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უძრავი ქონების დეველოპერი კომპანიების დაფინანსების პრინციპები 

 

1. კომერციულ ბანკს უნდა გააჩნდეს შიდა პოლიტიკა/პროცედურები და დანერგილი პრაქტიკა, რაც 

უზრუნველყოფს დეველოპერი კომპანიის დაფინანსების დროს რისკების სრულფასოვან 

იდენტიფიცირებას, ანალიზს და მათ მინიმიზაციას.  

2. დეველოპერულ პროექტში მსესხებლის მიერ წარდგენილი უნდა იყოს ადეკვატური 

თანამონაწილეობა კაპიტალის სახით (მინიმუმ 30%) დეველოპერული პროექტის მსვლელობის 

ყველა ეტაპზე, რომლის დადასტურებაც უნდა მოხდეს მსესხებლის მიერ შესაბამისი 

დოკუმენტაციის წარდგენით ან/და კომერციული ბანკის შეფასებით. ამ პუნქტის მიზნებისთვის, 

კაპიტალში შეიძლება ჩაითვალოს ისეთი პირის (იურიდიული/ფიზიკური) თავდებობა, რომელსაც 

კაპიტალის შესაბამისი მოცულობის სესხი მიეცემა, თუ აღნიშნული თავდები კომერციულ ბანკს 

დეტალურად ჰყავს შესწავლილი, იგი კომერციული ბანკისთვის მისაღები სტანდარტით ახერხებს 

არსებული ვალდებულებებისა და თავდებობის ხელშეკრულებით ნაკისრი პოტენციური 

ვალდებულებების მომსახურებას და თავდებობის აღსრულების ნაწილში იურიდიული რისკები 

მაქსიმალურად შემცირებულია. 

3. დეველოპერული პროექტის დასაფინანსებლად კომერციულმა ბანკმა უნდა გაითვალისწინოს 

მხოლოდ კაპიტალი, სასესხო ვალდებულება, უკვე განხორციელებული წინასწარი გაყიდვებიდან 

(ე.წ. “Pre-sale”-ბიდან) მიღებული ფულადი შემოსავალი და სხვა ტიპის მოზიდული და 

მიზნობრივად დახარჯული რესურსები. შესაბამისად, კომერციულმა ბანკმა დეველოპერული 

პროექტის დაფინანსების წყაროდ არ უნდა განიხილოს წინასწარი გაყიდვებიდან მიღებული, მაგრამ 

დაჯავშნილი და სამომავლოდ მისაღები შემოსავლები/ფულადი ნაკადები. დეველოპერული 

პროექტის ანალიზისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს სხვა ტიპის არსებულ 

ვალდებულებებს, როგორც ფულადი, ასევე მატერიალური ფორმით წარდგენილს (სამშენებლო 

მასალების ფორმით: არმატურა, ბეტონი და ასე შემდეგ). კომერციულმა ბანკმა დეტალურად უნდა 

გააანალიზოს აღნიშნული ვალდებულებების დაფარვის საკითხი, მათ შორის, მათი სასესხო 

რესურსით რეფინანსირების შესაძლებლობა, საჭიროების შემთხვევაში.  

4. კაპიტალის სახით წარდგენილი თანამონაწილეობა და წინასწარი გაყიდვებიდან მიღებული 

ფულადი ნაკადები დეველოპერული პროექტის განხორციელების მანძილზე უნდა დაიხარჯოს 

კომერციული ბანკისგან მიღებულ სესხებამდე. 

5. კომერციული ბანკის მიერ დეტალურად უნდა იქნას განხილული დეველოპერული პროექტის 

განხორციელებადობა, უძრავი ქონების ბაზრის ტენდენციები, კერძოდ, რამდენად რეალიზებადია 

დეველოპერული პროექტი სხვადასხვა, მათ შორის, სტრესული სცენარების შემთხვევაში. სტრესული 

სცენარები უნდა მოიცავდეს გადახარჯვების რისკს და წარდგენილი უნდა იყოს დეველოპერული 

პროექტის დასრულების გზები. 

6. დეველოპერული პროექტის დაფინანსება უნდა განხორციელდეს ტრანშების მეშვეობით. ამასთან, 

კომერციულმა ბანკმა უნდა განახორციელოს განგრძობითი მონიტორინგი, რათა არ მოხდეს 

მსესხებლის მიერ სასესხო თანხების არამიზნობრივად გახარჯვა. სასურველია, განგრძობითი 

მონიტორინგისთვის, დეველოპერული პროექტის შესაბამისი ფულადი სახსრების მოძრაობა 
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განხორციელდეს იმავე კომერციულ ბანკში. დეველოპერი კომპანიის საქმიანობა გამიჯვნადი უნდა 

იყოს პროექტების, ფულადი ნაკადებისა და სესხების მიხედვით. 

7. მიწის ნაკვეთი და მშენებარე ობიექტი უფლებრივად უნდა იყოს დატვირთული კომერციული 

ბანკის სასარგებლოდ. გამონაკლის შემთხვევებში, ასევე დასაშვებია ალტერნატიული 

უზრუნველყოფის საშუალების არსებობა, თუ დაცულია უზრუნველყოფის კუთხით არსებული 

ზოგადი მოთხოვნა, ასევე თუ კომერციულ ბანკს არ წარმოექმნება გაზრდილი რისკები, მათ შორის, 

ფულად ნაკადებზე  წვდომის კუთხით.  

8. საქართველოს ეროვნული ბანკის მოლოდინია, რომ კომერციული ბანკები დეველოპერი 

კომპანიების დაფინანსებისას იხელმძღვანელებენ ამ პრინციპებით. გამონაკლისი შემთხვევები 

დასაშვებია, თუმცა განსხვავებული პრაქტიკა/მიდგომა მყარად უნდა იყოს  დასაბუთებული, 

არგუმენტირებული და ადეკვატურად დოკუმენტირებული.  

 

დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შესაძენად იპოთეკური სესხების გაცემის პრინციპები 

1. დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შესაძენად იპოთეკური სესხების გაცემის  

მიზნებისთვის დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონება არის უძრავი ქონება, რომელიც ვერ 

აკმაყოფილებს დასრულებული მშენებლობის მოთხოვნებს, ხოლო დასრულებული მშენებლობა 

გულისხმობს ექსპლუატაციაში მიღებულ უძრავ ქონებას ან/და დასრულებულ სამშენებლო პროცესს: 

უძრავი ქონება უნდა იყოს გადახურული, ფასადის ძირითადი ნაწილი 

დასრულებული/მოპირკეთებული და კომუნიკაციები გაყვანილი. ამასთან, სასურველია, 

ლიფტი/ლიფტები იყოს დამონტაჟებული.  

2. კომერციულ ბანკს უნდა გააჩნდეს შიდა პოლიტიკა/პროცედურები და დანერგილი პრაქტიკა, რაც 

უზრუნველყოფს ფიზიკური პირების მიერ დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შეძენის 

დაფინანსების დროს რისკების სრულფასოვან ანალიზს და მათ მინიმიზაციას. იპოთეკური სესხების 

გაცემისას დაცული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2020 წლის 13 მარტის 

№44/04 ბრძანებით დამტკიცებული „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულებით“ 

განსაზღვრული ყველა მოთხოვნა. 

3. დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შესაძენად იპოთეკური სესხის გაცემის პრინციპები 

არ ვრცელდება იმ ფიზიკურ პირებზე, რომელთა ყოველთვიური წმინდა შემოსავალიც აღემატება 10 

000 (ათი ათას) ლარს.  

4. დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შესაძენად იპოთეკური სესხის გაცემა დასაშვებია 

მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:  

ა) თუ იპოთეკური სესხიდან მისაღები თანხა იჯავშნება კომერციული ბანკის მიერ იპოთეკური 

სესხების უზრუნველსაყოფად მშენებლობის პერიოდის მანძილზე. დაჯავშნილი თანხები 

თავისუფლდება იპოთეკური სესხის მსესხებლის მხრიდან შემცირების პარალელურად ან/და 

მშენებლობის დასრულების შემდგომ. აღნიშნული შემთხვევების გარდა, კომერციულ ბანკს არ უნდა 

ჰქონდეს იურიდიული ვალდებულება, რომ დაჯავშნილი თანხები გამოათავისუფლოს დეველოპერი 

კომპანიის სასარგებლოდ ან/და დაჯავშნილი თანხები მიმართოს სხვა ნებისმიერი მიმართულებით, 
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მათ შორის, კომერციული ბანკისა და სხვა კრედიტორების ვალდებულებების დასაფარად, 

სამშენებლო სამუშაოების დასაფინანსებლად და ა.შ., გარდა იპოთეკური სესხის დაფარვისა;  

ბ) დეველოპერული ობიექტი, სადაც ხდება დაუსრულებელი/მშენებარე უძრავი ქონების შეძენა 

უნდა იყოს ზემოთ წარმოდგენილი „უძრავი ქონების დეველოპერი კომპანიების დაფინანსების 

პრინციპების“ შესაბამისად დაფინანსებული და თუ რაიმე მიზეზით მშენებლობა ვერ სრულდება, 

მსესხებლის ვალდებულება კომერციული ბანკის მიმართ სრულად უნდა გადაეწეროს დეველოპერ 

კომპანიას. თუ დეველოპერი კომპანია გამონაკლისის სახით დაფინანსებულია ზემოთ 

წარმოდგენილი ადეკვატური თანამონაწილეობის (კაპიტალის სახით მინიმუმ 30%) გარეშე, მაშინ ის 

მონაწილეობას ვერ მიიღებს ამ ქვეპუნქტში აღწერილ სქემაში.  

5. დასაშვებია კომერციული ბანკის მიერ იპოთეკური სესხის გაცემა დაუსრულებელი/მშენებარე 

უძრავი ქონების შესაძენად, თუ თავად დეველოპერული პროექტი უძრავი ქონების დეველოპერი 

კომპანიების დაფინანსების პრინციპების შესაბამისად ფინანსდება სხვა კომერციული ბანკის მიერ 

და მას პროექტში გააჩნია ადეკვატური თანამონაწილეობა კაპიტალის სახით მინიმუმ 30%. ამ 

შემთხვევაში კომერციულმა ბანკმა შიდა პოლიტიკა/პროცედურების მიხედვით უნდა ჩაატაროს 

დეველოპერი კომპანიის ფინანსური ანალიზი, მათ შორის, შეაფასოს დასრულების რისკები და 

ამასთან, თუ რაიმე მიზეზით მშენებლობა ვერ სრულდება, მსესხებლის ვალდებულება კომერციული 

ბანკის მიმართ სრულად უნდა გადაეწეროს დეველოპერ კომპანიას. კომერციულმა ბანკმა ასევე უნდა 

უზრუნველყოს სხვა დარჩენილი რისკების მიტიგაცია, მათ შორის, უზრუნველყოფის კუთხით.  

6. გამონაკლის შემთხვევებში, დასაშვებია დაუსრულებელი/მშენებარე (ე.წ. ჰაერი) უძრავი ქონების 

შეძენა მსესხებლის ალტერნატიული უზრუნველყოფის საშუალების გამოყენებით, თუ 

უზრუნველყოფის საშუალების სახით წარდგენილი ქონება არ არის მსესხებლის საკუთრებაში 

არსებული ერთადერთი საცხოვრებელი ადგილი. შესაბამისად, კომერციული ბანკის მოთხოვნის 

უფლება არ უნდა გავრცელდეს ერთადერთ საცხოვრისზე. ამასთან, კომერციულმა ბანკმა უნდა 

მოახდინოს საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების დოკუმენტირება. აღნიშნულ შემთხვევაში, 

კომერციულ ბანკს უნდა გააჩნდეს შიდა პოლიტიკა/პროცედურა, რომლის საშუალებითაც მოახდენს 

დეველოპერი კომპანიის შეფასებას მშენებლობის დასრულების რისკის ჭრილში.  

 

 

 


