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კიბერუსაფრთხოების მოთხოვნები
კომერციული ბანკებისთვის
ეროვნული ბანკის
ახალი ბრძანება

კიბერუსაფრთხოების
მართვის ჩარჩო

თანამედროვე ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მნიშვნელოვანი
დადებითი გავლენა იქონია კომერციული ბანკების სერვისის
ხარისხსა და სისწრაფეზე. მომხმარებლები სარგებლობენ
ისეთი ტექნოლოგიით როგორიც არის: ინტერნეტ და მობაილ
ბანკი, თანხის გადარიცხვა ტელეფონის ნომრით და სხვა.
მომხმარებლებს სახლიდან გაუსვლელად შეუძლიათ
ანაბრის გახსნა, სესხის აღება, გადარიცხვა, კომუნალური
გადასახადების გადახდა და სხვა ოპერაციები. ყველაფერ
ამის უკან კი დგას Core Banking-ის სისტემა, სადაც მუშავდება
როგორც მომხმარებლების პირადი მონაცემები, ისე ყველა
ის ტრანზაქცია, რომლის ინიცირებასაც ახდენს
მომხმარებელი.

კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს მოთხოვნები
ერთგვარად წარმოადგენს ვალდებულებას
კომერციული ბანკებისათვის, რომ მათ იზრუნონ აიტი
სისტემებისა და გარემოს უსაფრთხოებასა და უწყვეტ
რეჟიმში ოპერირებაზე, ასევე მომხმარებლისა და
თანამშრომლის პირადი მონაცემების უსაფრთხოებაზე.

კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩო უნდა იყოს
კომერციული ბანკის ზომისა და სირთულის შესაფერისი და
შესაბამისობაში უნდა იყოს კომერციული ბანკის მიერ
გაწეულ საქმიანობასთან, ამავე დროს სრულიად
ინტეგრირებული კომერციული ბანკის მთლიანი რისკების
მართვის პროცესში. თავის მხრივ რისკების მართვა უნდა
ხორციელდებოდეს საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის ბრძანების შესაბამისად.

კონტროლის მექანიზმი
და ეტაპები

აღნიშნულ ბრძანებას წინ უძღოდა:
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2014
წელს გამოსული დებულება „კომერციული ბანკების
მიერ საოპერაციო რისკების მართვის შესახებ“,
რომლის ერთ-ერთი მთავარი ნაწილი არის
„მოთხოვნები საინფორმაციო სისტემების მიმართ“ და
„მოთხოვნები ბიზნეს უწყვეტობის მართვის შესახებ“

SWIFT-ის (Society World-Wide International Financial
Telecommunications) მოთხოვნები ქართული
კომერციული ბანკების მიმართ
კიბერუსაფრთხოების კუთხით.
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აღსანიშნავია, რომ კომერციულმა ბანკებმა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვაზე 6-7
წლის წინ აქტიურად დაიწყეს ფიქრი და დღეს თუ რომელიმე სექტორის ინფორმაციისა და
საინფორმაციო გარემოს დაცულობაზე იქნება საუბარი, ბანკები უთუოდ მოწინავე
პოზიციებს დაიკავებენ.

რას მოიცავს კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩო?

რისკის იდენტიფიცირება
რისკების იდენტიფიცირების
ეტაპზე ბანკს უნდა გააჩნდეს:
ინფორმაციული აქტივების
ინვენტარი, როგორიცაა:
მონაცემები, საინფორმაციო
სისტემები და ფიზიკური
მოწყობილობები, პროგრამული
უზრუნველყოფა, საკომუნიკაციო
არხები, თანამშრომლები და
მესამე მხარე (მომწოდებლები,
მომხმარებლები).

თუ არ იცი რა უნდა დაიცვა,
მას ვერც დაიცავ.

კიბერუსაფრთხოების ჭრილში
განსაზღვრული უნდა ჰქონდეს
პასუხისმგებლობები.
ინფორმაციული უსაფრთხოების
მართვა მხარს უნდა უჭერდეს
კომპანიის მთავარ მიზანსა და
მისიას.

დაცვა

კომერციულმა ბანკმა
აქტივებისა და მასთან
დაკავშირებული
საფრთხეების საფუძველზე
განხორციელებული რისკების
შეფასების შემდეგ უნდა
დანერგოს კონტროლის
მთელი რიგი მექანიზმი იმ
ზღვა ინფორმაციის
დასაცავად, რომლის
დამუშავებასაც ახდენს
ყოველდღიურად. რა
მოიაზრება კონტროლის
მექანიზმების ქვეშ?.
ინფორმაციულ აქტივებზე
წვდომა უნდა იყოს
ფორმალურად
გაკონტროლებული,
მინიმალური წვდომის
პრინციპის უზრუნველყოფით
და ხორციელდებოდეს
არსებული წვდომის დონის
პერიოდული გადახედვა..
თანამშრომელთა
ტრეინინგები
კიბერუსაფრთხოების
საკითხებში

მონაცემთა უსაფრთხოების
მექანიზმები, რაც მოიცავს
ინფორმაციასთან მოპყრობის,
რეზერვირების, განადგურების,
მესამე მხარეზე გადაცემის
წესებს და შესაბამის ტექნიკურ
ხელსაწყოებს.
ბანკში არსებული
კონტროლის მექანიზმების
შეფასება მიმდინარე
კიბერრისკებთან და მუდმივი
გაუმჯობესება რისკის მისაღებ
დონემდე შესამცირებლად. .
ინფორმაციული
სისტემების პერიოდული
შემოწმება სისუსტეებზე,
რათა რაიმე ახალი სისუსტე
არ იქნას გამოყენებული
კიბერთავდამსხმელის მიერ
სისტემაზე წვდომის
მოპოვების მიზნით.
ინციდენტებზე რეაგირების
გეგმა - მკაფიოდ უნდა იყოს
განსაზღვრული შესაძლო
ინციდენტის ტიპები და ამ
ინციდენტების შედეგად
დამდგარი რისკის
მინიმიზირების მექანიზმები,
რათა ინციდენტის დადგომის
შემთხვევაშიც კი ბანკმა
შეძლოს სრულფასოვანი
მომსახურების გაწევა.

იდენტიფიცირებული უნდა
ჰქონდეს ბიზნეს პროცესები და
მათი ერთმანეთთან
დამოკიდებულება.
იდენტიფიცირებული უნდა
ჰქონდეს საფრთხეები და
სისუსტეები და ამის
საფუძველზე ფორმალიზებული
უნდა იყოს რისკების შეფასებისა
და მათთან მოპყრობის
პროცესი.

ამ პროცესის დანერგვის შემდეგ, მცირდება პოტენციური
კიბერუსაფრთხოების მოვლენის უარყოფითი გავლენა ბანკზე.

აღმოჩენა

კომერციული
ბანკის მიერ
ჩამოყალიბებული
კიბერუსაფრთხოების
მოვლენების აღმოჩენის
პროცესი უნდა შედგებოდეს
შემდეგი საკითხებისგან:
კომერციულ ბანკში უნდა
არსებობდეს საინფორმაციო
სისტემების ე.წ. საბაზისო
მდგომარეობა.
ბანკში უნდა ხდებოდეს ე.წ.
მოვლენების (Event) ანალიზი
პოტენციური კიბერშეტევის
მეთოდების შესასწავლად.
სხვადასხვა ხელსაწყოების
მეშვეობით ბანკმა უნდა
უზრუნველყოს
კიბერუსაფრთხოების
სხვადასხვა მოვლენის შეჯამება,
კორელირება, საჭიროების
შემთხვევაში
გამაფრთხილებელი
გზავნილების მიწოდება
პასუხისმგებელი პირებისათვის.
ბანკმა პერიოდულად უნდა
შეამოწმოს ინფორმაციული
სისტემები კიბერ საფრთხეებზე.
ბანკმა უნდა დანერგოს
კიბერშეტევის აღმოჩენის
მექანიზმი და პროცესი
დანერგოს საქართველოს
ეროვნულ ბანკთან მსხვილი
კიბერუსაფრთხოების მოვლენის
შესახებ შეტყობინების პროცესი.
ამ პროცესის დანერგვის
შემდეგ ბანკმა იცის როგორ
აღმოაჩინოს
კიბერუსაფრთხოების
მოვლენა.

რეაგირება

კიბერუსაფრთოხების
მოვლენებთან
დაკავშირებული რეაგირების
პროცესი უნდა შედგებოდეს
შემდეგი საკითხებისგან:
ბანკს უნდა გააჩნდეს
კიბერუსაფრთხოების
მოვლენებთან
დაკავშირებული
ფორმალიზებული
რეაგირების გეგმა, რომელიც
გაითვალისწინებს წარსულ
გამოცდილებასა და
საუკეთესო პრაქტიკებს,
რომლის შესაბამისადაც
მოხდება კოორდინირება
სხვა უწყებებთან,
კიბერუსაფრთხოების
მოვლენებთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის გაცვლა,
ინციდენტების
კლასიფიცირება და ა.შ.

ამ პროცესის დანერგვის
შემდეგ ბანკს შესაძლებლობა
აქვს მინიმუმამდე შეამციროს
კიბერუსაფრთხოების
ინციდენტის უარყოფითი
გავლენა.

კომერციული ბანკი უნდა
ახორციელებდეს
ახლადაღმოჩენილი
სისუსტეების შესწავლას და
მოცემული სისუსტეებიდან
გამომდინარე საფრთხეების
მიტიგაციას ან მიღებას
რისკების მართვის პროცესის
შესაბამისად.
უნდა ხდებოდეს
ინციდენტებზე რეაგირების
სტრატეგიის რეგულარული
განახლება

აღდგენა

კომერციულ ბანკში
კიბერუსაფრთოხების
მოვლენისგან აღდგენის
პროცესი უნდა შედგებოდეს
შემდეგი საკითხებისგან:
კომერციულ ბანკს უნდა
გააჩნდეს
კიბერუსაფრთხოების
მოვლენის შემდეგ
ოპერაციების აღდგენის
ფორმალური მექანიზმი.
აღდგენის პროცესი, თავის
მხრივ, უნდა
ითვალისწინებდეს
წარსულში დაფიქსირებული
მოვლენებისგან მიღებულ
გამოცდილებას.
კომერციულ ბანკს უნდა
გააჩნდეს საზოგადოებასთან
ურთიერთობის ფორმალური
პროცედურა და მექანიზმი,
რომლის ფარგლებშიც
კომერციული ბანკი
უზრუნველყოფს საზოგადოების
ინფორმირებას
კიბერუსაფრთხოების
ინციდენტის დაფიქსირებისას,
ამის საჭიროების შემთხვევაში
და ასევე რეპუტაციული რისკის
მართვას.
კომერციული ბანკი უნდა
ახორციელებდეს
კონკრეტულ მოვლენასთან
დაკავშირებით
განხორციელებული
ქმედებების შეტყობინებას
შიდა დაინტერესებულ
მხარეებთან, მათ შორის,
კომერციული ბანკის
მენეჯმენტთან.
ამ პროცესის დანერგვის შემდეგ
ბანკს შეუძლია, მინიმალურ
დროში აღადგინოს სერვისი და
შეამციროს კიბერუსაფრთხოების
ინციდენტის უარყოფითი
გავლენა.

ბრძანებაში
საბოლოოდ მოკლედ არის ჩამოყალიბებული ის დამატებითი
მინიმალურ დროში აღადგინოს სერვისი და შეამციროს
მოთხოვნები, რომელიც ეკისრება კომერციული ბანკების მენეჯმენტს:

კომერციული ბანკის მენეჯმენტი ვალდებულია რეგულარულად გადაამოწმოს კომერციული
ბანკის კიბერუსაფრთხოების/საინფორმაციო უსაფრთხოების პროგრამის ეფექტიანობა.

კომერციულმა ბანკმა ყოველწლიურად უნდა ჩაატაროს კიბერუსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული თვითშეფასება.

უნდა დაიცვას მსოფლიო ბანკთაშორისი საფინანსო ტელეკომუნიკაციების საზოგადოების
(SWIFT) მომხმარებელთა უსაფრთხოების პროგრამის სავალდებულო მოთხოვნები.
არანაკლებ წელიწადში ერთხელ უნდა ჩაატაროს შეღწევადობის ტესტირება, რომელიც
მოიცავს კომერციული ბანკის ქსელში ჩართულ ყველა საინფორმაციო სისტემას.
კომერციული ბანკი ვალდებულია ყოველწლიურად ჩაატაროს კომერციული ბანკის
კიბერუსაფრთხოების მართვის ჩარჩოს ყველა კომპონენტის დამოუკიდებელი აუდიტი,
საინფორმაციო სისტემების რეგულარული აუდიტის ფარგლებში. საინფორმაციო სისტემების
აუდიტმა უნდა მოიცვას კონფიდენციალობასთან, მთლიანობასთან და ხელმისაწვდომობასთან
დაკავშირებული რისკები.

ბიდიო საქართველოში მზად არის კონსულტაცია და დახმარება გაუწიოს
კომერციულ ბანკებს, რომ ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების ჭრილში
შესაბამისობაში მოვიდნენ როგორც საქართველოს ეროვნული ბანკის, ისე სხვა
მარეგულირებლების მოთხოვნებთან.

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია კონკრეტულ თემაზე, მაგრამ ზოგადი დებულებების გამოყენებით, ამიტომ განკუთვნილია მხოლოდ ზოგადი
სახელმძღვანელოს სახით გამოყენებისთვის. დაუშვებელია კონკრეტული სიტუაციების მოგვარებისათვის ამ პუბლიკაციის გამოყენება, ან მასში
მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობა პროფესიული კონსულტაციის გარეშე. გთხოვთ, მიმართოთ შპს „ბიდიოს“ პუბლიკაციაში მოცემული
საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად. შპს „ბიდიო“, მისი პარტნიორები და თანამშრომლები არ იღებენ
პასუხისმგებლობას ამ პუბლიკაციაზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებების შედეგებზე.
შპს ბიდიო არის საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს გაერთიანებულ
სამეფოში რეგისტრირებული გარანტიით შეზღუდული კომპანიის – “ბიდიო ინტერნეშენალ ლიმიტედის” წევრს და შედის ბიდიოს
დამოუკიდებელი ფირმების საერთაშორისო ქსელის შემადგენლობაში.
ბიდიო არის საერთო სავაჭრო სახელი ბიდიოს ქსელისა და მისი თითოეული წევრი ფირმისათვის.

