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Press  

 2017سبتمبر  26مدینة الكویت، الكویت،  

 

األمن اإللكتروني ألنظمة قدرات تختار سیمنس لتحدیث  ایكویت
 التحكم الصناعي لدیھا

 

 من سیمنس للتحكم الموّزع Simatic PCS 7نظام نات یتضمن الترقیة لالبیاتأمین أنظمة تحدیث  •
 

ة في إنتاج جھود شركة ایكویت للبتروكیماویات، الشركة العالمیة المتخصصمن المنتظر أن تدعم تكنولوجیا سیمنس 

ذلك بعد إجراء مستوى الحمایة التي توفرھا نظم تأمین البیانات ضد التھدیدات اإللكترونیة. وتعزیز البتروكیماویات، في 

قامت سیمنس بتقییم ومراجعة  المحطة البحریة للشركة.منطقة عملیات في  )ICS( نظام التحكم الصناعيلتقییم شامل 

              نظام التحكم بالتوزیع بتحدیث حیث ستقوم سیمنس، IEC 62443معاییر لمستوى أمان الشبكة وفقاً 

Simatic PCS 7 . 

حیث ، IEC 62443معاییربمساعدة  الشبكة لنظم مراجعة تأمین بیانات تقییمإجراء قامت سیمنس بوفي ھذا اإلطار، 

للتحكم Simatic PCS 7  النظام األمني الحالي للبیانات في ایكویت لنظام بناًء على ذلك بتحدیثسیمنس ستقوم 

 . الموّزع

 سیمنس حلول إنّ الرئیس التنفیذي لشركة سیمنس الكویت: " ،كالوزنرھیربرت  یقول السید/ ھذا التعاون،وتعلیقاً على 

ویات قطاع أول ، وھو ما یأتي في مقدمةكترونیةرقمیة تعمل على حمایة بیانات الشركات الصناعیة من التھدیدات اإللال

تحلیل اإلنتاج تمكنا من ایكویت، مع خبراء  من خالل تعاونناو. الیوم رقمي الذي نعیشھالعصر الالغاز والبترول في 

ة تلبیمن شأنھا التي  واإلجراءات مجموعة من التدابیر، وقدمنا توصیاتنا للشركة باتخاذ للعملیات التشغیلیة البنیة التحتیةو

 وفي المستقبل." عملیاتھم التشغیلیة حالیاً ھو ما من شأنھ تحسین مستوى حمایة ، واحتیاجاتھم بشكل محدد

 یمثل أمان وموثوقیةنائب الرئیس لقطاع الخدمات الفنیة في ایكویت: " ،ومن جانبھ یضیف السید/ طارق جعفر الكندري

كار البتبا التشغیلیة في ایكویت. وانطالقا من شغفنا التي تعتمد علیھا عملیاتناأھم العوامل نظم التحكم الصناعي بالشركة 

 لنجاحغبتنا المتزایدة في إحراز تقدم مستدام وھو ما یمثل ركیزة أساسیة لروتنمیة رأس المال البشري، وفي إطار 

یق التمیز في لضمان تحق التشغیل، أنظمةكافة ، تقوم ایكویت دائما بتقییم وتطویر كافة مواردھا، بما في ذلك والنمو

احتیاجاتنا. في ، في تلبیة مع عدد من الشركاء الموثوقین بما فیھم سیمنس دائماً ولھذا السبب نتعاون أعمالنا بشكل مستمر. 

حین أطلقنا مؤتمراً متخصصاً في مجال تأمین حلول  2014منذ عام  ICSیكویت أھمیة معاییر ، تدرك االوقت نفسھ

 "    .منسالمیكنة الصناعیة بالتعاون مع العدید من المؤسسات ذات السمعة العالمیة، ومن بینھا سی

            للتحكم ھو أول منتج من نوعھ یحصل على شھادة المعاییر األمنیة Simatic PCS 7ُیعد نظام سیمنس 

IEC 62443 حیث یقوم ھذا النظام المتطور بمتابعة والتحكم في العملیات اإلنتاجیة المستمرة، كتلك التي تحدث في ،
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الصرف الصحي والصناعات الدوائیة. وألن تعطل حركة اإلنتاج في  مصانع األسمنت والصناعات الكیمیاویة، وقطاع

 ةالصناعی العملیات أمانالتشغیلیة و تلك القطاعات والصناعات ینتج عنھ خسائر ھائلة وآثار سلبیة متعددة، فإّن السالمة

 یشغالن أھمیة قصوى في تلك الحاالت.     

، بما في ةالصناعی العملیات أمنیات والوظائف المتنوعة في مجال عدداً كبیراً من العمل Simatic PCS 7ویوفر نظام 

ذلك تقسیم العملیات حسب المناطق والخالیا األمنیة، أمن نقاط الدخول والتحقق من ھویة المستخدم، تأمین االتصاالت، 

داد قوائم العملیات الضارة، وإع یاتمجعن الفیروسات والبروالكشف ، وتقویة النظام إدارة وتحدیث البرمجیات األمنیة

في حمایة العملیات  Simatic PCS 7الموثوق فیھا. وبالتالي تساھم الوظائف والمعاییر األمنیة المتكاملة لنظام 

         توقف باھظة التكالیف. التشغیلیة للمصنع، وتفادي حدوث أعطال في اآلالت وما ینتج عنھا من فترات 

من التطور حالیاً لتصبح واحدة من أكثر  IEC 62443لبیانات، فقد تمكنت معاییر وباإلضافة للمعاییر الحالیة لتأمین ا

غیرھا من المعاییر األخرى وتتضمن  ، حیث تتفوق تلك المعاییر علىالمستقبل في العالمب ارتباطاً معاییر تقییم البیانات 

موردي المنتجات ومصممي النظام من كل طرف من األطراف، بما في ذلك  بات الواجب توفیرھاتعریفات محددة للمتطل

 ومشغلیھ. 

 

 الرجاء التواصل مع: للسادة الصحفیین لمزید من المعلومات
 مایكل بالمر

 3873 200 55 971+ھاتف: 

 michael.j.palmer@siemens.comلكتروني: إ برید
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 ویبر شاندویك

 Siemens@webershandwick.com برید إلكتروني:

 
(برلین ومیونخ) ھي شركة عالمیة رائدة في مجاالت التكنولوجیا واإللكترونیات ومحطات تولید الطاقة الكھربائیة والھندسة الكھربائیة،  Siemens AG شركة سیمنس أیھ جي

البتكار، الجودة، االعتمادی�ة، عاًما، تقف سیمنس على قمة التمیز التكنولوجي، ا 165والمتخصصة في قطاعات الطاقة والبنیة التحتیة والصناعة والرعایة الصحیة. ومنذ أكثر من 

دولة، حیث تركز على مجاالت تولید الطاقة الكھربائیة واألتمتة  والرقمنة. وتعد سیمنس أحد أكبر منتجي التقنیات  200والطابع العالمي. وتمارس الشركة نشاطھا في ما یزید عن 

البنی�ة التحتی�ة والمیكن�ة اآللی�ة والق�وى المحرك�ة والحل�ول والب�رامج الص�ناعیة. وع�الوة عل�ى ذل�ك، تعتب�ر  عالیة الكفاءة والموفرة للطاقة، إضافة إلى كونھا أحد أكبر مزودي حلول

أنظم�ة التش�خیص المخب�ري وحل�ول سیمنس مورداً رائداً لمعدات التصویر الطبي، كأجھزة التصویر المقطعي وأنظمة التصویر بالرنین المغناطیسي، فضالً عن ریادتھا في مج�ال 

ملیار یورو، بینم�ا بل�غ 79,6، وصل إجمالي عائدات الشركة إلى 2016سبتمبر  30، والتي انتھت في 2016لمعلومات المستخدمة في المیدان الطبي. وخالل السنة المالیة تقنیة ا

لع�الم. للمزی�د م�ن المعلوم�ات ح�ول الش�ركة أل�ف موظ�ف ف�ي جمی�ع أنح�اء ا 351، بلغ عدد موظفي ش�ركة س�یمنس نح�و 2016ملیار یورو. ومع نھایة سبتمبر  5,6صافي دخلھا 

   .http://www.siemens.comیرجى زیارة الموقع اإللكتروني: 
 

 نبذة عن مجموعة ایكویت
دول�ة الكوی�ت  من كبرى الشركات العالمیة المنتجة للبتروكیماویات، وثاني أكبر منتج عالمي لمادة اإلیثلین جلیكول. تمتلك المجموع�ة مجمع�ات ص�ناعیة ف�ي *تُعد مجموعة ایكویت

 نم تس�ویق منتج�ات الش�ركة ف�ي آس�یا واألم�ریكیتی. ی�تPETوم�ادة  مالی�ین ط�ن م�ن اإلیثل�ین واإلیثل�ین جلیك�ول والب�ولي ایثیل�ین 5وأمریكا الشمالیة وأوروبا، وتنتج سنویاً أكثر من 

ش�ركة ص�ناعة الكیماوی�ات البترولی�ة وش�ركة داو للكیماوی�ات وش�ركة بوبی�ان للبتروكیماوی�ات وأوروبا والشرق األوسط وأفریقیا. وتتضمن قائمة حملة األسھم في ایكویت ك�ل م�ن 

ویت بمكانة رائدة في مجال االستدامة ف�ي ك�ل عملیاتھ�ا التش�غیلیة، م�ن خ�الل الش�راكات الت�ي تجمعھ�ا م�ع كب�رى . وتتمتع مجموعة ایكوشركة القرین لصناعة الكیماویات البترولیة

   www.equate.com الشركات والمؤسسات العالمیة في مجاالت البیئة واالقتصاد وخدمة المجتمع. لمزید من المعلومات یرجى زیارة
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    )TKOCمجموعة ایكویت كل من ایكویت للبتروكیماویات (ایكویت) والشركة الكویتیة لألولفینات ( *تضم


