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 -1مقدمة
ملحوظة :حيث ان هذه وثيقة مترجمة فأنه في حاله أي اختالف تكون المرجعية للنص اإلنجليزي لخصوصيه
الموضوع فنيا.

لقد بدأت اجلهات ذات البىن التحتية اهلامة واليت تيعتمد على أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات ) (ICSيف
استخدام التكنولوجيا التجارية اجلاهزة ) (COTSاملطورة لنظم األعمال يف اليعمليات اليومية يف تلك اجلهات .وقد أدى
ذلك إىل توفري فرصة كبرية للهجمات االلكرتونية ضد النظم اهلامة اليت تقوم تلك اجلهات بتشغيلها .إن هذه النظم التجارية
اجلاهزية ال تتمتع بنفس القوة يف اليعادة (يف التيعامل مع اهلجمات االلكرتونية) مثل النظم املصممة خصيصاً للبنية التحتية
اهلامة يف التيعامل مع اهلجوم االلكرتوين ألسباب عدة .وقد تؤدي نقاط الضيعف هذه إىل تبيعات تتيعلق بالصحة والسالمة
والبيئة قد يكون هلا تأثري سيء على اقتصاد دولة قطر أو شيعبها أو حكومتها.
وحيدد دليل تأمني أنظمة التحكم اإلشرايف األساسي الذي بني أيدينا احلد األدىن من أنظمة التحكم اليت جيب إضافتها إىل
أي نظام للتحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات هام وحيوي بالنسبة لدولة قطر .وقد مت إعداد هذا الدليل ليستخدم مع
توثيق أمين مناسب قائم على املخاطر ،أو مع سياسة تصنيف امليعلومات احلكومية .
 1-1النطاق
جيب إضافة اليعوامل التالية عند تقييم أصول أي نظام هام للتحكم اإلشرايف واحلصول على امليعلومات:
* مراكز التحكم ومراكز التحكم االحتياطية ،مبا يف ذلك النظم املتوفرة يف املواقع الرئيسية والبيعيدة.
* حمطات النقل الفرعية اليت تدعم التشغيل امليعتمد عليه للنظم الكلية.
* النظم واملرافق اهلامة الستيعادة النظام ،مبا يف ذلك  black start generatorsواحملطات الفرعية يف املسار الكهربائي
خلطوط النقل املستخدمة لالستيعادة األولية للنظام.
* النظم اليت توفر املراقبة والتحكم والتحكم يف التوليد التلقائي ،وإعداد مناذج نظم الوقت احلقيقي ،وتبادل البيانات بني
املرافق يف الوقت احلقيقي.

 -2سياسة أمن أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /نظم التحكم املوزع ICS
 1-2هدف السياسة

يتمثل اهلدف من هذه السياسة يف توفري التوجيه والدعم من اإلدارة ألمن أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على امليعلومات/
نظم التحكم املوزع  ICSوفقاً ملتطلبات األعمال والقوانني واللوائح ذات الصلة.
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 2-2السياسة وأنظمة التحكم األساسية

 1-2-2وثيقة سياسة أمن أنظمة التحكم جيب اعتماد وثيقة سياسة أمن أنظمة التحكم اإلشرايف
اإلشرايف واحلصول على البيانات /نظم التحكم واحلصول على البيانات /نظم التحكم املوزع  ICSمن
اإلدارة اليعليا ،كما جيب نشرها وتيعميمها على كافة
املوزع ICS
املوظفني واألطراف اخلارجية ذات الصلة سواءً كجزء
من سياسة أمن ميعلومات اجلهة ،أو كسياسة منفصلة.
جيب تيعريف اإلدارة اليعليا املسؤولة عن أمن أنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على امليعلومات /أنظمة
 2-2-2قيادة برنامج األمن
التحكم املوزع  ICSباالسم واملسمى الويفي ورقم
هاتف اليعمل وعنوان اليعمل وتاريخ التيعيني .كما جيب
توثيق التغريات اليت تطرأ على اإلدارة اليعليا يف غضون
ثالثني ( )30يوماً تقوميياً من تاريخ سريان تلك
التغيريات.
جيب مراجيعة سياسة األمن على فرتات دورية حمددة ،أو
ضمان استمرار مالءمة وكفاية وفاعلية تلك السياسة يف
 3-2-2مراجعة سياسة األمن
حال طرأت تغيريات مؤثرة عليها.
 -3عملية شراء أنظمة التحكم
 1-3هدف السياسة

هتدف هذه ا لسياسة إىل ضمان أخذ مبادئ األمن بيعني االعتبار عند شراء منتجات أنظمة التحكم (الربجميات والنظم
واخلدمات والشبكات).
 2-3السياسة وأنظمة التحكم األساسية
 1-2-3لغة وعملية الشراء

 2-2-3قبول النظام
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جيب أن تتبع لغة الشراء وطلب اليعروض اإلرشادات املنصوص عليها
يف امللحق ()....
جيب وضع ميعايري قبول وحتديثات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على امليعلومات /أنظمة التحكم املوزع  ICSوالنسخ اجلديدة منها،
كما جيب إجراء اختبارات مناسبة للنظام (النظم) أثناء مرحلة
التطوير وقبل القبول .جيب أن تكون كافة األنظمة املشرتاة مطابقة
ألنظمة التحكم الواردة يف هذا الدليل.

جيب تناول متطلبات األمن ألي جهة تقوم بإسناد إدارة و/أو
 3-2-3عقود اإلسناد جلهات خارجية التحكم يف كافة أو بيعض أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
امليعلومات /أنظمة التحكم املوزع  ICSوشبكاهتا وبيئة سطح
املكتب اخلاصة هبا يف عقد يتم االتفاق عليها بني األطراف.
كما يتيعني على اجلهة أن تضمن وجود أنظمة التحكم األساسية
احملددة يف هذا الدليل يف اتفاقية أو عقد تقدمي اخلدمة املوقع مع
الطرف اآلخر .وينطبق ذلك أيضاً على املقاولني من الباطن الذين
يستيعني هبم الطرف اآلخر.

 -4األمن املؤسسي

 1-4هدف السياسة
هتدف هذه السياسة إىل إجياد أمن مؤسسي حمدد بشكل جيد عند إدارة أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على امليعلومات/
أنظمة التحكم املوزع .ICS
 2-4السياسة وأنظمة التحكم األساسية

 1-2-4إضافة أمن أنظمة التحكم اإلشرايف تلتزم اإلدارة بإضافة إدارة أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
واحلصول على املعلومات /أنظمة التحكم  ICSعلى امليعلومات /أنظمة التحكم  ICSإىل نظام احلكومة
التنظيمية /األمن التنظيمي ،أو برنامج األمن ،واإلقرار
صراحةً مبسؤوليات األمن اخلاصة بتلك األنظمة.
 2-2-4إدارة تغيري أنظمة التحكم اإلشرايف تلتزم اجلهة بإنشاء جلنة خاصة إلدارة تغيري أنظمة التحكم
واحلصول على املعلومات /أنظمة التحكم  ICSاإلشرايف واحلصول على امليعلومات /أنظمة التحكم املوزع
 ICSتقوم مبراجيعة واعتماد التغيريات املقرتحة.
 3-2-4تنسيق أمن أنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع

ICS

 4-2-4حتديد مسؤوليات أنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم
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يتم تنسيق أنشطة أمن أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم  ICSمن قبل ممثلني من
خمتلف أجزاء اجلهة حيدد لكل منهم دور ووظيفة ،مثل
األمن املادي ،االستجابة للطوارئ ،تكنولوجيا امليعلومات
يف اجلهة ...اخل
جيب حتديد كافة املسؤوليات اخلاصة بأنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع

ICS

 ICSبوضوح.

 5-2-4عملية التخويل ملرافق معاجلة معلومات جيب تيعريف وتنفيذ عملية ختويل إدارة ملرافق ميعاجلة
أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /امليعلومات اخلاصة بأنظمة  ICSاجلديدة.

أنظمة التحكم ICS

 6-2-4اتفاقيات السرية اخلاصة مبعلومات جيب تيعريف متطلبات اتفاقيات السرية أو عدم اإلفصاح
اليت تيعكس حاجات اجلهة حلماية ميعلومات البىن التحتية
البىن التحتية اهلامة CII
ومراجيعتها بشكل دوري.
 7-2-4إبرام عقود مع السلطات

جيب إبرام اليعقود املناسبة مع السلطات امليعنية ،مبا يف ذلك
كيو سريت وخدمات الطوارئ.

جيب احلفاظ على االتصاالت املناسبة مع جمموعات
 8-2-4االتصال مع جمموعات االهتمام اخلاص االهتمام اخلاص أو غريها من منتديات األمن املتخصصة
املتيعلقة بأنظمة ( ICSمثل  EN-IRECيف قطر)
واجلميعيات املهنية.
 -5األمن املادي والبيئي

 1-5هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل منع الوصول املادير غري املخول ،أو إحداث تلف أو تشويش ملقار وأجهزة وميعلومات أنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم .ICS
 2-5السياسة وأنظمة التحكم األساسية
 1-2-5حدود األمن املادي

 2-2-5وسائل االتصال
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جيب استخدام حدود خمصصة لألمن (حواجز مثل اجلدران أو بوابات
الدخول بالبطاقات أو مكاتب االستقبال اليت تيعمل مبوظفني) وذلك
حلماية املناطق اليت توجد هبا مرافق امليعاجلة اخلاصة بأنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم .ICS
جيب وجود وسائل محاية مادية إضافية /منفصلة حلماية خطوط التوزيع/
االتصال اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات/
أنظمة التحكم ICS/من التلف أو اليعبث أو التجسس أو تيعديل
االتصاالت غري املشفرة أثناء عبورها .وتتضمن اإلجراءات الوقائية ما

 3-2-5وسائل العرض

يلي :أماكن /فتحات مقفلة لتمديد األسالك ،قنوات أو أحواض حممية
لتمديد الكيبالت ...اخل
جيب وجود أنظمة حتكم للوصول املادي لألجهزة اليت تيعرض ميعلومات
.ICS

 4-2-5أمن األجهزة احملمولة جيب على اجلهة وضع أنظمة حتكم الستخدام األجهزة املتنقلة واحملمولة
داخل غرف التحكم ،وتقييد استخدام تلك األجهزة إال إذا كانت خمولة
واملتنقلة داخل غرف التحكم
أو سبق اعتمادها بشكل صريح ،وكانت مملوكة للجهة وخاضيعة
للفحص من قبلها.

 -6إدارة االتصال والعمليات

 1-6هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل ضمان التشغيل الصحيح واآلمن ملرافق ميعاجلة امليعلومات اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم .ICS
 2-6السياسة وأجهزة التحكم األساسية – اإلجراءات واملسؤوليات التشغيلية

جيب توثيق إجراءات التشغيل اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف
 1-2-6اإلجراءات التشغيلية املوثقة
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICSواالحتفاظ هبا
وإتاحتها لكافة املستخدمني املخولني عند حاجتهم إليها .يلتزم
املوردون بتزويد اجلهة بكامل الوثائق اخلاصة بأي إجراء تشغيلي
مطلوب على النظم التابيعة هلم.
يتم التحكم يف التغريات اليت تطرأ على مرافق وأنظمة ميعاجلة
 2-2-6إدارة التغيري
امليعلومات اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم ICSواعتمادها مسبقاً من قبل جلنة
إدارة التغيري اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم .ICS
 3-2-6فصل اختبار التطوير عن املرافق جيب فصل اختبار التشغيل واملرافق التشغيلية لتقليل خماطر
الوصول غري املخول أو غري املقصود ،أو التغيريات غري املخولة
التشغيلية
أو غري املقصودة على النظم التشغيلية.
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 3-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – إدارة تقدمي اخلدمات املقدمة من أطراف أخرى
تلتزم اجلهات بضمان تنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة التحكم
 1-3-6تقدمي اخلدمة
األمين وتيعريفات اخلدمة ومستويات تقدميها املنصوص عليها يف
اتفاقية تقدمي اخلدمة املقدمة من طرف آخر من قبل ذلك
الطرف اآلخر.
 2-3-6مراقبة ومراجعة خدمات الطرف يتيعني أن ختضع اخلدمات والتقارير والسجالت اليت يقدمها
الطرف اآلخر للمراقبة واملراجيعة بصفة دورية ،كما جيب القيام
اآلخر
بيعمليات فحص وتدقيق دورية عليها.
 3-3-6إدارة التغيريات اليت تطرأ على جيب إدارة التغيريات اليت تطرأ على تقدمي اخلدمات ،مبا يف ذلك
صيانة وحتسني سياسات وإجراءات وأنظمة حتكم األمن القائمة
خدمات الطرف اآلخر
واخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات/
أنظمة التحكم  ICS؛ مع األخذ بيعني االعتبار أمهية النظم
واليعمليات امليعنية ،وإعادة تقييم املخاطر املرتتبة على ذلك.

 4-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – اإلصالح واحلماية من الرموز اخلبيثة واملتنقلة

 1-4-6أجهزة التحكم للحماية من جيب تنفيذ وتوثيق أنظمة التحكم اخلاصة بالكشف واحلماية
واالسرتداد للحماية من الربامج اخلبيثة ،باإلضافة إىل تنفيذ
الربامج اخلبيثة
وتوثيق إجراءات وعي املستخدم املناسبة.
وجيب أن تتضمن أنظمة التحكم هذه تنصيب برنامج مكافحة
الربامج اخلبيثة ،استخدام قوائم بيضاء لليعمليات امليعتمدة
مسبقاً ...اخل
جيب ان تكون حمدثه باستمرار بأحدث االصدارات امليعتمده من
 2-4-6حلول الربامج الضاره
الشركات املصنيعه .و ينصح ايضا بأن يكون النظام املثبت من
نوع اخر غري املثبت يف شبكه و اجهزه اإلداره.
 3-4-6أجهزة التحكم للحماية من يف حالة السماح باستخدام الرموز املتنقلة ،جيب أن تضمن
عملية الضبط أن الرمز املتنقل املصرح به ييعمل وفقا لسياسة
الربامج املتنقلة
أمن حمددة بوضوح ،وأنه سيتم منع الرموز املتنقلة غري املصرح هبا
من التنفيذ.
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4-4-6

Patches

إدارة

 5-4-6الثغرات الفنية

حتديثات

الربامج تلتزم اجلهة املسؤولة بوضع وتوثيق برنامج إلدارة حتديثات الربامج
 ،Patchesسواءً كان ذلك الربنامج منفصالً أو كأحد
مكونات عملية إدارة التنصيب املوثقة ،وذلك ملتابيعة وتقييم
واختبار وتنصيب حتديثات الربامج واجبة التطبيق لكافة أصول
النظام يف الوقت املناسب وفقاً ملا يلي:
* تلتزم اجلهة املسؤولة بتوثيق تقييم حتديثات األمن وملفات
إصالح األعطال للتطبيق خالل مخسة عشرة ( )25يوما تقومييا
من توفر التحديث أو ملف إصالح األعطال.
* تلتزم اجلهة امليعنية بتوثيق تنفيذ برامج حتديث األمن وإصالح
أعطاله .ويف أي حالة ال يتم فيها تنصيب التحديث ،تلتزم
اجلهة املسؤولة بتوثيق اإلجراء (اإلجراءات) اليت تيعوض ذلك
واليت يتم تطبيقها للحد من التيعرض للمخاطر أو قبول أي
خماطر.
* جيب تطوير اإلجراءات الداخلية لتطبيق التحديثات اهلامة/
التحديثات يف حالة عدم متكن املورد من نشر التحديثات اهلامة
يف وقت مناسب.
جيب احلصول على ميعلومات عن الثغرات الفنية ألنظمة
امليعلومات يف الوقت املناسب ،كما جيب أن يتم تقييم تيعرض
اجلهة لتلك الثغرات ،واختاذ اإلجراءات املالئمة للتيعامل مع
اخلطر املرتبط هبا.

 5-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – النسخ االحتياطية
جيب أخذ نسخ احتياطية من ميعلومات وبراجمأنظمة التحكم
 1-5-6النسخ االحتياطية للمعلومات
اإلشرايف واحلصول على البيانات  ،ICSكما جيب اختبار
االسرتداد بشكل دوري (سنويا علي االقل) وفقاً لسياسة النسخ
االحتياطية املتفق عليها.
كحد أدىن ،جيب ختزين نسخ احتياطية شهرية كاملة خارج
 2-5-6النسخ االحتياطية خارج املوقع
املوقع يف مرفق آمن ،مع توثيق كامل ليعملية ميعاجلة النسخ
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االحتياطي خارج املوقع.
جيب تشفري النسخ االحتياطية إذا كان من املقرر ختزينها لدى
طرف آخر أو خارج دولة قطر.
 3-5-6االجهزه االحتياطيه و قطع الغيار علي املؤسسه التأكد من توفر قطع غيار و بديل مناسب لألجهزه اهلامه
 6-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – أمن الشبكات وإدارهتا

جيب أن ختضع الشبكات لإلدارة والتحكم الكايف هبدف
 1-6-6أنظمة الشبكة
محايتها من التهديدات ،وللحفاظ على أمن النظم والتطبيقات
باستخدام شبكة أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم  ، ICSمبا يف ذلك امليعلومات
اليعابرة.
جيب تيعريف خصائص األمن ومستويات اخلدمة ومتطلبات
اإلدارة لكافة خدمات الشبكة ،وإضافتها إىل أي اتفاقية
 2-6-6أمن خدمات الشبكات
خدمات شبكات ،سواءً كانت تلك اخلدمات مقدمة داخل
اجلهة أو مسندة إىل جهة خارجية.
جيب على اجلهات استخدام هندسة ثالثية الطبقات للشبكة
 3-6-6هندسة شبكة أنظمة التحكم تتضمن كل من املكونات التالية يف طبقة منفصلة ماديا/
منطقيا:
اإلشرايف ICS
* الشبكة احمللية  LANللشركة /املشروع
* الشبكة الوسيطه  DMZاملشرتكة.
* أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم ICS
* علي التصميم ان يتجنب نقاط الضيعف الواحده عن طريق
استخدام االجهزه عاليه االعتماديه و االجهزه املزدوجه و
املسارات البديله
و يف كل االحوال جيب ان تفصل بني كل الشبكات املبينه
اعاله عن طريج جدار ناري.
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جيب أال تنتهي اتصاالت شبكة اإلنرتنت بشكل مباشر إىل
 4-6-6عدم وجود اتصاالت مباشرة من شبكة أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات ،ICS
شبكة اإلنرتنت إىل شبكة أنظمة التحكم وجيب استخدام جدار ناري لفصل شبكة أنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة اإلشرايف واحلصول على البيانات  ICSعن شبكة اإلنرتنت.

التحكم  ICSوالعكس

جيب استخدام اجلدران النارية لفصل شبكات املشروع عن
 5-6-6الوصول احملدود من شبكة شبكات التحكم .يكون مبدأ قاعدة اجلدار الناري كالتايل :منع
الكل ،السماح بشكل صريح.
املشروع لشبكة التحكم
جيب أن تكون االتصاالت الواردة إىل شبكات أنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات  ICSحمدودة .يف حاالت
استثنائية عندما تكون االتصاالت الواردة ضرورية بشكل مطلق،
جيب احلصول على موافقة اإلدارة على هذه املخاطرة.
جيب تقليل املرور الصادر من خالل اجلدار الناري ألنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع
 ICSحبيث يقتصر على االتصاالت الضرورية فقط .جيب
تقييد مصدر ووجهة وصول كافة املرور الصادر من أنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع
 ICSإىل شبكة املشروع وذلك عن طريق استخدام اخلدمة
واملنفذ لقواعد اجلدارن النارية الثابتة.
 6-6-6انظمه الكشف عن و منع جيب تثبيت اجهزه منع و الكشف عن االخرتاق يف الشبكه او
املنطقه الوسيطه الفاصله بني الشبكه اخلاصه باملوؤسسه و
االخرتاق
شبكه التحكم االشرايف .ينصح ايضا برتكيت تلك النظم داخل
شبكات نظم التحكم االشرايف ان امكن.

جيب أن تتم إدارة مرور البيانات عن طريق شبكة إدارة منفصلة
 7-6-6الطرق اآلمنة للدعم املخول عن وآمنة ،أو على شبكة مشفرة مع توثيق ذو عاملني لالتصاالت
الصادرة من الشبكة احمللية  LANللشركة أو مع توثيق ذو
بعد لنظم التحكم
ثالثة عوامل من الشبكات اخلارجية.
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باإلضافة إىل ذلك ،جيب قصر مرور البيانات عن طريق عنوان
بروتوكول االنرتنت  IPعلى حمطات إدارة خاصة.البيانات
الصادره من هذا النظام حتفظ ملده  90يوما.
جيب جتنب األجهزة الالسلكية يف أنظمة التحكم اإلشرايف
 8-6-6االتصال اآلمن لألجهزة الالسلكية واحلصول على البيانات  ICSاهلامة .يف احلاالت اليت ال ميكن
فيها ذلك ،جيب على اجلهة استخدام توثيق وتشفري آلليات
األمن املدعومة (على األقل استخدام تشفري الوصول احملمي
للشبكة الالسلكية  WPAلشبكات  )802.11xملنع
الوصول الالسلكي غري املخول إىل أنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات  .ICSينصح باتباع امليعيار
 ISA100كلما امكن.
وتتضمن التكنولوجيا الالسلكية على سبيل املثال ال احلصر
املوجات الصغرى واألقمار الصناعية وراديو احلزمة (الرتدد فوق
اليعايل  /UHFالرتدد اليعايل جدا  )VHFوشبكات
.802.11x
 9-6-6القواعد احملددة اليت حتدد نوع جيب تيعريف وتوثيق أنواع املرور املسموح هبا (الربوتوكول/
املنافذ).
املرور املسموح به على الشبكة

 10-6-6مراقبة املرور الذي حياول دخول جيب على اجلهات مراقبة وتسجيل املرور الداخل إىل شبكة
شبكات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات  ICSوذلك
لتسجيل كافة أنشطة الشبكة غري املخولة أو عمليات الوصول
على البيانات /أنظمة التحكم ICS
املرفوضة بشكل مستمر و حفظ اليانات ملده  90يوما.
 11-6-6أنظمة التحكم اإلشرايف جيب أن يقتصر السماح للربتوكوالت املتيعلقة بأنظمة التحكم
واحلصول على البيانات  ICSوالربوتوكالت اإلشرايف واحلصول على البيانات مثل ICS/
)MODBUS/TCP, EtherNet/IP, DNP3( (MODBUS/TCP,
الصناعية
على داخل شبكات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
)EtherNet/IP and DNP3
البيانات /أنظمة التحكم ICS؛ وأال يتم السماح هلا باليعبور
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إىل شبكة املشروع.
12-6-6

االتصال

االسلكي

 ZigBeeجيب أن يقتصر السماح
للربتوكوالت املتيعلقة بأنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات مثل ICS/
MODBUS/TCP,
(
 )EtherNet/IP, DNP3على داخل
شبكات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم ICS؛ وأال
يتم السماح هلا باليعبور إىل شبكة املشروع.

علي نظام االتصال االسلكي من هذا النوع تطبيق ما يلي/
 البنيه التحتيه للشبكه حمميه مبفاتح للشبكه تشغيل خاصيه التشفري املنع يتم عن طريق عنوان اجلهاز MACAddress
 -تشغيل خاصيه التأكد من نقطه املصدر.

 13-6-6قواعد حفظ ومعاجلة البيانات جيب اعتماد تصميم ذي ثالث مناطق عند إدخال قواعد حفظ
وميعاجلة البيانات عندما تستخدم اجلهة منوذج ثنائي اخلادم .يتم
واخلدمات ذات الصلة
وضع خادم قواعد حفظ وميعاجلة البيانات على شبكة أنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم
 ICSجلمع البيانات من املراقبة /وحدة حتكم الطرفيات البيعيدة
 ،RTUويتم وضع خادم ثان على شبكة الشركة لنسخ
اخلادم األول ودعم استفسارات اليعمالء.
 14-6-6أجهزة مودم (مرسل رقمي) جيب على اجلهة حتديد استخدام أجهزة املودم (املرسل الرقمي)
املتصلة بشبكات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
االتصال العادي
البيانات  .ICSويف حالة عدم إمكانية استخدام بدائل أخرى،
يتيعني توفر الضوابط التالية:
* خصائص ميعاودة االتصال.
جيب تغيري كلمات املرور األساسية.
* تيعريف أجهزة املودم املستخدمة بشكل مادي إىل مشغلي
غرفة التحكم .والتأكد من أهنا ميعدودة ومسجلة يف قائمة
األجهزة امليعتمدة.
* فصل أجهزة املودم يف حالة عدم استخدامها ،أو ضبطها
حبيث تفصل تلقائياً بيعد توقفها عن اليعمل لفرتة زمنية حمددة.
* يف حالة استخدام أجهزة املودم للدعم عن بيعد ،تأكد من
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إبالغ موظفي الدعم هبذه اإلرشادات بشكل جيد.

 15-6-6تعريف األجهزة يف الشبكات

جيب استخدام التيعريف التلقائي لألجهزة كوسيلة لتوثيق
االتصاالت من مواقع وأجهزة ميعينة و لتحديد االتصاالت
الدخيله.

 16-6-6محاية منفذ التشخيص والضبط جيب التحكم يف الوصول املادي واملنطقي ملنافذ التشخيص
والضبط اخلاصة بالنظم وجماالت اخلدمة وأجهزة االستشيعار
عن بعد
وأجهزة االتصاالت التابيعة ألنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم .ICS
جيب فصل خدمات امليعلومات واملستخدمني ونظم امليعلومات
 17-6-6الفصل يف الشبكات
على الشبكات.
جيب الفصل بني االدوار للمتيعاملني مع النظام
 18-6-6الفصل يف االدوار
 19-6-6التحكم يف اتصاالت الشبكات

بالنسبة للشبكات املشرتكة ،خاصة تلك الشبكات اليت متتد
عرب احلدود املادية للجهة ،جيب فصل قدرة املستخدمني على
االتصال بشبكة أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم  .ICS/جيب أن تكون االستثناءات
احملددة متماشية مع سياسة التحكم يف الوصول.

 20-6-6البيانات احاديه االجتاه

ينصح بتثبيت تكنولوجيا البيانات احاديه االجتاه كلما امكن

 21-6-6تثبيت اجلدار الناري

ينصح بأن يكون احلائط الناري املستخدم يف الشبكه نظام التحكم من
نوع اخر غري املستخدم يف شبكه املوؤسسه

 7-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – معاجلة الوسائط

 1-7-6إدارة الوسائط القابلة لإلزالة
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جيب عدم السماح باستخدام الوسائط القابلة لإلزالة يف
غرفة التحكم اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف

واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع ICS/
 ،DCSأو استخدامها داخل النظام؛ إال إذا كان
ذلك االستخدام خموالً بشكل صريح من قبل اإلدارة.
 2-7-6التخلص من الوسائط

جيب التخلص من الوسائط عند زوال احلاجة إليها،
وذلك باستخدام اإلجراءات الرمسية للجهة.

 3-7-6إجراءات معاجلة املعلومات

جيب وضع إجراءات مليعاجلة وختزين ميعلومات أنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم  ICSوذلك حلماية هذه امليعلومات من
اإلفصاح غري املخول أو إساءة االستخدام.

 4-7-6أمن وثائق النظام

جيب محاية وثائق أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم ICS/من الوصول غري
املخول.

 8-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – تبادل معلومات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم ICS

 1-8-6سياسات وإجراءات تبادل املعلومات

جيب وضع سياسات وإجراءات وضوابط ليعملية التبادل
الرمسي وذلك حلماية تبادل امليعلومات من خالل
استخدام كافة أنواع مرافق االتصاالت (الربيد
االلكرتوين ،أجهزة الفاكس...GSM ،PSTN ،
اخل)
جيب إبرام اتفاقيات خاصة لتبادل ميعلومات وبرجميات
أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم  ICSبني اجلهة واجلهات اخلارجية.

 3-8-6الوسائط املادية أثناء مرحلة العبور

جيب محاية الوسائط اليت حتتوي على ميعلومات خاصة
بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات/
أنظمة التحكم  ICSمن الوصول غري املخول (أي

 2-8-6اتفاقيات التبادل
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 4-8-6الرتاسل االلكرتوين

باستخدام التشفري مثالً) ،ومن إساءة االستخدام أو
التلف أثناء النقل خارج احلدود املادية للجهة .وقد
وردت تفاصيل الربوتوكالت /املفاتيح املقبولة للتشفري يف
امللحق (أ).
جيب محاية ميعلومات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم ICS/اليت ترسل عرب
الوسائل االلكرتونية بشكل مالئم.

 9-6السياسة وأنظمة التحكم األساسية – املراقبة
 1-9-6تسجيل التدقيق

 2-9-6التسجيل املركزي
 3-9-6مراقبه السجالت
 4-9-6محايه السجالت

 5-9-6سجالت املشرف و مهندسي التشغيل

 6-9-6تسجيل االخطاء

17

جيب إعداد سجالت للتدقيق لتسجيل أنشطة
املستخدمني وحاالت االستثناء وأحداث أمن
امليعلومات ،كما جيب حفظ تلك السجالت ملدة ()90
تسيعني يوماً تقوميياً للمساعدة يف مراقبة /توثيق الوصول
ودعم أية عمليات حبث وتقصي.
جيب وضع إجراءات ملراقبة استخدام مرافق ميعاجلة
ميعلومات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم  ، ICS/وأن يتم مراجيعة
نتائج أنشطة املراقبة بشكل دوري.
ينصح بأن تكون السجالت حمفوظه و تدار مركزيا من
نظام منفصل.
جيب ان يكون هناك مراقبه دوريه و مراجيعه لنتائج
املراقبه
جيب محايه انظمه السجالت ضد اليعبث و الدخول
الغري مصرح به و ان تكون السجالت منفصله عن
انظمه السجالت اخلاصه باداره تكنولوجيا امليعلومات
جيب تسجيل نشاطات املشرفني و مشغلي انظمه
التحكم االشرايف
جيب تسجيل االخطاء و دراستها

 7-9-6توحيد ساعه النظام

جيب توحيد التوقيت اخلاص باالنظمه بدقه لتوافق
التقومي اليعاملي  UTCاو احمللي لدوله قطر
GMT+3

 -7التحكم يف الوصول
 1-7هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل التحكم يف الوصول إىل أنظمة وميعلومات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم  ICSوضمان توفر سجالت التحكم يف الوصول إىل تلك األنظمة ،وكذلك التحكم يف الوصول إىل وظيفة
اليعملية ككل.
 2-7السياسة وأنظمة التحكم األساسية – سياسة الوصول وإدارة وصول املستخدم
 1-2-7سياسة التحكم يف الوصول

جيب وضع سياسة للتحكم يف الوصول إىل أنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم  ،ICS/وتوثيقها
ومراجيعتها بناءً على متطلبات األعمال ومتطلبات األمن اخلاصة
بالوصول .كما يتيعني أن تيعتمد تلك السياسة على مفاهيم أقل
االمتيازات واملساءلة الشخصية /املسماة.
وجيوز إلدارة احلساب أن تضم أنواع حسابات إضافية (كأن تكون
حسابات تيعتمد على األدوار أو األجهزة أو اخلصائص).

 2-2-7تسجيل املستخدم

جيب أن يكون هناك إجراء رمسي لتسجيل وإلغاء تسجيل مستخدمي
أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم
ICS/وذلك ملنح وإلغاء الوصول لكافة األنظمة واخلدمات ذات
الصلة.
كما جيب إبالغ إدارة تكنولوجيا امليعلومات وإدارة شؤون اليعاملني
(املوارد البشرية) يف الشركة هبذا اإلجراء.

 3-1-7إدارة االمتيازات

جيب قصر توزيع واستخدام االمتيازات والتحكم فيها .كما تلتزم
اجلهة املسؤولة بضمان توافق احلسابات الفردية واملشرتكة مع مفهوم
احلاجة للميعرفة /احلاجة للمشاركة فيما يتيعلق بوظائف اليعمل اليت يتم
القيام هبا.
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4-2-7

املستخدمني

إدارة

كلمات

 5-2-7تعقد كلمة املرور

مرور جيب التحكم يف توزيع كلمات املرور من خالل عملية إدارة رمسية.

جيب على اجلهة أن تشرتط وتستخدم كلمات مرور ختضع ملا يلي
(وفقاً ملا يكون جمدياً من الناحية الفنية):
* جيب أن يكون احلد األدىن ليعدد رموز كل كلمة مرور /مجلة مرور
اثىن عشر رمزاً.
* جيب تغيري كل كلمة مرور مرة واحدة سنوياً على األقل ،أو مبيعدل
أكثر تكراراً بناءً على تقييم املخاطر الذي تقره اجلهة.

 6-2-7مراجعة حقوق الوصول جيب على اإلدارة مراجيعة حقوق الوصول املمنوحة للمستخدم على
فرتات دورية باستخدام عملية رمسية .وال جيوز ملوظفي األمن الذين
املمنوحة للمستخدم
يقومون بوظائف التحكم يف الوصول إجراء عملية املراجيعة أو القيام
بوظائف التدقيق.
 7-1-7االختبار

تلتزم اجلهة املسؤولة بتنفيذ برنامج صيانة واختبار لضمان عمل كافة
وظائف األمن املدرجة حتت بند "التحكم يف الوصول" بصورة جيدة.

 3-7السياسة وأنظمة التحكم األساسية – التحكم يف الوصول إىل الشبكة ونظام التشغيل
 1-3-7سياسة استخدام خدمات يقتصر تزويد املستخدمني بالوصول إىل خدمات أنظمة التحكم
الشبكة اخلاصة بأنظمة التحكم اإلشرايف اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICSاليت مت
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ختويلهم باستخدامها بشكل خاص فقط.

ICS/

 1-3-7إجراء الدخول اآلمن
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جيب التحكم يف الوصول إىل أنظمة التشغيل اخلاصة بأنظمة التحكم
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICS/من خالل
إجراء للدخول اآلمن يتماشى مع سياسة التحكم يف الوصول املتبيعة
يف اجلهة.

 3-3-7تعريف وتوثيق املستخدم

 4-3-7أنظمة إدارة كلمات املرور
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حيدد لكل املستخدمني أو لكافة اليعمليات "اليت تيعمل نيابة عن
املستخدمني" رقم هوية فريد (هوية املستخدم) يقتصر استخدامه على
االستخدام احلصري واملقصود من قبل املستخدمني ،كما جيب اختيار
أسلوب توثيق مناسب للتثبت من اهلوية اليت يتم إدخاهلا للمستخدم/
اليعملية.
وباستثناء احلاالت اليت يستحيل فيها من الناحية الفنية استخدام
هوية شخصية ،جيب احلرص على وجود ما يلي:
* مبدأ احلاجة للميعرفة /احلاجة للمشاركة ساري ومسجل ،ويتم
حتديده من خالل الواجبات الرمسية املسندة لكل شخص ،على أن
يراعي كافة امليعايري اخلاصة بأمن املوظفني.
* اجراءات تكميليه و تيعويضيه مثل كامريات املراقبه االمنيه او
الكروت الذكيه.
* تقوم اجلهة برتخيص ومراقبة استخدام احلسابات احملددة للضيوف/
احلسابات املشرتكة /احلسابات املغفلة (دون أمساء) ،وإزالة أو فصل
احلسابات غري الضرورية أو تأمينها بأي طريقة أخرى.
* تقوم اجلهة بإزالة أو تغيري أو فصل احلسابات االفرتاضية أو تأمينها
بأي طريقة آخرى.
* يتم إبالغ مدراء احلسابات /الدوامات يف حالة إهناء خدمات
املستخدمني أو نقلهم ،ويتم إزالة أو فصل احلسابات اخلاصة هبم أو
تأمينها بأي طريقة أخرى.
* كما يتم إخطار مدراء احلسابات /الدوامات عندما يطرأ تغيري على
استخدام املستخدمني أو حاجتهم للميعرفة أو حاجتهم للمشاركة.
* يف احلاالت اليت تكون فيها احلسابات قائمة على األدوار ،أي أن
حمطة اليعمل أو اجلهاز و/أو األجهزة امليدانية حتدد دور املستخدم،
جيب أن يتضمن الوصول إىل أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على
البيانات /أنظمة التحكم ICS/أنظمة حتكم أمين مادية مناسبة
قادرة على تيعريف املشغل وتسجيل وقت الدخول واملغادرة.
جيب أن تكون أنظمة إدارة /ختزين كلمات املرور اخلاصة بأنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICS/

تفاعلية ،كما جيب أن تضمن جودة كلمات املرور.
 5-3-7استخدام مرافق النظام

جيب أن يتم تقييد استخدام برامج املرافق اليت قد تكون قادرة على
جتاوز النظام وكذلك أجهزة التحكم يف التطبيقات ،وأن يتم التحكم
فيها بشكل صارم.

 6-3-7انتهاء وقت اجللسة

جيب أن تغلق تلقائياً جلسات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات /أنظمة التحكم ICS/غري النشطة بيعد فرتة حمددة
من التوقف عن النشاط.

 7-3-7التحكم يف اجللسات املتزامنة جيب أن تيعمل أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات/
أنظمة التحكم ICS/على تقييد عدد اجللسات املتزامنة ألي
مستخدم حمدد و/أو اسم مستخدم وذلك متاشياً مع سياسة اجلهة
بشأن اجللسات املتزامنة.
جيب استخدام قيود على أوقات االتصال لتوفري أمن إضايف
للتطبيقات عالية املخاطر.
 8-3-7تقييد وقت االتصال

 4-7السياسة وأنظمة التحكم األساسية – وصول األجهزة امليدانية ووحدات التحكم الطرفية
RTU

 1-4-7وحدات التحكم الطرفية إن األجهزة مثل وحدات التحكم الطرفية  RTUاليت ال تستخدم
باالتصال العادي ال تستخدم برتوكوالت قابلة للتحويل ال يطلب غلقها يف حميط األمن املادي،
ولكن جيب غلقها ومراقبتها يف حدود حميط األمن االلكرتوين.
بروتوكوالت قابلة للتحويل
جيب غلق األجهزة مثل وحدات التحكم الطرفية  RTUاليت
 2-4-7وحدات التحكم الطرفية تستخدم بروتوكوالت قابلة للتحويل يف حدود حميط األمن املادي
 RTUباالتصال العادي اليت وكذلك يف حميط األمن االلكرتوين.
تستخدم بروتوكوالت قابلة للتحويل

ينصح بأن تستخدم أجهزة اجملاالت املؤمنة شهادات مشفرة صادرة
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 3-4-7توثيق وحدات التحكم من قبل مصنع شهادات وذلك لتأكيد هوية اجلهاز.
الطرفية RTU

أي اتصال مباشر بأجهزة اجملال التشغيلية يتم من قبل موظف ميداين
 4-4-7الوصول املباشر لألجهزة جيب أن يتم إمتامه بطريقة تتضمن تطبيق فحوصات للسماح بإمتام
ذلك االتصال؛ أي أن هناك مساءلة شخصية (مثل االحتفاظ
امليدانية التشغيلية
بالسجالت مع هوية بشرية) ألي إجراء يتم عن طريق ذلك الوصول؛
وأن تظل حالة اجلهاز متماشية مع أي نسخ من تلك احلالة يتم
إخفائها بواسطة نظام التحكم.
جيب أن تتيح األجهزة امليدانية املؤمنة القدرة على كشف الرسائل
 5-4-7تسجيل الوصول إىل وحدات املستلمة والتخلص منها ،ونقصد هنا الرسائل اليت يكون وقت
التحكم الطرفية RTU
استالمها بالنسبة للحظة املتوقيعة إلرساهلا ،أو تتابيعها ،ميثل إخالالً
خبصائص جودة اخلدمة اخلاصة جبلسة االتصاالت.
جيب تشفري روابط االتصال بوحدات التحكم الطرفية على النحو
 6-4-7واجهة اتصاالت وحدات احملدد يف امللحق (أ) .كما جيب أال ييعمل التشفري املستخدم على
واجهة االتصال على خفض درجة القدرة الوظيفية أو األدائية للوظيفة
التحكم الطرفية RTUS
التشغيلية اليت تتمتع بالتخويل للوصول إىل وحدات التحكم الطرفية
.RTU
 -8إدارة حوادث أمن املعلومات
 1-8هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل ضمان اإلبالغ عن أحداث ونقاط ضيعف أمن امليعلومات املرتبطة بنظم امليعلومات اخلاصة بأنظمة
التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم  ICSعلى حنو يسمح باختاذ اإلجراء التصحيحي يف الوقت
املناسب.
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 2-8السياسة وأنظمة التحكم األساسية
تلتزم اجلهة املسؤولة بتطوير وصيانة خطة لالستجابة حلوادث أمن
 1-2-8خطة االستجابة حلوادث ميعلومات أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على التحكم املوزع  ICSعلى أن تتناول تلك اخلطة اجلوانب التالية
كحد أدىن:
البيانات /أنظمة التحكم ICS/
* إجراءات وصف وتصنيف األحداث كحوادث أمن جيب اإلبالغ
عنها.
* إجراءات اإلبالغ عن حوادث األمن كما ينبغي ويف الوقت
املناسب لقنوات اإلدارة املناسبة.
* عملية حتديث خطة االستجابة للحوادث خالل ( )30ثالثني يوماً
تقوميياً حتسباً ألي تغيريات يف آلية اإلبالغ أو التدرج اهلرمي التنظيمي
أو جهات االتصال ...اخل
* إجراءات اختبار خطة االستجابة للحوادث ،مرة واحدة سنوياً على
األقل .وميكن أن ترتاوح هذه االختبارات من االختبارات التشبيهية
إىل سيناريوهات التشغيل الكامل لالستجابة حلادث فيعلي.
جيب على كافة املوظفني واملقاولني واألطراف األخرى اليت تستخدم
 1-1-8اإلبالغ عن نقاط الضعف نظم وخدمات امليعلومات مالحظة أي نقاط ضيعف أمنية ملحوظة أو
مشكوك فيها يف األنظمة أو اخلدمات .وميكن أن يتحقق ذلك من
األمنية
خالل إضافة هذا الشرط بشكل رمسي يف اليعقود أو التوصيفات
الوظيفية ...اخل
جيب على اجلهة املسؤولة إنشاء قنوات اتصال إىل احلد القابل
للتطبيق مع كيو سرت وذلك لإلبالغ عن أية مشكالت قد حتدث
 3-2-8االتصال بالسلطات
نتيجة ألعمال التخريب أو ما شاهبها.
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 -9دارة استمرارية األعمال
 1-9هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل مكافحة وتقليل انقطاع أنشطة األعمال ومحاية اليعمليات احليوية يف أنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICS/من آثار حاالت التيعطل الكبرية يف أنظمة امليعلومات وانقطاع الشبكات أو
الكوارث ،باإلضافة إىل ضمان استيعادة تلك األنشطة يف الوقت املناسب.
 2-9السياسة وأنظمة التحكم األساسية

جيب أن تكون خطة استمرارية أعمال أنظمة التحكم اإلشرايف
 1-2-9استمرار أعمال أنظمة التحكم واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم ICS/أحد مكونات
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة خطة استمرارية األعمال يف الشركة ،كما جيب أن تشتمل على
التحكم املوزع  ICSوخطة استعادة البنود التالية كحد أدىن:
* تصنيف تأثر األعمال وحتديد أولويات أصول أنظمة التحكم
النظم بعد الكوارث
اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع ICS/
* االستجابة الالزمة للحوادث اليت ستيعمل على تنشيط اخلطة
* إجراءات تشغيل الوظائف األساسية لألنظمة يف وضع يدوي
حلني استيعادة األوضاع التشغيلية الطبييعية
* أدوار ومسؤوليات املسؤولني عن االستجابة خلطة استمرارية
أعمال أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة
التحكم ICS/
* وثائق حديثة مكتملة (أدلة ،وثائق الضبط والتنصيب،
اإلجراءات ،قوائم عقود املوردين ،الرسومات البيانية للشبكة...
اخل)
* قائمة املوظفني اخلاصة بالوصول املادي واملنطقي املصرح به
لألنظمة.
* ترتيب /تتابع استيعادة مكونات النظام.
* إجراءات استيعادة واسرتداد النسخ االحتياطية احملفوظة خارج
موقع اليعمل.
* إجراءات االتصال مع السلطات املناسبة
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 -10االلتزام

 1-10هدف السياسة

هتدف هذه السياسة إىل جتنب خرق التزامات منصوص عليها يف أي قانون أو الئحة أو عقد ،وضمان التزام األنظمة
بالسياسات وامليعايري األمنية احمللية و/أو التنظيمية .كما تغطي هذه السياسة اعتبارات فحص األنظمة.
 2-10السياسة وأنظمة التحكم األساسية – االلتزام

 1-2-10تعريف التشريع واجب جيب تيعريف وتوثيق وحتديث كافة املتطلبات القانونية والتنظيمية
والتيعاقدية وأسلوب اجلهة يف تلبية تلك املتطلبات بشكل صريح
التطبيق
وذلك لكل نظام من أنظمة امليعلومات باجلهة.
يلتزم املدراء بضمان تنفيذ كافة إجراءات األمن يف نطاق
 2-2-10االلتزام بالسياسات واملعايري مسؤوليتهم بصورة صحيحة وذلك لتحقيق االلتزام بسياسات
وميعايري األمن ،مبا يف ذلك هذه الوثيقة.
األمنية

3-1-20
الفين

جيب أن متر أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات/
الفحص الداخلي لاللتزام أنظمة التحكم ICS/بفحص ذايت دوري للكشف عن االلتزام
مبيعايري تطبيق األمن ،مبا يف ذلك هذه الوثيقة ،وذلك مرة واحدة
سنوياً على األقل.

جيب على اجلهة اخلاضيعة للفحص االحتفاظ بآخر تقرير للفحص
 4-2-10مراقبة االلتزام واالحتفاظ وكافة الوثائق املتيعلقة به ملدة عامني على األقل من تاريخ استالم
التقرير.
ببيانات الفحص

 5-1-20مستويات عدم االلتزام
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تتطلب نتائج الفحص عملية تصحيح متاشياً مع النظام التايل:
* املستوى األول :جوانب عدم مطابقة ومالحظات بسيطة جيب
تصحيحها خالل ( )6ستة أشهر.
* املستوى الثاين :جوانب عدم مطابقة مؤثرة وجيب تصحيحها
خالل ( )3ثالثة أشهر.

 3-10السياسة وأنظمة التحكم األساسية – فحص النظام

ضوابط فحص نظم جيب ختطيط متطلبات وأنشطة الفحص اليت تتضمن إجراء
2-3-20
فحوصات على النظم التشغيلية ألنظمة التحكم اإلشرايف
املعلومات
واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم املوزع ICS/واالتفاق
عليها بيعناية وذلك للحد من خماطر توقف عمليات تشغيل
األعمال.
جيب محاية الوصول إىل أدوات فحص نظم امليعلومات اخلاصة
 2-3-10محاية أدوات فحص نظم بأنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات /أنظمة التحكم
املوزع ICS/ملنع أي إساءة استخدام أو تيعرض للمخاطر.
املعلومات

 -11تقوية النظام

 1-11هدف السياسة
هتدف هذه السياسة إىل إىل ضمان فصل اخلدمات غري املستخدمة يف النظام التشغيلي املضيف  /أنظمة التحكم اإلشرايف
واحلصول على البيانات  .ICSوجيب أن يقتصر التشغيل على اخلدمات اليت يستخدمها نظام التحكم اإلشرايف واحلصول
على البيانات  ICSوتشغيله وصيانته فقط وذلك للحد من نقاط الدخول أو الثغرات املمكنة.
 2-11السياسة وأنظمة التحكم األساسية

 2-1-22القائمة البيضاء لتطبيقات تلتزم اجلهات باحلصول على قائمة بكافة التطبيقات واملرافق
وخدمات النظم واحلروف الطباعية وكافة الربجميات األخرى الالزمة
املوردين
لإلبقاء على أنظمة التحكم اإلشرايف واحلصول على البيانات
 ICSيف حالة تشغيل ،واالحتفاظ بتلك القائمة.
جيب إزالة كافة الربجميات /اخلدمات غري الضرورية ،ويتضمن ذلك
 1-1-22الربجميات /اخلدمات الواجب على سبيل املثال ما يلي:
* األليعاب
إزالتها
* برامج التشغيل أو التيعريف اخلاصة بأجهزة غري مشمولة.
* خدمات الرتاسل.
* اخلوادم أو اليعمالء خلدمات االنرتنت غري املستخدمة
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* أجهزة مجع الربجميات (باستثناء آالت التطوير غري املنتجة)
* أجهزة مجع الربجميات للغات غري املستخدمة
* الربوتوكوالت واخلدمات غري املستخدمة بشكل عام
* املرافق اإلدارية وبرامج التشخيص ووظائف إدارة الشبكات وإدارة
النظم غري املستخدمة
* برامج االختبار وعينات الربامج أو احلروف الطباعية
* باقات اإلنتاجية ومرافق ميعاجلة الكلمات غري املستخدمة ،على
سبيل املثال برنامج  ،Wordبرنامج  ،Excelبرنامج
 ،Powerpointبرنامج  ،Adobe acrobatبرنامج
 ...Open Officeاخل
* الربامج الغري مرخصه و النسخ التجريبيه
* خدمات نظام UPnP
 3-2-11استخدام تقنيه البلوتوث

جيب حظر استخدام تكنولوجيا البلوتوث

 4-1-22محاية نظام اإلدخال واإلخراج جيب أن يكون نظام اإلدخال واإلخراج األساسي  BIOSحممي
عن طريقة كلمة مرور من إجراء أي تغيريات غري خمولة.
األساسي)
 5-1-22فصل احلسابات املعروفة أو جيب فصل احلسابات وكلمات املرور االفرتاضية ،أو تغيريها
لتحقيق متطلبات التيعقد يف اجلهة.
حسابات الضيوف
 11-5-6اعتماد االجهزه
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ينصح بأن تكون االجهزه اخلاصه بأمن امليعلومات املستخدمه
حاصله علي درجه االعتماد  4+او اعلي الصادره من جهه
التصنيف املوحد  common criteriaطبقا لنظام االيزو
ISO 15408
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امللحق (أ) (معياري) خوارزميات وبروتوكوالت التشفري املعتمدة

املفتاح املتماثل /املفتاح اخلاص:

جيب أن تكون وظائف التشفري اليت تستخدم أحد شفرات املفتاح املتماثل (ويشار إليها أحياناً باسم تشفري املفتاح اخلاص)
واليت توظف مفتاحاً سرياً مشرتكاً مطابقة للمواصفات التالية:
اسم اخلوارزمية

املراجع

االستخدام املعتمد

الطول املطلوب للمفتاح

مفاتيح  156بت

ميعيار التشفري املتقدم ،تشفري البيانات اليعامة
AES
شفرة حجب تيعتمد على
خوارزمية تيعرف باسم
”“Rijndael
ثالث مفاتيح فريدة 56
ميعيار تشفري البيانات تشفري البيانات اليعامة
TDES /3DES
بت
الثالثية ( Triple
 )DESوهو شفرة
حجب ()SP800-67
مالحظة :جيب استخدام خوارز  AESإال إذا كان ذلك غري ممكن من الناحية الفنية .جيب أن يقتصر استخدام
خوارزمية  TDESعلى النظم اليت ال تدعم اخلوارزمية .AES
املفتاح الال متماثل /املفتاح العام:
جيب أن تكون وظائف التشفري اليت تستخدم شفرات املفتاح الال متماثل (والذي ييعرف أيضاً بالتشفري باملفتاح اليعام) واليت
توظف زوجاً من املفاتيح التشفريية تتألف من مفتاح عام وآخر خاص ،جيب أن تكون مطابقة للمواصفات التالية:

اسم اخلوارزمية

املراجع

RSA

التوقييعات الرقمية ،نقل مفاتيح  2014بت
مفاتيح جلسة التشفري

DSA

“RivestShamir” Adlemanخوارزمية
للتشفري باملفتاح اليعام
RSA
خوارزمية التوقيع الرقمي التوقييعات الرقمية
][FIP186-2

مفاتيح  2014بت
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االستخدام املعتمد

الطول املطلوب للمفتاح

خوارزميات Hash
ميكن استخدام خوارزميات  Hashاآلمنة لدعم تنفيذ توثيق رسالة  .keyed-hashوبصفة عامة ،فإن وظائف Hash
تستخدم لزيادة سرعة مهام مقارنة البيانات ،مثل اليعثور على إحدى البيانات يف قاعدة بيانات ،أ ,الكشف عن سجالت
مكررة أو مشاهبة يف ملف أو نظام كبري.
االستخدام املعتمد

اسم اخلوارزمية

املراجع

SHA-n

خوارزمية  hashآمنة كافة أغراض االختزال
تنتج حجم  hashمبقدار
" "nمثل(SHA :
224,
)256,384,512
][SHA

الطول املطلوب للمفتاح
n ≥ 256

حالة  128بت املكررة

 Message Digestكافة أغراض االختزال
MD5
]v5 [RFC 1321
مالحظة :جيب استخدام خوارزمية  SHAnإال إذا كان ذلك غري ممكن من الناحية الفنية .جيب أن يقتصر
استخدام خوارزم MD5على النظم اليت ال تدعم اخلوارزم أسرة .SHA
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امللحق (ب) – (تعليمي) – املرجع إلرشادات الشراء
جيب ان حتتوي مناقصات و اوامر الشراء علي املتطلبات األمنيه للمؤسسه طبقا هلذا املعيار .علي سبيل املثال:
 -هندسه و تصميم الشبكات

 -عدم تثبيت الربامج و اخلدمات الغري مستخدمه

 برامج مكافحه الفريوسات و انظمه الكشف عن االخرتاقات -تقويه نظام التشغيل و نظام امللفات

 التطوير املستمر الحدث االصدارات لتاليف اي ثغرات أمنيه مكتشفه مبا فيها برامج الطرف الثالث اسلوب تثبيت و اداره اجلدار الناري و انظمه مكافحه االخرتاقات تغيري احلسابات االصليه و إمكانيه احلسابات الشخصيه -إداره كلمات السر

 -البنيه التحتيه لسجالت النظام

 إجراءات النسخ االحتياطيه و اسرتداد النظاممن اجل املزيد من امليعلومات ممكن الرجوع ايل االصدار (لغة الشراء اخلاصة باألمن االلكرتوين ألنظمة التحكم) الصادر من
قبل مركز محاية البنية التحتية اهلامة التابع ل ـلحكومه االمريكيه و الصادر يف .1009
املصدر:
http://ics-cert.us-cert.gov/pdf/FINAL-Procurement_Language_Rev4_100809.pdf

جيب أن يتضمن طلب تقدمي اليعرض الصادر ملودري أنظمة التحكم اليعناصر التالية كإرشاد:
أساس املوضوع :أساس املوضوع ع بارة عن ملخص حلاالت التيعرض والثغرات املمكنة املرتبطة بفئة ميعينة من املشكالت ،أي
السبب يف إضافة املوضوع.
لغة الشراء :يقصد هبا املصطلحات اليت ورد شرحها يف البند رقم  24من الوثيقة (لغة الشراء اخلاصة باألمن االلكرتوين
ألنظمة التحكم).
إرشاد اللغة :ميعلومات إضاف ية تقدمها جهة البنية التحتية اهلامة بشأن لغة الشراء وكيف يقصد منها تلبية احلاجات املبينة يف
األساس.
إجراءات اختبارات القبول يف املصنع :إن اختبار القبول يف املصنع ضروري لضمان عمل اخلصائص األمنية كما ينبغي،
وتقدمي املستويات املطلوبة من أداء الوظائف .وجيب أن يتضمن كل موضوع يف طلب تقدمي اليعرض مهام اختبار القبول يف
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املصنع اخلاصة بذلك املوضوع .الحظ أن اختبار قبول املصنع عبارة عن عملية ،وليس حدث ،وقد متتد يف الواقع إىل أكثر
من عدة أسابيع أو شهور.
إجراءات اختبارات القبول يف املوقع :يكرر اختبار القبول يف املوقع والذي جيريه مالك األصل نوعاً فرعياً من اختبار القبول
يف املصنع بيعد تركيب النظام ،ولكن قبل التشغيل أو بدء اليعمل ،وذلك إلثبات أن الرتكيب يف املوقع مساو للنظام الذي مت
اختباره يف مصنع املورد ،أو على النحو املبني بالوصف يف أدلة األنظمة .وكما هو احلال بالنسبة الختبار القبول يف املصنع،
فإن اختبار القبول يف املوقع قد ميتد ليعدة أسابيع أو شهور ،ويتم باإلضافة إىل ذلك يف عدة مواقع خمتلفة.
إرشاد الصيانة :يتناول هذا اإلرشاد كيفية قيام املورد باحلفاظ على مستوى أمن النظام الذي مت إنشاؤه أثناء اختبار القبول يف
املوقع مع تطور عمل النظام أو حتديثه وإضافة برامج إصالح األعطال والتحديث .وقد يكون هذا البند الفرعي أفضل بند
خاص باألمن ميكن إضافته إىل أي عقد صيانة ،وليس يف مواصفات الشراء وذلك للحفاظ على دعم مستمر.
املراجع :إضافة امليعلومات واملمارسات وامليعايري اخلارجية الداعمة.
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