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1. მოკლე რეზიუმე 

1.1. შესავალი 

,,კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების წესის დამტკიცების 

თაობაზე“ (,,წესი“) საქართველოს ეროვნული ბანკის (,,სებ“) პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის       

No. 92/04 ბრძანების თანახმად, კომერციულ ბანკებს ეკისრებათ ვალდებულება გაამჟღავნონ ბანკის 

საზედამხედველო კაპიტალის ელემენტებთან, რისკის მიხედვით შეწონილ აქტივებთან, უმაღლესი 

მენეჯმენტის ანაზღაურებასთან და რაოდენობრივ ინფორმაციასთან დაკავშირებული ხარისხობრივი 

და რაოდენობრივი ინფორმაცია და სხვა მატერიალური საკითხები ბაზელ III-ის ფარგლებში. ზემოთ 

აღნიშნული წესი ასევე გულისხმობს ინფორმაციის გამჟღავნებას კორპორაციული მმართველობისა და 

რისკების მართვის საკითხების შესახებ, ევროკავშირის შესაბამისი დირექტივების გამჭვირვალობის 

პრინციპებზე დაყრდნობით.   

წესი შეიქმნა „საბანკო ზედამხედველობის ბაზელის კომიტეტის“ და ევროკავშირის ,,საკრედიტო 

ინსტიტუტების და საინვესტიციო ფირმების პრუდენციალური მოთხოვნების“ შესახებ არსებული    

No. 575/2013 რეგულაციით განსაზღვრული პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის გამჟღავნების 

მოთხოვნების ჩარჩოს საფუძველზე (,,კაპიტალის მოთხოვნების წესი“, ანუ “CRR”). 

უნდა აღინიშნოს, რომ წესის No. 3.3 მუხლი გამონაკლის შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს 

ინფორმაციის გაუმჟღავნებლობას, თუ მისი გამჟღავნება უარყოფითად იმოქმედებს ბანკზე.  

ახალი წესის თანახმად, პილარ 3-ის ანგარიშგებები და გამჟღავნების ფორმები ხელმისაწვდომი უნდა 

იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის და შესაბამისი ბანკის ოფიციალურ ვებ-გვერდებზე, ქართულ 

და ინგლისურ ენებზე.  

1.2. დირექტორთა საბჭოს განცხადება 

სს „საქართველოს ბანკის“ (,,ბანკი“) დირექტორთა საბჭო (რომელიც ქვემოთ მოცემული 3.4 თავის 

შესაბამისად შედგება გენერალური დირექტორისგან და გენერალური დირექტორის 

მოადგილეებისგან (,,დირექტორთა საბჭო“)) ადასტურებს წინამდებარე პილარ 3-ის წლიურ 

ანგარიშგებაში (,,ანგარიშგება“) წარმოდგენილი ყველა მონაცემის და ინფორმაციის უტყუარობას და 

სიზუსტეს.   

ანგარიშგება მომზადებულია სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებული შიდა კონტროლის 

პროცესების შესაბამისად.   

ანგარიშგება შესაბამისობაშია ,,კომერციული ბანკების მიერ პილარ 3-ის ფარგლებში ინფორმაციის 

გამჟღავნების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 

წლის 22 ივნისის No. 92/04 ბრძანებასთან და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ სხვა 

წესებთან და ნორმებთან.   

წინამდებარე ანგარიშგებაში ყველა რიცხვი წარმოდგენილია დამოუკიდებელ საფუძველზე და სებ-ის 

მიერ განსაზღვრული ადგილობრივი ანგარიშგების სტანდარტების შესაბამისად, თუ სხვა რამ არ არის 

მითითებული.  
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წესის თანახმად არ მოითხოვება პილარ 3-ის ფარგლებში გამჟღავნებული ინფორმაციის აუდიტის 

ჩატარება. ამგვარად, წინამდებარე ანგარიშგებაში მოცემული ინფორმაციის აუდიტი არ 

განხორციელებულა.    

1.3. პილარ 3-ის ფარგლებში გამჟღავნებული ინფორმაციის ადგილმდებარეობა  

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია წინამდებარე ანგარიშგებაში  პილარ 3-ის ფარგლებში 

გამჟღავნებული ინფორმაციის მიმოხილვა.   

მუხლი CRR-ში მუხლი სებ-ის წესში   
ადგილმდებარეობა 

ანგარიშგებაში 

ინფორმაციის გამჟღავნების მოთხოვნების სფერო 

(მუხლი  431) 

მუხლი  3.8 პარაგრაფი  1.2 

გამოყენების სფერო (მუხლი  436) 
მუხლი  6.1 პარაგრაფები  2.1  და 

2.2 

რისკის მართვის მიზნები და პოლიტიკა     

(მუხლი  435) 

მუხლები  6.2  და  6.3 პარაგრაფები  3  და  4 

საკრედიტო რისკის შესწორებები (მუხლი  442) მუხლი  6.3 პარაგრაფი  4 

ECAI-ის გამოყენება (მუხლი  444) მუხლი  6.3 პარაგრაფი  4 

საკრედიტო რისკის შერბილების მეთოდების 

გამოყენება (მუხლი  453) 

მუხლი  6.3  პარაგრაფი  4 

საბაზრო რისკის პოზიცია (მუხლი  445) მუხლი  6.3 (გ) პარაგრაფი  4 

საოპერაციო რისკი (მუხლი  446) მუხლი  6.3 (გ)  პარაგრაფი  4 

ანაზღაურების პოლიტიკა (მუხლი  450) მუხლი  7 პარაგრაფი  5 

 

2. მფლობელობა და ჯგუფის სტრუქტურა   

2.1. მფლობელობა 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სს „ბიჯეო ჯგუფი“ წარმოადგენდა ბანკის მთავარ 

აქციონერს დ ბანკის აქციების 99.55%-ს ფლობდა. აქციების დანარჩენი 0.45% განთავსებული იყო 

საქართველოს საფონდო ბირჟაზე.  

თავად სს „ბიჯეო ჯგუფს“ სრულად ფლობდა ინგლისსა და უელსში დაფუძნებული ღია სააქციო 

საზოგადოება “ბიჯეო გრუფ ფლს“ (“BGEO”), რომელიც ბანკის საბოლოო მშობელ კომპანიას 

წარმოადგენს. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, BGEO-ის აქციები შეყვანილი იყო 

გაერთიანებული სამეფოს მარეგისტრირებელი ორგანოს ოფიციალური ნუსხის პრემიუმ დაშვების 
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სეგმენტში და უფლება ჰქონდა ევაჭრა ღსს „ლონდონის საფონდო ბირჟის“ რეგისტრირებული ფასიანი 

ქაღალდების მთავარ ბაზარზე, რაც ძალაში იყო 2012 წლის 28 თებერვლიდან.1  

2017 წლის 3 ივლისს BGEO-მ გამოაცხადა საკუთარი განზრახვის შესახებ, რომელიც ითვალისწინებდა 

BGEO ჯგუფის გაყოფას ლონდონში რეგისტრირებულ საბანკო ბიზნესად - ღსს „საქართველოს ბანკის 

ჯგუფად“ და ლონდონში რეგისტრირებულ საინვესტიციო ბიზნესად - ღსს „საქართველოს 

კაპიტალად“, 2018 წლის პირველი ნახევრის ბოლოსთვის. გაყოფა განხორციელდა 2018 წლის 29 მაისს 

და ახლა ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფი“ სს „ბიჯეო ჯგუფის“ 100%-იანი აქციონერია.   

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით Harding Loevner Management LP ფლობდა BGEO-ს აქციების 

8.36%-ს და ამგვარად წარმოადგენდა ერთადერთ ბენეფიციარს, რომლის მფლობელობაშიც ბანკის 

აქციების 5%-ზე მეტი იყო.   

2.2. ჯგუფის სტრუქტურა 

BGEO, მისი მთავარი შვილობილი კომპანია - სს „საქართველოს ბანკი“ და მისი სხვა შვილობილები 

ქმნიან კომპანიების ჯგუფს, რომლებიც ძირითადად საქართველოში არიან რეგისტრირებულები 

(ერთად წოდებულნი, როგორც ,,ჯგუფი“). ჯგუფის ფარგლებში გაერთიანებული კომპანიების შესახებ 

ინფორმაციისთვის იხილეთ BGEO-ს 2017 წლის წლიური ანგარიშგების 141-ე გვერდი, რომელიც 

წინამდებარე ანგარიშგების მომზადების დროს ხელმისაწვდომია ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ 

ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  – bankofgeorgiagroup.com.  

ბანკი და მისი დანარჩენი შვილობილი კომპანიები ქმნიან კომპანიების ჯგუფს, რომლის ძირითადი 

ბიზნეს-საქმიანობა მოიცავს საბანკო მომსახურებებს კორპორატიული და ინდივიდუალური 

კლიენტებისთვის. 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის სს „საქართველოს ბანკის“ მფლობელობა 

ვრცელდებოდა ძირითადად შემდეგ კომპანიებზე:   

                                                           
1
 წინამდებარე ანგარიშის მომზადების თარიღისთვის, BGEO გაყოფილია ორ სუბიექტად: ღსს 

„საქართველოს ბანკის ჯგუფი“ (დაშვებულიაგაერთიანებული სამეფოს მარეგისტრირებელი ორგანოს 

ოფიციალური ნუსხის პრემიუმ დაშვების სეგმენტში და ვაჭრობას ახორციელებს ღსს „ლონდონის 

საფონდო ბირჟაზე“ სახელწოდებით „BGEO“) და ღსს „საქართველოს კაპიტალი“ (დაშვებულია 

გაერთიანებული სამეფოს მარეგისტრირებელი ორგანოს ოფიციალური ნუსხის პრემიუმ დაშვების 

სეგმენტში და ვაჭრობას ახორციელებს ღსს „ლონდონის საფონდო ბირჟაზე“ სახელწოდებით „CGEO“). 
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3. მმართველობა 

3.1. კორპორატიული მართვის ჩარჩო   

ბანკის კორპორატიული ორგანოებია აქციონერთა საერთო კრება ("GMS"), სამეთვალყურეო საბჭო და 

დირექტორთა საბჭო, რომელთაგან თითოეულს გააჩნია საკუთარი პასუხისმგებლობა და 

უფლებამოსილება საქართველოს კანონმდებლობის და ბანკის წესდების შესაბამისად. აქციონერთა 

საერთო კრება ბანკის უმაღლესი შიდა მმართველი ორგანოა, იგი ირჩევს სამეთვალყურეო საბჭოს 

სს „ბიჯეო ჯგუფი" 

საქართველოს 
ბანკის 

წარმომადგენლო
ბა UK Limited 

შპს 
„საქართველოს 

ფინანსური 
ინვესტიციები" 

შპს 
„საქართველოს 

ბანკის სასწავლო 
უნივერსიტეტი"    

შპს 
„საქართველოს 

სალიზინგო 
კომპანია"  

პრაიმ ლიზინგი 

სს „ბელორუსიის 
სახალხო ბანკი" 

შპს „BNB 
ლიზინგი"  

ფონდი ,,სიცოცხლის ხე"  
NPO  

სს კრედიტ ინფო    

საქართველოს ბანკის 
წარმომადგენლობა 

უნგრეთში   

სს საქართველოს ბანკის 
წარმომადგენლობა 

თურქეთში    

- შვილობილი კომპანიები (> 50%) 

-ინვესტიციები 20-50% 

- წარმომადგენლობითი 

ოფისები და  NPO-ები 
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წევრებს, რომლებიც პასუხს აგებენ დირექტორთა საბჭოს ზედამხედველობაზე. სამეთვალყურეო საბჭო 

ნიშნავს წევრებს დირექტორთა საბჭოში, რომელიც წარმოადგენს ბანკის ყოველდღიურ ოპერაციებზე 

პირდაპირ პასუხისმგებელ აღმასრულებელ ორგანოს. კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ 

საქართველოს კანონის თანახმად (,,კანონი საბანკო საქმიანობის შესახებ“), საქართველოში არსებული 

კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან, გააჩნდეთ ზედამხედველი უწყების მიერ არჩეული 

აუდიტის კომიტეტი, რომელიც ანგარიშვალდებულია აღნიშნული უწყების მიმართ და ძირითადად 

ხელს უწყობს ბანკის შიდა აუდიტის და გარე აუდიტორების საქმიანობას.   

BGEO-ს დონეზე, BGEO-ს მმართველ საბჭოს, აუდიტის, რისკების, ნომინაციის და ანაზღაურების 

კომიტეტებთან ერთად უკავია ძირითადი პასუხისმგებლობა ჯგუფის რისკების მართვაზე და შიდა 

კონტროლებზე.    

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო, აუდიტის კომიტეტთან, ანაზღაურების კომიტეტთან და რისკების 

კომიტეტთან ერთად ისეთივე როლებს ასრულებს, როგორსაც BGEO-ს მმართველი საბჭო შესაბამის 

კომიტეტებთან, მხოლოდ ბანკის დონეზე.  

ურთიერთქმედება BGEO-ს მმართველ საბჭოსა და ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შორის აღწერილია 

ქვემოთ: 

 მაშინ, როდესაც BGEO-ს მმართველი საბჭო ძირითად პასუხისმგებლობას ინარჩუნებს ჯგუფის 

მართვაზე და ხელმძღვანელობაზე, ის გარკვეულ საკითხებზე უფლებამოსილებას გადასცემს 

საკუთარ კომიტეტებს (აუდიტის, ნომინაციის, ანაზღაურების, რისკების) და ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს.  

 BGEO-ს დირექტორები სახავენ ჯგუფის სტრატეგიას და მისი განხორციელების გზებს, 

შეიმუშავებენ ჯგუფის პოლიტიკებს, რომლებიც საჭიროებისამებრ ვრცელდება ძირითადი 

ოპერატიული ფილიალების მასშტაბით. BGEO-ს მმართველი საბჭო აკვირდება ხელმძღვანელობის 

მიერ სტრატეგიის განხორციელებას და ფინანსურ შედეგებს რამდენიმე საშუალებით, მათ შორის:  

 BGEO-ს მმართველი საბჭოს სხდომებზე რეგულარული ანგარიშების მიღება გენერალური 

დირექტორისგან, გენერალური დირექტორის მოადგილისგან ფინანსების საკითხებში და 

გენერალური დირექტორების მოადგილეებისგან ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა სტრატეგია, 

პროგრესი სტრატეგიის კვალდაკვალ და ფინანსური მდგომარეობა; 

 განახლებული ინფორმაცია თითოეულ რეგულარულად დაგეგმილ შეხვედრაზე BGEO-ს 

მმართველი საბჭოს თითოეული კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ; 

 განახლებული ინფორმაცია თითოეულ რეგულარულად დაგეგმილ შეხვედრაზე 

მაკროეკონომიკის და ბიზნესის სეგმენტის შედეგების შესახებ; 

 განახლებული ინფორმაცია თითოეულ რეგულარულად დაგეგმილ აუდიტის კომიტეტის 

შეხვედრაზე შიდა აუდიტის შესახებ, რა დროსაც სერიოზული საკითხების შესახებ ანგარიში 

წარედგინება BGEO-ს მმართველ საბჭოს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ; 

 პოლიტიკის მიმოხილვა და დამტკიცება მთელ რიგ სფეროებში, რომლებიც მნიშვნელოვანია 

ჯგუფის ფარგლებში; და  

 სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის ზედამხედველობა და 

საკუთარი აუდიტის კომიტეტის ფლობა.  

 BGEO-ს მმართველ საბჭოს გააჩნია განსაზღვრული საკითხების განრიგი, რომელიც შემუშავებულია 

BGEO-ს მმართველი საბჭოსთვის. საბჭო იკრიბება მინიმუმ კვარტალურად სტრატეგიული 

საკითხების და ბიზნეს-საქმიანობის განხილვის მიზნით. BGEO-ს მმართველი საბჭოს კომიტეტებს 

დოკუმენტურად აქვთ დასაბუთებული კომპეტენციის ფარგლები. დირექტორთა საბჭოს 

ხელმძღვანელობს აღმასრულებელი და უფროსი ჯგუფის წევრები.   
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წინამდებარე ანგარიშგების უმთავრეს ინტერესის საგანს წარმოადგენს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო 

და მისი ფუნქციები, მაგრამ, საჭიროების შემთხვევაში, განხილული იქნება BGEO-ს მმართველი საბჭოს 

საქმიანობაც და აღინიშნება შესაბამისად.  

3.2. აქციონერთა ჩართულობა (ბანკის დონეზე)  

აქციონერთა ჩართულობის წესი, ბანკის წესდებაზე დაყრდნობით     

ბანკის წესდების მიხედვით, ყოველწლიური GMS უნდა შეიკრიბოს ბანკის საბუღალტრო წიგნების 

გარე აუდიტის დასრულებიდან არაუგვიანეს ორი თვისა და ნებისმიერ შემთხვევაში - წინა 

ფისკალური წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს ექვსი თვისა. 

GMS-ის დრო, ადგილი და დღის წესრიგი ქვეყნდება ბეჭდურ მედიაში აღნიშნულ GMS-მდე არანაკლებ 

20 დღით ადრე. წესდების თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭო განსაზღვრავს ჩანაწერის თარიღს GMS-

თვის. იმ აქციონერებს, რომელთაც უკავიათ მინიმუმ ხმის უფლების მქონე აქციების 1.0%, 

შეტყობინება ეგზავნებათ დაზღვეული ფოსტით. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ 

ცალკეულ შემთხვევებში, შეტყობინებას იღებენ ბანკის საკუთარ კაპიტალში შედარებით მცირე წილის 

მფლობელებიც. ყოველწლიური GMS განიხილავს და გადაწყვეტილებას იღებს ისეთ საკითხებზე, 

როგორიცაა წლიური ანგარიშგება და წლიური ანგარიშები, დირექტორთა საბჭოს და სამეთვალყურეო 

საბჭოს შეთავაზებები დივიდენდების განაწილებაზე, ბანკის რეზერვები და დივიდენდების 

პოლიტიკა და ასეთი პოლიტიკის დასაბუთება დირექტორთა საბჭოს მიერ, აუდიტორის არჩევა და 

სხვა საკითხები, რომლებიც წარმოდგენილი იქნება განსახილველად დირექტორთა საბჭოს ან 

სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, ასევე აქციონერების მიერ საქართველოს კანონმდებლობის და წესდების 

თანახმად წამოყენებული საკითხები.  

GMS ქვორუმი დაკმაყოფილებულია, თუ მას ესწრება ხმის უფლების მქონე აქციების მფლობელთა 

მინიმუმ ნახევარი ან მათი წარმომადგენლები. ქვორუმის არარსებობის შემთხვევაში, შეიკრიბება 

ახალი GMS იმავე დღის წესრიგით და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ პერიოდში, 

კანონმდებლობით ან წესდებით გათვალისწინებული პროცედურების შესაბამისად. ახალი GMS 

ქვორუმი დაკმაყოფილებულია, თუ მას ესწრებიან მინიმუმ ხმის უფლების მქონე აქციების 25.0%-ის 

მფლობელები. თუ აღნიშნულ ახალ GMS-ზე ქვორუმი არ შედგება, მოწვეული იქნება ახალი GMS, 

რომლის ქვორუმიც დაკმაყოფილებულად ჩაითვლება, მიუხედავად დამსწრე და ხმის უფლების მქონე 

აქციონერების ან მათი წარმომადგენლების რაოდენობისა.  

საგანგებო GMS (“EGM”) მოწვეული იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც დირექტორთა საბჭო, 

სამეთვალყურეო საბჭო ან გამოცემული აქციების მინიმუმ 5.0%-ის მფლობელი 

აქციონერი/აქციონერთა ჯგუფი ასეთი კრების მოწვევას საჭიროდ მიიჩნევს. კანონის შესაბამისად, 

აქციონერები, რომლებიც ინდივიდუალურად ან ერთად ფლობენ სულ გამოშვებული კაპიტალის 

მინიმუმ 5.0%-ს, უფლებამოსილნი არიან, დაასახელონ განსახილველი საკითხი ბოლო GMS-ის 

ჩატარებიდან არანაკლებ ერთ თვეში და მოითხოვონ დირექტორთა საბჭოს მიერ საგანგებო EGM-ის 

მოწვევა. დირექტორთა საბჭო მოიწვევს ასეთ კრებას აქციონერებისგან მოთხოვნის მიღებიდან 

არაუმეტეს სამ თვეში. იმ შემთხვევაში, თუ აქციონერ(ებ)ის მიერ მოთხოვნილი EGM-ის ერთადერთი 

საკითხი დღის წესრიგში არის ერთი ან რამდენიმე დირექტორის გათავისუფლება და ეს მოთხოვნა 20 

დღის განმავლობაში არ დაკმაყოფილდება, ინიციატორი აქციონერები უფლებამოსილნი არიან, 

მოიწვიონ EGM აქციონერებისთვის დაზღვეული ფოსტით შეტყობინების გაგზავნის გზით.            
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ასეთი EGM-ს ქვორუმი დაკმაყოფილებულად ითვლება, თუ მას ესწრებიან სულ მცირე ხმის უფლების 

მქონე აქციების 75.0%-ის მფლობელები. თუ EGM ქვორუმი ვერ შედგება, აქციონერები 

უფლებამოსილნი არიან, განმეორებით მოიწვიონ კრება პირველი EGM-დან არანაკლებ 20 დღეში. ასეთ 

შემთხვევაში, ქვორუმის მოთხოვნა იგივე იქნება. თუ მეორე კრების ქვორუმიც ვერ შედგება, 

აქციონერები უფლებამოსილნი არიან, მიმართონ შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოს, რომელიც 

დაავალდებულებს დირექტორთა საბჭოს, მოიწვიონ EGM, სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილების 

მიღებიდან სამი თვის განმავლობაში.  

GMS-ს ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, ან მისი არყოფნის შემთხვევაში, 

თავმჯდომარის მოადგილე ან სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი სხვა წევრი. სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრების არყოფნის შემთხვევაში, კრებას ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი. დგება 

კრების ოქმი, რომელსაც ამოწმებს ნოტარიუსი.   

ყველა აქციონერი, რომელიც GMS-ის ჩანაწერის დღეს რეგისტრირებულია აქციათა რეესტრში, 

უფლებამოსილია, დაესწროს და ხმა მისცეს (საჭიროების შემთხვევაში) კრებაზე. საქართველოს 

კანონის თანახმად, პრივილეგირებული აქციების მფლობელებს არ გააჩნიათ ხმის მიცემის უფლება 

GMS-ის დროს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც წესდება ან აქციის გამოცემის გეგმა ხმის მიცემის 

უფლებას ანიჭებს პრივილეგირებულ აქციონერებს. წესდების თანახმად, პრივილეგირებული აქციების 

მფლობელებს არ გააჩნიათ ხმის მიცემის უფლება GMS-ზე. წინამდებარე ანგარიშის მომზადების 

დღისთის ბანკის მიერ პრივილეგირებული აქციები გამოცემული არ არის. აქციონერები შესაძლოა 

წარმოდგენილნი იქნან GMS-ზე მინდობილი პირის მიერ. 

აქციონერი, რომელიც ბანკის ხმის უფლების მქონე აქციების 75.0%-ზე მეტს ფლობს, უფლებამოსილია, 

მიიღოს დადგენილება GMS-ის მოწვევის გარეშე. ასეთი გადაწყვეტილება ეკვივალენტური იქნება GMS-

ის ოქმისა და ჩაითვლება GMS-ის დადგენილებად. ასეთ შემთხვევაში, დანარჩენ აქციონერებს 

ეგზავნებათ შეტყობინება დადგენილების შესახებ. იმ შემთხვევაში, თუ ერთზე მეტი აქციონერი 

ფლობს ბანკის აქციების 75.0%-ზე მეტს, აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა სავალდებულოა.  

საქართველოს კანონმდებლობით და წესდებით აქციონერები უფლებამოსილნი არიან, GMS-ზე მიიღონ 

დადგენილება შემდეგ საკითხებზე: 

 წესდების დამტკიცება და მასში ცვლილებების შეტანა (მათ შორის, შეუზღუდავად, საწესდებო 

კაპიტალისა და კორპორატიული სახელის შეცვლა); 

 სააქციო კაპიტალის ზრდა ან სააქციო კაპიტალის შემცირება; 

 ბანკის ლიკვიდაცია; 

 შერწყმის დამტკიცება, ბანკის გაყოფა ან სხვა იურიდიულ პირად გარდაქმნა; 

 აქციების ყიდვის უპირატესი უფლების სრული ან ნაწილობრივი გაუქმება სააქციო კაპიტალის 

ზრდის დროს; 

 სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს შეთავაზებების დამტკიცება მოგების 

განაწილების შესახებ, ან იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნულ ორგანოებს არ შეუძლიათ ერთობლივი 

შეთავაზების წარმოდგენა, გადაწყვეტილების მიღება სუფთა მოგების გამოყენების შესახებ; 

 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა და გათავისუფლება და მათი მომსახურების პირობების 

განსაზღვრა; 

 ქცევის კოდექსის დაწესება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისთვის;  
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 სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს ანგარიშების დამტკიცება; 

 სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების დამტკიცება;  

 აუდიტორების დანიშვნა; 

 სამეთვალყურეო საბჭოს ან დირექტორთა საბჭოს წევრების წინააღმდეგ სამართალწარმოებაში 

მონაწილეობის დამტკიცება, მათ შორის, წარმომადგენლის დანიშვნა ასეთი სამართალწარმოების 

ფარგლებში.  

 ბანკის აქტივების შეძენის, გაყიდვის, გადაცემის, გადაცვლის (ან მსგავსი ტრანზაქციების) 

დამტკიცება ან ბანკის აქტივების დატვირთვა, რომელთა ღირებულება აღემატება ბანკის საერთო 

აქტივების 25.0%-ს; 

 წლიური ანგარიშების დამტკიცება; და 

 კანონით გათვალისწინებული სხვა საკითხები.  

წესდების თანახმად, გადაწყვეტილებებს ყველა სხვა საკითხის შესახებ იღებს სამეთვალყურეო საბჭო 

და დირექტორთა საბჭო საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში.  

ჩატარებულ აქციონერთა კრებები და 2017 წელს მიღებული დადგენილებები   

2017 წლის 28 ივნისს, ბანკის აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა - სს „ბიჯეო ჯგუფმა“ 

დაამტკიცა ანაზღაურების ტარიფები სამეთვალყურეო საბჭოს, აუდიტის კომიტეტის, ანაზღაურების 

კომიტეტის და რისკების კომიტეტის წევრებისთვის. 

2017 წლის 24 ივლისს, ბანკის აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა - „ბიჯეო ჯგუფმა“ 

დაამტკიცა სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრის დანიშვნა - ჯონათან მუირი, დიდი ბრიტანეთის 

მოქალაქე.    

კომერციული ბანკის აქციების მფლობელთა წესი, სებ-ის რეგულაციების საფუძველზე  

საბანკო საქმიანობის შესახებ კანონის თანახმად, პირი, რომელიც გასამართლებულია მძიმე ან 

უკიდურესად მძიმე დანაშაულისთვის, ტერორიზმის დაფინანსებისთვის და/ან უკანონო შემოსავლის 

ლეგალიზაციისთვის, ან სხვა ეკონომიკური დანაშაულისთვის, არ არის უფლებამოსილი, ფლობდეს 

აქციების მნიშვნელოვან ნაწილს (განისაზღვრება, როგორც ავტორიზებული სააქციო კაპიტალის 

10.0%-ზე მეტი, ან პირდაპირ ან არაპირდაპირ მფლობელობაში არსებული სრულად ანაზღაურებული 

სააქციო კაპიტალის 10.0%-ზე მეტი) კომერციულ ბანკში. სებ-ი უფლებამოსილია, ნორმატიული აქტით 

განსაზღვროს შესაბამისობის დამატებითი კრიტერიუმები აქციათა მნიშვნელოვანი ნაწილის 

მფლობელებისთვის. 

საბანკო საქმიანობის შესახებ კანონის მიხედვით, პირი, რომელსაც განზრახული აქვს აქციების შეძენა 

ქართულ ბანკში და რომელიც შესაბამისი შესყიდვის შედეგად გახდება ბანკის სააქციო კაპიტალის 

10%, 25% ან 50%-ის ბენეფიციარი მფლობელი, ვალდებულია, სებ-ს წარუდგინოს დეკლარაცია და 

მიიღოს მისგან წინასწარი დასტური. ზოგადად, სებ-ი ვალდებულია, გამოსცეს ან გააუქმოს საკუთარი 

თანხმობა დეკლარაციის წარდგენიდან ერთი თვის განმავლობაში; თუმცა, იმ შემთხვევაში, თუ 

აპლიკანტის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია არ არის დამაკმაყოფილებელი სებ-ისთვის, იგი 

უფლებამოსილია, გაახანგრძლივოს აღნიშნული ვადა სამ თვემდე.  
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ტრანზაქცია, რომლითაც პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მფლობელობაში იღებს ქართული ბანკის 

ავტორიზებული სააქციო კაპიტალის ან სრულად ანაზღაურებული გამოშვებული სააქციო კაპიტალის 

10%-ზე მეტს, სებ-ისთვის დეკლარაციის წარდგენის გარეშე ან სებ-ის თანხმობის გარეშე, ითვლება 

ბათილად და ძალადაკარგულად.  

სებ უფლებამოსილია, მოსთხოვოს ბანკს დეკლარაციის წარდგენა ბანკის ავტორიზებული სააქციო 

კაპიტალის ან სრულად ანაზღაურებული გამოშვებული სააქციო კაპიტალის 10%-ზე მეტის 

პირდაპირი ან არაპირდაპირი მფლობელების შესახებ. ასეთ შემთხვევაში, სებ-ი უფლებამოსილია, 

დროებით ან განუსაზღვრელი ვადით შეუჩეროს შესაბამის პირს ხმის მიცემის უფლება ან მოითხოვოს 

აღნიშნული პირის მიერ აქციების მფლობელობის 10%-მდე შემცირება. სებ-ი უფლებამოსილია, უარი 

განაცხადოს დამტკიცებაზე, თუ ტრანზაქციამ შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას საქართველოს ფინანსური 

სექტორის სტაბილურობას, გამოიწვიოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ან საქართველოს 

საერთაშორისო ხელშეკრულებების მიერ განსაზღვრული მოთხოვნების დარღვევა, ან იმ შემთხვევაში, 

თუ პირი, რომელსაც კომერციულ ბანკში აქციების შესყიდვა სურს, ვერ წარმოადგენს ყველა საჭირო 

ინფორმაციას ასეთი აქციების შესაძენად გამოყენებული ფულადი სახსრების წარმომავლობის შესახებ. 

სებ-ი უფლებამოსილია, ნორმატიული აქტით განსაზღვროს შესაბამისობის დამატებითი 

კრიტერიუმები აქციების მნიშვნელოვანი წილის მფლობელებისთვის. 

ამასთან, საბანკო საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში 2017 წლის დეკემბერში შეტანილი 

შესწორებების შედეგად, პირი, ან ერთობლივად მოქმედი აქციონერთა ჯგუფი, რომლებსაც 

განზრახული აქვთ ქართულ ბანკში არსებული აქციების გაყიდვა, და რომელთა მფლობელობა, 

შესაბამისი გაყიდვის შედეგად 10%-ზე, 25%-ზე ან 50%-ზე ნაკლები ხდება, ვალდებულნი არიან, ასეთი 

გაყიდვის წინ აცნობონ სებ-ს და წარმოადგინონ დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ტრანზაქციის 

შესახებ.  

არსებობს გარკვეული ანგარიშგების ვალდებულებები ქართული ბანკის აქციების მნიშვნელოვანი 

ნაწილის მფლობელობასთან დაკავშირებით. საბანკო საქმიანობის შესახებ კანონის თანახმად, 

კომერციული ბანკები ვალდებულნი არიან, წლიურ ანგარიშგებასთან ერთად სებ-ს წარუდგინონ 

ინფორმაცია მათი სააქციო კაპიტალის 10%-ზე მეტის ბენეფიციარი და პირდაპირი მფლობელების 

შესახებ (სებ-ის 2006 წლის 23 მაისის ბრძანება No 145 აწესებს შედარებით დაბალ 5%-იან ზღვარს). 

ასეთი ინფორმაცია უნდა მომზადდეს კომერციული ბანკის ხელთ არსებულ ინფორმაციაზე 

დაყრდნობით, რომელმაც ასევე უნდა მიუთითოს, ადასტურებს თუ არა აღნიშნული ინფორმაციის 

სიზუსტეს. ამასთან, პირი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ბენეფიციურად ფლობს კომერციული 

ბანკის აქციების 10%-ზე მეტს, ვალდებულია, ყოველი კალენდარული წლის აპრილში სებ-ს 

წარუდგინოს დეკლარაცია წინა კალენდარული წლის 31 დეკემბრისთვის მის მფლობელობაში 

არსებული აქციების რაოდენობის შესახებ.  

3.3. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო, BGEO-ს მმართველი საბჭო და კომიტეტები   

როგორც ზემოთ აღინიშნა, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ასრულებს მეტწილად ისეთივე როლებს, 

როგორსაც BGEO-ს მმართველი საბჭო ბანკის დონეზე (ამ ორ საბჭოს შორის ურთიერთქმედება 

აღწერილი იყო ზემოთ). იგი ამუშავებს რისკების, ანაზღაურების და აუდიტის კომიტეტებს. 

ერთადერთი კომიტეტი, რომელიც არ ფუნქციონირებს ბანკის დონეზე, არის ნომინაციის კომიტეტი.   
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აუდიტის კომიტეტი 

• განიხილავს და 
აკვირდება ჯგუფის 
ფინანსური და 
ანგარიშგებითი 
პროცესების ერთიანობას.  

• პასუხისმგებელია, 
მართოს როგორც შიდა 
აუდიტის, ასევე , გარე 
აუდიტორის მოქმედება. 

• მუშაობს რისკების 
კომიტეტში და აფასებს 
რისკების მართვის და 
შიდა კონტროლის ჩარჩოს 
ეფექტურობას. 

ნომინაციის კომიტეტი 
(მხოლოდ ჯგუფის 

დონეზე) 

• უზრუნველყოფს საბჭოში 
უნარ-ჩვევების, 
გამოცდილების, 
დამოუკიდებლობის და 
ჯგუფის ცოდნის 
სათანადო ბალანსის 
დაცვას. 

• დირექტორის და 
მმართველობის 
თანმიმდევრობის 
დაგეგმვა.   

ანაზღაურების 
კომიტეტი 

• რეკომენდაციებს აძლევს 
მმართველ საბჭოს 
დირექტორთათვის 
ანაზღაურების 
პოლიტიკის შესახებ. 

• ადგენს ჯგუფის 
გენერალური 
დირექტორისთვის და 
ჯგუფის აღმასრულებელი 
მმართველობისთვის 
ანაზღაურების პაკეტს.  

• აფასებს KPI-ის მიმართ 
აღმასრულებელი 
მმართველობის მუშაობს. 

• პასუხს აგებს ჯგუფის 
თანაშრომლის დიზაინზე 
და მიმოხილვაზე. 

რისკების კომიტეტი 

• ეხმარება მმართველ 
საბჭოს რისკის 
შესწავლაში. 

• განიხილავს ჯგუფის 
რისკის აპეტიტს მისი 
სტრატეგიის შესაბამისად.  

• განსაზღვრავს და 
აკვირდება რისკის 
ზემოქმედებას და 
რისკების მართვის 
ინფრასტრუქტურას.    

• აფასებს რისკის მართვის 
და შიდა კონტროლის 
ჩარჩოს სიმტკიცეს და 
ეფექტურობას.  

 

ქვემოთ მოცემულ ნახაზზე წარმოდგენილია BGEO-ს მმართველი საბჭოს ფარგლებში მოქმედი 

კომიტეტები და მათი ძირითადი პასუხისმგებლობები: 

 

BGEO-ს მმართველობითი სტრუქტურა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გენერალური  

დირექტორი 

აღმასრულებელი 

მმართველობა 

მმართველი საბჭო 
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 ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო     

სამეთვალყურეო საბჭო პასუხისმგებელია ბანკის გრძელვადიან წარმატებაზე და ბანკის საქმიანობის 

მართვის შედეგად აქციონერებისთვის მდგრადი ღირებულების შექმნასა და მიწოდებაზე. 

სამეთვალყურეო საბჭო ადგენს ბანკის ძირითად ღირებულებებს; ადგენს და აკონტროლებს ბანკის 

სტრატეგიის შესრულებას ძლიერი და ეფექტური რისკის მართვის და შიდა კონტროლის ფარგლებში; 

ხელს უწყობს კორპორაციული მართვის კულტურას საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, თავის 

მრავალ სხვა პასუხისმგებლობასთან ერთად.   

სამეთვალყურეო საბჭოს მასშტაბი, შემადგენლობა და გამოცდილება  

სამეთვალყურეო საბჭო შედგება რვა წევრისაგან, რომელიც ემთხვევა BGEO-ს მმართველი საბჭოს 

შემადგენლობას. 

BGEO-ს დონეზე, BGEO-ს მმართველი საბჭოს წევრებს ირჩევენ BGEO-ს აქციონერთა წლიურ საერთო 

კრებაზე ("AGM")  და ისინი იყოფა "აღმასრულებელ" და "არა-აღმასრულებელ" დირექტორებად ("არა-

აღმასრულებელი დირექტორები"). 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, BGEO-ს მმართველი 

საბჭოს რვა წევრიდან შვიდი დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი წევრი იყო. თითოეულ 

თავმჯდომარესა და არა-აღმასრულებელ დირექტორს მკაფიოდ აქვს განსაზღვრული როლი BGEO-ს 

მმართველი საბჭოს სტრუქტურაში. 

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე არ არსებობენ "აღმასრულებელი" დირექტორები, რადგან 

აღმასრულებელი უფლებამოსილებები ხორციელდება ბანკის მენეჯმენტის მიერ ქვემოთ მოყვანილი 

მაგალითის შესაბამისად. სამეთვალყურეო საბჭოს ნიშნავს GMS, ზემოთ 3.2 პარაგრაფში აღწერილი 

პროცედურების შესაბამისად. სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს საკუთარ თავმჯდომარესა და კომიტეტის 

წევრებს. 

ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია სამეთვალყურეო საბჭოს და BGEO-ს მმართველი საბჭოს წევრთა 

პროფესიული გამოცდილების შესახებ 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით:  

■ ირაკლი გილაური2
  

თავმჯდომარე 

ირაკლი გილაური 2011 წლის 24 ოქტომბერს BGEO-ს აღმასრულებელ დირექტორად დაინიშნა და მას 

შემდეგ ხელახლა იქნა არჩეული აქციონერების მიერ AGM-ის ყოველ შეხვედრაზე. ბატონი გილაური 

2011 წლიდან იმყოფებოდა BGEO-ს გენერალური დირექტორის პოზიციაზე, ხოლო, 2015 წლის 

სექტემბრიდან დაინიშნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ, მანამდე კი, 2006 წლის 

მაისიდან, იგი ბანკის გენერალური დირექტორის პოზიციას იკავებდა. ბატონი გილაური ასევე არის სს 

„ბიჯეო ჯგუფის“, სს „ბიჯეო საინვესტიციო ჯგუფის“ და სს „ბიჯი ფინანსური ჯგუფის“ გენერალური 

დირექტორი. ამჟამად, იგი იკავებს საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას ღსს „საქართველოს ჯანდაცვის 

ჯგუფში“ და ასევე შემდეგ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას შემდეგ კომპანიებში: სს 

"საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი", ,,m2 უძრავი ქონება“, ,,საქართველოს განახლებადი 

                                                           
2
 წინამდებარე ანგარიშგების მომზადების დღისთვის, ბატონი გილაური აღარ არის ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯომარე, აღნიშნულ თანამდებობაზე დაინიშნა ნილ ჯანინი.  
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ენერგეტიკული კომპანია“ და ,,თელიანი ველი“. ის ასევე არის „საქართველოს გლობალური 

კომუნალურების“ და „აგრონ ჯგუფის“ სამეთვალყურეო საბჭოების წევრი. 

შემოთავაზებული გაყოფის წინ, ბატონი გილაური დაინიშნა ასევე ღსს „საქართველოს კაპიტალის“ 

გენერალურ დირექტორად და თავმჯდომარედ.  

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

ბანკთან მუშაობის დაწყებამდე, ბატონი გილაური მუშაობდა ბანკირის თანამდებობაზე EBRD-ის 

თბილისის და ლონდონის ოფისებში ხუთი წლის განმავლობაში. მისი სამუშაო მოიცავდა ქართულ 

კომპანიებში სავალო და კერძო ინვესტიციების მიმართულებით განხორციელებულ ოპერაციებს.   

განათლება: 

ბატონმა გილაურმა ბაკალავრის ხარისხი მიიღო ბიზნესის კვლევების, ეკონომიკისა და ფინანსების 

სფეროში 1998 წელს, ირლანდიაში, ლიმერიკის უნივერსიტეტში. მოგვიანებით, მან მოიპოვა 

ბრიტანეთის საბჭოს სტიპენდია "Chevening Scholarship", ლონდონის CASS ბიზნეს-სკოლაში 

სასწავლებლად, სადაც მან მაგისტრის ხარისხი მიიღო საბანკო საქმესა და საერთაშორისო ფინანსებში. 

 

■ ნილ ჯანინი 

ვიცე-თავმჯდომარე 

ნილ ჯანინი 2011 წლის 24 ოქტომბერს დაინიშნა BGEO-ს არა-აღმასრულებელ თავმჯდომარედ და მას 

შემდეგ ხელახლა იქნა არჩეულ  AGM-ის ყოველ შეხვედრაზე აქციონერების მიერ. ბატონი ჯანინი არის 

BGEO-ს ნომინაციის კომიტეტის თავმჯდომარე და BGEO-ს ანაზღაურების კომიტეტის წევრი. ბატონი 

ჯანინი ასევე არის ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომლის თავმჯდომარის პოზიციაც  2010 

წლიდან 2015 წლის ივლისამდე ეკავა. ბატონი ჯანინი კვლავ განაგრძობს ბანკის ანაზღაურების 

კომიტეტის წევრად მუშაობას, იგი აღნიშნული კომიტეტის წევრია 2010 წლიდან. 

ბატონი ჯანინი ასევე არის ღსს ,,საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ არა-აღმასრულებელი დირექტორი 

და  სს "საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის" სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 

შემოთავაზებული გაყოფის წინ, ბატონი ჯანინი დაინიშნა ღსს "საქართველოს ბანკის ჯგუფის" 

თავმჯდომარედ. 

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

ბატონი ჯანინი ასრულებს როგორც არაკომერციული, ასევე, კომერციული ორგანიზაციების 

გენერალური დირექტორების კონსულტანტის მოვალეობას და აგრძელებს McKinsey & Company-ისთვის 

საკონსულტაციო მომსახურების მიწოდებას. 2010 წელს ბანკში მუშაობის დაწყებამდე, 27 წლის 

განმავლობაში, 1982 წლიდან თავის საპენსიო პერიოდამდე, ბატონი ჯანინი იყო McKinsey & Company-ის 

დირექტორი პარიზის ოფისში. McKinsey & Company-ში ის მონაწილეობდა საცალო ვაჭრობის, აქტივების 

მართვისა და კორპორატიული საბანკო სექტორების პროექტებში, და ასევე აქტიურად იყო ჩართული 

ორგანიზაციული პრაქტიკის ყველა ასპექტში, მათ შორის, დიზაინში, ხელმძღვანელობაში, 

მმართველობაში, წარმოების გაფართოებასა და ტრანსფორმაციაში. 2009 წელს, დირექტორების 
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ფრანგული ინსტიტუტის წევრად ყოფნისას, ბატონმა ჯანინმა ნაშრომი გამოაქვეყნა კომპანიის 

სტრატეგიის განსაზღვრისა და დანერგვის საკითხებში დირექტორთა საბჭოს პასუხისმგებლობის 

შესახებ. McKinsey & Company-ში მუშაობის დაწყებამდე, ბატონი ჯანინი მუშაობდა Chase Manhattan 

Bank-ში (ამჟამად JP Morgan Chase) ნიუ იორკსა და პარიზში, ასევე,  Procter & Gamble-ში ტორონტოში. 

ბატონი ჯანინი სხვადასხვა დროს მუშაობდა ევროპაში, აზიასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში. ბატონი 

ჯანინი ასევე არის Neil Janin Limited-ის დირექტორი, რომლის მეშვეობითაც ახორციელებს 

საკონსულტაციო მომსახურებებს.  

განათლება: 

ბატონ ჯანინს მიღებული აქვს მაგისტრის ხარისხი იორკის უნივერსიტეტში, ტორონტოში და 

მინიჭებული აქვს საპატიო ხარისხი ეკონომიკისა და საბუღალტრო ანგარიშგების სფეროში მონრეალის 

მაკგილის უნივერსიტეტის მიერ. 

 

■ დევიდ მორისონი3 

უფროსი დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

დევიდ მორისონი დაინიშნა BGEO-ს უფროსი დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორის 

პოზიციაზე 2011 წლის 24 ოქტომბერს და ხელახლა იქნა არჩეული აქციონერთა მიერ თითოეულ AGM-

ზე. ბატონი მორისონი 2013 წლის დეკემბერში BGEO-ს აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარის 

პოზიციაზე დაინიშნა, მანამდე კი, კომიტეტის წევრი იყო. ბატონი მორისონი ასევე არის BGEO-ს 

ანაზღაურების და ნომინაციის კომიტეტების წევრი და 2010 წლიდან ასრულებს ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს და ბანკის აუდიტისა და შრომის ანაზღაურების კომიტეტების წევრის 

ფუნქციას. ბატონი მორისონი ასევე არის ღსს „საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის“ არა-

აღმასრულებელი დირექტორი და სს "საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის" სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრი. 

შემოთავაზებული გაყოფის  წინ ბატონი მორისონი დაინიშნა ღსს „საქართველოს კაპიტალის“ საბჭოს 

წევრად.  

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

ბატონი მორისონი ნიუ-იორკის ადვოკატთა ასოციაციის წევრია და 28 წლის განმავლობაში მუშაობდა 

შპს Sullivan & Cromwell-ში, 2007 წელს მან აღნიშნული ფირმა დატოვა სხვა მიზნების მისაღწევად. Sullivan 

& Cromwell-ში ის იკავებდა ფირმის კონტინენტური ევროპის ოფისების მმართველი პარტნიორის 

პოზიციას. მისი საქმიანობის სფერო მოიცავდა საჯარო კომპანიების საკონსულტაციო მომსახურებას 

ტრანზაქციების კონტექსტში, კაპიტალის მოზიდვიდან და IPO-ებიდან დაწყებული კომპანიების 

შერწყმისა და შესყიდვით დასრულებული. ძირითადი კლიენტები იყვნენ საინვესტიციო ბანკები და 

კომერციული და საწარმოო კომპანიების ფართო სპექტრი. 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, ის იყო 

ევროპის უმსხვილესი პრივატიზაციების და გერმანიის განვითარების ბანკის Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW) მრჩეველი (KfW-ის საფინანსო შვილობილი კომპანიის დირექტორთა საბჭოს წევრი). 

                                                           
3
 წინამდებარე ანგარიშგების მომზადების დღისთვის, ბატონი მორისონი აღარ არის ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
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ბატონი მორისონი არის რამდენიმე პუბლიკაციის ავტორი ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული 

იურიდიული საკითხების შესახებ და აღიარებულია, როგორც წამყვანი ადვოკატი გერმანიასა და 

საფრანგეთში. 2008 წელს ბატონმა მორისონმა ყურადღება გაამახვილა ბუნების დაცვის დაფინანსებაზე. 

იგი გახდა კავკასიის ბუნების ფონდის ("CNF") დამფუძნებელი გენერალური დირექტორი - 

საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ბუნების დაცვის საქველმოქმედო ფონდი. მან 

გენერალური დირექტორის პოზიცია დატოვა 2016 წლის მარტში და ახლა იკავებს დირექტორთა 

საბჭოს თავმჯდომარის პოზიციას იმავე ფონდში, ასევე არის კონსერვაციის ორი ახალი ტრასტ-

ფონდის საბჭოების წევრი, რომელთა დაარსებაშიც დიდი წვლილი შეიტანა 2015 და 2016 წლებში. 

განათლება: 

ბატონმა მორისონმა ბაკალავრის ხარისხი მოიპოვა იელის კოლეჯში, სამართალმცოდნეობაში ხარისხი 

მიიღო კალიფორნიის უნივერსიტეტში, ლოს-ანჯელესში. იგი იყო ფულბრაიტის სტიპენდიანტი 

ფრანკფურტის უნივერსიტეტში.   

 

■ კიმ ბრედლი4 

დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

კიმ ბრედლი დაინიშნა BGEO-ს დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე 2013 

წლის 19 დეკემბერს და ხელახლა იქნა არჩეული აქციონერთა მიერ თითოეულ AGM-ზე. ბატონი 

ბრედლი არის BGEO-ს რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე და BGEO-ს აუდიტისა და ნომინაციის 

კომიტეტების წევრი. ბატონი ბრედლი ასევე დაინიშნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 2013 

წლის დეკემბერში და არის ბანკის რისკების კომიტეტის თავმჯდომარე და ბანკის აუდიტის 

კომიტეტის წევრი. 

შემოთავაზებული გაყოფის  წინ ბატონი ბრედლი დაინიშნა ღსს „საქართველოს კაპიტალის“ საბჭოს 

წევრად.  

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

2013 წლის დასაწყისში, 15 წლიანი მუშაობის შემდეგ, ბატონი ბრედლი პენსიაზე გავიდა Goldman Sachs- 

დან, სადაც უძრავი ქონების ძირითადი ინვესტიციების და უძრავი ქონების მართვის განყოფილებებში 

მუშაობდა. მისი საქმიანობა მოიცავდა ინვესტიციებს ევროპული უძრავი ქონებისა და პრობლემური 

სესხების ბაზრებზე. საინვესტიციო საქმიანობის გარდა, ბატონი ბრედლი ხელმძღვანელობდა Goldman-

ის აქტივების მართვის ფილიალებს საფრანგეთში, იტალიასა და გერმანიაში, სადაც იგი მონაწილეობდა 

ფინანსურ და საგადასახადო აუდიტებში, ასევე, შიდა აუდიტორული საქმიანობის მართვაში. ის ასევე 

იყო Societa Gestione Crediti-ის პრეზიდენტი, იტალიაში Capitalia Service ერთობლივი საწარმოს 

დირექტორთა საბჭოს წევრი და გერმანიაში Archon Capital Bank Deutschland-ის აქციონერთა საბჭოს 

თავმჯდომარე. Goldman Sachs-მდე, იგი იყო უფროსი აღმასრულებელი დირექტორი GE Capital-ში შვიდი 

წლის განმავლობაში, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში, სადაც მისი 

საქმიანობა მოიცავდა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ღონისძიებებს და რესტრუქტურიზაციას, 

                                                           
4
 წინამდებარე ანგარიშგების მომზადების დღისთვის, ბატონი ბრედლი აღარ არის ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი. 
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ასევე შეძენებს. GE Capital-მდე, ბატონი ბრედლი იკავებდა უფროს აღმასრულებელ პოზიციებს 

Manufacturers Hanover Trust-ში (ამჟამად JP Morgan-ის ნაწილი) და Dollar Dry Dock Bank-ში. ის ასევე 

მუშაობდა მშვიდობის კორპუსის მოხალისედ და კონსულტანტად ამერიკის შეერთებული შტატების 

საერთაშორისო განვითარების სააგენტოში, კამერუნში. ბატონ ბრედლის უკავია ფსიქიკური 

ჯანმრთელობის საქველმოქმედო ფონდის დირექტორის პოზიცია. 

განათლება: 

ბატონი ბრედლი ფლობს საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის დიპლომს, რომელიც 

მიღებული აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების სკოლაში, ასევე 

მიღებული აქვს ინგლისური ლიტერატურის ბაკალავრის ხარისხი არიზონას უნივერსიტეტში. 

 

■ ალასდერ (ალ) ბრიჩი 

დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

2011 წლის 24 ოქტომბერს ალ ბრიჩმა დაიკავა BGEO-ს დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი 

დირექტორის პოზიცია და მას შემდეგ  ხელახლა იქნა არჩეული აქციონერთა მიერ ყოველ AGM-ზე. 

ბატონი ბრიჩი არის  BGEO-ს ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე და BGEO-ს რისკების და 

ნომინაციის კომიტეტების წევრი. 2010 წლიდან ბატონი ბრიჩი ასევე არის ბანკის სამეთვალყურეო 

საბჭოს წევრი და ბანკის ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე, ხოლო, 2014 წლის დეკემბრიდან, ის 

ასევე არის ბანკის რისკების კომიტეტის წევრი. 

შემოთავაზებული გაყოფის წინ ბატონი ბრიჩი დაინიშნა ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ საბჭოს 

წევრად.   

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

2013 წელს, ბატონი ბრიჩი გახდა Gemsstock Limited-ის თანადამფუძნებელი, რაც წარმოადგენს UK FCA-

რეგულირებულ ფონდის სამართავ კომპანიას, სადაც ის ასევე იკავებს გენერალური დირექტორის 

პოზიციას. 2010 წელს ბატონმა ბრიჩმა შვეიცარიაში დააფუძნა აქტივების მართვის ფირმა Furka Advisors 

AG, სადაც მუშაობდა გენერალური დირექტორის პოზიციაზე, Gemsstock Limited-ის დაფუძნებამდე, 

რომელიც მართავს Gemsstock-ის ფონდს, რომელსაც წარსულში Gemsstock Growth Fund ეწოდებოდა და 

მის მართვას ბატონი ბრიჩი ახორციელებდა Furka Advisors AG-ში. მისი ადრინდელი კარიერა მოიცავდა 

კვლევას საინვესტიციო ბანკებში, ძირითადად რუსეთში. 2003 წლის იანვარში ბრიჩი გადავიდა 

Brunswick UBS-ში (შემდგომში UBS Russia), სადაც მთავარი ეკონომისტი იყო და მოგვიანებით დაინიშნა 

კვლევისა და მართვის დირექტორის პოზიციაზე, რომელსაც იკავებდა 2007 წლის ოქტომბრამდე. 1998 

წლიდან 2002 წლამდე, ბატონი ბრიჩი იყო რუსეთის და ყოფილი საბჭოთა კავშირის ეკონომისტი 

Goldman Sachs-ში, რომელიც მოსკოვშია დაფუძნებული. ბატონი ბრიჩი ასევე არის 2008 წელს 

დაარსებული ახალი ამბების მომწოდებელი ვებ-გვერდის The Browser.com-ის თანადამფუძნებელი. 

ბატონი ბრიჩი იკავებს დირექტორის პოზიციას Gemsstock Limited-ში, Gemsstock ფონდში, The Browser-ში 

და Furka Holdings AG-ში, რომლებიც კერძო კომპანიებია. ის ასევე არის East Capital-ის მრჩეველი. 

 



                                                                                 პილარ 3  წლიური ანგარიში 2017 / სს საქართველოს ბანკი  

 

   17 
 

განათლება: 

ბატონმა ბრიჩმა ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა ლონდონის ეკონომიკის სკოლაში. ის ასევე 

ფლობს ედინბურგის უნივერსიტეტის მიერ გაცემულ ბაკალავრის ხარისხს მათემატიკასა და 

ფილოსოფიაში.   

 

■ თამაზ გიორგაძე 

დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

თამაზ გიორგაძეს BGEO-ს დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორის პოზიცია უკავია 2013 

წლის 19 დეკემბრიდან და მას შემდეგ, აქციონერების მიერ ხელახლა იქნა არჩეული ყოველ AGM-ზე. 

ბატონი გიორგაძე არის BGEO-ს რისკების და ნომინაციის კომიტეტების წევრი. 

ბატონი გიორგაძე 2013 წლის დეკემბერში ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად დაინიშნა. იგი ბანკის 

ახლად შექმნილი რისკების კომიტეტის წევრია. 

შემოთავაზებული გაყოფის წინ, ბატონი გიორგაძე ასევე დაინიშნა ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ 

საბჭოს წევრად. 

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

2013 წელს ბატონმა გიორგაძემ დააფუძნა Raisin GmbH (ყოფილი SavingsGlobal GmbH), რომელმაც 

პირველმა დაიწყო გლობალური დეპოზიტის შუამავლის ფუნქციის შესრულება ევროპაში და სადაც 

ბატონი გიორგაძე კვლავ განაგრძობს გენერალური დირექტორის პოზიციაზე მუშაობას. აღნიშნული 

კომპანის დაფუძნებამდე ბატონ გიორგაძეს ათწლიანი კარიერა ჰქონდა ბერლინში McKinsey & Company-

ში, სადაც პარტნიორის მოვალეობას ასრულებდა 2009-დან 2013 წლამდე. McKinsey & Company-ში 

მუშაობისას, ის თანამშრომლობდა გერმანიაში, შვეიცარიაში, რუსეთში, საქართველოსა და ვიეტნამში 

არსებულ ბანკებთან, მისი საქმიანობა ეხებოდა სტრატეგიას, რისკის იდენტიფიკაციას და მართვას, 

სადეპოზიტო და საინვესტიციო პროდუქტებს, ოპერაციებს და გაყიდვებს. 1994 წლიდან 1995 წლამდე, 

McKinsey & Company-ში მუშაობის დაწყებამდე, ბატონი გიორგაძე საქართველოს პრეზიდენტის 

თანაშემწედ მუშაობდა საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტში. Raisin GmbH-ის გარდა, ბატონი 

გიორგაძე არ არის სხვა რომელიმე კომპანიის დირექტორი.    

განათლება: 

ბატონ გიორგაძეს მოპოვებული აქვს ორი დოქტორის ხარისხი, ერთი ეკონომიკის დარგში თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან, მეორე კი სოფლის მეურნეობის დარგში Justus-Liebig University Gießen-

დან, გერმანიაში. ბატონი გიორგაძე Justus-Liebig University Gießen-ში სამართალმცოდნეობასაც 

ეუფლებოდა და სწავლა წარჩინებით დაასრულა.  
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■ ჰანა ლოიკანენი5   

დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

ჰანა ლოიკანენი 2015 წლის ივნისში დაინიშნა BGEO-ს დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი 

დირექტორის პოზიციაზე მმართველი საბჭოს მიერ და ხელახლა იქნა არჩეული აქციონერთა მიერ 2016 

წელს AGM-ზე. ქალბატონი ლოიკანენი არის BGEO-ს ნომინაციის კომიტეტისა და რისკების კომიტეტის 

წევრი, ხოლო, 2016 წლის მარტში დაინიშნა BGEO-ს აუდიტის კომიტეტის წევრად. ქალბატონი 

ლოიკანენი ასევე დაინიშნა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად 2015 წლის აგვისტოში. 

ქალბატონი ლოიკანენი 2011-დან 2013 წლამდე BGEO-ს არა-აღმასრულებელი დირექტორის პოზიციაზე 

მუშაობდა, ხოლო, 2010 წლიდან 2013 წლამდე იყო ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.  

შემოთავაზებული გაყოფის წინ, ქალბატონი ლოიკანენი ასევე დაინიშნა ღსს „საქართველოს ბანკის 

ჯგუფის“ საბჭოს წევრად.  

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

ქალბატონ ლოიკანენს აქვს ფინანსურ ინსტიტუტებთან თანამშრომლობის 20 წლიანი გამოცდილება 

რუსეთში და აღმოსავლეთ ევროპაში. ამჟამად, იგი არის East Capital Private Equity AB-ის  მრჩეველი. 

მანამდე, 2007-დან 2012 წლამდე, იგი იყო ჯერ მრჩეველი და შემდეგ კი კერძო წარმომადგენელი და 

კერძო კაპიტალის ხელმძღვანელი East Capital-ში, შვედური აქტივების მართვის კომპანიაში მოსკოვში. 

East Capital-ში მუშაობის დაწყებამდე, ქალბატონი ლოიკანენი იკავებდა ფინური საინვესტიციო ბანკის 

FIM Group-ის გენერალური დირექტორის და ქვეყნის მასშტაბით მენეჯერის პოზიციას რუსეთში, და 

პასუხისმგებელი იყო FIM Group-ის საბროკერო და კორპორატიული ფინანსური ოპერაციების აწყობასა 

და მართვაში რუსეთში. FIM Group-ში მისი მუშაობის დროს, კომპანია საკონსულტაციო მომსახურებას 

უწევდა მსხვილ უცხოურ კომპანიებს M&A საქმიანობის კუთხით რუსეთში. მანამდე, ქალბატონი 

ლოიკანენი მუშაობდა Nordea Finance-ში, სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე პოლონეთში, 

ბალტიისპირეთის და სკანდინავიის ქვეყნებში, სადაც მისი საქმიანობა ეხებოდა ბიზნესის 

განვითარებას, სტრატეგიას და ბიზნესის ინტეგრაციას; ის მუშაობდა SEB-ში, მოსკოვში, სადაც მას 

ევალებოდა SEB-ის საკრედიტო კაპიტალის ბაზრის ოპერაციების რესტრუქტურიზაცია რუსეთში; ის 

მუშაობდა MeritaNordbanken-ში, სანკტ-პეტერბურგში, სადაც მისი საქმიანობა ეხებოდა სავაჭრო 

ფინანსენბს და შესაბამის საბანკო საქმიანობას. BGEO-სა და ბანკში დირექტორობის გარდა, ქალბატონი 

ლოიკანენი არის: არა-აღმასრულებელი დირექტორი და აუდიტის და რისკების კომიტეტების წევრი 

რუსეთში მდებარე Locko Bank-ში, რომელიც მცირე და საშუალო ბიზნესზეა ორიენტირებული; 

სათათრეთში არსებული AKI ბანკის არა-აღმასრულებელი დირექტორი; Locko Bank-ის საინვესტიციო 

საბანკო საქმიანობის შვილობილი კომპანიის Locko Invest-ის არა-აღმასრულებელი დირექტორი. 2014 

წლიდან, ის ასრულებდა ჰელსინკში არსებული დამოუკიდებელი რეგულირებადი ჯანდაცვის 

მართვის კომპანია T&B Capital-ის საბჭოს არა-აღმასრულებელი თავმჯდომარის მოვალეობას. 2017 

წელს, ის დაინიშნა მოსკოვის საფონდო ბირჟაზე რეგისტრირებული და Sociéte Générale Group-ის წევრი 

უნივერსალური ბანკის PJSC Rosbank არა-აღმასრულებელ დირექტორად.  

 

                                                           
5
 წინამდებარე ანგარიშგების მომზადების დღისთვის, ქალბატონი ლოიკანენი დაინიშნა ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტად. 
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განათლება: 

ქალბატონი ლოიკანენი ფლობს ჰელსინკის ეკონომიკის სკოლის მიერ გაცემულ მაგისტრის ხარისხს 

ეკონომიკასა და ბიზნესის ადმინისტრირებაში, და იყო ჰელსინკის ეკონომიკის სკოლის სტიპენდიანტი 

ახალი სამხრეთ უელსის უნივერსიტეტში.   

 
 

■ ჯონათან მუირი 

დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორი   

ჯონათან მუირი დაინიშნა მმართველი საბჭოს მრჩევლად და აუდიტის კომიტეტის წევრად 2017 წლის 

იანვარში, შემდგომ კი, 2017 წლის 20 ივნისს დაინიშნა დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი 

დირექტორის პოზიციაზე, რა დროსაც რჩებოდა აუდიტის კომიტეტის წევრად და შეუერთდა 

ნომინაციის კომიტეტს. ბატონი მუირი ასევე წარმოადგენს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს და 

აუდიტისა და ნომინაციის კომიტეტების წევრს. 

შემოთავაზებული გაყოფის წინ, ბატონი მუირი ასევე დაინიშნა ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ 

საბჭოს წევრად.  

უნარ-ჩვევები და გამოცდილება: 

ბატონ მუირს აქვს 30 წლიანი გამოცდილება ბუღალტერიასა და ფინანსებში. იგი არის LetterOne 

Holdings SA-ის გენერალური დირექტორი და LetterOne Investment Holdings-ის გენერალური დირექტორი. 

LetterOne არის საერთაშორისო საინვესტიციო ბიზნესი, რომელიც შედგება ორი ჯგუფისგან და მიზნად 

ისახავს ინვესტიციების განხორციელებას ჯანდაცვის, ენერგეტიკის, ტელეკომუნიკაციებისა და 

ტექნოლოგიების, და საცალო ვაჭრობის სექტორებში. LetterOne-მდე, ბატონი მუირი იყო გენერალური 

დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხებში (2008-2013) და ფინანსების და კონტროლის ვიცე-

პრეზიდენტი (2003-2008) TNK-BP-ში, რომელსაც შეუერთდა მას შემდეგ რაც ეკავა გენერალური 

დირექტორის მოადგილის პოზიცია ფინანსების საკითხებში SIDANCO-ში, TNK-BP-ის ერთ-ერთ 

მემკვიდრე კომპანიაში. მანამდე, ის იყო გლობალური აუდიტისა და საკონსულტაციო კომპანია Ernst & 

Young-ის პარტნიორი (1985-2000). 

განათლება: 

ბატონმა მუირმა წარჩინებით დაამთავრა წმ. ენდრიუს სახელობის უნივერსიტეტი. იგი არის 

ბრიტანეთში კვალიფიცირებული დიპლომირებული ბუღალტერი და ინგლისის და უელსის 

სერტიფიცირებული ბუღალტრების ინსტიტუტის წევრი.   

 

სამეთვალყურეო საბჭოს მრავალფეროვნება და დამოუკიდებლობა 

ბანკი მიიჩნევს, რომ ბიზნესის ეფექტურად მართვისთვის მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი უნარ-

ჩვევები, ცოდნა, გამოცდილება, მსოფლმხედველობა და მიდგომა, გეოგრაფიული მდებარეობა, 

ეროვნება და სქესი. BGEO-ს მმართველი საბჭო და მისი ნომინაციის კომიტეტი მუშაობს იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ BGEO-ს მმართველმა საბჭომ შეინარჩუნოს უნარ-ჩვევების, გამოცდილების, 
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დამოუკიდებლობისა და საბანკო ცოდნის სწორი ბალანსი, რომელიც აუცილებელია მისი 

პასუხისმგებლობის განსახორციელებლად. 

მსგავსი მიდგომა ვრცელდება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზეც, ხოლო, ამ ორი 

კორპორაციული მართვის სტრუქტურის შემადგენლობა ზუსტად ერთნაირია.  

BGEO-ს მმართველი საბჭო მიიჩნევს, რომ მისი ზომა და შემადგენლობა, ისევე როგორც, ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს ზომა და შემადგენლობა შესაბამისია. კერძოდ, BGEO-ს მმართველმა საბჭომ 

დაადგინა, რომ თითოეული არა-აღმასრულებელი დირექტორი (მმართველი საბჭოს ყველა წევრი, 

გარდა თავმჯდომარისა, რომელიც ასევე არის BGEO-ს გენერალური დირექტორი) დამოუკიდებელია 

ხასიათისა და მსჯელობის თვალსაზრისით. ანალოგიურად, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს დონეზე, 

თითოეული წევრი დამოუკიდებელია ხასიათისა და მსჯელობის თვალსაზრისით. ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს უკავია და / ან ადრე ეკავა მაღალი პოზიციები მრავალ 

მსგავს ინდუსტრიაში, რაც უმნიშვნელოვანეს გარე პერსპექტივას სძენს სამეთვალყურეო საბჭოს 

განხილვებს, მათი გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარების გზით და საშუალებას აძლევს 

მნიშვნელოვნად შეუწყონ ხელი გადაწყვეტილების მიღებას. არცერთ კერძო პირს ან პირთა ჯგუფს არ 

შეუძლია დომინანტური გავლენის მოხდენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე და არცერთ კერძო 

პირზე არ მოდის გაუმართლებელი ნდობა.   

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა თანამდებობაზე ყოფნის საშუალო ვადაა დაახლოებით 4.5 

წელი. ბანკი ყველა სახის მრავალფეროვნებას აფასებს. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოზე ექვსი სხვადასხვა ეროვნების რვა დირექტორი იყო წარმოდგენილი. 

BGEO-ს მმართველ საბჭოზე ფასდება შვიდი არა-აღმასრულებელი დირექტორიდან თითოეულის 

დამოუკიდებლობა და BGEO მიიჩნევს, რომ თითოეული არა-აღმასრულებელი დირექტორი (რომლებიც 

ასევე არიან ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები) დამოუკიდებელი და ობიექტურია. აქედან 

გამომდინარე, დიდი ბრიტანეთის კორპორაციული მმართველობის კოდექსის ("კოდექსი"), და  საბანკო 

საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად, თითოეული დირექტორი  დამოუკიდებელი 

და თავისუფალია ნებისმიერი ურთიერთობის ფარგლებში, რასაც შეეძლო გავლენა ექონია მათ 

გადაწყვეტილებაზე. თითოეულ არა-აღმასრულებელ დირექტორს აქვს ვალდებულება, აცნობოს 

მმართველ საბჭოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელიც ზიანის მომტანია მისი 

დამოუკიდებლობისთვის. 

შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის და სამეთვალყურეო საბჭოს დანიშვნის პროცედურები  

ბანკის დონეზე, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება დაინიშნონ და გათავისუფლდნენ GMS-ზე, 

ბანკის წესდებით განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად. საბანკო რეგლამენტი შეიცავს გარკვეულ 

შეზღუდვებს იმის შესახებ, თუ ვინ შეიძლება გახდეს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, მაგალითად, 

ფულის გათეთრების, ტერორიზმის დაფინანსების ან ეკონომიკური დანაშაულისათვის 

მსჯავრდებული პირის არჩევა დაუშვებელია ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოზე. სამეთვალყურეო 

საბჭოს თითოეული წევრის მუშაობის სავალდებულო ვადაა ოთხი წელი. სამეთვალყურეო საბჭოს, 

ასევე ხმის უფლების მქონე აქციების მფლობელ თითოეულ აქციონერს უფლება აქვს, წარმოადგინოს 

რეკომენდაცია  სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ ვაკანტურ ადგილზე, ერთი ან მეტი 

კანდიდატისთვის. 
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გარდა ამისა, აქციების მფლობელებს, რომლებიც წარმოადგენენ სააქციო კაპიტალის მინიმუმ 20.0% -ს,  

უფლება აქვთ, საკუთარი წარმომადგენელი წარადგინონ სამეთვალყურეო საბჭოს ვაკანტურ ადგილზე. 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს ირჩევენ ერთობლივი კენჭისყის შედეგად. სამეთვალყურეო საბჭოს 

წევრი შეიძლება ამავე დროს იყოს დირექტორთა საბჭოს წევრი. დირექტორთა საბჭოს წევრები არ 

შეიძლება ფლობდნენ სამეთვალყურეო საბჭოს ადგილების უმრავლესობას. ბანკის წესდების 

თანახმად, სამეთვალყურეო საბჭო ირჩევს თავმჯდომარესა და ვიცე-თავმჯდომარეს მისი წევრებისგან. 

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე (ან მისი არყოფნის შემთხვევაში, ვიცე-თავმჯდომარე) იწვევს 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომებს და განსაზღვრავს დღის წესრიგს. ნებისმიერ წევრს შეუძლია დღის 

წესრიგში საკითხის დამატება ან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მოწვევის მოთხოვნა. 

სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრები ტარდება მინიმუმ კვარტალში ერთხელ. წერილობითი 

შეტყობინება შესაბამის დღის წესრიგთან ერთად უნდა გაიგზავნოს კრებამდე მინიმუმ 8 დღით ადრე. 

BGEO-ს და ბანკს მიაჩნიათ, რომ შემდგომი ღონისძიებების ეფექტიანი დაგეგმვა ამცირებს 

კვალიფიციური და გამოცდილი კადრის წასვლასთან ან არარსებობასთან დაკავშირებულ რისკებს. 

ბანკი აღიარებს ამას და მისი მიზანია უზრუნველყოს, რომ სამეთვალყურეო საბჭო და მენეჯმენტი 

ყოველთვის სათანადოდ იყოს დაკომპლექტებული წევრების უნარებისა და გამოცდილების 

გათვალისწინებით, რათა ეფექტურად და წარმატებით იქნას მიღწეული ბანკის სტრატეგია. ბანკი ასევე 

აღნიშნავს, რომ მუშაობის გრძელვადიანი ვადა განაპირობებს ბანკის სპეციფიკური ცოდნის 

გაღრმავებას, რაც მნიშვნელოვანია ხარისხის შენარჩუნების მიზნით.  

შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვა და BGEO-ს მმართველი საბჭოს დანიშვნის პროცედურები   

BGEO-ს დონეზე, მმართველი საბჭოს ნომინაციის კომიტეტი პასუხისმგებელია დირექტორისა და 

ჯგუფის აღმასრულებელი მენეჯმენტის შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვაზე. მმართველ საბჭოს 

ახალი დირექტორების დანიშვნა ფორმალური, მკაცრი და გამჭვირვალე პროცედურაა. 

BGEO-ს შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის მოდელი ზოგჯერ მოიცავს დამოუკიდებელი გარე 

მრჩევლების მონაწილეობას BGEO-ს მმართველი საბჭოს და კომიტეტების საქმიანობაში. ამ გზით, BGEO 

და ბანკი ახერხებენ ობიექტური მოსაზრების მიღებას გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და 

შეუძლიათ დაადგინონ, აქვს თუ არა ინდივიდუალურ მრჩეველს  საჭირო უნარ-ჩვევები და ფლობს თუ 

არა საკმარის ცოდნას საბანკო საქმიანობის სფეროში, რათა დაინიშნოს დამოუკიდებელ არა-

აღმასრულებელ დირექტორად და / ან ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად. 

საანგარიშო წლის განმავლობაში, ჯონათან მუირმა, რომელიც 2017 წლის 1 იანვარს BGEO-ს მმართველი 

საბჭოს მრჩევლად და აუდიტის კომიტეტის წევრად დაინიშნა,  2017 წლის 20 ივნისს არა-

აღმასრულებელი  დირექტორის პოზიციაზე დაინიშნა.  მმართველ საბჭოში დანიშვნისთანავე, შეწყდა 

მისი ხელშეკრულება კონსულტანტის თანამდებობაზე დანიშვნის შესახებ.  იგი მოგვიანებით ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრადაც დაინიშნა. 

პოზიციის დაკავებისას, არა-აღმასრულებელ დირექტორებს გადაეცემათ წერილი პოზიციაზე 

დანიშვნის შესახებ, სადაც მოცემულია მათი დირექტორობის ვადა და პირობები, გადასახდელი 

თანხები და მუშაობის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა. თითოეული არა-აღმასრულებელი დირექტორი 

ვალდებულია წელიწადში დაახლოებით 25-35 დღე დაუთმოს აღნიშნულ პოზიციას. დამატებითი 

დრო მოითხოვება მათ მიერ BGEO-ს მმართველი საბჭოს კომიტეტის წევრების და/ან BGEO-ს 
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მმართველი საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარის პოზიციაზე ვალდებულების შესრულებისთვის. BGEO 

კმაყოფილია იმით, რომ ყველა არა-აღმასრულებელი დირექტორი საჭირო დროს ხარჯავს, რათა ხელი 

შეუწყოს BGEO-ს მმართველი საბჭოს ეფექტიანობას. არა-აღმასრულებელი დირექტორებისთვის 

განკუთვნილი წერილი პოზიციაზე დანიშვნის შესახებ ხელმისაწვდომია ბანკის რეგისტრირებულ 

ოფისში და მათი შემოწმება შესაძლებელია როგორც ოფისის სამუშაო საათებში, ასევე წლიურ საერთო 

კრებაზე - კრების დაწყებამდე 15 წუთის განმავლობაში და კრების დროს.   

არა-აღმასრულებელ დირექტორად გარეშე პირის დანიშვნა ან მისთვის სხვა მნიშვნელოვანი 

ვალდებულების დაკისრება საჭიროებს BGEO-ს მმართველი საბჭოს წინასწარ თანხმობას. არა-

აღმასრულებელი დირექტორები იკავებენ დირექტორის ან სხვა გარე პოზიციებს სხვა კომპანიებში, 

მაგრამ BGEO-ს მმართველი საბჭო დარწმუნებულია, რომ მათ საკმარისი დრო აქვთ, რათა შეასრულონ 

BGEO-ს დირექტორის მოვალეობები და რომ სხვა გარე დირექტორის პოზიციების ფლობის შედეგად 

BGEO-ს და ბანკს აწვდიან ღირებულ გამოცდილებას. 

სამეთვალყურეო საბჭოს და BGEO-ს მმართველი საბჭოს როლი 

როგორც BGEO-ს მმართველ საბჭოს, ასევე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ძირითადი მოვალეობაა 

ბანკის ხანგრძლივი წარმატების უზრუნველყოფა, ხელმძღვანელობის მიმართვით აქციონერებისთვის 

მდგრადი ღირებულების შექმნისა და მიწოდებისკენ. აღნიშნული ხორციელდება ბანკის სტრატეგიის 

განსაზღვრით და განხორციელებით ხელმძღვანელობის მიერ. სამეთვალყურეო საბჭო 

ანგარიშვალდებულია აქციონერების მიმართ ბანკის ფინანსური ფუნქციონირების თვალსაზრისით.  

ბანკი მიიჩნევს, რომ მისი სტრატეგიის წარმატებით განხორციელებისთვის საჭიროა სტრატეგიის 

შესაბამისობა ბანკის შიდა მართვის ჩარჩოსთან. ბანკი განიხილავს რისკის მართვის და შიდა 

კონტროლის მძლავრ სისტემას, როგორც მნიშვნელოვან საშუალებას, რათა განხორციელდეს ბანკის 

სტრატეგია, ხოლო რისკის აპეტიტი დადგინდეს და რისკი განისაზღვროს, შეფასდეს, მოხდეს მისი 

მართვა და ეფექტური ანგარიშგება.   

ზედა დონეზე ბანკის ძირითადი ღირებულებების დადგენის და ხელმძღვანელობის 

დემონსტრირებით, მმართველობას შეუძლია ძირითადი პოლიტიკის და პროცედურების 

განხორციელება, რომლებიც ბანკის მიერ შექმნილია იმ მოლოდინით, რომ ყველა თანამშრომელი 

იმოქმედებს ეთიკურად და გამჭვირვალედ მის მიერ შესრულებული ყველა ოპერაციის ფარგლებში.  

მმართველობის მიერ სტრატეგიის განხორციელება და ფინანსური შედეგები ასევე ექვემდებარება 

მონიტორინგს. მიუხედავად იმისა, რომ საბოლოო მიზანი ხანგრძლივი ზრდაა, ბანკს ასევე ესაჭიროება 

მოკლევადიანი მიზნების დასახვა, ამიტომ, საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს მართებული ბალანსი 

ამ ორს შორის.  

ბანკი ითვალისწინებს ნაკისრ ვალდებულებებს და იმას, თუ რა ზემოქმედება შეიძლება მოახდინოს 

მისმა გადაწყვეტილებებმა ბანკის სხვადასხვა დაინტერესებულ მხარეზე, მაგალითად, 

თანამშრომლებზე, აქციონერებზე, კლიენტებზე და მომხმარებლებზე, ზოგადად გარემოზე და 

საზოგადოებაზე.  

იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნას ბანკის მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობების შესრულება, 

სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დასამტკიცებლად იქნა წარმოდგენილი სპეციფიკური ძირითადი 
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გადაწყვეტილებები. ამასთან, სამეთვალყურეო საბჭო პერიოდულად მიიღებს ანგარიშებს და 

რეკომენდაციებს ნებისმიერი საკითხის შესახებ, რომლებსაც იგი ბანკისთვის მნიშვნელოვნად 

მიიჩნევს.  

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს პასუხისმგებლობები მოიცავს შემდეგს: 

 დირექტორთა საბჭოს საქმიანობის ზედამხედველობა; 

 გენერალური დირექტორისა და სხვა დირექტორების დანიშვნა და გათავისუფლება, მათთან 

სამუშაო კონტრაქტების გაფორმება და შეწყვეტა, ასევე დირექტორთა საბჭოს წევრებისათვის 

ქცევის კოდექსის შემუშავება; 

 ბანკის პოლიტიკისა და სხვა მარეგულირებელი მოთხოვნების დამტკიცება და შეცვლა; 

 საბანკო ანგარიშების და ქონების შემოწმება, სალარო აპარატების, ფასიანი ქაღალდების და 

აქტივების შემოწმების ჩათვლით, პირადად ან მოწვეული ექსპერტების დახმარებით; 

 დირექტორთა საბჭოსგან ბანკის საქმიანობის შესახებ ანგარიშების მოთხოვნა (მათ შორის, 

ასოცირებული კომპანიებისა და შვილობილი კომპანიების შესახებ) და შიდა აუდიტის ან გარე 

ინსპექტირების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის გადახედვა; 

 საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო საერთო კრების ჩატარება; 

 წლიური ანგარიშების და დირექტორთა საბჭოს მიერ მოგების განაწილებაზე გაკეთებული 

შემოთავაზებების განხილვა; 

 ბანკის წარმოდგენა ბანკის გენერალური დირექტორისა და სხვა დირექტორების წინააღმდეგ 

მიმდინარე სამართალწარმოების ფარგლებში; 

 წლიური ბიუჯეტის დამტკიცება; 

 აუდიტის კომიტეტის წევრების არჩევა და გათავისუფლება; და 

 გადაწყვეტილების მიღება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 

სამეთვალყურეო საბჭოს საქმიანობა 

წელიწადის განმავლობაში, ჩვეულებრივ ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს ოთხი დაგეგმილი 

შეხვედრა იმართება. რაც შეეხება დანარჩენ შეხვედრებს (60 შეხვედრა 2017 წელს და 57 შეხვედრა 

2016 წელს), მსჯელობა და საკითხების დამტკიცება განხორციელდა ტელეკონფერენციის ან ელ-

ფოსტით მიმოწერის გზით. შეხვედრების დიდი რაოდენობა გამოწვეულია იმ ფაქტით, რომ 

სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს კორპორატიულ სესხებს (დიდი მოცულობის), ასევე, 

საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციის თანახმად, ყველა შიდა ტრანზაქცია საჭიროებს 

სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობას.   

თითოეულ დაგეგმილ შეხვედრაზე, სამეთვალყურეო საბჭო ანგარიშს იღებს თავმჯდომარისგან, 

გენერალური დირექტორისგან და გენერალური დირექტორის მოადგილისგან ფინანსების 

საკითხებში ბანკის მუშაობის და შედეგების შესახებ. ძირითადი შვილობილი კომპანიების 

გენერალური დირექტორები და ბანკის გენერალური დირექტორების მოადგილეები 

რეგულარულად აწვდიან სამეთვალყურეო საბჭოს ინფორმაციას თავიანთ სეგმენტში მთელი წლის 

განმავლობაში მუშაობის, სტრატეგიული განვითარების და ინიციატივების შესახებ. გენერალური 

დირექტორის მოადგილე რისკების მიმართულებით, გენერალური მრჩეველი და ინვესტორებთან 

ურთიერთობის განყოფილების უფროსი რეგულარულად აბარებენ ანგარიშს სამეთვალყურეო 

საბჭოს სრულ შემადგენლობას. სამეთვალყურეო საბჭო განახლებულ ინფორმაციას იღებს ბანკის 
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ოპერატიული ნაწილიდან შიდა კონტროლის, რისკების მართვის, შესაბამისობის, შიდა აუდიტის, 

ადამიანური რესურსების და კორპორატიული პასუხისმგებლობის საკითხების შესახებ.  

ტიპიური კვარტალური შეხვედრა მოიცავს მსჯელობას შემდეგი საკითხების შესახებ:  

 კომიტეტის თავმჯდომარეებისგან მიღებული განახლებული ინფორმაცია შესაბამისი 

კომიტეტის წინა დღეს გამართულ სხდომაზე განხილულ საკითხებზე; 

 მაკროეკონომიკური გარემო; 

 ფინანსური მაჩვენებლები; 

 ბიზნეს სეგმენტის შედეგები და განვითარება; 

 სიღრმისეული მსჯელობა სტრატეგიისა და შესრულების მაჩვენებლების შესახებ ერთ ან მეტ 

ბიზნეს ერთეულში; 

 ახალი სტრატეგიული ინიციატივები და სტრატეგიის პროგრესი; 

 განახლებული ინფორმაცია მარეგულირებელი, საკანონმდებლო და სხვა კორპორატიული 

მართვის შესახებ; 

 განვითარება ძირითადი რისკების და რისკების მართვის მიმართულებით. 

რისკების მართვის ჩარჩოს და შიდა კონტროლის სისტემის დეტალური შეფასება ხორციელდება 

მინიმუმ წელიწადში ორჯერ რისკების მართვის და აუდიტის კომიტეტების მეშვეობით ან სრული 

სამეთვალყურეო საბჭოს მეშვეობით.  

სამეთვალყურეო საბჭოს შეხვედრები მოქნილია, რათა უზრუნველყოფილი იყოს საგანგებო 

საკითხების მოგვარება მათი წარმოშობისთანავე, შეძლებისდაგვარად სწრაფად. უკანასკნელ წელს, 

2017 წლის მარტის შემდეგ გამართულ თითოეულ შეხვედრაზე დღის წესრიგში იყო ბანკის და BGEO-

ს საინვესტიციო ბიზნესის გაყოფასთან დაკავშირებული საკითხები.  

თავმჯდომარე ხვდება გენერალურ დირექტორს თითოეული კრების შემდეგ, შემდგომი 

ღონისძიებების შესათანხმებლად და იმაზე სამსჯელად, რამდენად ეფექტური იყო შეხვედრა.  

თავმჯდომარე და გენერალური დირექტორი ინარჩუნებენ ხშირ კონტაქტს (პირადად ან სხვა სახით) 

ერთმანეთთან და სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრებთან მთელი წლის განმავლობაში 

ოფიციალური შეხვედრების მიღმაც.  

სამეთვალყურეო საბჭოს მუშაობის დაწყება, მიმდინარე ტრენინგი და პროფესიული განვითარება 

თანამდებობაზე დანიშვნისთანავე, სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრი ერთვება 

მოსამზადებელ პროგრამაში, რომლის განმავლობაშიც ის ხვდება აღამსრულებელი მმართველობის 

წევრებს, იღებს ინფორმაციას სამეთვალყურეო საბჭოს და ინდივიდუალური დირექტორების, ასევე 

თითოეული სამეთვალყურეო საბჭოს კომიტეტის ფუნქციისა და აღნიშნული კომიტეტების 

უფლებამოსილების შესახებ. ახალ წევრს აცნობენ იურიდიულ და სხვა ვალდებულებებს.  

ბანკი ვალდებულია, უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მუდმივი განვითარება, რათა 

მათ საკუთარ ცოდნაზე დაყრდნობით შეიქმნან დეტალური წარმოდგენა იმ ბიზნესის, ბაზრების და 

მარეგულირებელი გარემოს შესახებ, რომელშიც ბანკი ახორციელებს საკუთარ საქმიანობას და 

ცვალებადი კორპორატიული მმართველობის ჩარჩოს შესახებ.  
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ყველა დირექტორი მონაწილეობდა 2017 წელს მიმდინარე ტრენინგსა და პროფესიული 

განვითარების პროგრამაში, მათ შორის ბრიფინგებში, ობიექტზე განხორციელებულ ვიზიტებში, 

განვითარების შესახებ ჩატარებულ სესიებში და პრეზენტაციებში, რომლებსაც მმართველობის 

წევრები, გარე სპიკერები და ბანკის პროფესიონალი კონსულტანტები წარადგენდნენ.  

ბანკი ასევე უზრუნველჰყოფს სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრის წვდომას სამეთვალყურეო 

საბჭოს მდივნის კონსულტაციებზე, ასევე დამოუკიდებელი პროფესიონალების კონსულტაციებზე, 

ბანკის ხარჯებით, მათი პასუხისმგებლობის ფარგლებში არსებული ნებისმიერი საკითხის შესახებ.   

BGEO-ს მმართველი საბჭოს მუშაობის შეფასება  

BGEO-ს მმართველი საბჭო და შესაბამისად, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო მუდმივად ცდილობს 

გააუმჯობესოს მისი ეფექტიანობა და აღიაროს, რომ მისი წლიური შეფასების პროცესი ამ მიზნის 

მისაღწევად მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. BGEO-ს გარე შემფასებელი Lintstock დაქირავებული იქნა 

2017 წელს, რათა განახორციელოს BGEO-ს მმართველი საბჭოს, კომიტეტებისა და დირექტორების 

ყოვლისმომცველი შეფასება. 

შეფასების შედეგები დეტალურად განიხილეს BGEO-ს მმართველი საბჭოს სხდომაზე და მმართველმა 

საბჭომ მომავალი წლისთვის პრიორიტეტები განსაზღვრა. 2017 შეფასების თანახმად, BGEO-ს 

მმართველი საბჭო და მისი კომიტეტები ეფექტურად ასრულებენ სამუშაოს. 

საერთო ჯამში, BGEO-ს მმართველი საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭო განიხილება როგორც ძლიერი 

დანაყოფები, რომლებიც უზრუნველყოფენ კარგ ბალანსს, და ცოდნისა და გამოცდილების 

ერთობლიობას, და ნამდვილ მრავალფეროვნებას თვალსაზრისისა და პერსპექტივის კუთხით. 

მმართველი საბჭოს კრებაზე დასწრება 

2017 წელს  BGEO-ს მმართველი საბჭოს კრებებზე დასწრების შესახებ ინფორმაცია მოცემულია ქვემოთ:   

წევრები 
საბჭო 

დაესწრო  შესაძლო მაქსიმალური 

ნილ ჯანინი 9 10 

დევიდ მორისონი 10 10 

კიმ ბრედლი 10 10 

ალ ბრიჩი 10 10 

თამაზ გიორგაძე 10 10 

ირაკლი გილაური 10 10 

ჰანა ლოიკანენი 10 10 

ჯონათან მუირი 1 5 5 

 
1 ჯონათან მუირი დაინიშნა BGEO-ს მმართველ საბჭოში 2017 წლის 20 ივნისს.    

რაც შეეხება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს, ზემოთ აღწერილი შეხვედრების გარდა, თითოეული 

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თანდასწრებით, 60-მდე შეხვედრა შედგა კორესპონდენციით, რომლის 

დროსაც განხილული იყო საკითხები ყველა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მონაწილეობით. 
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 კომიტეტები 

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს და BGEO-ს მმართველ საბჭოს გადანაწილებული აქვთ 

უფლებამოსილება შესაბამის მმართველი საბჭოს კომიტეტებზე, რათა ამ უკანასკნელებმა მათთვის 

შეასრულონ გარკვეული ამოცანები, ეფექტიანად ფუნქციონირების თვალსაზრისით და საჭირო დონის 

ყურადღების მისაქცევად შესაბამისი საკითხების განხილვისას, და რათა უზრუნველყოფილი იყოს 

დამოუკიდებელი ზედამხედველობა ფინანსური, აუდიტის, შიდა კონტროლისა და რისკების 

საკითხების, და ანაზღაურების განხილვის კუთხით; თუმცა, ამავდროულად, ისინი იტოვებენ 

უფლებამოსილებას დაამოწმონ გარკვეული ძირითადი საკითხები, როგორც ეს წარმოდგენილია 

სამეთვალყურეო საბჭოსთვის მინდობილი ბანკის დონეზე განსახილველი საკითხების ფარგლებში, და 

რომელიც ყოველწლიურად გადაიხედება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ. 

2017 წელს, BGEO-ს მმართველ საბჭოში შედიოდა ოთხი კომიტეტი: რისკების, აუდიტის,  ანაზღაურების 

და ნომინაციის, რომელებიც შედგებოდნენ მხოლოდ დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი 

დირექტორებისგან (გარდა აუდიტის კომიტეტისა, რომლის წევრიც იყო ჯონათან მუირი, და რომელიც 

გახდა არა-აღმასრულებელი დირექტორი 2017 წლის 20 ივნისს). 

BGEO-ს მმართველი საბჭოს რისკების, აუდიტისა და შრომის ანაზღაურების კომიტეტების ფუნქციები 

არსებითად იგივეა, რაც ქვემოთ არის აღწერილი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს შესაბამისი 

კომიტეტების მიმართ. რაც შეეხება ნომინაციის კომიტეტს, რომელიც არ არის ცალკე წარმოდგენილი 

ბანკის დონეზე, იგი უზრუნველჰყოფს BGEO-ს მმართველი საბჭოს (და იდენტური შემადგენლობის 

კვალობაზე, ასევე ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს) სათანადო ბალანსს უნარ-ჩვევების, გამოცდილების, 

დამოუკიდებლობის და ჯგუფის ცოდნის თვალსაზრისით, რათა შესაძლებელი იყოს შესაბამისი 

მმართველი საბჭოსთვის ჯგუფის დონეზე სტრატეგიული მიმართულების დადგენა და მონიტორინგი, 

და რათა განახორციელოს საკუთარი მოვალეობები მმართველობის უმაღლესი სტანდარტების და 

მმართველი საბჭოს მრავალფეროვნებისკენ სწრაფვის შესაბამისად. ის პასუხისმგებელია ჯგუფის 

დონეზე დირექტორებისა და მენეჯმენტის შემდგომი დანიშვნების თანამიმდევრულობაზე. 

ბანკის დონეზე სამეთვალყურეო საბჭოს გააჩნია სამი კომიტეტი:   

 აუდიტის კომიტეტი 

 რისკების კომიტეტი და; 

 ანაზღაურების კომიტეტი. 

 

■ აუდიტის კომიტეტი 

აუდიტის კომიტეტი ეხმარება სამეთვალყურეო საბჭოს ბანკის ფინანსური და ანგარიშგების 

პროცესების ზედამხედველობაში. იგი მონიტორინგს უწევს ფინანსური ანგარიშგების მთლიანობას და 

პასუხისმგებელია შიდა აუდიტის ფუნქციისა და გარე აუდიტორის მართვაზე, უკან სამეთვალყურეო 

საბჭოსთვის ანგარიშის ჩაბარებით. ის განიხილავს პოლიტიკის, პროცედურებისა და სისტემების 

ეფექტიანობას, რომელიც უკავშირდება, სხვა ოპერაციულ რისკებთან ერთად, შესაბამისობას, IT-სა და 

ინფორმაციულ უსაფრთხოებას (მათ შორის კიბერ-უსაფრთხოებას), და მჭიდროდ თანამშრომლობს 

რისკების კომიტეტთან რისკის მართვის და შიდა კონტროლის ჩარჩოს ეფექტიანობის შესაფასებლად. 

აუდიტის კომიტეტი აკონტროლებს მენეჯმენტს შიდა კონტროლისა და რისკების მართვის სისტემებზე 

ფინანსური ანგარიშგების პროცესთან დაკავშირებით.   
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■ რისკების კომიტეტი 

რისკების კომიტეტის ძირითადი ფუნქცია ეხება რისკის ზედამხედველობას. იგი განიხილავს ბანკის 

რისკის აპეტიტს სტრატეგიის შესაბამისად, განსაზღვრავს და აკონტროლებს რისკის გამჟღავნებას და 

რისკების მართვის ინფრასტრუქტურას, აკონტროლებს რისკების მართვის სტრატეგიის 

განხორციელებას, და აუდიტის კომიტეტთან ერთად, აფასებს რისკის მართვის და შიდა კონტროლის 

ჩარჩოს ეფექტიანობას. 

■ ანაზღაურების კომიტეტი 

ანაზღაურების კომიტეტი განიხილავს და სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციას უწევს გენერალური 

დირექტორის, გენერალური დირექტორის მოადგილეებისა და აღმასრულებელი მენეჯმენტისთვის 

შრომის ანაზღაურების წესს, რათა უზრუნველჰყოს ანაზღაურების პაკეტების მეშვეობით ბანკის 

გრძელვადიანი წარმატება და ხელმძღვანელობის სათანადოდ დაჯილდოვება ბანკის საქმიანობაში 

მათი წვლილის გათვალისწინებით, ფართო საბაზრო პირობებისა და აქციონერის შეხედულებების 

კონტექსტში. კომიტეტი განსაზღვრავს ზემოთ ჩამოთვლილ პოზიციებზე ანაზღაურების პაკეტებს, 

მათი დასაქმების პირობებთან ერთად და აფასებს აღმასრულებელი მენეჯმენტის მუშაობას KPI-ების 

მიმართ.  

სამეთვალყურეო საბჭოსთან ანგარიშგების პირობები   

თითოეული კომიტეტისთვის განსაზღვრული და შეთანხმებულია პირობები, რომლებიც 

ყოველწლიურად განიხილება თითოეული კომიტეტის მიერ და ნებისმიერ ცვლილებას ამტკიცებს 

BGEO-ს მმართველი საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭო, შესაბამისად. 

ყველა არა-აღმასრულებელ დირექტორს აქვს მუდმივი მოწვევა კომიტეტის სხდომებზე (დასწრება არ 

იზღუდება მხოლოდ კომიტეტის წევრებზე). 

კომიტეტის კრებაზე დასწრება 

ქვემოთ წარმოდგენილია BGEO-ს კომიტეტის კრებებზე დასწრების დეტალები, სადაც თავმჯდომარის 

გრაფა აღნიშნულია ნაცრისფრად. BGEO-ს მმართველი საბჭოს კომიტეტის სხდომების დღის წესრიგი 

მოიცავდა ბანკის ოპერაციებთან დაკავშირებულ საკითხებსაც. 

წევრები 

აუდიტის კომიტეტი რისკების კომიტეტი 

დაესწრო 
შესაძლო 

მაქსიმალური 
დაესწრო 

შესაძლო 

მაქსიმალური 

ნილ ჯანინი – – – – 

დევიდ მორისონი 10 10 – – 

კიმ ბრედლი 10 10 4 4 

ალ ბრიჩი – – 4 4 

თამაზ გიორგაძე 10 10 4 4 

ირაკლი გილაური – – – – 

ჰანა ლოიკანენი 10 10 4 4 

ჯონათან მუირი 9 10 – – 
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წევრები 

ნომინაციის კომიტეტი ანაზღაურების კომიტეტი 

დაესწრო 
შესაძლო 

მაქსიმალური 
დაესწრო 

შესაძლო 

მაქსიმალური 

ნილ ჯანინი 2 2 3 3 

დევიდ მორისონი 2 2 3 3 

კიმ ბრედლი 2 2 – – 

ალ ბრიჩი 2 2 3 3 

თამაზ გიორგაძე 2 2 – – 

ირაკლი გილაური – – – – 

ჰანა ლოიკანენი 2 2 – – 

ჯონათან მუირი 2 2 – – 

 

3.4. აღმასრულებელი მმართველები 

2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ბანკის დირექტორთა საბჭო შედგებოდა ქვემოთ 

ჩამოთვლილი წევრებისგან. დირექტორთა საბჭოს ყველა წევრის ბიზნეს მისამართია საქართველო, 

თბილისი 0160, გაგარინის ქ. 29ა.  .  
 

სახელი ამჟამინდელი პოზიცია 

კახა კიკნაველიძე გენერალური დირექტორი 

დავით წიკლაური გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხებში 

ლევან ყულიჯანიშვილი გენერალური დირექტორის მოადგილე, ოპერაციები 

მიხეილ გომართელი 
გენერალური დირექტორის მოადგილე, საცალო საბანკო ოპერაციები - 

ექსპრეს-ბანკინგი და ბრენდის ოპერაციები   

რამაზ კუკულაძე 
გენერალური დირექტორის მოადგილე, MSME და პრემიუმ საცალო 

ბიზნეს-ბანკინგი   

ვასილ ხოდელი 
გენერალური დირექტორის მოადგილე, კორპორატიული საინვესტიციო 

საბანკო საქმიანობა    

გიორგი ჭილაძე გენერალური დირექტორის მოადგილე, რისკების მიმართულებით   

ალექსანდრ კაცმანი1
 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, ადამიანური რესურსების 

მართვა და ბრენდინგი   

 
1 ალექსანდრ კაცმანმა დატოვა აღნიშნული პოზიცია 2018 წლის 1 თებერვალს.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ქვემოთ წარმოდგენილია აღმასრულებელი მენეჯმენტის წევრების პროფესიული გამოცდილება:    
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■ კახა კიკნაველიძე 

გენერალური დირექტორი 

ბატონი კიკნაველიძე ბანკის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა 2016 წლის სექტემბერში. მანამდე, 

ბატონი კიკნაველიძე მუშაობდა BGEO-ს დამოუკიდებელი არა-აღმასრულებელი დირექტორის 

პოზიციაზე 2011 წლის ოქტომბრიდან 2016 წლის სექტემბრამდე, რა დროსაც ის იკავებდა BGEO-ს 

აუდიტის, რისკებისა და ნომინაციის კომიტეტების წევრის პოზიციებს, და ასევე იყო ბანკის 

სამეთვალყურეო საბჭოსა და აუდიტის კომიტეტის წევრი 2008 წლიდან. ბატონ კიკნაველიძეს 15 

წელზე მეტის გამოცდილება აქვს ფინანსურ მომსახურებაში, მათ შორის UBS და Troika Dialog-ში. ის იყო 

ლონდონში დაფუძნებული ინვესტიციების მმართველი კომპანიის Rioni Capital Partners-ის 

დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი, რომელიც დატოვა 2016 წლის ბოლოს. ბატონმა 

კიკნაველიძემ ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკის სფეროში მიიღო საქართველოს აგრარულ 

უნივერსიტეტში, თბილისში, საქართველოში, ხოლო, მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა Emory-ის 

უნივერსიტეტში, ატლანტაში, აშშ-ში.
6 

 

■ დავით წიკლაური 

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხებში  

ბატონი წიკლაური 2017 წლის სექტემბერში დაინიშნა ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილედ 

ფინანსების საკითხებში. მანამდე, 2017 წლის იანვრიდან, იგი იყო გენერალური დირექტორის 

მოადგილე კორპორატიული საინვესტიციო ბანკინგის მიმართულებით. ბანკში მუშაობის დაწყებამდე, 

ბატონი წიკლაური იყო გენერალური დირექტორის მოადგილე კოპორატიული ბანკინგის 

მიმართულებით „თიბისი ბანკში“ და აღნიშნულ პოზიციას იკავებდა 2014 წლიდან. „თიბისი ბანკში“ 

მუშაობის დაწყებამდე, 2011 წლიდან, ბატონი წიკლაური მუშაობდა Deutsche Bank-ში, კაპიტალის 

ბაზრებისა და სახაზინო გადაწყვეტილებების გუნდის ვიცე-პრეზიდენტად, სადაც მან მუშაობა დაიწყო 

როგორც კომპანიონმა სავალო კაპიტალური ბაზრების დეპარტამენტში, 2008 წელს. ბატონ წიკლაურს 

მაგისტრის ხარისხი მიღებული აქვს ლონდონის ბიზნეს სკოლაში.   

 

■ ლევან ყულიჯანიშვილი 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, ოპერაციები 

ბატონი ყულიჯანიშვილი 2017 წლის სექტემბერში დაინიშნა ბანკის გენერალური დირექტორის 

მოადგილედ ოპერაციების მიმართულებით. დანიშვნამდე, ის იყო ჯგუფის გენერალური დირექტორის 

მოადგილე ფინანსების საკითხებში (2016 წლის თებერვლიდან), მანამდე კი, სს „საქართველოს ბანკის“ 

გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხებში. ბანკში მუშაობის 19 წლის მანძილზე, 

ბატონი ყულიჯანიშვილი იკავებდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებს, მათ შორის იყო 

შესაბამისობისა და შიდა კონტროლის უფროსი (2009 წლიდან გენერალური დირექტორის 

მოადგილედ დანიშვნამდე ფინანსების საკითხებში), შიდა აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი (2000-

დან 2009-მდე), ფინანსური მონიტორინგის, სტრატეგიისა და დაგეგმარების დეპარტამენტის მენეჯერი 

                                                           
6
 წინამდებარე ანგარიშის მომზადებისას, გაყოფის პროცესის შედეგად, ბატონი კიკნაველიძე ასევე 

დაინიშნა ღსს „საქართველოს ბანკის ჯგუფის“ გენერალურ დირექტორად. 
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(1999-დან 2000-მდე) და ფინანსური ანალიზის განყოფილების უფროსი (1997-დან 1999-მდე). მან 

ბაკალავრის ხარისხი ეკონომიკასა და ვაჭრობაში მოიპოვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 

ხოლო, მაგისტრის ხარისხი მიიღო გრენობლის ბიზნეს სკოლაში.   

 

■ მიხეილ გომართელი 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, საცალო საბანკო საქმიანობა - ექსპრეს-ბანკინგი და 

ბრენდინგის ოპერაციები  

2017 წლის თებერვალში, საცალო საბანკო საქმიანობის მნიშვნელოვანი ზრდის გამო საცალო ბანკინგის 

ორად გაყოფის შემდეგ, ბატონი გომართელი დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილედ 

ექსპრეს-ბანკინგისა და ბრენდინგის ოპერაციების მიმართულებით. მანამდე, 2009 წლის თებერვლიდან 

ბატონი გომართელი ასრულებდა საცალო ბანკინგის ერთადერთი გენერალური დირექტორის 

მოადგილის მოვალეობას. ის ბანკში მუშაობს 1997 წლის დეკემბრიდან. ამ 20 წლის განმავლობაში, იგი 

იკავებდა მრავალ ხელმძღვანელ პოზიციას, მათ შორის იყო საცალო ბანკინგის თანა-თავმჯდომარე 

(2007 წლის მარტიდან 2009 წლის თებერვლამდე), ბიზნესის განვითარების უფროსი (2005 წლის 

მარტიდან 2005 წლის ივლისამდე), სტრატეგიისა და დაგეგმარების უფროსი (2004-დან 2005-მდე), 

ფილიალის მართვისა და გაყიდვების კოორდინაციის უფროსი (2003-2004), ფილიალის მართვისა და 

მარკეტინგის უფროსი (2002-2003), და საბანკო პროდუქტებისა და მარკეტინგის უფროსი (2000-2002). 

ბატონმა გომართელმა ეკონომისტის ბაკალავრის ხარისხი მიიღო თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტში.   

 

■ რამაზ კუკულაძე 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, MSME და პრემიალური საცალო-ბიზნეს ბანკინგი   

2017 წლის თებერვალში, ბატონი კუკულაძე დაინიშნა MSME და პრემიუმ საცალო ბიზნეს ბანკინგის 

გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე. მანამდე, იგი ითავსებდა მთავარი კომერციული 

ოფიცრისა და გენერალური დირექტორის მოადგილის ფუნქციებს ბანკ რესპუბლიკაში, 2013 წლიდან, 

სადამდეც, ის ასრულებდა მთავარი კომერციული ოფიცრის მოვალეობას, 2011 წლიდან. ბანკ 

რესპუბლიკაში, Société Générale Group-ში მუშაობის დაწყებამდე, ბატონმა კუკულაძემ ორი წელი 

იმუშავა ,,სილქნეტში“ გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე კომერციული ბიზნესის 

განხრით. ბატონმა კუკულაძემ პირველად ბანკში მუშაობა დაიწყო 2006 წელს და მუშაობდა 

კორპორატიული ბანკინგის გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე 2009 წლამდე. ბანკში 

პირველად მუშაობის დაწყებამდე, ის მუშაობდა გენერალური დირექტორის პოზიციაზე BCI 

სადაზვევო კომპანიაში, რომელიც თავად დააარსა 1998 წელს. მოგვიანებით, აღნიშნული კომპანია 

შეისყიდა ჯგუფმა. ბატონმა კუკულაძემ მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა  IE ბიზნეს სკოლაში.  
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■ ვასილ ხოდელი 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, კორპორატიული საინვესტიციო საბანკო საქმიანობა   

2017 წლის სექტემბერში, ბატონი ხოდელი დაინიშნა კორპორატიული საინვესტიციო საბანკო 

საქმიანობის გენერალური დირექტორის მოადგილედ, მანამდე კი, 2004 წლიდან, ის მუშაობდა ბანკის 

კორპორატიული ბანკინგის უფროსად. მას გააჩნია ბანკში მუშაობის 20 წელზე მეტის გამოცდილება და 

მრავალ პოზიციაზე უმუშავია ბანკში 1998 წლიდან მოყოლებული. ბატონი ხოდელი თავიდანვე 

აქტიურად იყო ჩართული ბანკის კორპორატიული საბანკო საქმიანობის პლატფორმის შექმნაში. იგი 

ფლობს გრენობლის ბიზნეს სკოლის მიერ გაცემულ მაგისტრის ხარისხს.   

 

■ გიორგი ჭილაძე 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, რისკების მიმართულებით   

ბატონი ჭილაძე 2013 წლის სექტემბერში დაინიშნა გენერალური დირექტორის მოადგილის 

პოზიციაზე რისკების მიმართულებით. ის კვლავ დაბრუნდა ბანკში სამუშაოდ, მას შემდეგ რაც 2008-

2012 წლებში იკავებდა გენერალური დირექტორის მოადგილის პოზიციას ფინანსების საკითხებში. 

2012-2013 წლებში, ბატონი ჭილაძე იყო საპარტნიორო ფონდის გენერალური დირექტორის მოადგილე, 

და ის ასრულებდა BTA ბანკის (საქართველო) გენერალური დირექტორის მოვალეობას 2005-2011 

წლებში. BTA ბანკში გადასვლამდე, ის იყო სს „Europace სადაზღვევო კომპანიის“ სამეთვალყურეო 

საბჭოს აღმასრულებელი წევრი და მმართველობის საკონსულტაციო ფირმის შპს „Altergroup-ის“ 

დამფუძნებელი პარტნიორი. ბატონი ჭილაძე მანამდე მუშაობდა აშშ-ში, ნიუ იორკში, Bear Stearns-ის 

პროგრამული ვაჭრობის განყოფილებაში, სანამ საქართველოში დაბრუნდებოდა 2003 წელს. ბატონმა 

ჭილაძემ ფიზიკის დოქტორის ხარისხი მიიღო ბალტიმორში, მერილენდის ჯონ ჰოპკინსის სახელობის 

უნივერსიტეტში, ბაკალავრის ხარისხი კი აღებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.   

 

■ ალექსანდრ კაცმანი 

გენერალური დირექტორის მოადგილე, ადამიანური რესურსების მართვა და ბრენდინგი  

ბატონი კაცმანი 2016 წლის იანვარში დაინიშნა ბანკის გენერალური დირექტორის მოადგილედ 

(ადამიანური რესურსები და ბრენდინგი). ამ დანიშვნამდე, ბატონი კაცმანი ბანკის  ბრენდინგის მთავარ 

ოფიცრად მუშაობდა. 2010 წელს, ბანკში მუშაობის დაწყებამდე, 2004-2009 წლებში, ბატონი კაცმანი იყო 

საქართველოში ყველაზე მსხვილი საკომუნიკაციო კომპანია "სარკეს" პარტნიორი, სადაც კლიენტთა 

მომსახურებისა და სტრატეგიის დირექტორის პოზიცია ეკავა. ბატონმა კაცმანმა ბაკალავრის ხარისხი 

სამართალმცოდნეობაში აიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგისტრის ხარისხი კი 

ბერლინის შემოქმედებითი ლიდერობის სკოლაში მოიპოვა. ბატონი კაცმანი ასევე ფლობს თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიღებულ დოქტორის ხარისხს იურისპრუდენციაში.  

 

ბანკის დირექტორთა საბჭო არის აღმასრულებელი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია ბანკის 

ყოველდღიურ მართვაზე (გარდა GMS-ისა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის გამოყოფილი 

ფუნქციებისა) და ის შედგება გენერალური დირექტორისა და არანაკლებ სამი დირექტორისგან. ბანკის 

დირექტორთა საბჭო ანგარიშვალდებულია აქციონერთა და სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე, მის 

წევრებს თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს სამეთვალყურეო საბჭო. 
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დირექტორთა საბჭოს ნებისმიერ წევრს უფლება აქვს, მოითხოვოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრისგან 

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მოწვევა და იგი უფლებამოსილია, მიმართოს აღნიშნულ კრებას.    

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს ბანკის დირექტორთა საბჭოს თითოეული წევრის 

ანაზღაურების და დასაქმების სხვა პირობებს. ბანკის დირექტორთა საბჭოს გარკვეული 

დადგენილებები ექვემდებარება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წინასწარ დამტკიცებას. 

დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, რომელიც სამეთვალყურეო 

საბჭოსთან ერთად ანაწილებს პასუხისმგებლობას დირექტორთა საბჭოს წევრებს შორის. დირექტორთა 

საბჭოს პასუხისმგებლობა მოიცავს შემდეგს: 

 ბანკის ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელება; 

 GMS-ის ან სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომების დღის წესრიგის განხილვა, ყველა საჭირო 

ინფორმაციის მოპოვება, წინადადებების მომზადება და რეზოლუციების შედგენა; 

 მომავალი წლის ბიზნეს გეგმის მომზადება და წარდგენა სამეთვალყურეო საბჭოზე 

დასამტკიცებლად (ასეთი ბიზნეს გეგმა უნდა შეიცავდეს ბიუჯეტს, მოგებისა და ზარალის 

პროგნოზირებას და ბანკის ინვესტიციების გეგმას); 

 ბანკის ფულადი სახსრებისა და ფასეულობების დაკრედიტების, ანგარიშსწორების, დაფინანსების, 

ფულადი მომსახურებების, უსაფრთხოების, საბუღალტრო აღრიცხვისა და ანგარიშგების 

საკითხების განხილვა და შიდა კონტროლი; 

 გადაწყვეტილებები ბანკის ფილიალებისა და სერვის ცენტრების ფუნქციონირების შესახებ, იმის 

უზრუნველსაყოფად, რომ ფილიალის მენეჯერებმა და სერვის ცენტრების ხელმძღვანელებმა 

შეასრულონ თავიანთი ამოცანები და ფუნქციები; 

 შიდა აუდიტის ან გარე ინსპექტირების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის და ფილიალის 

მენეჯერების და სერვის ცენტრების ხელმძღვანელების მიერ წარდგენილი ანგარიშების გადახედვა, 

და პარალელურად შესაბამისი გადაწყვეტილებების მიღება; 

 GMS-სა და სამეთვალყურეო საბჭოზე მიღებული რეზოლუციების შესრულების უზრუნველყოფა; 

 სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული პოლიტიკის, კანონქვემდებარე ნორმატიული და 

სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტების შემუშავება და ასეთ პოლიტიკასთან, კანონქვემდებარე 

ნორმატიულ და მარეგულირებელ დოკუმენტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა; 

 კადრების დანიშვნის, გათავისუფლების, ტრენინგისა და ანაზღაურების შესახებ გადაწყვეტილების 

მიღება; 

 საჭიროების შემთხვევაში, საგანგებო საერთო კრების მოწვევა; 

 ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც შეიძლება დაეკისროს დირექტორთა საბჭოს სამეთვალყურეო 

საბჭოს და / ან GMS-ის მიერ; და 

 ბანკის წესდებისა და მოქმედი კანონების მიერ განსაზღვრული მოვალეობების შესრულება. 
 

დირექტორთა საბჭო უფლებამოსილია, შეასრულოს შემდეგი საქმიანობა მხოლოდ სამეთვალყურეო 

საბჭოს მიერ დამტკიცების შემთხვევაში: 

 

 სხვა კომპანიებში აქციების მოპოვება და განკარგვა, თუ ასეთი წილის / აქციების რაოდენობა 

აღემატება ამ კომპანიის საერთო კაპიტალის 50.0%-ს, ან ტრანზაქციის მოცულობა აღემატება ბანკის 

კაპიტალის ღირებულების 2.5%-ს, წინა კალენდარული თვის ბოლოს მდგომარეობით; 

 უძრავი ქონების შეძენა, მასთან დაკავშირებული საკუთრების უფლების მოპოვება და გადაცემა, 

თუ ასეთი გარიგება ბანკის რუტინული ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებს სცილდება და ასეთი 

გარიგების მოცულობა აღემატება ბანკის კაპიტალის ღირებულების 2.5%-ს, წინა კალენდარული 

თვის ბოლოს მდგომარეობით; 

 ფილიალების ჩამოყალიბება და ლიკვიდაცია; 

 ინვესტიციების განხორციელება, რომელთა ნაწილობრივი ან საერთო თანხა აღემატება ბანკის 

კაპიტალის ღირებულების 2.5%-ს, წინა კალენდარული თვის ბოლოს მდგომარეობით; 
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 სესხის აღება, რომლის მოცულობაც აღემატება ბანკის კაპიტალის ღირებულების 2.5%-ს, წინა 

კალენდარული თვის ბოლოს მდგომარეობით; 

 სავალო დაფინანსების უზრუნველყოფა, თუ ასეთი დაფინანსება რუტინული ეკონომიკური 

საქმიანობის ფარგლებს სცილდება; 

 საბანკო საქმიანობის ახალი ტიპის დაწყება ან საბანკო საქმიანობის არსებული ტიპის შეწყვეტა ან 

შეჩერება; 

 ბიზნესის სტრატეგიის ზოგადი პრინციპებისა და ბანკის ბიზნეს გეგმის მიღება და წლიური 

ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი ვალდებულებების შემუშავება და დამტკიცება; 

 ბანკის ხელმძღვანელობისთვის ანაზღაურების და / ან დამატებითი სარგებლის განსაზღვრა 

(გენერალური დირექტორი, დირექტორთა საბჭოს სხვა წევრები და სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 

შერჩეული სხვა ხელმძღვანელი პირები); 

 სავაჭრო წარმომადგენლების დანიშვნა და გათავისუფლება; 

 ისეთი ხელშეკრულების ან კონტრაქტის დამტკიცება, რომლის მიხედვითაც ბანკის ხარჯები (ერთი 

ან რამდენიმე ტრანშით გადასახდელი) აღემატება ბანკის კაპიტალის ღირებულების 1.0%-ს, წინა 

კალენდარული თვის ბოლოს მდგომარეობით; 

 შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების განსაზღვრა და დამტკიცება დაკრედიტების, 

ინვესტიციების, უცხოური ვალუტის, აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის, აქტივების 

შეფასების, მათი კლასიფიკაციისა და ადეკვატური უზრუნველყოფის ირგვლივ; 

 კრედიტებსა და დეპოზიტებზე გამოყენებული მინიმალური და მაქსიმალური საპროცენტო 

განაკვეთების განსაზღვრა და დამტკიცება; 

 ბანკის აქციების გამოსყიდვა, რომლებიც გათვალისწინებულია შესაბამისი კანონებით, მათ შორის 

გამოსყიდული საკუთარი აქციები; და 

 სხვა საქმიანობა, რომელიც შეიძლება გათვალისწინებული იყოს არსებული კანონებით. 
 

დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, რომელიც პასუხისმგებელია: (i) 

ბანკის სახელით დამოუკიდებლად მოქმედებაზე (სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერი საჭირო 

თანხმობით); (ii) დირექტორთა საბჭოს სხდომების თავმჯდომარეობაზე, დირექტორთა საბჭოს, 

სამეთვალყურეო საბჭოსა და GMS-ის გადაწყვეტილებების განხორციელების ზედამხედველობაზე, 

სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით დავალებების გადანაწილებაზე დირექტორთა საბჭოს 

წევრებისთვის, და ასევე, ბანკის სხვა მენეჯერებისთვის, და ამ მიზნით, შესაბამისი ბრძანებების, 

ინსტრუქციებისა და სხვა დირექტივების გამოშვება; (iii) სამეთვალყურეო საბჭოსთვის ბანკის 

თანამშრომლების ანაზღაურებისა და პრემიების შესახებ რეკომენდაციების წარდგენა 

დასამტკიცებლად; (iv) თანამშრომლების დანიშვნა და გათავისუფლება, დირექტორთა საბჭოს მიერ 

დამტკიცებული თანამშრომლის დასაქმების გეგმის შესაბამისად; (v) ბანკის მიზნების მისაღწევად 

საჭირო ნებისმიერი სხვა საქმიანობის განხორციელება (გარდა იმათი, რომლებიც შედის GMS-ის ან 

სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციის ფარგლებში). გენერალურ დირექტორს შეუძლია თავისი 

პირდაპირი დავალებები გადასცეს დირექტორთა საბჭოს სხვა წევრებს ან ბანკის შესაბამისი 

დეპარტამენტების ხელმძღვანელებს, თუ ეს მიზანშეწონილად მიაჩნია.  
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4. რისკის მართვა 

 მიმოხილვა 

ბანკი დარწმუნებულია, რომ იმისთვის, რომ  ჰქონდეს ეფექტური რისკის მართვის სისტემა, საჭიროა 

ძლიერი რისკის მართვის კულტურა ბანკის ფარგლებში და აქედან გამომდინარე, რისკის მართვა 

ინტეგრირებულია ყოველდღიურ ბიზნეს საქმიანობის პირობებში. ბანკი ცდილობს შექმნას გარემო, 

სადაც ღიად და გამჭვირვალედ ჩანს, თუ როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და იმართება რისკები, 

და სადაც ბიზნეს მენეჯერები ანგარიშვალდებულნი არიან თავიანთ საქმიანობასთან დაკავშირებული 

რისკების მართვაზე და შიდა კონტროლის პროცესებზე. ბანკის კულტურა ასევე ცდილობს 

უზრუნველყოს, რომ რისკის მართვა იყოს ეფექტური, მომავალზე ორიენტირებული და 

თანმიმდევრული.  

ბანკს აქვს შიდა კონტროლის  ყოვლისმომცველი სისტემა, რომელიც შექმნილია იმგვარად, რომ 

უზრუნველყოფს რისკების შერბილებას და ბანკის მიზნების მიღწევას. სამეთვალყურეო საბჭო 

აღიარებს თავის პასუხისმგებლობას წარმოადგინოს ბანკის პოზიციისა და პერსპექტივების 

სამართლიანი, დაბალანსებული და გასაგები შეფასება. ის პასუხისმგებელია ბანკის მიერ 

გამოყენებული შიდა კონტროლის შემოწმებაზე და მისი ეფექტიანობის დადასტურებაზე,  მათ შორის,  

ფინანსური, საოპერაციო და შესაბამისობის კონტროლებზე, და რისკის მართვაზე. სამეთვალყურეო 

საბჭო აღიარებს თავის პასუხისმგებლობას ბანკის რისკის მართვის პროცესზე და შიდა კონტროლის 

სისტემაზე, ის თვალყურს ადევნებს ბანკის გარე აუდიტორების და ბანკის რისკის მართვის ფუნქციას, 

რომლებიც გადაცემულია აუდიტისა და რისკების კომიტეტებზე. აუდიტისა და რისკების კომიტეტები 

მონიტორინგს უწევენ საოპერაციო და შესაბამისობის რისკის შიდა კონტროლს, გენერალური 

დირექტორის მოადგილესთან რისკების მიმართულებით და ფულის გათეთრებისა (AML) და 

შესაბამისობის უფროსთან და სხვა აღმასრულებელ ხელმძღვანელობასთან ერთად, კვარტალში 

ერთხელ განხილვის საშუალებით. ნებისმიერი გამოვლენილი მნიშვნელოვანი პრობლემის შესახებ 

ეცნობება სამეთვალყურეო საბჭოს. სამეთვალყურეო საბჭო ასევე იღებს რეგულარულ პრეზენტაციებს 

უშუალოდ თითოეული რისკის განყოფილების ხელმძღვანელისგან. ასეთ პრეზენტაციებში 

განხილულია რისკისა და შიდა კონტროლის მნიშვნელოვანი საკითხები.  

ბანკის ოპერაციებისთვის დამახასიათებელი მთავარი რისკებია:  საკრედიტო რისკი, ლიკვიდურობის 

რისკი, ბაზრის რისკი (მათ შორის, სავალუტო და გაცვლითი კურსის რისკები) და საოპერაციო 

რისკები. მომდევნო პარაგრაფებში აღწერილია ბანკის რისკის მართვის პოლიტიკა და ამ რისკებთან 

დაკავშირებული პროცედურები. ბიზნეს რისკები, როგორიცაა გარემოს, ტექნოლოგიის და 

მრეწველობის ცვლილება, კონტროლდება ბანკის სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის საშუალებით.  

ბანკის რისკის მართვის სისტემა ეფუძნება ნებისმიერი ოპერაციის პერიოდში რისკის მუდმივად 

შეფასების პრინციპს და მოიცავს შემდეგ ეტაპებს: 

 რისკის იდენტიფიკაცია; 

 კონკრეტული რისკის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი შეფასება; 

 მისაღები რისკის დონის განსაზღვრა; 

 რისკის მონიტორინგი და ზიანის შემცირება; 
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 მიმდინარე მონიტორინგი და კონტროლი, რაც ეფექტური კორექტირებების საშუალებას იძლევა 

რაიმე ნეგატიური ცვლილების აღმოჩენის შემთხვევაში იმ მონაცემებში, რომლებზე 

დაყრდნობითაც გაკეთდა წინასწარი რისკის შეფასება;  

 რისკის მართვის სისტემის ეფექტიანობის ანალიზი. 

სამეთვალყურეო საბჭოს მანდატი მოიცავს ბანკის რისკის აპეტიტისა და რისკისადმი 

ტოლერანტულობის შეფასებას,  ასევე, რისკის საფრთხეების მონიტორინგს, რათა ბანკის წინაშე 

არსებული მთავარი რისკების ხასიათი და მოცულობა შეესაბამებოდეს ბანკის საერთო და 

სტრატეგიულ მიზნებს. გამოვლენილია მთავარი სამართავი რისკები და განხილულია ბანკის 

არსებული პოზიციისა და მომდევნო ორიდან სამ წლამდე სტრატეგიული გეგმის კონტექსტში, 

როგორც ეს ქვემოთაა მითითებული:  

„ჩვენ გვაქვს ორი სეგმენტი ბანკში, რომელთაგან ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურება 

განაპირობებს ძირითადად ჩვენი საბანკო ოპერაციების ზრდას. ფიზიკური პირების საბანკო 

მომსახურებაში, ჩვენ ვაპირებთ განვავითაროთ ჩვენი ოპტიმიზებული ფილიალის საოპერაციო 

მოდელი, რათა ეფექტურად მოვემსახუროთ ჩვენი ახალი, მასობრივი და შეძლებული კლიენტების 

თითოეულ სეგმენტს, მათი საჭიროებების მიხედვით. კორპორატიულ საინვესტიციო საბანკო 

საქმიანობაში, ჩვენ წარმატებით მივაღწიეთ ჩვენი რისკის დეკონცენტრაციას და სესხის 

პორტფელის გადაჯგუფების მიზნებს და ვაპირებთ განვაახლოთ კორპორატიული სესხის 

პორტფელის ზრდა, ისევე როგორც, გავზარდით მოსაკრებლიდან და საკომისიოდან მიღებული 

შემოსავლის წილი საშუალო ხანგრძლივობის ვადაში. მომავალში, ჩვენ ვვარაუდობთ მთლიანი 

კორპორატიული სესხის პორტფელის ზრდის ბალანსირებას ფიზიკური კლიენტებისთვის საბანკო 

მომსახურებასა და კორპორატიულ საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას შორის. კორპორატიული 

საინვესტიციო საბანკო მომსახურების ქვეშ, შეძლებული პირების ქონების მართვაში, ჩვენ 

ყურადღებას გავამახვილებთ ჩვენი კერძო რეგიონული საბანკო მომსახურების ფრანჩიზის 

გაძლიერებასა და ხელშეწყობაზე.  

ბანკს აქვს კარგი პოზიცია საიმისოდ, რომ გახდეს რეგიონული საფინანსო ცენტრი, სადაც მაღალი 

შემოსავლიანობის კლიენტებს შეუძლიათ თავიანთი სახსრების საიმედოდ განთავსება.  

ბანკის სტრატეგიული პრიორიტეტებია: 

 ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურებაში, მასობრივი საცალო პროდუქტის შეფარდება 

მომხმარებელთან გაიზარდოს დღევანდელი 1.8-დან 3.0-მდე, მომდევნო ორი წლის 

განმავლობაში;   

 ექსპრეს საბანკო მომსახურებაში, გაორმაგდეს ტრანზაქციების რაოდენობა, მომდევნო ორი 

წლის განმავლობაში;  

 „სოლო“ საბანკო მომსახურებებში, გაიზარდოს „სოლო“ კლიენტების რაოდენობა 40,000-მდე, 

2018 წლის ბოლოსთვის (ამჟამად არის 32,104); 

 საინვესტიციო საბანკო მომსახურებაში, განვითარდეს მნიშვნელოვანი რეგიონული კერძო 

საბანკო მომსახურების ფრანჩიზა და 2020 წლის ბოლოსთვის მიაღწიოს 2.5 მილიარდ ლარს  

მართვის ქვეშ არსებულ აქტივებთან (AUM) მიმართებით (ამჟამად 1.9 მილიარდი ლარი). 
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გარდა ამისა, საშუალოდან ხანგრძლივ პერიოდამდე: 

 სუფთა საპროცენტო მარჟა მოსალოდნელია, რომ გადააჭარბებს 7%-ს (ამჟამად 7.3%); 

 ბანკის მიზანია მიიღოს ხარჯების შემოსავლებთან შეფარდების 35%-იანი კოეფიციენტი 

(ამჟამად 37.7%); 

 ბანკი გააძლიერებს თავის უკვე არსებულ პრუდენციალურ რისკის მართვის პრაქტიკას, და 

მისი მიზანი იქნება ეკონომიკური ციკლის განმავლობაში შეინარჩუნოს არაფუნქციონირებადი 

სესხების დაფარვის კოეფიციენტი 80%-120% დიაპაზონში (ამჟამად 92.7%) – 100%-იანი 

ნორმალიზებული კოეფიციენტით; 

 გრძელვადიანი ეკონომიკური ციკლის განმავლობაში, ბანკის რისკის დანახარჯების 

კოეფიციენტი მოსალოდნელია, რომ იქნება დაახლოებით 2.0% წელიწადში (ამჟამად 2.2%); 

 ბანკის მიზანია, მისი დივიდენდის გადახდის კოეფიციენტი იყოს 25%-40%-ის დიაპაზონში. 

ჩვენი სტრატეგიის წარმატებით განხორციელება გააუმჯობესებს სს „საქართველოს ბანკის“  

ჩვეულებრივი დივიდენდის გენერირების შესაძლებლობებს და გახდის მას უფრო მდგრადს 

დროის უფრო ხანგრძლივ პერიოდში“.     

 

ყოველ წელს, ბანკი ამოწმებს რისკის მართვის პროცესების და შიდა კონტროლის სისტემის 

ეფექტიანობას, აუდიტისა და რისკის კომიტეტების დახმარებით. ეს შემოწმება მოიცავს ყველა 

მატერიალურ სისტემას, მათ შორის ფინანსურ, საოპერაციო და შესაბამისობის კონტროლებს. 

უკანასკნელმა შემოწმებამ მოიცვა ფინანსური წელი 2017 წლის 31 დეკემბრამდე. ბანკმა მხარდაჭერა 

მოიპოვა ხელმძღვანელობისა და შიდა აუდიტისგან.    

სამეთვალყურეო საბჭოს შეუძლია გონივრულად დაასკვნას, რომ უზრუნველყოფილია შიდა 

კონტროლისა და რისკის მართვის სისტემები, რომლებმაც იმუშავა  ეფექტურად 2017 წლის 

განმავლობაში. ამ შემოწმებამ არ გამოავლინა რაიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი ან სისტემების 

გაუმართაობები. 

მიუხედავად იმისა, რომ ბანკმა ვერ გამოავლინა რაიმე მნიშვნელოვანი ხარვეზი ან გაუმართაობა, ის 

მუდმივად ცდილობს გააუმჯობესოს თავისი სისტემა და ყურადღება გაამახვილოს მთავარი რისკების 

შემდგომ შერბილებაზე, განსაკუთრებით როცა კი ისინი წარმოიშობა.  
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 ბანკის რისკის მართვის ორგანოები 

ბანკის რისკის მართვის მთავარი ორგანოებია: სამეთვალყურეო საბჭო, აუდიტის კომიტეტი, 

დირექტორთა საბჭო, რისკის კომიტეტი, შიდა აუდიტი, ხაზინა, საკრედიტო კომიტეტი, აქტივისა და 

ვალდებულების მართვის კომიტეტი (ALCO), ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლისა (AML) და  

შესაბამისობის და ბანკის იურიდიული დეპარტამენტი. გთხოვთ იხილოთ დიაგრამა ქვემოთ: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ დირექტორთა საბჭო 

დირექტორთა საბჭოს აქვს საერთო პასუხისმგებლობა ბანკის აქტივის, ვალდებულებისა და რისკის 

მართვის აქტივობებზე, პოლიტიკასა და პროცედურებზე. რისკის კულტურის საფუძველზე, 

მენეჯერებს „ფლობენ“ მათი ფუნქციის შესაბამის რისკებს. ბიზნესის ნებისმიერ დონეზე 

გამოვლენილი თითოეული რისკი ფასდება, მცირდება (თუ შესაძლებელია) პოლიტიკისა და 

პროცედურების შესაბამისად და მოწმდება. მენეჯერები ვალდებულნი არიან განაცხადონ 

გამოვლენილი რისკების შესახებ და რეაგირება გააკეთონ ასეთ რისკებზე მუდმივად და ხშირად. 

აღმასრულებელი და ზედა რგოლის ხელძღვანელობა რეგულარულად განიხილავს ქვემოდან ზემოთ 

აღმავალი პროცესიდან მიღებულ შედეგს, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების უზრუნველყოფით და 

რისკის მართვისა და შიდა კონტროლის პოლიტიკისა და პროცედურების განხორციელების 

შეფასებით. 

 

 

რისკის კომიტეტი დირექტორთა საბჭო აუდიტის კომიტეტი 

ხაზინა 

სამეთვალყურეო საბჭო 

აქტივისა და 

ვალდებულების 

მართვის კომიტეტი 

ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ ბრძოლისა და  

შესაბამისობის კომიტეტი 

საკრედიტო კომიტეტი 

იურიდიული 

დეპარტამენტი 

შიდა აუდიტი 
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■ შიდა აუდიტის დეპარტამენტი 

შიდა აუდიტის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ბანკის ოპერაციების, მოქმედებების, სისტემებისა და 

პროცესების რეგულარულ შემოწმებასა და აუდიტზე, რათა შეაფასოს და მოიპოვოს გონივრული, 

დამოუკიდებელი და ობიექტური მხარდაჭერა და დამატებითი ღირებულებისა და ბანკის 

ოპერაციების გაუმჯობესებისთვის საჭირო საკონსულტაციო მომსახურებები.  

ბანკის შიდა აუდიტის დეპარტამენტი დამოუკიდებელია ბანკის დირექტორთა საბჭოსგან. ბანკის შიდა 

აუდიტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი  ინიშნება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ და ანგარიშს 

აბარებს უშუალოდ ბანკის აუდიტის კომიტეტს. ბანკის შიდა აუდიტის დეპარტამენტი განიხილავს 

ყველა შეფასებას ბანკის დირექტორთა საბჭოსთან და ანგარიშს აბარებს ბანკის აუდიტის კომიტეტს 

მის მიერ გამოვლენილი შედეგებისა და რეკომენდაციების შესახებ.  

შიდა აუდიტის კომიტეტის მიზანია განსაზღვროს არის თუ არა დირექტორთა საბჭოს მიერ შექმნილი 

და დანერგილი ბანკის რისკის მართვის, შიდა კონტროლისა და კორპორატიული მართვის პროცესები 

ადეკვატური საიმისოდ, რომ:  

 მატერიალური რისკები, რომელიც მოიცავს სტრატეგიულ, საკრედიტო, საბაზრო, ლიკვიდურობის 

და საოპერაციო რისკებს, სათანადოდ იყოს იდენტიფიცირებული, შეფასებული, გაზომილი და 

მართული მთელს ბანკში, აუთსორსინგზე გადაცემული საქმიანობის ჩათვლით;   

 სათანადოდ განხორციელდეს სხვადასხვა შიდა მმართველ ჯგუფებთან ურთიერთობა; 

 მნიშვნელოვანი ფინანსური, მმართველობითი და საოპერაციო ინფორმაცია იყოს ზუსტი, საიმედო 

და დროული; 

 ბანკი და მისი თანამშრომლები მოქმედებდნენ პატიოსნად და მათი ქმედებები შეესაბამებოდეს 

ნორმებს, სტანდარტებს, პროცედურებს და მოქმედ კანონმდებლობებსა და რეგულაციებს;   

 რესურსების შეძენა ხდებოდეს ეკონომიურად, გამოიყენებებოდეს ეფექტურად, და დაცული იყოს 

ადეკვატურად;  

 პროგრამები, გეგმები და მიზნები სრულდებოდეს; და 

 მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო ან მარეგულირებელი საკითხები, რომლებიც გავლენას ახდენენ 

ორგანიზაციაზე, აღმოჩენილი იყოს და იმართოს დროულად და სათანადოდ.  

იმისთვის, რომ შეასრულოს თავისი ფუნქციები, ბანკის შიდა აუდიტის დეპარტამენტს შეუზღუდავად 

მიუწვდება ხელი ბანკის ყველა ფუნქციაზე, ჩანაწერებზე, ქონებასა და პერსონალზე.   

■ ხაზინა  

ხაზინა პასუხისმგებელია ბანკის აქტივებისა და ვალდებულებების და მისი მთლიანი ფინანსური 

სტრუქტურის მართვაზე და ასევე, უპირველეს ყოვლისა, პასუხისმგებელია ბანკის დაფინანსებისა და 

ლიკვიდურობის რისკების მართვაზე.  

■ საკრედიტო კომიტეტი 

ბანკს აქვს სამი საკრედიტო კომიტეტი (ერთობლივად „საკრედიტო კომიტეტები“), სადაც თითოეული 

პასუხისმგებელია ფიზიკური პირებისა და შეძლებული კლიენტების, კორპორატიული სესხების და 

კონტრაგენტების სესხებთან დაკავშირებით ბანკის საკრედიტო რისკის ზედამხედველობასა და 
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მართვაზე. ეს სამი კომიტეტია: ფიზიკური კლიენტების საბანკო მომსახურების კომიტეტი, 

კორპორატიული საბანკო მომსახურების საკრედიტო კომიტეტი და ფინანსური და სამთავრობო 

კონტრაგენტის რისკის მართვის კომიტეტი (FGCRMC). ეს კომიტეტი მართავს, ამოწმებს და 

აკონტროლებს კონტრაგენტის რისკს ბანკის ფინანსურ და სამთავრობო კონტრაგენტებთან 

დაკავშირებით. თითოეული საკრედიტო კომიტეტი ამტკიცებს ინდივიდუალურ საკრედიტო 

ოპერაციებს.   

თითოეული საკრედიტო კომიტეტი შედგება რიგი ქვეკომიტეტებისგან. ფინანსური და სამთავრობო 

კონტრაგენტის რისკის მართვის კომიტეტი მოიცავს ორ ქვეკომიტეტს. ეს კომიტეტი შედგება ექვსი 

წევრისგან - გენერალური დირექტორის მოადგილე რისკების მიმართულებით, გენერალური 

დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხებში, დირექტორის მოადგილე კორპორატიული 

საინვესტიციო ბანკინგის მიმართულებით, რაოდენობრივი რისკის მართვის დეპარატმენტის 

ხელმძღვანელი, ხაზინის ხელმძღვანელი და სავაჭრო ფინანსების ხელმძღვანელი.  ხმათა 

უმრავლესობა საკმარისია დასამტკიცებლად. თუ პოტენციური საკრედიტო მოცულობა აღემატება 10.0 

მილიონ აშშ დოლარს, მაშინ გადაწყვეტილება მისაღებად გადაეცემა ALCO-ს. ფიზიკური პირების 

საბანკო მომსახურების საკრედიტო კომიტეტი მოიცავს ოთხ ქვეკომიტეტს (რისკის მართვის 

მიზნებისთვის, შეძლებული კლიენტების კრედიტები კლასიფიცირებულია, როგორც საცალო 

კრედიტები). კორპორატიული სესხების საკრედიტო კომიტეტი შედგება სამი ქვეკომიტეტისგან. 

გენერალური დირექტორის მონაწილეობა საჭიროა 10.0 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი მოცულობის 

კრედიტის დროს. მსესხებელთა ერთი ჯგუფისთვის 25.0 მილიონ აშშ დოლარზე მეტი მოცულობის 

ყოველი კრედიტის შემთხვევაში, აუცილებელია სამეთვალყურეო საბჭოს დასტური. ქვედა რგოლის 

ქვეკომიტეტები იკრიბებიან ყოველდღიურად, მაშინ როცა უფრო მაღალი რგოლის ქვეკომიტეტები 

ჩვეულებრივ იკრიბებიან სამჯერ-ოთხჯერ კვირაში. საკრედიტო კომიტეტების თითოეული 

ქვეკომიტეტი იღებს გადაწყვეტილებებს შესაბამისი წევრების ხმათა უმრავლესობით. 2017 წლიდან, 

მიკრო და მცირე და საშუალო ბიზნესის საკრედიტო განცხადებებს ამტკიცებენ საკრედიტო რისკის 

მენეჯერები.  

პრობლემური აქტივების კომიტეტს ხელმძღვანელობს ქვემოთ ჩამოთვლილიდან ერთ-ერთი: 

პრობლემური სესხების მართვის დეპარტამენტის ხელძღვანელი (პირველი დონე უკავშირდება 250,000 

ლარამდე სესხებს), გენერალური დირექტორის მოადგილე ოპერაციების მიმართულებით (მეორე 

დონე უკავშირდება სესხებს 250,000-500,000 ლარის დიაპაზონში) და გენერალური დირექტორის 

მოადგილე რისკების მიმართულებით (მესამე დონე უკავშირდება 500,000 ლარზე მეტ სესხებს). 

პრობლემური სესხების მართვის დეპარტამენტი მართავს ბანკის რისკებს პრობლემურ სესხებთან 

მიმართებაში და ანგარიშს აბარებს გენერალური დირექტორის მოადგილეს ოპერაციების 

მიმართულებით.    

კორპორატიული სესხების ამოღების კომიტეტს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორის 

მოადგილე რისკების მიმართულებით და ის პასუხისმგებელია სესხებთან დაკავშირებით ბანკის ყველა 

რისკის მონიტორინგზე, რომლებსაც მართავს კორპორატიული სესხების ამოღების დეპარტამენტი. 

კორპორატიული სესხების ამოღების დეპარტამენტი ანგარიშს აბარებს გენერალური დირექტორის 

მოადგილეს კორპორატიული საინვესტიციო საბანკო მომსახურების მიმართულებით. 
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■ აქტივისა და ვალდებულების მართვის კომიტეტი (ALCO) 

აქტივისა და ვალდებულების მართვის კომიტეტი არის მთავარი რისკის მართვის ორგანო, რომელიც 

განსაზღვრავს კაპიტალის ადეკვატურობასთან, საბაზრო რისკებთან და შესაბამის ლიმიტებთან, 

დაფინანსების ლიკვიდურობის რისკთან და შესაბამის ლიმიტებთან, საპროცენტო განაკვეთისა და 

წინასწარ გადახდის რისკებთან და შესაბამის ლიმიტებთან, ფულის ბაზრის საერთო პირობებსა და 

საკრედიტო რისკის ლიმიტებთან დაკავშირებულ წესებსა და მიმართულებებს. აქტივისა და 

ვალდებულების მართვის კომიტეტი ქმნის და პრაქტიკაში ნერგავს შესაბამის რისკის მართვისა და 

სტრეს ტესტის მოდელებს და რეგულარულად აკონტროლებს არსებულ რისკის ლიმიტებთან 

შესაბამისობას, და ამტკიცებს არასტანდარტული პირობების სახაზინო გარიგებებს. კერძოდ, აქტივისა 

და ვალდებულების მართვის კომიტეტი: 

 განსაზღვრავს ფულის ბაზრის საკრედიტო რისკის მოცულობას / კრედიტის ლიმიტებს; 

 განსაზღვრავს ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტებს სადღეღამისო პოზიციებთან დაკავშირებით; 

 განსაზღვრავს „სტოპ-ლოსის“ ლიმიტებს სავალუტო ოპერაციებისა და ფასიანი ქაღალდებისათვის; 

 აკონტროლებს არსებულ სავალუტო რისკთან, საპროცენტო განაკვეთის რისკთან და დაფინანსების 

ლიკვიდურობის რისკთან დაკავშირებული რისკის მართვის მოდელებთან შესაბამისობას; 

 განსაზღვრავს სხვადასხვა ვადიანობის მიხედვით საპროცენტო განაკვეთების დიაპაზონებს, 

რომლებშიც ბანკს შეუძლია განათავსოს თავისი ლიკვიდური აქტივები და მოიზიდოს 

დაფინანსება, და 

 ამოწმებს ფინანსური დეპარტამენტის და ფინანსური და სამთავრობო კონტრაგენტის რისკის 

მართვის კომიტეტის მიერ მომზადებულ სხვადასხვა სტრეს ტესტებსა და კაპიტალის 

ადეკვატურობის მოდელებს.  

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი და კომიტეტი 

იკრიბება ნებისმიერ დროს, როცა ის ამას საჭიროდ ჩათვლის, და გადაწყვეტილებების მიღება ხდება 

მისი წევრების ხმათა უმრავლესობით. აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტის წევრები არიან: 

გენერალური დირექტორი, გენერალური დირექტორის მოადგილე ფინანსების საკითხში, 

გენერალური დირექტორის მოადგილე რისკების მიმართულებით, გენერალური დირექტორის 

მოადგილე კორპორატიული საინვესტიციო საბანკო საქმიანობის მიმართულებით,  გენერალური 

დირექტორის მოადგილე ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების მიმართულებით, გენერალური 

დირექტორის მოადგილე „სოლო“ და მიკრო და მცირე და საშუალო ბიზნების მიმართულებით, 

გენერალური დირექტორის მოადგილე ოპერაციების მიმართულებით, ფინანსური დეპარტამენტის 

ხელმძღვანელი და სახაზინო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. აქტივისა და ვალდებულების 

კომიტეტი ყოველთვიურად განიხილავს გასული პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებებს და 

ინდექსებს, მათ შორის, ბანკის ლიმიტებს/კოეფიციენტებს, ბალანსს, ოპერაციების ანგარიშგებებს,  

დაფარვის ვადიანობის დეფიციტს, საპროცენტო პოზიციას, კურსის ცვლილებებს, სავალუტო რისკის, 

საპროცენტო განაკვეთის რისკის და დაფინანსების ლიკვიდურობის რისკის ანგარიშგებებს, მთლიანი 

ფულადი ნაკადების ანალიზს, კლიენტის ფულადი ნაკადების ანალიზს და კონცენტრაციის რისკის 

ანალიზს, და ასევე სამომავლო პროგნოზებს, სხვა ფინანსურ ანალიზს და მომავალი ზრდის გეგმებს. 

საზედამხედველო კაპიტალის მოთხოვნები საქართველოში განისაზვრება საქართველოს ეროვნული 

ბანკის მიერ (სებ) და გამოიყენება ბანკის მიმართ დამოუკიდებლად. სებ-ი მოითხოვს ბანკისგან  

შეინარჩუნოს კაპიტალის ადეკვატურობის კოეფიციენტების მინიმალური ზღვრები, რომლებიც 
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გაანგარიშებულია სებ-ის რეგულაციებისა და განცხადებების შესაბამისად მომზადებული ბანკის 

დამოუკიდებელი სპეციალური დანიშნულების ფინანსური ანგარიშგებების საფუძველზე. 

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტი  არის კაპიტალის ადეკვატურობის მართვის, ასევე შესაბამისი 

რისკების იდენტიფიკაციისა და მართვის მთავარი მმართველი ორგანო. აქტივისა და ვალდებულების 

კომიტეტი განსაზღვრავს ლიმიტებს და განიხილავს ამ ლიმიტების ფაქტობრივ  შესრულებას, როგორც 

სებ-ის, ასევე, ბაზელ I-ის და ბაზელ II/III-ის კაპიტალის ადეკვატურობის რეგულაციებთან 

მიმართებაში. ფინანსური დეპარტამენტი პასუხისმგებელია რეგულარულ ყოველთვიურ 

მონიტორინგზე და ანგარიშის ჩაბარებაზე, რომელშიც გამოჩნდება სებ-ის, ბაზელ I-ის და და ბაზელ 

II/III-ის კაპიტალის ადეკვატურობის შესაბამისობა თავდაპირველ განცხადებებთან და აქტივისა და 

ვალდებულების კომიტეტის პოლიტიკებთან. კაპიტალის ადეკვატურობის მართვა, ასევე, ბანკის 

წლიური და ექვსთვიანი ბიუჯეტის დამტკიცება და ბიუჯეტის განხილვის პროცესები, ბანკის 

ყოველთვიური ანგარიშგების განუყოფელი ნაწილია. ფინანსური დეპარტამენტი ამზადებს სებ-ის, 

ბაზელ I-ისა და ბაზელ II/III-ის კაპიტალური ადეკვატურობის ფაქტობრივ ანგარიშებს, ასევე, მათ 

პროგნოზებსა და ბიუჯეტებს და სხვადასხვა სტრეს სცენარებს ორივე რეგულაციისთვის, ხოლო, 

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტი და დირექტორთა საბჭო რეგულარულად განიხილავს მათ, 

გამოავლენს რისკებს, გასცემს რეკომენდაციებს, და საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგენს სამოქმედო 

გეგმებს. 

■ იურიდიული დეპარტამენტი 

იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი მიზნებია იმის უზრუნველყოფა, რომ ბანკის საქმიანობები 

შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას და მინიმუმადე ამცირებდეს სამართლებრივი რისკების 

მატერიალიზაციიდან წარმოქმნილ დანაკარგებს. იურიდიული დეპარტამენტი პასუხისმგებელია 

ბანკის საქმიანობებში სამართლებრივი რისკების დროულად გამოვლენისთვის საჭირო მექანიზმების  

გამოყენებასა და განვითარებაზე, ბანკის საქმიანობის გამოძიებაზე რათა გამოვლინდეს ნებისმიერი 

სამართლებრივი რისკი, გამოვლენილი სამართლებრივი რისკების აღმოსაფხვრელად ყველა 

აუცილებელი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებაზე, ბანკის სახელით სასამართლო 

პროცესებში მონაწილეობაზე, საჭიროების შემთხვევაში, და  ბანკის იურიდიული დოკუმენტაციის  

ეფექტიანობის გაზრდის შესაძლებლობების შესწავლასა და მისი ბანკის ყოველდღიურ საქმიანობებში 

დანერგვაზე. იურიდიული დეპარატმენტი ასევე პასუხისმგებელია ბანკის და/ან მისი შვილობილი 

კომპანიების  სტრუქტურული დანაყოფებისთვის იურიდიული დახმარების გაწევაზე.      

■ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა (AML) და შესაბამისობა   

 

ბანკის ფულის გათეთრებასთან ბრძოლისა და შესაბამისობის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია ბანკის 

ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამის დანერგვაზე (მათ შორის, ფულის გათეთრების 

წინააღმდეგ ბრძოლის პოლიტიკასა და პროცედურების შემუშავებაზე, ტრანზაქციის მონიტორინგსა 

და ანგარიშგებაზე, და თანამშრომლების ტრენინგზე) მთელს ბანკში და მის შვილობილ კომპანიებში. 

ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის პროგრამა ეფუძნება საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის, 

FATF/Basel-ის, ევროპის პარლამენტის, აშშ-ს სანქციების პროგრამების სახაზინო დეპარტამენტის 

რეკომენდაციებს, დირექტივებსა და მოთხოვნებს, და ასევე, ადგილობრივ რეგულაციებს. ბანკის შიდა 

აუდიტის დეპარტამენტი ახორციელებს ბანკის ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის სისტემებისა და 
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კონტროლების შეფასებებს და  უზრუნველყოფს შიდა კონტროლის ღონისძიებების დამოუკიდებელ 

უზრუნველყოფას.    

ბანკმა მიიღო რისკზე დაფუძნებული მიდგომა ML/FT რისკების მიმართ, მათ შორის, ფულის 

გათეთრებასთან ბრძოლის საერთო პოლიტიკა, კლიენტების მიღების პოლიტიკა და ფინანსური 

სანქციების შესაბამისობის პოლიტიკა. ბანკის რისკზე დაფუძნებული მიდგომა ნიშნავს, რომ ის 

იყენებს გაფართოებულ ფინანსურ ექსპერტიზას ML/FT რისკების მიმართ, ის განსაზღვრავს 

პროდუქტების, კლიენტების, მომსახურებების და იურისდიქციების მაღალი რისკის  კატეგორიებს. 

 

ბანკი ვალდებულია შეატყობინოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს ყველა 

ტრანზაქციის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება მონიტორინგს საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად. ეს ანგარიშები ამჟამად წარმოდგენილია ფულის გათეთრებასთან ბრძოლისა და 

შესაბამისობის დეპარტამენტის მიერ ელექტრონული ფორმით კავშირს გარეთ რეჟიმში. ანგარიშგების 

პროცესი სრულად ავტომატიზებულია და გამყარებულია სპეციალური პროგრამული აპლიკაციით. 

უფრო მეტიც, ბანკი იყენებს ფულის გათეთრებასთან ბრძოლის სპეციალურ პროგრამულ 

უზრუნველყოფას, რომელიც აკმაყოფილებს ინდუსტრიის მოთხოვნებს. ეს პროგრამა მოიცავს 

სანქციების, ასევე, აკრძალული პირებისა და ორგანიზაციების ჩამონათვალს, რომელიც  

განსაზღვრულია OFAC-ის, ევროკავშირის, გაეროსა და სხვა მსგავსი ორგანოების მიერ. ის საშუალებას 

იძლევა განხორციელდეს ყველა ტრანზაქციის სრულად ავტომატიზებული მონიტორინგი 

სპეციალური სიის მიხედვით. იმისათვის, რომ გამოავლინოს საეჭვო ტრანზაქციები, ფულის 

გათეთრებასთან ბრძოლისა და შესაბამისობის დეპარტამენტმა დანერგა ცენტრალიზებული პროგრამა, 

რომელიც აკავშირებს ტრანზაქციებს, ანგარიშებს და კლიენტებს იმგვარად, რომ ბანკმა დაინახოს 

თითოეულ კლიენტთან დაკავშირებული რისკები საწარმოს ფარგლებში.  

 

 რისკის მართვის სისტემის დამნერგავი ორგანოები 

ბანკის რისკის მართვის სისტემა ხორციელდება შემდეგი ორგანოების მიერ: საკრედიტო რისკის 

მართვის, რაოდენობრივი რისკის მართვისა და რისკის ანალიზის დეპარტამენტი, ხაზინის, 

საოპერაციო რისკის მართვის, იურიდიული, ფულის გათეთრებასთან ბრძოლისა და შესაბამისობის და 

უსაფრთხოების დეპარტამენტები, ფინანსური დეპარატმენტი და სხვა დეპარტამენტები. საკრედიტო 

რისკის მართვის (ცენტრალური ბანკის პორტფელის ანალიზი), რაოდენობრივი რისკის მართვისა და 

რისკის ანალიზის დეპარტამენტი და საოპერაციო რისკის მართვის დეპარტამენტები ანგარიშს 

აბარებენ გენერალური დირექტორის მოადგილეს რისკების მიმართულებით, ხოლო, იურიდიულ 

დეპარატმენტს ზედამხედველობას უწევს გენერალური იურიდიული კონსულტანტი, რომელიც  

პირდაპირ ანგარიშვალდებულია გენერალური დირექტორის წინაშე. ფინანსური დეპარტამენტი და 

სახაზინო დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულნი არიან ფინანსების საკითხებში გენერალური 

დირექტორის მოადგილის წინაშე. ფულის გათეთრებასთან ბრძოლისა და შესაბამისობის 

დეპარტამენტი ანგარიშვალდებულია ოპერაციების მიმართულებით გენერალური დირექტორის 

მოადგილის წინაშე.  

რაოდენობრივი რისკის მართვისა და რისკის ანალიზის დეპარატამენტი, ხაზინასთან კოორდინაციით, 

ახორციელებს ბანკის საბაზრო რისკის პოლიტიკას, არსებულ ღია სავალუტო პოზიციის ლიმიტებთან, 

კონტრაგენტის ლიმიტებთან, შესაძლო დანაკარგების VAR ლიმიტებთან და აქტივისა და 
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ვალდებულების კომიტეტის მიერ განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთის პოლიტიკასთან 

შესაბამისობის  უზრუნველყოფით. 

სახაზინო დეპარტამენტი მართავს სავალუტო კურსებს, ფულის ბაზარს, ფასიანი ქაღალდების 

პორტფელს და დერივატივების ოპერაციებს, აკონტროლებს ამ ოპერაციებისთვის აქტივისა და 

ვალდებულების კომიტეტის მიერ განსაზღვრულ ლიმიტებთან შესაბამისობას. სახაზინო 

დეპარტამენტი ასევე პასუხისმგებელია მოკლევადიანი ლიკვიდურობისა და სახაზინო თანხების 

ნაკადის მართვაზე, და აკონტროლებს ნაღდი ფულის მოცულობას ბანკის ბანკომატებში და მის სერვის 

ცენტრებში. 

საკრედიტო რისკის მართვის დეპარატმენტი მართავს საკრედიტო რისკებს კონკრეტულ 

მსესხებლებთან დაკავშირებით და აფასებს მთლიანი საკრედიტო პორტფელის რისკებს. ის 

პასუხისმგებელია ბანკის საკრედიტო პოლიტიკასთან შესაბამისობასა და ბანკის სესხის პორტფელის 

ხარისხის მართვაზე.  

საოპერაციო რისკის მართვის დეპარტამენტი გამოავლენს და აფასებს საოპერაციო რისკს ბანკის 

პროცესებისა და ოპერაციების ფარგლებში. ის ასევე გამოავლენს კრიტიკული რისკის არეალებს ან  

გაზრდილი რისკის დონის მქონე ოპერაციების ჯგუფებს და ავითარებს შიდა კონტროლის 

პროცედურებს საიმისოდ, რომ შეამციროს რისკები, ბიზნეს პროცესის ხელახალი დაგეგმვის სქემის 

საშუალებით (სხვა საშუალებებთან ერთად), მათ შორის, დოკუმენტების ცირკულაციით, ინფორმაციის 

ნაკადებით, ფუნქციების განაწილებით, ნებართვებითა და პასუხისმგებლობებით.  

იურიდიული დეპარტამენტი აკონტროლებს ყველა ცვლილებას შესაბამის კანონმდებლობასა და 

რეგულაციებში, და უზრუნველყოფს, რომ ეს ცვლილებები სათანადოდ აისახოს ბანკის 

პროცედურებში, ინსტრუქციებში, სახელმძღვანელოებში და სხვა შესაბამის დოკუმენტაციაში. ის ასევე 

გადასცემს საკანონდებლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას ბანკის ფარგლებში ყველა შესაბამის 

დეპარტამენტს. კანონმდებლებისა და მარეგულირებლების, გარკვეული ასოციაციებისა და სხვა 

პროფესიონალური ორგანოების მოთხოვნის საფუძველზე, იურიდიული დეპარტამენტი ასევე 

მონაწილეობს საკანონმდებლო და მარეგულირებელი დოკუმენტების მომზადებაში.  

საგადასახადო ანგარიშგების და საგადასახადო რისკის მართვის განყოფილება ყურადღებას 

ამახვილებს ბანკის ურთიერთობაზე საგადასახადო ორგანოებთან და უზრუნველყოფს პრაქტიკულ 

რჩევებს და აკონტროლებს საგადასახადო ვალდებულებებთან შესაბამისობას ბანკის მასშტაბით.  

თითოეულ ჩამოთვლილ დეპარტამენტს აქვს თავისი პოლიტიკა და/ან სახელმძღვანელოები,  

რომლებიც დამტკიცებულია ბანკის დირექტორთა საბჭოს და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 

(საჭიროების შემთხვევაში). სახელმძღვანელოები და პოლიტიკები მოიცავს ყოვლისმომცველ 

განმარტებებს ტრანზაქციის თითოეულ ეტაპზე, მათ შორის, და არა მხოლოდ, სახელმძღვანელოებს, 

რომლებიც ხაზს უსვამს აქტივისა და ვალდებულების მართვის წესებს, სავალუტო ოპერაციების 

პროცედურებს, ფიქსირებული შემოსავლების ინვესტიციების მითითებებს, ფიზიკური პირების 

საბანკო საქმიანობის პროცედურებს,  სადეპოზიტო პოლიტიკას და საკრედიტო პოლიტიკებს.  
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რისკის შეფასება და ანგარიშგება  

ბანკი აფასებს  რისკს  იმ მეთოდის გამოყენებით, რომელიც ასახავს როგორც მოსალოდნელ  

დანაკარგს, რომელიც შეიძლება წარმოიქმნას ნორმალურ გარემოებებში, ასევე მოულოდნელ 

დანაკარგებს, რომლებიც წარმოადგენს სხვადასხვა პროგნოზირების მოდელების საფუძველზე  

განსაზღვრულ საბოლოო ფაქტობრივი დანაკარგის მაჩვენებელს. ეს მოდელები იყენებს ძველი 

გამოცდილების საფუძველზე დაანგარიშებულ ალბათობებს, რომლებიც პერიოდულად  

კორექტირდება რაღა ასახოს ეკონომიკური გარემო. ბანკი ასევე აკვირდება ყველაზე უარეს სცენარებს, 

რომლებიც შესაძლოა წარმოიქმნას  ექსტრემალური მოვლენების შემთხვევაში.   

რისკებთან დაკავშირებით, რომლებიც საკმაოდ მწვავედ ითვლება, ბანკი ახორციელებს სტრეს 

ტესტირებას თითოეული შესაფასებელი პერიოდისთვის, რომელიც მოიცავს მწვავე და 

გამართლებული უარყოფითი სცენარების კომბინაციის ზემოქმედების მოდელირებას. სტრეს 

სცენარებია: ლარის გაუფასურება აშშ დოლართან მიმართებაში, საბაზრო კონკურენციით გამოწვეული 

სუფთა საპროცენტო მარჟის შემცირება, საოპერაციო ხარჯების ზრდა რომელიც იწვევს ხარჯების 

შემოსავლებთან შეფარდების განაკვეთის ზრდას, საკრედიტო პორტფელის ხარისხის გაუარესება. 

სტრეს ტესტის სცენარები შემდეგ განიხილება ბანკის არსებული და დაგეგმილი ლიკვიდურობის 

პოზიციასთან, კაპიტალის ადეკვატურობასა და გადახდისუნარიანობასთან მიმართებაში. სტრეს 

ტესტირება ასევე ითვალისწინებს ისეთი შემამსუბუქებელი ღონისძიებების ხელმისაწვდომობასა და 

სავარაუდო ეფექტიანობას, როგორიცაა, კრედიტის გაცემის საქმიანობის ვარდნა, საოპერაციო 

ხარჯების შემცირება, ასევე, იმ ვარაუდს, რომ ბანკი შეძლებს გააგრძელოს ან რეფინანსირება გაუკეთოს 

არსებულ სესხებს, ან გაზარდოს დაფინანსება DFI-სგან, უკვე არსებულის მსგავსი პირობებით,  

რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნას საიმისოდ, რომ თავიდან იქნას აცილებული ან შერბილდეს  

ბანკის ოპერაციებთან დაკავშირებით გამოვლენილი რისკების ზემოქმედება ან წარმოქმნა.   

რისკების მონიტორინგი და კონტროლი ძირითადად ხორციელდება ბანკის მიერ განსაზღვრული 

ლიმიტების საფუძველზე. ეს ლიმიტები ასახავს ბანკის ბიზნეს სტრატეგიას და საბაზრო გარემოს, 

ასევე იმ რისკის დონეს, რომელიც მისთვის მისაღებია, შერჩეულ ინდუსტრიებზე დამატებითი 

ყურადღების გამახვილებით. ბანკი ასევე ახორციელებს მიმდინარე მონიტორინგსა და კონტროლს, 

რომელიც ეფექტური კორექტირებების საშუალებას იძლევა იმ შემთხვევაში, თუ მოულოდნელი 

ცვლილება მოხდა იმ გარემოებებში, რომლებსაც ემყარებოდა რისკის წინასწარი შეფასებები. გარდა 

ამისა, ბანკი აკონტროლებს და ზომავს მთლიან რისკის აღების უნარიანობას, შეწონილი რისკის 

საფრთხესთან მიმართებაში, ყველა რისკის ტიპისა და აქტივობის ფარგლებში.    

ბანკს აქვს მართვის საანგარიშგებო სისტემა, რომელიც მოითხოვს საკრედიტო რისკის მართვის, 

რაოდენობრივი რისკის მართვისა და ანალიტიკური, ფინანსური და სახაზინო დეპარტამენტებისგან, 

მოამზადონ გარკვეული ანგარიშები ყოველდღიურად და ყოველთვიურად. ყოველდღიურად, 

თითოეულმა დეპარტამენტმა უნდა მოამზადოს ოპერაციების ანგარიშები, ბალანსი და ხაზინის 

ანგარიში (რომელიც მოიცავს  ბანკის ღია სავალუტო პოზიციებს, ფულის ნაკადებს, ლიმიტებს და სხვა 

ბანკებში საკორესპონდენტო ანგარიშებზე ნაშთებს), და იმის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ 

სავალდებულო ფინანსურ კოეფიციენტებთან შესაბამისობა დაცული იყო. ყოველთვიურად 

წარმოდგენილი უნდა იყოს სტრუქტურული ლიკვიდურობის დეფიციტი ანგარიში, საპროცენტო 

განაკვეთის რისკის ანგარიში, ყოველთვიური ფინანსური ანგარიშგებები და ბანკის სამეთვალყურეო 

საბჭოს კვარტალური ანგარიში, რომელიც მოიცავს ბანკის საქმიანობის ანალიზს ბიუჯეტთან 
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მიმართებაში. ყველა ბიზნესიდან მიღებული ინფორმაცია მოწმდება და მუშავდება, რათა 

გაანალიზდეს, გაკონტროლდეს და გამოვლინდეს რისკები ადრეულ ეტაპზე. ეს ინფორმაცია  

წარმოდგენილია და განემარტება დირექტორთა საბჭოს და თითოეული ბიზნეს განყოფილების  

ხელმძღვანელს. ეს ანგარიში მოიცავს მთლიან საკრედიტო რისკებს, ლიკვიდურობის კოეფიციენტებს 

და რისკის პროფილის ცვლილებებს. ხელმძღვანელობა ყოველთვიურად აფასებს საკრედიტო 

დანაკარგების რეზერბის გონივრულობას. ბანკის დირექტორთა საბჭო და სამეთვალყურეო საბჭო 

იღებს ყოვლისმომცველ რისკის ანგარიშს კვარტალში ერთხელ, რომელიც მოიცავს ყველა აუცილებელ 

ინფორმაციას ბანკის რისკის შესაფასებლად და დასკვნების გასაკეთებლად.   

კონკრეტული რისკის ანგარიშები მზადდება და ვრცელდება ყველა დონეზე ბანკის ფარგლებში, რათა 

ყველა განყოფილებას მიუწვდებოდეს ხელი ყოვლისმომცველ, რელევანტურ და განახლებულ 

ინფორმაციაზე. ბანკის დირექტორთა საბჭოსა და ბანკის ყველა შესაბამის თანამშრომელს  

ყოველდღიურად მიეწოდება მოკლე ინფორმაცია საბაზრო ლიმიტების გამოყენებაზე, კერძო 

ინვესტიციებისა და ლიკვიდურობის, ასევე, ნებისმიერი სხვა რისკის განვითარების შესახებ.  

 რისკის შერბილება და ჭარბი რისკის კონცენტრაცია 

მთლიანი რისკის მართვის ფარგლებში, ბანკი იყენებს დერივატივებსა და სხვა ინსტრუმენტებს, რათა 

მართოს საპროცენტო განაკვეთების, უცხოური ვალუტების, საკრედიტო რისკების ცვლილებების 

შედეგად წარმოშობილი პოზიციები და ფორვარდული ტრანზაქციების შედეგად წარმოქმნილი 

პოზიციები. თუმცა, ეს დერივატივები გამიზნულია ჰეჯირებისთვის, ისინი არ აკმაყოფილებენ 

პეჯირების აღრიცხვის პრინციპებს.  

საკრედიტო რისკების შესამცირებლად, ბანკი აქტიურად იყენებს უზრუნველყოფას. 

იმისათვის, რომ თავიდან იყოს აცილებული რისკების ჭარბი კონცენტრაცია, ბანკი ყურადღებას 

ამახვილებს დივერსიფიცირებული პორტფელის შენარჩუნებაზე. საკრედიტო რისკების გამოვლენილი 

კონცენტრაციები კონტროლდება და იმართება შესაბამისად. კონცენტრაციები წარმოიქმნება, როცა  

რამდენიმე კონტრაგენტი, ან შესაბამისი აქციონერები ჩართული არიან მსგავს ბიზნეს საქმიანობებში, 

ან იმ საქმიანობებში რომლებიც ერთსა და იმავე გეოგრაფიულ რეგიონშია მოქცეული, ან აქვთ მსგავსი 

ეკონომიკური მახასიათებლები, რომლის დროსაც ეკონომიკურ, პოლიტიკურ ან სხვა პირობებში 

განხორციელებული ცვლილებები მსგავს გავლენას იქონიებდა მათ მიერ საკონტრაქტო 

ვალდებულებების შესრულებისუნარიანობაზე. კონცენტრაციები ასევე მოიცავს ფინანსური 

ინსტრუმენტის მთლიან ნაშთთან შედარებით, დიდი და მნიშვნელოვანი კრედიტების კომბინირებულ, 

მთლიან პოზიციას. კონცენტრაციები მიუთითებს ბანკის შედეგების შეფარდებით სენსიტიურობაზე  

იმ განვითარებებთან მიმართებაში, რომლებიც გავლენას ახდენენ კონკრეტულ ინდუსტრიაზე ან 

გეოგრაფიულ მდებარეობაზე. გამოვლენილი საკრედიტო რისკების კონცენტრაციები კონტროლდება 

და იმართება შესაბამისად.    
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 მთავარი რისკების მართვა 
 

■ საკრედიტო რისკი 

განმარტება 

საკრედიტო რისკი არის რისკი იმისა, რომ მსესხებელმა ან კონტრაგენტმა შეიძლება ვერ გადაიხადოს  

თანხები მთლიანად ან ნაწილობრივ, როცა მათი გადახდის დრო დადგება. 

ზიანის შემცირება  

ბანკის საკრედიტო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპები წარმოდგენილია საკრედიტო პოლიტიკებში. 

საკრედიტო პოლიტიკები ასევე გამოჰყოფს საკრედიტო რისკის კონტროლისა და მონიტორინგის 

პროცედურებს და ბანკის საკრედიტო რისკის მართვის სისტემებს. საკრედიტო პოლიტიკები 

განიხილება ყოველწლიურად ან უფრო ხშირად, საჭიროების შემთხვევაში. ამ განხილვების შედეგად 

შემოიღება სესხის რესტრუქტურიზაციის ახალი ინსტრუმენტები. ბანკი ასევე იყენებს სებ-ის 

დარეზერვების  მეთოდოლოგიას, რათა შესაბამისობაში იყოს სებ-ის მოთხოვნებთან.  

ბანკი თავის საკრედიტო პოლიტიკას მართავს ინდივიდუალურ კორპორატიულ მსესხებლებთან ან 

დაკავშირებულ მსესხებელთა ჯგუფებთან, სადაზღვევო კომპანიების ვალდებულებასთან, და საბანკო 

ოპერაციების ტიპებთან მიმართებაში რისკის დასაშვებ დონეზე ლიმიტების დაწესებით, და სებ-ის 

მიერ განსაზღვრული პოზიციების ლიმიტების დაცვით. ბანკი აკონტროლებს უზრუნველყოფის 

საბაზრო ღირებულებას, ითხოვს დამატებით უზრუნველყოფას ხელშეკრულების შესაბამისად და 

აკონტროლებს უზრუნველყოფის საბაზრო ღირებულებას, როცა აფასებს კრედიტის სავარაუდო 

გაუფასურების გათვალისწინებით შექმნილი რეზერვის ადეკვატურობას. ბანკი ასევე ამცირებს თავის 

საკრედიტო რისკს უზრუნველყოფის მიღებით და სხვა უსაფრთხოების ღონისძიებების გამოყენებით.  

ფინანსური ინსტიტუტების მიმართ არსებული პოზიციების შესაბამისი რისკები იმართება შიდა და 

გარე საბალანსო პოზიციებზე ლიმიტების დაწესებით, და ასევე, ანგარიშსწორების ლიმიტებით ისეთ 

სავაჭრო ტრანზაქციებთან მიმართებაში, როგორიცაა სავალუტო კონტრაქტები.    

საკრედიტო კომიტეტი ამტკიცებს ინდივიდუალურ ტრანზაქციებს, ხოლო, საკრედიტო რისკის 

მართვის დეპარტამენტი განსაზღვრავს საკრედიტო რისკის კატეგორიებს და დარეზერვების 

განაკვეთებს, რომლებიც წარმოდგენილია დარეზერვების მეთოდოლოგიაში. გენერალური 

დირექტორის მოადგილე რისკების მიმართულებით და საკრედიტო რისკების მართვის დეპარტამენტი 

ყოველთვიურად ამოწმებენ პორტფელის საკრედიტო ხარისხს და განსაზღვრავენ დარეზერვების 

განაკვეთებს, ბანკის გენერალურ დირექტორთან და ფინანსების საკითხებში გენერალური 

დირექტორის მოადგილესთან კონსულტაციების საფუძველზე.   

ბანკის საკრედიტო ხარისხის შემოწმების პროცესი უზრუნველყოფს კონტრაგენტების 

კრედიტუნარიანობაში შესაძლო ცვლილებების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენას, მათ შორის, 

უზრუნველყოფის საშუალებების რეგულარულ შეფასებას. კონტრაგენტის ლიმიტები განისაზღვრება 

საკრედიტო რისკის კლასიფიკაციის სისტემის მეშვეობით, რომელიც ანიჭებს რისკის რეიტინგს 

თითოეულ კონტრაგენტს. რისკის რეიტინგები ექვემდებარება რეგულარულ გადახედვას. კრედიტის  

ხარისხის შემოწმების პროცესი საშუალებას აძლევს ბანკს შეაფასოს რისკების შედეგად წარმოქმნილი  

პოტენციური დანაკარგი, და განახორციელოს გამოსასწორებელი ღონისძიება. ბანკი აძლევს 
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კლიენტებს გარანტიებს / აკრედიტივებს, რომლებმაც შესაძლოა ბანკს მოსთხოვოს მათი სახელით 

გადახდების განხორციელება. კლიენტებისგან ასეთი თანხების ამოღება ხდება გარანტიების / 

აკრედიტივების პირობების შესაბამისად. ისინი ბანკს უქმნიან სესხების მსგავს რისკებს და მათი 

შერბილება ხდება იმავე კონტროლის პროცესებისა და პოლიტიკის შესაბამისად.  

სესხის დამტკიცების პროცედურა  

კრედიტების დამტკიცების, კრედიტის ხარისხის მონიტორინგის, და არსებული კრედიტების 

გაგრძელების, რეფინანსირებისა და/ან რესტრუქტურიზაციის პროცედურები წარმოდგენილია ბანკის 

საკრედიტო პოლიტიკებში, რომლებსაც ამტკიცებს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო და/ან დირექტორთა 

საბჭო. საკრედიტო კომიტეტები ამტკიცებენ ინდივიდუალურ ტრანზაქციებს. ბანკი აფასებს 

კორპორატიული საინვეტიციო საბანკო მომსახურებების კლიენტებს  მათი ფინანსური მდგომარეობის, 

საკრედიტო ისტორიის, ბიზნეს ოპერაციების, ბაზრის პოზიციის, მართვის, აქციონერის მხარდაჭერის 

დონის, შემოთავაზებული ბიზნესის და ფინანსური გეგმის და შემოთავაზებული უზრუნველყოფის 

ხარისხის საფუძველზე. სათანადო საკრედიტო კომიტეტის შესაბამისი დონე პასუხისმგებელია 

კრედიტის დამტკიცებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებაზე, საკრედიტო მემორანდუმის 

საფუძველზე და, თუ საჭიროა, საკრედიტო რისკის მენეჯერის ანგარიშზე დაყრდნობით. კრედიტის 

დამტკიცების პროცედურა ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურებებთან დაკავშირებით 

დამოკიდებულია  ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროდუქტების ტიპზე. 

სამომხმარებლო კრედიტებთან დაკავშირებული განცხადებების, მათ შორის, საკრედიტო ბარათებისა 

და  20,000 ლარამდე ავტო სესხების დამტკიცება ხდება ქულების სისტემით. ფიზიკური პირების  

საბანკო მომსახურების კლიენტების იპოთეკურ სესხებზე განაცხადი კეთდება იპოთეკური სესხის 

ოფიცრის მიერ და წარედგინება საკრედიტო რისკის მენეჯერს, რომელიც აფასებს საკრედიტო რისკებს 

და განსაზღვრავს კრედიტის მოცულობას და პირობებს, რომლებიც უნდა დამტკიცდეს საკრედიტო 

კომიტეტის შესაბამის დონეზე. მიკრო საფინანსო სესხების შემთხვევაში, კრედიტ ოფიცრები აფასებენ 

საკრედიტო განცხადებებს, ამზადებენ პროექტის ანალიზს და წარუდგენენ შეთავაზებებს შესაბამის 

საკრედიტო კომიტეტს, რომელიც იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას. საკრედიტო კომიტეტის 

წევრებს აქვთ თანაბარი ხმის უფლება და გადაწყვეტილებები მტკიცდება ხმათა უმრავლესობით.  

უზრუნველყოფა 

ბანკი ჩვეულებრივ მოითხოვს საკრედიტო უზრუნველყოფას ან უზრუნველყოფის საგანს მის მიერ 

გაცემული სესხებისა და საკრედიტო სახსრების სანაცვლოდ. საკრედიტო უზრუნველყოფის მთავარი 

ფორმებია გარანტიები და ბანკში მსესხებლის ანგარიშზე არსებულ თანხებზე ან სხვა აქტივებზე 

მოთხოვნის უფლებები. კორპორატიული კრედიტორებისთვის უზრუნველყოფის მთავარი ფორმებია 

უძრავი ქონება, მოწყობილობები, ინვენტარი და სავაჭრო დებიტორული დავალიანებები, ხოლო, 

ფიზიკურ პირებზე გაცემული კრედიტებისთვის - საცხოვრებელ ქონებაზე იპოთეკა. კორპორატიული 

კრედიტების შემთხვევაში, ბანკი ჩვეულებრივ მოითხოვს პერსონალურ გარანტიას მსესხებლის 

აქციონერებისგან. ბანკის შიდა სახელმძღვანელოს მითითებების შესაბამისად, უზრუნველყოფა  

წარმოდგენილი უნდა იყოს (თუ ის მოთხოვნილია) საიმისოდ, რომ დაფაროს ვალდებულებები 

ტრანზაქციის მთელი პერიოდის განმავლობაში. 2017 წლის 31 დეკემბრისთვის, კლიენტებზე 

გაცემული კრედიტების 83.3% უზრუნველყოფილი იყო. შემოთავაზებული უზრუნველყოფის  

შეფასების ანგარიში მზადდება აქტივის შეფასებისა და განკარგვის დეპარტამენტის მიერ და 
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წარედგინება შესაბამის საკრედიტო კომიტეტს, საკრედიტო განცხადებასთან და საკრედიტო რისკის 

მენეჯერის ანგარიშთან ერთად. უზრუნველყოფის შეფასების დროს, ბანკი ახორციელებს აქტივების 

საბაზრო ღირებულების დისკონტირებას, რათა ასახოს უზრუნველყოფის სალიკვიდაციო 

ღირებულება.  

ქვემოთ წარმოდგენილია საკრედიტო რისკის კონცენტრაცია მიტიგაციის საშუალებების მიხედვით, 

რომელიც აჩვენებს, რომ ბანკი საკმაოდ კარგად არის უზრუნველყოფილი ძირითადად უძრავი 

ქონებით, რომელსაც მოჰყვება გარანტიები, მოძრავი ქონება, დეპოზიტები და ფასიანი ქაღალდები: 

შეფასება 

პოზიციის რისკები და ლიმიტები უნდა შემოწმდეს ყოველწლიურად ან უფრო ხშირად. ბანკის 

შესაბამისობა საკრედიტო რისკის ლიმიტებთან მუდმივად მოწმდება საკრედიტო რისკის მართვის 

დეპარტამენტის მიერ. ბანკი ქმნის კოლექტიურ და ინდივიდუალურ რეზერვებს ფინანსური 

აქტივების გაუფასურების შედეგად გამოწვეული დანაკარგებისთვის, როცა არსებობს ობიექტური 

მტკიცებულება იმისა, რომ ფინანსური აქტივი ან ფინანსური აქტივების ჯგუფი გაუფასურებულია. 

ბანკი ქმნის რეზერვებს მსესხებლის კონკრეტული ფინანსური მდგომარეობის და ვადაგადაცილების 

დღეების რაოდენობის გათვალისწინებით. თუ შემდგომ პერიოდში გაუფასურების დანაკარგის თანხა 

შემცირდება და თუ ეს კლება შეიძლება ობიექტურად უკავშირდებოდეს გაუფასურების აღიარების 

შემდეგ წარმოქმნილ მოვლენას, ადრე აღიარებული გაუფასურების დანაკარგი აღდგება 

კორექტირებული რეზერვის ანგარიშით. გაუფასურების შედეგად დანაკარგების რეზერვის 

განსაზღვრა ეფუძნება რისკის ქვეშ არსებული აქტივების ანალიზს და ასახავს მოცულობას, რომელიც 

ბანკის ხელმძღვანელობის აზრით ადეკვატურია წარმოქმნილი დანაკარგებისთვის. 

რეზერვები იქმნება მთლიანი საკრედიტო თანხის და დარიცხული პროცენტის მიხედვით. ბანკის   

შიდა  საკრედიტო დანაკარგის რეზერვის მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რომელიც ეფუძნება ფასს-ის 

მოთხოვნებს, ბანკი ყოფს თავის საკრედიტო პორტფელს მნიშვნელოვან და არამნიშვნელოვან 

კატეგორიებად. მნიშვნელოვანი კრედიტები განსაზღვრულია როგორც კრედიტები, რომლებიც 

17% 

6% 

5% 

3% 

2% 
1% 67% 
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აღემატება 150,000 აშშ დოლარს, ხოლო, არამნიშვნელოვანი კრედიტები განსაზღვრულია, როგორც 

50,000 აშშ დოლარზე ნაკლები თანხის კრედიტები. საკრედიტო რისკის მართვის დეპარტამენტი  

ახორციელებს ყველა დეფოლტირებული მნიშვნელოვანი კრედიტის ინდივიდუალურ შეფასებას.  

არადეფოლტირებული მნიშვნელოვან კრედიტებს ენიჭებათ კოლექტიური შეფასების კოეფიციენტი.  

რეზერვირების მიზნით, ყველა კრედიტი დაყოფილია სხვადასხვა ჯგუფად (როგორიცაა, იპოთეკური, 

სამომხმარებლო, მიკროსაფინანსო კრედიტები).  

2004 წლიდან, ბანკმა, გარკვეულ სხვა ქართულ ბანკებთან და საკრედიტო ინფორმაციის პროვაიდერ 

„საკრედიტო ინფორმაციის ჯგუფთან“ ერთად შექმნა სს „კრედიტ ინფო ჯორჯია“ (CIG), რომელიც 

წარმოადგენს ცენტრალიზებულ საკრედიტო ბიუროს საქართველოში. 2009 წლის შემდეგ, ყველა 

მონაწილე ბანკი, სადაზღვევო კომპანია და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია აწვდის და უზიარებს სს 

„კრედიტ ინფო ჯორჯიას“ პოზიტიურ და ნეგატიურ საკრედიტო ინფორმაციას კლიენტებზე. 

500,000 აშშ დოლარამდე კრედიტები, რომლებიც უზრუნველყოფილია უძრავი ქონებით, 

ექვემდებარება ჩამოწერას, თუ 365 დღეზე მეტი ხნითაა ვადაგადაცილებული. უზრუნველყოფით 

(გარდა უძრავი ქონებისა) გაცემული კრედიტები ან არაუზრუნველყოფილი კრედიტები 

ექვემდებარება ჩამოწერას, თუ 150 დღეზე მეტი ხნითაა ვადაგადაცილებული. კორპორატიული 

კრედიტები და 500,000 აშშ დოლარზე მეტი მოცულობის კრედიტები, რომლებიც უზრუნველყოფილია 

უძრავი ქონებით, შეიძლება ჩამოიწეროს რისკების მიმართულებით გენერალური დირექტორის 

მოადგილის და საკრედიტო რისკის დეპარტამენტის შეფასების შედეგად, ბანკის გენერალურ 

დირექტორთან და ფინანსების დარგში გენერალური დირექტორის მოადგილესთან კონსულტაციის 

საფუძველზე.  

ბანკმა  განახორციელა თავისი ფასს 9-ის დანერგვის პროგრამა და მიიღო ფასს 9, ფინანსური 

ინსტრუმენტები, 2018 წლის 1 იანვრიდან.  

■ ლიკვიდურობის რისკი 

განმარტება 

ლიკვიდურობის რისკი არის რისკი, რომ ბანკი ვერ შეძლებს თავისი გადახდის ვალდებულებების 

შესრულებას, როცა მათი გადახდის დრო დადგება ნორმალურ ან სტრესულ გარემოებებში.  

მონიტორინგი 

ლიკვიდურობის რისკი იმართება აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტის მიერ დამტკიცებული 

ლიკვიდურობის ფარგლებში. ხაზინა მართავს ლიკვიდურობას ყოველდღიურად. იმისათვის, რომ 

მართოს ლიკვიდურობის რისკი, ის ახორციელებს კლიენტებისა და საბანკო ოპერაციების 

მოსალოდნელი მომავალი ფულადი ნაკადების ყოველდღიურ მონიტორინგს, რომელიც არის 

აქტივების / ვალდებულებების მართვის პროცესის ნაწილი. ფინანსური დეპარტამენტი ამზადებს და 

წარუდგენს ყოველთვიურ ანგარიშებს აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტს. აქტივისა და 

ვალდებულების კომიტეტი აკონტროლებს არსებული გადასახდელი თანხების პროპორციას, რათა ის 

შეესაბამებოდეს დეპოზიტიდან მოხსნად თანხებს, და ბანკთაშორის და სხვა ნასესხები სახსრების 

თანხებს, რომლებიც უნდა არსებობდეს გატანილი თანხების დასაფარად მოულოდენლი მოთხოვნის 

დროს.   
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ლიკვიდურობის რისკის მართვის სისტემა განსაზღვრავს ბანკის შესაძლებლობას დააკმაყოფილოს 

თავისი გადახდის ვალდებულებები, როგორც ნორმალურ პირობებში, ასევე კრიზისის დროს. ბანკმა 

შეიმუშავა მოდელი ბაზელ III-ის ლიკვიდურობის მითითებების საფუძველზე. ეს მიდგომა 

განსაზღვრულია იმის საგარანტიოდ, რომ სახსრების მართვის სისტემა საკმაოდ მოქნილი იქნება 

საიმისოდ, რომ უზრუნველყოს ლიკვიდურობა ბაზრის პირობების ფართო დიაპაზონის ფარგლებში. 

ლიკვიდურობის მართვის სისტემა პერიოდულად მოწმდება საიმისოდ, რომ ის შესაბამისობაში იყოს 

ბანკის მიმდინარე და დაგეგემილ საქმიანობებთან. ასეთი შემოწმება მოიცავს დაფინანსების 

მოდელირებულ სცენარებს, მოდელირების მიდგომას, საბითუმო ფონდირებას, ლიმიტის განსაზღვრას 

და ლიკვიდური აქტივების მინიმალურ მფლობელობას. ლიკვიდურობის სისტემა  მოწმდება აქტივისა 

და ვალდებულების კომიტეტის მიერ,  ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ დამტკიცებამდე. 

სახაზინო და დაფინანსების დეპარტამენტები ასევე ახორციელებენ ყოველწლიური დაფინანსების 

შემოწმებას, რომელიც განსაზღვრავს მომავალი წლისთვის არსებული დაფინანსების სტრატეგიას. ეს 

შემოწმება მოიცავს ტრენდებს სავალო ვალდებულებების გლობალურ ბაზრებზე, დაფინანსების 

ალტერნატივებს, გარეშე ანალიზს, ბანკის მომავალი დაფინანსების მოთხოვნების შეფასებებს, ბაზრის 

დაფინანსების მოცულობის შეფასებას და დაფინანსების რისკის ანალიზს. წლიური დაფინანსების 

გეგმა მოწმდება ბანკის დირექტორთა საბჭოს მიერ და მტკიცდება ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს 

მიერ, როგორც წლიური ბიუჯეტის ნაწილი. დაფინანსებისა და სახაზინო დეპარტამენტები  

პერიოდულად ასევე ამოწმებენ სხვადასხვა დაფინანსების ვარიანტებს და აფასებენ ასეთი ვარიანტების 

რეფინანსირების რისკებს. 

ზიანის შემცირება  

ბანკის შესაძლებლობა განახორციელოს თავისი ვალდებულებები დამოკიდებულია მის უნარზე 

განახორციელოს აქტივების ეკვივალენტური მოცულობის რეალიზება დროის იმავე პერიოდში. ბანკს 

აქვს მაღალ მოთხოვნადი და დივერსიფიცირებული აქტივების პორტფელი, რომელიც მისი აზრით, 

შესაძლებელია ადვილად იქნას ლიკვიდირებული, ფულადი სახსრების ნაკადის გაუთვალისწინებელი 

შეწყვეტის შემთხვევაში. მას ასევე აქვს სავალდებულო საკრედიტო ხაზები, რომელზეც მას ხელი 

მიუწვდება საიმისოდ, რომ დააკმაყოფილოს თავისი ლიკვიდურობის მოთხოვნები. ასეთი საკრედიტო 

ხაზები ხელმისაწვდომია სებ-ის რეფინანსირების საშუალებით. გარდა ამისა, ბანკს აქვს ფულადი 

დეპოზიტი (სავალდებულო რეზერვი) სებ-ში, რომლის მოცულობა დამოკიდებულია კლიენტებისგან 

მოზიდული სახსრების დონეზე. 2017 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, სებ-ის მოთხოვნების 

შესაბამისად, უცხოურ ვალუტაში დენომინირებული კლიენტების დეპოზიტების 20% გადაიდო 

მინიმალური რეზერვების სახით. გარდა ამისა, ქართულ ლარში დენომინირებული კლიენტების 

დეპოზიტების 7%-ის სახით, ბანკი ინარჩუნებს მინიმალურ საშუალო ნაშთს სებ-ში საკორესპონდენტო 

ანგარიშზე. საბითუმო დაფინანსებასა და სადეპოზიტო სერტიფიკატებთან დაკავშირებით, სებ-ი 

მოითხოვს ბანკისგან, რათა ამ უკანასკნელმა გადადოს თავისი არასუბორდინირებული უცხოური 

ვალუტის საბითუმო დაფინანსების 20% იმ ვალდებულებებიდან, რომელთა გადახდის დარჩენილი 

ვადა ერთ წელზე ნაკლებია, და 10% იმ ვალდებულებებიდან, რომელთა გადახდის ვადა ერთი ან ორი 

წელია, ხოლო, არასუბორდინირებული ქართული ლარის საბითუმო დაფინანსების 7% გადადოს იმ 

სესხებიდან, რომელთა გადახდის დარჩენილი ვადა ერთ წელზე ნაკლებია. ქართულ ლარში 

დენომინირებული სადეპოზიტო სერტიფიკატებისთვის არ არსებობს მინიმალური სარეზერვო 

მოთხოვნები.  
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დაფინანსება 

საქართველოს ბაზარზე, საბრუნავი კაპიტალის შესავსებად აღებული კრედიტების უმრავლესობა 

მოკლევადიანია და გაცემულია მათი გადახდის დროისთვის განახლების ვარაუდით. შესაბამისად, 

ასეთი აქტივების საბოლოო გადახდის ვადა შესაძლოა განსხვავდებოდეს ნებისმიერ ადგილას 

წარმოდგენილი ანალიზისგან. გარდა ამისა, დაფარვის ვადიანობაში დეფიციტის ანალიზი არ ასახავს 

არსებული ანგარიშების ისტორიულ სტაბილურობას. ბანკის დირექტორთა საბჭო დარწმუნებულია, 

რომ ბანკის ლიკვიდურობა საკმარისია არსებული მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. 

ბანკის ლიკვიდურობის მთავარი წყაროებია: 

 დეპოზიტები; 

 სესხები საერთაშორისო საკრედიტო ინსტიტუტებიდან; 

 ბანკთაშორისი სადეპოზიტო ხელშეკრულებები; 

 ობლიგაციების გამოშვება; 

 ფასიანი ქაღალდების რეალიზაციიდან ამონაგები; 

 კრედიტებზე ძირი თანხის გადახდები; 

 საპროცენტო შემოსავალი; 

 საკომისიო შემოსავალი. 

 

■ ბაზრის რისკი 

განმარტება 

ბანკზე გავლენას ახდენს საბაზრო რისკი (მათ შორის, სავალუტო კურსის რისკი და საპროცენტო 

განაკვეთის რისკი), რომელიც არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების სამართლიანი 

ღირებულება ან მომავალი ფულადი ნაკადები განიცდის მერყეობას ბაზრის ცვლადი მაჩვენებლების 

ცვლილებების გამო. საბაზრო რისკის საფრთხე წარმოიქმნება ყველა იმ აქტივისა და ვალდებულების 

დაფარვის ვადიანობისა და ვალუტებს შორის სხვაობის გამო, რომლებზეც ბაზრის ცვალებადობა 

გავლენას ახდენს.   

ზიანის შემცირება  

ბანკის საბაზრო რისკის მართვის პოლიტიკის ძირითადი პრინციპები განსაზღვრულია აქტივისა და 

ვალდებულების კომიტეტის მიერ. ბანკის მიზანია, შეზღუდოს და შეამციროს ღია საბაზრო 

პოზიციებზე შესაძლო დანაკარგების მოცულობა, რომელიც შესაძლოა წარმოიქმნას ბანკში, სავალუტო 

კურსისა და საპროცენტო განაკვეთების ნეგატიური ცვლილებების გამო. ბანკი ახდენს საბაზრო რისკის 

სავაჭრო ან არასავაჭრო პოზიციებად კლასიფიკაციას. სავაჭრო და არასავაჭრო პოზიციები იმართება 

და კონტროლდება სხვადასხვა სენსიტიურობის ანალიზის გამოყენებით. იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას 

ეს რისკები, აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტი თითოეული ტიპის ოპერაციისთვის 

სპეციალურად განსაზღვრავს რისკის ქვეშ არსებული მოცულობის (VAR) ლიმიტებს შესაძლო 

დანაკარგებზე (ამჟამად, VAR განსაზღვრულია მხოლოდ უცხოური ვალუტის გაცვლითი 

ოპერაციებისთვის) და რაოდენობრივი რისკის მართვისა და რისკის ანალიტიკური დეპარტამენტი 

აკონტროლებს ასეთ ლიმიტებთან შესაბამისობას. 
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სავალუტო განაკვეთის რისკი  

სავალუტო განაკვეთის რისკი არის რისკი იმისა, რომ ფინანსური ინსტრუმენტების ღირებულება 

იქნება მერყევი სავალუტო კურსში არსებული ცვლილებების გამო. ბანკზე გავლენას ახდენს თავისი 

ფინანსური პოზიციის ფარგლებში არსებული სავალუტო კურსების მერყეობით გამოწვეული 

შედეგები. ბანკის სავალუტო რისკი გაანგარიშდება, როგორც ღია პოზიციების ერთობლიობა და 

კონტროლდება ბანკის სავალუტო კალათასთან მიმართებით VAR-ის დათვლით (განსაზღვრულია  

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტის მიერ).      

ბანკი  იყენებს  ისტორიული სიმულაციის მეთოდს, რომელიც იყენებს 400 სამუშაო დღის 

სტატისტიკურ მონაცემებს. მისი ღია სავალუტო პოზიციები იმართება სახაზინო დეპარტამენტის მიერ 

ყოველდღიურად და კონტროლდება რაოდენობრივი რისკის მართვისა და რისკის ანალიტიკური 

დეპარტამენტის მიერ. აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტი განსაზღვრავს ღია სავალუტო 

პოზიციის ლიმიტებს როგორც დღე-ღამეში, ასევე დღის განმავლობაში პოზიციებთან და „სტოპ-

ლოსების“ ლიმიტებთან დაკავშირებით. ამჟამად, ბანკის კერძო სავაჭრო პოზიცია ლიმიტირებულია 

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტის მიერ, სებ-ის მიერ განსაზღვრული ბანკის მთლიანი 

საზედამხედველო კაპიტალის მაქსიმუმ 15.0%-ით. სავალუტო პოზიცია ასევე ლიმიტირებულია 

აქტივისა და ვალდებულების კომიტეტის მიერ, 50 მილიონი ლარის ოდენობის წლიური VAR-ით 

ერთდღიან სავაჭრო პერიოდზე, 98.0%-იანი „დასაშვები ზღვარით“. აქტივისა და ვალდებულების 

კომიტეტის ლიმიტები უფრო კონსერვატიულია, ვიდრე სებ-ის მოთხოვნები, რაც შესაძლებლობას 

აძლევს ბანკებს იქონიონ საზედამხედველო კაპიტალის 20.0%-მდე ღია პოზიციები. ბანკი ასევე 

იყენებს სენსიტიურობის სტრეს ტესტებს თავისი ღია სავალუტო პოზიციების მიმართ, რათა შეფასდეს   

მის სუფთა აქტივებსა და მოგებებზე პოტენციური ნეგატიური ზემოქმედება.   

საპროცენტო განაკვეთის რისკი 

ბანკს აქვს საპროცენტო განაკვეთის რისკი, რაც გამოწვეულია ფიქსირებულ და ცვლად საპროცენტო 

განაკვეთებში კრედიტების გაცემით, რომელთა თანხა და ვადიანობა განსხვავდება ფიქსირებულ და 

ცვლად საპროცენტო განაკვეთებში წარმოშობილი ვადიანი ვალდებულებების შესაბამისი 

პირობებისგან. საპროცენტო მარჟები, სხვადასხვა გადახდის ვადის მქონე აქტივებსა და 

ვალდებულებებზე, შეიძლება გაიზარდოს ან შემცირდეს საბაზრო საპროცენტო განაკვეთებში 

ცვლილებების შედეგად.     

სხვა ქართული ბანკების მსგავსად, ბანკის აქტივებისა და დეპოზიტების უმრავლესობას აქვს 

ფიქსირებული საპროცენტო განაკვეთები. იმისთვის, რომ მინიმუმამდე შემცირდეს საპროცენტო 

განაკვეთის რისკი, ბანკი აკონტროლებს თავისი საპროცენტო განაკვეთის (ფასების გადახედვა) 

დეფიციტს და ინარჩუნებს საპროცენტო განაკვეთის მარჟას (პროცენტის მომტანი აქტივების სუფთა 

საპროცენტო შემოსავალი აქტივების გაუფასურებამდე, გაყოფილი პროცენტის მომტანი აქტივების 

საშუალოზე) იმ დონეზე, რომელიც საკმარისია საოპერაციო ხარჯების და რისკის პრემიუმის 

დასაფარად. ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ლიმიტების ფარგლებში, აქტივისა 

და ვალდებულების კომიტეტი ამტკიცებს იმ საპროცენტო განაკვეთების დიაპაზონებს, სხვადასხვა 

დაფარვის ვადიანობის მიხედვით, რომლის ფარგლებშიც ბანკს შეუძლია განათავსოს აქტივები და 

მოიზიდოს ვალდებულებები. რაოდენობრივი რისკის მართვისა და რისკის ანალიზის დეპარტამენტი 
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აანალიზებს ვადიანობის დეფიციტს და კაპიტალის სენსიტიურობას საპროცენტო განაკვეთის 

ცვლილებების მიმართ.  

ბანკი ასევე შესაძლოა დაუდგეს წინასწარ გადახდის რისკი. ეს არის რისკი იმისა, რომ ბანკს მიადგება  

ფინანსური ზარალი იმის გამო, რომ მისი კლიენტები და კონტრაგენტები იხდიან ან ითხოვენ 

გადახდას მოსალოდნელზე ადრე, როგორიცაა ფიქსირებულ-განაკვეთიანი იპოთეკები, როცა 

საპროცენტო განაკვეთები მცირდება. ბანკი ამოწმებს დროზე ადრე გადახდების წინა ისტორიას 

თითოეულ საკრედიტო პროდუქტთან დაკავშირებით  ინდივიდუალურად, დროზე ადრე გადახდების 

საშუალო შეწონილი ეფექტური განაკვეთის გაანგარიშებით, შემდეგ იყენებს ამ ისტორიულ 

განაკვეთებს თითოეული საკრედიტო პროდუქტის ანგარიშგების თარიღისთვის არსებული საბალანსო 

ღირებულების მიმართ, და ბოლოს ამრავლებს პროდუქტს თითოეული პროდუქტისთვის საშუალო 

შეწონილის ეფექტურ წლიურ საპროცენტო განაკვეთებზე. ეს ბანკს საშუალებას აძლევს გაიანგარიშოს 

გაუთვალისწინებელი დანაკარგების მოსალოდნელი რაოდენობა დროზე ადრე გადახდის 

შემთხვევაში. 

■ საოპერაციო რისკი 

განმარტება  

საოპერაციო რისკი არის მწყობრიდან გამოსვლის, ადამიანის მიერ დაშვებული შეცდომის, 

თაღლითობის ან გარეშე მოვლენების შედეგად გამოწვეული დანაკარგის რისკი. როცა კონტროლები 

ვერ ფუნქციონირებს, საოპერაციო რისკმა შესაძლოა ზიანი მიაყენოს რეპუტაციას, ჰქონდეს 

სამართლებრივი ან მარეგულირებელი ხასიათის პოტენციური შედეგები, ან გამოიწვიოს ფინანსური 

დანაკარგი. ბანკი არ ვარაუდობს ყველა საოპერაციო რისკის აღმოფხვრას, მაგრამ, კონტროლის 

სისტემის და მონიტორინგისა და პოტენციურ რისკებზე რეაგირების საშუალებით, ბანკს განზრახული 

აქვს ამ რისკების მართვა. კონტროლში შედის მოვალეობების ეფექტური გადანაწილება, წვდომის, 

ავტორიზაციისა და შეთანხმების პროცედურები, პერსონალის განათლება და ტრენინგი და შეფასების 

პროცესები, მათ შორის, შიდა აუდიტის გამოყენება.   

ზიანის შემცირება   

ბანკი მართავს თავის საოპერაციო რისკებს ბანკის თანხის, გადახდების, ანგარიშგების, ვაჭრობის და 

ძირითადი დამუშავების ოპერაციების სხვადასხვა ასპექტთან დაკავშირებული თავისი პოლიტიკისა 

და პროცედურების განსაზღვრის, მონიტორინგისა და მუდმივი გაუმჯობესებისა და  მონაცემთა 

სარეზერვო ასლების და მწყობრიდან გამოსვლის შემდეგ აღდგენის ღონისძიებების საშუალებით. 

ბანკმა შეიმუშავა სისტემა, რომელიც შეესაბამება საქართველოს კანონმდებლობითა და საერთაშორისო 

სტანდარტებით განსაზღვრულ ნორმატიულ აქტებს. პოლიტიკის რეგულარული შემოწმება და 

ცვლილებები ხორციელდება რისკების კომიტეტის მიერ, რომელიც ასევე პასუხისმგებელია საერთო 

რისკის აპეტიტის განსაზღვრაზე.  

ბანკს აქვს ინტეგრირებული კონტროლის სისტემა, რომელიც მოიცავს საოპერაციო რისკის მართვასა 

და კონტროლს, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლასა და შესაბამისობას, კორპორატიულ და 

საინფორმაციო უსაფრთხოებას და ფიზიკურ უსაფრთხოებას, რომელთაგან თითოეული იმართება 

ცალკეული დეპარტამენტის მიერ. 
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საოპერაციო რისკის მართვის დეპარტამენტი პასუხისმგებელია პოლიტიკების, პროცესებისა და 

პროცედურების შემუშავებაზე, რათა იმართოს საოპერაციო რისკები ყველა პროდუქტში, საქმიანობაში, 

პროცესებსა და სისტემებში, და მთელი ბანკის მასშტაბით საოპერაციო რისკის სისტემის უწყვეტად 

დანერგვაზე. ეს დეპარტამენტი პასუხისმგებელია საოპერაციო რისკების იდენტიფიკაციასა და 

შეფასებაზე, კრიტიკული რისკების არეების გამოვლენაზე ან იმ ოპერაციათა ჯგუფების გამოვლენაზე, 

რომელთაც აქვთ გაზრდილი რისკის დონე; ის ავითარებს ზემდგომი ორგანოების მიერ განხილვის 

პროცესს, ითვალისწინებს  ბიზნეს რეკომენდაციებს და ზიანის შემცირების სამოქმედო გეგმებს.  

საოპერაციო რისკის მართვის კომიტეტი პასუხისმგებელია საოპერაციო რისკის აპეტიტისა და 

ტოლერანტულობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი პარამეტრების  განსაზღვრაზე და 

გადახედვაზე. 

საოპერაციო რისკები  გამოვლენილია და შეფასებულია რამდენიმე მეთოდოლოგიის გამოყენებით, 

როგორებიცაა:  შიდა დანაკარგის მონაცემთა ბაზის შეგროვება და ანალიზი, სცენარების ანალიზი, 

რისკისა და კონტროლის თვითშეფასება (RCSA), ახალი პროდუქტების შეფასება, ძირითადი რისკის 

ინდიკატორების (KRIs) ანალიზი, და სხვა. საოპერაციო რისკის ზემოქმედების შესამცირებლად, ბანკი 

იყენებს რამდენიმე მიდგომას, მათ შორის, კონტროლის ელემენტების დანერგვა ბიზნეს პროცესში,  

მოვალეობების განაწილება და პრევენციული კონტროლის ინსტრუმენტების განვითარება 

საოპერაციო სისტემების ფარგლებში.    

საოპერაციო რისკის მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, რომელიც ანგარიშვალდებულია   

რისკების მიმართულებით გენერალური დირექტორის მოადგილის  წინაშე, პასუხისმგებელია  ბანკის 

საოპერაციო რისკების ზედამხედველობაზე.  

5. ანაზღაურება 

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭო ამტკიცებს ბანკის დირექტორთა საბჭოს თითოეული წევრის   

ანაზღაურებას და დასაქმების სხვა პირობებს, ხოლო, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ანაზღაურების 

განაკვეთებს ამტკიცებს აქციონერთა საერთო კრება.   

ანაზღაურების პოლიტიკა 

BGEO-ს მმართველი საბჭოს დირექტორების ანაზღაურების პოლიტიკა (წევრობა სრულად ასახულია 

ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოში) დამტკიცდა BGEO-ს აქციონერების მიერ 2017 წლის ივნისში, 94%-

იანი ხმათა უმრავლესობით.   

BGEO-ს მმართველ საბჭოში არა-აღმასრულებელი დირექტორების ანაზღაურების თვალსაზრისით, 

არსებული ანაზღაურების პოლიტიკის ფარგლებში, ზომიერად გაიზარდა მომსახურების თანხები 

(მხოლოდ ნაღდი ფულით გადასახდელი), მზარდ ბიზნესის შესაბამისად გაზრდილი სამუშაოს 

მოცულობისა და მოთხოვნილი დროის თანაზომიერად. 
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ანაზღაურების პოლიტიკის პრინციპები, რომლებიც გამოიყენება ბანკის აღმასრულებელი 

ხელმძღვანელობის მიმართ (და ასევე, BGEO-ს აღმასრულებელი დირექტორების მიმართ) არის: 

(i) გრძელვადიანი გადავადებული აქციის ანაზღაურებასთან ძლიერად შეწონილი ხელფასი, 

ნაღდ ფულთან მიმართებაში; და  

(ii) შედეგებზე დაფუძნებული ანაზღაურება, გადავადებული აქციების ფორმით, ნაღდი ფულის 

ნაცვლად. 

(iii) პენსიები და სარგებელი არის ანაზღაურების პაკეტის მხოლოდ ძალიან პატარა ნაწილი (5%-ზე 

ნაკლები). 

ეს მთავარი პრინციპები უცვლელია 2010 წლის შემდეგ, როგორც ბანკის, ასევე BGEO-ს დონეებზე.  

მარტივი და სტრატეგიულად გამართული ანაზღაურების სტრუქტურა ნიშნავს, რომ აღმასრულებელი 

ხელმძვანელობა სრულად არის ფოკუსირებული აქციონერებისთვის ღირებულების შექმნაზე.  

ანაზღაურების კომიტეტი 

ანაზღაურების კომიტეტი განიხილავს და რეკომენდაციებს აძლევს სამეთვალყურეო საბჭოს 

ანაზღაურების პოლიტიკის შესახებ, შემდეგი პოზიციებისთვის: გენერალური დირექტორი, 

გენერალური დირექტორის მოადგილეები და აღმასრულებელი ხელმღვანელობა. ამ პროცესის 

მიზანია, აღნიშნული პოზიციებისთვის ანაზღაურება იყოს სამართლიანი და დასაბუთებული, და 

მომზადებული იმგვარად, რომ ხელი შეუწყოს ბანკის გრძელვადიან წარმატებას.  

BGEO-ს დონეზე, კომიტეტი შედგება სამი წევრისგან: ალ ბრიჩი (თავმჯდომარე), დამოუკიდებელი არა-

აღმასრულებელი დირექტორი; დევიდ მორისონი, უფროსი დამოუკიდებელი დირექტორი; და ნილ 

ჯანინი, რომელიც დამოუკიდებელი იყო დანიშვნის დროს. 

წლის განმავლობაში ოფიციალურად ჩატარებული კრებების გარდა, კომიტეტი მონაწილეობდა 

სხვადასხვა დისკუსიაში ტელეფონის საშუალებით. კომიტეტის კრებების სხვა დამსწრეები, რომლებიც 

პერიოდულად კონსულტაციას ან დახმარებას უწევდნენ კომიტეტს ანაზღაურების საკითხებზე, არიან: 

გენერალური დირექტორი, სამეთვალყურეო საბჭოს სხვა წევრები, და ჯგუფის მდივანი. კომიტეტის 

კრებებზე დამსწრენი არ მონაწილეობენ მათ ანაზღაურებასთან დაკავშირებულ დისკუსიებსა ან 

გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.      

კომიტეტმა თავისი იურიდიული კონსულტანტებისგან Baker & McKenzie LLP-სგან მიიღო რჩევა  

ნორმატივებთან შესაბამისობასა და საუკეთესო პრაქტიკასთან დაკავშირებით. კომიტეტი კვლავაც იმ 

მოსაზრებაზეა, რომ Baker & McKenzie LLP-სგან მიღებული კონსულტაციები არის ობიექტური და 

დამოუკიდებელი, და რომ გადასახდელი თანხები და მათი დარიცხვის საფუძველი თანაზომიერია.  

წლის განმავლობაში, კომიტეტი ცდილობდა გაეთანაბრებინა ანაზღაურების მიზნები ბანკის 

სტრატეგიულ პრიორიტეტებთან და აქციონერების შემოსავლიანობასთან. Lintstock-მა წელს 

განახორციელა  კომიტეტის გარე შემოწმება, ყურადღება გაამახვილა მის საერთო საქმიანობაზე,  

რომლის დროსაც სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრმა გამოთქვა თავისი აზრი კომიტეტის 

ეფექტიანობის შესახებ და  იმის თაობაზე, თუ როგორ დაინერგა 2017 წლის ანაზღაურების პოლიტიკა.  

ეფექტიანობის შეფასების ფარგლებში გაკეთდა დასკვნა, რომ კომიტეტი ეფექტურად აგრძელებს 

მუშაობას და საქმიანობას და რომ მისი სტრუქტურა და  წევრობა შესაბამისია.  



პილარ 3 წლიური ანგარიში 2017 / სს საქართველოს ბანკი 

 

56 
 

BGEO-ს არა-აღმასრულებელი დირექტორის ანაზღაურების პოლიტიკა  

2017 წლის ანაზღაურების პოლიტიკის შედეგად გაიზარდა არა-აღმასრულებელი დირექტორების 

ანაზღაურება, რომელიც სტატიკური იყო 2012 წლის თებერვალში BGEO-ს ლისტინგის შემდეგ. 

ლისტინგის შემდეგ, BGEO-ს ბაზრის კაპიტალიზაცია თითქმის გასამმაგდა და ჯგუფის ბიზნესი  

გაფართოვდა როგორც მოცულობის, ასევე კომპეტენციის სფეროს თვალსაზრისით. თითოეული არა-

აღმასრულებელი დირექტორი ასევე ასრულებს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის მოვალეობას 

და 2016 წლის შემდეგ თითოეულმა დროის დიდი ნაწილი დაუთმო საინვესტიციო საქმიანობას „სს 

ბიჯეო ჯგუფის“ საშუალებით. ეს პოლიტიკა ასახავს ანაზღაურების ზომიერ ზრდას, რათა ასახოს 

სამუშაოსა და დროის ის მოცულობა, რომელიც ჯგუფის კომპლექსურობის შესაბამისია. პოლიტიკა 

ვრცელდება ყოველ წელზე პოლიტიკის მიღების თარიღიდან მანამ, სანამ პოლიტიკა ძალაშია. 2017 

წლის მეორე ნახევარში, არა-აღმასრულებელ დირექტორებზე გადახდილ იქნა თანხები, რათა 

ანაზღაურება გაზრდილიყო 2017 წლის პოლიტიკაში მითითებულ დონემდე.    

ანაზღაურების პოლიტიკა განსაზღვრავს არა-აღმასრულებელი დირექტორების ანაზღაურების პაკეტს 

შემდეგი სახით: 

მიზანი და 

სტრატეგიასთან 

კავშირი 

ოპერაცია შესაძლებლობა 

 მოიზიდოს და 

იყოლიოს   

საჭირო უნარების, 

ცოდნის, 

გამოცდილების, 

დამოუკიდებლობ

ისა და სხვა 

ატრიბუტების 

მქონე ეფექტური 

არა-

აღმასრულებელი 

დირექტორები,  

ბანკის 

ღირებულების 

გასაზრდელად. 

 ასახოს არა-

აღმასრულებელი 

დირექტორების 

მიერ    

დახარჯული 

დრო.  

 ყველა ანაზღაურება გადაიხდება ნაღდი ფულით. 

 ანაზღაურებები გადაიხედება იმ წელს, როცა 

მოხდება ახალი პოლიტიკის შეთავაზება 

აქციონერებისთვის, დახარჯული დროის, 

პასუხისმგებლობების და ტექნიკური უნარების  

გათვალისწინებით, რომლებიც აუცილებელია  

მმართველ საბჭოში ღირებული წვლილის 

შესატანად, და ასევე, შესადარისობის 

საშუალებების, ყოველწლიური შემოწმების 

შედეგებისა და სხვა სახელმძღვანელოების 

გათვალისწინებით.  

 დამატებითი ანაზღაურების გადახდა ხდება  

BGEO-ს, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს და 

კომიტეტის მოვალეობების შესასრულებლად  

გამოყენებული უნარების და დახარჯული დროის  

მიხედვით. 

 ანაზღაურება არ ხდება გადავადებული აქციის 

ხელფასით ან დისკრეციულად გადავადებული 

აქციის ანაზღაურებით, პენსიების, სარგებლის ან 

ნებისმიერი ცვლადი ან  შესრულებაზე 

დამოკიდებული ანაზღაურების ან 

სტიმულირების  ფორმით. 

 

 

 მთლიანი (BGEO და 

შვილობილი 

კომპანიები)  საბაზისო 

ანაზღაურება არა-

აღმასრულებელი 

დირექტორებისთვის 

(თავმჯდომარის და 

უფროსი  

დამოუკიდებული 

დირექტორის გარდა) 

არის 109,500 აშშდ. 

 თავმჯდომარე და 

უფროსი 

დამოუკიდებელი 

დირექტორი იღებენ  

უფრო მაღალ 

ანაზღაურებას, რაც 

ასახავს გაზრდილ 

პასუხისმგებლობებს 

და დროის დანახარჯს.  

თავმჯდომარე  

მიიღებს მთლიან 

ფიქსირებულ 
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 არა-აღმასრულებელი დირექტორები იღებენ 

ანაზღაურებას გონივრული ბიზნეს 

ხარჯებისთვის, მათ შორის, სათანადო ქვითრების 

წარმოდგენის საფუძველზე, მგზავრობის და 

საცხოვრებელით უზრუნველყოფის ხარჯებს, 

რომლებიც წარმოიქმნება დანიშვნის წერილში  

მითითებული მათი მოვალეობების შესრულების 

დროს. მაქსიმალური გადასახდელი თანხა  

დამოკიდებულია ასეთი გაწეული დანახარჯების  

ღირებულებაზე იმ ადგილას, სადაც  არა-

აღმასრულებელი დირექტორი არის 

დაფუძნებული. აქციონერებმა უნდა 

გაითვალისწინონ, რომ სხვადასხვა 

იურისდიქციაში შესადარისი დანახარჯები 

შესაძლოა საგრძნობლად განსხვავდებოდეს.   

ანაზღაურებას  313,900 

აშშ დოლარს და 

უფროსი 

დამოკიდებელი 

დირექტორი მიიღებს 

მთლიან საბაზისო 

ანაზღაურებას 146,000 

აშშ დოლარს. 

 კომიტეტის 

ანაზღაურება 

მერყეობს 6,570 აშშდ-

დან 17,520 აშშდ-მდე. 

 

BGEO-ს აღმასრულებელი დირექტორის და ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრების ანაზღაურების 

პოლიტიკა  

ანაზღაურების პოლიტიკა უზრუნველყოფს აღმასრულებელი დირექტორის (ტერმინი 

„აღმასრულებელი დირექტორი“ ქვემოთ გამოიყენება BGEO-ს აღმასრულებელ და ბანკის დირექტორთა 

საბჭოს წევრებზე მიმართვისას) ანაზღაურების პაკეტს, რომელიც უნდა შეიცავდეს ქვემოთ 

ჩამოთვლილ ელემენტებს:  

ხელფასი  ნაღდი  ფულისა და გრძელვადიანი გადავადებული აქციების ფორმით  

მიზანი და 

სტრატეგიასთან 

კავშირი 

ოპერაცია შესაძლებლობა 

 ასახოს როლი და 

საჭირო 

მოვალეობები, 

უნარები, 

გამოცდილება და 

ჯგუფში შეტანილი 

პირადი წვლილი.  

 მოიზიდოს და 

იყოლიოს 

პროფესიონალები. 

 ხელი შეუწყოს 

გრძელვადიანი 

ღირებულების 

შექმნას და აქციის 

 აღმასრულებელი დირექტორის საბაზისო 

ხელფასის დონე ფიქსირებულია მის 

მომსახურების ხელშეკრულებაში.  ხელფასის 

დონე  განიხილება ანაზღაურების კომიტეტის 

მიერ,  როცა მომსახურების ხელშეკრულება 

წარმოდგენილია განახლებისთვის. 

 ხელფასი შედგება ძირითადად 

გრძელვადიანი გადავადებული აქციებისგან  

(გადავადებული აქციის ხელფასი), 

შევსებული ზომიერი ფულადი თანხით, 

რომელიც ანაზღაურების პაკეტსა და 

კომპონენტებთან ერთად საკმაოდ 

კონკურენტულია საიმისოდ, რომ მოიზიდოს, 

იყოლიოს და  განავითაროს  მაღალი დონის 

 აღმასრულებელი 

დირექტორების 

ხელფასისთვის არ 

არის განსაზღვრული 

მაქსიმალური 

მონეტარული 

ღირებულება.  

 თუმცა, 

აღმასრულებელი 

დირექტორისთვის 

განსაზღვრული  

მაქსიმალური 

ხელფასი არ უნდა 

აღემატებოდეს მის 
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ფასის ზრდას.  

 წაახალისოს ჯგუფის 

მიმართ 

გრძელვადიანი 

ვალდებულებები. 

 დააახლოვოს    

აღმასრულებელი 

დირექტორისა და 

აქციონერების 

ინტერესები. 

პროფესიონალი, რომელიც ჩაერთვება 

ანაზღაურების სტრუქტურაში, რომელიც  

აჯილდოებს ხანგრძლივ ვადაზე გათვლით.  

 გადავადებული აქციის ხელფასი  

უზრუნველყოფილია ნულოვანი 

ღირებულების ოფციონის ფორმით იმ 

კალენდარული წლის მომდევნო წლის 

დასაწყისში, როცა აღმასრულებელი 

მუშაობდა ასეთი ხელფასის  

გამოსამუშავებლად („სამუშაო წელი“).  

 გადავადებული აქციის ხელფასი სამუშაო 

წელთან დაკავშირებით გადაეცემა 

შემდეგნაირად:  20% სამუშაო წლის შემდეგ, 

ყოველ მეორე, მესამე და მეოთხე წელს, და 

40% სამუშაო წლის მომდევნო მეხუთე წელს.  

ამ უფლების მიღების შემდეგ  (ნულოვან 

ღირებულებიანი ოფციონების გამოყენების 

შემდეგ), აღმასრულებელი დირექტორი იღებს 

(უფლებაგადაცემულ აქციებთან ერთად) 

წარმოდგენილ აქციებზე  გადახდილი 

დივიდენდების ტოლფას ფულად თანხას,  

რომელიც გადახდილ იქნა კონტრაქტის 

მიღების დღესა და ძალაში შესვლის თარიღს 

შორის პერიოდში.  

მოვალეობებთან, 

უნარებთან და 

გამოცდილებასთან 

დაკავშირებით 

ანაზღაურების 

კომიტეტის მიერ 

გონივრულად  

განსაზღვრულ 

თანხას, იმ პირობით, 

რომ  მისი ხელფასი არ 

გადააჭარბებს  

ამჟამად 

აღმასრულებლების-

თვის განსაზღვრულ 

ხელფასს,   

თანამდებობრივი 

სუბორდინაციის 

გათვალისწინებით.    

 

შესრულებაზე დაფუძნებული ანაზღაურება  – დისკრეციული გადავადებული აქციები  

მიზანი და 

სტრატეგიასთან 

კავშირი 

ოპერაცია შესაძლებლობა 

 აღმასრულებელი 

დირექტორის 

წახალისება და 

დაჯილდოება, 

რომელიც ასრულებს 

ან გადაჭარბებით 

ასრულებს მისთვის 

განსაზღვრულ 

შესრულების 

ძირითად 

მაჩვენებლებს.    

  შესრულებაზე 

 შესრულებაზე  დაფუძნებული ანაზღაურება  

გაიცემა მთლიანად BGEO-ს გადავადებულ 

აქციებზე (არავითარი ფულადი სახის ბონუსი), 

ნულოვანი ღირებულების ოფციონების 

ფორმით. 

 სამუშაო წლის შესაბამის  გადავადებულ 

აქციებზე უფლებები გადაიცემება 33.33%-ის 

მოცულობით, სამუშაო წლის ყოველ მომდევნო 

მეორე, მესამე და მეოთხე წელს. ძალაში 

შესვლის შემდეგ (ნულოვანი ღირებულების 

ოფციონების გამოყენებისას), აღმასრულებელი 

დირექტორი იღებს (უფლებაგადაცემულ 

 აღმასრულებელი 

დირექტორისთვის, 

წინა სამუშაო წელთან 

დაკავშირებით, 

მაქსიმალური 

შესაძლებლობაა 

მთლიანი ხელფასის 

125%. 

 თუმცა, 

აღმასრულებელი 

დირექტორისთვის, 

რომლის საქმიანობის 
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დაფუძნებული 

ანაზღაურება, 

მხოლოდ 

გადავადებული 

აქციების ფორმით 

(ნაღდი ფულის 

გარეშე): 

 აახლოებს 

აღმასრულებელი 

დირექტორის 

ინტერესებს 

აქციონერების  

ინტერესებთან; 

 მინიმუმადე 

ამცირებს  

მოკლევადიანი 

მოგების რისკს;   

 ახალისებს 

ჯგუფის წინაშე 

გრძელვადიან  

ვალდებულებებს. 

აქციებთან ერთად) წარმოდგენილ აქციებზე  

გადახდილი დივიდენდების ტოლფას ფულად 

თანხას,  რომელიც გადახდილ იქნა 

კონტრაქტის მიღების დღესა და ძალაში 

შესვლის თარიღს შორის პერიოდში. 

 აღმასრულებელი დირექტორის ეფექტურობის 

ძირითადი მაჩვენებლები განისაზღვრება   

თითოეული სამუშაო წლის დასაწყისში და 

ასახავს აღმასრულებელი დირექტორის 

მიზნობრივ წვლილს სამუშაო წლისთვის 

ჯგუფის საერთო ძირითად სტრატეგიულ და 

ფინანსურ მიზნებთან მიმართებაში. 

ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები 

შეიძლება  ასევე მოიცავდეს არამატერიალურ  

ფაქტორებს, როგორიცაა, თვითგანვითარება, 

მონიტორინგი და სოციალური 

პასუხისმგებლობა. 

 სამუშაო წლის შემდეგი წლის დასაწყისში, 

ანაზღაურების კომიტეტი განსაზღვრავს  

რამდენად დამსახურებულად არის მიღებული 

პრემია აღმასრულებელი დირექტორის მიერ, 

ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების  

კვალობაზე და სამუშაო წლის განმავლობაში 

ჯგუფის საქმიანობის გათვალისწინებით.   

კონკრეტულ შემთხვევებში, როცა სტრატეგია 

იცვლება ან ბიზნეს გარემოში 

განხორციელებულმა ცვლილებამ ერთი ან 

მეტი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებელი 

გახადა არაზუსტი საზომი ერთეული, 

ანაზღაურების კომიტეტმა შესაძლოა თავისი 

შეფასება დააფუძნოს ალტერნატიულ საზომ 

ერთეულებზე. აღმასრულებელი დირექტორის 

საქმიანობისა და კომიტეტის განსაზღვრების 

შედეგი წარმოდგენილი იქნება განსახილველი 

სამუშაო წლის დირექტორების ანაზღაურების 

ანგარიშში.        

 არ არსებობს დისკრეციული ანაზღაურების 

საკონტაქტო უფლება და ანაზღაურების 

კომიტეტი ინარჩუნებს უფლებას არ გასცეს 

დისკრეციული გადავადებული აქციის 

ანაზღაურება, თუ ჯგუფის საქმიანობა 

არადამაკმაყოფილებელია.   

შედეგად 

აქციონერებმა მიიღეს 

განსაკუთრებული 

სარგებელი, 

ანაზღაურების 

კომიტეტი ინარჩუნებს 

უფლებას წინა 

სამუშაო წელთან 

დაკავშირებით 

მაქსიმალური 

შესაძლებლობა 

გაზარდოს მთლიანი 

ხელფასის 150%-მდე. 
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(1)  ხელფასი 

გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებული ხელფასი აღმასრულებელი დირექტორის ფიქსირებული 

წლიური ანაზღაურების ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია და ჯგუფში მისი როლის 

თანაზომიერია. ხელფასის მოცულობაში, გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებული ანაზღაურების 

მიმართ არსებული გადაწონვის შედეგად (რომელზეც უფლება გადაიცემა ხუთი წლის თავზე), ნაღდი 

ფულის ნაცვლად, აღმასრულებელი დირექტორის ყოველდღიური ქმედებები ორიენტირებულია 

ჯგუფის სტრატეგიული მიზნების მიღწევაზე და ჯგუფის მდგრად საქმიანობაზე, ხანგრძლივ 

პერიოდზე გათვლით. გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებული ხელფასის კომპონენტი არც ბონუსია და 

არც გრძელვადიანი წამახალისებელი პროგრამა: ეს არის თითოეული სამწლიანი მომსახურების 

ხელშეკრულების  დასაწყისში ფიქსირებული ხელფასი და აქედან გამომდინარე, არ ეფუძნება 

შესრულების მაჩვენებლებსა და საზომებს. ეს ხელფასი (რომლის 40%-ზე უფლება გადაიცემა სამუშაო 

წლიდან სრული ხუთი წლის გასვლის თავზე) იზრდება ან მცირდება ხუთწლიანი უფლების 

გადაცემის პერიოდის მანძილზე, ჯგუფის შედეგების შესაბამისად, და პირდაპირ და ბუნებრივად 

ათანასწორებს აღმასრულებელი დირექტორის ინტერსებს აქციონერების ინტერესებთან.  

ხელფასის მიმართ კონკრეტული საურავები და დაკავებები არ გამოიყენება. სტრუქტურაში შედის 

ბუნებრივი საურავები და დაკავებები იმის გათვალისწინებით, რომ აქციები გადავადებულია 

ხანგრძლივი პერიოდით და ექვემდებარება უფლებამოსილების გადაცემის რამდენიმე პირობას, 

რომლებიც, თუ დაირღვევა, გამოიწვევს აღმასრულებელი დირექტორის სახელფასო აქციების სრულ 

გაუქმებას, თუ საბჭო სხვაგვარად არ შეთანხმდება. აღმასრულებელი დირექტორის შრომითი 

ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს „მიზეზით“, ტერმინი, რომელიც ფართოდ არის განმარტებული და 

სცილდება სტანდარტული საურავისა და დაკავებების ფარგლებს და მოიცავს მაგალითად, უხეშ და 

განზრახ არასწორ ქმედებას, რომელიც მნიშვნელოვან უარყოფით გავლენა ახდენს  ჯგუფზე, 

თაღლითობას, მუდმივად მოვალეობების მატერიალურ შეუსრულებლობას, ვალდებულებების 

დარღვევას და დამნაშავეობრივ საქმიანობაში ბრალდებას. აღმასრულებელი დირექტორის უფლება-

არგადაცემული აქციები შეიძლება ასევე გაუქმდეს, თუ ისინი შეწყვეტენ თავიანთ შრომით 

ხელშეკრულებას დროზე ადრე (თუ არ იქნება მნიშვნელოვანი დარღვევა კომპანიის მხრიდან). 

მაგალითად, აღმასრულებელ დირექტორს, რომელსაც მმართველი საბჭო უფლებამოსილებას 

შეუწყვეტდა  შესაბამისი „მიზეზის“ გამო, 2018 წელს, ჩვეულებრივ დათმობდა (რადგან მისი აქციები 

ვერ გადავიდოდა მფლობელობაში): მათ მთლიან გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებულ ხელფასს 2018 

და 2017 წლებისთვის, ხოლო, გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებული ხელფასის 80%, 60% და 40%-ებს - 

2016, 2015 და 2014 წლებისთვის, შესაბამისად. შედეგად, აღმასრულებელი დირექტორი 

მოტივირებულია გააკეთონ თავიანთი შესაძლებლობების მაქსიმუმი და იმოქმედონ ჯგუფის 

გრძელვადიანი ინტერესების შესაბამისად, რათა დარჩნენ ჯგუფში და გადაეცეთ მფლობელობაში 

სახელფასო აქციები.  

(2) შედეგებზე დაფუძნებული ანაზღაურება 

ჯგუფი არ იყენებს გრძელვადიან წახალისების პროგრამას, რადგან დარწმუნებულია, რომ საკმაოდ 

გრძელვადიანი სტიმულია ჩადებული მის გადავადებულ აქციაზე დაფუძნებულ ხელფასში და 

დისკრეციული გადავადებული აქციის ანაზღაურებაში. აღმასრულებელ დირექტორებს არ უხდიან 

ფულად პრემიას. ამის ნაცვლად, ინდივიდუალური და ჯგუფის საქმიანობა ფასდება დისკრეციული 

გადავადებული აქციის ანაზღაურებით, რომელიც გადაეცემა სამუშაო წლის მომდევნო მეორე წელს 
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დაწყებულ სამწლიან პერიოდზე. რადგან დისკრეციული გადავადებული აქციის ანაზღაურება  

წარმოადგენს სამუშაო წლის განმავლობაში შესრულებული სამუშაოსთვის ერთგვარ ჯილდოს, ის არ 

ექვემდებარება რაიმე ეფექტურობის კრიტერიუმს, მისი მიღებიდან უფლებამისილების შეწყვეტამდე 

პერიოდში.     

თითოეული სამუშაო წლის დასრულების შემდეგ, ანაზღაურების კომიტეტი განსაზღვრავს აქციების 

მთლიან რაოდენობას (მათი გადაცემის დროს აქციის ფასის საფუძველზე), თუკი არის, რომელიც 

გამიზნულია გადასაცემად დისკრეციული გადავადებული აქციის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, 

აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის ყველა წევრისთვის და აღმასრულებელი დირექტორებისთვის, 

განსაზღვრულ მაქსიმალურ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და ჯგუფის საქმიანობისა და 

ინდივიდუალური ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების საფუძველზე.  

ანაზღაურების კომიტეტი არ ეყრდნობა მკაცრად ეფექტურობის კრიტერიუმებს, რათა დარწმუნებული 

იყოს, რომ ასე წაახალისებს მოქნილობას, თუ მაგალითად, სტრატეგიული მიზნები შეიცვლება წლის 

განმავლობაში ჯგუფისა ან ბიზნეს გარემოებების ცვლილების შედეგად. ანაზღაურების კომიტეტი 

დარწმუნებულია, რომ ამ გზით, საბჭოს შეუძლია იმუშაოს აღმასრულებელ დირექტორთან, ისე რომ, 

ამ უკანასკნელებმა არ აიღონ ზედმეტი რისკები ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების მისაღწევად, 

როცა, მაგალითად, ბაზრები იცვლიან მიმართულებას. აღმასრულებელი დირექტორისთვის „კარგი“ 

წლის დროსაც კი (მაგ., ყველაზე კარგი ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების მიღწევისას), თუ ის 

ემთხვევა „ცუდ“ წელს ჯგუფისთვის (მაგ., ცუდი ფინანსური მაჩვენებლები), ანაზღაურების კომიტეტი 

უფლებამოსილია გასცეს მცირე ოდენობის ან არ გასცეს დისკრეციული ანაზღაურება აღმასრულებელი 

დირექტორისთვის.   

ნებისმიერ დროს, თუ დისკრეციული გადავადებული აქციის ანაზღაურების მიღების უფლების 

შემდეგ გადაწყდება, რომ მატერიალური ხარვეზი იყო იმ სამუშაო წლის ფინანსურ შედეგებში, 

ფორმალურად რომელთან დაკავშირებითაც მოხდა პრემიის გაცემა, საბჭოს უფლება აქვს არ 

უზრუნველყოს აღმასრულებლის ზოგიერთი ან ყველა უფლება-არგადაცემული დისკრეციული 

გადავადებული აქციების გადაცემა და გააუქმოს ისინი. გადავადებული აქციის ხელფასის მსგავსად, ამ 

ღონისძიების მიმართ გამოიყენება ბუნებრივი საურავი და დაკავება. დისკრეციული გადავადებული 

აქციები ასევე ექვემდებარება გადაცემის პირობებს, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში, 

აღმასრულებელი დირექტორის სახელფასო აქციები სრულად გაუქმდება, თუ მმართველი საბჭო 

სხვაგვარად არ შეთანხმდება.  

(3) დისკრეციული უფლება 

კომიტეტი ინარჩუნებს გარკვეულ უფლებას დისკრეციული აქციის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. 

ამაში შედის:  

 წახალისების განსაზღვრა, თუკი არის; 

 ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლების შერჩევა, რომლებიც წლიდან წლამდე შეიძლება 

იცვლებოდეს, რათა შესაბამისობაში იყოს სტრატეგიასა და ფინანსურ მიზნებთან; და   

 ნებისმიერი საჭირო კორექტირება, სამუშაო წლის განმავლობაში აღმასრულებელი დირექტორის 

ეფექტურობის ძირითად მაჩვენებლებში, როცა, მაგალითად, ცვლილება იყო სტრატეგიაში ან 

ბიზნეს გარემოებებში, რამაც გამოიწვია ეფექტიანობის ერთი ან მეტი ძირითადი მაჩვენებლის  

არაზუსტ ეფექტურობის კრიტერიუმად გადაქცევა.   
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აღმასრულებელი დირექტორის ანაზღაურების განსაზღვრის საფუძველი 

აღმასრულებელი დირექტორის ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები მოიცავს როგორც ობიექტურ, 

ასევე არამატერიალურ კომპონენტებს. ობიექტური მხარე ძირითადად ითვალისწინებს ჯგუფის 

ეფექტურობის ძირითად მაჩვენებლებს, რადგან მიიჩნევა რომ ის უნდა მიჰყვეს ჯგუფის სტრატეგიას, 

მაგრამ, ეფექტურობის ძირითადი მაჩვენებლები ასევე მოიცავს არამატერიალურ ფაქტორებსაც, 

როგორიცაა ლიდერობა, სტრატეგიული განვითარება და განხორციელება, ასევე კორპორატიული და 

სოციალური პასუხისმგებლობები.    

ზოგადად თანამშრომლების ანაზღაურების პოლიტიკასთან შედარება  

როგორც ზემოთ აღინიშნა, აღმასრულებელი დირექტორების ანაზღაურების პაკეტის კომპონენტები 

(რომელიც წარმოდგენილია ანაზღაურების პოლიტიკაში) თითქმის იგივეა, რაც ბანკის 

აღმასრულებელი ხელმძღვანელობისთვის. უფროსი რგოლის ხელმძღვანელობის წევრები, რომლებიც 

სტატუსით აღმასრულებელი და შუა რგოლის ხელმძღვანელობის დონის ქვემოთ არიან, იღებენ 

მთლიან ხელფასს ნაღდი ფულით და არ იღებენ გადავადებული აქციის ხელფასს. მათი ბონუსები 

შეიძლება იყოს ნაღდი ფულის სახით და/ან აქციებით, რაც ძალაში შედის მიწოდებიდან სამი წლიანი 

პერიოდის თავზე. ყველა სხვა თანამშრომელი ბანკში ხელფასს იღებს ნაღდი ფულით და შეუძლია 

მიიღოს ფულადი ბონუსებიც, რომლის ნაწილიც შეიძლება გადაიდოს სამუშაო წლის აუდიტირებული 

წლიური ანგარიშების გამოქვეყნებამდე და/ან ბანკთან უწყვეტი დასაქმების საფუძველზე. ფულადი 

ბონუსების გადავადებული ნაწილი შეიძლება ასევე შემცირდეს, თუ წლიური აუდიტის დასრულების 

შემდეგ გამოვლინდება, რომ იმ დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული წლიური შედეგები, სადაც ეს 

თანამშრომელი მუშაობდა, შეიცავდა მატერიალურ ხარვეზ(ებ)ს. ასევე გამოიყენება ბუნებრივი 

დაქვითვები, მათ შორის, აქციების ნორმალური გაუქმება „მიზეზის“ არსებობის შედეგად. ყველა 

თანამშრომელი იღებს კონკურენტულ სარგებლიან პაკეტს ქართული საბაზრო პრაქტიკის შესაბამისად 

და უფლება აქვთ მონაწილოება მიიღონ საპენსიო სქემაში იმავე პირობებით, რომლებიც გამოიყენება 

აღმასრულებელი დირექტორების მიმართ.  

აღმასრულებელი დირექტორების და აღმასრულებელი ხელმძღვანელობის გარდა, ბანკის 

თანამშრომლების ანაზღაურება დარდება საქართველოს შრომის ბაზარს, რადგან ეს ყველაზე 

რელევანტური შესადარისია. ყოველ წელს, ბანკი მონაწილეობას იღებს საქართველოში ჩატარებულ 

ყველაზე მსხვილ სახელფასო კვლევაში. ამ გამოკვლევის შედეგები გამოიყენება: კონკურენტული 

ანაზღაურების პაკეტების შესათავაზებლად, როცა ხდება თანამშრომლების აყვანა; ასევე, 

ყოველწლიურად, ბანკის თანამშრომლებისთვის ხელფასების გასაზრდელად ბაზარზე დანახული 

შედეგების შესაბამისად, რათა ბანკმა შეძლოს დარჩეს კონკურენტუნარიანი. ბანკის თანამშრომლების 

ანაზღაურების პაკეტები შედგება ნაღდი ფულის სახით გაცემული ხელფასებისგან, ბონუსებისგან, 

სარგებლისაგან, და ასევე, საპენსიო სქემაში მონაწილეობის შესაძლებლობისგან იმავე პირობებით, 

რომელიც გამოიყენება გენერალური დირექტორისა და დირექტორთა საბჭოს მიმართ.   
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მატერიალური რისკის ამღები პირები 

ბანკის თანამშრომლები, რომლებიც მატერიალურ რაოდენობრივ/ხარისხობრივ გავლენას ახდენენ 

ბანკის ოპერაციებზე, მითითებულია, როგორც მატერიალური რისკის ამღები პირები. ეს არიან 

თანამშრომლები, რომლებიც აკმაყოფილებენ  შემდეგი კრიტერიუმებიდან სულ მცირე ერთს: 

 დირექტორთა საბჭოს წევრები ან BGEO აღმასრულებელი ჯგუფი,  რომელიც მნიშვნელოვნად არის 

ჩართული ბანკის ყოველდღიურ ოპერაციებში ;   

 ნებისმიერი სხვა  მაღალანაზღაურებადი თანამშრომელი, რომლის საქმიანობამ შესაძლოა გავლენა 

მოახდინოს ბანკის რისკის მართვის აქტივობებზე. 

აქციონერების მიერ მიღებული სხვა გადასახდელი თანხების გამჟღავნება 

2017 წლის განმავლობაში, ბანკს დაერიცხა დანახარჯები სს „ბიჯეო ჯგუფის“ მიმართ, სადაც:  

 დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის მოცულობა უდრიდა 1,692,951 ლარს. 

 საკომისიოს გადახდილი მოცულობა უდრიდა 89,523 ლარს.  

 სესხზე დარიცხული პროცენტის მოცულობა უდრიდა 25,741,115 ლარს. 

2017 წლის განმავლობაში, ბანკს დაერიცხა დანახარჯები ღსს „ბიჯეო ჯგუფის“ მიმართ, სადაც: 

 დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის მოცულობა უდრიდა 5,432,230 ლარს.  

 

 

 

 


