اختبارات الضغط واألمن السيبرانى

هالة القصار – رئيس مجموعة المخاطر
بنك القاهرة

األمن السيبراني في القطاع المصرفي
•

التطور المذهل فى صناعة التقنيات المالية أتاح العديد من الفرص للبنوك.

•

ولكن ماذا عن التهديدات المصاحبة؟ تسارع التحول الرقمى والوصول إلى البيانات
المصرفية والمعامالت من الهواتف المحمولة واألجهزة المتصلة باإلنترنت قد يهدد عمليات
البنوك والعمالء واالستقرار المالي.

•

وفقا للمنتدى االقتصادي العالمي ،المخاطر التكنولوجية في شكل هجمات إلكترونية واحتيال
من أكبر عشر مخاطر من حيث االحتمالية .كما يُعد انهيار البنية التحتية للمعلومات من بين
المخاطر العشر األولى من حيث التأثير.

•

آثار الجائحة فيما يخص العمل عن بعد ،تشجيع الرقمنة ،وتعقد خدمات البنوك التكنولوجية
ال ُمقدمة للعمالء يعزز تعاظم التهديدات المستقبلية.

ترابط مسئوليات اإلدارات المختصة

مسؤوليات المخاطر

األمن السيبراني

مسؤوليات تكنولوجيا المعلومات

تحديد المخاطر المقبولة
نمذجة المخاطر
تقييم المخاطر
وضع الضوابط المالئمة
اختبارات الضغوط
اإلبالغ

منع االختراقات
منع البرامج الضارة
منع االحتيال
حماية البيانات وتأمينها

سياسات تكنولوجيا المعل ومات
االبتكارات االستراتيجية
التقنيات الجديدة
إدارة البنية التحتية
ضوابط التهديدات األمنية
التعافي من الكوارث

اإلطار العام لمحددات بازل  IIبشأن
تخطيط رأس المال

الدعامة األولي

الدعامة الثانية

الدعامة الثالثة

احتساب األصول المرجحة
بأوزان لمخاطر ومتطلبات رأس
المال RWAs

عملية المراجعة الرقابية واإلشراف
وما تحتويه من عملية التقييم الداخلي
لكفاية رأس المال

اإلفصاح عن معلومات إدارة
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ما الذي تشمله الدعامة الثانية لمحدادات بازل؟
الركيزة الثانية تتعلق بالمخاطر اإلضافية التي لم تتم تغطيتها ضمن الركيزة األولى (مخاطر
االئتمان ،مخاطر السوق ،مخاطر التشغيل) ،مثل:
•

مخاطر التركز

•

مخاطر أسعار العائد في دفاتر البنوك

•

مخاطر الطرف المقابل

•

مخاطر السيولة

•

مخاطر السمعة

•

المخاطر االستراتيجية

•

المخاطر القانونية

•

واآلن :مخاطر األمن السيبراني

اختبارات الضغوط :ماهيتها وأهميتها
•

أداة كمية من أدوات المخاطر ذات النظرة المستقبلية لتقييم التأثير ال ُمحتمل ألحداث افتراضية والتعرف على
تأثيرها (أرباح ،كفاية رأس المال  ....الخ)

•

يجب أن تتضمن جميع المخاطر التى قد يواجهها البنك وتشمل سيناريوهات مختلفة تتراوح في شدتها.

•

التدرج فى درجة تعقد االختبارات (اختبارات الحساسية واختبارات السيناريوهات).

•

يتم استخدام النتائج في تخطيط رأس المال وإدارة الموارد المتاحة وتصميم خطط طوارئ التمويل واألعمال إعادة
النظر في التوجهات او .risk appetite

•

يجب التأكد من أن تلك االختبارات تتم بشكل واضح فيما يتعلق بدورية إجرائها ،نطاقها ،المنهجيات المستخدمة،
السيناريوهات الرئيسية ،توثيقها ،تحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ والمتابعة ،وآلية تنفيذ اإلجراءات التصحيحية فى
حالة تحقق تلك السيناريوهات (خطة التعافي).

•

تعمل تلك االختبارات خارجيا على تعزيز ثقة المصارف المركزية في القطاع المصرفي وداخليا فى تعزيز ثقة
اإلدارة العليا للبنوك فى القدرة على االستمرارية والنمو وقوة الضوابط الرقابية.

اختبار الضغط السيبراني واختبار االختراق
•

اختبار الضغط السيبراني
احتماليات افتراضية لتحقق أحداث تخص األمن
السيبرانى ومدى حدة تلك األحداث

•

اختبار االختراق
تنفيذ عملية اختراق ُمخطط لها عن طريق متسللين أخالقيين والذين
ينفذون هجمات ضد االنظمة أو الشبكة أو التطبيقات

•

الهدف الرئيسي هو تقييم المرونة التشغيلية للمؤسسة
المالية

•

الغرض من اختبارات االختراق هو تحديد الثغرات الضعيفة التي
تحتاج إلى معالجة والعمل على غلقها

•

يستند إلى البيانات  /األحداث التاريخية للمؤسسة او
البنوك االخرى

•

تطبيق على كافة التطبيقات  /األنظمة الجديدة BAU

•

•

يمكن لتحليل السيناريوهات المعاكسة االفتراضية أن
يساعد البنوك على تنفيذ استراتيجيات التخفيف من
المخاطر بفاعلية

تتم بصفة دورية وسنوية بشكل واسع النطاق طبقا لتعليمات البنك
المركزي

•

اختبارات اختراق تحاول استغالل األشخاص أو العمليات أو
التكنولوجيا بهدف اقتحام الشبكة والوصول إلى بيانات

•
•
•

يجب قياس  quantificationتأثير السيناريوهات حال تحققها على البنك فيما يخص :الخسائر والتأثير على الربحية،
السيولة ،السمعة...
عمل اختبارات اختراق بصفة مستمرة قد يعمل على تقليل احتمالية تحقق سيناريوهات الضغط ،إال أن ذلك ال يرتبط بمدى
حدة الحدث حال تحققه.
ويبقى التعافى من تلك األحداث حال وقوعها أحد أهم التحديات التى قد يواجهها القطاع المصرفي.

التوصيات
يجب أن يكون الهدف الرئيسى هو التركيز على زيادة مرونة المؤسسة ) (Resilienceوالوصول الى
إمكانية التنبؤ  Predictiveللعمل على تدعيم المؤسسة واخد جميع الخطوات االستباقية ( Pre-emptive
 )measuresللحد  /الوقاية من احتمالية احداث االختراق  preventiveبدال من العمل على رد الفعل
.reactive
•

االستثمار فى البنية التكنولوجية وامن المعلومات .

•

استمرارية رفع كفاءة القائمين عليها.

•

عمل اختبارات اختراق واختبارات ضعف ) (Vulnerability & Penetration testingبصفة
دورية .

•

سرعة االستجابة لتطبيق التحديثات .

•

تصميم برامج توعية مستمرة وقياس نتائجها (حمالت التصيد) ).(Phishing Campaigns

•

تصميم إجراءات ُمحكمة لعمل األنظمة التكنولوجية وسرعة االستجابة لألحداث والتصعيد ان لزم.

نظرا لمحدودية البيانات التاريخية المتاحة للبنوك فمن المقترح مشاركة البنك المركزي ألحداث االختراقات
دون اإلفصاح عن البنوك المتضررة حتى يتم استفادة البنوك lessons learned

