
 
საქართველოს მთავრობის

დადგენილება  №163

2019 წლის 29 მარტი

   ქ. თბილისი

 
საკრედიტო საგარანტიო სქემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ

მუხლი 1
„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, დამტკიცდეს თანდართული
ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის „სახელმწიფო პროგრამა − საკრედიტო საგარანტიო სქემა“.
მუხლი 2
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, ასევე საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – აწარმოე საქართველოში
დაევალოთ, ხოლო საქართველოს ეროვნულ ბანკს ეთხოვოს ამ დადგენილებით დამტკიცებული
პროგრამის ფარგლებში შესაბამისი ღონისძიებების განხორციელების უზრუნველყოფა.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
მუხლი 3
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
 

პრემიერ - მინისტრი მამუკა ბახტაძე

სახელმწიფო პროგრამა  − საკრედიტო საგარანტიო სქემა
 

მუხლი 1. პროგრამის მიზანი
სახელმწიფო პროგრამის − საკრედიტო საგარანტიო სქემის (შემდგომში − პროგრამა) მიზანია
ფინანსებზე წვდომის გაუმჯობესება იმ მცირე და საშუალო ბიზნესებისთვის, რომელთაც არ აქვთ
შესაძლებლობა, დააკმაყოფილონ სესხის უზრუნველყოფაზე არსებული მოთხოვნები (სრულად ან
ნაწილობრივ), ეკონომიკის დაკრედიტების ხელშეწყობა და ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის
უზრუნველყოფა, მათ შორის, ახალი კორონავირუსის (COVID-19) პანდემიით გამოწვეული
უარყოფითი ეკონომიკური გავლენის შემცირება და ეკონომიკური გაჯანსაღების ხელშეწყობა.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.

მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება

 პროგრამაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:

ა) პროგრამა − სახელმწიფო პროგრამა − საკრედიტო საგარანტიო სქემა;

ბ) მეწარმე სუბიექტი − „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული
პირი, გარდა:

- შვილობილი/მშობელი კომპანიისა, თუ ისინი საქმიანობას ახორციელებენ საქართველოს ეროვნული
კლასიფიკატორის - სეკ 006-2016 (NACE-Rev-2) ერთსა და იმავე განყოფილებაში და მათ მიერ
აღებული/რეფინანსირებული/რესტრუქტურიზებული სესხის მოცულობა როგორც ცალ-ცალკე, ასევე
ჯამურად აღემატება ამ დადგენილების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ სესხის მაქსიმალურ
მოცულობას;
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გ) ბენეფიციარი − მეწარმე სუბიექტი, რომელიც იღებს ახალ სესხს კომერციული
ბანკისგან/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისაგან ან/და ახდენს კომერციულ ბანკში/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციაში არსებული სესხის რესტრუქტურიზაციას/რეფინანსირებას პროგრამის ფარგლებში.
ამასთან, მეწარმე სუბიექტი ბენეფიციარად მიიჩნევა კომერციული ბანკის მიერ სააგენტოში შესაბამისი
მიმართვის ფორმის წარდგენის მომენტიდან, თუ სააგენტო განახორციელებს მიმართვის ფორმის
დადასტურებას ამ დადგენილებით განსაზღვრული წესით;

დ) სესხი − კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ ამ პროგრამისა და
ხელშეკრულების ფარგლებში ბენეფიციარზე გაცემული კრედიტი;

ე) რესტრუქტურიზებული სესხი – „კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და
შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 10 აგვისტოს №117/04 ბრძანებით
დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კრედიტი, რომელიც
გაცემულია კომერციული ბანკის მიერ; ასევე „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების
კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების ფორმირების წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის №142/04 ბრძანებით
დამტკიცებული წესის მე-2 მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული კრედიტი, რომელიც
გაცემულია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ;

ვ) ფაქტობრივი პორტფელი – პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის ან მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ გაცემული/რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხების ძირი თანხის
ნაშთის ჯამური ოდენობა, რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში. უცხოურ ვალუტაში
გაცემული სესხების რესტრუქტურიზების/რეფინანსირების შემთხვევაში, თითოეული სესხის ძირი
თანხის ნაშთის ოდენობა დაითვლება სესხის რესტრუქტურიზების/რეფინანსირების დღეს არსებული
ეროვნული ბანკის გაცვლითი კურსის შესაბამისად;

ზ) დეფოლტი − ბენეფიციარის მიერ ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის წინაშე პროგრამის
ფარგლებში გაფორმებული საკრედიტო ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების
შეუსრულებლობის საფუძველზე ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ ბენეფიციარისთვის
სესხის თანხის სრულად დაბრუნების შესახებ შეტყობინების გაგზავნა ან ბენეფიციარის
გადახდისუუნარობის საქმის დაწყება და ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ სესხის
ამოღების მიზნით შესაბამისი ქმედებების განხორციელების დაწყება, მათ შორის და არამხოლოდ,
სასამართლოსთვის ან/და არბიტრაჟისთვის მიმართვა, სააღსრულებო ფურცლის გაცემის მიზნით
ნოტარიუსისთვის მიმართვა, აღსრულების ორგანოსთვის ან/და კერძო აღმასრულებლისთვის მიმართვა
ან/და ქონების დასაკუთრების/რეალიზაციის პროცედურის დაწყების მიზნით ან/და კანონმდებლობით
გათვალისწინებული გადახდევინების მიქცევის სხვა პროცედურის დაწყების მიზნით შესაბამისი
უფლებამოსილი ორგანოსათვის/პირისთვის მიმართვა;

თ) რეფინანსირება − მეწარმე სუბიექტის მიერ საკუთარი, პროგრამის ფარგლებს გარეთ აღებული,
მიმდინარე კრედიტის გაზრდა იმავე ან სხვა კომერციული ბანკისგან პროგრამის ფარგლებში
მიღებული ახალი კრედიტით, ხოლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში, მეწარმე
სუბიექტის მიერ საკუთარი, პროგრამის ფარგლებს გარეთ აღებული მიმდინარე კრედიტის გაზრდა
იმავე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისგან მიღებული კრედიტით (ამასთან, დასაშვებია პროგრამის
ფარგლებში გაცემული სესხის რეფინანსირება, თანხის დამატების გარეშე, როგორც კომერციული
ბანკის მიერ, ასევე მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ);

თ1) რესტრუქტურიზება − მეწარმე სუბიექტის მიერ საკუთარი, პროგრამის ფარგლებს გარეთ
კომერციულ ბანკში აღებული, მიმდინარე კრედიტის დაფარვის პირობების ცვლილება ამავე სესხის
მოცულობის გაზრდით პროგრამის ფარგლებში იმავე ან სხვა კომერციულ ბანკში. ამასთან, პროგრამის
ფარგლებს გარეთ კომერციული ბანკის მიერ გაცემული სესხის პროგრამაში რესტრუქტურიზების
შემთხვევაში სავალდებულო ნამეტი თანხის მოცულობა უნდა შეადგენდეს
დასარესტრუქტურიზებელი სესხის ნარჩენი ძირის არანაკლებ 10%-ს, არანაკლებ 50 000 ლარს.
რესტრუქტურიზებად განიხილება ასევე პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის მიერ გაცემული
სესხის დაფარვის პირობების ცვლილება, ნებისმიერი მოცულობის თანხის დამატებით ან მის გარეშეც.
ხოლო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში, რესტრუქტურიზებად მიიჩნევა მეწარმე
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სუბიექტის მიერ მხოლოდ პროგრამის ფარგლებში აღებული მიმდინარე კრედიტის დაფარვის
პირობების ცვლილება იმავე ან სხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციაში, თანხის დამატებით ან მის
გარეშე;

ი) კაპიტალური ხარჯი − დანახარჯი, გაწეული ისეთ მატერიალურ ან/და არამატერიალურ აქტივზე
(გარდა გუდვილისა), რომელსაც პირი იყენებს საქონლის წარმოებისთვის, საქონლის მიწოდებისთვის/
მომსახურების გაწევისთვის ან/და ადმინისტრაციული მიზნებისთვის და რომლის სასარგებლო
გამოყენების ვადა ერთ წელზე მეტია;

კ) საბრუნავი საშუალებები – ხარჯები, რომლებიც არ წარმოადგენენ კაპიტალურ ხარჯს;

ლ) კომერციული ბანკი − „კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული კომერციული ბანკი, რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს გაფორმებული
აქვს შესაბამისი ხელშეკრულება;

მ) მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია – „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომლის ბიზნესსესხების მოცულობა მის მთლიან
საკრედიტო პორტფელში 2020 წლის 31 მარტის მდგომარეობით აღემატება 2 მილიონ ლარს და
რომელთანაც ამ პროგრამის ფარგლებში სააგენტოს გაფორმებული აქვს შესაბამისი ხელშეკრულება;

ნ) სააგენტო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში
შემავალი სსიპ − აწარმოე საქართველოში;

ო) სამინისტრო − საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

პ) ხაზინა − საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სახელმწიფო
საქვეუწყებო დაწესებულება − სახაზინო სამსახური;

ჟ) ხელშეკრულება − სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის ამ
პროგრამის ფარგლებში გაფორმებული ხელშეკრულება;

რ) მიმართვის ფორმა – სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ სააგენტოში წარდგენილი დოკუმენტი, ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი
ახალი/რეფინანსირებული, ხოლო ბანკის შემთხვევაში – ასევე რესტრუქტურიზებული სესხის
ძირითადი მახასიათებლების თაობაზე;

ს) კვალიფიციური პორტფელი:

− სქემის ფარგლებში ჩართულ კომერციულ ბანკებს შორის საგარანტიო თანხის გადანაწილების
კრიტერიუმი, რომელიც დაითვლება თითოეული ბანკის მიერ მცირე და საშუალო ბიზნესის
დაკრედიტების მიმართულებით პროგრამით დადგენილი კრიტერიუმებისა და ლიმიტების
შესაბამისად გაცემული სესხების შესაბამისად და რომლის პროპორციულად მოხდება კომერციული
ბანკებისთვის გამოყოფილი საგარანტიო თანხის გადანაწილება;

− საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ სააგენტოსათვის მიწოდებული და სქემის ფარგლებში
ჩართული თითოეული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის დათვლილი მცირე და საშუალო
ბიზნესის დაკრედიტების მიმართულებით გაცემული სესხების ჯამური მოცულობა, რომლის
პროპორციულად მოხდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისთვის გათვალისწინებული საგარანტიო
თანხის გადანაწილება;

ტ) შემოსავალი – „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად განსაზღვრული შემოსავალი;

უ) რეფინანსირებული სესხი − კრედიტი, რომლის დაფარვის პირობების შეცვლაზე არსებობს
შეთანხმება კომერციულ ბანკსა/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და მსესხებელს შორის და დაფარვის
პირობების ცვლილება არ არის გამოწვეული მსესხებლის ფინანსური სირთულეებით;
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ფ) განაცხადი − სააგენტოს მიერ დადგენილი ფორმით კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ სააგენტოში წარდგენილი დოკუმენტი, სადეპოზიტო ანგარიშზე ფაქტობრივი
პორტფელის შემადგენელი ახალი/რეფინანსირებული, ხოლო ბანკის შემთხვევაში – ასევე
რესტრუქტურიზებული სესხისთვის გათვალისწინებული საგარანტიო თანხის ჩარიცხვის თაობაზე,
რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში;

ქ) სადეპოზიტო ანგარიში − სააგენტოს მიერ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად კომერციულ
ბანკში ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 ან/და მე-4 პუნქტების შესაბამისად გახსნილი ანგარიში,
რომელსაც კომერციული ბანკი ყოველდღიურად არიცხავს პროგრამით დადგენილ საპროცენტო
სარგებელს, განკუთვნილია პროგრამით განსაზღვრული კონკრეტული მიზნისათვის და აღჭურვილია
პროგრამით დადგენილი სხვა ფუნქციებით;

ღ) სხვა სადეპოზიტო ანგარიში - ამ დადგენილების მე-4 მუხლის 81 პუნქტის განხორციელების მიზნით
სააგენტოს მიერ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად კომერციულ ბანკში გახსნილი ანგარიში;

ყ) აუთვისებელი თანხები - ამ პროგრამის მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დადასტურებული
სესხებისათვის საკრედიტო გარანტიის უზრუნველსაყოფად ამავე პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 „ბ“
ქვეპუნქტის ან/და მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სააგენტოსთვის
ჩარიცხული თანხა, რომლის განთავსებაც სადეპოზიტო ანგარიშ(ებ)ზე სააგენტოს მიერ არ
განხორციელებულა ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3, 31, მე-4 და 41 პუნქტების შესაბამისად და არ
არსებობს მისი ამ მიზნით შემდგომი გამოყენების საფუძველი. აღნიშნული თანხები, სრულად ან
ნაწილობრივ, საქართველოს ფინანსთა სამინიტროსთან შეთანხმებით სააგენტოს მიერ შესაძლოა
მიმართულ იქნეს ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად ფორმირებულ საერთო
სახსრებში ან დაბრუნდეს სახელმწიფო ბიუჯეტში;

შ) საერთო სახსრები - ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული თანხა,
რომლის მოცულობის თაობაზე ინფორმაცია სააგენტოს მიერ ასახულია პროგრამულ
უზრუნველყოფაში, რომელზედაც წვდომა აქვთ პროგრამაში ჩართულ კომერციულ
ბანკებს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს;

ჩ) შვილობილი კომპანია – მეწარმე სუბიექტი, რომელშიც პროგრამის ბენეფიციარი ფლობს წილის 50 ან
50-ზე მეტ პროცენტს;

ც) მშობელი კომპანია - მეწარმე სუბიექტი, რომელიც ფლობს პროგრამის ბენეფიციარის წილის 50 ან 50-
ზე მეტ პროცენტს;

ძ) სასესხო შეთანხმება - „საქართველოს მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის საწარმოების დახმარებისა
და აღდგენის“ პროექტის განხორციელების მიზნით საქართველოსა და რეკონსტრუქციის და
განვითარების საერთაშორისო ბანკს შორის 2021 წლის 17 მაისს გაფორმებული სესხის N9239
ხელშეკრულება.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
მუხლი 3. პროგრამის განხორციელება

1. პროგრამის კოორდინაციას ახორციელებს სამინისტრო, რომელიც ასევე უზრუნველყოფს სააგენტოს
მიერ ამ დადგენილებით  განსაზღვრული ღონისძიებების შესრულების ზედამხედველობას.

2. სააგენტო, თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე, უზრუნველყოფს კომერციული
ბანკების/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ პროგრამის ფარგლებში
გაცემული/რეფინანსირებული სესხებიდან ან/და კომერციული ბანკის შემთხვევაში ასევე
რესტრუქტურიზაციის სესხებიდან გამომდინარე კომერციული ბანკ(ებ)ის/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციების ფინანსური რისკის გადანაწილებას, ამ პროგრამის მე-4 მუხლით განსაზღვრული
პირობებისა და ლიმიტების შესაბამისად.
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3. სააგენტოსა და კომერციულ ბანკებს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის, პროგრამის
ეფექტიანად განხორციელების მიზნით ფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულებები.

4. კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ამ პროგრამისა და ამ მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, უფლებამოსილია, ამ პროგრამის
ფარგლებში გასცეს ან/და დაარეფინანსიროს პროგრამის ფარგლებს გარეთ გაცემული სესხი, ხოლო
კომერციული ბანკის შემთხვევაში, მოახდინოს პროგრამის ფარგლებს გარეთ გაცემული სესხის
რესტრუქტურიზებაც. ამასთან, დასაშვებია პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის
რეფინანსირება/რესტრუქტურიზება, როგორც კომერციული ბანკის, ასევე მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ.

5. კომერციული ბანკი უფლებამოსილია, პროგრამის ფარგლებში სესხის რესტრუქტურიზაციის ან/და
რეფინანსირების შესაძლებლობა მისცეს მხოლოდ იმ მსესხებლებს, რომელთა მიმდინარე სესხი/სესხები
გაცემულია პროგრამის ფარგლებს გარეთ 2020 წლის 1 აპრილამდე დადგენილების დანართ №1-ით
გათვალისწინებული მიზნობრიობით და რომლებიც, 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით,
„კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების
შექმნისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
2017 წლის 10 აგვისტოს №117/04 ბრძანების შესაბამისად კლასიფიცირდება „სტანდარტული“ სესხის
კატეგორიაში.

51. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უფლებამოსილია, პროგრამის ფარგლებში სესხის რეფინანსირების
შესაძლებლობა მისცეს მხოლოდ იმ მსესხებლებს, რომელთა მიმდინარე სესხი/სესხები გაცემულია
პროგრამის ფარგლებს გარეთ, 2020 წლის 1 აპრილამდე დადგენილების დანართ №1-ით
გათვალისწინებული მიზნობრიობით და რომლებიც, 2020 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით,
„მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების
რეზერვების ფორმირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის 2018 წლის 5 ივლისის №142/04 ბრძანების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტის შესაბამისად, კლასიფიცირდება სტანდარტული აქტივის (0%-იანი რეზერვი) კატეგორიაში.

6. კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვალდებულია, პროგრამის ფარგლებს გარეთ
გაცემული სესხის რეფინანსირება მოახდინოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროგრამის ფარგლებში
ხდება თანხის დამატება, რომელიც პროგრამისათვის განიხილება ახალი სესხის აღებად და
სავალდებულოა, აკმაყოფილებდეს ახალი სესხისთვის პროგრამით დადგენილ ლიმიტებსა და
კრიტერიუმებს, გარდა ამ პროგრამის მე-6 მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

7. კომერციული ბანკი ვალდებულია, პროგრამის ფარგლებში სესხის რესტრუქტურიზება არ
მოახდინოს მიმდინარე სესხისთვის დაწესებულ საპროცენტო განაკვეთზე მაღალ განაკვეთში. ამასთან,
თუ ხდება რამდენიმე განსხვავებული საპროცენტო განაკვეთის მქონე ადრე გაცემული სესხის
რესტრუქტურიზება, ბანკი ვალდებულია, პროგრამის ფარგლებში რესტრუქტურიზებული სესხი არ
გასცეს დასახელებული სესხების საშუალო შეწონილ საპროცენტო განაკვეთზე მაღალ განაკვეთში.

8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის დარღვევად არ მიიჩნევა კომერციული ბანკის მიერ რესტრუქტურიზებისას
საპროცენტო განაკვეთის შესაძლო გაზრდა პროგრამის მე-4 მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული
სქემის საკომისიოს მოცულობის პროპორციულად.

9. პროგრამის ფარგლებს გარეთ გაცემული სესხის პროგრამის ფარგლებში
რეფინანსირებისას/რესტრუქტურიზებისას, ნამეტი თანხა მიიჩნევა პროგრამის ფარგლებში გაცემულ
ახალ სესხად და მასზე არ ვრცელდება საპროცენტო განაკვეთის ამ მუხლის მე-7 პუნქტით
განსაზღვრული შეზღუდვა.

10. თითოეული კომერციული ბანკისთვის კვალიფიციური პორტფელის შესაბამისად
გადანაწილებული საგარანტიო თანხის არაუმეტეს 60%-ისა შეიძლება, მიმართულ იქნეს პროგრამის
ფარგლებში რესტრუქტურიზებული სესხებისთვის, კომერციულ ბანკსა და სააგენტოს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად.

11. სააგენტო უფლებამოსილია, ეკონომიკის გარკვეულ სექტორში (მათ შორის, სექტორში შემავალ
ცალკეულ საქმიანობის სახეებში) ან/და რეგიონში სესხების მაღალი კონცენტრაციის შემთხვევაში,
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შესაბამისი ანალიზის საფუძველზე, მინიმუმ 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს კომერციულ
ბანკებს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას სამომავლოდ კონკრეტულ სექტორში (მათ შორის, სექტორში
შემავალ ცალკეულ საქმიანობის სახეებში) ან/და კონკრეტულ რეგიონში საკრედიტო გარანტიის გაცემის
შეწყვეტის შესახებ. აღნიშნული არ გამოიწვევს უკვე გაცემული საკრედიტო გარანტიების გაუქმებას.

 12. სააგენტო უფლებამოსილია, რისკების შეფასების საფუძველზე, შეუჩეროს ან შეუწყვიტოს
კონკრეტულ კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას პროგრამაში მონაწილეობის უფლება,
რის შესახებაც მინიმუმ 14 კალენდარული დღით ადრე უნდა აცნობოს მას. აღნიშნული არ გამოიწვევს
უკვე გაცემული საკრედიტო გარანტიების გაუქმებას.

13. ამ მუხლის მე-11 და მე-12 პუნქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების
განხორციელებისას სააგენტო მოქმედებს კანონმდებლობით მისთვის მინიჭებული დისკრეციული
უფლებამოსილების ფარგლებში, ბანკისათვის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისათვის ყოველგვარი
დასაბუთების წარდგენის გარეშე.

14. სააგენტო ვალდებულია, კომერციულ ბანკთან/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასთან გაფორმებული
ხელშეკრულების შესაბამისად, კონკრეტულ სესხზე შეწყვიტოს გარანტია და მოითხოვოს საგარანტიო
თანხის უკან დაბრუნება, თუ მონიტორინგის შედეგად დაადგენს, რომ ბანკის/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ დარღვეულია მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის მოთხოვნები.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 აგვისტოს დადგენილება №539 - ვებგვერდი, 27.08.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
მუხლი 4. საკრედიტო გარანტია

1. საკრედიტო გარანტია წარმოადგენს სააგენტოსა და კომერციულ ბანკ(ებ)ს/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციებს შორის კომერციული ბანკ(ებ)ის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ამ პროგრამის
ფარგლებში გაცემული/რეფინანსირებული (მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში, მხოლოდ
ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ნაწილში) და, ბანკის შემთხვევაში, ასევე რესტრუქტურიზებული
სესხების დეფოლტის საფუძველზე წარმოქმნილი ფინანსური რისკის გადანაწილების ინსტრუმენტს,
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან აღნიშნული პროგრამით გათვალისწინებული ასიგნებების ფარგლებში და
პროგრამით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

 2. პროგრამაში მონაწილე თითოეული კომერციული ბანკისთვის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის
საკრედიტო გარანტია გაიცემა შემდეგი ლიმიტების შესაბამისად:

ა) პროგრამის ფარგლებში დროის ნებისმიერი მომენტისთვის არსებული ფაქტობრივი პორტფელის
არაუმეტეს 35 პროცენტის ოდენობაზე;

ბ) პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ
თითოეულ სესხზე სესხის ძირი თანხის ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ მეწარმე
სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს სესხის ძირი თანხის 90 პროცენტის
ოდენობაზე;

გ) გაცემული სესხის კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში
რესტრუქტურიზებისას/რეფინანსირებისას, რესტრუქტურიზებულ/ რეფინანსირებულ სესხზე სესხის
ნარჩენი ძირი თანხის ბანკის მიერ მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს
სესხის ნარჩენი ძირი თანხის 30 პროცენტის ოდენობაზე, ხოლო ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ბანკის
მიერ მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს სესხის 90 პროცენტის ოდენობაზე;

დ) გაცემული სესხის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ პროგრამის ფარგლებში რეფინანსირებისას,
მხოლოდ ნამეტ თანხაზე, ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ძირი თანხის მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის
მიერ მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს ნამეტი თანხის (ახალი
სესხის) ძირი თანხის 90 პროცენტის ოდენობაზე.
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21. პროგრამაში დასაშვებია პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის
რესტრუქტურიზება/რეფინანსირება როგორც მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ, ასევე
კომერციული ბანკის მიერ, რა დროსაც არ იცვლება პროგრამის ფარგლებში გაცემულ სესხზე სააგენტოს
მიერ უკვე გაცემული გარანტიის პროცენტული მაჩვენებელი.

3. კომერციული ბანკის მიერ გაცემული/რესტრუქტურიზებული/ რეფინანსირებული სესხებისთვის
საგარანტიო თანხის უზრუნველყოფის მიზნით:

ა) სააგენტო უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, კომერციულ ბანკში
გახსნას სადეპოზიტო ანგარიში;

ბ) სამინისტრო პროგრამით განსაზღვრული ასიგნების ფარგლებში უზრუნველყოფს სააგენტოსათვის
თანხის გადარიცხვას, სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული
სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრების) შემოსავლების ანგარიშზე, ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფის მიზნით, ამ პროგრამით
გათვალისწინებული წესითა და ოდენობით;

გ) სააგენტო ვალდებულია, პროგრამით განსაზღვრული წესის დაცვით, სახელმწიფო ხაზინაში მის
ანგარიშზე, ან/და ამ მუხლის 81 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე, პროგრამის
ფარგლებში ჩარიცხული თანხა განათავსოს კომერციულ ბანკში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის
მე-7 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გახსნილ
სადეპოზიტო ანგარიშზე. ამასთან, პირველ რიგში დეპოზიტზე განთავსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის
ასიგნებებით სააგენტოსათვის ამ მიზნით გამოყოფილი თანხა. ამ ანგარიშზე დარიცხული საპროცენტო
სარგებელი ეკუთვნის სახელმწიფო ბიუჯეტს, პროგრამით განსაზღვრულ ვადებში გადაირიცხება
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე და მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებში;

დ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით სააგენტოს მიერ მიღებული შემოსავალი, „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
ჩაითვალოს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულად და ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული
სახსრები აისახება სსიპის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში.

31. ამ დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს მიერ დადასტურებული
სესხებისთვის/სესხების ტრანშებისთვის ჩაურიცხავი საგარანტიო თანხის უზრუნველყოფის მიზნით:

ა) იმავე წლის ასიგნებების ფარგლებში - სააგენტოს ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე (რომელიც
წარდგენილ უნდა იქნეს სამინისტროში არა უგვიანეს იმავე წლის 31 დეკემბრისა) სამინისტრო
პროგრამით განსაზღვრულ ფარგლებში უზრუნველყოფს აღნიშნული სესხებისათვის განკუთვნილი
თანხის გადარიცხვას, სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული
სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრების) შემოსავლების ანგარიშზე.

ბ) მომდევნო წლის ასიგნებების ფარგლებში - იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით
ჩარიცხული თანხა სრულად არ არის საკმარისი, სააგენტოს მიერ დადასტურებული სესხების
შესაბამისად აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად, სააგენტოს ოფიციალური მიმართვის
საფუძველზე (რომელიც წარდგენილ უნდა იქნეს სამინისტროში არა უგვიანეს მომდევნო წლის 31
დეკემბრისა), სამინისტრო პროგრამით განსაზღვრულ ფარგლებში უზრუნველყოფს აღნიშნული
სესხებისათვის განკუთვნილი თანხის გადარიცხვას, სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრების) შემოსავლების ანგარიშზე. ამასთან,
სამინისტროს მიერ ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხის ჩარიცხვა სააგენტოსათვის, არ
ჩაითვლება წინა პერიოდის ვალდებულებების დაფარვად.

გ) სააგენტო ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად მიღებულ ან ამ მუხლის 81 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხას განათავსებს შესაბამის კომერციულ
ბანკში ამ დადგენილების მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სააგენტოს სადეპოზიტო
ანგარიშზე ამ დადგენილებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. ამასთან, პირველ რიგში
დეპოზიტზე განთავსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებით სააგენტოსათვის ამ მიზნით
გამოყოფილი თანხა. ამასთან, აღნიშნულ ანგარიშზე ამ წესით განთავსებული თანხის მართვა,
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სარგებლის დარიცხვა/გადარიცხვა, ხორციელდება ამ პროგრამითა და დადგენილების მე-3 მუხლის მე-
3 პუნქტისა და სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი
წესის შესაბამისად.

დ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით, სააგენტოს მიერ მიღებული შემოსავალი, „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
ჩაითვალოს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულად და ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული
სახსრები აისახება სააგენტოს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში.

 4. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული/ რეფინანსირებული სესხებისთვის საგარანტიო
თანხის უზრუნველყოფის მიზნით:

 ა) სააგენტო უფლებამოსილია, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ მითითებულ კომერციულ ბანკში, რომელთანაც სააგენტოს ამ მიზნით
გაფორმებული აქვს სადეპოზიტო ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულება, გახსნას სადეპოზიტო
ანგარიში;

ბ) სამინისტრო, პროგრამით განსაზღვრული ასიგნების ფარგლებში, უზრუნველყოფს სააგენტოსათვის
თანხის გადარიცხვას, სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული
სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე, ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფის მიზნით, ამ პროგრამით
გათვალისწინებული წესითა და ოდენობით;

გ) სააგენტო ვალდებულია, სახელმწიფო ხაზინაში მის ანგარიშზე, ან ამ მუხლის 81 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე, პროგრამის ფარგლებში ჩარიცხული თანხა პროგრამის
შესაბამისად განათავსოს კომერციულ ბანკში, საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლის მე-8
პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტისა და ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გახსნილ სადეპოზიტო
ანგარიშზე. ამასთან, პირველ რიგში დეპოზიტზე განთავსდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებით
სააგენტოსათვის ამ მიზნით გამოყოფილი თანხა. ამ ანგარიშზე დარიცხული საპროცენტო სარგებელი
ეკუთვნის სახელმწიფო ბიუჯეტს და ამ პროგრამით განსაზღვრულ ვადებში გადაირიცხება ხაზინის
ერთიან ანგარიშზე და მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებში.

41. ამ დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს მიერ დადასტურებული
ახალი/რეფინანსირებული სესხებისთვის/სესხის ტრანშებისთვის ამ თარიღის მდგომარეობით
ჩაურიცხავი საგარანტიო თანხის უზრუნველყოფის მიზნით:

ა) იმავე წლის ასიგნებების ფარგლებში - სააგენტოს ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე (რომელიც
წარდგენილ უნდა იქნეს სამინისტროში არა უგვიანეს იმავე წლის 31 დეკემბრისა) სამინისტრო
პროგრამით განსაზღვრულ ფარგლებში უზრუნველყოფს აღნიშნული სესხებისათვის განკუთვნილი
თანხის გადარიცხვას, სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული
სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრების) შემოსავლების ანგარიშზე;

ბ) მომდევნო წლის ასიგნებების ფარგლებში - იმ შემთხვევაში თუ ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით
ჩარიცხული თანხა სრულად არ არის საკმარისი, სააგენტოს მიერ დადასტურებული სესხების
შესაბამისად აღებული ვალდებულებების შესასრულებლად, სააგენტოს ოფიციალური მიმართვის
საფუძველზე (რომელიც წარდგენილ უნდა იქნეს სამინისტროში არა უგვიანეს მომდევნო წლის 31
დეკემბრისა), სამინისტრო პროგრამით განსაზღვრულ ფარგლებში უზრუნველყოფს აღნიშნული
სესხებისათვის განკუთვნილი თანხის გადარიცხვას სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრების) შემოსავლების ანგარიშზე. ამასთან,
სამინისტროს მიერ ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული თანხის ჩარიცხვა სააგენტოსათვის არ
ჩაითვლება წინა პერიოდის ვალდებულებების დაფარვად;

გ) სააგენტო ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად მიღებულ ან ამ მუხლის 81 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე ჩარიცხულ თანხას განათავსებს დადგენილების მე-3
მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოსა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის
გაფორმებულ ხელშეკრულებაში მითითებულ შესაბამის კომერციულ ბანკში ამ დადგენილების მე-4
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მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სააგენტოს სადეპოზიტო ანგარიშზე ამ დადგენილებით
გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. ამასთან, პირველ რიგში დეპოზიტზე განთავსდება
სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებებით სააგენტოსათვის ამ მიზნით გამოყოფილი თანხა. ამასთან,
აღნიშნულ ანგარიშზე ამ წესით განთავსებული თანხის მართვა, სარგებლის დარიცხვა/გადარიცხვა,
ხორციელდება ამ პროგრამითა და დადგენილების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოსა
და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას/კომერციულ ბანკს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით
დადგენილი წესის შესაბამისად;

დ) ამ პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით სააგენტოს მიერ მიღებული შემოსავალი, „საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
ჩაითვალოს საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებულად და ამ პროგრამის ფარგლებში მიღებული
სახსრები აისახება სააგენტოს ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში.

5. კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-3, მე-4 პუნქტებისა და კომერციულ ბანკსა და
სააგენტოს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში დადგენილი წესის შესაბამისად გახსნილ
სადეპოზიტო ანგარიშზე არსებულ საგარანტიო თანხაზე საპროცენტო სარგებლის დარიცხვას
ყოველდღიურად, რეფინანსირების განაკვეთის შესაბამისად.

51. თუ კონკრეტულ სესხთან მიმართულებით ბანკი იყენებს სასესხო შეთანხმებით განსაზღვრულ
სახსრებს, ამ სესხის საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფისათვის თანხის ჩამორიცხვის მოთხოვნის
დაყენებას (სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს არასაბიუჯეტო შემოსულობების ანგარიშზე თანხის
განთავსება სამინისტროს მიერ) სააგენტო ახორციელებს სესხის გაცემისას.

6. რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების შემთხვევაში, სადეპოზიტო ანგარიშზე პროცენტის
ცვლილება ხორციელდება რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილების მომდევნო სამუშაო დღეს.

7. პროგრამის ბიუჯეტის მოცულობა განისაზღვრება საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად
განსაზღვრული, შესაბამისი საბიუჯეტო წლისათვის დამტკიცებული სახელმწიფო ბიუჯეტით
პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებებითა (მათ შორის სასესხო შეთანხმების ფარგლებში
კონკრეტული საბიუჯეტო კოდით გათვალისწინებული ასიგნება) და საქართველოს კანონმდებლობით
ნებადართული, ამ პროგრამის ფარგლებში მოზიდული სახსრებით. თითოეული საბიუჯეტო
წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების მოცულობას,
რომელიც კომერციულ ბანკებს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის უნდა განაწილდეს,
კვალიფიციური პორტფელის პროპორციულად განსაზღვრავს სააგენტო. სააგენტო განსაზღვრავს
თითოეული საბიუჯეტო წლისათვის სახელმწიფო ბიუჯეტით პროგრამისათვის გამოყოფილი
ასიგნებების მოცულობას, რომელიც უნდა მიიმართოს ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად
ფორმირებულ საერთო სახსრებში. ამასთან, პროგრამაში მონაწილე ფინანსური ინსტიტუტებისთვის
სასესხო შეთანხმების ფარგლებში გათვალისწინებული დაფინანსებაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, 
სააგენტო ასახელებს კონკრეტული საბიუჯეტო წლისათვის სასესხო შეთანხმების ფარგლებში
ხელმისაწვდომი დაფინანსების მოცულობასაც.

8. ამ პროგრამის მე-7 მუხლის მე-7 და მე-8 პუნქტების საფუძველზე, კომერციული
ბანკებიდან/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან ან/და საქართველოს კანონმდებლობით
ნებადართული ნებისმიერი სხვა გზით სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს სხვა
შემოსავლების ანგარიშზე დაბრუნებული/მოზიდული სახსრები, მათ შორის, ამ მუხლის 102 პუნქტის
შესაბამისად, ასევე მიმდინარე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად თითოეული საბიუჯეტო წლისათვის
გამოყოფილი ასიგნებების ის მოცულობა, რომელიც არ იქნა განაწილებული კომერციულ ბანკებსა და
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის კვალიფიციური პორტფელის პროპორციულად, წარმოადგენს
ამ პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის
დამატებითი საკრედიტო გარანტიების უზრუნველყოფისათვის გათვალისწინებულ საერთო სახსრებს,
რომლის გამოყენების უფლება პროგრამაში ჩართულ ფინანსურ ინსტიტუტებს აქვთ მხოლოდ მაშინ,
როდესაც მათი მხრიდან სრულად მოხდება კვალიფიციური პორტფელის შესაბამისად
თითოეულისათვის გამოყოფილი საგარანტიო თანხის ლიმიტის ამოწურვა.

81. სააგენტო, ყოველი თვის ბოლო სამუშაო დღეს, ხაზინაში მის არასაბიუჯეტო შემოსულობების
ანგარიშზე არსებულ თანხას (მათ შორის, ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად ფორმირებული), თუ
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იგი ამ დადგენილების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილ ვადაში არ გადაირიცხა სადეპოზიტო
ანგარიშებზე, განათავსებს მის მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად შერჩეულ კომერციულ ბანკში
გახსნილ სხვა სადეპოზიტო ანგარიშზე, რომელსაც დაერიცხება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ტოლი ან მეტი სარგებელი. ამ ანგარიშზე დარიცხული
საპროცენტო სარგებელი ეკუთვნის სახელმწიფო ბიუჯეტს და მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტის
შემოსავლებში ბანკის მიერ ამ დადგენილების მე-7 მუხლის მე-16 პუნქტით დადგენილი წესითა და
ვადაში. აღნიშნული სადეპოზიტო ანგარიში არ არის მიმდინარე მუხლის მე-3 ან/და მე-4 პუნქტების
შესაბამისად გახსნილი ანგარიში.

82. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული საერთო სახსრებიდან კონკრეტული
ვალდებულების უზრუნველსაყოფად საგარანტიო თანხის მოთხოვნა ამ პროგრამით დადგენილი წესის
შესაბამისად ხდება პრინციპით: „დროში პირველი, უფლებაში პირველი“  (ე. წ. First come, first serve).

83. სააგენტო მოახდენს ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად კომერციული
ბანკისთვის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის გამოყოფილი გარანტიის კორექტირებას
გამოყოფილი გარანტიის ათვისების მაჩვენებლის შესწავლისას. ასეთ შემთხვევაში სააგენტო
უფლებამოსილია, ათვისების მაჩვენებლის გათვალისწინებით, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის/კომერციული ბანკის მიერ აუთვისებელი გარანტია ნაწილობრივ ან სრულად მიმართოს
ამ დადგენილების მე-4 მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ საერთო სახსრებში -
ნებისმიერ დროს.

84. პროგრამაში ახალი კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ჩართვისას/დამატებისას
დამატებული კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის საგარანტიო თანხის
უზრუნველსაყოფად გამოიყენება ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად ფორმირებული საერთო
სახსრები.

85. პროგრამაში მონაწილე კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ პროგრამაში
მონაწილეობაზე უარის თქმისას ამ მუხლის მე-7 პუნქტის თანხმად კვალიფიციური პორტფელის
გათვალისწინებით მისთვის გამოყოფილი აუთვისებელი საგარანტიო თანხა სააგენტოს მიერ
მიიმართება ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად ფორმირებულ საერთო სახსრებში პროგრამაში
მონაწილეობაზე კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ უარის თქმიდან არა
უგვიანეს 30 კალენდარული დღის ვადაში.

9. პროგრამის ფარგლებში გაცემულ/რეფინანსირებულ (მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ მხოლოდ
სესხის ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ნაწილში) სესხ(ებ)ზე კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია, ხოლო კომერციული ბანკი ასევე რესტრუქტურიზებულ სესხებზე ყოველთვიურად
უზრუნველყოფს საკრედიტო გარანტიით სარგებლობის საკომისიოს ჩარიცხვას ხაზინის ერთიან
ანგარიშზე სესხის ნაშთის გარანტირებული ნაწილის წლიური 0.3%-ის ოდენობით, საკრედიტო
გარანტიის მოქმედების ვადის განმავლობაში, კომერციულ ბანკსა/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და
სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად. უცხოურ ვალუტაში
რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხების შემთხვევაში, თითოეული სესხის ნაშთის
ოდენობა დაითვლება სესხის რესტრუქტურიზაციის/რეფინანსირების დღეს არსებული ეროვნული
ბანკის გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

91. ამ მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული სქემის მომსახურების საკომისიოს გადახდის
ვალდებულება კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას არ ეკისრება მხოლოდ იმ სესხებზე
(სესხის პროგრამაში ჩართვის სრული პერიოდის მანძილზე), რომელთა მსესხებელი მეწარმე
სუბიექტები ახდენენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირ(ებ)ის დასაქმებას დანართი N1-ით
განსაზღვრული მიზნობრივი საქმიანობის განხორციელებისას. აღნიშნულის დადასტურება ხდება
მეწარმე სუბიექტის მიერ კომერციული ბანკისათვის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისათვის
წარდგენილი, საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსის“ შესაბამისად შშმ
პირებთან შრომითი ურთიერთობის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტით. ამ პუნქტის
შესაბამისად განსაზღვრული სქემის მომსახურების საკომისიოსგან გათავისუფლების სურვილის მქონე
მეწარმე სუბიექტმა მასა და შშმ პირს შორის შრომითი ურთიერთობის დამადასტურებელ
დოკუმენტთან ერთად კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, სააგენტოში მიმართვის
ფორმის გამოგზავნამდე, უნდა წარუდგინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
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დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული, მასთან
დასაქმებული შშმ პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.“;

10. პროგრამის ფარგლებში საკრედიტო გარანტია შესაძლოა, გაიცეს მხოლოდ იმ სესხების მიმართ,
რომელთა მსესხებელი მეწარმე სუბიექტები აკმაყოფილებენ პროგრამით განსაზღვრულ პირობებს.
ამასთან, თუ კონკრეტულ სესხთან მიმართებით კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
სარგებლობს სასესხო შეთანხმების პროექტით, ამ შემთხვევაში, გარდა პროგრამით განსაზღვრული
პირობებისა, როგორც მეწარმე სუბიექტი, ასევე თავად ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნდა
აკმაყოფილებდეს სასესხო შეთანხმების ყველა სავალდებულო პირობას, რომელიც გაწერილი იქნება
სააგენტოსა და კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის ამ დადგენილების მე-3
მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.

101. წინამდებარე პუნქტის თანახმად, თუ კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
კონკრეტულ სესხთან მიმართებით სარგებლობს სასესხო შეთანხმების პროექტით ამ კონკრეტული
სესხისათვის საკრედიტო გარანტიის უზრუნველსაყოფად, იგი არ იყენებს მისთვის კვალიფიციური
პორტფელის შესაბამისად გამოყოფილ ლიმიტს და არც ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად
ფორმირებულ საერთო სახსრებს. ამ კონკრეტული სესხისთვის საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფა
განხორციელდება სასესხო შეთანხმების ფარგლებში გამოყოფილი სახსრებიდან, რომლის მოცულობაც
დასახელებულია ამავე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს დირექტორის ინდივიდუალურ
სამართლებრივ აქტში, ამ მუხლის 82 პუნქტით დადგენილი პრინციპის დაცვით.

102. წინამდებარე პუნქტში დასახელებული სესხის ფარგლებში, ამ პროგრამის მე-7 მუხლის მე-7 და მე-
8 პუნქტების საფუძველზე, კომერციული ბანკებიდან/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებიდან
სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს სხვა შემოსავლების ანგარიშზე დაბრუნებული სახსრები
წარმოადგენს ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრულ საერთო სახსრებს, რომელიც
მიმდინარე მუხლის მე-8 და 82 პუნქტებით დადგენილი წესის დაცვით ხელმისაწვდომია პროგრამაში
მონაწილე ნებისმიერი ფინანსური ინსტიტუტისათვის, მათ მიერ დამატებითი საკრედიტო
გარანტიების უზრუნველყოფისათვის, განურჩევლად, სესხი გაცემული იქნება სასესხო შეთანხმების
პროექტის ფარგლებში, თუ მის გარეთ.

11. პროგრამის ფარგლებში, კონკრეტულ სესხთან დაკავშირებით საკრედიტო გარანტიის გაცემის
შემთხვევაში, ბენეფიციარი იმავე სესხზე დამატებით ვერ ისარგებლებს სხვა საგარანტიო სქემით
(როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო) და პირიქით, თუ კრედიტზე სხვა საგარანტიო
სქემის/ფონდის (როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო) ფარგლებში უკვე გაცემულია
გარანტია, აღნიშნულ კრედიტთან დაკავშირებით არ მოხდება პროგრამის ფარგლებში საკრედიტო
გარანტიის გაცემა.

12. კონკრეტულ სესხთან დაკავშირებით საკრედიტო გარანტიის გაცემის შემთხვევაში, ბენეფიციარი
იმავე სესხის ფარგლებში ვერ ისარგებლებს „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით
დამტკიცებული პროგრამის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის
კომპონენტით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული სესხი გაცემულია ეკონომიკური
საქმიანობების შემდეგ სახეებზე:

 • ლაბორატორიული საქმიანობა (საქმიანობის კოდი: 86.90.0);

 • კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში (საქმიანობის კოდი: 72.11.0);

 • ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები (71.20.0);

 • საზღვაო თევზჭერა (საქმიანობის კოდი: 03.11.0).

121. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის შესაბამისად, საზღვაო თევზჭერის მიმართულებით სარგებლობისას
კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვალდებულია, ბენეფიციარის მიერ
საქმიანობისთვის საჭირო ძირითადი საშუალების (თევზსაჭერი გემის) შეძენის შემთხვევაში, გემის
საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციისთანავე, მოახდინოს გემის უფლებრივი
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დატვირთვა პროგრამის ფარგლებში აღებული/რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხის
უზრუნველსაყოფად და მოახდინოს კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილი და სააგენტოს მიერ ამ სესხზე გაცემული გარანტიის
ნაწილობრივ გამოთავისუფლება სააგენტოსა და ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას შორის
გაფორმებული ხელშეკრულებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

 13. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით დამტკიცებული
სახელმწიფო პროგრამის მე-5 მუხლით განსაზღვრულ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის კომპონენტში
ჩართულ ბენეფიციარს უფლება აქვს, ამ პროგრამის ფარგლებში მოახდინოს იმ სესხის
რეფინანსირება/რესტრუქტურიზება, რომელზეც სრულად არის ჩარიცხული 2014 წლის 30 მაისის №365
დადგენილებით განსაზღვრული თანადაფინანსების თანხა ან/და გასულია ამავე დადგენილებით
განსაზღვრული თანადაფინანსების თანხის ჩარიცხვის ვადა.

 14. კონკრეტულ სესხზე საკრედიტო გარანტიის გაცემის შემთხვევაში, ბენეფიციარს იმავე სესხზე
შეუძლია, ისარგებლოს „შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტისა და გადამამუშავებელი და
შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2014 წლის 27 იანვრის №139 განკარგულების შეღავათიანი აგროკრედიტის პროექტით, თუ
ბენეფიციარის საქმიანობა თავსდება დადგენილების დანართ №1-ით განსაზღვრულ ეკონომიკური
საქმიანობების ჩამონათვალში.

15. პროგრამის ფარგლებში გაცემულ სესხზე უზრუნველყოფის საშუალებად შეიძლება, გამოყენებულ
იქნეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით დამტკიცებული
პროგრამის მე-7 მუხლის შესაბამისად გადაცემული ქონება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც
ბენეფიციარის მიერ პროგრამის ფარგლებში აღებული ყველა სახის ვალდებულება შესრულებულია და
აღნიშნულის თაობაზე არსებობს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს დადასტურება.

16. საკრედიტო გარანტია არ გაიცემა იმ სესხებთან დაკავშირებით, რომელთა მსესხებელს წარმოადგენს
საწარმო, რომელშიც სახელმწიფო/საჯარო სამართლის იურიდიული პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ
ფლობს 10 პროცენტზე მეტ წილს/აქციას ან/და პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს საწარმოს
მართვაში სესხის გაცემის მომენტისთვის.

17. პროგრამის ფარგლებში სესხის აღება არ შეუძლიათ იმ მეწარმე სუბიექტებს, რომლებმაც ამ სქემის
ფარგლებში ერთხელ უკვე განიცადეს დეფოლტი ან/და დაარღვიეს ამ დადგენილებით განსაზღვრული
პირობები ან/და დაარღვიეს საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 მაისის №365 დადგენილებით
დამტკიცებული „აწარმოე საქართველოში“ სახელმწიფო პროგრამის პირობები.

171. პროგრამის ფარგლებში სესხის აღება არ შეუძლიათ იმ მეწარმე სუბიექტებს, რომლებსაც სააგენტოს
ამ დადგენილების მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული მიმართვის ფორმის
წარდგენის დღის მონაცემებით აქვთ საგადასახადო დავალიანება (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ
სახელმწიფოს წინაშე საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება გადავადებულია ან მისი გადახდის
ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე) ან/და რეგისტრირებულნი არიან მოვალეთა
რეესტრში.

18. (ამოღებულია - 31.05.2021, №245).

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 აგვისტოს დადგენილება №539 - ვებგვერდი, 27.08.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება №816 – ვებგვერდი, 31.12.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
მუხლი 5. საკრედიტო საგარანტიო სქემის ბენეფიციარები

1. პროგრამაში ჩართვის მსურველი მეწარმე სუბიექტები, ხოლო თანამსესხებლების მიერ სესხის
აღების/რეფინანსირების/ რესტრუქტურიზების შემთხვევაში − თითოეული ცალ-ცალკე, კომერციული
ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ სააგენტოში მიმართვის ფორმის გამოგზავნის

http://www.matsne.gov.ge 19004000010003021178



მომენტისათვის უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ კრიტერიუმებს:

ა) მეწარმე სუბიექტი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად უნდა აკმაყოფილებდეს III ან IV კატეგორიის საწარმოსთვის დადგენილ
მოთხოვნებს მხოლოდ შემოსავლის კომპონენტში;

ბ) მეწარმე სუბიექტის სასესხო ვალდებულებები არ უნდა აღემატებოდეს 12 000 000 (თორმეტი
მილიონი) ლარს;

გ) მეწარმე სუბიექტს არ უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს წინაშე საგადასახადო დავალიანება (გარდა იმ
შემთხვევისა, თუ საგადასახადო დავალიანების გადახდევინება გადავადებულია ან მისი გადახდის
ვალდებულება შეჩერებულია კანონის საფუძველზე) ან/და არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალეთა
რეესტრში ამ დადგენილების მე-4 მუხლის 171 პუნქტის შესაბამისად.

2. ბენეფიციარი ვალდებულია, უზრუნველყოს: 

ა) ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრულ საქმიანობის სახე(ებ)ში, გარდა ამ პუნქტის „ა1“
ქვეპუნქტში ჩამოთვლილი საქმიანობის სახეებისა, წარმოების/მომსახურების მიწოდების დაწყება
ახალი საწარმოს გახსნის შემთხვევაში − არა უგვიანეს 24 თვის განმავლობაში, ხოლო არსებული
საწარმოს შემთხვევაში − არა უგვიანეს 12 თვის განმავლობაში. აღნიშნული პერიოდი შედის
საკრედიტო გარანტიით სარგებლობის ვადაში;

ა1) ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრული შემდეგი საქმიანობის სახეებში, კოდებით: 01.21.0;
01.22.0; 01.23.0; 01.24.0; 01.25.0; 01.26.0; 01.27.0; 01.28.0 და 01.29.0 წარმოების დაწყება პროგრამაში
ჩართვის მომენტიდან არა უგვიანეს 60 თვის განმავლობაში. აღნიშნული პერიოდი შედის საკრედიტო
გარანტიით სარგებლობის ვადაში;

ბ) ამ პუნქტის „ა“ და „ა1“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული წარმოების/მომსახურების მიწოდების
დაწყებიდან 2 (ორი) წლის განმავლობაში საქმიანობის პროფილის შენარჩუნება, თუმცა არანაკლებ
პროგრამის ფარგლებში გაცემული საკრედიტო გარანტიის ვადისა;

გ) მიზნობრივი საქმიანობის განხორციელებისათვის საჭირო სამეურნეო/ადმინისტრაციული შენობა-
ნაგებობების ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მოთხოვნების შესაბამისად.
კერძოდ, ბენეფიციარი ვალდებულია, უზრუნველყოს სამეურნეო/ადმინისტრაციულ შენობა-
ნაგებობებში შშმ პირების შეუფერხებელი დაშვება პანდუსების ან/და მსგავსი საშუალებების
გამოყენებით;

დ) სესხის/სესხის პირველი ტრანშის (რომელიც უნდა იყოს არანაკლებ        50 000 ლარისა -
კომერციული ბანკის შემთხვევაში, ხოლო არანაკლებ 20 000 ლარისა - მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის
შემთხვევაში) ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არა უგვიანეს 6 თვის ვადაში. ამ
ვადის დარღვევით სესხის/სესხის ტრანშის გაცემის შემთხვევაში სააგენტო არ განახორციელებს ამ
სესხზე საკრედიტო გარანტიის გაცემას. აღნიშნულ შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტი უფლებამოსილია,
პროგრამით სარგებლობის თაობაზე ხელახლა მიმართოს ბანკს/ორგანიზაციას ამ დადგენილების მე-7
მუხლით დადგენილი წესის დაცვით;

ე) სესხის სრული ათვისება სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 2 წლის ვადაში
(გარდა დანართი №1-ით განსაზღვრული კოდებისა: 01.21.0, 01.22.0, 01.23.0, 01.24.0, 01.25.0, 01.26.0,
01.27.0, 01.28.0, 01.29.0, 01.49.9 − ამ შემთხვევაში სესხის სრული ათვისების ვადად განისაზღვრება
სააგენტოს მიერ სესხის დადასტურებიდან არაუგვიანეს 3 წლისა). ამ ვადის გასვლის შემდეგ აღნიშნულ
სესხებზე ტრანშის გაცემა არ დაიშვება.

3. ბენეფიციარის მიერ აღნიშნული მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ან/და „გ“ ქვეპუნქტის დარღვევის
შემთხვევაში, ბენეფიციარს ეკისრება სანქცია, რომელიც გათვალისწინებული იქნება კომერციულ
ბანკსა/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში.
ამასთან, ბენეფიციარის მიერ აღნიშნული მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის დარღვევად არ
მიიჩნევა საქმიანობის პროფილის ისეთი ცვლილება, რომელიც თავსდება დადგენილების დანართ №1 -
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ით განსაზღვრულ ეკონომიკური საქმიანობის სახეების ჩამონათვალში.

4. ბენეფიციართან შეთანხმებით, კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უფლებამოსილია,
სრულად ან ნაწილობრივ უარი თქვას საკრედიტო გარანტიაზე ან/და ბენეფიციარის სურვილის
შემთხვევაში, კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უფლებამოსილია, სრულად ან
ნაწილობრივ ჩაანაცვლოს საკრედიტო გარანტია სხვა უზრუნველყოფით.

5. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352). 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 28.12.2021წ.
მუხლი 6. მოთხოვნები პროგრამის ფარგლებში გაცემულ /რეფინანსირებულ/რესტრუქტურიზებულ
სესხთან მიმართებით

1. კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარისთვის  გაცემული  სესხის
 მინიმალური  მოცულობა  შეადგენს 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარს, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხის მინიმალური მოცულობა – 20 000 (ოცი ათასი) ლარს, ხოლო
მაქსიმალური მოცულობა − 5 000 000 (ხუთი მილიონი) ლარს. უცხოურ ვალუტაში გაცემული
სესხ(ებ)ის რესტრუქტურიზებისას/რეფინანსირებისას, ამ პუნქტით გათვალისწინებული სესხის
მინიმალური და მაქსიმალური ოდენობები განისაზღვრება ეკვივალენტური/შესაბამისი ოდენობებით
უცხოურ ვალუტაში, სესხის რესტრუქტურიზაციის/რეფინანსირების დღისთვის არსებული ეროვნული
ბანკის გაცვლითი კურსის შესაბამისად. სესხის მაქსიმალური მოცულობა არ იცვლება
თანამსესხებლების მიერ სესხის აღების/რეფინანსირების/რესტრუქტურიზების შემთხვევაში. ამასთან,
პროგრამის ფარგლებში სესხის რესტრუქტურიზებისას/რეფინანსირებისას სესხის მოცულობად
მიიჩნევა რესტრუქტურიზების/რეფინანსირების განხორციელების მომენტში არსებული სესხის ნაშთი
და არა გაცემული სესხის თავდაპირველი ოდენობა.

2. პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარი უფლებამოსილია, ისარგებლოს რამდენიმე სესხით, თუ
პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხების ჯამური მოცულობა არ აღემატება 5 000 000 (ხუთი
მილიონი) ლარს. თანამსესხებლების მიერ სესხის აღების შემთხვევაში, მათ მიერ აღებული სესხების
ჯამური ოდენობა (ცალ-ცალკე და ერთობლივად) არ უნდა აღემატებოდეს 5 000 000 (ხუთი მილიონი)
ლარს.

3. პროგრამის ფარგლებში სესხი გაიცემა მხოლოდ ეროვნულ ვალუტაში, ხოლო სესხის
რესტრუქტურიზება/რეფინანსირება შესაძლებელია როგორც უცხოურ, ასევე ეროვნულ ვალუტაში.
ამასთან, პროგრამის ფარგლებში დასაშვებია უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხის
რესტრუქტურიზაცია/რეფინანსირება როგორც ეროვნულ ვალუტაში, ასევე იმავე ვალუტაში,
რესტრუქტურიზების/რეფინანსირების განხორციელების დღისათვის არსებული ეროვნული ბანკის
გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

4. საკრედიტო გარანტია მოქმედებს სესხის პროგრამის ფარგლებში გაცემიდან/პროგრამაში ჩართვიდან
(რეფინანსირების/რესტრუქტურიზების მიზნებისთვის) არაუმეტეს 10 წლის განმავლობაში.

5. საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს სესხის გაცემას ან/და რეფინანსირებას, ხოლო ბანკის შემთხვევაში, ასევე სესხის
რესტრუქტურიზაციას ამ დადგენილების №1 დანართით განსაზღვრულ ეკონომიკური საქმიანობის
სახეებში.

6. რეფინანსირება/რესტრუქტურიზება პროგრამის მიზნებისათვის არ მიიჩნევა ახალი სესხის გაცემად.

7. პროგრამის ფარგლებს გარეთ გაცემული სესხის რეფინანსირებისას, ნამეტი თანხა მიიჩნევა
პროგრამის ფარგლებში აღებულ ახალ სესხად, რომელიც შესაძლოა, არ აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის
პირველ პუნქტში დასახელებული სესხის მინიმალური მოცულობის მოთხოვნას, მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ ნამეტი თანხა (ახალი სესხი) გაცემულია რეფინანსირებული სესხის მომსახურების
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მიზნით, რომელიც, თავის მხრივ, აკმაყოფილებდა პროგრამით დადგენილ ლიმიტებსა და
კრიტერიუმებს.

8. პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის რეფინანსირების შემთხვევაში, თუ სესხის მოცულობა არ
აკმაყოფილებს სქემის ფარგლებში მოთხოვნილ კრიტერიუმს, საკრედიტო გარანტიის გამოყენება ხდება
სესხის თავდაპირველი მახასიათებლ(ებ)ის შესაბამისად.

9. საკრედიტო საგარანტიო სქემის ფარგლებში, კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის 
მიერ ბენეფიციარისთვის სესხზე მოთხოვნილი უზრუნველყოფის ღირებულებისა და საკრედიტო
გარანტიის მოცულობის ჯამის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს სესხის ძირი თანხის 
მთლიანი მოცულობის 150 (ას ორმოცდაათი) პროცენტს. ამასთან, სესხზე მოთხოვნილი
უზრუნველყოფის ღირებულებისა და საკრედიტო გარანტიის მოცულობის ჯამის მაქსიმალურ
ოდენობაში არ გაითვალისწინება როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირის თავდებობა.

10. (ამოღებულია - 28.12.2021, №622).

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 28.12.2021წ.
მუხლი 7. პროგრამის განხორციელების პროცესი და საკრედიტო გარანტიის თანხის მართვა

1. პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მსურველი მეწარმე სუბიექტი მიმართავს შესაბამის
ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.

2. კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ამოწმებს მეწარმე სუბიექტის შესაბამისობას
პროგრამის მე-4 მუხლის მე-11 – მე-17, მე-5 მუხლის პირველი და მე-6 მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 და
მე-5 პუნქტების მოთხოვნებთან და, დასახელებულ კრიტერიუმებთან შესაბამისობის დადგენის
შემთხვევაში, სააგენტოს უგზავნის სრულყოფილად შევსებულ მიმართვის ფორმას.

3. სააგენტო უზრუნველყოფს კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ მიმართვის
ფორმით წარდგენილი ინფორმაციის შესაბამისობის შემოწმებას პროგრამის კრიტერიუმებსა და
პირობებთან.

4. კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ სესხის ძირითადი მახასიათებლების
შესახებ ინფორმაციის სააგენტოსთვის მიწოდებიდან 2 სამუშაო დღის განმავლობაში სააგენტო
ადასტურებს ან უარყოფს სესხის ძირითადი მახასიათებლების შესაბამისობას პროგრამის
კრიტერიუმებსა და პირობებთან. სააგენტოს დასტურის შემთხვევაში, სესხი ითვლება პროგრამის
ფარგლებში დამტკიცებულად.

41. დამტკიცებული სესხის/სესხის ტრანშის გაცემის შემდეგ კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია სააგენტოსთან შეთანხმებული ფორმითა და შეთანხმებულ დროში წარუდგენს მას
განაცხადს, საგარანტიო თანხის მოთხოვნის თაობაზე.

5. სააგენტოს მიერ ამ პროგრამის  მე-4 მუხლის  მე-3 პუნქტის ან/და  მე-4 პუნქტის შესაბამისად
სადეპოზიტო ანგარიშებზე ჩასარიცხი საგარანტიო თანხის ოდენობა, რომელიც გამოხატულია
ეროვნულ ვალუტაში, განისაზღვრება კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ წინა
თვის ბოლო დღის მდგომარეობით, წინა თვის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაცემული:

− ახალი სესხების შემთხვევაში, ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით
დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში – კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მეწარმე
სუბიექტთან შეთანხმებული მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს სესხის 31.5 პროცენტის
ოდენობით; ხოლო

− მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ რეფინანსირებული სესხების შემთხვევაში, ამ პროგრამის მე-4
მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში, მხოლოდ ნამეტ
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თანხაზე (ახალი სესხი) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებული
მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) 31.5 პროცენტის
ოდენობით;

− კომერციული ბანკის მიერ რესტრუქტურიზებული/ რეფინანსირებული სესხების შემთხვევაში, ამ
პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში –
კომერციული ბანკის მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებული მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს
რესტრუქტურიზებული/ რეფინანსირებული სესხის ძირის 10.5 პროცენტის, ხოლო ნამეტი თანხის
(ახალი სესხი) არაუმეტეს 31.5 პროცენტის ოდენობით.

6. სააგენტო საკრედიტო გარანტიის თანხის ჩარიცხვას უზრუნველყოფს წინამდებარე დადგენილების
მე-4 მუხლის მე-3 ან/და მე-4 პუნქტის შესაბამისად კომერციულ ბანკ(ებ)ში გახსნილ სადეპოზიტო
ანგარიშზე ყოველი თვის 15 რიცხვამდე.

7. ყოველი თვის 10 რიცხვამდე კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო დღის
მდგომარეობით არსებული ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი როგორც ახალი, ასევე
რეფინანსირებული/რესტრუქტურიზებული სესხების ძირი თანხის დაფარვების შესაბამისად თანხის
დაბრუნებას სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო
სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ დრომდე, როდესაც სადეპოზიტო
ანგარიშზე არსებული თანხა სრულად არ არის ამოწურული გადეფოლტებული სესხების
გარანტირებული ნაწილის ჩამოჭრების შედეგად. თანხის ამოწურვის შემთხვევაში, დაფარვების
მიხედვით, თანხის ჩარიცხვის ვალდებულება კომერციულ ბანკს წარმოეშობა სესხების
გაცემის/რეფინანსირების/რესტრუქტურიზაციის შედეგად ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის არსებობის შემდეგ, რის საფუძველზეც ყოველი
თვის 10 რიცხვამდე კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო დღის მდგომარეობით
არსებული ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი სესხების ძირი თანხის მხოლოდ მიმდინარე
დაფარვების შესაბამისი პროპორციული ოდენობის თანხის სახელმწიფო ხაზინაში არსებული
სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე ჩარიცხვას.

71. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე დაფარვების შესაბამისად
ბანკის მიერ ჩასარიცხი თანხის მოცულობა განისაზღვრება:

− ახალი სესხების ძირი თანხის (ასევე რეფინანსირების/რესტრუქტურიზების შესაბამისად ნამეტი
თანხის) გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად, არაუმეტეს დაფარვების 31.5 პროცენტის,

− ხოლო რესტრუქტურიზებული სესხების ძირი თანხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად,
არაუმეტეს დაფარვების 10.5 პროცენტის (რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში) ოდენობით.

8. ყოველი თვის 8 რიცხვამდე, ამ პროგრამისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და სააგენტოს შორის
გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს წინა
თვის ბოლო დღის მდგომარეობით მისი პორტფელის შემადგენელი ახალი სესხების ძირი თანხის, ასევე
რეფინანსირებისას ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) დაფარვების შესაბამისად თანხის კალკულაციას და
 ამ პროგრამის  მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილი სადეპოზიტო ანგარიშის
მომსახურების ხელშეკრულების (შემდგომში − სადეპოზიტო ანგარიშის მომსახურების
ხელშეკრულება) საფუძველზე ამ სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრის თაობაზე კომერციული
ბანკისათვის საგადახდო დავალების მიცემას, რომელიც დავალების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის
ვადაში უზრუნველყოფს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ საგადახდო დავალებაში მითითებული
თანხის ჩამოჭრას ამავე პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს სადეპოზიტო
ანგარიშიდან და სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
(არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე ჩარიცხვას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
ვალდებულია, ბანკს მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ დრომდე მისცეს სადეპოზიტო ანგარიშიდან
თანხის ჩამოჭრის დავალება, სანამ ამ დეპოზიტზე არსებული თანხა სრულად არ არის ამოწურული
სესხების გარანტირებული ნაწილის ჩამოჭრების შედეგად. სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის
ჩამოჭრისა და სააგენტოს საბიუჯეტო ანგარიშზე გადარიცხვის დავალების მიცემის ვალდებულება
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წარმოეშობა მხოლოდ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის არსებობის შემდეგ. ანგარიშზე თანხის
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არსებობის შემთხვევაში, ყოველი თვის 8 რიცხვამდე, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ ბანკისთვის
წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე, დავალების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში
კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო დღის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის არსებული ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი სესხების ძირი თანხის მხოლოდ
მიმდინარე დაფარვების შესაბამისი პროპორციული ოდენობის სახელმწიფო ხაზინაში არსებული
სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე ჩარიცხვას.

81. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე დაფარვების შესაბამისად
ბანკის მიერ ჩასარიცხი თანხის მოცულობა (რომლის კალკულაციას ახდენს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია) განისაზღვრება როგორც ახალი სესხის ძირის, ასევე რეფინანსირების შედეგად მხოლოდ
ნამეტი თანხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად, არაუმეტეს დაფარვების 31.5 პროცენტის
ოდენობით.“.. სააგენტო ამოწმებს, ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, კომერციული ბანკის მიერ
სააგენტოს ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის სისწორეს და, აღმოჩენილი უზუსტობის შემთხვევაში,
მხარეები უზრუნველყოფენ აღნიშნული უზუსტობის აღმოფხვრას, კომერციულ ბანკსა და სააგენტოს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად.

82. (ამოღებულია - 28.12.2021, №622).

9. სააგენტო ამოწმებს ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად კომერციული ბანკის მიერ,
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დავალების საფუძველზე, სააგენტოს ანგარიშზე ჩარიცხული თანხის
სისწორეს და, აღმოჩენილი უზუსტობის შემთხვევაში, სააგენტო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
(კომერციული ბანკის მეშვეობით) უზრუნველყოფენ აღნიშნული უზუსტობის აღმოფხვრას, სააგენტოსა
და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და დეპოზიტის მომსახურების ხელშეკრულების თანახმად.

10. კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო
გარანტიაზე სრულად უარის თქმის ან საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად
ჩანაცვლების შემთხვევაში, ახალი სესხის ძირი თანხის (ასევე
რეფინანსირებისას/რესტრუქტურიზებისას ნამეტი თანხის) ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამ
სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს 31.5 პროცენტის, ხოლო
რესტრუქტურიზებული სესხის ძირი თანხის ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამ სესხის
გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 10.5 პროცენტის, რომელიც
გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში, ჩარიცხვას სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე, საკრედიტო გარანტიის ვადის
ამოწურვიდან, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმიდან, საკრედიტო გარანტიის
უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.

11. საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმის,
საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლების შემთხვევაში, დასახელებული
შემთხვევების დადგომიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს მის მიერ გაცემული ახალი სესხის ძირი თანხის, ასევე რეფინანსირების შედეგად
ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული
ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 31.5 პროცენტის კალკულაციას და ანგარიშის
მომსახურების ხელშეკრულების შესაბამისად კომერციული ბანკისთვის საგადახდო დავალების
მიცემას, სააგენტოს მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილი
სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრისა და სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე გადარიცხვის თაობაზე.

12. სესხის ტრანშებად გაცემის შემთხვევაში, საგარანტიო თანხის განთავსება კომერციულ ბანკში ამ
პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 ან/და მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშებზე
ხორციელდება ტრანშის პროპორციულად.

13. კომერციული ბანკის მიერ გაცემული/რესტრუქტურიზებული სესხის დეფოლტის შემთხვევაში,
სააგენტოსთვის შესაბამისი ინფორმაციის წარდგენის შემდეგ, კომერციული ბანკი მოახდენს სააგენტოს
სადეპოზიტო ანგარიშიდან ასათვისებელი თანხის ჩამოჭრას, პროგრამის მე-9 მუხლის მე-6 პუნქტის
შესაბამისად.
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14. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხის დეფოლტის შემთხვევაში, კომერციული
ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ მისთვის მიცემული საგადახდო დავალების საფუძველზე
მოახდენს სააგენტოს სადეპოზიტო ანგარიშიდან ასათვისებელი თანხის ჩამოჭრას პროგრამის მე-9
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშზე გადარიცხვას.

15. კომერციულ ბანკში პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 ან/და მე-4 პუნქტის შესაბამისად არსებულ
სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული ნაშთი არ ექვემდებარება ფისკალური წლის ბოლოს სახელმწიფო
ბიუჯეტში უკან დაბრუნებას.

16. კომერციული ბანკი ყოველი თვის 15 რიცხვამდე უზრუნველყოფს ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3
ან/და მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშებზე ეროვნულ ვალუტაში
გამოხატული დეპოზიტის საპროცენტო სარგებლის ჩარიცხვას ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.
კომერციული ბანკი ვალდებულია, უზრუნველყოს მის მიერ
გაცემულ/რეფინანსირებულ/რესტრუქტურიზებულ სესხებზე საკრედიტო გარანტიით სარგებლობის
საკომისიოს თანხის ჩარიცხვა ამ პუნქტში დასახელებულ ანგარიშზე, ამ პუნქტშივე დასახელებულ
ვადაში.

161. ყოველი თვის 15 რიცხვამდე მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს მის მიერ
გაცემულ/რეფინანსირებულ სესხებზე (მხოლოდ ნამეტ თანხაზე) საკრედიტო გარანტიით სარგებლობის
საკომისიოს თანხის ჩარიცხვას ხაზინის ერთიან ანგარიშზე.

17. კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულებით შეთანხმებული ფორმითა (წერილობით,
ელექტრონულად, პროგრამული უზრუნველყოფით) და პერიოდულობით
უზრუნველყოფს/უზრუნველყოფენ სააგენტოსთვის პროგრამის ფარგლებში
გაცემული/რეფინანსირებული, ხოლო ბანკის შემთხვევაში, ასევე რესტრუქტურიზებული სესხების
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას.

18. ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, სააგენტოსთან გაფორმებული
ხელშეკრულებით შეთანხმებული ფორმითა (წერილობით, ელექტრონულად, პროგრამული
უზრუნველყოფით) და პერიოდულობით, კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია აწვდის
სააგენტოს განახლებულ ინფორმაციას სასესხო პორტფელის შესახებ, სესხის დაფარვების,
ვადაგადაცილებების, დეფოლტისა და ახალი/რეფინანსირებული (მხოლოდ ნამეტი თანხის (ახალი
სესხის) ნაწილში), კომერციული ბანკის შემთხვევაში, ასევე რესტრუქტურიზებული სესხების შესახებ.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 28.12.2021წ.
მუხლი 8. ხელშეკრულებით გასათვალისწინებელი პირობები

ამ პროგრამის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, სააგენტოსა და კომერციულ
ბანკებს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს შორის გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში, მხარეთა შორის
შეთანხმებულ სხვა პირობებთან ერთად, გათვალისწინებული უნდა იქნეს:

ა) სანქცია, რომელიც ეკისრება ბენეფიციარს ამ პროგრამის მე-5 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების
დარღვევის შემთხვევაში;

ბ) სანქცია, რომელიც შესაძლოა დაეკისროს კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას ამ
პროგრამით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში;

გ) კომერციული ბანკსა/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და სააგენტოს შორის ინფორმაციის გაცვლის
წესი და ფორმა.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
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მუხლი 9. საკრედიტო გარანტიის აღსრულების პროცედურა დეფოლტის დადგომის შემდეგ

1. კომერციული ბანკის მიერ გაცემული/რესტრუქტურიზებული/ რეფინანსირებული სესხების
დეფოლტის დადგომის შემდეგ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად სადეპოზიტო
ანგარიშზე რიცხული საგარანტიო თანხიდან კომერციული ბანკის მიერ ხდება საკრედიტო გარანტიის
ათვისება პროგრამით გათვალისწინებული ლიმიტების ფარგლებში, ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2
პუნქტის შესაბამისად.

2. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული სესხების (მოიცავს რეფინანსირების შედეგად ნამეტ
თანხას) დეფოლტის დადგომის შემდეგ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად
სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული საგარანტიო თანხიდან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
წარდგენილი საგადახდო დავალებისა და სააგენტოს დასტურის შემდეგ კომერციული ბანკის მიერ
ხდება საკრედიტო გარანტიის თანხის ჩამოჭრა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ანგარიშზე
გადარიცხვა, რომლის მიერ, თავის მხრივ, ხდება საგარანტიო თანხის ათვისება პროგრამით
გათვალისწინებული ლიმიტების ფარგლებში, ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად.

3. დეფოლტის დადგომის თაობაზე კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია დაუყოვნებლივ
აცნობებს სააგენტოს და აწვდის ინფორმაციას საკრედიტო გარანტიის თანხიდან ასათვისებელი თანხის
ოდენობის თაობაზე (შემდგომში − ასათვისებელი თანხა).

4. ასათვისებელი თანხა კომერციული ბანკის შემთხვევაში წარმოადგენს პროგრამის ფარგლებში
გაცემული/რეფინანსირებული/ რესტრუქტურიზებული სესხის დეფოლტის საფუძველზე
წარმოქმნილი ფინანსური რისკის გადანაწილების მიზნით კომერციული ბანკის მიერ სააგენტოს
სადეპოზიტო ანგარიშიდან ჩამოსაჭრელი თანხის მოცულობას, რომელიც განისაზღვრება ამ მუხლის
მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

41. ასათვისებელი თანხა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის შემთხვევაში წარმოადგენს, პროგრამის
ფარგლებში გაცემული/ რეფინანსირებული სესხის (მხოლოდ ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ნაწილში)
დეფოლტის საფუძველზე წარმოქმნილი ფინანსური რისკის გადანაწილების მიზნით, მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი საგადახდო დავალებისა და სააგენტოს დასტურის საფუძველზე,
კომერციული ბანკის მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად სააგენტოს
სადეპოზიტო ანგარიშიდან ჩამოსაჭრელი თანხის მოცულობას, რომელიც განისაზღვრება ამ მუხლის
მე-5 პუნქტის შესაბამისად.

5. ასათვისებელი თანხის ოდენობა განისაზღვრება გადეფოლტებული სესხის ძირი თანხის
(გადასახდელი პროცენტებისა და საკომისიოს გარეშე) ნაშთის გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად,
დეფოლტის მომენტისთვის არსებული კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის
ფაქტობრივი პორტფელის 35 პროცენტის ოდენობაზე. კერძოდ, ამ პროგრამით განსაზღვრული
პირობების შესაბამისად, გადეფოლტებული სესხ(ებ)ი ანაზღაურდება მანამ, სანამ თითოეული
კომერციული ბანკისთვის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისთვის პროგრამის ფარგლებში
გადეფოლტებული სესხების თანხის ჯამური მოცულობა მიაღწევს ფაქტობრივი პორტფელის 35
პროცენტს.

6. კომერციულ ბანკსა და სააგენტოს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, სააგენტოს
მიერ ასათვისებელი თანხის ოდენობის სისწორის დადასტურების შემდეგ, კომერციული ბანკი
უფლებამოსილია, ჩამოჭრას სადეპოზიტო ანგარიშზე რიცხული თანხიდან ასათვისებელი თანხის 
ოდენობა.

7. დეფოლტის დადგომის საფუძველზე, კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს გადეფოლტებული სესხის ამოღების მიზნით შესაბამისი ქმედებების
განხორციელებას.

8. სესხის ამოღების შედეგად მიღებული თანხის გადანაწილება 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით
სააგენტოში შემოსული და შემდგომ დადასტურებული ახალი/რეფინანსირებული, ბანკის შემთხვევაში
ასევე რესტრუქტურიზებული სესხების შემთხვევაში, ხდება სესხის გარანტირებული და
არაგარანტირებული ნაწილის პროპორციულად. ამოღებული თანხიდან სესხის გარანტირებული
ნაწილის შესაბამისი მოცულობა, თუმცა არა უმეტეს ამოღებული თანხის:
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90 პროცენტისა (კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ახალი
სესხის (ასევე რეფინანსირებისას და ბანკის შემთხვევაში რესტრუქტურიზებისასაც ნამეტი თანხის
ნაწილში) შემთხვევაში);
30 პროცენტისა (გაცემული სესხის კომერციული ბანკის მიერ პროგრამის ფარგლებში
რესტრუქტურიზებისას, რესტრუქტურიზებული ძირის ნაწილში)

ჩაირიცხება ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ჩაერიცხება კომერციულ
ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას. ამასთან, თუ დადგა იმ
რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხის დეფოლტის შემთხვევა, რომელიც გაცემულია და
რესტრუქტურიზებულია/რეფინანსირებულია პროგრამის ფარგლებში, ამოღებული თანხის
გადანაწილებისას, ამოღებული თანხიდან სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამისი მოცულობა,
თუმცა არა უმეტეს ამოღებული თანხის 90 პროცენტისა, ჩაირიცხება ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო
დანარჩენი ნაწილი ჩაერიცხება კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.

9. სესხის ამოღების შედეგად ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად მიღებული თანხის გადანაწილების
საფუძველზე, ხაზინის ერთიან ანგარიშზე გადარიცხული თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ამ მუხლის მე-
2 ან/და მე-6 პუნქტის შესაბამისად სადეპოზიტო ანგარიშიდან კომერციული ბანკის მიერ ჩამოჭრილი
ასათვისებელი თანხის ფაქტობრივ ოდენობას.

10. თუ სესხის ამოღების პროცესში ვერ მოხდა უზრუნველყოფილი ქონების რეალიზაცია და, აქედან
გამომდინარე, განხორციელდა კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
ბენეფიციარის ქონების დასაკუთრება, კომერციული ბანკის მიერ დასაკუთრებული ქონების
რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს მაქსიმუმ 2 (ორი) წლის განმავლობაში, ხოლო მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის მიერ მაქსიმუმ 3 (სამი) წლის ვადაში სააგენტოსთვის კუთვნილი ნაწილის ჩარიცხვა
ხაზინის ერთიან ანგარიშზე განხორციელდება კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის
მიერ დასაკუთრებული ქონების რეალიზაციის შემდეგ, ამ მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტების
შესაბამისად.

11. თუ ამ მუხლის მე-10 პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში არ მოხდა დასაკუთრებული ქონების
რეალიზაცია, აღნიშნული ქონების სალიკვიდაციო ღირებულების ხელახალი შეფასების საფუძველზე,
ორი თვის განმავლობაში კომერციული ბანკი/მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს
სააგენტოსთვის კუთვნილი ნაწილის ჩარიცხვას ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, ამ მუხლის მე-8 და მე-9
პუნქტების შესაბამისად.

12. თუ პროგრამის ფარგლებში გასაცემი/დასარესტრუქტურიზებელი/ დასარეფინანსირებელი სესხის
ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად ბენეფიციარის მიერ
ხდება ისეთი ქონების მითითება, რომელზეც უკვე რეგისტრირებულია მოთხოვნის უზრუნველყოფის
სხვა საშუალებები (იპოთეკა/გირავნობა), მოთხოვნის წარმოშობის მომენტში კრედიტორთა
დაკმაყოფილების რიგითობა განისაზღვრება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესის
შესაბამისად.

13. (ამოღებულია - 12.11.2020, №681).

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
მუხლი 10. პროგრამის მიმართულებები და მიზნობრიობა

საკრედიტო გარანტია გაიცემა №1 დანართით განსაზღვრულ საქმიანობის სახეებში, მხოლოდ შემდეგი
ორი მიზნობრიობით:

ა) წარმოებისათვის/მომსახურების გაწევისთვის საჭირო კაპიტალური ხარჯებისთვის − სახელმწიფო
პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ერთ ბენეფიციარზე გაცემული სესხის მოცულობის არანაკლებ 80
(ოთხმოცი) პროცენტისა; 
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ბ) საბრუნავი საშუალებებისათვის − სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში პროგრამის ერთ
ბენეფიციარზე გაცემული სესხის მოცულობის არაუმეტეს 20 (ოცი) პროცენტისა.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.

მუხლი 11. მონიტორინგი, გამჭვირვალობა და ანგარიშგება

1. პროგრამის მონიტორინგს ახორციელებს სააგენტო.

2. სააგენტო უზრუნველყოფს ბენეფიციარის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შესრულების მონიტორინგს. ბენეფიციარის მიერ პროგრამით გათვალისწინებული ვალდებულებების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში, სააგენტო ოფიციალურად აცნობებს კომერციულ
ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.

3. სააგენტო ახორციელებს კომერციული ბანკების/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
გაცემული/რეფინანსირებული სესხების (მხოლოდ ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) ნაწილში), ხოლო
კომერციული ბანკის შემთხვევაში ასევე რესტრუქტურიზებული სესხების პორტფელის, მათ შორის,
პორტფელის ხარისხის მაჩვენებლების, სექტორულ და გეოგრაფიულ განაწილებასთან დაკავშირებული
საკითხების, სექტორებისა და ბენეფიციარების კატეგორიების მიხედვით დეფოლტის მაჩვენებლების
ანალიზს (საკმარისი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში), საჭიროების შემთხვევაში, ამზადებს
რეკომენდაციებს საგარანტიო სქემაში ცვლილებების შეტანის შესახებ და წარუდგენს სამინისტროს.

4. პროგრამის ფარგლებში სააგენტო უფლებამოსილია, კომერციული ბანკისგან/მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარდგენა.

5. ყოველკვარტალურად სააგენტო ახორციელებს პროგრამის შესახებ ანგარიშების მომზადებასა და
სააგენტოს ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებას.

6. პროგრამის შედეგების მონიტორინგის მიზნით, სააგენტო უფლებამოსილია, პროგრამის
ამოქმედებიდან ყოველწლიურად განახორციელოს გარე აუდიტი.

7. პროგრამის ფარგლებში, სააგენტო ბუღალტრულ და ფინანსურ ანგარიშგებას ახორციელებს მოქმედი
კანონმდებლობის შესაბამისად.

8. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352).

9. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352). 

10. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352). 

11. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352). 

12. (ამოღებულია - 04.06.2020, №352).

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.

მუხლი 12. პროგრამის შეწყვეტის პირობები

1. პროგრამის მოქმედება შეიძლება, შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობითა და ამ პროგრამით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

2. პროგრამის მოქმედების შეწყვეტის შემთხვევაში, გაცემული საკრედიტო გარანტიების ანაზღაურება
მოხდება საკრედიტო გარანტიის გაცემისას, პროგრამით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

3. ამ პროგრამით გათვალისწინებულ გარანტიაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამავე პროგრამით
დადგენილი წესით, კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ სესხის დადასტურების
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მიზნით სააგენტოსთვის მიმართვის ბოლო ვადად განისაზღვრება არა უგვიანეს 2021 წლის 15
დეკემბერი. აღნიშნული ვადის დასრულების შემდეგ, პროგრამაზე ხელმისაწვდომობის მიზნით, ამავე
პროგრამით დადგენილი წესით, სააგენტოსთვის მიმართვის ვადა გაგრძელდება 2022 წლის 3
იანვრიდან 2022 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელება შესაძლებელია საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით.

5. ამ პროგრამის განხორციელებიდან გამომდინარე, ნებისმიერი დავა განიხილება საქართველოს
საერთო სასამართლოების მიერ, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №615 – ვებგვერდი, 29.12.2021წ.
მუხლი 13. სხვა არსებითი დებულებები

1. ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად დადგენილი საკრედიტო გარანტიის გაცემის
ლიმიტები დასახელებული რედაქციით მოქმედებს 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით
დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ სააგენტოს მიერ დადასტურებული
ახალი/რესტუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხებისათვის.

2. 2021 წლის 15 დეკემბრიდან პროგრამის ფარგლებში დაუშვებელია კომერციული ბანკის მიერ ადრე
გაცემული სესხის/სესხების რესტრუქტურიზაცია, შესაბამისად, დასახელებული თარიღიდან
იურიდიულ ძალას კარგავს ყველა ის მუხლი/პუნქტი/ქვეპუნქტი, რომელიც არეგულირებს პროგრამის
ფარგლებს გარეთ გაცემული სესხის პროგრამაში რესტრუქტურიზებას. ამასთან, აღნიშნული არ
გამოიწვევს უკვე გაცემული გარანტიების მოქმედების გაუქმებას 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით
პროგრამის ფარგლებში დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ სააგენტოს მიერ
დადასტურებული რესტრუქტურიზებული სესხებისათვის.

3. ამ პროგრამის მე-10 მუხლის შესაბამისად დადგენილი პროგრამის ფარგლებში გაცემული სესხის
მიზნობრიობის თანაფარდობა არ ვრცელდება 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოსთვის
დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ სააგენტოს მიერ დადასტურებულ
ახალ/რეფინანსირებულ/რესტრუქტურიზებულ სესხებზე.

4. 2022 წლის 3 იანვრიდან პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. პროგრამაში მონაწილე თითოეული კომერციული ბანკისთვის საკრედიტო გარანტია გაიცემა
შემდეგი ლიმიტების შესაბამისად:

ა) პროგრამის ფარგლებში დროის ნებისმიერი მომენტისთვის არსებული ფაქტობრივი პორტფელის
არაუმეტეს 35 პროცენტის ოდენობაზე;

ბ) პროგრამის ფარგლებში კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ
თითოეულ სესხზე სესხის ძირი თანხის ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ მეწარმე
სუბიექტთან შეთანხმებით მოთხოვნილ, თუმცა არაუმეტეს სესხის ძირი თანხის 80 პროცენტის
ოდენობაზე.“.

5. 2022 წლის 3 იანვრიდან პროგრამის მე-7 მუხლში:

ა) მე-5, მე-7, 71, მე-8, 81, მე-10 და მე-11 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. სააგენტოს მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის ან/და    მე-4 პუნქტის შესაბამისად
სადეპოზიტო ანგარიშზე ჩასარიცხი საგარანტიო თანხის ოდენობა (იმ სესხებისათვის, რომლებიც
დამტკიცდება და გაიცემა 2022 წლის 3 იანვრიდან), რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში,
განისაზღვრება კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ წინა თვის ბოლო დღის
მდგომარეობით წინა თვის განმავლობაში პროგრამის ფარგლებში გაცემული:
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− ახალი სესხების შემთხვევაში, ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით
დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში – კომერციული ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მეწარმე
სუბიექტთან შეთანხმებული მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს სესხის 28 პროცენტის
ოდენობით;

− მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ რეფინანსირებული სესხების შემთხვევაში, ამ პროგრამის მე-4
მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ და „დ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში, მხოლოდ ნამეტ
თანხაზე (ახალი სესხი) მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მეწარმე სუბიექტთან შეთანხმებული
მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს ნამეტი თანხის (ახალი სესხის) 28 პროცენტის ოდენობით;

− კომერციული ბანკის მიერ რეფინანსირებული სესხების შემთხვევაში, ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-2
პუნქტის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით დადგენილი ლიმიტების ფარგლებში – კომერციული ბანკის მეწარმე
სუბიექტთან შეთანხმებული მოთხოვნის შესაბამისად, თუმცა არაუმეტეს რეფინანსირებული სესხის
ძირის 10.5 პროცენტისა, ხოლო ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) არაუმეტეს 28 პროცენტის ოდენობით.“.

„7. ყოველი თვის 10 რიცხვამდე კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო დღის
მდგომარეობით არსებული ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი, როგორც ახალი, ასევე
რეფინანსირებული/რესტრუქტურიზებული სესხების (რომლებიც დადასტურების მიზნით
წარდგენილია სააგენტოში 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით და შემდგომ დადასტურებულია
სააგენტოს მიერ) ძირი თანხის დაფარვების შესაბამისად თანხის დაბრუნებას სახელმწიფო ხაზინაში
სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების
ანგარიშზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ დრომდე, როდესაც სადეპოზიტო ანგარიშზე არსებული
თანხა სრულად არ არის ამოწურული გადეფოლტებული სესხების გარანტირებული ნაწილის
ჩამოჭრების შედეგად. თანხის ამოწურვის შემთხვევაში, დაფარვების მიხედვით, თანხის ჩარიცხვის
ვალდებულება კომერციულ ბანკს წარმოეშობა სესხების
გაცემის/რეფინანსირების/რესტრუქტურიზაციის შედეგად ამ პროგრამის  მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის არსებობის შემდეგ, რის საფუძველზეც ყოველი
თვის 10 რიცხვამდე კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო დღის მდგომარეობით
არსებული ფაქტობრივი პორტფელის შემადგენელი სესხების ძირი თანხის მხოლოდ მიმდინარე
დაფარვების შესაბამისი პროპორციული ოდენობის თანხის სახელმწიფო ხაზინაში არსებული
სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე ჩარიცხვას.“.

„71. ამ მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე დაფარვების შესაბამისად
ბანკის მიერ ჩასარიცხი თანხის მოცულობა განისაზღვრება:

− 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ
სააგენტოს მიერ დადასტურებული ახალი სესხების ძირი თანხის (ასევე
რეფინანსირების/რესტრუქტურიზების შესაბამისად, ნამეტი თანხის (ახალი სესხი)) გარანტირებული
ნაწილის შესაბამისად, არაუმეტეს დაფარვების 31.5 პროცენტის ოდენობით;

− 2022 წლის 3 იანვრიდან დადასტურებული და გაცემული ახალი სესხების ძირი თანხის (ასევე
რეფინანსირებისას შესაბამისად, ნამეტი თანხის (ახალი სესხი)) გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად,
არაუმეტეს დაფარვების 28 პროცენტის ოდენობით;

− 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ
სააგენტოს მიერ დადასტურებული რესტრუქტურიზებული/რეფინანსირებული სესხების ძირი თანხის
გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად, არაუმეტეს დაფარვების 10.5 პროცენტის (რომელიც
გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში) ოდენობით;

− 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ
სააგენტოს მიერ დადასტურებული რეფინანსირებული სესხების ძირი თანხის გარანტირებული
ნაწილის შესაბამისად, არაუმეტეს დაფარვების 10.5 პროცენტის (რომელიც გამოხატულია ეროვნულ
ვალუტაში) ოდენობით.“.

„8. ყოველი თვის 8 რიცხვამდე, ამ პროგრამისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციასა და სააგენტოს
შორის გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს

http://www.matsne.gov.ge 19004000010003021178



წინა თვის ბოლო დღის მდგომარეობით მისი პორტფელის შემადგენელი ახალი სესხების ძირი თანხის,
ასევე რეფინანსირებისას ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) (რომლებიც სააგენტოში დასადასტურებლად
წარდგენილია 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით და შემდგომ სააგენტოს მიერ დადასტურებულია)
დაფარვების შესაბამისად თანხის კალკულაციას და ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად გახსნილი სადეპოზიტო ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულების (შემდგომში −
სადეპოზიტო ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულება) საფუძველზე ამ სადეპოზიტო ანგარიშიდან
თანხის ჩამოჭრის თაობაზე კომერციული ბანკისათვის საგადახდო დავალების მიცემას, რომელიც
დავალების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ
საგადახდო დავალებაში მითითებული თანხის ჩამოჭრას ამავე პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად სააგენტოს სადეპოზიტო ანგარიშიდან და სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე
ჩარიცხვას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ვალდებულია, ბანკს მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ
დრომდე მისცეს სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრის დავალება, სანამ ამ დეპოზიტზე
არსებული თანხა სრულად არ არის ამოწურული სესხების გარანტირებული ნაწილის ჩამოჭრების
შედეგად. სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრისა და სააგენტოს საბიუჯეტო ანგარიშზე
გადარიცხვის დავალების მიცემის ვალდებულება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას წარმოეშობა
მხოლოდ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილ სადეპოზიტო ანგარიშზე
თანხის არსებობის შემდეგ. ანგარიშზე თანხის არსებობის შემთხვევაში, ყოველი თვის 8 რიცხვამდე,
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ ბანკისთვის წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე,
დავალების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს წინა თვის ბოლო
დღის მდგომარეობით მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის არსებული ფაქტობრივი პორტფელის
შემადგენელი სესხების ძირი თანხის მხოლოდ მიმდინარე დაფარვების შესაბამისი პროპორციული
ოდენობის სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა
შემოსავლების ანგარიშზე ჩარიცხვას.“.

„81. ამ მუხლის მე-8 პუნქტის შესაბამისად, სახელმწიფო ხაზინაში სააგენტოს კანონმდებლობით
ნებადართული სხვა (არასაბიუჯეტო სახსრები) შემოსავლების ანგარიშზე დაფარვების შესაბამისად
ბანკის მიერ ჩასარიცხი თანხის მოცულობა (რომლის კალკულაციას ახდენს მიკროსაფინანსო
ორგანიზაცია) განისაზღვრება როგორც ახალი სესხის ძირის, ასევე რეფინანსირების შედეგად მხოლოდ
ნამეტი თანხის, გარანტირებული ნაწილის შესაბამისად:

− 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად წარდგენილი და შემდგომ
სააგენტოს მიერ დადასტურებულ სესხებზე არაუმეტეს დაფარვების 31.5 პროცენტის ოდენობით;

− 2022 წლის 3 იანვრიდან გაცემულ სესხებზე არაუმეტეს დაფარვების 28 პროცენტის ოდენობით.“.

„10. კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო
გარანტიაზე სრულად უარის თქმის ან საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად
ჩანაცვლების შემთხვევაში, 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად
წარდგენილი და შემდგომ სააგენტოს მიერ დადასტურებული ახალი სესხის ძირი თანხის (ასევე
რეფინანსირებისას/რესტრუქტურიზებისას ნამეტი თანხის (ახალი სესხი)) ნაშთის (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ამ სესხის ძირი თანხის
ნაშთის 31.5 პროცენტის, ხოლო რესტრუქტურიზებული სესხის ძირი თანხის ნაშთის (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 10.5
პროცენტის, რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში, ჩარიცხვას სახელმწიფო ხაზინაში
არსებულ სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე, საკრედიტო
გარანტიის ვადის ამოწურვიდან, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმიდან, საკრედიტო
გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.“.

„11. საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმის,
საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლების შემთხვევაში, დასახელებული
შემთხვევების დადგომიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს მის მიერ 2021 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით სააგენტოში დასადასტურებლად
წარდგენილი და შემდგომ სააგენტოს მიერ დადასტურებული ახალი სესხის ძირი თანხის, ასევე
რეფინანსირების შედეგად ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) ნაშთის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ამ
სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 31.5 პროცენტის კალკულაციასა
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და ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულების შესაბამისად კომერციული ბანკისთვის საგადახდო
დავალების მიცემას, სააგენტოს მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად გახსნილი
სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრისა და სახელმწიფო ხაზინაში არსებული სააგენტოს
კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე გადარიცხვის თაობაზე.“;

ბ) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 101 და 111 პუნქტები:

„101. კომერციული ბანკი უზრუნველყოფს საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო
გარანტიაზე სრულად უარის თქმის ან საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად
ჩანაცვლების შემთხვევაში, 2022 წლის 3 იანვრიდან დამტკიცებული და გაცემული ახალი სესხის ძირი
თანხის (ასევე რეფინანსირებისას ნამეტი თანხის (ახალი სესხი)) ნაშთის (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ამ სესხის ძირი თანხის
ნაშთის 28 პროცენტის, ხოლო რეფინანსირებული სესხის ძირი თანხის ნაშთის (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 10.5
პროცენტის, რომელიც გამოხატულია ეროვნულ ვალუტაში, ჩარიცხვას სახელმწიფო ხაზინაში
არსებული სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე, საკრედიტო
გარანტიის ვადის ამოწურვიდან, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმიდან, საკრედიტო
გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლებიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში.“.

„111. საკრედიტო გარანტიის ვადის ამოწურვის, საკრედიტო გარანტიაზე სრულად უარის თქმის,
საკრედიტო გარანტიის უზრუნველყოფით სრულად ჩანაცვლების შემთხვევაში, დასახელებული
შემთხვევების დადგომიდან 15 კალენდარული დღის განმავლობაში, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
უზრუნველყოფს მის მიერ 2022 წლის 3 იანვრიდან დამტკიცებული და გაცემული ახალი სესხის ძირი
თანხის, ასევე რეფინანსირების შედეგად ნამეტი თანხის (ახალი სესხი) ნაშთის (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ამ სესხის გარანტირებული ნაწილის შესაბამის, თუმცა არაუმეტეს ნაშთის 28 პროცენტის
კალკულაციას და ანგარიშის მომსახურების ხელშეკრულების შესაბამისად კომერციული ბანკისთვის
საგადახდო დავალების მიცემას, სააგენტოს მიერ ამ პროგრამის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად
გახსნილი სადეპოზიტო ანგარიშიდან თანხის ჩამოჭრისა და სახელმწიფო ხაზინაში არსებული
სააგენტოს კანონმდებლობით ნებადართული სხვა შემოსავლების ანგარიშზე გადარიცხვის თაობაზე.“.

6. 2022 წლის 3 იანვრიდან პროგრამის მე-9 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 91 პუნქტი:

„91. სესხის ამოღების შედეგად მიღებული თანხის გადანაწილება, 2022 წლის 3 იანვრიდან
დადასტურებული და გაცემული სესხების შემთხვევაში, ხდება სესხის გარანტირებული და
არაგარანტირებული ნაწილის პროპორციულად. ამოღებული თანხის სესხის გარანტირებული ნაწილის
შესაბამისი მოცულობა, თუმცა არაუმეტეს ამოღებული თანხის 80 პროცენტისა (კომერციული
ბანკის/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული ახალი სესხის (ასევე რეფინანსირებისას ნამეტი
თანხის (ახალი სესხის) ნაწილის შემთხვევაში) ჩაირიცხება ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო დანარჩენი
ნაწილი ჩაერიცხება კომერციულ ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას. ამასთან, თუ დადგა იმ
რეფინანსირებული სესხის დეფოლტის შემთხვევა, რომელიც გაცემული და რეფინანსირებულია
პროგრამის ფარგლებში, ამოღებული თანხის გადანაწილებისას, ამოღებული თანხიდან სესხის
გარანტირებული ნაწილის შესაბამისი მოცულობა, თუმცა არაუმეტეს ამოღებული თანხის 80
პროცენტისა, ჩაირიცხება ხაზინის ანგარიშზე, ხოლო დანარჩენი ნაწილი ჩაერიცხება კომერციულ
ბანკს/მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება №816 – ვებგვერდი, 31.12.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 4 თებერვლის დადგენილება №51 – ვებგვერდი, 08.02.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 28 დეკემბრის დადგენილება №622 – ვებგვერდი, 28.12.2021წ.

დანართი №1: საქმიანობის სახეები
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 ივლისის დადგენილება №457 – ვებგვერდი, 24.07.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 აგვისტოს დადგენილება №539 - ვებგვერდი, 27.08.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 12 ნოემბრის დადგენილება №681 – ვებგვერდი, 12.11.2020წ.

საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 31 მაისის დადგენილება №245 – ვებგვერდი, 01.06.2021წ.
საქართველოს მთავრობის 2021 წლის 2 აგვისტოს დადგენილება №392 – ვებგვერდი, 02.08.2021წ.
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სექცია ობიექტის კოდი ქვეკლასი – დასახელება

A 01.21.0 ყურძნის მოყვანა

A
01.22.0

ტროპიკული და სუბტროპიკული ხილის მოყვანა

A
01.23.0 ციტრუსების მოყვანა

A
01.24.0 თესლოვანი და კურკოვანი ხილის მოყვანა

A
01.25.0 სხვა ხილის, კენკროვნებისა და კაკლისებრების მოყვანა

A
01.26.0 ზეთოვანი ხილის მოყვანა

A
01.27.0 კულტურების მოყვანა სასმელების წარმოებისათვის

A
01.28.0****** სანელებლების, არომატული, ნარკოტიკული და ფარმაცევტული კულტურების მოყვანა

A
01.29.0 სხვა მრავალწლოვანი კულტურების მოყვანა

A
01.49.9* სხვა ცხოველების მოშენება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

A 03.11.0 საზღვაო თევზჭერა

A 03.21.0 საზღვაო აკვაკულტურა

C 10.11.0 ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C 10.12.0 შინაური ფრინველის ხორცის გადამუშავება და დაკონსერვება

C 10.13.0 ხორცის პროდუქტების წარმოება

C 10.20.0 თევზის, კიბოსნაირების და მოლუსკების გადამუშავება და დაკონსერვება

C 10.31.0 კარტოფილის გადამუშავება და დაკონსერვება

C 10.32.0 ხილის და ბოსტნეულის წვენების წარმოება

C 10.39.0 ხილის და ბოსტნეულის გადამუშავების და კონსერვირების სხვა სახეები

C 10.41.0 ზეთების და ცხიმების წარმოება

C 10.42.0 მარგარინის და მსგავსი საკვები ცხიმების წარმოება

C 10.51.0 რძის გადამუშავება და ყველის წარმოება

C 10.52.0 ნაყინის წარმოება

C 10.61.1 ფქვილის წარმოება

C 10.61.9 საფქველ-ბურღულეული სხვა პროდუქტების წარმოება

C 10.62.0 სახამებლების და სახამებელი პროდუქტების წარმოება

C 10.71.1 პურის წარმოება

C 10.71.2 არახანგრძლივი შენახვის საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C 10.72.0 ორცხობილებისა და მშრალი ნამცხვრების წარმოება; ხანგრძლივი შენახვის ცომეული
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საკონდიტრო ნაწარმის და ნამცხვრების წარმოება

C 10.73.0 მაკარონის, ატრიის, კუსკუსის და მსგავსი ცომეული პროდუქტების წარმოება

C 10.81.0 შაქრის წარმოება

C 10.82.0 კაკაოს, შოკოლადის და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმის წარმოება

C 10.83.1 ჩაის გადამუშავება

C 10.83.2 ყავის გადამუშავება

C 10.84.0 სუნელ-სანელებლების და საკაზმ-სანელებლების წარმოება

C 10.89.0 სხვა კვების პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C 10.91.0 მზა საკვების წარმოება ფერმის ცხოველებისათვის

C 10.92.0 მზა საკვების წარმოება შინაური ცხოველებისათვის

C 11.01.0 სპირტიანი სასმელების დისტილირება, რექტიფიცირება და შერევა

C 11.02.0 ღვინის წარმოება ყურძნისაგან

C 11.03.0 სიდრის და სხვა ხილის ღვინოების წარმოება

C 11.04.0 სხვა არადისტილირებული, ფერმენტირებული სასმელების წარმოება

C 11.05.0 ლუდის წარმოება

C 11.06.0 ალაოს წარმოება

C 11.07.1 მინერალური წყლების წარმოება

C 11.07.2 უალკოჰოლო არომატიზებული და/ან დამტკბარი სასმელების წარმოება, როგორიცაა
ლიმონათი, ხილის სასმელები, კოლა, ორანჟადი, ტონიკები და მისთ.

C 11.07.3 მტკნარი სასმელი წყლის წარმოება

C 12.00.0 თამბაქოს ნაწარმის წარმოება

C 13.10.0 ტექსტილის ბოჭკოს მომზადება და დართვა

C 13.20.0 ტექსტილის წარმოება

C 13.30.0 ტექსტილის გაწყობა

C 13.91.0 ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის ქსოვილების წარმოება

C 13.92.0 ტექსტილის მზა ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C 13.93.0 ხალიჩების და ფარდაგების წარმოება

C 13.94.0 თოკების,  ბაგირების და ბადეების წარმოება

C 13.95.0 უქსოვადი ნაწარმის წარმოება,  ტანსაცმლის გარდა

C 13.96.0 სხვა ტექნიკური და სამრეწველო ტექსტილის ნაწარმის წარმოება

C 13.99.0 ტექსტილის სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი
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C 14.11.0 ტყავის ტანსაცმლის წარმოება

C 14.12.0 სპეცტანსაცმლის წარმოება

C 14.13.0 სხვა ზედა ტანსაცმლის წარმოება

C 14.14.0 საცვლების წარმოება

C 14.19.0 სხვა ტანსაცმლის და აქსესუარების წარმოება

C 14.20.0 ბეწვეულის ნაწარმის წარმოება

C 14.31.0 ტრიკოტაჟის და ნაქსოვი წინდების წარმოება

C 14.39.0 ნაქსოვი და ტრიკოტაჟის სხვა ტანსაცმლის წარმოება

C 15.11.0 ტყავის თრიმვლა და გამოქნა; ბეწვეულის გამოქნა და ღებვა

C 15.12.0 საბარგო ჩანთების,  ხელჩანთების და მისთ., სასარაჯო-საუნაგირო ნაკეთობების წარმოება

C 15.20.0 ფეხსაცმლის წარმოება

C 16.10.0 ხის ხერხვა და რანდვა

C 16.21.0 შპონის ფურცლების და ხის პანელების წარმოება

C 16.22.0 ასაწყობი იატაკის საფარების წარმოება

C 16.23.0 მშენებლობაში გამოსაყენებელი სხვა სახუროო და სადურგლო ნაკეთობების წარმოება

C 16.24.0 ხის ტარის წარმოება

C 16.29.0 ხის სხვა პროდუქტების წარმოება; ნაკეთობების წარმოება კორპის, ჩალის და წნული
მასალებისაგან

C 17.11.0 ქაღალდის მასის წარმოება

C 17.12.0 ქაღალდის და მუყაოს წარმოება

C 17.21.0 გოფრირებული ქაღალდის და მუყაოს, ქაღალდის და მუყაოს ტარის წარმოება

C 17.22.0 საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდის ნაწარმის
წარმოება

C 17.23.0 ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების წარმოება

C 17.24.0 შპალერის წარმოება

C 17.29.0 სხვა ნაწარმის წარმოება ქაღალდისა და მუყაოსაგან

C 18.14.0 საამკინძაო და მასთან დაკავშირებული მომსახურება

C 19.10.0 საკოქსავი ღუმელების პროდუქტების წარმოება

C 19.20.0 ნავთობპროდუქტების წარმოება

C 20.11.0 სამრეწველო აირების წარმოება

C 20.12.0 საღებარების და პიგმენტების წარმოება

C 20.13.0 სხვა არაორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება
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C 20.14.0 სხვა ორგანული ძირითადი ქიმიკატების წარმოება

C 20.15.1 მინერალური სასუქების წარმოება

C 20.15.2 აზოტის ნაერთების წარმოება

C 20.16.0 პლასტმასის წარმოება პირველად ფორმებში

C 20.17.0 სინთეზური კაუჩუკის წარმოება პირველად ფორმებში

C 20.20.0 პესტიციდების და სხვა აგროქიმიური პროდუქტების წარმოება

C 20.30.0 საღებავების, ლაქების და ანალოგიური საღებავი ნივთიერებების, ტიპოგრაფიული
საღებავების და მასტიკების წარმოება

C 20.41.0 საპნის და სარეცხი საშუალებების, საწმენდი და საპრიალებელი საშუალებების წარმოება

C 20.42.0 პარფიუმერული და ტუალეტის საშუალებების წარმოება

C 20.52.0 წებოს წარმოება

C 20.53.0 ეთერზეთების წარმოება

C 20.59.0 სხვა ქიმიური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C 20.60.0 ხელოვნური ბოჭკოს წარმოება

C 21.10.0 ძირითადი ფარმაცევტული პროდუქტების წარმოება

C 21.20.0 ფარმაცევტული პრეპარატების წარმოება

C 22.11.0 რეზინის საბურავების და კამერების წარმოება; რეზინის საბურავების აღდგენა და
კაპიტალური რემონტი

C 22.19.0 რეზინის სხვა ნაწარმის წარმოება

C 22.21.0 პლასტმასის ფილების, ფურცლების, მილების და პროფილების წარმოება

C 22.22.0 პლასტმასის საფუთავების წარმოება

C 22.23.0 პლასტმასის სამშენებლო ნაკეთობების წარმოება

C 22.29.0 პლასტმასის სხვა ნაწარმის წარმოება

C 23.11.0 ფურცლოვანი მინის წარმოება

C 23.12.0 ფურცლოვანი მინის დაყალიბება და დამუშავება

C 23.13.0 ღრუ მინის წარმოება

C 23.14.0 ბოჭკოვანი მინის წარმოება

C 23.19.0 მინის სხვა ნაწარმის წარმოება და დამუშავება, ტექნიკური მინის ნაწარმის ჩათვლით

C 23.20.0 ცეცხლგამძლე ნაწარმის წარმოება

C 23.31.0 კერამიკული საფარების და ფილების წარმოება

C 23.32.0 აგურის, კრამიტის და სხვა სამშენებლო პროდუქციის წარმოება გამომწვარი თიხისაგან
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C 23.41.0 კერამიკული საყოფაცხოვრებო და დეკორატიული ნაკეთობების წარმოება

C 23.42.0 კერამიკული სანტექნიკური ნაკეთობების წარმოება

C 23.43.0 კერამიკული იზოლატორების და საიზოლაციო ფიტინგების წარმოება

C 23.44.0 სხვა ტექნიკური კერამიკული პროდუქტების წარმოება

C 23.49.0 სხვა კერამიკული ნაკეთობების წარმოება

C 23.51.0 ცემენტის წარმოება

C 23.52.0 კირის და ბათქაშის წარმოება

C 23.61.0 ბეტონის პროდუქციის წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C 23.62.0 ბათქაშის პროდუქტების წარმოება სამშენებლო მიზნებისათვის

C 23.63.1 ბეტონის წარმოება

C 23.63.2 ასფალტბეტონის წარმოება

C 23.64.0 ნარევების წარმოება

C 23.65.0 ბოჭკოვანი ცემენტის წარმოება

C 23.69.0 სხვა ნაკეთობების წარმოება ბეტონისგან, ბათქაშის და ცემენტისაგან

C 23.70.0 ქვის ჭრა, დამუშავება და მოპირკეთება

C 23.91.0 აბრაზიული პროდუქტების წარმოება

C 23.99.0 სხვა არალითონური მინერალური პროდუქტების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში
ჩაურთველი

C 24.10.0 თუჯის, ფოლადის და ფეროშენადნობების წარმოება

C 24.20.0 ფოლადის მილების, მილსადენების, ღრუ პროფილების და მსგავსი ფიტინგების წარმოება

C 24.31.0 წნელების ცივად ადიდვა

C 24.32.0 ვიწრო ზოლების ცივად გლინვა

C 24.33.0 ცივად დაყალიბება ან დანარიმანდება

C 24.34.0 მავთულის ცივად ადიდვა

C 24.41.0 ძვირფასი ლითონების წარმოება

C 24.42.0 ალუმინის წარმოება

C 24.43.0 ტყვიის, თუთიის და კალის წარმოება

C 24.44.0 სპილენძის წარმოება

C 24.45.0 სხვა ფერადი ლითონების წარმოება

C 24.51.0 თუჯის ჩამოსხმა

C 24.52.0 ფოლადის ჩამოსხმა

C 24.53.0 მსუბუქი ლითონების ჩამოსხმა
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C 24.54.0 სხვა ფერადი ლითონების ჩამოსხმა

C 25.11.0 ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და ნაწილების წარმოება

C 25.12.0 ლითონის კარების და ფანჯრების წარმოება

C 25.21.0 ცენტრალური გათბობის რადიატორების და ბოილერების წარმოება

C 25.29.0 ლითონის სხვა ცისტერნების, რეზერვუარების და ტევადობების წარმოება

C 25.30.0 ორთქლის გენერატორების წარმოება, ცენტრალური გათბობის ცხელი წყლის ბოილერების
გარდა

C 25.61.0 ლითონის დამუშავება და დაფარვა

C 25.62.0 მანქანათმშენებლობის ძირითადი ტექნოლოგიური პროცესები

C 25.71.0 დანისებრი ნაკეთობების წარმოება

C 25.72.0 საკეტების, ანჯამების და სახსრების წარმოება

C 25.73.0 ინსტრუმენტების წარმოება

C 25.91.0 ლითონის კასრების და მსგავსი ტევადობების წარმოება

C 25.92.0 მსუბუქი ლითონის საფუთავების წარმოება

C 25.93.0 მავთულის ნაწარმის, ჯაჭვების და ზამბარების წარმოება

C 25.94.0 სამაგრების და ხრახნსაჭრელი ჩარხების ნაკეთობების წარმოება

C 25.99.0 ლითონის სხვა მზა ნაკეთობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველის

C 26.11.0 ელექტრონული კომპონენტების წარმოება

C 26.12.0 ჩასატვირთი ელექტრონული პლატების წარმოება

C 26.20.0 კომპიუტერების და პერიფერიული მოწყობილობების წარმოება

C 26.30.0 საკომუნიკაციო მოწყობილობების წარმოება

C 26.40.0 სამომხმარებლო ელექტრონიკის წარმოება

C 26.51.0 ინსტრუმენტების და ხელსაწყოების წარმოება გაზომვისთვის, ტესტირების და
ნავიგაციისათვის

C 26.52.0 საათების წარმოება

C 26.60.0 ირადიაციული, ელექტროსამედიცინო და ელექტროთერაპიული მოწყობილობების
წარმოება

C 26.70.0 ოპტიკური ინსტრუმენტების და ფოტოგრაფიული მოწყობილობების წარმოება

C 26.80.0 მაგნიტური და ოპტიკური მედიასაშუალებების წარმოება

C 27.11.0 ელექტროძრავების, გენერატორების და ტრანსფორმატორების წარმოება

C 27.12.0 ელექტროგამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის წარმოება

C 27.20.0 ბატარეების და აკუმულატორების წარმოება
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C 27.31.0 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელების წარმოება

C 27.32.0 სხვა ელექტრონული და ელექტრული გამტარების და კაბელების წარმოება

C 27.33.0 სადენიანი ხელსაწყოების წარმოება

C 27.40.0 ელექტროსანათი მოწყობილობების წარმოება

C 27.51.0 ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C 27.52.0 არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოების წარმოება

C 27.90.0 სხვა ელექტრული მოწყობილობების წარმოება

C 28.11.0 ძრავების და ტურბინების წარმოება, საფრენი აპარატების, ავტოტრანსპორტის და
მოტოციკლების ძრავების გარდა

C 28.12.0 ჰიდრავლიკური და პნევმატური მოწყობილობების წარმოება

C 28.13.0 სხვა ტუმბოების და კომპრესორების წარმოება

C 28.14.0 სხვა ონკანების და სარქველების წარმოება

C 28.15.0 საკისრების, კბილანების, კბილანა გადაცემების და ამძრავების ელემენტების წარმოება

C 28.21.0 ღუმელების და ღუმელების სანთურების წარმოება

C 28.22.0 ამწე-სატრანსპორტო, სატვირთავ-გასატვირთავი და სასაწყობო მოწყობილობების წარმოება

C 28.23.0 საოფისე ტექნიკის და მოწყობილობების წარმოება (კომპიუტერების და პერიფერიული
მოწყობილობების გარდა)

C 28.24.0 ხელის მექანიზებული ინსტრუმენტების წარმოება

C 28.25.0 არასაყოფაცხოვრებო მაცივებელი და სავენტილაციო მოწყობილობების წარმოება

C 28.29.0 საერთო დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C 28.30.0 სასოფლო-სამეურნეო და სატყეო-სამეურნეო ტექნიკის წარმოება

C 28.41.0 ლითონის დასამუშავებელი მოწყობილობების წარმოება

C 28.49.0 სხვა ჩარხების წარმოება

C 28.91.0 მანქანების და მოწყობილობების წარმოება მეტალურგიისათვის

C 28.92.0 მანქანების და მოწყობილობების წარმოება სამთომოპოვებითი მრეწველობისთვის,
კარიერების დამუშავებისა და მშენებლობისათვის

C 28.93.0 კვების პროდუქტების, სასმელების, თამბაქოს და თამბაქოს ნაწარმის დასამზადებელი
მანქანების და მოწყობილობების წარმოება

C 28.94.0 ტექსტილის, ტანსაცმლის და ტყავის ნაწარმის დასამზადებელი მანქანების და
მოწყობილობების წარმოება

C 28.95.0 მანქანების და მოწყობილობების წარმოება ქაღალდის და მუყაოს დასამზადებლად

C 28.96.0 პლასტმასის და რეზინის დასამუშავებელი მანქანების და მოწყობილობების წარმოება
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C 28.99.0 სპეციალური დანიშნულების სხვა მანქანების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C 29.10.0 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების წარმოება

C 29.20.0 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ძარების წარმოება;    მისაბმელების და
ნახევარმისაბმელების წარმოება

C 29.31.0 ელექტრული და ელექტრონული მოწყობილობების წარმოება ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისათვის

C 29.32.0 სხვა ნაწილების და აქსესუარების წარმოება ავტოსატრანსპორტო საშუალებებისათვის

C 30.11.0 გემების და მცურავი კონსტრუქციების მშენებლობა

C 30.12.0 სასეირნო და სპორტული ნავების მშენებლობა

C 30.20.0 სარკინიგზო ლოკომოტივების და მოძრავი შემადგენლობის წარმოება

C 30.30.0 საჰაერო და კოსმოსური საფრენი აპარატების და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების
წარმოება

C 30.91.0 მოტოციკლების წარმოება

C 30.92.0 ველოსიპედების და ინვალიდების ეტლების წარმოება

C 30.99.0 სხვა სატრანსპორტო საშუალებების და მოწყობილობების წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში
ჩაურთველი

C 31.01.0 ავეჯის წარმოება დაწესებულებების და მაღაზიებისათვის

C 31.02.0 სამზარეულო ავეჯის წარმოება

C 31.03.0 ლეიბების წარმოება

C 31.09.0 სხვა ავეჯის წარმოება

C 32.11.0 მონეტების მოჭრა

C 32.12.0 ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C 32.13.0 ხელოვნური ძვირფასეულობის და მასთან დაკავშირებული ნაკეთობების წარმოება

C 32.20.0 მუსიკალური ინსტრუმენტების წარმოება

C 32.30.0 სპორტული საქონლის წარმოება

C 32.40.0 თამაშების და სათამაშოების წარმოება

C 32.50.0 სამედიცინო და სტომატოლოგიური ინსტრუმენტების და ნაკეთობების წარმოება

C 32.91.0 ცოცხების და ჯაგრისების წარმოება

C 32.99.0 სხვა ნაწარმის წარმოება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

C 33.11.0 ლითონის მზა ნაწარმის რემონტი

C 33.15.0 გემების და ნავების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

C 33.16.0 საჰაერო და კოსმოსური ხომალდების რემონტი და ტექნიკური მომსახურება

D
35.30.0 ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება
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I 55.10.1 სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნებით

I 55.10.2 სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები რესტორნების გარეშე

I 55.20.0 დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები

I 56.10.0 რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები

J 58.11.0 წიგნების გამოცემა

J 58.12.0 ცნობარების და სამისამართო სიების გამოცემა

J 58.13.0 გაზეთების გამოცემა

J 58.14.0 ჟურნალების და პერიოდიკის გამოცემა

J 58.19.0 საგამომცემლო საქმიანობის სხვა სახეები

J 58.29.0 სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა

J
59.14.0 კინოფილმების ჩვენება

J 62.01.0 კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები

J 63.11.0 მონაცემთა დამუშავება, განთავსება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები

J 63.99.0 საინფორმაციო მომსახურების სხვა საქმიანობები, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

M 70.22.0 საკონსულტაციო საქმიანობები ბიზნესის და მართვის სხვა საკითხებში

M 71.11.0 არქიტექტურული საქმიანობები

M 71.12.0 საინჟინრო საქმიანობები და მათთან დაკავშირებული ტექნიკური კონსულტირება

M 71.20.0 ტექნიკური გამოცდები და ანალიზები

M 72.11.0 კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები ბიოტექნოლოგიაში

M 72.19.0 სხვა კვლევები და ექსპერიმენტული დამუშავებები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო
მეცნიერებებში

M 74.10.0 სპეციალიზებული დიზაინერული საქმიანობები

M 74.20.0 ფოტოგრაფიული საქმიანობები

N 82.30.0***** კონფერენციებისა და სავაჭრო გამოფენების ორგანიზება

P 85.10.0 ადრეული და სკოლამდელი განათლება

P 85.20.0 დაწყებითი სასკოლო განათლება

P 85.31.0 ზოგადი საბაზო და საშუალო განათლება

P 85.32.0 პროფესიული განათლება

P 85.41.0 საშუალოს შემდგომი არაუმაღლესი განათლება

P 85.42.0 უმაღლესი განათლება

P 85.51.0 განათლება სპორტის  და დასვენების სფეროში
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P 85.52.0 განათლება კულტურის სფეროში

P 85.53.0 სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლების მოსამზადებელი სკოლების საქმიანობები

P 85.59.0 სხვა განათლება, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

P 85.60.0 დამხმარე საგანმანათლებლო საქმიანობები

Q 86.90.0 ჯანდაცვის სხვა საქმიანობები

G 45.11.1*** საბითუმო ვაჭრობა ახალი და ნახმარი ავტომობილებით

G 45.11.2*** საცალო ვაჭრობა ახალი და ნახმარი ავტომობილებით

G 45.11.3*** საშუამავლო საქმიანობა ავტომობილების საბითუმო და საცალო ვაჭრობის სფეროში

G 45.19.0*** სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვა

G 45.31.0*** საბითუმო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით

G 45.32.0*** საცალო ვაჭრობა ავტომობილების ნაწილებით და აქსესუარებით

G 46.11.0*** სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულით, ცოცხალი ცხოველებით, ტექსტილის ნედლეულით და
ნახევარფაბრიკატებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.12.0*** სათბობით, მადნეულით, ლითონებით და სამრეწველო ქიმიკატებით მოვაჭრე აგენტების
საქმიანობა

G 46.13.0*** მერქნით და სამშენებლო მასალებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.14.0*** მანქანებით და მოწყობილობებით, სამრეწველო მოწყობილობებით, გემებით და საჰაერო
ხომალდებით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.15.0*** ავეჯით, საყოფაცხოვრებო საქონლით, რკინა-კავეულით და რკინის სხვა წვრილმანით
მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.16.0*** ტექსტილით, ტანსაცმლით, ბეწვეულით, ფეხსაცმლით და ტყავით მოვაჭრე აგენტების
საქმიანობა

G 46.17.0*** საკვები პროდუქტებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.18.0*** სხვა ცალკეული პროდუქტების გაყიდვა სპეციალიზებული აგენტების მიერ

G 46.19.0*** ფართო ასორტიმენტის საქონლით მოვაჭრე აგენტების საქმიანობა

G 46.21.0*** საბითუმო ვაჭრობა მარცვლეულით, დაუმუშავებელი თამბაქოთი, თესლებით და
ცხოველების საკვებით

G 46.22.0*** საბითუმო ვაჭრობა ყვავილებით და სხვა მცენარეებით

G 46.23.0*** საბითუმო ვაჭრობა ცოცხალი ცხოველებით

G 46.24.0*** საბითუმო ვაჭრობა ტყავეულით და ბეწვეულით

G 46.31.0*** საბითუმო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით

G 46.32.0*** საბითუმო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით

G 46.33.0*** საბითუმო ვაჭრობა რძის პროდუქტებით, კვერცხით და საკვები ზეთებით და ცხიმებით
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G 46.34.1*** საბითუმო ვაჭრობა ალკოჰოლიანი სასმელებით

G 46.34.2*** საბითუმო ვაჭრობა უალკოჰოლო სასმელებით

G 46.35.0*** საბითუმო ვაჭრობა თამბაქოს პროდუქტებით

G 46.36.1*** საბითუმო ვაჭრობა შაქრით

G 46.36.2*** საბითუმო ვაჭრობა შოკოლადით და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით

G 46.36.3*** საბითუმო ვაჭრობა პურით და პურფუნთუშეული ნაწარმით

G 46.37.0*** საბითუმო ვაჭრობა ყავით, ჩაით, კაკაოთი და სანელებლებით

G 46.38.1*** საბითუმო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით

G 46.38.2*** საბითუმო ვაჭრობა ფქვილით და ბურღულეულით

G 46.38.3*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა საკვებით

G 46.39.0*** არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით

G 46.41.0*** საბითუმო ვაჭრობა ტექსტილით

G 46.42.1*** საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლით

G 46.42.2*** საბითუმო ვაჭრობა ფეხსაცმლით

G 46.42.3*** საბითუმო ვაჭრობა ტანსაცმლის აქსესუარებით

G 46.43.1*** საბითუმო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით

G 46.43.2*** საბითუმო ვაჭრობა რადიო, სატელევიზიო და ვიდეო მოწყობილობებით

G 46.43.3***
საბითუმო ვაჭრობა ჩაწერილი აუდიო- და ვიდეოფირებით,

კომპაქტდისკებით (CD), ციფრული ვიდეოდისკებით (DVD)

G 46.43.4*** საბითუმო ვაჭრობა ფოტოგრაფიული და ოპტიკური საქონლით

G 46.44.0*** საბითუმო ვაჭრობა ფაიფურით, მინის ჭურჭლით და საწმენდი საშუალებებით

G 46.45.0*** საბითუმო ვაჭრობა პარფიუმერიით და კოსმეტიკით

G 46.46.0*** საბითუმო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით

G 46.47.0*** საბითუმო ვაჭრობა ავეჯით, ხალიჩებით და სანათი მოწყობილობებით

G 46.48.0*** საბითუმო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით

G 46.49.1*** საბითუმო ვაჭრობა სპორტული საქონლით

G 46.49.2*** საბითუმო ვაჭრობა საკანცელარიო საკუთნოებით, წიგნებით, ჟურნალებით, გაზეთებით და
მისთ.

G 46.49.9*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა საყოფაცხოვრებო საქონლით, სხვა დაჯგუფებებში ჩაურთველი

G 46.51.0*** საბითუმო ვაჭრობა კომპიუტერებით, კომპიუტერული პერიფერიული მოწყობილობებით
და პროგრამული უზრუნველყოფით
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G 46.52.1*** საბითუმო ვაჭრობა ელექტრონული ნაწილებით

G 46.52.2*** საბითუმო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით და ნაწილებით

G 46.61.0*** საბითუმო ვაჭრობა სასოფლო-სამეურნეო მანქანებით, მოწყობილობებით და საკუთნოებით

G 46.62.0*** საბითუმო ვაჭრობა ჩარხებით

G 46.63.0*** საბითუმო ვაჭრობა სამთომოპოვებითი, სამშენებლო და სამოქალაქო საინჟინრო
მოწყობილობებით

G 46.64.0*** საბითუმო ვაჭრობა მანქანებით და მოწყობილობებით ტექსტილის მრეწველობისათვის და
საკერავი და საქსოვი მანქანებით

G 46.65.0*** საბითუმო ვაჭრობა საოფისე ავეჯით

G 46.66.0*** საბითუმო ვაჭრობა საოფისე მანქანებით და მოწყობილობებით

G 46.69.0*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა მანქანებით და მოწყობილობებით

G 46.71.1*** საბითუმო ვაჭრობა ნავთობით

G 46.71.2*** საბითუმო ვაჭრობა ბუნებრივი აირით

G 46.71.3*** საბითუმო ვაჭრობა ქვანახშირით

G 46.71.4*** საბითუმო ვაჭრობა ბენზინით

G 46.71.5*** საბითუმო ვაჭრობა დიზელის სათბობით

G 46.71.9*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა სათბობით

G 46.72.0*** საბითუმო ვაჭრობა ლითონებით და ლითონის მადნებით

G 46.73.1*** საბითუმო ვაჭრობა ხე-ტყის მასალით

G 46.73.2*** საბითუმო ვაჭრობა სამშენებლო მასალებით

G 46.73.3*** საბითუმო ვაჭრობა სანტექნიკური მოწყობილობებით

G 46.74.0*** საბითუმო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, წყალგაყვანილობის და გასათბობი მოწყობილობებით
და ინვენტარით

G 46.75.1*** საბითუმო ვაჭრობა მინერალური სასუქებით და აგროქიმიური პროდუქტებით

G 46.75.9*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა ქიმიური პროდუქტებით

G 46.76.0*** საბითუმო ვაჭრობა სხვა შუალედური პროდუქტებით

G 46.77.1*** საბითუმო ვაჭრობა შავი და ფერადი ლითონების ჯართით და ნარჩენებით

G 46.77.9*** საბითუმო ვაჭრობა არალითონური ნარჩენებით

G 46.90.0*** არასპეციალიზებული საბითუმო ვაჭრობა

G 47.11.0*** საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში, უპირატესად საკვები პროდუქტებით,
სასმელებით ან თამბაქოს ნაწარმით

G 47.19.0*** სხვა საცალო ვაჭრობა არასპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.21.0*** საცალო ვაჭრობა ხილით და ბოსტნეულით სპეციალიზებულ მაღაზიებში
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G 47.22.0*** საცალო ვაჭრობა ხორცით და ხორცის პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.23.0*** საცალო ვაჭრობა თევზით, კიბოსნაირებით და მოლუსკებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.24.0*** საცალო ვაჭრობა პურით, ნამცხვრებით, ფქვილოვანი და შაქრიანი საკონდიტრო ნაწარმით
სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.25.0*** საცალო ვაჭრობა სასმელებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.26.0*** საცალო ვაჭრობა თამბაქოს ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.29.0*** საცალო ვაჭრობა სხვა საკვები პროდუქტებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.30.1*** საცალო ვაჭრობა ბენზინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.30.2*** საცალო ვაჭრობა დიზელის სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.30.3*** საცალო ვაჭრობა აირისებრი საავტომობილო სათბობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.30.9*** საცალო ვაჭრობა საპოხი, საცივებელი პროდუქტებით და სხვა საავტომობილო სათბობით
სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.41.0*** საცალო ვაჭრობა კომპიუტერებით, პერიფერიული მოწყობილობებით და პროგრამული
უზრუნველყოფით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.42.0*** საცალო ვაჭრობა ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.43.0*** საცალო ვაჭრობა აუდიო- და ვიდეომოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.51.0*** საცალო ვაჭრობა ტექსტილით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.52.0*** საცალო ვაჭრობა რკინა-კავეულით, საღებავებით და მინით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.53.0*** საცალო ვაჭრობა ხალიჩებით, ფარდაგებით, კედლის და იატაკის საფარებით
სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.54.0*** საცალო ვაჭრობა ელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით სპეციალიზებულ
მაღაზიებში

G 47.59.1*** საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ავეჯით

G 47.59.2*** საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ჭურჭლით, თიხის ჭურჭლით, ფაიფურით და
სამზარეულოს საკუთნოებით

G 47.59.3*** საცალო ვაჭრობა არაელექტრული საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით

G 47.59.4*** საცალო ვაჭრობა მუსიკალური ინსტრუმენტებით და პარტიტურებით

G 47.59.9*** საცალო ვაჭრობა საყოფაცხოვრებო ხელსაწყოებით და მოწყობილობებით, სხვა
დაჯგუფებებში ჩაურთველი

G 47.61.0*** საცალო ვაჭრობა წიგნებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.62.0*** საცალო ვაჭრობა გაზეთებით, ჟურნალებით და საკანცელარიო ნივთებით სპეციალიზებულ
მაღაზიებში

G 47.63.0*** საცალო ვაჭრობა მუსიკალური და ვიდეოჩანაწერებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.64.0*** საცალო ვაჭრობა სპორტული მოწყობილობებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში
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G 47.65.0*** საცალო ვაჭრობა თამაშებით და სათამაშოებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.71.0*** საცალო ვაჭრობა ტანსაცმლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.72.1*** საცალო ვაჭრობა ფეხსაცმლით

G 47.72.2*** საცალო ვაჭრობა ტყავის ნაწარმით

G 47.73.0*** საცალო ვაჭრობა ფარმაცევტული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.74.0*** საცალო ვაჭრობა სამედიცინო და ორთოპედიული საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.75.0*** საცალო ვაჭრობა კოსმეტიკური და ტუალეტის ნაწარმით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.76.0*** საცალო ვაჭრობა ყვავილებით, მცენარეებით, თესლით, სასუქებით, შინაური ცხოველებით
და შინაური ცხოველების საკვებით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.77.0*** საცალო ვაჭრობა საათებით და ძვირფასეულობით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.78.0*** საცალო ვაჭრობა სხვა ახალი საქონლით სპეციალიზებულ მაღაზიებში

G 47.79.1***  საცალო ვაჭრობა ანტიკვარიატით

G 47.79.2*** საცალო ვაჭრობა ნახმარი წიგნებით

G 47.79.3*** საცალო ვაჭრობის აუქციონების საქმიანობა

G 47.79.4*** საცალო ვაჭრობა სხვა ნახმარი საქონლით

G 47.81.0*** საცალო ვაჭრობა საკვებით, სასმელებით და თამბაქოს ნაწარმით სავაჭრო ფარდულებში და
ბაზრობებზე

G 47.82.0*** საცალო ვაჭრობა ტექსტილით, ტანსაცმლით და ფეხსაცმლით სავაჭრო ფარდულებში და
ბაზრობებზე

G 47.89.0*** საცალო ვაჭრობა სხვა საქონლით ფარდულებში და ბაზრობებზე

G 47.91.1*** საცალო ვაჭრობა საფოსტო შეკვეთით ან ინტერნეტის საშუალებით

G 47.91.2*** ინტერნეტ-აუქციონების საცალო ვაჭრობა

G 47.99.0*** სხვა საცალო ვაჭრობა მაღაზიებს, სავაჭრო ფარდულებს და ბაზრობებს გარეთ

H 52.10.0 დასაწყობება და შენახვა

J 58.21.0 კომპიუტერული თამაშების გამოცემა

J
59.12.0

კინოფილმების, ვიდეო და სატელევიზიო პროგრამების წარმოების შემდგომი საქმიანობები

M 75.00.0 ვეტერინარული საქმიანობები

N 77.39.0**** სხვა ტექნიკის, მოწყობილებების და მატერიალური საშუალებების იჯარა და ლიზინგი, სხვა
დაჯგუფებებში ჩაურთველის

Q 86.10.0 საავადმყოფოების საქმიანობები

Q 86.21.0 ზოგადი სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები

Q 86.22.0 სპეციალიზებული სამედიცინო პრაქტიკის საქმიანობები
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Q 86.23.0 სტომატოლოგიური პრაქტიკის საქმიანობები

Q 87.30.0 რეზიდენტული მოვლის საქმიანობები ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირთათვის

Q 87.90.0 რეზიდენტული მოვლის სხვა საქმიანობები

Q 88.10.0 სოციალური მომსახურების საქმიანობები საცხოვრებლით უზრუნველყოფის გარეშე
ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის

R 90.0 შემოქმედებითი, სახელოვნებო და გართობის საქმიანობები

R 91.02.0 მუზეუმების საქმიანობა

R 91.03.0 ისტორიული ადგილების და ნაგებობების და მსგავსი კულტურის ძეგლების ექსპლუატაცია

R 93.11.0 სპორტული ობიექტების საქმიანობები

R 93.12.0 სპორტული კლუბების საქმიანობები

R 93.13.0 ფიტნესის ობიექტები

R 93.19.0 სხვა სპორტული საქმიანობები

R 93.21.0 გასართობი პარკების და თემატური პარკების საქმიანობები

R 93.29.0 გართობის და დასვენების სხვა საქმიანობები

 

* ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში დასაშვებია მხოლოდ ლოკოკინების მოშენება.

*** ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში დასაშვებია პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ახალი სესხის
აღება, რომლის მიზნობრიობა უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი საოპერაციო ხარჯების (ერთ-
ერთის ან რამდენიმეს) უზრუნველყოფა:

            ა) უძრავი ქონების იჯარის, ქირის ხარჯი;

            ბ) ხელფასის ხარჯი;

            გ) ტრანსპორტირების ხარჯი (მხოლოდ ქვეყნის შიგნით);

            დ) რეკლამის ხარჯი;

            ე) კომუნალური ხარჯი;

            ვ) საოფისე ხარჯი;

            ზ) ქონების დაზღვევის ხარჯი.

**** ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში დასაშვებია პროგრამის ფარგლებში მხოლოდ ისეთი სესხის
აღება/რესტრუქტურიზება, რომლის მიზნობრიობაა კინოფილმების საწარმოებელი მოწყობილობების
შეძენა იჯარით/ლიზინგით გაცემის მიზნით.

***** ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში, საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორით (სეკ 006-2016,
NACE-Rev-2) განსაზღვრული საქმიანობების გარდა დასაშვებია ქორწილების, იუბილეების,
ბანკეტების, საბავშვო წვეულების ორგანიზების საქმიანობები;

******ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში, აღნიშნული კლასიდან დაიშვება ყველა ჩამოთვლილი
ეკონომიკური საქმიანობა, გარდა ნარკოტიკული კულტურების მოყვანისა.
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 დანართი №2

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 ივნისის დადგენილება №352 – ვებგვერდი, 05.06.2020წ.
საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 27 აგვისტოს დადგენილება №539 - ვებგვერდი, 27.08.2020წ.

 
სასტუმროს (მხოლოდ მშენებარე/არაოპერირებადი) მინიმალური კრიტერიუმები (55.10.1 –

სასტუმროები რესტორნებით, 55.10.2 – სასტუმროები რესტორნების გარეშე და 55.20.0 – დასასვენებელი
და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები საქმიანობის სახეებისთვის)

ახალი სასტუმროს მშენებლობის შემთხვევაში – მინ. 10 ნომერი ან არსებული სასტუმროს
(მშენებარე/არაოპერირებადი) გაფართოებისას/ გადაიარაღებისას სავალდებულოა სასტუმროს
მინიმალური კრიტერიუმების დაკმაყოფილება № 2 დანართის შესაბამისად.

სასტუმროს ნომერი:

სასტუმროს უნდა ჰქონდეს 1-ოთახიანი ან მრავალოთახიანი ნომრები:

ა) 1-ოთახიანი ნომერი – 1-ადგილიანი ან 2-ადგილიანი

– არანაკლებ 18 კვ.მ, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის ფართობი არანაკლებ 4 კვ. მ-ისა;.

ბ) მრავალოთახიანი ნომერი (აპარტამენტი) 2-ადგილიანი ან 2+ ადგილიანი

– თითოეულ სტუმარზე არანაკლებ 8 კვ. მ-ისა, მათ შორის – სააბაზანო/სანიტარიული კვანძის
ფართობი არანაკლებ 2 კვ. მ-ისა.

ბავშვის დამატებითი ლოგინი/EXTRA BED:

ნომრებში გათვალისწინებული უნდა იყოს ბავშვის საწოლის ჩამატების შესაძლებლობა.

ლიფტი – თუ შენობა 2-ზე მეტსართულიანია:

გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ლიფტი არაეფექტურია ტექნიკურ-ეკონომიკური და ესთეტიკური
თვალსაზრისით და არსებობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა (რაც უნდა დადასტურდეს
შესაბამისი დოკუმენტაციით):

ა) შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული მახასიათებლებიდან გამომდინარე, სალიფტე შახტის
შესრულება შეუძლებელია;

ბ) შენობა-ნაგებობა განლაგებულია ისეთ რთულ რელიეფზე (ფერდობზე, ტერასაზე და სხვა), რომელიც
არ იძლევა სალიფტე შახტის შესრულების საშუალებას;

გ) არ შეესაბამება შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-საექსპლუატაციო და საყოფაცხოვრებო ნორმებს;

დ) თუ შენობა-ნაგებობა წარმოადგენს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და მისი ადაპტაცია
გამოიწვევს ძეგლის მხატვრულ-ესთეტიკური, ისტორიული და სხვა მნიშვნელობის შემცირებას.

სანიტარიული კეთილმოწყობა და ელექტრომომარაგება:

ა) გარე განათება;

ბ) შენობის შიდა ფართობის განათება;

გ) საშხაპე/აბაზანა, ხელსაბანი, უნიტაზი;

დ) სასტუმრო ოთახ(ებ)ისა და სანიტარიული კვანძის სათანადო განათება და ელექტრომომარაგება.
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ხმაურის კონტროლი/ჰაერის კონდიცირება:

ა) ნომერში არანაკლებ ერთი ფანჯრისა ბუნებრივი განათებისათვის (ხმაურდამცავი მინაპაკეტით);

ბ) ოთახების ცენტრალური ან/და ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა),
აღჭურვილი ინდივიდუალური მართვის საშუალებებით;

გ) დამხმარე ოთახებისა (საჭიროების მიხედვით) და საზოგადოებრივი ადგილების ცენტრალური ან/და
ინდივიდუალური კონდიცირება (გათბობა/გაგრილების სისტემა).

უსაფრთხოების მინიმალური მოთხოვნა:

ა) ხანძარსაწინააღმდეგო ინსტრუქცია ქართულ და უცხო ენებზე;

ბ) საევაკუაციო სქემა სტუმრისთვის თვალსაჩინო ადგილას.

პირობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის:

ა) სასტუმროსთან ეტლით მისასვლელი პანდუსი;

ბ) შენობის შიგნით შეუფერხებელი გადაადგილება;

გ) ლიფტით, ეტლით გადაადგილება;

დ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების სასტუმროში განთავსების საშუალება.

სტუმართა რეგისტრაცია (რეცეფცია):

ა) განცალკევებული, დამოუკიდებელი რეგისტრაციის ადგილი;

ბ) მინიმუმ სამადგილიანი მოსასვენებელი რეცეფციასთან;

გ) სანიტარიული კვანძი მისაღებ სივრცეში.

კვების ობიექტი:

ა) სასადილო ან რესტორანი.

http://www.matsne.gov.ge 19004000010003021178


