ریسک عملیاتی 79
 -1-8برنامه تداوم فعالیت
 ایجاد سایت ضشایط تحشاى دس یکی اص ضْشّای ایشاى (تِ جض تْشاى) جْت هذیشیت ضشایط ًاضی اص اختالالت گستشدُ دس خذهاتٍ سشٍیسّای تاًکی
 طشح جاهغ هذیشیت فٌاٍسی اطالػات اسصیاتی ٍ اغالح دٍسُای تواهی فشایٌذّای جاسی ضٌاسایی ضذُ دس سطح تاًک آصهَىّای هشتثط تا ظشفيت ٍ ػولکشد سيستنّای اطالػاتی (هاًٌذ آصهَى سشٍیس  ٍ Active Directoryسایش سشٍیسّایٍاتستِ ٍ آصهَى ساهاًِ ضذ ٍیشٍس هشكضی)
 تذٍیي ٍ تػَیة آیييًاهِّای هشتثط اص جولِ آیييًاهِ پذافٌذ غيشػاهلً ،حَُ هَاجِْ تا تْذیذّای اهٌيتی ٍ آسيةّای فيضیکیٍ ًشمافضاسی ،آیييًاهِ الذاهات پيطگيشاًِ ٍ اهٌيتی دس هَالغ تشٍص آضَب
 آصهَىّای ًفَرًاپزیشی ٍب سایتّا ٍ سيستنّای تاًک -2-8تدابیر پیطگیرانه از وقوع خطاهای عمدی و سهوی انسانی
اص آًجا كِ یکی اص صهيٌِّای تشٍص خطای سَْی ٍ ػوذی ًطأت گشفتِ اص افشاد ّش ساصهاى هیتاضذ ،تاًک هسکي تالش دس ساستای
ایجاد فشٌّگ ساصهاًی هٌاسة تا تکيِ تش آهَصش كاسكٌاى سا دس دستَس كاس خَد لشاس دادُ است ٍ تا تذٍیي فشایٌذّا ٍ صیشفشایٌذّا تشای
ضؼة ،هذیشیتّا ٍ اداسات ٍ تأكيذ تش اجشای كٌتشلّای داخلی كاسآهذ ًسثت تِ ایجاد فشٌّگ هٌاسة ساصهاًی الذام ًوَدُ است.
ػالٍُ تش ایي تا اًجام الذاهات صیش ًسثت تِ پيطگيشی اص خطاّای ػوذی ٍ سَْی الذام ًوَدُ است:
 تطکيل كويتِ پذافٌذ غيشػاهل ایجاد كويتِ ساّثشی اهٌيت اطالػات ،كويتِ ساّثشی ... ٍ ISMS تاصسسیّای دٍسُای تَسط اداسُ كل تاصسسی حساتشسی ػولياتی ادٍاسی ٍاحذّا تَسط اداسُ كل حساتشسی داخلی تذٍیي كٌتشلّای داخلی ّش فشایٌذ ّوضهاى تا غذٍس تخطٌاهِ تَسط اداسُ كل ساصهاى ٍ سٍشّا پيادُساصی استاًذاسدّای هختلف اهٌيتی فٌاٍسی اطالػات تش سٍی ساهاًِّا ٍ تستشّای هختلف استثاطی تاًک استمشاس ساهاًِ  AMLهذیشیت هثاسصُ تا پَلطَییتوجه :آمار فوق با استناد به اطالعات زمان افشاء تهیه شده و تغییر احتمالی اطالعات در مقاطع آتی بر اساس ضوابط ذیربط و السامات
ابالغی متصور میباشد.

 -3-8تمهیدات مقابله با بحران
تِهٌظَس هماتلِ تا تحشاى ٍ آهادگی تشای ضشایط خاظ اّن الذاهات اًجام ضذُ تِ ضشح صیش است:
 اتالؽ آیييًاهِ توْيذات اجشایی تاًک دس غَست ٍلَع حَادث غيش هتشلثِ تِ ضثکِ تاًک جْت اًسجام ٍ یکپاسچگی اهَس دس ضشایط تحشاًی آصهَىّای هشتثط تا ػولکشد هٌاتغ سختافضاسی ٍ سٍیِّای اهٌيتی (هاًٌذ هاًَس لطغ تشق جْت تست ػولکشد تأسيسات ٍ تجْيضات دسسایتّای تاًک ،اسصیاتیّای اهٌيتی ضثکِّای استثاطی تاًک ٍ تاصدیذّای دٍسُای اهٌيتی اص هذیشیتّای ضؼة ٍ )...
 آصهَىّای تحشاى ( )stress testدس تخصّای هختلف فٌاٍسی اطالػات ایجاد كويتِ ساّثشی اهٌيت اطالػات دس تاًک ایجاد كويتِّای تحشاى ٍ پذافٌذ غيش ػاهل دس تاًک -4-8روش سنجص ریسک عملیاتی
گام ًخست دس هذیشیت هؤثش سیسکّای ػولياتی ،ضٌاسایی دليك سیسکّای هَجَد دس تواهی سطَح هؤسسِ ،فشایٌذّا ،فؼاليتّا
ٍ هحػَالت آى است .جْت ضٌاسایی سیسکّای ػولياتی تاًک هسکي الذام تِ طشاحی ساهاًِ جوغآٍسی سیسکّای ػولياتی
(ساسع) دس سطح ضؼة ،هذیشیتّا ٍ اداسات تاًک ًوَدُ است تا اص ایي طشیك تتَاى سیسکّای ضٌاسایی ضذُ سا تشاساس سٍشّای
سٌجص ٍ اسصیاتی سیسکّای ػولياتی طثمِتٌذی ًوَد .سپس ٍاحذ هذیشیت سیسک ػولياتی هیتَاًذ تا تَجِ تِ فشایٌذّای ػوذُ
ٍ اغلی ساصهاى ٍ تا ّوکاسی اداسات ٍ ٍاحذّای هتَلی ّشیک اص فشایٌذّا ،سیسکّای كليذی تأثيشگزاس تش فؼاليت تاًک سا ضٌاسایی
ًوَدُ ٍ ضاخعّای كليذی سیسک سا طشاحی ًوایذ.
تاًک هسکي هطاتك تا تال  2جْت هٌظَس ًوَدى سیسک ػولياتی دس هحاسثات هشتَط تِ كفایت سشهایِ اص سٍش ضاخع پایِ
استفادُ هیًوایذ.
 -5-8میسان سرمایه الزم برای پوضص ریسک عملیاتی
روش اندازهگیری

سرمایه در معرض ریسک عملیاتی

روش ضاخص پایه

هيليَى سیال
1،2،2،2،6

 -6-8ساز و کارهای کنترل و پایص ریسک عملیاتی
پس اص ضٌاسایی ٍ اًذاصُگيشی سیسکّای ػولياتی تَسط الیِّای سِ خط دفاػی ،الذاهات الصم تشای كٌتشل سیسکّای ضٌاسایی
ضذُ غَست هیپزیشد .سیسکّای ضٌاسایی ضذُ تَسط الیِ اٍل ٍ اص طشیك ساسع (ساهاًِ اطالػاتی سیسکّای ػولياتی)ً ،تایج
حاغل اص تشسسیّا ٍ گضاسضات تاصسسیّای دٍسُای تَسط اداسات كل تاصسسی ٍ حساتشسی داخلی ،تشسسی حَصُ تخلفات اداسی ٍ
تملةّای داخلی ٍ خاسجی ،تشسسی گضاسش هاّاًِ ػولکشد تاًک دس حَصُّای هٌاتغ اًساًی ،فٌاٍسی اطالػات ٍ سيستنّا ٍ ...

تش اساس سٍشّای ستثِتٌذی سیسک ػولياتی دستِتٌذی ٍ طثمِتٌذی ضذُ ٍ دس خػَظ الذاهات كٌتشلی الصم جْت كاّص
سیسکّای ػولياتی تػوينگيشی غَست هیگيشد.
تاصًگشی ٍ تْثَد دٍسُای دستَسالؼولّا ٍ تخطٌاهِّا ٍ افضایص ٍ یا اغالح كٌتشلّای داخلی ٍضغ ضذُ اص الذاهات غَست گشفتِ
جْت كٌتشل سیسکّای ػولياتی هیتاضذ.

