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1.ელექტრონულ საგადამხდელო სისტემებში 

გადახდის საშუალებები 

 

    ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემა 

წარმოადგენს  ინტერნეტის მეშვეობით საქონ-

ლის და მომსახურეობის ყიდვა-გაყიდვის პრო-

ცესში ფინანსური, ბიზნეს-ორგანიზაციების და 

ინტერნეტ  მომხმარებლებს შორის ანგარიშსწო-

რების ჩატარების სისტემას. განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას ელექტრონული საგადამხდელო 

სისტემები იძენენ ელექტრონული ბიზნესის 

განვითარებაში.[1] 

     ელექტრონული ბიზნესის  სისტემაში გა-

დახდები ხორციელდება შემდეგი პირობების 

დაცვის შემთხვევაში: 

 კონფიდეციალურობის დაცვა. ინტერნეტის 

მეშვეობით ანგარიშსწორების ჩატარებისას 

მყიდველის მოთხოვნაა, რომ მისი მონაცე-

მები (მაგალითად საკრედიტო ბარათის ნო-

მერი) ცნობილი იყოს მხოლოდ ამის კანო-

ნიერი უფლების მქონე ორგანიზაციები-

სათვის. 

 ინფორმაციის მთლიანობის შენარჩუნება. 

ყიდვის შესახებ ინფორმაცია არავის მიერ 

არ უნდა იყოს შეცვლილი.  

 აუტენტიფიკაცია. მყიდველები და გამყიდ-

ველები დარწმუნებული უნდა იყვნენ იმა-

ში, რომ გარიგებაში მონაწილე მხარეები 

წარმოადგენენ იმათ ვინც სინამდვილეში 

არიან. 

 გადახდის საშუალებები. მყიდველისათვის 

ნებისმიერი ხელმისაწვდომი გადახდის სა-

შუალებების გამოყენების შესაძლებლობა. 

 ავტორიზაცია. პროცესი, რომლის დროსაც 

ტრანზაქციის ჩატარებაზე მოთხოვნა დას-

ტურდება ან უარყოფილია საგადამხდელო 

სისტემის მიერ. ეს პროცედურა მყიდველის 

მსყიდველუნარიანობის დადგენის საშუა-

ლებას იძლევა. 



 გამყიდველის რისკების გარანტია. ინტერ-

ნეტში ვაჭრობის დროს გამყიდველი მრავა-

ლი რისკის ქვეშ იმყოფება (საქონელზე უა-

რის თქმა, არაკეთილსინდისიერი მყიდვე-

ლი). რისკების სიდიდე უნდა იყოს შეთან-

ხმებული საგადამხდელო სისტემის პროვა-

იდერთან და სავაჭრო ჯაჭვში ჩართულ 

სხვა ორგანიზაციებთან და გაფორმდეს სპე-

ციალური ხელშეკრულებით. 

 ტრანზაქციის მინიმალური გადასახადი. 

დაკვეთის ტრანზაქციის დამუშავების და 

საქონლის გადასახადი შედის საქონლის 

ღირებულებაში. ამგვარად ტრანზაქციის 

გადასახადის შემცირება აამაღლებს კონკუ-

რენტუნარიანობას. აღსანიშნავია, რომ 

ტრანზაქცია უნდა იყოს გადახდილი ყველა 

შემთხვევაში, იმ შემთხვევაშიც კი როცა 

მყიდველი უარს ამბობს საქონელზე.[2] 

  ელექტრონული ბიზნესის სისტემაში საგადამ-

ხდელო სისტემები შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუ-

ფად: 

 სადებეტო, რომლებიც მუშაობენ ელექტრო-

ნული ჩეკებით და ელექტრონული ფუ-

ლით 

 საკრედიტო, რომლებიც  მუშაობენ საკრე-

დიტო ბარათებით 

   საგადამხდელო  სადებეტო სქემა აგებულია 

მათი "ოფლაინ" პროტოტიპების (ჩეკური და 

ნაღდი ფულით) ანალოგიურად. სქემაში ჩარ-

თულია ორი დამოუკიდებელი მონაწილე: ემი-

ტენტები და მომხმარებლები. ემიტენტის ქვეშ 

იგულისხმება სუბიექტი, რომელიც მართავს სა-

გადამხდელო სისტემას. ის უშვებს გადახდების 

ჩასატარებლად ერთგვარ ელექტრონულ ერთე-

ულებს. სისტემის მომხმარებლები კი ასრულე-

ბენ ორ მთავარ ფუნქციას. ისინი ელექტრონუ-

ლი ფულის გამოიყენებით ინტერნეტში აწარ-

მოებენ და ღებულობენ გადახდებს. 

    ელექტრონული ჩეკები წარმოადგენენ ქა-

ღალდის ჩეკების ანალოგს. ის წარმოადგენს გა-

დამხდელის მიწერილობას თავისი ბანკისადმი, 

რომ გადარიცხოს ფული მისი ანგარიშიდან გა-

დახდის მიმღების ანგარიშზე. ოპერაცია ტარ-

დება მიმღების მიერ ბანკში ჩეკის წარმოდგე-

ნის შემთხვევაში. ელექტრონული ჩეკის შემ-

თხვევაში არსებობს ორი განსხვავება. პირველი 

- გამოწერს რა ქაღალდის ჩეკს გადამხდელი 

სვამს თავის ნამდვილ ხელმოწერას, ხოლო "ონ-

ლაინ" ვარიანტში ისმება ელექტრონული ხელ-

მოწერა. მეორე - "ონლაინ" ვარიანტში გაიცემა 

ელექტრონული ჩეკები. 

   ელექტრონული ჩეკებით გადახდები წარმო-

ებს რამოდენიმე ეტაპად (ნახ. 1) 

     

 
 

 

ნახაზი 1. ელექტრონული ჩეკებით გადახდების სქემა 



 

1. გადამხდელი გამოწერს ელექტრონულ ჩეკს, 

მოაწერს ელექტრონული ხელმოწერით და გა-

დაუგზავნის მიმღებს. უფრო მეტი საიმედეო-

ბის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზ-

ნით ჩეკის ანგარიშის ნომერი შესაძლებელია 

კოდირებული იყოს ბანკის ღია გასაღებით. 

2.  ჩეკი წარედგინება განაღდებისათვის საგა-

დამხდელო სისტემას. შემდეგ ხდება ელექტრო-

ნული ხელმოწერის დადასტურება. 

3.  ელექტრონული ხელმოწერის სინამდვილის 

დადასტურების შემთხვევაში ხდება საქონლის 

მიწოდება ან მომსახურების გაწევა. გადამხდე-

ლის ანგარიშიდან ფული გადაირიცხება მიმღე-

ბის ანგარიშზე. 

      ინტერნეტის საკრედიტო სისტემები საკრე-

დიტო ბარათებთან მომუშავე ჩვეულებრივი 

სისტემების ანალოგიურია. განსხვავება მდგო-

მარეობს იმაში, რომ ყველა ტრანზაქცია ხორცი-

ელდება ინტერნეტით, რაც განაპირობებს 

უსაფრთხოების დაცვის დამატებითი ღონისძი-

ებების აუცილებლობას. 

  ინტერნეტ-საკრედიტო სისტემებში გადახდე-

ბი წარმოებს რამოდენიმე ეტაპად (ნახ. 2) 

1. მყიდველი ელექტრონულ მაღაზიაში ავსებს 

სამომხმარებლო კალათას და ირჩევს გადახდის 

მეთოდს "საკრედიტო ბარათი" 

2. საკრედიტო ბარათის პარამეტრები (ნომერი, 

მფლობელის სახელი, მოქმედების ვადა) ავტო-

რიზაციისათვის გადაეცემა ინტერნეტის საგა-

დამხდელო სისტემას. ეს შესაძლებელია გან-

ხორციელდეს ორი მეთოდით: 

 ელექტრონული მაღაზიის მეშვეობით. 

საკრედიტო ბარათის პარამეტრები შე-

იყვანება მაღაზიის ვებ-საიტზე. შემ-

დგომ კი გადაეცემა ინტერნეტის საგა-

დამხდელო სისტემას (2ა) 

 ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემის 

სერვერის მეშვეობით (2ბ) 

 

 
 

 

ნახაზი 2. ინტერნეტ-საკრედიტო სისტემებში  გადახდების სქემა 

 



3. ინტერნეტის საგადამხდელო სისტემა გადა-

ცემს მოთხოვნას ავტორიზაციაზე ჩვეულებრივ 

საგადამხდელო სისტემას. 

4. შემდეგი ეტაპი დამოკიდებულია იმაზე გააჩ-

ნია თუ არა ბანკ-ემიტენტს ანგარიშების "ონლა-

ინ" მონაცემთა ბაზა. მისი არსებობის შემთხვე-

ვაში საპროცენსიგო ცენტრი გადაცემს ბანკ-ემი-

ტენტს ბარათის ავტორიზაციის მოთხოვნას (4ა) 

და ღებულობს (4ბ) მის შედეგს. თუ ასეთი ბაზა 

არ არსებობს, მაშინ საპროცესინგო ცენტრი 

თვითონ ინახავს ბარათის მფლობელის ანგარი-

შის მდგომარეობის მონაცემებს და ასრულებს 

მოთხოვნებს ავტორიზაციაზე. ამ მონაცემების 

განახლება კი რეგულარულად ხდება ბანკ-ემი-

ტენტში. 

5.  ავტორიზაციის შედეგი გადაეცემა ინტერნე-

ტის საგადამხდელო სისტემას. 

6.  ელექტრონული მაღაზია იღებს ავტორიზა-

ციის შედეგს. 

7. მყიდველი იღებს ავტორიზაციის შედეგს 

ელექტრონული მაღაზიის მეშვეობით (7 ა)  

ან უშუალოდ ინტერნეტის საგადამხდელო სის-

ტემიდან (7ბ) 

8. ავტორიზაციის დადებითი პასუხის შემთხვე-

ვაში 

 ელექტრონული მაღაზია აწარმოებს მომსა-

ხურეობას ან აწვდის საქონელს (8ა) 

 საპროცესინგო ცენტრი გადაცემს საანგარი-

შო ბანკს მონაცემებს განხორციელებული 

ტრანზაქციის შესახებ (8ბ). მყიდველის 

ბანკ-ემიტენტის ანგარიშიდან ფული გადა-

ირიცხება საანგარიშო ბანკის გავლით 

ელექტრონული მაღაზიის ანგარიშზე 

ბანკ_ეკვაიერში. 

    2013 წელს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე 

ცნობილი  საერთაშორისო ელექტრონული 

საგადამხდელო  კომპანია PayPal-ი 

საქართველოში შემოვიდა. PayPal-ის სისტემაში 

ჩართულია 100 -ზე მეტი  ქვეყანა,  

    PayPal  სისტემის საქართველოს 

ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ 

მომხმარებლებს მომხმარებელს, რომელიც 

საქართველოს მისამართზეა 

დარეგისტრირებულ შეუძლია: მიიღოს 

საქონლისა და მომსახურების საფასურის 

გადახდები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე 

ქვეყნის გარედანაც. გამოიყენოს ავტომატური 

კონვერტაციის საშუალება იმ შემთხვევაში, თუ 

გადამხდელისა და მიმღების ანგარიშები 

სხვადასხვა ვალუტაშია. ასევე, PayPal-

ანგარიშიდან თანხა გაიტანოს საბარათე 

ანგარიშზე და შეასრულოს კიდევ სხვა სახის 

ფინანსური ოპერაციები.[3] 

   საქართველოში PayPal-ის მომხმარებელს 

შეუძლია  eBay-ის სავაჭრო პლატფორმაზე 

გაყიდონ თავიანთი საქონელი და მომსახურება 

და შესაბამისი ანაზღაურება მიიღონ Paypal-ის 

ანგარიშზე.  

   Paypal დამკვიდრებამ  საქართველოს 

ბაზარზე დადებითი როლი ითამაშა 

საფინანსო-საკრედიტო ურთიერთობების 

განვითარებაში. 

დასკვნა  

    ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების 

თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და მათი 

ეფექტიანი და უსაფრთხო ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფის პერსპექტივები არ არის 

საკმარისად დამუშავებული. რიგი საკითხები 

ელექტრონული საგადამხდელო სისტემების 

ფუნქციონირების პროცესში    წარმოადგენს  

დისკუსიის   საგანს. 

    ელექტრონული საგადამხდელო სისტემები 

თამაშობენ დიდ როლს საფინანსო 

საშუალებების მომოქცევის ზრდის პროცესში 

და ქაღალდის ფულთან დაკავშირებული 

მომოქცევის დანახარჯების შემცირებაში,  რაც 

დადებითად აისახება ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარებაზე. 

    აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული 

საგადამხდელო სისტემების წარმატებული 

ფუნქციონირება  მნიშვნელოვანწილად 

განსაზღვრავს ქვეყანაში ელექტრონული 

ბიზნესის განვითარებას. 
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