
ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-1 

 
 

 

დანართი 8-1  

 
 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის 

სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი 

 
წინამდებარე სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილის მომსახურების სექტორები და ქვე-სექტორები შედგენილია 

პროცუქტის ცენტრალური კლასიფიკაციის (CPC) (როგორც ეს მოცემულია გაერთიანებული ერების სტატისტიკის ოფისის 

სტატისტიკურ დოკუმენტებში, სერია M, № 77, პროდუქტის წინასწარი ცენტრალური კლასიფიკაცია, 1991 (UN CPC code)), 

ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) მიერ გამოცემული მომსახურების სექტორული კლასიფიკაციის ჩამონათვალის 

(WTO-ს 1991 წლის 10 ივლისის MTN.GNS/W/120 დოკუმენტი), მომსახურებით ვაჭრობის შესახებ გენერალური 

შეთანხმების (GATS) ფინანსური მომსახურების დანართში ჩამოთვლილი განმარტებებისა და 2013 წლის 7 მარტის WTO-ს 

JOB/SERV/137 დოკუმენტის დამატება 2-ის - საზღვაო მოდელის ცხრილის - შესაბამისად,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-2 

 
 

 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის სპეციფიკური ვალდებულებების ცხრილი  

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

I.  ჰორიზონტალური ვალდებულებები 

ცხრილში მოცემული ყველა 

სექტორი 

1), 2), 3), 4) ჩამოთვლილთან მიმართებაში ვალდებულება არ არის აღებული არანაირ ზომაზე:  

 

(a) საჯარო სამართალდამცავი ორგანოების, სასწრაფო დახმარების სამსახურების, პრობაციული 

მომსახურებისა და ხანძარსაწინააღმდეგო სამსახურების მომსახურების უზრუნველყოფაზე; და  

(b) ჩამოთვლილ მომსახურებაზე, იმდენად, რამდენადაც ისინი საზოგადოებრივი მიზნებისთვის შექმნილი 

სოციალური მომსახურებაა: 

i.) ჯანდაცვა; 

ii.) განათლება; 

iii.) მშენებლობა (საბინადრო); 

iv.) ტრეინინგი; 

v.) ტრანსპორტი; 

vi.) კომუნალური მომსახურება; 

vii.) სოციალური უზრუნველყოფა; და  

viii.) სოციალური კეთილდღეობა. 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ბიზნეს ვიზიტორებისა და კორპორაციის 

შიგნით გადაადგილებული პირებზე, შემდეგი 

პირობებით: 

 (a) ბიზნეს ვიზიტორები 

 

I. განმარტება  

ბიზნეს ვიზიტორი გულისხმობს 

საქართველოს ფიზიკურ პირს: 

i.) რომელსაც სურს დროებით შესვლა ჰონგ 

კონგ, ჩინეთში იმ მიზნით, რომ: 

1. მონაწილეობა მიიღოს შეხვედრებში ან 

კონფერენციებში ან გამართოს 

კონსულტაციები ბიზნეს კოლეგებთან; 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

„ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვების“ გრაფაში მითითებულისა 

 

პერსონალის 

კატეგორიებისთვის, 

რომელთათვისაც დაზარზე 

დაშვების / ეროვნული 

რეჯიმის ვალდებულებებია 

აღებული, ვიზების / 

ნებართვების შესახებ შემდეგი 

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

ვიზის / ნებართვის გამცემი 

ორგანოს ვებ-გვერდზე:  

(a) შესაბამისი 

განკარგულებები და წესები; 

(b) განაცხადის პროცედურები; 

და 

(c) წინასწარ განსაზღვრული 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-3 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

2. მიიღოს შეკვეთები და აწარმოოს 

მოლაპარაკებები ჰონგ კონგ, ჩინეთში 

მდებარე იურიდიული პირისთვის, 

ფართო საზოგადოებისთვის საქონლის 

მიყიდვის ან მომსახურების გაწევის 

გარეშე; 

3. აწარმოოს საქმიანი კონსულტაციები 

ჰონგ კონგ, ჩინეთში იურიდიული 

პირის ან ინვესტიციის დაფუძნების, 

გაფართოების ან ლიკვიდაციის შესახებ. 

ii.) რომელიც არ ცდილობს ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის შრომის ბაზარზე შესვლას; და  

iii.) რომლის საქმიანობის, ფაქტობრივი 

ანაზღაურების და მოგების დაგროვების 

ძირითადი ადგილი რჩება ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის გარეთ.  

 

II.  პირობები (ვიზიტის ხანგრძლივობის 

ჩათვლით) 

 

ვალდებულებები გამოიყენება: 

 

i.) ვმო-ს მომსახურების სექტორული 

კლასიფიკაციის სიის  (MTN.GNS/W/120) 

ყველა სექტორთან მიმართებაში;  და  

 

ii.) შესვლისა და დროებითი ყოფნის ვადა 

არ აღემატება 90 დღეს, იმ პირობით, რომ 

დაკმაყოფილებულია ნორმალური 

საემიგრაციო მოთხოვნები. 

 

 

საშუალოდ საჭირო დრო 

დამუშავებისთვის.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-4 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

(b)   კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირები 

 

I. განმარტება 

 

 კორპორაციის შიგნით გადაადგილებული 

პირი გულისხმობს უფროს მენეჯერს ან 

სპეციალისტს რომელიც დასაქმებულია ჰონგ 

კონგში, ჩინეთში კომერციული 

წარმომადგენლობის მქონე საქართველოს 

მომსახურების მიმწოდებლის მიერ.  

უფროსი მენეჯერი გულისხმობს 

საქართველოს ორგანიზაციის ფიზიკურ პირს, 

ვინც:  

i.) არის მთელი ორგანიზაციის, ან მისი 

მნიშვნელოვანი ნაწილის, საქმიანობაზე 

პასუხისმგებლობის მქონე, 

ორგანიზაციის უფროსი თანამშრომელი 

ჰონგ კონგ, ჩინეთში; 

ii.) ფლობს ფირმის საიდუმლოს და იღებს 

მხოლოდ ზოგად ზედამხედველობას ან 

მიმართულებებს მაღალი დონის 

აღმასრულებლების ან დირექტორთა 

საბჭოს ან ორგანიზაციის 

აქციონერებისგან; და  

iii.) ხელმძღვანელობს და აკონტროლებს 

ორგანიზაციის სხვა ხელმძღვანელი, 

პროფესიონალი ან მენეჯერი 

თანამშრომლების მუშაობას ჰონგ კონგ, 

ჩინეთში. ეს არ მოიცავს პირველ რიგის 

ზედამხედველს, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როცა დაქვემდებარებული 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-5 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

თანამშრომლები არიან 

პროფესიონალები; არც იმ 

თანამშრომლებს მოიცავს, ვინც 

უშუალოდ ასრულებენ მომსახურების 

გაწევის სამუშაოს.   

სპეციალისტი გულისხმობს საქართველოს 

ორგანიზაციაში მომუშავე ფიზიკურ პირს, 

რომელსაც გააჩნია მაღალი კვალიფიკაცია;  

გააჩნია ორგანიზაციის მომსახურების 

სახეების, სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის, 

ტექნოლოგიების ან მართვის მაღალი დონის 

ცოდნა; და ვინც მნიშვნელოვანია ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის შესაბამისი მომსახურების 

მიმწოდებლის ფუნქციონირებისათვის. 

 

 

II. პირობები (ყოფნის ხანგრძლივობის 

ჩათვლით) 

საქართველოს ფიზიკური პირები, რომლებიც 

ჰონგ კონგ, ჩინეთში შემოდიან როგორც 

უფროსი მენეჯერი ან სპეციალისტი, ჰონგ 

კონგ, ჩინეთის კორპორაციის შიგნით 

გადაადგილებული პირებთან მიმართებაში  

აღებული ვალდებულებების შესაბამისად:  

i.) უნდა იყვნენ დასაქმებულნი აღნიშნული 

მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, 

რომელიც უზრუნველყოფს მათ ჰონგ 

კონგში, ჩინეთში შემოსვლას, არანაკლებ 

ერთი წლის განმავლობაში ადმისიის 

შესახებ განაცხადის შეტანის 

მომენტამდე; და 

ii.) ჰონგ კონგ, ჩინეთში ყოფნის 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-6 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

განმავლობაში, არ შეიცვალონ 

დამსაქმებელი ან დასაქმებულები, 

გარდა ჰონგ კონგ, ჩინეთის მთავრობის 

წინასწარი ნებართვის შემთხვევაში.  

 

ვალდებულებები:  

i.) ვრცელდება მხოლოდ I დამატებაში 

მითითებული სექტორებზე და ქვე-

სექტორებზე; 

ii.) გამოიყენება მხოლოდ საქართველოს 

მომსახურების მიმწოდებლების 

საქართველოს ფიზიკური პირების 

მიმართ, რომლებსაც ჰონგ კონგ, 

ჩინეთში დაფუძნებული აქვთ 

ფუნქციონირებადი კეთილსინდისიერი 

ბიზნესი. ფიზიკურ პირთა რაოდენობა, 

რომელთაც შეუძლიათ შემოსვლა ამ 

ვალდებულებების შესაბამისად, უნდა 

იყოს გონივრული, რაც შეესაბამება ჰონგ 

კონგში, ჩინეთში დაფუძნებული  

დაწესებულების ბიზნეს საქმიანობის 

ზომას და ბუნებას; და 

iii.) შემოიფარგლება შესვლითა და 

დროებითი ყოფნით. დროებითი ყოფნა 

გულისხმობს, რომ ჰონგ კონგ, ჩინეთში 

გამგზავრებამდე, შესაბამისი წინასწარი 

უფლებამოსილება იქნება  მიღებული. 

დროებითი ყოფნა უნდა 

შემოიფარგლოს ერთი წლით, 

რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 

ხუთი წლით.   



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-7 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 

ბიზნეს ვიზიტორებითან და კორპორაციის 

შიგნით გადაადგილებულ პირებთან 

მიმართებაში ჰონგ კონგის, ჩინეთის 

ვალდებულებების შესაბამისად საქართველოს 

ფიზიკური პირებისთვის მინიჭბული 

დროებითი შესვლა არ გამორიცხავს 

მოთხოვნებს, რომლებიც საჭიროა პროფესიის ან 

საქმიანობის განხორციელებლად შიდა 

კანონმდებლობის და ჰონგ კონგის, ჩინეთის 

სივრცეში მოქმედი შიდა კანონმდებლობის 

შესაბამისი სავალდებულო პრაქტიკის 

შესაბამისად.  

 

საქართველოს ფიზიკურ პირებთან 

მიმართებაში, ამ ცხრილში აღებული 

ვალდებულებების შესაბამისად, ჰონგ კონგი, 

ჩინეთი მიანიჭებს დროებით შესვლის 

უფლებას ან გააგრძელებს ყოფნის ვადას, იმ 

პირობით, რომ ფიზიკური პირები:  

 

i.) დაიცავენ საემიგრაციო 

ფორმალობასთან1 დაკავშირებულ 

განაცხადის პროცედურებს; და  

 

ii.) აკმაყოფილებენ ჰონგ კონგში, ჩინეთში 

შესვლისთვის საჭირო ყველა 

მოთხოვნას.  

 

 

                                                      
1
 მიჩნეულია, რომ "საიმიგრაციო ფორმალობა" ნიშნავს სავიზო, ნებართვის, საშვის ან სხვა სახის დოკუმენტს ან ელექტრონულ უფლებამოსილებას, 

რომელიც ფიზიკურ პირს ანიჭებს  ჰონგ კონგის, ჩინეთის სივრცეში შესვლის, ყოფნის, მუშაობის ან კომერციული წარმომადგენლობის შექმნის უფლებას.  



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-8 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

II. ვალდებულებები სექტორების მიხედვით 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის მიერ აღებული ვალდებულებები, ხელს არ უშლის მას არადისკრიმინაციული ზომების მიღებაში ან შენარჩუნებაში, რომელიც ზღუდავს ან მოითხოვს 

კონკრეტული ტიპის იურიდიულ პირს, რომლის საშუალებითაც მომსახურების მიმწოდებელმა შეიძლება უზრუნველყოს მომსახურების მიწოდება, ლეგიტიმური 

პოლიტიკის მიზანის მისაღწევად. 

1. ბიზნეს მომსახურება  

 

 

A. პროფესიონალური 

მომსახურება 

   

 ბუღალტრული 

აღრიცხვის, 

აუდიტორული და 

ანგარიშწარმოების 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

ფინანსური მართვის 

საკონსულტაციო, 

კომპანიის ფორმირების 

და 

რესტრუქტურიზაციის, 

კაპიტალის მოზიდვის, 

ვალის გადანაწილების,  

შემოსავლების მართვისა 

და ლიკვიდაციის 

საკითხებზე 

აუდიტორული და 

საკონსულტაციო 

მომსახურეობით. 

(CPC 862-ის ნაწილი) 
 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც სავალდებულო აუდიტორული 

მომსახურების გაწევა შემოიფარგლება 

კორპორატიულ პრაქტიკასა და ფიზიკურ 

პირებზე, რომლებიც ლიცენზირებული არიან 

სერტიფიცირებულ საჯარო ბუღალტერებად 

(პრაქტიკოსი), როგორც ცალკეული 

მესაკუთრეები ან პარტნიორებთან.  

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-9 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 საგადასახადო 

მომსახურება (გარდა 

იურიდიული 

მომსახურეობისა): 

შემოიფარგლება 

საკონსულტაციო 

მომსახურეობით 

საწარმოებისთვის და 

კერძო პირებისთვის 

საგადასახადო 

დეკლარაციების 

შედგენაზე და 

გადასახადების 

მინიმიზაციაზე, 

განხილვაზე, შეფასებაზე 

და  გადასახადის უკან 

დაბრუნების 

სამუშაოებზე 

 (CPC 863 ის ნაწილი) 
 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული, გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

არქიტექტურული 

მომსახურება  

(CPC 8671) 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

რეგისტრირებული არქიტექტორის 

სტატუსით დასარეგისტრირებლად, 

რეგისტრაციაზე განაცხადის გაკეთებამდე, 

პირს უნდა ჰქონდეს შესაფერისი ერთწლიანი 

გამოცდილება ჰონგ კონგ, ჩინეთში; და უნდა 

იყოს ჰონგ კონგის, ჩინეთის ჩვეულებრივი 

ბინადარი.  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-10 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

საინჟინრო მომსახურება  

(CPC 8672) 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

რეგისტრირებულ პროფესიონალ ინჟინრად 

რეგისტრაციისთვის პირს, რეგისტრაციაზე 

განაცხადის გაკეთებამდე, უნდა ჰქონდეს 

შესაფერისი ერთწლიანი გამოცდილება ჰონგ 

კონგში, ჩინეთში; და უნდა იყოს ჰონგ კონგის, 

ჩინეთის ჩვეულებრივი ბინადარი. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

ურბანული დაგეგმარების 

და ლანდშაფტის 

არქიტექტორული 

მომსახურება  

(CPC 8674) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

რეგისტრირებულ ლანდშაფტის 

არქიტექტორად ან რეგისტრირებულ 

პროფესიონალ მგეგმავად 

რეგისტრაციისთვის პირს, რეგისტრაციაზე 

განაცხადის გაკეთებამდე, უნდა ჰქონდეს 

შესაფერისი ერთწლიანი გამოცდილება ჰონგ 

კონგში, ჩინეთში; და უნდა იყოს ჰონგ კონგის, 

ჩინეთის ჩვეულებრივი ბინადარი. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

ბებიაქალების, ექთნების, 

ფიზიოთერაპევტებისა და 

დამხმარე სამედიცინო 

პერსონალის მომსახურება  

(CPC 93191)  

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-11 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

B. კომპიუტერული და 

მასთან დაკავშირებული 

მომსახურეობა  

(CPC 84)  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

E. გაქირავების / ლიზინგის 

მომსახურება 

ოპერატორების გარეშე 

 

გემებთან 

დაკავშირებული  

(CPC 83103) 

 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ Hong 

Kong Shipping Register- ში 

დარეგისტრირებული გემების 

საერთაშორისო ოპერაციიდან მიღებული 

შემოსავალი გათავისუფლებულია ჰონგ 

კონგის, ჩინეთის მოგების გადასახადისგან. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

სხვა სატრანსპორტო 

საშუალებებთან 

დაკავშირებული 

(საჰაერო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებების გარდა) 

(CPC 83101-83102) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-12 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

სხვა მანქანებთან და 

აღჭურვილობებთან 

დაკავშირებული 

(სატრანსპორტო 

აღჭურვილობის გარდა) 

(CPC 83106-83109)  

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 

 

   

სარეკლამო მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

პერიოდული 

გამოცემებისთვის, 

გაზეთებისთვის, 

რადიოსა და 

ტელევიზიისთვის 

რეკლამის შექმნით და 

განთავსებით; მედია 

წარმომადგენლობა (ანუ 

პერიოდიკის, გაზეთების, 

რადიოსა და 

ტელევიზიის დროისა და 

სივრცის გაყიდვა); 

რეკლამის მასალის 

დისტრიბუცია და 

გადაცემა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-13 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ბაზრის კვლევა და 

საზოგადოებრივი აზრის 

გამოკითხვის 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

პოლიტიკურ, სოციალურ 

და ეკონომიკურ 

საკითხებზე 

საზოგადოების 

კოლექტიური აზრის 

კვლევით, ანალიზით და 

რჩევით, ასევე, ამგვარი 

კვლევიდან და 

ანალიზიდან 

მოპოვებული 

მონაცემების შეჯერებით 

და პრეზენტაციით  
 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

მენეჯმენტის 

საკონსულტაციო 

მომსახურეობა: 

შემოიფარგლება 

დაგეგმვის, 

ორგანიზაციის, 

ეფექტურობისა და 

კონტროლის საკითხებზე 

ბიზნესისთვის რჩევებისა   

და მითითბების გაცემით 

და მართვის შესახებ 

ინფორმაციის 

უზრუნველყოფით 
 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-14 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

მენეჯმენტის 

კონსულტაციასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

(CPC 866) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

სოფლის მეურნეობასა და 

სატყეო მეურნეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

მოსავალის, 

მეცხოველეობისა და 

სატყეო მეურნეობის 

მართვის საკითხებზე 

რჩევების და 

მითითებების 

შეთავაზებით. ეს არ 

მოიცავს ფერმების 

ფლობას და მეფერმეობას 

(CPC 881-ის ნაწილი) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

მეთევზეობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება საზღვაო 

ან მტკნარი წყლის 

თევზჭერისა და თევზის 

საშენე მომსახურების  

შესახებ რჩევებისა და 

მითითებების 

უზრუნველყოფით. არ 

მოიცავს თევზის აუზების 

ფლობას და თევზჭერას 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-15 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

(CPC 882-ის ნაწილი) 

აღჭურვილობის მოვლა-

შეკეთება (გარდა 

საზღვაო გემების, 

თვითმფრინავის ან სხვა 

სატრანსპორტო 

საშუალებებისა)  

(CPC 633, 8861 – 8866) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

შენობა-ნაგებობების 

დასუფთავება: 

შემოიფარგლება ყველა 

ტიპის შენობის 

ინტერიერის 

დასუფთავებით, მათ 

შორის ოფისების, 

ქარხნების, მაღაზიების 

და სხვა ბიზნეს-

შენობების და 

საცხოვრებელი 

კორპუსების 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

ფოტოგრაფიული 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

კომერციული და 

სამომხმარებლო ფოტოს 

წარმოებით და 

დამუშავებით, 

პორტრეტის ჩათვლით, 

მაგრამ გამორიცხავს 

კინოს და სატელევიზიო 

მომსახურებას და 

დამუშავებას 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-16 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 

შეფუთვის მომსახურება 

(CPC  876) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 
 

ბეჭდვა, გამოცემა  

(CPC 88442) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 
 

 
 

 

მთარგმნელობითი 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

წერილობითი და 

სალაპარაკო ენების 

ინტერპრეტაციით  
 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

საგამოფენო მენეჯმენტის 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

გამოფენების, 

კონფერენციების და 

მსგავსი ღონისძიებების 

დაგეგმვის, ორგანიზების, 

მართვისა და 

მარკეტინგის 

მომსახურებასთან 

დაკავშირებული  

ღონისძიებებით  

(CPC 87909-ის ნაწილი) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-17 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 

2. საკომუნიკაციო 

მომსახურება 

  
 

B. საკურიერო მომსახურება: 

 

შემოიფარგლება 

საფასურის ან 

ხელშეკრულების 

საფუძველზე 

დოკუმენტაციისა და 

ამანათების მიტანის 

მომსახურების გაწევით, 

გარდა საფოსტო 

გზავნილის 

განკარგულებით 

გათვალისწინებული 

საფოსტო ოფისისთვის 

განკუთვნილი 

მომსახურებისა  

(CPC 7512-ის ნაწილი) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

C. სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურება 

 

  დამატებითი ვალდებულებები 

მარეგულირებელ 

პრინციპებზე (დეტალები II 

დამატებაში) 

 ადგილობრივი 

მომსახურება   
 

   

(a) ხმოვანი სატელეფონო 

მომსახურება 

(b) პაკეტური კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-18 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

(c) საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება 

(d) სატელექსო 

მომსახურება 

(e) სატელეგრაფო 

მომსახურება 

(f) ფაქსიმილური 

მომსახურება 

(g) კერძო საიჯარო საარხო 

მომსახურება 

(o) სხვა 
 

 მობილური მომსახურება 

- მობილური რადიო 

სატელეფონო 

მომსახურება, მათ 

შორის ფიჭური და 

პერსონალური 

კომუნიკაციების 

მომსახურება 

- მობილური 

მონაცემების 

მომსახურება 

- რადიო პეიჯინგის 

სერვისები 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-19 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 საერთაშორისო 

მომსახურება  

(a) ხმოვანი სატელეფონო 

მომსახურება (მხოლოდ 

გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

(b) პაკეტური კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება (მხოლოდ 

გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

(c) საარხო კომუტაციის 

მონაცემთა გადაცემის 

მომსახურება (მხოლოდ 

გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

(f) ფაქსიმილური 

მომსახურება (მხოლოდ 

გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

(o) სხვა 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის, გარდა: 

- საერთო სარგებლობის გარე სატელეფონო 

მომსახურება2 არ არის დაშვებული; 

- თვით საჭიროებისთვის გარე 

თანამგზავრული არხებით,ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის საერთო სარგებლობის 

სატელეფონო ქსელებთან (PSTN) კავშირი 

შესაძლოა შეიზღუდოს; 

- ვირტუალური კერძო ქსელების 

მომსახურებით, ჰონგ კონგ, ჩინეთის საერთო 

სარგებლობის სატელეფონო ქსელებთან 

(PSTN) კავშირი შესაძლოა შეიზღუდოს; 

- მობილური თანამგზავრული 

მომსახურებისთვის,  მობილური 

თანამგზავრული ტრაფიკების  

„გეითვეის“ სადგური არ არის დაშვებული 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) შეზღუდვა არ არის 

 

- კომპანიის თვით 

საჭიროებისთვის, გარე 

თანამგზავრული 

არხებით 

შეტყობინებების 

გაგზავნა ან მიღება ჰონგ 

კონგ, ჩინეთში, 

რომელიც 

განკუთვნილია ამ 

კომპანიისთვის, მისი 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა: 

- საერთო სარგებლობის გარე სატელეფონო 

მომსახურება2 არ არის დაშვებული; 

- თვით საჭიროებისთვის გარე 

თანამგზავრული არხებით,ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის საერთო სარგებლობის 

სატელეფონო ქსელებთან (PSTN) კავშირი 

შესაძლოა შეიზღუდოს; 

- ვირტუალური კერძო ქსელების 

მომსახურებით, ჰონგ კონგ, ჩინეთის საერთო 

3) შეზღუდვა არ არის 
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 „გარე სატელეფონო მომსახურება" მოიცავს ორ პირს შორის ხმოვან კომუნიკაციებს ჰონგ კონგ, ჩინეთის გარეთ. 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-20 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ჰოლდინგისთვის, 

სუბსიდირებული ან 

აფილირებული 

კომპანიებისთვის; ან 

ორგანიზაციისთვის თუ 

შეტყობინებები 

გაგზავნილია ან  

მიღებულია, ჰონგ კონგ, 

ჩინეთში და 

განკუთვნილია 

ორგანიზაციის 

ძირითადი 

ბიზნესისთვის ან 

აქტივობებისთვის. 

- ვირტუალური კერძო 

ქსელების მომსახურება 

(მხოლოდ გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

- მობილური 

თანამგზავრული 

სერვისი 

 

სარგებლობის სატელეფონო ქსელებთან 

(PSTN) კავშირი შესაძლოა შეიზღუდოს; 

- მობილური თანამგზავრული 

მომსახურებისთვის,  მობილური 

თანამგზავრული ტრაფიკების  

„გეითვეის“ სადგური არ არის დაშვებული. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 დამატებითი 

ღირებულების 

მომსახურება:   

(h) ელექტრონული ფოსტა 

(i) ხმოვანი ფოსტა 

(j) ონლაინ ინფორმაცია 

და მონაცემთა ბაზაში 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

კომერციული წარმომადგენლობა უნდა მოხდეს 

კომპანიის3 ფორმით. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 
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 "კომპანია" ნიშნავს კომპანიების განკარგულების შესაბამისად, ჰონგ კონგ, ჩინეთში ინკორპორირებულ კომპანიას ან ჰონგ კონგ, ჩინეთის გარეთ 

ინკორპორირებულ კომპანიას, რომელიც კომპანიების განკარგულების შესაბამისად, საქმიანობის ადგილს აფუძნებს და რეგისტრირდება ჰონგ კონგში, 

ჩინეთში.   



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-21 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ძიება 

(k) ელექტრონული 

ინფორმაციის გაცვლა 

(EDI) 

(l) გაფართოებული/დამატ

ებითი ფაქსიმილური 

მომსახურება, შენახვის 

და გადამისამართების, 

შენახვისა და მოძიების 

ჩათვლით 

(m) ვიდეოდეტექსი და 

ტელეტექსი, კოდის, 

პროტოკოლის და / ან 

ფორმატის 

კონვერტაცია 

(n) ონლაინ ინფორმაცია 

ან/და მონაცემთა 

დამუშავება 

(ტრანზაქციის 

დამუშავების 

ჩათვლით) 

 

D. აუდიოვიზუალური 

მომსახურება 

 

   

კინოფილმებისა და 

ვიდეოჩანაწერის 

წარმოება და 

დისტრიბუცია: 

შემოიფარგლება 

ფილმებისა და 

ვიდეოჩანაწერების 

წარმოებით, გაყიდვით 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-22 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ან გაქირავებით (გარდა 

ნებისმიერი 

სამაუწყებლო 

მომსახურებისა) 

 ხმის ჩამწერი 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება იმ 

სერვისებით, რომლებიც 

დაკავშირებულია ხმის 

ჩანაწერის 

უზრუნველყოფასთან 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

გახმოვანების 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება ერთი 

ენიდან მეორეზე 

კინოფილმის და 

ვიდეოფირების  ხმის 

თარგმანით 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

3. მშენებლობა და მასთან 

დაკავშირებული 

საინჟინრო მომსახურება 

   

D. შენობების 

მოპირკეთების/დასრულ

ების სამუშაოები 

 

   



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-23 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 ინტერიერის დიზაინის 

მომსახურება:  

შემოიფარგლება 

სპეციალური 

საკონსულტაციო 

მომსახურებით, 

რომელიც 

დაკავშირებულია 

მშენებლობის შემდგომ 

დიზაინთან და 

საცხოვრებელი და 

სამუშაო ადგილების 

ინტერიერის 

გაწყობასთან   

(CPC 517-ის ნაწილი) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

E. სხვა    

 პროექტის მენეჯმენტი: 

შემოიფარგლება 

სამშენებლო 

პროექტების 

ზედამხედველობითა 

და კოორდინაციით, 

მაგრამ არ მოიცავს 

საინჟინრო ან 

არქიტექტურულ 

მომსახურებას და 

რკინიგზის 

მშენებლობას და 

პროექტის 

განხორციელებას 

 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-24 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

4. სადისტრიბუციო 

მომსახურება 

   

B. საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება (CPC 622 

CPC 62224-ის გარდა) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 თევზის პროდუქტებით 

საბითუმო ვაჭრობის 

მომსახურება  (CPC 

62224) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) ვალდებულება არ არის აღებული 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

C. საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება 

 

 საცალო ვაჭრობის 

მომსახურება ყველა 

ფარმაცევტული, 

სამედიცინო, 

ქირურგიული და 

ორთოპედიული 

პროდუქტების გარდა 

(CPC 631-632 გარდა CPC 

63211-სა) 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-25 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

7. ფინანსური მომსახურება 

 

 რეჟიმი 1/რეჟიმი 2 

 ფინანსური მომსახურების მიწოდების პირველ (ტრანსსასაზღვრო მიწოდება) და მეორე (საზღვარგარეთ მოხმარება) რეჟიმებთან მიმართებაში აღებული 

ვალდებულებები, რომლებიც ასახულია ცხრილის ამ ნაწილში, არ გულისხმობს ვალდებულებას ნება დართონ საქართველოს ტერიტორიიდან მომსახურების 

მიმწოდებლებს შეთავაზონ თავიანთი მომსახურება ან აწარმოონ მარკეტინგი ჰონგ კონგ, ჩინეთში.   

 ჰონგ კონგში, ჩინეთში, საფონდო ბაზრის ფუნქციონირების კანონიერი მონოპოლიაა. 

A. დაზღვევა და 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

   



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-26 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 სიცოცხლის, უბედური 

შემთხვევის და 

ჯანმრთელობის 

დაზღვევასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება  

 

 არასიცოცხლის 

დაზღვევის მომსახურება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

სავალდებულო დაზღვევა შეძენილ უნდა იყოს  

ჰონგ კონგ, ჩინეთში ავტორიზებული 

დამზღვევისაგან.  

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ მხოლოდ  

სადაზღვევო ორგანოს (IA) მიერ ავტორიზებულ 

სააქციო საზოგადოებას ან IA-ის მიერ 

ნებადართულ მზღვეველთა ასოციაციას 

შეუძლია სადაზღვევო საქმიანობის 

განხორციელება.    

 მეორე შემთხვევაში, კომერციულმა 

წარმომადგენლობამ უნდა მიიღოს 

შვილობილის, ფილიალის ან 

წარმომადგენლობითი ოფისის ფორმა, თუმცა 

სადაზღვევო ბიზნესი არ უნდა განხორციელდეს 

წარმომადგენლობითი ოფისის მეშვეობით. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ავტორიზებული მზღვეველის მიერ 

დანიშნული უფროსი აღმასრულებელი უნდა 

იყოს ჰონგ კონგის, ჩინეთის ჩვეულებრივი 

ბინადარი. 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

                                                      
4

 ფიზიკური პირების ყოფნის ვალდებულებები შემოიფარგლება ჰონგ კონგის, ჩინეთის საბანკო, ფასიანი ქაღალდების, დაზღვევისა და მასთან 

დაკავშირებული კანონმდებლობის მიხედვით რეგულირებულ საქმიანობაზე. 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-27 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 გადაზღვევა და 

რეტროცესია 

 

1) შეზღუდვა არ არის, იმ პირობით, რომ 

სადაზღვევო კომპანია წარმოადგენს ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის გარეთ ინკორპორირებულ კომპანიას, 

და ჰონგ კონგ, ჩინეთში არ ყავს აგენტი და არც 

საქმიანობის ადგილი.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

სადაზღვევო ორგანოს (IA) ან IA-ს მიერ 

დამტკიცებული მზღვეველების ასოციაციის 

მიერ უფლებამოსილი მხოლოდ 

ინკორპორირებული კომპანია დაიშვება 

სადაზღვევო საქმიანობაში. მეორე შემთხვევაში, 

კომერციულმა წარმომადგენლობამ უნდა 

მიიღოს შვილობილის, ფილიალის ან 

წარმომადგენლობითი ოფისის ფორმა, თუმცა 

სადაზღვევო ბიზნესი არ უნდა განხორციელდეს 

წარმომადგენლობითი ოფისის მეშვეობით. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.
4
 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

 

 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ 

ავტორიზებული მზღვეველის მიერ 

დანიშნული უფროსი აღმასრულებელი უნდა 

იყოს ჰონგ კონგ, ჩინეთის ჩვეულებრივი 

ბინადარი. 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 დაზღვევის დამხმარე 

მომსახურება (მოიცავს 

საბროკერო და 

სააგენტოს 

მომსახურებას)  

1) შეზღუდვა არ არის, გარდა მოთხოვნის 

დაკმაყოფილების მომსახურებისა,  

ტრანზიტული საქონლის დაზღვევაზე ჰონგ 

კონგ, ჩინეთის გარეთ დადებული კონტრაქტის 

მოთხოვნის დაკმაყოფილების გამორიცხვით, 

საქონელთან დაკავშირებით, რომელიც ჰონგ 

კონგ, ჩინეთისთვის არის განკუთვნილი.  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.
4
 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

 

 

 

 

 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-28 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

B. საბანკო და სხვა 

ფინანსური მომსახურება 

(დაზღვევის გარდა) 

 

   

 დეპოზიტებისა და სხვა 

დაბრუნებადი სახსრების 

მიღება 

საზოგადოებისგან 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ:   

(a) ყველა ავტორიზებული დაწესებულება 

(ლიცენზირებული ბანკები, შეზღუდული 

ლიცენზირებული ბანკები და დეპოზიტების 

მიმღები კომპანიები) ფიზიკურად უნდა 

იმყოფებოდეს ჰონგ კონგ, ჩინეთში. 

(b) საზღვარგარეთის ბანკის შემთხვევაში, 

რომელიც ცდილობს დააფუძნოს 

ადგილობრივად ინკორპორირებული 

სრული ლიცენზირებული ბანკი, ბანკი 

ვალდებულია:  

 (i) ჰონკონგის სავალუტო სამმართველოდან 

(HKMA) ნებართვის მისაღებად განაცხადის 

გაკეთებამდე სულ ცოტა 3 უწყვეტი წლის 

განმავლობაში ჰონგ კონგში, ჩინეთში 

შეინარჩუნოს ადგილობრივად 

ინკორპორირებული შეზღუდული  

ლიცენზირებული ბანკი ან დეპოზიტების 

მიმღები კომპანია (ან მათი კომბინაცია); ან 

 (ii) ჰონგ კონგის სავალუტო 

სამმართველოდან (HKMA) ნებართვის 

მისაღებად განაცხადის გაკეთებამდე სულ 

ცოტა 3 უწყვეტი წლის განმავლობაში ჰონგ 

კონგ, ჩინეთში შეინარჩუნოს ფილიალი რათა 

ფილიალის ფუნქციონირების სუბსიდირება 

მოახდინონ ფილიალის ოპერაციის 

ადგილობრივად ინკორპორირებულმა 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ ყველა 

ავტორიზებულმა დაწესებულებამ 

(ადგილობრივმა თუ უცხოურმა) უნდა 

დანიშნოს უფროსი აღმასრულებელი და სულ 

ცოტა ერთი შემცვლელი უფროსი 

აღმასრულებელი, თითოეული მათგანი უნდა 

იყოს ჰონგ კონგ, ჩინეთის ინდივიდუალური 

და ჩვეულებრივი ბინადარი.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-29 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

კომპანიისთვის გადაცემით;  

(c) საზღვარგარეთის ბანკის შემთხვევაში, 

რომელიც ჰონგ კონგი, ჩინეთში 

წარმომადგენლობითი ოფისის შექმნას 

ცდილობს, ასეთ ოფისებს ეკრძალებათ 

დეპოზიტების მიღება და ზოგადად საბანკო 

საქმიანობის წარმოება.   

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 ყველა სახის სესხები, მათ 

შორის სამომხმარებლო 

სესხები, იპოთეკური 

სესხები, ფაქტორინგი და 

კომერციული 

გარიგებების 

დაფინანსება 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 ფინანსური ლიზინგი  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-30 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 ყველა სახის საგადახდო 

და ფულადი 

გადარიცხვების 

მომსახურება  

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ ყველა 

ლიცენზიანტმა ბარათი დარიცხული თანხით 

(stored value facilities) ფუნქციებისთვის, უნდა 

დანიშნოს უფროსი აღმასრულებელი და სულ 

ცოტა ერთი შემცვლელი უფროსი 

აღმასრულებელი, თითოეული მათგანი უნდა 

იყოს ჰონგ კონგის, ჩინეთის ჩვეულებრივი 

ბინადარი.  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 გარანტიები და 

ვალდებულებები  

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-31 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 საკუთარი ან კლიენტთა 

სახსრებით ბირჟაზე თუ 

ბირჟის გარეთ ან 

სხვაგვარად ვაჭრობა 

შემდეგი 

ინსტრუმენტებით:  

- ფულადი ბაზრის 

ინსტრუმენტები (მათ 

შორის ჩეკები, 

ობლიგაციები, 

სადეპოზიტო 

სერტიფიკატები)  

- უცხოური ვალუტა 

- დერივატივები, 

რომლებიც მოიცავს, 

მაგრამ არ 

შემოიფარგლება 

ფიუჩერსებით და 

ოპციონებით 

- გაცვლით კურსის და 

საპროცენტო 

განაკვეთის 

ინსტრუმენტები, მათ 

შორის სვოპ და 

ფორვარდულ 

განაკვეთზე 

კონტრაქტები 

- მიმოქცევადი ფასიანი 

ქაღალდები 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა შემდეგისა: მხოლოდ 

ჰონგ ჯონგ, ჩინეთში ინკორპორირებული 

კორპორაციები შეიძლება გახდნენ ფასიანი 

ქაღალდებისა და ფიუჩერსების განკარგულებით 

აღიარებული სავალუტო კომპანიების წევრები. 

(დამატებით, ჰონგ კონგ, ჩინეთში დაბადებული 

ფიზიკური პირები ან წინა 7 წლიდან 5 წლის 

განმავლობაში რეზიდენტები ან ასეთი 

პირებისგან შემდგარი პარტნიორობები ასევე 

შეიძლება გახდნენ საფონდო ბირჟის წევრები5)  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა, ფასიანი 

ქაღალდების ან სასაქონლო ფიუჩერსების 

საქმით დაკავებისთვის ჰონგ კონგ, ჩინეთში 

ერთადერთ მფლობელთან მიმართებაში, ან 

პარტნიორობის ან კომპანიის შემთხვევაში, 

სულ ცოტა ერთ პარტნიორთან ან 

დირექტორთან მიმართებაში, რომელიც 

დილერადაა დარეგისტრირებული. 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

                                                      
5
 წევრობისთვის ბინადრობის მოთხოვნა შეიძლება აცილებულ იყოს ფასიანი ქაღალდების საქმეში მნიშვნელოვანი რეპუტაციის მქონე პირებისათვის.  



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-32 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 მონაწილეობა, აგენტის 

სახით, ყველა სახის 

ფასიანი ქაღალდის 

გამოშვებაში, მათ შორის, 

ანდერრაითინგსა და 

განთავსებაში (საჯარო 

თუ კერძო შეთავაზების 

გზით) და 

ზემოაღნიშნულთან 

დაკავშირებული სხვა 

მომსახურების მიწოდება; 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმ შემთხვევისა, 

როცა მოითხოვება დილერად რეგისტრაცია, 

როგორც საჯარო ფასიანი ქაღალდების  

შემთხვევაში, გამოიყენება დილერისთვის 

განკუთვნილი (ზემოთ) შეზღუდვები.  

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 აქტივების მართვა, 

როგორიცაა ნაღდი 

ფულის ან პორტფელის 

მართვა, ყველა სახის 

კოლექტიური 

ინვესტიციების მართვა, 

საპენსიო ფონდის 

მართვა, კასტოდიანური, 

დეპოზიტარული და 

სატრასტო მომსახურება  

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.4 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-33 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 საკონსულტაციო, 

საშუამავლო და სხვა 

დამხმარე ფინანსური 

მომსახურება ყველა იმ 

საქმიანობასთან 

დაკავშირებით, 

რომელიც მოცემულია 

ფინანსური 

მომსახურების დანართის 

მე-5 (a)(v)-დან (xv)-ის 

ჩათვლით ქვეპუნქტებში, 

მათ შორის საკრედიტო 

ისტორიის შემოწმება და 

ანალიზი, ინვესტიციების 

და პორტფელის 

გამოკვლევა და 

კონსულტაცია, 

კონსულტაცია 

შესყიდვებზე და 

კორპორაციულ 

რესტრუქტურიზაციასა 

და სტრატეგიასთან 

დაკავშირებით 

 

1) შეზღუდვა არ არის გარდა სასაქონლით 

ვაჭრობის და საინვესტიციო საკონსულტაციო 

მომსახურებებისა 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.
4
 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

 

 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-34 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 სხვა ფინანსური 

მომსახურების 

მიმწოდებლების მიერ 

ფინანსური ინფორმაციის 

მიწოდება და გადაცემა, 

ფინანსური მონაცემების 

დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული 

პროგრამული 

უზრუნველყოფა 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა.
4
 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

9. ტურიზმი და 

მოგზაურობასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურება 

   

A. სასტუმროები და 

რესტორნები  

      (კატერინგის ჩათვლით) 

 

   

 სასტუმროების 

მომსახურება (CPC 6411) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 სხვა განთავსების 

მომსახურება (CPC 64191, 

64192, 64194 და 64195) 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-35 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 რესტორნისა და 

კატერინგის 

მომსახურება (CPC 642 

და 643) 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის  

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

B. სამოგზაურო 

სააგენტოების და ტურ-

ოპერატორების 

მომსახურება 

 

 

 

 

 

 

 

 

  სამოგზაურო 

სააგენტოების და ტურ-

ოპერატორების 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

კლიენტებისთვის ჰონგ 

კონგის, ჩინეთის გარეთ 

გადაყვანის და / ან 

განთავსების 

უზრუნველყოფით და 

დაკავშირებულ 

მომსახურებაზე, 

როგორიცაა სამოგზაურო 

ინფორმაცია, რჩევა და 

დაგეგმვა (CPC 7471-ის 

ნაწილი) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ მხოლოდ 

კომპანიამ შეიძლება განახორციელოს ტურები 

და გახსნას ფილიალების ოფისები3. 

ტურისტული აგენტის ლიცენზიის მისაღებად, 

ნებისმიერი პირი უნდა იყოს ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის ტურისტული ინდუსტრიის საბჭოს 

წევრი. 

4) ვალდებულება არ არის 

აღებულიჰორიზონტალურ სექციაში 

მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-36 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

10. გამაჯანსაღებელი, 

კულტურული და 

სპორტული 

მომსახურება 

(აუდიოვიზუალური 

მომსახურების გარდა) 

   

C. ბიბლიოთეკების, 

არქივების, მუზეუმების 

და სხვა კულტურული 

მომსახურება 

 

   

 ბიბლიოთეკის და  

არქივების მომსახურება: 

შემოიფარგლება 

პუბლიკაციების, 

დოკუმენტების და სხვ. 

შენარჩუნებით, 

თანმიდევრულობის 

უზრუნველყოფით და 

შენახვით სააღრიცხვოდ 

და მომავალი 

გამოყენებისთვის და 

დაკავშირებული 

საკონსულტაციო 

მომსახურებით  

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) ვალდებულება არ არის აღებული 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

11. სატრანსპორტო 

მომსახურება 

  

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-37 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

A. საზღვაო ტრანსპორტის 

მომსახურება (გარდა 

კაბოტაჟისა6
) 

 

საერთაშორისო 

ტრანსპორტი  

(მგზავრი) (CPC 7211) 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის7
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის, გარდა იმისა, რომ Hong 

Kong Shipping Register- ში 

დარეგისტრირებული გემების 

საერთაშორისო ოპერაციიდან მიღებული 

შემოსავალი გათავისუფლებულია ჰონგ 

კონგ , ჩინეთის მოგების გადასახადისგან. 

 

 

 

 

სადაც ჩამოთვლილი 

მომსახურება სხვაგვარად არ 

არის დაფარული VII თვის 

(მომსახურებით ვაჭრობა) 

მუხლი 8.2-ის (განმარტებები) 

(g)(ii) ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული 

ვალდებულებებით,  ისინი 

                                                      
6 
 “კაბოტაჟი” მოიცავს მგზავრთა ან საქონლის ტრანსპორტირებას ჰონგ კონგ, ჩინეთის ერთი პუნქტიდან მეორე პუნქტში, ისევე, როგორც ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის ერთ პუნქტში დაწყებულ და დამთავრებულ გადაზიდვას, იმ პირობით, რომ ეს გადაზიდვა ხდება ჰონგ კონგ, ჩინეთის წყლებში.  

7
  "საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების მიწოდების მიზნით კომერციული წარმომადგენლობა" გულისხმობს მეორე მხარის 

საერთაშორისო საზღვაო სატრანსპორტო მომსახურების მიმწოდებლის შესაძლებლობას, განახორციელოს ადგილობრივ ყველა საქმიანობა, რომელიც 

აუცილებელია ნაწილობრივ ან მთლიანად ინტეგრირებული სატრანსპორტო მომსახურების თავიანთი მომხმარებლებისთვის მისაწოდებლად, რომლის 

ფარგლებშიც საზღვაო ტრანსპორტი წარმოადგენს მნიშვნელოვან ელემენტს.  

ეს საქმიანობა მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება:   

(a) საზღვაო ტრანსპორტისა და მასთან დაკავშირებული მომსახურების მარკეტინგი და გაყიდვები მომხმარებელთან პირდაპირი კონტაქტით, 

კოტირებიდან ინვოისირების ჩათვლით, მიუხედავად იმისა უშუალოდ მომსახურების მიმწოდებლის მიერ ხდება მომსახურების ოპერირება ან 

შეთავაზება, თუ მომსახურების მიმწოდებლის მიერ, რომელსაც ბიზნესის გამყიდველთან დამყარებული აქვს მუდმივი საქმიანი გარიგებები;  

(b) ნებისმიერი სატრანსპორტო და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენა, საკუთარი ინტერესით ან მომხმარებლის სახელით (და 

მომხმარებლისთვის მისაყიდად), მათ შორის შიდა სატრანსპორტო მომსახურება ნებისმიერი სატრანსპორტო საშუალებით, განსაკუთრებით შიდა 

წყლების გზებით, საგზაო და სარკინიგზო, რომლებიც საჭიროა ინტეგრირებული მომსახურება მიწოდებისთვის საჭირო; 

(c) სატრანსპორტო დოკუმენტაციის, საბაჟო დოკუმენტების, ან ტრანსპორტირებული საქონლის წარმოშობისა და მახასიათებლების შესახებ სხვა 

დოკუმენტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება; 

(d) საქმიანი ინფორმაციის მიწოდება ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის კომპიუტერული საინფორმაციო სისტემები და ელექტრონული მონაცემების 

გაცვლას (GATS-ის ტელეკომუნიკაციების დანართის დებულებათა გათვალისწინებით); 

(e) ნებისმიერი ბიზნეს სტრუქტურის ჩამოყალიბება (მათ შორის კომპანიის საფონდო ბირჟის მონაწილეობით) და ადგილობრივად დაფუძნებულ 

გადაზიდვის სააგენტოში ადგილობრივი პერსონალის დაქირავება; და 

(f) კომპანიების სახელით მოქმედება, ტვირთის გაშვებისა და მიღების ორგანიზება საჭიროების მიხედვით.  
 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-38 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

ხელმისაწვდომი გახდებიან 

საერთაშორისო 

სატრანსპორტო 

მომსახურების 

მიმწოდებლებისთვის 

გონივრული და 

არადისკრიმინაციული 

ვადებით და პირობებით: 

სალოცმანო გაცილება; 

ღუზაზე და ნავმისადგომთან 

დგომა და სანავმისადგომე 

მომსახურება; გემის ჩაბმა და 

ბუქსირება; მატერიალურ-

ტექნიკური უზრუნველყოფა, 

გემის საწვავითა და წყლით 

გამართვა; ნარჩენების 

შეგროვება და ბალასტის 

ჩაბარება; ნავსადგურის 

კაპიტნის მომსახურება; 

სანავიგაციო დახმარება; 

გემის ოპერირებისთვის 

აუცილებელი სახმელეთო 

ოპერაციული მომსახურება, 

მათ შორის, კომუნიკაციები, 

წყლისა და 

ელექტროენერგიის 

მიწოდება; და გადაუდებელი 

შეკეთების ობიექტები. 

საერთაშორისო 

ტრანსპორტი 

(ტვირთის) (CPC 7212) 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის7
 

 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ Hong 

Kong Shipping Register- ში 

დარეგისტრირებული გემების 

საერთაშორისო ოპერაციიდან მიღებული 

შემოსავალი გათავისუფლებულია ჰონგ 

კონგ , ჩინეთის მოგების გადასახადისგან. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 დამხმარე საზღვაო 

მომსახურება 

- გემის ეკიპაჟით 

დაქირავება: 

შემოიფარგლება გემის 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ Hong 

Kong Shipping Register- ში 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-39 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ეკიპაჟით დაქირავებით 

მოგზაურების ან დროის 

გარკვეული მონაკვეთის 

განმავლობაში ჩარტერი 

მხარის პირობებით 

 

 

 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

დარეგისტრირებული გემების 

საერთაშორისო ოპერაციიდან მიღებული 

შემოსავალი გათავისუფლებულია ჰონგ 

კონგ , ჩინეთის მოგების გადასახადისგან. 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

- საზღვაო ტვირთის 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება პორტის 

მტვირთავი კომპანიების 

მიერ განხორციელებული 

საქმიანობით, მათ შორის 

ტერმინალის 

ოპერატორების, მაგრამ 

არა დოკერების 

პირდაპირი საქმიანობით, 

როდესაც ეს სამუშაოები 

იმართება 

სტივიდორული ან 

ტერმინალური 

ოპერატორის 

კომპანიებისგან 

დამოუკიდებლად. 

დაფარული საქმიანობა 

მოიცავს ტვირთის 

გემში(დან) 

ჩატვირთვა/გადმოტვირთ

ვას; ტვირთის დამაგრება/ 

მოხსნა და ტვირთის 

მიღება/გაგზავნას და 

შენახვას გადაზიდვამდე 

ან გადმოტვირთვის 

1) შეზღუდვა არ არის  

 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-40 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

შემდეგ  

- შენახვისა და 

დასაწყობების 

მომსახურება   
 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის გარდა იმისა, რომ 

დაბეგვრას დაქვემდებარებული საქონლის 

შესახებ ბრძანებულების (თავი109) ქვეშ 

დაბეგვრას დაქვემდებარებული საქონლის 

წარმოებისა და შენახვის  ლიცენზიისათვის 

განაცხადის გასაკეთებლად, განმცხადებელმა 

უნდა დანიშნოს დაკავშირებული შენობა-

ნაგებობების მართვაზე პასუხისმგებელი  

პირი. პასუხისმგებელი პირი უნდა იყოს ჰონგ 

კონგ, ჩინეთის რეზიდენტი ჰონგ კონგ, 

ჩინეთის მოქმედი საიდენტიფიკაციო 

ბარათით.   

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 
 

 

- განბაჟების მომსახურება:  

შემოიფარგლება მეორე 

მხარის სახელით 

იმპორტის, ექსპორტის ან 

ტვირთების 

ტრანსპორტირებასთან 

დაკავშირებულ საბაჟო 

პროცედურების 

განხორციელებით 

რომელიც წარმოადგენს 

მომსახურების 

მიმწოდებლის ძირითად 

საქმიანობას ან 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) ვალდებულება არ არის აღებული 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-41 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

ჩვეულებრივ საქმიანობას  

 

- საკონტეინერო სადგური 

და სასაწყობო 

მომსახურება: ეს 

შემოიფარგლება 

კონტეინერის შენახვის, 

პორტის თუ შიდა 

ტერიტორიაზე,  მათი 

დატვირთვა/ 

გადმოტვირთვის, 

შეკეთების და 

გადაზისვისთვის 

მომზადების 

აქტივობებით.   
 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის  

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-42 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

- საზღვაო ტრანსპორტის 

სააგენტოს მომსახურება: 

შემოიფარგლება, ამ 

გეოგრაფიული არეალის 

ფარგლებში,  ერთი ან 

მეტი გადაზიდვის ხაზის 

ან საზღვაო 

ტრანსპორტის 

კომპანიების და 

მარკეტინგული და 

გაყიდვების და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურების 

ინტერესების 

წარმომადგენელი 

აგენტის აქტივობებით, 

და კომპანიების სახელით 

ტვირთის მოწოდება ან 

ტვირთის აღების 

წარმოება 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

- გემების მოვლა-შეკეთება: 

შემოიფარგლება, 

საქმიანობით, რომელიც 

დაკავშირებულია 

ღუზაზე დგომ ოკეანულ 

სატრანსპორტო 

საშუალებების მოვლა-

შეკეთებასთან, და 

ლოკალური გემების  

მოვლა-შეკეთებასთან 
 

 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 



ძალაში არ არის 

დანართი 8-1-i-43 

 
 

 

მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

- საზღვაო ტვირთის 

გადაზიდვის 

მომსახურება: 

შემოიფარგლება, 

გადამზიდავების 

სახელით გადაზიდვების 

ორგანიზება და 

მონიტორინგით, 

სატრანსპორტო და მასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურების შეძენის, 

დოკუმენტების 

მომზადების და ბიზნეს 

ინფორმაციის მიწოდების 

მეშვეობით  
 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

- ინსპექციის მომსახურება 

გადაზიდვამდე: 

შემოიფარგლება 

საექსპორტო საქონლის 

ხარისხის, რაოდენობის, 

ფასის (სავალუტო, 

გაცვლითი კურსი და 

ფინანსური პირობების 

ჩათვლით) და / ან საბაჟო 

კლასიფიკაციის 

შემოწმებასთან 

დაკავშირებული 

მომსახურებით, 

გადასახადის ან 

კონტრაქტის 

საფუძველზე, არ შედის 

საბაჟო ან საკარანტინო 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

 

 

 

 

 



ძალაში არ არის 
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მიწოდების რეჟიმები:  (1) ტრანსსასაზღვრო მიწოდება (2) საზღვარგარეთ მოხმარება (3) კომერციული წარმომადგენლობა (4) ფიზიკური პირების წარმომადგენლობა 

სექტორი ან ქვესექტორი ბაზარზე დაშვებასთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

ეროვნულ რეჟიმთან დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

დამატებითი ვალდებულებები 

შემოწმება  

H.    ტრანსპორტის ყველა 

სახეობის დამხმარე 

მომსახურება 

 

ტვირთის გადამზიდავი 

სააგენტოს მომსახურება 

(CPC 748) 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 

 

1) შეზღუდვა არ არის 

2) შეზღუდვა არ არის 

3) შეზღუდვა არ არის 

4) ვალდებულება არ არის აღებული გარდა 

ჰორიზონტალურ სექციაში მითითებულისა. 
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I დამატება 

 

 ჰონგ-კონგ, ჩინეთის ვალდებულებები რეჟიმი 4-ით გათვალისწინებული 

კორპორაციის შიგნით გადადგილებულ პირებზე ვრცელდება მხოლოდ შემდეგ 

სექტორებზე / ქვე-სექტორებზე: 

 

1. ბიზნეს მომსახურება 

 

A. პროფესიონალური მომსახურება 

 

ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტორული და ანგარიშწარმოების მომსახურება: ეს 

შემოიფარგლება ფინანსური მართვის საკონსულტაციო, კომპანიის ფორმირების და 

რესტრუქტურიზაციის, კაპიტალის მოზიდვის, ვალის გადანაწილების,  

შემოსავლების მართვისა და ლიკვიდაციის საკითხებზე აუდიტორული და 

საკონსულტაციო მომსახურეობით. (CPC 862-ის ნაწილი)  
 

საგადასახადო მომსახურება (გარდა იურიდიული მომსახურეობისა): შემოიფარგლება 

საკონსულტაციო მომსახურეობით საწარმოებისთვის და კერძო პირებისთვის 

საგადასახადო დეკლარაციების შედგენაზე და გადასახადების მინიმიზაციზე, 

განხილვაზე, შეფასებაზე და  გადასახადის უკან დაბრუნების სამუშაოებზე  (CPC- 863 

ის ნაწილი) 

 

არქიტექტურული მომსახურება (CPC 8671) 

 

საინჟინრო მომსახურება (CPC 8672) 

 

ურბანული დაგეგმარების და ლანდშაფტის არქიტექტორული მომსახურება (CPC 8674) 

 

B. კომპიუტერული და მასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 84) 

 

E. გაქირავების / ლიზინგის მომსახურება ოპერატორების გარეშე 

 

გემებთან დაკავშირებული (CPC 83103) 

 

სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან დაკავშირებული (საჰაერო ტრანსპორტთან 

დაკავშირებული მომსახურებების გარდა) (CPC 83101-83102) 

 

სხვა მანქანებთან და აღჭურვილობებთან დაკავშირებული (სატრანსპორტო 

აღჭურვილობის გარდა) (CPC 83106-83109)  

 

F. სხვა ბიზნეს მომსახურება 

 

სარეკლამო მომსახურება: შემოიფარგლება პერიოდული გამოცემებისთვის, 

გაზეთებისთვის, რადიოსა და ტელევიზიისთვის რეკლამის შექმნით და განთავსებით; 

მედია წარმომადგენლობა (ანუ პერიოდიკის, გაზეთების, რადიოსა და ტელევიზიის 

დროისა და სივრცის გაყიდვა); რეკლამის მასალის დისტრიბუცია და გადაცემა 

 

ბაზრის კვლევა და საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის მომსახურება: 

შემოიფარგლება პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ საკითხებზე 

საზოგადოების კოლექტიური აზრის გამოძიებით, ანალიზით და რჩევით, ასევე, 
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ამგვარი გამოძიებიდან და ანალიზიდან მოპოვებული მონაცემების შეჯერებით და 

პრეზენტაციით  

 

 

მენეჯმენტის საკონსულტაციო მომსახურეობა: შემოიფარგლება დაგეგმვის, 

ორგანიზაციის, ეფექტურობისა და კონტროლის საკითხებზე ბიზნესისთვის 

რჩევებისა და მითითბების გაცემით და მართვის შესახებ ინფორმაციის 

უზრუნველყოფით 

 

მენეჯმენტის კონსულტაციასთან დაკავშირებული მომსახურება (CPC 866) 

 

სოფლის მეურნეობასთან, მონადირეობასა და სატყეო მეურნეობასთან 

დაკავშირებული მომსახურება: შემოიფარგლება მოსავალის, მეცხოველეობისა და 

სატყეო მეურნეობის მართვის საკითხებზე რჩევების და მითითებების შეთავაზებით. 

ეს არ მოიცავს ფერმებისა ფლობას და მეფერმეობას (CPC 881-ის ნაწილი )  

 

მეთევზეობასთან დაკავშირებული მომსახურება: შემოიფარგლება საზღვაო ან 

მტკნარი წყლის თევზჭერისა და თევზის საშენე მომსახურების  შესახებ რჩევებისა და 

მითითებების უზრუნველყოფით. არ მოიცავს თევზის აუზების ფლობას და 

თევზჭერას (CPC 882-ის ნაწილი) 

 

აღჭურვილობის მოვლა-შეკეთება (გარდა საზღვაო გემების, თვითმფრინავის ან სხვა 

სატრანსპორტო საშუალებებისა) (CPC 633, 8861 – 8866) 

 

შენობა-ნაგებობების დასუფთავება: შემოიფარგლება ყველა ტიპის შენობის 

ინტერიერის დასუფთავებით, მათ შორის ოფისების, ქარხნების, მაღაზიების და სხვა 

ბიზნეს-შენობების და საცხოვრებელი კორპუსების 

 

ფოტოგრაფიული მომსახურება: შემოიფარგლება კომერციული და სამომხმარებლო 

ფოტოს წარმოებისა და დამუშავების, პორტრეტის ჩათვლით, მაგრამ გამორიცხავს 

კინოს და სატელევიზიო მომსახურებას და დამუშავებას 

 

შეფუთვის მომსახურება (CPC  876) 

 

ბეჭდვა, გამოცემა (CPC 88442) 

 

მთარგმნელობითი მომსახურება: შემოიფარგლება წერილობითი და სალაპარაკო 

ენების ინტერპრეტაციით  

 

საგამოფენო მენეჯმენტის მომსახურება: შემოიფარგლება გამოფენების, 

კონფერენციების და მსგავსი ღონისძიებების დაგეგმვის, ორგანიზების, მართვისა და 

მარკეტინგის მომსახურებასთან დაკავშირებული  ღონისძიებებით  

(CPC 87909-ის ნაწილი) 

 

2. საკომუნიკაციო მომსახურება 

 

B. საკურიერო მომსახურება: შემოიფარგლება საფასურის ან ხელშეკრულების 

საფუძველზე დოკუმენტაციისა და ამანათების მიტანის მომსახურების გაწევით, 

გარდა საფოსტო გზავნილის განკარგულებით გათვალისწინებული საფოსტო 

ოფისისთვის განკუთვნილი მომსახურებისა (CPC 7512-ის ნაწილი) 
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C. სატელეკომუნიკაციო მომსახურება 

 

ადგილობრივი მომსახურება 

(a) ხმოვანი სატელეფონო მომსახურება 

(b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება 

(d) სატელექსო მომსახურება 

(e) სატელეგრაფო მომსახურება 

(f) ფაქსიმილური მომსახურება 

(g) კერძო საიჯარო საარხო მომსახურება 

(o) სხვა 
 

მობილური მომსახურება 

- მობილური რადიო სატელეფონო მომსახურება, მათ შორის ფიჭური და 

პერსონალური კომუნიკაციების მომსახურება 

- მობილური მონაცემების მომსახურება 

- რადიო პეიჯინგის მომსახურება 

 

საერთაშორისო მომსახურება 

(a) ხმოვანი სატელეფონო მომსახურება (მხოლოდ გადაყიდვაზე დაფუძნებული) 

(b) პაკეტური კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (მხოლოდ 

გადაყიდვაზე დაფუძნებული) 

(c) საარხო კომუტაციის მონაცემთა გადაცემის მომსახურება (მხოლოდ გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული)  

(f) ფაქსიმილური მომსახურება (მხოლოდ გადაყიდვაზე დაფუძნებული) 

(o) სხვა 
 

- კომპანიის თვით საჭიროებისთვის, გარე თანამგზავრული არხებით 

შეტყობინებების გაგზავნა ან მიღება ჰონგ კონგ, ჩინეთში, რომელიც 

განკუთვნილია ამ კომპანიისთვის, მისი ჰოლდინგისთვის, სუბსიდირებული ან 

აფილირებული კომპანიებისთვის; ან ორგანიზაციისთვის თუ შეტყობინებები 

გაგზავნილია ან  მიღებულია  ,ჰონგ კონგ, ჩინეთში და განკუთვნილია 

ორგანიზაციის ძირითადი ბიზნესისთვის ან აქტივობებისთვის.  

- ვირტუალური კერძო ქსელის მომსახურება (მხოლოდ გადაყიდვაზე 

დაფუძნებული) 

- მობილური თანამგზავრული მომსახურება 
 

დამატებითი ღირებულების მომსახურება: 

(h) ელექტრონული ფოსტა 

(i) ხმოვანი ფოსტა 

(j) ონლაინ ინფორმაცია და მონაცემთა ბაზაში ძიება 

(k) ელექტრონული ინფორმაციის გაცვლა (EDI) 

(l) გაფართოებული/დამატებითი ფაქსიმილური მომსახურება შენახვის და 

გადამისამართების, შენახვისა და მოძიების ჩათვლით 

(m)  ვიდეოტექსი და ტელეტექსი, კოდისა და პროტოკოლის გარდაქმნა 

(n) ონლაინ ინფორმაცია ან/და მონაცემთა დამუშავება (ტრანზაქციის დამუშავების 

ჩათვლით)  

 

D. აუდიოვიზუალური მომსახურება 
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კინოფილმებისა და ვიდეოჩანაწერის წარმოება და დისტრიბუცია: შემოიფარგლება 

ფილმებისა და ვიდეოჩანაწერების წარმოებით, გაყიდვით ან გაქირავებით (გარდა 

ნებისმიერი სამაუწყებლო მომსახურებისა) 

 

ხმის ჩამწერი მომსახურება: შემოიფარგლება იმ სერვისებით, რომლებიც 

დაკავშირებულია ხმის ჩანაწერის უზრუნველსაყოფად 

 

გახმოვანების მომსახურება: შემოიფარგლება ერთი ენიდან მეორეზე კინოფილმის და 

ვიდეოფირების  ხმის თარგმანით 

3. მშენებლობა და მასთან დაკავშირებული საინჟინრო მომსახურება 

 

D. შენობების მოპირკეთების/დასრულების სამუშაოები 

ინტერიერის დიზაინის მომსახურება:  შემოიფარგლება სპეციალური 

საკონსულტაციო მომსახურებით, რომელიც დაკავშირებულია მშენებლობის შემდგომ 

დიზაინთან და საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების ინტერიერის გაწყობასთან  

(CPC 517-ის ნაწილი) 

 

E. სხვა 

პროექტის მენეჯმენტი: შემოიფარგლება სამშენებლო პროექტების 

ზედამხედველობითა და კოორდინაციით, მაგრამ არ მოიცავს საინჟინრო ან 

არქიტექტურულ მომსახურებას და რკინიგზის მშენებლობას და პროექტის 

განხორციელებას 

 

4. სადისტრიბუციო მომსახურება 

 

B. საბითუმო ვაჭრობის მომსახურება (CPC 622 გარდა 62224-სა) 
  

C. საცალო ვაჭრობის მომსახურება 

 

საცალო ვაჭრობის მომსახურება ყველა ფარმაცევტული, სამედიცინო, ქირურგიული 

და ორთოპედიული პროდუქტების გარდა (CPC 631-632 გარდა CPC 63211-სა) 

 

7. ფინანსური მომსახურება 

 

A. დაზღვევა და დაზღვევასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 

სიცოცხლის, უბედური შემთხვევების და ჯანმრთელობის დაზღვევა 

არასიცოცხლის დაზღვევა 

 

გადაზღვევა და რეტროცესია 

 

დაზღვევის დამხმარე მომსახურება (მოიცავს საბროკერო და სააგენტოს მომსახურებას) 

 

B. საბანკო და სხვა ფინანსური მომსახურება (დაზღვევის გარდა) 

 

დეპოზიტებისა და სხვა დაბრუნებადი სახსრების მიღება საზოგადოებისგან  

 

ყველა სახის სესხები, მათ შორის სამომხმარებლო სესხები, იპოთეკური სესხები, 

ფაქტორინგი და კომერციული გარიგებების დაფინანსება 

 

ფინანსური ლიზინგი 
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ყველა სახის საგადახდო და ფულადი გადარიცხვები 

 

გარანტიები და ვალდებულებები 
 

საკუთარი ან კლიენტთა სახსრებით ბირჟაზე თუ ბირჟის გარეთ ან სხვაგვარად 

ვაჭრობა შემდეგი ინსტრუმენტებით: 

- ფულადი ბაზრის ინსტრუმენტები (მათ შორის ჩეკები, ობლიგაციები, 

სადეპოზიტო სერტიფიკატები)  

- უცხოური ვალუტა 

- დერივატივები, რომლებიც მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ფიუჩერსებით და 

ოპციონებით 

- გაცვლით კურსის და საპროცენტო განაკვეთის ინსტრუმენტები, მათ შორის სვოპ 

და ფორვარდულ განაკვეთზე კონტრაქტები 

- მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდები 

 

მონაწილეობა, აგენტის სახით, ყველა სახის ფასიანი ქაღალდის გამოშვებაში, მათ 

შორის, ანდერრაითინგსა და განთავსებაში (საჯარო თუ კერძო შეთავაზების გზით) და 

ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებული სხვა მომსახურების მიწოდება; 

 

აქტივების მართვა, როგორიცაა ნაღდი ფულის ან პორტფელის მართვა, ყველა სახის 

კოლექტიური ინვესტიციების მართვა, საპენსიო ფონდის მართვა, კასტოდიანური, 

დეპოზიტარული და სატრასტო მომსახურება  

 

საკონსულტაციო, საშუამავლო და სხვა დამხმარე ფინანსური მომსახურება ყველა იმ 

საქმიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოცემულია ფინანსური მომსახურების 

დანართის მე-5 (a)(v)-დან (xv)-ის ჩათვლით ქვეპუნქტებში, მათ შორის საკრედიტო 

ისტორიის შემოწმება და ანალიზი, ინვესტიციების და პორტფელის გამოკვლევა და 

კონსულტაცია, კონსულტაცია შესყიდვებზე და კორპორაციულ 

რესტრუქტურიზაციასა და სტრატეგიასთან დაკავშირებით 

 

სხვა ფინანსური მომსახურების მიმწოდებლების მიერ ფინანსური ინფორმაციის 

მიწოდება და გადაცემა, ფინანსური მონაცემების დამუშავება და მასთან 

დაკავშირებული პროგრამული უზრუნველყოფა 

 

  

9. ტურიზმი და მოგზაურობასთან დაკავშირებული მომსახურება 

 

A. სასტუმროები და რესტორნები (კატერინგის ჩათვლით) 
 

 სასტუმროების მომსახურება (CPC 6411) 
 

 განთავსების სხვა მომსახურება (CPC 64191, 64192, 64194 და 64195) 

 

 რესტორნების და კატერინგის მომსახურება (CPC 642 და 643) 
 

B. ტურისტული სააგენტოების და ტურ ოპერატორების მომსახურება 

 

სამოგზაურო სააგენტოების და ტურ-ოპერატორების მომსახურება: შემოიფარგლება 

კლიენტებისთვის ჰონგ-კონგის, ჩინეთის გარეთ გადაზიდვისა და / ან განთავსების 
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უზრუნველყოფით და დაკავშირებულ მომსახურებაზე, როგორიცაა სამოგზაურო 

ინფორმაცია, რჩევა და დაგეგმვა (CPC 7471-ის ნაწილი) 

 

 

10. გამაჯანსაღებელი, კულტურული და სპორტული მომსახურება 

(აუდიოვიზუალურიმომსახურების გარდა) 

 

C. ბიბლიოთეკების, არქივების, მუზეუმების და სხვა კულტურული მომსახურება 

 

 ბიბლიოთეკის და  არქივების მომსახურება: შემოიფარგლება პუბლიკაციების, 

დოკუმენტების და სხვ. შენარჩუნებით, თანმიდევრულობის უზრუნველყოფით და 

შენახვით სააღრიცხვოდ და მომავალი გამოყენებისთვის და დაკავშირებული 

საკონსულტაციო მომსახურებით 

 

11. სატრანსპორტო მომსახურება 

 

A. საზღვაო ტრანსპორტის მომსახურება (გარდა კაბოტაჟისა) 
 

საერთაშორისო ტრანსპორტი  (მგზავრი) (CPC 7211) 

 

საერთაშორისო ტრანსპორტი (ტვირთის) (CPC 7212) 

 

დამხმარე საზღვაო მომსახურება: 

 

- გემის ეკიპაჟით დაქირავება: შემოიფარგლება გემის ეკიპაჟით დაქირავებით 

მოგზაურების ან დროის გარკვეული მონაკვეთის განმავლობაში ჩარტერი მხარის 

პირობებით 

- საზღვაო ტვირთის მომსახურება: შემოიფარგლება პორტის მტვირთავი 

კომპანიების მიერ განხორციელებული საქმიანობით, მათ შორის ტერმინალის 

ოპერატორების, მაგრამ არა დოკერების პირდაპირი საქმიანობით, როდესაც ეს 

სამუშაოები იმართება სტივიდორული ან ტერმინალური ოპერატორის 

კომპანიებისგან დამოუკიდებლად. დაფარული საქმიანობა მოიცავს ტვირთის 

გემში(დან) ჩატვირთვა/გადმოტვირთვას; ტვირთის დამაგრება/ მოხსნა და 

ტვირთის მიღება/გაგზავნას და შენახვას გადაზიდვამდე ან გადმოტვირთვის 

შემდეგ 

- შენახვისა და დასაწყობების მომსახურება   

- განბაჟების მომსახურება:  შემოიფარგლება მეორე მხარის სახელით იმპორტის, 

ექსპორტის ან ტვირთების ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებულ საბაჟო 

პროცედურების განხორციელებით რომელიც წარმოადგენს მომსახურების 

მიმწოდებლის ძირითად საქმიანობას ან ჩვეულებრივ საქმიანობას 

- საკონტეინერო სადგური და სასაწყობო მომსახურება: ეს შემოიფარგლება 

კონტეინერის შენახვის, პორტის თუ შიდა ტერიტორიაზე,  მათი დატვირთვა/ 

გადმოტვირთვის, შეკეთების და გადაზისვისთვის მომზადების აქტივობებით.   

- საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს მომსახურება: შემოიფარგლება, ამ 

გეოგრაფიული არეალის ფარგლებში,  ერთი ან მეტი გადაზიდვის ხაზის ან 

საზღვაო ტრანსპორტის კომპანიების და მარკეტინგული და გაყიდვების და 

მასთან დაკავშირებული მომსახურების ინტერესების წარმომადგენელი აგენტის 

აქტივობებით, და კომპანიების სახელით ტვირთის მოწოდება ან ტვირთის აღების 

წარმოება 

- გემების მოვლა-შეკეთება: შემოიფარგლება, საქმიანობით, რომელიც 
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დაკავშირებულია ღუზაზე დგომ ოკეანულ სატრანსპორტო საშუალებების 

მოვლა-შეკეთებასთან, და ლოკალური გემების  მოვლა-შეკეთებასთან 

- საზღვაო ტვირთის გადაზიდვის მომსახურება: შემოიფარგლება, 

გადამზიდავების სახელით გადაზიდვების ორგანიზება და მონიტორინგით, 

სატრანსპორტო და მასთან დაკავშირებული მომსახურების შეძენის, 

დოკუმენტების მომზადების და ბიზნეს ინფორმაციის მიწოდების მეშვეობით 

- ინსპექციის მომსახურება გადაზიდვამდე: შემოიფარგლება საექსპორტო 

საქონლის ხარისხის, რაოდენობის, ფასის (სავალუტო, გაცვლითი კურსი და 

ფინანსური პირობების ჩათვლით) და / ან საბაჟო კლასიფიკაციის შემოწმებასთან 

დაკავშირებული მომსახურებით, გადასახადის ან კონტრაქტის საფუძველზე, არ 

შედის საბაჟო ან საკარანტინო შემოწმება 

 

H. ტრანსპორტის ყველა სახეობის დამხმარე მომსახურება 

 

ტვირთის გადამზიდავი სააგენტოს მომსახურება (CPC 748) 
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II დამატება 

 

დამატებითი ვალდებულებები მარეგულირებელ პრინციპებზე 

 

მოქმედების სფერო 
 

ქვემოთ მოყვანილია ცნებები და პრინციპები ძირითადი სატელეკომუნიკაციო 

მომსახურების მარეგულირებელ ჩარჩოზე.  

 

ტერმინთა განმარტებები 
 

 მომხმარებელი ნიშნავს მომსახურების მომხმარებელს და მიმწოდებელს.  
 

 არსებითი საშუალებები გულისხმობს საერთო სარგებლობის სატელეკომუნიკაციო  

ქსელის ან მომსახურების  ელემენტებს, რომლებიც: 

 

(a) ექსკლუზიურად ან ძირითადად მიწოდებულია ერთი ან შეზღუდული 

რაოდენობის ოპერატორების მიერ; და  

(b) ეკონომიკურად ან ტექნიკურად ვერ ჩანაცვლდება მომსახურების 

მიწოდების მიზნით;  

 

მსხვილი ოპერატორი გულისხმობს ოპერატორს, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა 

არსებითი გავლენა მოახდინოს ძირითად სატელეკომუნიკაციო მომსახურების შესაბამის 

ბაზარზე ფუნქციონირების (ფასისა და მიწოდების თვალსაზრისით) პირობებზე იმის 

შედეგად, რომ:  

 (a) აკონტროლებს არსებით საშუალებებს; ან  

 (b) იყენებს ბაზარზე საკუთარ პოზიციას.  

 

1. კონკურენციის დაცვითი ზომები 

 

1.1 ტელეკომუნიკაციებში კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებების თავიდან 

აცილება 

 

 უნდა არსებობდეს შესაბამისი ზომები იმისათვის, რომ  იმ ოპერატორებს, 

რომლებიც, მარტო ან ერთობლივად, წარმოადგენენ მსხვილ ოპერატორებს, ხელი 

შეუშალონ კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებების დაწყებაში ან გაგრძელებაში.   

 

1.2 დაცვითი ზომები 

 

 ზემოთ მითითებული კონკურენციის შემზღუდველი ქმედებები მოიცავს:  

 

(a) კონკურენციის შემზღუდველ კროს-სუბსიდირებაში მონაწილეობას; 

(b) კონკურენტისგან მოპოვებული ინფორმაციის კონკურენციის შემზღუდველი 

მიზნებისთვის  გამოყენებას; და 

(c) მომსახურების სხვა ოპერატორებისთვის, არსებით საშუალებებთან 

დაკავშირებული ტექნიკური ინფორმაციისა და მომსახურების 

მიწოდებისთვის აუცილებელი, კომერციულად მნიშვნელოვანი ინფორმაციის 

დროულად მიწოდების ხელშეშლას.  
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2. ურთიერთჩართვა 
 

2.1 ეს ნაწილი ეხება იმ ოპერატორების დაკავშირებას, რომლებიც უზრუნველყოფენ 

საერთო სარგებლობის სატელეკომუნიკაციო ქსელებს ან მომსახურებას, რათა მიეცეს 

საშუალება ერთი ოპერატორის მომხმარებელს დაუკავშირდეს მეორე ოპერატორის 

მომხმარებელს და ჰქონდეს წვდომა მეორე ოპერატორის სერვისებზე, სადაც სპეციფიკური 

ვალდებულებებია აღებული.  
 

2.2 ურთიერთჩართვის უზრუნველყოფა 

 

 უზრუნველყოფილია მსხვილი ოპერატორის მიერ სხვა ოპერატორების ქსელში 

ურთიერთჩართვა ტექნიკური მიზანშეწონილების დროს. ასეთი ურთიერთჩართვა უნდა 

განხორციელდეს: 

 

(a) არადისკრიმინაციული პირობებით (მათ შორის ტექნიკური სტანდარტები და 

მოთხოვნები) და  ტარიფებით; ამასთან მიწოდებული მომსახურებს ხარისხი უნდა 

იყოს  არანაკლებ ხელსაყრელი, ვიდრე  მისი საკუთარი მსგავსი მომსახურების ან 

სხვა მსგავსი სერვისის მიმწოდებელი არა-აფილირებული  ოპერატორის ან მისი 

შვილობილი კომპანიების ან სხვა აფილირებული ოპერატორისთვის არის 

უზრუნველყოფილი;  

(b) დროულად, ვადებში, პირობების (მათ შორის ტექნიკური სტანდარტები და 

მოთხოვნები) და ხარჯზე-ორიენტირებული ტარიფების დაცვით, რომლებიც, 

ეკონომიკური მიზანშეწონილების გათვალისწინებით, უნდა იყოს გამჭვირვალე, 

გონივრული, და საკმარისად გამოცალკევებული, ისე რომ ოპერატორს არ 

მოუწიოს ქსელის იმ კომპონენტებისა თუ საშუალებებისათვის გადახდა, 

რომლებიც არ ესაჭიროება მომსახურების მისაწოდებლად; და 

(c) მოთხოვნისა და დამატებითი ანაზღაურების საფუძველზე, მომხმარებლების 

უმრავლესობისთვის შეთავაზებული ურთიერთჩართვის წერტილისგან 

განსხვავებულ ადგილზე; ანაზღაურება უნდა ასახავდეს დამატებითი 

საშუალებების მოწყობისათვის გაწეულ დანახარჯებს.  

 

2.3 ურთიერთჩართვის მოლაპარაკებების შესაბამისი პროცედურების საჯაროდ 

ხელმისაწვდომობა  
 

 მსხვილი ოპერატორის ურთიერთჩართვის მოლაპარაკებების შესაბამისი 

პროცედურების საჯაროდ ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა. 

 

2.4 ურთიერთჩართვის ხელშეკრულების გამჭირვალობა  
 

 უზრუნველყოფილია მსხვილი ოპერატორის მიერ თავისი ურთიერთჩართვის 

ხელშეკრულების ან ურთიერთჩართვის ოფერტის გასაჯაროება   
 

2.5 ურთიერთჩართვა: დავების მოგვარება 
 

 მიმწოდებელს, რომელიც ითხოვს ურთიერთჩართვას მსხვილ ოპერატორთან, 

შეუძლია მიმართოს:  

 (a) ნებისმიერ დროს; ან  

 (b) გონივრული ვადის შემდეგ, რომელიც უკვე საჯაროდ ცნობილია 

 



  

დანართი 8-1-i-54  

ადგილობრივ დამოუკიდებელ ორგანოს, რომელიც შესაძლოა იყოს მე-5 პუნქტით 

განსაზღვრული მარეგულირებელი ორგანო, ურთიერთჩართვის შესაბამის პირობებთან 

და ფასებთან დაკავშირებული დავის გონივრულ დროში გადაწყვეტის მიზნით, იმის 

გათვალისწინებით, რომ ეს არ არის დადგენილი ადრე.  

 

3. უნივერსალური მომსახურება 

 

 ჰონგ კონგ, ჩინეთს აქვს უფლება განსაზღვროს უნივერსალური მომსახურების 

ვალდებულებები. ასეთი ვალდებულებები არ ჩაითვლება კონკურენციის საზიანოდ, თუ 

ისინი ადმინისტრირდება გამჭვირვალე, არადისკრიმინაციული და კონკურენციის 

კუთხით ნეიტრალურად და არ არის იმაზე მეტად დამამძიმებელი ვიდრე აუცილებელია 

ჰონგ კონგ, ჩინეთის მიერ განმარტებული უნივერსალური მომსახურებისთვის.   
 

4. ლიცენზირების პროცედურის საჯარო ხელმისაწვდომობა 

 

 როდესაც სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიწოდებისთვის საჭიროა 

ლიცენზია, მხარის კომპეტენტურმა ორგანომ საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა გახადოს: 

(a) ყველა სალიცენზიო პირობა და დროის პერიოდი, რომელიც საჭიროა 

ლიცენზიის განაცხადზე გადაწყვეტილების მისაღებად; და 

(b) ინდივიდუალური ლიცენზიის ვადები და პირობები. 
 

 განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე ეცნობება ლიცენზიის მინიჭებაზე 

უარის მიზეზები. 
 

5. დამოუკიდებელი მარეგულირებლები 
 

 მარეგულირებელი ორგანო  უნდა იყოს დამოუკიდებელი ნებისმიერი ძირითადი 

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების ოპერატორისგან და არ უნდა იყოს 

ანგარიშვალდებული მის წინაშე. მარეგულირებელი ორგანოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილებები და განხორციელებული პროცედურები  იქნება მიუკერძოებელი 

ბაზრის მონაწილეების მიმართ.  

 

6. შეზღუდული რესურსების განაწილება და გამოყენება  
 

 ობიექტურად, დროულად, გამჭვირვალედ და არადისკრიმინაციულად  უნდა 

განახორციელდეს შეზღუდული რესურსების, მათ შორის სიხშირეების, ნუმერაციის და 

გამოყენების უფლებების, განაწილებასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული 

პროცედურები. საჯაროდ ხელმისაწვდომი უნდა გახადეს ინფორმაცია განაწილებული 

სიხშირული დიაპაზონის მიმდინარე სტატუსის შესახებ, თუმცა, არ მოითხოვება 

სამთავრობო გამოყენებისთვის გამოყოფილი სიხშირეების დეტალური იდენტიფიკაცია. 

 


