
„სილქნეტის“ ქსელში სააბონენტო ნომრის დისტანციურად პორტირების წესები და 

პირობები 
 
 
 
ქვემოთ მოცემულ ტერმინებს გააჩნიათ შემდეგი მნიშვნელობა: 

 

დონორი ოპერატორი – ნიშნავს საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორს, ან სატელეფონო 

მომსახურების მიმწოდებელს, რომლის მომხმარებელი ითხოვს სააბონენტო ნომრის 

პორტირებას   ან/და   რომლის   მომსახურებასაც   ღებულობდა   მომხმარებელი   სააბონენტო 

ნომრის პორტირებამდე. 
 

მიმღები ოპერატორი – ნიშნავს საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორს, ან სატელეფონო 

მომსახურების მიმწოდებელს, რომლის საკომუნიკაციო ქსელშიც სააბონენტო ნომრის 

პორტირება სურს მომხმარებელს,  ან რომლის მომსახურების მიღება სურს ან/და რომლის 

მომსახურებას ღებულობს მომხმარებელი სააბონენტო ნომრის პორტირების შემდგომ. 
 

 
 
 

1.          სააბონენტო ნომრის პორტირება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის, მათ 

შორის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010 წლის 6 ივლისის №3 

დადგენილებით დამტკიცებული „სააბონენტო ნომრების პორტაბელურობის“ დებულების 

შესაბამისად. 

2.          „სილქნეტის“ საკომუნიკაციო ქსელში პორტირება ნიშნავს დონორ ოპერატორსა და 

პორტირების მსურველ პირს შორის არსებული ხელშეკრულების შეწყვეტას. 

3.          პორტირებისას     არ     ხდება     სააბონენტო     ნომერზე     ჩართული     დამატებითი 
მომსახურებების     სახეების/ბონუსების     გადმოტანა.     ასევე     არ     ხდება     საკრედიტო 

ანგარიშსწორების ტიპის შენარჩუნება. პორტირებისას ნომერს „სილქნეტის“ ქსელში გადაყვება 

მხოლოდ დადებითი ბალანსი. 

4.          იმ       შემთხვევაში,       თუ       არ       არსებობს       პორტირებაზე       უარის       თქმის 

საფუძველი, პორტირების შესრულებისთვის საჭიროა მინიმუმ 1 და მაქსიმუმ 3 სამუშაო დღე. 

შაბათ-კვირას და ოფიციალური დასვენების (დღესასწაულის) დღეებში პორტირება არ 

სრულდება. 

5.          პორტირების განაცხადის შევსებასთან ერთად პორტირების მსურველი პირი ეცნობა, 

ეთანხმება და ელექტრონულად ადასტურებს „სილქნეტის“ მობილური საკომუნიკაციო 

მომსახურების სააბონენტო ხელშეკრულებას, რომელიც ძალაში შედის სააბონენტო ნომრის 

„სილქნეტის“ ქსელში ფიზიკური პორტირების განხორციელების შემთხვევაში. 
6.          პორტირების    მსურველი    პირისგან    განაცხადის    მიღების    მომენტად    ითვლება 

პორტირების მსურველი პირისათვის სიმ ბარათის ჩაბარების დრო. 

7.       სააბონენტო  ნომრების  პორტაბელურობის  მონაცემთა  ცენტრალურ      ბაზაში 

პორტირების მოთხოვნა „სილქნეტის“ მიერ გადაიგზავნება პორტირების მსურველი პირისგან 

განაცხადის ჩაბარების დასტურის მიღებიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო საათისა. 

8.          პორტირების  განაცხადის  განხილვა  და  დონორი  ოპერატორის  მიერ  პორტირებაზე 
დასტური    ან    უარი    გაიცემა    „სილქნეტის“    მიერ    მოთხოვნის    ცენტრალურ    ბაზაში 

გადაგზავნიდან 22 საათში. თუ აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში არ მოხდა რეაგირება 



(დასტური ან უარყოფა), ნომერი პორტირდება ავტომატურად, მითითებული ვადის 

გასვლისთანავე. 

9.        პორტირების პროცესის მიმდინარეობისას მომსახურების სრული ან ნაწილობრივი 

შეწყვეტა არ წარმოადგენს პორტირების მსურველი პირის მიერ „სილქნეტისგან“ რაიმე სახის 

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საფუძველს. 

10.        სააბონენტო ნომრის პორტირება იზღუდება შემდეგ შემთხვევებში: 

 
ა) პორტირების განაცხადში მითითებული ინფორმაცია არის არასრული, უზუსტო, ყალბი, 

მცდარი, ან/და არ შეესაბამება განაცხადში მითითებულ სააბონენტო ნომერთან დაკავშირებით, 

დონორ ოპერატორთან შენახულ/რეგისტრირებულ ინფორმაციას; 

 
ბ) თუ სააბონენტო ნომერი, რომლის პორტირებასაც ითხოვს პირი ეკუთვნის სხვა პირს, 

განაცხადი წარდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ ან სააბონენტო ნომრის მფლობელი 

დაუდგენელია; 
 

გ) პორტირების მსურველ პირს უკვე წარდგენილი აქვს განცხადება იგივე სააბონენტო ნომრის 

სხვა მიმღებ ოპერატორთან პორტირების თაობაზე; 
 

დ) აბონენტად გახდომიდან ან სააბონენტო ნომრის ბოლო პორტირებიდან არ გასულა 30 დღე. 

ასეთ შემთხვევაში დადებითი პასუხი გაიცემა მომდევნო თვის იმ რიცხვიდან, რომელშიც 

მოხდა ნომრის გააქტიურება/გადაფორმება/პორტირება; 
 

ე) პორტირების მსურველ პირს, იმ სააბონენტო ნომერზე, რომლის პორტირებასაც ითხოვს, 

დონორი ოპერატორისგან მიღებულ მომსახურებაზე გააჩნია წინა თვის/თვეების დავალიანება, 

ან/და დავალიანების გამო შეზღუდული აქვს მომსახურების მიწოდება. ასეთ შემთხვევაში 

პასუხი პორტირებაზე დავალიანების/სტატუსის შესაბამისად, შესაძლოა იყოს შემდეგი: 
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ვ) კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში. 
 

 

11.        „სილქნეტის“ ქსელში პორტირების სტატუსის თაობაზე  (დასტური/უარი) აბონენტს 

ეცნობება დონორი კომპანიის მიერ ძირითად და საკონტაქტო ნომრებზე მოკლე ტექსტური 

შეტყობინებით. 



12.        პორტირებაზე უარის შემთხვევაში, პორტირების განაცხადი უქმდება და სიმ ბარათის 

და საკურიერო მომსახურების საფასური უკან არ ბრუნდება. პორტირების მსურველი პირის 

მიერ პორტირებაზე უარის თქმის მიზეზების აღმოფხვრის შემდეგ, ეს უკანასკნელი 

უფლებამოსილია განმეორებით მიმართოს „სილქნეტის“ სერვის ცენტრს პორტირების 

განაცხადით და თან უნდა იქონიოს სიმ ბარათი. 

13.        გლობალსელიდან  პორტირების  შემთხვევაში   პორტირების  მსურველი   პირი  ვერ 

მიიღებს მოკლე ტექსტური შეტყობინების მომსახურებას. 

14.     პორტირების მსურველი პირი ვალდებულია სრულყოფილად შეავსოს ნომრის 

პორტირების ფორმა, დემოგრაფიული მონაცემები და ყველა საჭირო ველი: მიმართულება - 

რომელი ანგარიშსწორების სისტემიდან რომელ ანგარიშსწორების სისტემაზე ხდება 

პორტირება; აქციის დასახელება (აქციის არჩევა ამ ეტაპზე ხდება მხოლოდ 

საავანსო/საკრედიტო სისტემა - ჯეოსელზე - "პარტნიორის" პირობით ქსელში ჩართვის 

შემთხვევაში) და ატვირთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი/ფოტო; 

15.        „სილქნეტის“ მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების სააბონენტო ხელშეკრულება 

ძალაში შედის პორტირების მომენტიდან, თუ აღნიშნულ პერიოდამდე (არაუგვიანეს   1 

საათით ადრე) აბონენტმა თავად არ მოითხოვა პორტირების გაუქმება ნომერზე 2 100 100, იმ 

შემთხვევაში თუ არ არსებობს პორტირებაზე უარის თქმის საფუძველი, 

16.        სააბონენტო  ნომრის  გაუქმების   შემთხვევაში,   ნომერი   1   (ერთი)   კვირის  ვადაში 
უბრუნდება  მის  თავდაპირველ  მფლობელ  ოპერატორს  და  მისი  აღდგენა  „სილქნეტთან“ 

შეუძლებელია. 

17.        „სილქნეტის“    ქსელში    სააბონენტო    ნომრის    პორტირების    მოთხოვნის    მიზნით 

განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია მხოლოდ უფლებამოსილი პირის ან უფლებამოსილი 

პირის მინდობილი პირის  მიერ. უფლებამოსილ პირში იგულისხმება  სააბონენტო ნომრის 

მართლზომიერი მფლობელი, რომელსაც გაფორმებული აქვს ხელშეკრულება დონორ 

ოპერატორთან მომსახურების მიღებაზე. 

18.        „სილქნეტის“    ქსელში    ჩართვის    უზრუნველსაყოფად    სავალდებულოა    დონორი 

ოპერატორის მიერ გამოყოფილი სიმ-ბარათის შეცვლა „სილქნეტის“ სიმ-ბარათით. აღნიშნულ 

შემთხვევაში პორტირების მსურველი პირი ვალდებული იქნება გადაიხადოს სიმ ბარათის 

საფასური. 

19. პორტირებს მსურველ პირს შესაძლებლობა აქვს დისტანციურად  შეიძინოს სიმ ბარათი  

„სილქნეტის“ მობილურ ქსელში.  

20. პორტირებს მსურველი პირი  იხდის მომსახურების ღირებულებას ონლაინ - საბანკო 

ბარათის საშუალებით (სიმ ბარათის ღირებულებას და მიტანის საფასურს), აგზავნის 

პირადობის მოწმობის და სიმ ბარათის ფოტო ასლებს.  

21.  განმცხადებელმა/აბონენტმა განაცხადში უნდა მიუთითოს სრული და ზუსტი  სახელი, 

გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

„სილქნეტი“ არ იძლევა გარანტიას დროულად მიწოდებაზე და არ კისრულობს  

პასუხისმგებლობას მიწოდების დაგვიანების ან ჩაშლის გამო. 

22.  მომსახურების ღირებულების გადახდა მოხდება ონლაინ რეჟიმში, იდენტიფიცირების 

გავლამდე. თუ ვერ მოხდება პორტირებს მსურველი პირის იდენტიფიცირება, გადახდილი 

თანხა უბრუნდება ანგარიშზე. სიმ ბარათის  შეძენისას სიმ ბარათის ღირებულება შეადგენს 2 

(ორი) ლარს,  საკურიერო მომახურების საფასურები იხ. განაცხადში. 

23. ყოველი ქმედების/ოპერაციის განხორციელების შემდგომ, პორტირებს მსურველი პირი  

მიიღებს მიმდინარე სტატუსის შესახებ შეტყობინებას ელ.ფოსტისა და  SMS-ის სახით. 

24. განაცხადის ელექტრონულად შევსების შემდგომ  პორტირებს მსურველ პირს  ელ. 

ფოსტით ეგზავნება „სილქნეტის“ სააბონენტო ხელშეკრულება ელექტრონული საკომუნკაციო 

მომსახურების მიწოდების შესახებ, ხოლო სიმ ბარათის  შეძენისას (გადაცემისას)პორტირებს 

მსურველ პირთან ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი სიმ ბარათის გადაცემის შესახებ. 



25. პორტირებს მსურველი პირი ავსებს განაცხადის ფორმას, იხდის მომსახურების 

ღირებულებას ონლაინ - საბანკო ბარათის საშუალებით (სიმ ბარათის ღირებულებას და 

მიტანის საფასურს), აგზავნის პირადობის მოწმობის და სიმ ბარათის ფოტო ასლებს. 

პორტირებს მსურველმა პირმა  განაცხადში უნდა მიუთითოს სრული და ზუსტი  სახელი, 

გვარი, პირადი ნომერი, მისამართი და ტელეფონის ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

„სილქნეტი“ არ იძლევა გარანტიას დროულად მიწოდებაზე და არ კისრულობს 

პასუხისმგებლობას მიწოდების დაგვიანების ან ჩაშლის გამო. 

26.  იმ შემთხვევაში, თუ პორტირებს მსურველი პირის მიერ განაცხადში შევსებულ და მის 

მიერ გადმოგზავნილი დოკუმენტების (პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა) მონაცემებს 

შორის არის შეუსაბამობა (მექანიკური შეცდომა), მოხდება მონაცემების გასწორება 

პორტირებს მსურველ პირთან დაკავშირების გარეშე; ხოლო თუ განაცხადში ფიქსირდება 

არასრული ელ. ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, გადაგზავნილი დოკუმენტაცია 

არასრულია ან არ შეესაბამება კომპანიის მოთხოვნებს, მოხდება პორტირებს მსურველ პირთან  

დაკავშირება განაცხადში მითითებულ საკონტაქტო ნომერზე და მონაცემთა დაზუსტება.  

27. თუ განაცხადში ფიქსირდება არასწორი მისამართი (ქალაქი/რეგიონი), რაც 

დაკავშირებულია (არსებითად ცვლის) საკურიერო მომსახურების ღირებულებასთან, 

განაცხადი უქმდება და მოხდება  განმცხადებლის ინფორმირება განაცხადის ხელახლა 

შევსების აუცილებლობის თაობაზე. ასეთ შეთხვევაში გადახდილი თანხა აბონენტს   

უბრუნდება. 

28. სიმ ბარათის მიწოდება ხდება განაცხადის  დადასტურებისა  და კურიერისთვის 

გადაცემიდან  2-5 სამუშაო დღეში, კურიერის მეშვეობით.  

29. კურიერის ვიზიტისას პორტირებს მსურველმა პირმა თან უნდა იქონიოს პირადობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. ადგილზე შეკვეთის მიტანისას კურიერის მიერ ხდება 

პორტირებს მსურველ პირის იდენტიფიცირება, პორტირებს მსურველი პირი ხელს აწერს 

მიღება-ჩაბარებას და მხოლოდ აღნიშნულის შემდგომ მოხდება სიმ ბარათის გადაცემა. 

30. იმ შემთხვევაში, თუ კურიერს პორტირებს მსურველი პირი არ დახვდება მითითებულ 

მისამართზე, ან სხვა მიზეზით, რომელიც გამოწვეულია პორტირებს მსურველი პირის  

ბრალით, ვერ მოხდება სიმ ბარათის ჩაბარება, პორტირებს მსურველ პირს  სიმ ბარათის 

საფასური დაუბრუნდება თანხის გადახდიდან (ანგარიშზე ბლოკირებიდან) 30 (ოცდაათი) 

დღის ვადაში. ასეთ შემთხვევაში პორტირებს მსურველ პირს საკურიერო მომსახურების 

საფასური არ უბრუნდება. 

31. საკურიერო მომსახურების ღირებულება პორტირებს მსურველ პირს  უკან არ უბრუნდება, 

თუ შეკვეთა უკვე გადაცემულია კურიერზე. 

32. მას შემდეგ რაც პორტირების მსურველი პირი ჩაიბარებს სიმ-ბარათს და ხელს მოაწერს 

მიღება-ჩაბარების აქტს, „სილქნეტის“ მიერ განხორციელდება შესაბამისი ოპერაცია (სიმ 

ბარათის გააქტიურება). 
 


