالشــهادات على أســاس االمتثال ملعياري   ISO/IEC 27001    و   ISO/IEC 27018    لتمكن 
عمــالء  Apple  مــن تلبيــة التزاماتهــم التنظيمية والتعاقدية. وتوفر هذه الشــهادات لعمالئنا توثيًقا مســتقاًل حول 

ممارســات أمــن وخصوصيــة املعلومات التــي تنتهجها   Apple لألنظمــة الواقعة ضمن النطاق.

ُتعــد ISO/IEC 27001  و ISO/IEC 27018  جــزًءا مــن مجموعة معايير نظام إدارة أمــن املعلومات  (ISMS)  التي 
نشــرتها املنظمــة الدوليــة للمعاييــر  (ISO) . كجزء مــن نظام  ISMS  من Apple، تم تضمن جميــع متطلبات التحكم 

 .    ISO/IEC 27018  و    ISO/IEC 27001   فــي امللحــق أ فــي بيــان قابليــة التطبيق على النحــو املحدد في معايير
تخضع  Apple  لشــهادة مســتقلة من جهة تســجيل معتمدة بشــكل سنوي.

   ISO/IEC 27001  
ISO/IEC 27001      هــو معيــار لنظــام إدارة أمــن املعلومات يحدد متطلبات إنشــاء نظــام إدارة أمن املعلومات في 

املؤسســة وتنفيذه وصيانته وتحســينه باســتمرار. يشــتمل معيار   ISO/IEC 27001    على مجاالت األمن التالية 
:Apple الخاصة بشــركة   ISO/IEC  التي تغطيها شــهادات

سياســة أمن املعلومات 	

تنظيــم أمن املعلومات 	

إدارة األصول 	

أمن املوارد البشــرية 	

األمــن املادي والبيئي 	

إدارة االتصــاالت والعمليات 	

التحكــم في الوصول 	

اقتنــاء أنظمة املعلومــات وتطويرها وصيانتها 	

إدارة حــوادث أمن املعلومات 	

إدارة اســتمرارية العمل 	

االمتثال 	

http://iso.org
http://iso.org
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   ISO/IEC 27018  
ISO/IEC 27018      عبارة عن مدونة ممارســات لحماية معلومات التعريف الشــخصية  (PII)  في البيئات الســحابية 

العامــة. يشــتمل معيــار   ISO/IEC 27018    علــى مجاالت األمن التالية التي تغطيها شــهادات  ISO/IEC   الخاصة 
:Apple بشركة 

واالختيار 	 املوافقة 

مشــروعية الغرض ومواصفاته 	

قيــود جمع املعلومات 	

التقليــل من البيانات 	

قيــود اســتخدام البيانات واالحتفــاظ بها واإلفصاح عنها 	

والجودة 	 الدقة 

االنفتاح والشــفافية واإلشعار 	

املشــاركة الفردية والوصول 	

املساءلة 	

املعلومات 	 أمن 

االمتثــال للخصوصية 	

    ISO/IEC 27001 التي يغطيها املعياران Apple   خدمات
   ISO/IEC 27018   و  

تغطي شــهادتا   ISO/IEC 27001    و   ISO/IEC 27018    الخاصتان بشــركة  Apple  الخدمات التالية:

	 Apple محادثات الشــركات من

	  Apple   Business  Manager

	  Apple   (APNs)  من  Push  خدمة إشــعارات

	  Apple   School  Manager

	  Claris  Connect

 	FaceTime

	  FileMaker  Cloud

 	iCloud

 	iMessage

	 iWork خدمات

حسابات  Apple  ID املُدارة 	

 	Schoolwork

 	Siri
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الشهادات
يتوفر دليل شــهادتي   ISO/IEC 27001    و   ISO/IEC 27018    الخاصتن بشــركة  Apple  في ســجالتنا.

لعــرض شــهادات Apple، انتقــل إلى البحث في الشــهادة ودليل العميــل على موقع املعهد البريطانــي للمعايير 
 (BSI) ، أدخــل  Apple  فــي حقــل بحث الشــركة، انقــر على زر البحث، ثم حدد نتائج البحث لعرض الشــهادات.

مالحظــة: يتــم توفيــر معلومــات حــول املنتجات التي لــم تصنعها Apple، أو مواقع الويب املســتقلة التي ال تخضع 
لرقابــة  Apple  أو اختباراتهــا، دون توصيــة أو إجــازة. وال تتحمل  Apple  أي مســؤولية فيمــا يتعلق باختيار أو أداء 

أو اســتخدام مواقــع أو منتجــات تابعــة لجهــات خارجيــة. وال تقدم  Apple  أي إقرارات فيما يتعلــق بدقة أو موثوقية 
مواقــع الويــب التابعــة لجهات خارجيــة. اتصل بالبائع للحصول علــى معلومات إضافية.

https://support.apple.com/guide/logicpro-css/welcome/mac
https://support.apple.com/HT201777
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macOS مشــروع االمتثال األمني لـ

يعد مشــروع االمتثال األمني لـ  macOS   (mSCP)  جهًدا مفتوح املصدر لتوفير نهج برمجي إلنشــاء اإلرشــادات 
األمنيــة. هذا مشــروع مشــترك بــن موظفي أمن تكنولوجيــا املعلومات التشــغيلين الفيدرالين من املعهد 

الوطنــي للمعاييــر والتكنولوجيــا  (NIST)  واإلدارة الوطنيــة للمالحة الجوية والفضاء  (ناســا)  ووكالــة أنظمة معلومات 
الدفــاع  (DISA)  ومختبــر لوس أالموس الوطني  (LANL) . يســتخدم املشــروع مجموعة من عناصــر التحكم التي 

تــم اختبارهــا والتحقــق مــن صحتهــا لنظام  macOS  ويقــوم بتعين عناصر التحكم هذه علــى أي دليل أمن يدعمه 
املشــروع. باإلضافة إلى ذلك، يمكن اســتخدام هذا املشــروع كمصدر إلنشــاء خطوط أســاس أمنية مخصصة لعناصر 
تحكــم األمــن الفنيــة بســهولة من خالل االســتفادة من مكتبة اإلجــراءات الذرية التي تم اختبارهــا والتحقق من صحتها 

 (إعــدادات التكويــن) . وينتــج عن املشــروع وثائق مخصصة ونصــوص وملفات تعريف التكويــن وقائمة تدقيق بناًء 
على خط األســاس املستخدم.

يمكــن لـــ  mSCP  إنتــاج محتوى ُيســتخَدم مــع أدوات اإلدارة واألمن لتحقيق االمتثال. تدعم إعــدادات التكوين في هذا 
املشروع خطوط األســاس اإلرشادية التالية:

خطوط األســاس املدعومةاملؤسسة

  (SP) اإلصدار الخاص ، (NIST)  املعهــد الوطنــي للمعاييــر والتكنولوجيــا
53-800، ضوابــط األمــن املوصى بهــا ألنظمة املعلومــات الفيدرالية 

واملنظمــات، املراجعة 5

53-800 مرتفــع، 53-800 متوســط، 53-800 منخفض

  (SP)  اإلصدار الخاص ، (NIST)  املعهــد الوطنــي للمعاييــر والتكنولوجيــا
171-800، حمايــة املعلومــات غيــر املصنفة الخاضعــة للرقابة في 

األنظمــة واملنظمــات غيــر الفيدرالية املراجعة 2

800-171

وكالــة أنظمــة معلومــات الدفاع macOS 11 STIG  (DISA) ، دليل 
Apple macOS 11 التنفيــذ الفنــي لألمن لـ

STIG

لجنــة تعليمــات أنظمــة األمن القومــي 1253  (CNSSI) ، تصنيف األمن 
وتحديــد التحكــم ألنظمــة األمن القومي

1253

إضافية: معلومات 

خط األســاس ملراجعة جميع القواعد في املشــروع متاح هنا. 	

 ملعرفة املزيد حول املشــروع واالســتخدام، انظر نص الويكي الخاص بمشــروع االمتثال  	
.macOS األمني لـ

إلعداد املشــروع لالســتخدام، انظر: التعرف على مشــروع االمتثال األمني لـ macOS، الجزء 1 والتعرف  	
علــى مشــروع االمتثال األمني لـ macOS، الجزء 2.

إذا كنت مهتًما بدعم تطوير املشــروع، فانظر إرشــادات املســاهم. 	

https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/LICENSE.md
https://github.com/usnistgov/macos_security#readme
https://github.com/usnistgov/macos_security#readme
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-5/final
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/800-53r5_low.yaml
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/800-53r5_low.yaml
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-171/rev-2/final
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/800-171.yaml
https://public.cyber.mil/announcement/stig-update-disa-has-released-the-apple-macos-11-stig/
https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/PropertyLists/AboutPropertyLists/AboutPropertyLists.html#//apple_ref/doc/uid/10000048i-CH3-54303
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/cnssi-1253.yaml
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/baselines/all_rules.yaml
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://github.com/usnistgov/macos_security/wiki
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-1-31d0689b7c30
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-1-31d0689b7c30
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://golbiga.medium.com/getting-to-know-macos-security-compliance-project-part-2-24131b60cdfb
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/CONTRIBUTING.adoc
https://github.com/usnistgov/macos_security/blob/main/CONTRIBUTING.adoc
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ســجل تاريخ مراجعة املستند

يخ مللخصالتار ا

2021 املوضوعــات املُحدّثة:27 أكتوبر 

	 Secure Enclave شــهادات األمن ملعالج

	 iOS شــهادات األمن لـ

	 macOS شــهادات األمن لـ

2021 املوضوعــات املُحدّثة:17 أغسطس 

	 Secure Enclave شــهادات األمن ملعالج

شــهادات األمن لشــريحة  Apple  T2 األمنية 	

	 iOS شــهادات األمن لـ

	 iPadOS شــهادات األمن لـ

	 macOS شــهادات األمن لـ

	 tvOS شــهادات األمن لـ

	 watchOS شــهادات األمن لـ

	 Apple شــهادات األمن فــي تطبيقات

األمن 	 شهادات 

	 macOS مشــروع االمتثــال األمني لـ

2021 املضاف:26 أبريل  املوضوع 

	 macOS مشــروع االمتثــال األمني لـ

املوضوعــات املُحدّثة:

	   FIPS 140-2 األمنية: شــهادة Apple  T2  شــهادات األمن لرقاقة
3811 جديدة، 

	   FIPS 140-2 شــهادة :Secure Enclave شــهادات األمن ملعالج
جديــدة، 3811 وجــدول جديد للشــهادات اإلضافية.

شــهادات األمن لـ iOS: شــهادات FIPS 140-2  جديدة، 3811،  	
معــرف نظــام iOS 14 11146 قيــد التقييم

شــهادات األمن لـ iPadOS: شــهادات FIPS 140-2  جديدة، 3811،  	
معــرف نظــام iPadOS 14 11147 قيــد التقييم

شــهادات األمن لـ macOS: شــهادة FIPS 140-2  جديدة، 3811. 	

شــهادات األمن لـ tvOS: شــهادات FIPS 140-2  جديدة، 3811. 	

شــهادات األمن لـ watchOS: شــهادات FIPS 140-2  جديدة،  	
.3811

شــهادات األمــن في تطبيقــات Apple: تحديثات لحالــة املعايير  	
العامــة، وجــدول جديد لشــهادات املعايير العامة املؤرشــفة.
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املعجم

اتفاقيــة االعتــراف باملعاييــر العامــة  (CCRA)   ترتيــب اعتراف متبادل يحدد السياســات واملتطلبات لالعتراف 
الدولــي بالشــهادات الصادرة وفًقا لسلســلة ISO/IEC 15408  أو مقاييــس املعايير العامة.

إدارة جهــاز الجــوال  (MDM)   خدمــة تتيــح للمســتخدم إدارة األجهزة املســجلة عن ُبعد. بعد تســجيل الجهاز، يمكن 
 للمســتخدم اســتخدام خدمة  MDM  عبر الشــبكة لتكوين اإلعدادات وتنفيذ مهام أخرى على الجهاز دون 

املستخدم. تدخل 

التشــفير الكامــل للقــرص  (FDE)   تشــفير جميع البيانات املوجــودة على وحدة تخزين.

التنفيــذ قيــد االختبار  (IUT)   وحدة تشــفير يتم اختبارها بواســطة املختبر.

املجتمــع التقنــي الدولــي  (iTC)   مجموعــة مســؤولة عن تطويــر ملفات تعريف الحماية أو ملفــات تعريف الحماية 
. (CCRA)  التعاونيــة تحــت رعاية اتفاقية االعتــراف باملعايير العامة

    ISO/IEC 19790 املســتويات األمنية األربعة الشــاملة (1 -  4)  التي تم تحديدها في   (SL)  املســتوى األمني
  لوصــف مجموعــات متطلبــات األمن املعمول بها. املســتوى 4 هو األكثر صرامة.

املعاييــر العامــة  (CC)   معيــار يحــدد املفاهيــم واملبادئ العامــة لتقييم أمن تقنيــة املعلومات ويحدد نموذًجا 
عاًمــا للتقييــم. يتضمــن كتالوجات ملتطلبــات األمن بلغة موحدة.

املعهــد الوطنــي للمعاييــر والتكنولوجيــا  (NIST)   جزء من وزارة التجارة األمريكية مســؤول عــن النهوض بعلوم 
القياس واملعاييــر والتكنولوجيا.

الهــدف األمنــي  (ST)   وثيقة تحدد مشــكلة األمن ومتطلبــات األمن ملنتج معن.

الوحــدات قيــد املعالجــة  (MIP)   قائمــة يحتفظ بهــا برنامج التحقق من صحة وحدة التشــفير  (CMVP)  لوحدات 
.CMVP التشــفير حالًيــا في عمليــة التحقق من صحة

أمــن نظــم املعلومــات ملجموعــة كبار املســؤولني  (SOG- IS)    مجموعة تدير اتفاقيــة االعتراف املتبادل بن 
عدة دول أوروبية.

برنامــج التحقــق مــن صحة وحدة التشــفير  (CMVP)   مؤسســة تديرهــا الحكومتان األمريكية والكنديــة للتحقق من 
.   FIPS 140-3   التوافــق مع معيار

برنامــج عمليــات التحقــق مــن صحة خوارزمية التشــفير  (CAVP)   مؤسســة تديرها  NIST  لتوفيــر اختبار التحقق من 
صحــة خوارزميــات التشــفير املعتمــدة (مثــل املعتمدة من  FIPS   واملوصى بها من ِقبــلNIST  )  ومكوناتها الفردية.

بيــان قابليــة التطبيــق  (SOA)   وثيقــة تصــف الضوابــط األمنية املطبقة في نطاق ISMS، والتي تــم إنتاجها لدعم 
.   ISO/IEC 27001   شهادة

 خدمة إشــعارات  Push  من  Apple   (APNs)   خدمة عاملية تقدمها  Apple  ُتســّلم اإلشــعارات املوجهة إلى
.Apple أجهزة 
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شــراكة أمــن املعلومــات الوطنــي  (NIAP)   منظمة تابعة للحكومة األمريكية مســؤولة عن تشــغيل تنفيذ 
 الواليــات املتحــدة ملقيــاس املعايير املشــتركة وإدارة خطــة تقييم املعايير العامــة والتحقق من صحتها  

.NIAP التابعة لـ (CCEVS) 

عميــل    VPN    IPsec  فــي ملــف تعريــف الحمايــة، عميــل يوفر اتصال  IPsec  آمًنا بن نظام أساســي مضيف فعلي أو 
ظاهــري وموقع بعيد.

. (SoC)  معالــج مشــترك ُمصنع داخــل نظام على رقاقة  Secure  Enclave   (SEP)  معالــج

معيــار معالجــة املعلومــات الفيدرالية  (FIPS)    املنشــورات التي طورهــا املعهد الوطني للمعاييــر والتكنولوجيا، 
 إمــا عنــد االقتضــاء بموجــب القانــون، أو عندما تكون هناك متطلبــات ملزمة للحكومة الفيدراليــة لألمن اإللكتروني، 

كليهما. أو 

ملــف تعريــف الحمايــة التعاونيــة  (cPP)   ملــف حماية تم تطويره بواســطة مجتمع تقني دولــي، وهو مجموعة من 
.cPPs الخبراء املكلفن بإنشــاء

ملفــات تعريــف الحمايــة  (PP)   وثيقة تحدد مشــكلة األمــن ومتطلبات األمن لفئــة معينة من املنتجات.

نظــام إدارة أمــن املعلومــات  (ISMS)   مجموعــة من سياســات وإجراءات أمن املعلومات التــي تحكم حدود برنامج 
 األمــن املصمــم لحمايــة نطــاق من املعلومــات واألنظمة من خالل إدارة أمن املعلومات بشــكل منهجي طوال 

دورة حيــاة املعلومات و/أو النظام.

نظــام علــى شــريحة  (SoC)   دائــرة متكاملة  (IC)  تضم مكونات متعددة في شــريحة واحدة.

وحــدة التشــفير  األجهــزة و/أو البرامــج و/أو البرامــج الثابتة التي توفر وظائف التشــفير وتفــي بمتطلبات معيار وحدة 
املحددة. التشفير 

Apple   Business    Manager    بوابة ويب بســيطة مخصصة ملســؤولي تقنية املعلومات، لتوفر للمؤسســات 
طريقة ســريعة ومبســطة لنشــر أجهزة   Apple التي اشــترتها مباشــرًة من  Apple  أو من موزع مشــارك معتمد من 
Apple   أو مــن شــركة اتصــاالت. يمكنهــا تســجيل األجهــزة تلقائًيا في حل إدارة جهــاز الجوال  (MDM)  الخاص بها دون 

الحاجــة إلــى ملــس األجهزة فعلًيــا أو تحضيرها قبل أن يحصل عليها املســتخدمون.

Apple   School    Manager     بوابة ويب بســيطة مخصصة ملســؤولي تقنية املعلومات، لتوفر للمؤسســات 
طريقة ســريعة ومبســطة لنشــر أجهزة  Apple  التي اشــترتها مباشــرًة من  Apple  أو من موزع مشــارك معتمد من 
Apple   أو مــن شــركة اتصــاالت. يمكنهــا تســجيل األجهــزة تلقائًيا في حل إدارة جهــاز الجوال  (MDM)  الخاص بها دون 

الحاجــة إلــى ملــس األجهزة فعلًيــا أو تحضيرها قبل أن يحصل عليها املســتخدمون.

corecrypto      مكتبــة توفــر تطبيقــات للتشــفيرات األولية منخفضة املســتوى. الحظ أن  corecrypto  ال توفر 
واجهــات برمجــة مباشــرة للمطوريــن ويتم اســتخدامها من خالل واجهات  API  املقدمــة للمطورين. كود املصدر 

الخــاص بـــ  corecrypto  متــاح للجمهور للســماح بالتحقق من خصائصه األمنية وعمله بشــكل صحيح.

 Secure   Element   (SE)   رقاقــة ســيليكون مدمجــة فــي العديد من أجهــزة  Apple  تدعم وظائف مثل 
.Apple Pay

.Apple مخصص لـ  L4   microkernel  الثابــت، اســتناًدا إلى إصدار Secure  Enclave  برنامــج      sepOS

T2    رقاقــة أمــن مــن  Apple  مضمنــة فــي بعــض أجهزة كمبيوتر  Mac  التي تعمــل بنظام  Intel  منذ عام 2017.
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Apple Inc.

© Apple  Inc. 2021  جميــع الحقــوق محفوظة.

إن اســتخدام شــعار  Apple  الــذي يظهــر بالضغــط علــى  (الخيارات-العالــي- (K علــى "لوحة املفاتيح" ألغــراض تجارية دون الحصــول على موافقة 
كتابيــة مســبقة مــن  Apple  قــد يشــكل انتهــاًكا للعالمــات التجارية واملنافســة غير املشــروعة في انتهــاٍك للقوانن على املســتوى الفيدرالي 

واملحلي.

   iMacو  FileVault  و  FaceTime  و Face  ID  و Apple  Watch  و Apple  TV  و Apple  Pay  و  Apple  وشــعار  Apple  ُتعد
 iMac  Pro و  iMessage  و  iPad  و  iPad  Air و  iPadOS  و  iPad  Pro و  iPhone  و  iPod  و  iPod  touch و  iTunes  و iWork   و    

Mac  و  MacBook  و  MacBook  Pro و  macOS  و  OS  X و  Safari  و  Siri  و  Touch  ID و  tvOS  و  watchOS  عالمــات تجاريــة لشــركة 
.Apple Inc، مســجلة فــي الواليــات املتحدة ودول أخرى.

ُتعــد  iCloud  عالمــة خدمة لشــركة .Apple  Inc ، مســجلة بالواليــات املتحدة ودول أخرى.

يــة أو عالمــة تجاريــة مســجلة لشــركة  Cisco  في الواليــات املتحدة ودول أخرى، ويتــم اســتخدامها بموجب ترخيص. ُتعــد  iOS  عالمــة تجار

أســماء الشــركات واملنتجــات األخــرى املذكــورة هنــا قد تكــون عالمات تجارية للشــركات املالكة لهــا. علًما بأن مواصفــات املنتج عرضــة للتغيير 
دون إشعار.

Apple
One Apple Park Way

Cupertino, CA 95014
USA

apple.com
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https://www.apple.com
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