
საქართველოს საფონდო ბირჟის (სსბ) ტარიფები* 

                  

დასახელება ტარიფი გადახდის პერიოდულობა 

საწყისი შენატანი სსბ-ის წევრობისთვის   

რეზიდენტი კომპანიებისთვის  5 000 ლარი  ერთჯერადი  

არარეზიდენტი კომპანიებისთვის  14 500 ლარი  ერთჯერადი 

  

ყოველთვიური გადასახდელები   

საწევრო შენატანი სსბ-ის წევრობისთვის  40 ლარი  ყოველთვიური 

გადასახადი საოპერაციო დარბაზში ერთი ტერმინალით 

სარგებლობისათვის 
 60 ლარი   ყოველთვიური 

გადასახადი სავაჭრო სისტემასთან მოშორებული წვდომის ერთი 

ტერმინალით სარგებლობისათვის 
 100 ლარი   ყოველთვიური 

  

საკომისიო დადებულ გარიგებებზე** 

საკომისიო ბირჟის სავაჭრო სესიებზე დადებულ გარიგებებზე 

სასესხო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 

0.01% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

სამთავრობო და მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

საერთაშორისო ფინანსური ინტიტუტების ფასიანი ქაღალდების 

შემთხვევაში 
25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

წილობრივი ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 

0.05% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

ფასიანი ქაღალდების პირველადი განთავსების შემთხვევაში 

0.01% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

საკომისიო ბირჟის სავაჭრო სისტემით არაკონკურენტულ გარემოში დაფიქსირებულ გარიგებებზე (ფულით 

არაუზრუნველყოფილი ან  უზრუნველყოფილი ფასიანი ქაღალდების გასხვისების შემთხვევაში): 



სასესხო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 

0.015% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

სამთავრობო და მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

საერთაშორისო ფინანსური ინტიტუტების ფასიანი ქაღალდების 

შემთხვევაში 
25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

წილობრივი ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 

0.06% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

ფასიანი ქაღალდების პირველადი განთავსების შემთხვევაში 

0.015% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

ბირჟის გარეთ დადებული გარიგებების (OTC) დაფიქსირების საკომისიო: 

წილობრივი ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 

0.05% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი და 

არაუმეტეს 25 000 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

კორპორაციული ობლიგაციების შემთხვევაში 

0.03% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი და 

არაუმეტეს 25 000 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

უცხო ქვეყნის აღიარებულ საფონდო ბირჟებზე სავაჭროდ დაშვებული 

ობლიგაციების შემთხვევაში 

0.01% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 0.5 ლარი და 

არაუმეტეს 25 000 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

ფასიანი ქაღალდების სატენდერო შეთავაზების შემთხვევაში 

0.1% გარიგების 

ღირებულებიდან, მაგრამ 

არანაკლებ 1 ლარი და 

არაუმეტეს 50 000 ლარი 

ყოველ გარიგებაზე 

სამთავრობო და მუნიციპალური ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 



საერთაშორისო ფინანსური ინტიტუტების ფასიანი ქაღალდების 

შემთხვევაში 
25 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

ბირჟის სავაჭრო სისტემაში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების რეპო 

ოპერაციების განხორციელების შემთხვევაში 
100 ლარი ყოველ გარიგებაზე 

  

ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში დაშვებისათვის დადგენილი გადასახდელები და მომსახურების საფასური: 

საწყისი შენატანი ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში თავდაპირველად დაშვებისას 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   2 500 ლარი  ერთჯერადი 

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  1 500 ლარი  ერთჯერადი 

ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ სხვა (ან სხვა კლასის) 

ფასიანი ქაღალდების, ან იმავე ფასიანი ქაღალდების მე-2 ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   2 000 ლარი  ერთჯერადი 

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  1 000 ლარი  ერთჯერადი 

ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ ფასიანი ქაღალდების 

მე-3, მე-4 და ა. შ. ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   1 000 ლარი  ერთჯერადი 

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  500 ლარი  ერთჯერადი 

  

ყოველკვარტალური გადასახდელები*** 

ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების ლისტინგში თავდაპირველად დაშვებისას 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   2 500 ლარი  კვარტალური  

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  1 500 ლარი  კვარტალური  

ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ სხვა (ან სხვა კლასის) 

ფასიანი ქაღალდების, ან იმავე ფასიანი ქაღალდების მე-2 ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   2 000 ლარი  კვარტალური  

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  1 000 ლარი  კვარტალური  

ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ლისტინგში დაშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ ფასიანი ქაღალდების 

მე-3, მე-4 და ა. შ. ემისიის ლისტინგში დაშვების შემთხვევაში 

A კატეგორიის ლისტინგის შემთხვევაში   1 000 ლარი  კვარტალური  

B კატეგორიის  ლისტინგის შემთხვევაში  500 ლარი  კვარტალური  



 

* - ტარიფები მოცემულია დღგ-ის გარეშე 

გადახდა წარმოებს ლარებში ეროვნული ბანკის კურსით. 

გადახდა წარმოებს საფონდო ბირჟის მიერ გამოწერილი ინვოისის შესაბამისად.  

მითითებულ პერიოდში გადასახდელის გადაუხდელობის შემთხვევაში, საფონდო ბირჟას უფლება აქვს დააკისროს საურავი. 

** - საკომისიო იანგარიშება გარიგების თითოეული მხარისთვის. % იანგარიშება გარიგების ღირებულებიდან. 

სატენდერო შეთავაზების შემთხვევაში საკომისიოს გადახდა ხდება ფასიანი ქაღალდების შემძენის მიერ. 

საჯარო ფასიანი ქაღალდების დეპოზიტარისათვის ბენეფიციარულ მფლობელობაში გადაცემისას შესაბამისი საერთაშორისო ან 

ქართული დეპოზიტარული ხელწერილის გამოშვების მიზნით (ან შესაბამისი უკუოპერაციის განხორციელებისას), საკომისიო 

გადასახდელი არ აღემატება 25 000 ლარს, წილობრივი ფასიანი ქაღალდების საწესდებო კაპიტალში შეტანისას გადასახდელი არ 

აღემატება 5 000 ლარს.  

 

*** - გადახდა წარმოებს ყოველი კვარტლის დასაწყისში (პირველივე სამუშაო დღეს) ბირჟის მიერ გამოწერილი ინვოისის 

საფუძველზე, ინვოისის მიღებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში. 


