چارچوب گردش کار در مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار سرمایه
موضوع :فرآیند ممیزی امنیتی مرتبط با درخواست صدور مجوز بهره برداری سامانه ها و زیرساخت های نهادهای مالی

نسخه1.2 :

در راستای :اجرای ما ه سه و چهار ستورالعمل اجرایی معاملت برخط اوراق بها ار ر بورس اوراق بها ار تهران و فرابورس ایران
اجرای ما ه چهار و ش ستورالعمل اجرایی معاملت برخط اا و اوراق بها ار م تنی بر اا ر بورس اای ایران
اجرای بند  2-3ابلایه ماره  1397/4/5-12020104مدیریت نظارت بر نها های مالی ر خصوص سامانه دور و ابطال الکترونیکی ندوق
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ورود نامه درخواست
بررسی امنیتی سامانه
مدنظر به مرکز نظارت بر
امنیت اطلاات بااار
سرمایه -مکنا

ارسال نامه از طرف مر ز مکنا
به نها مالی رخ واست ننده
مجوز با موضوع معرفی
نماینده و فرا خاا شماره
یک سامانه مربوطه

ارسال نامه از طرف نها مالی
رخواست ننده به مر ز مکنا با
موضوع معرفی نماینده و
فرا تکمیل شده شماره
یک سامانه مربوطه

بررسی فرا شماره یک
و سایر مستندات توسط مرکز
مکنا

وجو د ایرا د

اطلع به نهاد مالی،
رفع ایراد توسط نهاد
مالی و ارسال مجدد

ادا وجود
ایراد در
تکمیل فرا

برگزاری جلسات ممیزی زیرساخت
و سامانه موضوع مجوز بر اساس
سند ال زامات و ابلایات امنیت
اطلاات ر ورت نیاز و ناسایی
مشکلت امنیتی احتمالی

وجود مشکلت امنیتی

بلی

برطرف ساای مشکلت
توسط در خواست کننده و
االا ماددی مکتوو به
مرکز مکنا جهت انجاا
ممیزی مجدد

ممیزی مجدد
توسط مرکز مکنا جهت
اطمینان اا رفع مشکلت
االا شده

خیر
صدور تاییدیه امنیتی

اختتاا پرونده درخواست
مجوا و افتتاح پرونده
نظارت مستمر بر امنیت
سامانه موضوع مجوا

* جهت دریافت فرم شماره یک ،به سایت سازمان بورس و اوراق بهادار ،حوزه ریاست ،مرکز نظارت بر امنیت اطلاات بازار سرمایه ،ببخ فاییها و فرمها مراجعه نمایید.

