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პროგრამის მეთოდოლოგია

პროექტის ფარგლებში შემუშავებული მეთოდოლოგია შედგება 3 ძირითადი ნაწილისგან:

I ფაზა - ბაზრის პოტენციალის კვლევა და არსებული ბარიერების იდენტიფიცირება

II ფაზა - წახალისების მექანიზმისა და საგანმანათლებლო აქტივობების შემუშავება და დანერგვა.

III ფაზა - პროგრამის განხორციელება

ადგილობრივი კაპიტალის
ბაზრის განვითარების

ხელშეწყობა

₾
ადგილობრივი ვალუტისა

და ეკონომიკის დე-
დოლარიზაციის
ხელშეწყობა

გარემოსდაცვითი და სოციალური
(ESG) თვალსაზრისით

გამართლებული და მდგრადი
განვითარების ხელშეწყობა

პროგრამის სტრატეგიული მიზნები:

www.CMS.org.ge
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პროგრამის მეორე ფაზის მიმოხილვა

 პროგრამის მეორე ფაზა დაგეგმილია პირველი ფაზის ფარგლებში გამოვლენილი ბარიერების
გათვალისწინებით;

 აქტივობები წარიმართება ორი ძირითადი მიმართულებით:

 თანადაფინანსების სქემის ფარგლებში
შეირჩევა 10-მდე გამარჯვებული
კომპანია, რომლებიც მიიღებენ გრანტს
100-200 ათასი ლარის ფარგლებში,

ემისიასთან დაკავშირებული ხარჯების
დაფინანსების მიზნით.

 პროგრამის ფარგლებში ჩატარდება
საგანმანათლებლო აქტივობები.

 აქტივობების ფარგლებში მოწვეული
იქნებიან დარგის ექსპერტები.

 მათი მიზანია კომპანიებისთვის
კაპიტალის ბაზარზე წვდომაში
დახმარება, პრაქტიკული ინფორმაციის
მიწოდების გზით.

თანადაფინანსების სქემა საგანმანათლებლო აქტივობები

www.CMS.org.ge
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თანადაფინანსების სქემის მიმოხილვა

რეგისტრაციის პროცესი

1 2

1.5 თვე

პირველადი
გადარჩევა

ინფორმაციის
წარდგენა

კანდიდატების შერჩევა

3 4

2.5 თვე

დეტალური
დიაგნოსტიკა

გამარჯვებული
კანდიდატების
გამოვლენა

გრანტის გაცემა

5 6

10 თვე

ფასიანი
ქაღალდების

ემისია

გრანტის გაცემა

27 აპრილი, 

2022

17 ივნისი, 

2022

9 სექტემბერი, 

2022

30 ივნისი, 

2023

*თითოეულ მონაწილე კანდიდატს მოეთხოვება გააფორმოს განთავსების აგენტთან ხელშეკრულება 2022 წლის 17 ივნისამდე

www.CMS.org.ge

საგანმანათლებლო აქტივობები
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რეგისტრაციის პროცესი

საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია:
• კომპანიის სახელი
• საიდენტიფიკაციო კოდი
• საკონტაქტო ინფორმაცია.

ფინანსური ინფორმაცია:
• 2020 წლის აუდ. ანგარიშგება; (PDF)

• 2021 წლის ანგარიშგება; (PDF)

• ექსელის ფაილი 2019 და 2020 წლის აუდ. 

ანგარიშგებებით და 2021 წლის ანგარიშგებით.

 პროგრამის წახალისების მექანიზმში მონაწილეობის მსურველმა კომპანიებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ ვებ-
გვერდზე CMS.org.ge

 რეგისტრაციის პროცესი გაგრძელდება 17 ივნისის ჩათვლით.

პირველადი გადარჩევის კრიტერიუმები

www.CMS.org.ge

წარმოსადგენი ინფორმაცია

1. ემისიის მოცულობა მინიმუმ 5 მილიონი აშშ
დოლარი ან 10 მილიონი ლარი;

2. მინიმალური შემოსავალი 10 მილიონი ლარი;

(2020 ან 2021 წლების მდგომარეობით)

3. დადებითი EBITDA უკანასკნელი 3 წლიდან 2-ში
მაინც;

4. მინიმუმ 3 წლიანი საოპერაციო ისტორია;

5. აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება მინიმუმ
ბოლო 2 წლის განმავლობაში; (2019 და 2020);

6. მთლიანი კაპიტალი მინიმუმ 500 000 ლარი;

7. მონაწილეობისგან გამორიცხულია სექტორები:

ალკოჰოლი (არ გამოირიცხება მხოლოდ ღვინო და
ლუდი); თამბაქო; იარაღის წარმოება, აზარტული
თამაშები.
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დეტალური დიაგნოსტიკა

1.ლარის პირველადი ობლიგაციები; 

წილობრივი ფასიანი ქაღალდის
ემისიები; ESG მიზნობრიობის ემისიები

დიაგნოსტიკის პრიორიტეტები

www.CMS.org.ge

დიაგნოსტიკის პროცესი

 ჩატარდება კანდიდატების დეტალური ანალიზი;

 კანდიდატების შერჩევის მთავარი კრიტერიუმია
ემისიის წარმატების მაღალი ალბათობა;

 კანდიდატების განთავსების აგენტებისგან მოხდება
განთავსების ალბათობის შეფასების მოპოვება;

კანდიდატების შერჩევა

 ანალიზზე დაყრდნობით შერჩევის კომიტეტი
აირჩევს მაქსიმუმ 10 გამარჯვებულ კომპანიას;

 შედგება მოლოდინის სია, რომლებიც ჩაანაცვლებენ
გამარჯვებულ კანდიდატებს წარუმატებელი
განთავსების შემთხვევაში;

2. უცხოური ვალუტის ობლიგაციების
პირველადი ემისიები;

3. ლარის ობლიგაციების არა-პირველადი
ემისიები

4. ყველა სხვა საჯარო ემისია

 დიაგნოსტიკის პროცესი დაიწყება 17 ივნისს.

 გამარჯვებული კანდიდატები გამოვლინდება 9 სექტემბერს.
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დიაგნოსტიკის გუნდი:

შედგება Galt & Taggart-ის საკონსულტაციო გუნდის თანამშრომლებისგან და BDO Consulting-ის თანამშრომლებისგან.

შერჩევის კოიტეტი:

შედგება დამოუკიდებელი დარგის ექსპერტებისგან:

გუნდების შემადგენლობები

გიორგი ჩერქეზიშვილი -

ინვესტორთა საბჭოს მდივანი

გიორგი ფარესიშვილი -

დირექტორი, საქართველოს

საფონდო ბირჟა

გოგა მელიქიძე - უფროსი

საინვესტიციო ოფიცერი, 

საპენსიო ფონდი

გიორგი ისაკაძე - მთავარი

რედაქტორი, Forbes Georgia

ალექსანდრე ერგეშიძე -

ფინანსური სტაბილურობის

დეპარტამენტის უფროსი, 

საქართველოს ეროვნული ბანკი

ლევან ვერძეული - უფორის

საინვესტიციო ოფიცრის

მოადგილე, საპენსიო ფონდი

გიორგი გურგენიძე - კაპიტალის

ბაზრის განვითარების

დეპარტამენტის უფროსი, 

ეკონომიკის სამინისტრო

ნუცა დავითაშვილი - უფროსი

ბანკირი, EBRD
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საგანმანათლებლო აქტივობები

 საგანმანათლებლო აქტივობების ფარგლებში მოწვეული იქნებიან დარგის წამყვანი ექსპერტები.

 აქტივობების ძირითადი მიზანი არის კომპანიებისთვის პრაქტიკული ინფორმაციის მიწოდების გზით
კაპიტალის ბაზარზე წვდომის მოპოვებაში დახმარება.

 აქტივობები ჩატარდება როგორც შერჩეული კანდიდატებისთვის, ისე სხვა მსურველი
კომპანიებისთვისაც.

ფასიანი ქაღალდების
გამოშვების ნაბიჯები

საკრედიტო რეიტინგი
და ESG

სდპ რეგულაციები
საგანმანათლებლო
აქტივობების თემები:

აქტივობები დაიწყება 12 მაისიდან და ჩატარდება ყოველ ორ კვირაში ერთხელ, ხუთშაბათს.

დეტალური ინფორმაცია გამოქვეყნდება ვებ-გვერდზე CMS.org.ge

www.CMS.org.ge
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Q&A
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Contact:

CMS@gt.ge

Web-Site:

CMS.org.ge

mailto:CMS@gt.ge

