
  اقتصاديروندهاي  محور گزارش: كالن
  KPMG شركت بانكداري انداز چشم گزارش

    افضلي محمد ارباب
28/09/1393    

 

   Frontiers in Finance 



  های بیمه هدف آتی حمالت سایبری شرکت  ۱
  :چكيده
نشان  KPMG مؤسسه شفافيت مالي خشاخير ب تحقيق

سسات مالي مورد ؤها و م دهد كه از ميان شركت مي
ترين  حمالت سايبري را بزرگ ،درصد 33سوال حدود 

اين رقم  .اند ريسك سيستماتيك موسسات خود دانسته
  .درصد اعالم شده بود 24يشين اين سازمان پدر گزارش 

ها خود را در برابر حمالت سايبري به  همچنان كه بانك
سازند، كانون تمركز  مياوم قمتري  طور مؤثرتر و ماهرانه

مجرمان اينترنتي نيز در حال تغيير است. در اين بين 
اي در حال تبديل شدن  هاي بيمه به طور فزآينده شركت

هاي  به هدف اين نوع حمالت هستند. از اين رو ريسك
و  استجدي بسيار ها واقعي و  اين شركت مربوط به

ها به سرعت نسبت به افزايش  الزم است مديران آن
  .كنندآفريني خود در اين حوزه اقدام  نقش

ها تنها  اند كه بانك مجرمان اينترنتي به اين مسئله پي برده
هايي هستند  ها مكان ها نيستند. قطعاً بانك هدف بالقوه آن

تواند از  رد، اما پول ميها وجود دا كه پول در آن
كه پول  هاي بيمه نيز دزديده شود! مضاف بر اين شركت

. ها نيست تنها كاالي با ارزش موجود در اين شركت
هاي بيمه نياز دارند تا از اطالعات مهمي همچون  شركت

جداول امتياز حق بيمه، دعاوي و اطالعات مربوط به 
ظت حوادث تحت بيمه و خسارات مشتريان خود محاف

، نظير اسمنمايند. از سوي ديگر اطالعات جزئي مشتريان 
اطالعات  ،ها گذرواژهها،  آدرس و شماره تماس

و  طالعات سالمت و سبك زندگياهاي بانكي،  حساب
به همان اندازه نيز  ها اطالعات مربوط به پرداخت

توانند در  هم مياين اطالعات د. نرو ارزشمند به شمار مي
باشند و هم براي اقدامات مجرمانه  رسيدن به پول مؤثر

  مشابه به ساير مجرمان فروخته شوند.

  

  :كليد واژه
  ، مجرمان اينترنتيهاي بيمه شركتامنيت اطالعات، حمالت سايبري، 

  اصلي: تسواال
هاي اينترنتي، ميزان   با توجه به افزايش حجم حمالت خرابكارانه و كالهبرداري

گونه جرايم در چه  بيمه ايراني براي مواجهه با اينهاي  ها و شركت آمادگي بانك
  سطحي است؟

  چه ميزان است؟به يران ا موسسات ماليهاي پدافندي  پذيري زيرساخت آسيب
  ايده اصلي:

افزوده  اي كشور ما نيز ابزارهاي رايانههر روز بر تعداد همچون بقيه نقاط جهان 
به گواه سترده تر جرايم نيز بود. شود و از همين رو بايد در انتظار وقوع گ  مي

جعل اسكناس، جعل اسناد چندان طوالني استفاده از رايانه در ايران،  تاريخ نه
اسناد   مدارك تحصيلي،  كارت پايان خدمت، دولتي از قبيل گواهينامه رانندگي، 

هاي  اوراق خريد و فروش خودرو و موتور سيكلت، جعل چكمالكيت، 
  .است كشوردر  اي رايانههايي از جرائم   نمونه اً اختالسو اخير مسافرتي و عادي

اين پرسش ذهن گسترش بسيار سريع استفاده از خدمات برخط در كشور با 
هاي  به يكي از پايگاه  بسياري را به خود مشغول كرده است كه اگر يك كاربر،

ان سازمحياتي كشور، نظير كنترل پرواز فرودگاه، برنامه رزرو بليت مسافرين، 
پايگاه ثبت احوال، بانك مركزي و  مركز كنترل ترافيك،  ، تامين اجتماعي، سنجش

گي برخورد ريزي نفوذ كند، اين مراكز تا چه ميزان آماد سازمان مديريت و برنامه
  رند؟با آن را دا

با توجه به روند رو به افزايش جرايم اينترنتي، امروزه بيمه جرايم كامپيوتري و 
ها و موسسات مالي ديگر  كي از انواع محبوب بيمه در بين بانكالكترونيكي به ي
هاي بيمه  اما در اين بين خطر حمله سايبري به خود شركت .بدل شده است
كه فرآيند گسترش  تر خواهد بود. از اين رو با توجه اين بسيار برجسته

كند،  هاي بيمه در ايران در حال حاضر دوره طفوليت خود را طي مي شركت
هاي مورد نياز براي مواجهه با  گونه مؤسسات زيرساخت يناست ا  ريضرو

ريزي نموده و حتي در  هاي خود پايه اكنون در سازمان جرايم اينترنتي را از هم
سيستم مديريت ريسك خود، اين پديده را به عنوان يكي از مصاديق ريسك 

 .ندنكسيستماتيك به طور متناوب مورد پايش قرار داده و به روز رساني 
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  های مربوط به ریسک بازسازی و تقویت زیرساخت داده  ۲

 چكيده:
ها و ديگر مؤسسات  مديريت ريسك در بانك هاي هاي گذشته سيستم در طول سال

هاي بزرگ،  مالي با مسائلي همچون الزامات قانوني روزافزون، ساختار جديد شركت
. از سوي ندا گريبان بوده هاي عملياتي مختلف دست به محصوالت مالي جديد و مدل

آوري اطالعات، تجميع و تجزيه  هاي جمع هاي ديگر همچون سيستم ديگر زيرساخت
هاي مختلف، اطالعات  اي تقليدي، با ماژول هاي ريسك نوعاً به شيوه و تحليل داده

و در نتيجه  اند توسعه يافته 1اي وظيفه هاي تك ناسازگار و طيف وسيعي از فرآيند
موارد  بسياري از . دردهند جهت اعمال تغييرات نميبه كاربران پذيري الزم را  انعطاف

اند كه در هدف اصلي خود شكست  ثبات شده قدر بزرگ و بي ها آن اين سيستم
اند. از سوي ديگر تمركز رگوالتورها نيز در شرايط فعلي، تنها بر نتايج و آمار و  خورده

ها نيز داراي  يسك نيست. بلكه ابزارآالت و فرآيندهاي پشت سر آنارقام مربوط به ر
  باشند. اهميت مي

ا برا مربوط به فرآيند نظارتي خود  22الحاقي شماره  ركن كميته بال 2009در سال 
شر تهاي گسترده بانكي من افزايش توانايي بانك در تشخيص و مديريت ريسكهدف 

هاي ريسك و  نيز اين كميته اصول تقويت فرآيند تجميع داده 2013نمود. در سال 
  . را منتشر كردها  سازي آن دهي داخلي به همراه راهنماي پياده شيوه گزارش
مديريت ريسك را به لحاظ كيفي و  هاي ها توليد گزارش كارگيري آن هاصولي كه ب

  دهند: دهد چهار حوزه اصلي را پوشش مي كمي ارتقا مي
هاي  هاي مديريت مديران ارشد بر فرآيند گردآوري و تجميع داده اهميت شيوه - 1

آوري اطالعات و  دهي مديريت ريسك و امكانات فن هاي گزارش ريسك، شيوه
  .ارتباطات در بانك

هاي  گيري از داده پذيري و سرعت گزارش تماميت، انطباقدقت، يكپارچگي،  - 2
  آوري شده در بانك. ريسك جمع

مديريت  هاي دقت، جامعيت، شفافيت، سودمندي و رعايت تواتر در گزارش - 3
  گيرد. مي رريسك كه در اختيار مديران ارشد و هيئت مديره قرا

بانك بر مبناي سه اصل  هاي نياز به ناظراني خبره براي بررسي و ارزيابي گزارش - 4
  با استاندارهاي موردنظر رگوالتور. ها سازي گزارش پيشين جهت هماهنگ

هاي زيادي خواهد  هاي ياد شده بدون شك همراه با هزينه تغيير و بهبود زيرساخت
هاي آن بيشتر خواهد بود. از اين رو  آن به مراتب از هزينه بود. اما مزاياي بسيار

نسبت به بازسازي  ها و ديگر مؤسسات مالي هاي آتي بانك دههشود در  بيني مي پيش
  .هاي مديريت ريسك تمايل بيشتري از خود نشان دهند و تقويت زيرساخت

  كليد واژه:
  مديريت ريسك هاي گزارشكارآمدي 

  سوال اصلي:
مديرت ريسك كه در واحدهاي هاي  آيا گزارش

شوند، در  ها تهيه و تدوين مي مديريت ريسك بانك
  كنند؟ حال حاضر از رويه واحدي پيروي مي

  ايده اصلي:
 تيريمد يبرا را ييواحدها ها بانك رياخ يها سال در
 سال در يزكمر كبان يول اند ردهك جادياك سير

با عنوان  اي بخشنامه يط مشخص طور به 1386
 را نمونه چارت، يداخل يها نترلك يبرايي رهنمودها

 يياجرا واحد خواست ها كبان همه از و ردك يطراح
 تيريمد ياجرا بر نظارت تهيمك و كسير تيريمد
 گزارش زين باريك ماه 6 هر و آورند وجود به را كسير

  . دهند ارائهرا  خود ردكعمل
رسد در اين مدت فرآيند محاسبه  به نظر مي اما

آن به بانك مركزي در هر هاي  ريسك و ارائه گزارش
شود. به عبارت  اي انجام مي بانك به طور كامالً سليقه

و رويه واحدي براي تهيه اين  دديگر هنوز استاندار
  . ها تدوين نگرديده گزارش

رسد بانك مركزي با  از اين رو ضروري به نظر مي
ها چارچوب و استانداردهاي تدوين  كمك بانك

در قالب اصول را مديريت ريسك هاي  گزارش
به نحوي كه ، نمايدتهيه چهارگانه اخير كميته بال 

سازماني و  متناسب با اهداف درونها  گزارش
پذير و سودمند  سازماني تفكيك شده و انعطاف برون

 باشند.
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1 - Single-functional processes 
2 -Supplemental Pillar 2 
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