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 Contact Information: 
 

 شركة نفط الكويت تختار حلول سيسكو األمنية لتعزيز أمن شبكاتها
 

 الشركة تستخدم حلول التحكم بالدخول إلى الشبكة، لدعم تطبيق سياسات األمن والوصول واالمتثال
 

لول سيسكو األمنية أعلنت سيسكو اليوم أن شركة نفط الكويت اختارت ح – 2016يناير  XXالكويت، مدينة الكويت، 
، وهي أداة قوية سهلة االستخدام NACلتجديد أجهزة شبكاتها. واختارت شركة نفط الكويت حلول التحكم بالدخول إلى الشبكة 

 األمنية الفريدة من سيسكو.  ®TrustSecللتحكم بالدخول وتأكيد االمتثال ضمن حلول 
 

لالستخدام داخل أو خارج النطاق إلى جانب أدوات التحقق من هوية وبفضل المزايا األمنية الشاملة والخيارات المتنوعة 
مكانات التحكم الحركة، فإن حلول  تأمينها. كما تعتبر خيارًا شاماًل للتحكم بالشبكات و  NACالمستخدم والنطاق العريض وا 

قطة إدارة مركزية بداًل من أنها ستساعد شركة نفط الكويت في تطبيق سياسات األمن والتحكم بالوصول واالمتثال من خالل ن
 ضبط السياسات على أجهزة فردية عبر الشبكة. 

 
الطاقة أن حاالت التعرض للبرمجيات الضارة ترتفع بشكل مستمر في قطاعات  2015ويذكر تقرير سيسكو السنوي لألمن 

والنفط والغاز، مما يعني أن الحفاظ على أمن الشبكات والكفاءة التشغيلية في الشبكات المؤسسية المعاصرة يتطلب تقنيات 
 جديدة. وتشمل المنهجية المتكاملة ألمن الوصول العناصر التالية: 

  
  تعريف دقيق لكل مستخدم وجهاز 
 نها. سهولة دمج األجهزة وتطبيق السياسات عليها وتأمي 
  من أي جهاز وأي مكان.   –إدارة السياسات مركزيًا وبشكل يتمحور حول السياق إلدارة وصول المستخدمين 

 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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، والذي يساعد في  Identity Services Engineما ستتضمن شبكة شركة نفط الكويت محرك سيسكو لخدمات الهوية 
دارة االمتثال األمني، تعمل مواجهة تحديات التنقل في المؤسسات وحماية الشبكة في مسار ت طورها. فهي منصة للتحكم وا 

. يوفر المحرك تجربة VPNعلى أتمتة وتبسيط التحكم بالوصول واالمتثال األمني لالتصال السلكي والالسلكي وعبر شبكات 
الشبكة من ومنحها تصريح الدخول إلى سهلة النضمام األجهزة إلى الشبكة، مما يعني إمكانية تأمين األجهزة الشخصية 

خالل بوابة مبسطة ذاتية الخدمة. يستخدم محرك خدمات الهوية بشكل أساسي لتوفير إمكانات الوصول اآلمنة للمستخدمين 
من  TrustSecوالضيوف، ودعم مبادرات استعمال األجهزة الشخصية وتطبيق سياسات االستخدام بما يتناسب مع تقنية 

 سيسكو. 
 

السالم المتروك، المهندس األول لالتصاالت لدى شركة نفط الكويت: "شهد عدد األجهزة في هذا السياق قال السيد عبد 
والتطبيقات التي تدخل شبكة شركة نفط الكويت سواء من داخل أو خارج الجدار الناري ارتفاعًا مستمرًا، مما يعني ازدياد 

لول سيسكو، والتي تغطي أوسع طيف من أشكال احتمالية وقوع الهجمات من قبل القراصنة. إال أن المجموعة الواسعة من ح
وصيغ الهجمات الممكنة وتستفيد من إمكانات االستقصاء الداخلية والخارجية، كانت الخيار األمثل لتلبية احتياجات شركتنا. 
 فالهجمات األمنية تصبح أكثر تعقيدًا مع الوقت، وتسعى لتحقيق مكاسب مالية أو سياسية، ولكن اآلن أصبح بإمكان

 الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز تطبيق اإلجراءات التي تمكنها من مواجهة تلك الهجمات."  
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، كبير مدراء منطقة الخليج، المشرق العربي وباكستان في سيسكو، ومدير عام خدمات سالمه زيادقال السيد  من جانبه
ارها بوضع األمن في صدارة اولوياتها. تساعد سيسكو سيسكو لمنطقة الشرق األوسط: "نحيي شركة نفط الكويت على قر 

الدول والمدن والشركات من مختلف األحجام منذ عقود لتأمين أعمالها، فنحن نفهم تمامًا المشهد األمني سريع التغّير 
مكانات استقصاء التهديدات، إلى جانب قدراتنا المتفوقة  للتقييم والرصد ونواصل االستثمار في البرمجيات وتحليل البيانات وا 

 عبر طيف التهديدات بالكامل." واالستجابة واإلمكانات التشغيلية لتوفير حماية متقدمة 
  

### 
 الروابط والعناوين: 

  :لمزيد من المعلومات عن حلول سيسكو األمنية 
y/center/home.xhttp://tools.cisco.com/securit  

 أخبار الشرق األوسط http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html  
 

 شركة نفط الكويت:  نبذة عن
نتاج النفط  تتضمن مسؤوليات شركة نفط الكويت، والتي تعمل تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، أنشطة التنقيب والحفر وا 

والغاز في دولة الكويت. كما تعمل الشركة في مجال تخزين النفط الخام وتوصيله إلى الخزانات للتصدير. لمزيد من 
 /https://www.kockw.comالتفاصيل يرجى االطالع على الرابط: 

  
 

 نبذة عن سيسكو:
ل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة األوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز تعم

(NASDAQ: CSCO على مساعدة الشركات في استغالل الفرص المستقبلية من خالل إثبات أن تحقيق اإلنجازات ،
لمتابعة أخبار سيسكو، الرجاء زيارة: صل. المذهلة يكون عبر تمكين االتصال الشبكي لما هو غير مت

http://thenetwork.cisco.com. 
 

http://tools.cisco.com/security/center/home.x
http://tools.cisco.com/security/center/home.x
http://www.cisco.com/web/ME/about/news/index.html
https://www.kockw.com/
http://thenetwork.cisco.com/
http://thenetwork.cisco.com/
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سيسكو وشعار سيسكو هي عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لمؤسسة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في 
لى قائمة عالمات سيسكو التجارية عبر الموقع الواليات المتحدة وبالد أخرى. ويمكن االطالع ع

www.cisco.com/go/trademarks .إن كافة العالمات التجارية األخرى المذكورة في هذه الوثيقة هي ملك ألصحابها .
 كة أخرى. إن استخدام كلمة الشريك ال يتضمن عالقة شراكة بين سيسكو وأي شر 

 
 

http://www.cisco.com/go/trademarks
http://www.cisco.com/go/trademarks

