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مجموعة العناوین الشبكیة على 
 االنترنت

 ISPخدمات 
☐ال  ☐نعم  ISPھل لدى الجھة رخصة مقدم خدمات انترنت 

☐ال  ☐نعم  ) لجھات أخرىIPs(ھل تقدم الجھة عناوین شبكیة 
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جمیع البیانات المذكورة صحیحة وتخص المنشأة المذكورة أعاله، ونلتزم بتحدیث البیانات لدى فریق االستجابة لحوادث أمن ؤكد على أن ن
ً ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلو المعلومات في ☐موافق     ،مات حال تم علیھا أي تغیر الحقا
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 فریق االستجابة لحوادث أمن المعلومات
 خدمة اإلنذار واالبالغ عن حوادث أمن المعلومات

 تحدیث) /(نموذج االشتراك 
 

 تعلیمات
 

في حال التحدیث ستلغى البیانات  ذلك،تعبئة النموذج وال یقبل غیر  للتسجیل والتحدیث واإلضافة یتوجب .۱
 السابقة وتعتمد بیانات النموذج األخیر فقط.

 
 المعلومات.یقصد بالمرخص الجھات التي حصلت على رخصة التشغیل من قبل ھیئة االتصاالت وتقنیة  .۲

 
إضافة حساب فرعي لنفس الجھة یتطلب وجود عناوین شبكیة مختلفة عن الحساب الرئیسي أو نطاق  .۳

 انترنت مختلف.
 

العناوین الشبكیة تساعد فریق االستجابة لحوادث أمن المعلومات في تزوید الجھة بما یتم رصده من  .٤
 العناوین. مشبوه لتلكثغرات أو سلوك 

 
) ولیست العناوین الداخلیة Public IPsكیة ھي العناوین العامة على االنترنت (یقصد بالعناوین الشب .٥

)Private IPs.( 
 

 سوف یتم إشعار المشرف اإلداري بأي إجراء تحدیث/إضافة على معلومات الجھة. .٦
 

یتوجب تسجیل برید إلكتروني رسمي تابع لنفس الجھة، وفي حال التسجیل بأحد مقدمي خدمات البرید  .۷
 ختم النموذج بالختم الرسمي. یتوجب) Hotmail, gmail, yahooمثل (العامة 

 
 غیر مسؤول عن أي نتائج خاطئة بسبب تسجیل بیانات غیر صحیحة أو عدم تحدیث البیانات. الفریق .۸

 
والجھة المستفیدة في  فریق االستجابة لحوادث أمن المعلوماتمعلومات االتصال ھي نقاط التواصل بین  .۹

جمیع الحوادث واإلنذارات التي تخص الجھة، وعند الحاجة قد یتم التواصل مع جھات اتصال غیر 
 المسجلة.

 
على معلومات الجھة وعدم مشاركاتھا / استخدامھا مع أي جھات أخرى بالمحافظة فریق االستجابة یلتزم  .۱۰

 خارج ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات.
 

 csirt@citc.gov.sa االلكتروني:عن طریق البرید  النموذجیتم ارسال  .۱۱
 

الجھة للعناوین رسائل من خارج  باستقبالفي حال التسجیل بمجموعة بریدیة یرجى التأكد من السماح لھا  .۱۲
 incident@citc.gov.sa و  csirt@citc.gov.sa التالیة:

في  مكتب فریق االستجابة لحوادث أمن المعلوماتفي حالة وجود أیة استفسارات یمكن االتصال على  .۱۳
 على ھیئة االتصاالت وتقنیة المعلومات 

   csirt@citc.gov.saالبرید االلكتروني:     ۰۱۱٤٦۱۹۹۹۹الھاتف: 
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