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קצת עלינו

 Compliance Analyticsגישות ושיטות 
נפוצות במגזר הבנקאי

תכנית עבודה להטמעת  
Compliance Analytics 

אתגרים ותועלות עסקיות  , מגמות
Compliance Analyticsביישומי 
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. ותשתית ניהול הסיכונים והבקרה הפנימית בארגון
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פשיעה פיננסית

גיבוש והטמעת חוקי ניטור לאיסור הלבנת  

סנקציות וטיפולוגיות  , הון ומימון טרור

תהליכים להערכת חשיפות , פשיעה

בניית , הונאות/פנימיות ואיתור מעילות

תכניות ציות וביצוע הדרכות מקצועיות

Risk Analytics-טכנולוגיה ו

כלים מתקדמים , אופטימיזציה של מערכות ניטור

,  הלבנת הון, מורשה-מסחר בלתי)לגילוי אנומליות 

בניית כלי בקרה לניטור שוטף של  , (מעילות ועוד

מתקדמים Analyticsסיכונים ויישום של כלי 

בארגונים
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מגמות רגולטוריות עסקיות והשפעתן  
על אתגרי הפשיעה הפיננסית

התרחבות האקוסיסטמה הפיננסי וכניסה של שחקנים חדשים למרחב הגביר  

בשנים האחרונות את החשש של רשויות הפיקוח מסיכוני פשיעה פיננסיים  

.וכנגזרת התרחבות הציפיות הרגולטוריות, חדשים ולא מוכרים

מבנה תאגידי  
מורכב

סנקציות  
(  כלכלי/ טרור )

שוחד  
ושחיתות  

(PEP)

זהויות  גניבת 
Business 

Email 
Compromise 

Fraud

פעילות  
במטבעות 
דיגיטליים

פעילות מול  
חברות  

תשלומים

קבלת לקוח  
וזיהוי דיגיטלי

בנקאות  
קורספודנטית  
מסחר בשוק  

ההון

/  ישויות 
עסקאות קש  

(אשראי)

ניהול סיכוני  
MRMמודל 

התרחבות  
ערוצי ההפצה 
וממשק לקוח

בנקאות  
פתוחה

תשלומים  
דיגיטאליים  

PSD2

RPAיישומי 
במערכת 
הבנקאית

,  סחר חוץ
העברות  

בינלאומיות  
ומסחר בשוק  

ההון
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 Risk Analyticsמגמות ביישומי 
במגזר הפיננסי

(ביטוח/אשראי )חיתום עסקאות •

מסחר ושוק ההון •

, מסופים, שיקים-עסקאות בסיכון מוגבר  •
עמלות, העברות, חשבונות מעבר

תשלומים בסיכון גבוה  •

הרשאות וסמכויות  •

מורשה-בלתי/מסחר לא הוגן•

פרטיות מידע והגנת סייבר  /אבטחת•

ליבה עסקית ניהול סיכונים

מעילות והונאותציות ורגולציה

סיכוני אשראי ברמת עסקה ותיק•

סיכוני שוק ונזילות•

סיכונים תפעוליים וסיכונים טכנולוגיים  •

הוגנות עסקית  •

ניגוד עניינים/אכיפה –ציות •

סנקציות  /הלבנת הון –פשיעה פיננסית •
עבירות מס/מימון טרור /
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 Risk Analyticsמגמות ביישומי 
במגזר הפיננסי

ניהול סיכונים פיתוח עסקיניהול קשרי לקוחות יעילות עובדיםאופטימיזצית תהליכים

11%
12% 12%

13%

15%

18% 18%
19%

21%

28%

33%

35%

42%

49% 49%

Cyber Risk
Management

Regulatory
Capital

Requirements

Employee
Efficiency

Competitor
Analysis

Open Banking Product
Pricing

Data Quality
Improvement

Customer On-
Boarding

Compliance
Purposes

AML/CFT
Processes

Risk Modeling Risk Scoring Fraud
Detection

Customer
Relations

Management

Customer
Insights

היקפי השימוש בכלי ניתוח מתקדמים  

 AI   ML    בקרב בנקים באירופה

 2020ינואר  

על היקפי ומאפייני השימוש בטכניקות  EBAמחקר של רשות הפיקוח האירופית 

מלמד כי אחוז משמעותי מהגופים הפיננסיים באירופה מאמצים AIמתקדמות של 

כלי ניתוח מתקדמים לניהול סיכונים ומניעת פשיעה פיננסית



7

Risk I Compliance I Forensics

אתגרים וסיכונים בפעילות למניעת  
פשיעה פיננסית

היקפי מידע  
עצומים

שקיפות  
מוגבלת 

ציפייה  
רגולטורית

תהליכים ידניים  
וחשיפה לטעויות

פעילות עסקית  
לדיגיטלעוברת 

תקציב , ז"לו
ומשאב אנושי

אתגרים טכנולוגיים

אתגרים תפעוליים

עלייה בהוצאות

ירידה באפקטיביות 
ניטור ובקרה

סיכונים מוגברים  
ובלתי צפויים

"  עייפות"
קווי ההגנה

האתגרים והסיכונים הנלווים אליהם הופכים את השימוש בכלי  
Compliance Analytics מחשוב להכרחי
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 Complianceתועלות ביישומי
Analytics    בארגונים פיננסיים

חיזוק הרכיב  

האנושי

שיפור תהליכים  

עסקיים

הפחתת סיכוני 

פשיעה פיננסית

סטנדרטים  

בינלאומיים

חיזוק  יכולות ביחידות  
העסקיות ושיפור השיח  

סביב אירועי כשל 
והפרות פוטנציאליות

שיפור בתהליכים עסקיים  
ותהליכי ציות באמצעות  

"  שגויים"צמצום אירועים 
(False Positive)

אפקטיביות מוגברת  
בזיהוי וטיפול בהתראות  

באמצעות מעבר  
מחוקים עסקיים  
למודלים אנליטיים

ז

התאמת גישות ושיטות  
העבודה לסטנדרט של 

רשויות פיקוח ושותפים  
עסקיים בינלאומיים
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מערכות המלצה  •

•NLP/NLG

 Clustering ,Isolation)מונחית -למידת מכונה בלתי•

Forest ,Neural Networksועוד)

RPA/אוטומציה •

פתרונות מנחים

לינאריים  -ומודלים לא( CART)עצים לניבוי וסיווג •

(Random Forest ,Kernel SVMועוד)

ניתוחי רגרסיה וקורלציה•

(Time-Series Forecasting)ניתוח סדרות זמן •

('וכדMonte-Carlo)סימולציות סטטיסטיות וכמותיות •

פתרונות ניבויים

חות אינטראקטיביים"סיכונים ודו/ניהולידשבורד•

•Root-Cause Analysis

•What-If analysis

פתרונות תיאוריים

חות דיווח להנהלה או לרשות המפקחת"דו•

חות סריקה של ישויות כנגד רשימות התראה"דו•

חות חשיפה גיאוגרפית או פר סגמנט עסקי"דו•

פתרונות דיווח

30%

40%

20%

10%

 Complianceעקומת הבשלות של 
Analyticsבארגונים פיננסיים
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 Complianceגישות ושיטות 
Analytics

פתרונות ניבוי והנחייה תיאוריים פתרונות דיווח

רגילים על פעילות  -דיווחים בלתיפלט •

מימון טרור/חשודה בהלבנת הון

בנק/סניף/דירוג סיכון ציות ברמת חשבון•

פלט סריקת ישויות קשורות לחשבון כנגד •

PEP’s/רשימות סנקציות

סניף/פלט התראות כשל ברמת מסוף•

סריקת ישויות קשורות לחשבון כנגד •

רשימות התראה פנימיות

או אוטומציה של חוקי /אופטימיזציה ו•

ניטור איסור הלבנת הון ומימון טרור

ומנועי חיפוש Text analyticsשימוש ב•

אינטרנטי מבוססי למידת מכונה כחלק 

מהערכת הסיכון של פעולה או לקוח

מודלים לזיהוי תבניות ודפוסי פעילות  •

,  Hidden Markov Models)חשודים 

Clustering models)
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תחומי מיקוד  

נבחרים

שימוש בלמידת מכונה 
-Falseמ להפחית "ע

Positives  בקרב התראות
על פעילות חשודה

AML/CFTגילוי אנומליות 
מבוסס ניתוח קשרים 

וניתוח  ( חיצוני/פנימי )
 Cluster)אשכולות 
Analysis)

Stress-Testing
למערכת הסריקה 

בנושא סנקציות

/שיפור דיווחים פנימיים 
דיווחים  /ניהוליים 

לרשויות הפיקוח  
NLPבאמצעות 

אופטימיזציה  
סטטיסטית של 

חוקי ניטור 
CFT/AML

 Complianceגישות ושיטות 
Analytics
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 Complianceגישות ושיטות 
Analytics–Case Study

עומד   AML/CFTשיעור ההתראות הכוזבות במערכות ניטור , בממוצע•

כמות גדולה של התראות כוזבות היא תופעה עם  . או יותר95%על 

גידול  , מספר השפעות שליליות הכוללות עומסי עבודה מתמשכים

וכן פגיעה מתמשכת באיכות הבדיקות של  , א"בעלויות תפעוליות וכ

כדי כך שהארגון נחשף  -לפעמים עד, י עובדים מיומנים"התראות ע

.לכשלי ציות

Random)"י שימוש מודל רגרסיה מבוססת אוסף עצי החלטה "ע•

Forest Regressor")  ,  הצלחנו לפתח מודל עבור מוסד פיננסי

מה שיצר  , 96%בדיוק של FN-וFPבישראל המאפשר לזהות 

הזדמנות להפחית בכמעט שני שליש את משאב הזמן הנדרש  

.לבדיקת כל ההתראות מהמערכת

מ "שימוש בלמידת מכונה ע
בקרב False-Positivesלהפחית 

התראות על פעילות חשודה

מורכבפשוט

קופסה שחורהקופסה לבנה
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תהליך עבודה ליישום פתרונות  
Compliance Analytics

הגדרת יעד 
עסקי

מיפוי  
מוקדי  
סיכון

הגדרת 
שיטת 
הניתוח

הגדרת 
מקור  

הנתונים  

,  איסוף מידע
תחקור  
ותיקוף

ניתוח תוצאות  
ויישום  

בפעילות  
העסקית

מומחה פשיעה 
פיננסית

טכנולוגיה

מומחה נתוניםגורם עסקי
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הערך המוסף במענה אינטגרטיבי של  
SAS וחברתEBA & Co

היכרות עם כלים , מומחיות בתחומי הפשיעה הפיננסית, שיתוף הפעולה האסטרטגי יאפשר לבסס פתרון אינטגרטיבי המשלב ניסיון עסקי

למניעה אפקטיבית של פשיעה פיננסיתRisk & Compliance Analyticsופתרונות טכנולוגיים וניסיון מוכח ביישומי 

מומחיות תוכן 
ייחודית בתחומי 
פשיעה פיננסית

פלטפורמה 
טכנולוגית מוכחת

פתרון משולב  
ואינטגרטיבי

ניסיון והיכרות עם 
המגזר הפיננסי

ניסיון ויכולות  
ביישום מודלי  
תחקור נתונים

היכרות והבנה  
מעמיקים של 

דרישות וציפיות 
הרגולציה



15

Risk I Compliance I Forensics

זמינים לרשותכם

שותף מנהל  , ח אייל בן אבי"רו

054-6660203: נייד

eyal@eba.co.il: אימייל

CAMS, אורי טולקובסקי

מנהל תחום מניעת פשיעה פיננסית  

054-5492834: נייד

uri@eba.co.il

mailto:eyal@eba.co.il
mailto:uri@eba.co.il

