
კომპანია GWP

"ჯორჯიან უოთერ & ფაუერი" (GWP) წყალმომარაგებისა და წყალარინების მომსახურებას
უწევს თბილისის მოსახლეობას, სახელმწიფოსა და კომერციულ ორგანიზაციებს



უმაღლესი სუვერენული გრძელვადიანი რეიტინგი 

• „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ - საქართველოში პირველი არასაფინანსო, კერძო
კომპანია, რომელსაც საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტო Fitch Ratings-მა
პირველივე ცდაზე ქვეყნის უმაღლესი სუვერენული რეიტინგი “BB-“ მიანიჭა

• “BB -“ რეიტინგი - კომპანიის მიმართ სანდოობის მაღალი ხარისხის, კომპანიის
ფინანსური მდგრადობისა და სისტემური მენეჯმენტის მაჩვენებელი

• Fitch Ratings - ის მიერ კომპანიის აღიარება - ინვესტიციების მოზიდვა,
მომსახურების გაუმჯობესება და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გასვლის
ხელშეწყობა

• Fitch Ratings-ის ანგარიში - „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ - ის განვითარებაზე
ნეგატიურად მოქმედებს რეგულაციების გაურკვევლობა და ის, რომ ტარიფი არ
იმატებს. ,,The positives are offset by regulatory uncertainty and lack of tariff increases” -
https://www.fitchratings.com/site/fitch-home/pressrelease?id=996201
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GGU - საქართველოში ერთადერთი კერძო ორგანიზაცია წყლის სექტორში 

პროგრამები და სამუშაოები:

• თბილისის 24 საათიანი წყალმომარაგება
• წყალსადენის და წყალარინების ქსელის რეაბილიტაცია
• წნევის რეგულატორების მონტაჟი და ადგილობრივი გამაძლიერებლები
• ურდულების რეაბილიტაცია
• სატუმბო სადგურებისა და რეზერვუარების მშენებლობა/გადაიარაღება
• სათავო ნაგებობების რეაბილიტაცია
• პროგრამა  - მტკვარი ჩამდინარე წყლების გარეშე
• სასმელი წყლის ხარისხის 24 საათიანი მონიტორინგი და კონტროლი: ქიმიურ-მიკრობიოლოგიური

ლაბორატორიები უახლესი ტიპის დანადგარებით და ISO სტანდარტების შესაბამისი აკრედიტაცია
• საოპერაციო მართვის სისტემების გაუმჯობესება  - ავარიებისა და ინციდენტების შემცირება
• ქალაქის ზონირება
• საგურამოჰესის პროექტი
• ბოდორნაჰესის პროექტი
• გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის რეაბილიტაცია
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GGU - ს მფლობელობაშია: GWP, RWC, MWC, GST, SAGURAMO ENERGY



მსოფლიოში წამყვან საინჟინრო-საკონსულტაციო კომპანია - AECOM-თან 
ერთად შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების გეგმა

მოკლევადიანი სტრატეგია:

• აქტივების მართვის ხარისხის გაუმჯობესება, ISO 55000 სერტიფიცირება
• ქსელების სანაცია
• წყლის დანაკარგების შემცირება 30%-ით, 3 წლის პერსპექტივაში
• ეფექტური კორპორატიული მართვისა და რისკების შემცირების პოლიტიკის დანერგვა
• სემეკთან თანამშრომლობა ეფექტური სატარიფო მეთოდოლოგიის შემუშავების მიზნით
• დედაქალაქის საკრებულოსა და მერიასთან თანამშრომლობა ურბანული დაგეგმვის 

საკითხების თვალსზრისით
• საკუთარი ქსელის ენერგოეფექტურობის გაზრდის მიზნით ახალი პროექტების 

განხორციელება 
• დაფინანსების წყაროების დივერსიფიკაცია 
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საშუალო და გრძელვადიანი სტრატეგია:

• საერთაშორისო საფონდო ბირჟაზე გასვლა (IPO)
• ლიდერი კომპანია სერვისებისა და ტექნოლოგიების თვალსაზრისით
• ქსელის სრული ავტომატიზაცია და მონაცემთა ბაზის სრულყოფა 
• ახლი მცირე/საშუალო ზომის ჰესების მშენებლობა
• ბიო-მოდულის ტიპის გამწმენდი ნაგებობების ამუშავება
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მსოფლიოში წამყვან საინჟინრო-საკონსულტაციო კომპანია - AECOM-თან 
ერთად შემუშავებული სტრატეგიული განვითარების გეგმა



2016 წლის სტრატეგიული მიმართულებები

• ადგილობრივ ბაზარზე განხორციელდა და სრულად განთავსდა
ობლიგაციების 10 მლნ-მდე ლარის მოცულობის ორი ემისია,
პირველი, ლარში დენომინირებული ობლიგაციების ემისია

• „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ Fitch Ratings-ის მიერ, ქვეყნის
უმაღლესი სუვერენული გრძელვადიანი რეიტინგი -
„BB-“ სტაბილური პროგნოზით მიანიჭა

• დაიწყო კომპანის ჯგუფის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გაყვანის
პროცესისთვის მზადება

• მსოფლიოში წამყვან საინჟინრო-საკონსულტაციო კომპანია AECOM-
თან ერთად შეიქმნა სტრატეგიული განვითარების მოკლევადიანი და
გრძელვადიანი გეგმა

• მსოფლიოში პირველი საინვესტიციო ბანკის ხელშეწყობით,
საერთაშორის კაპიტალის ბაზრებზე, საფინანსო რესურსის
მოზიდვა/განთავსება

• კომპანიის ინფრასტრუქტურის მართვის სრულყოფის მიზნით იგეგმება 
საერთაშორისო აკრედიტაციის მიღება

• ერთადერთი კომპანია კავკასიაში, რომელსაც დიდი ოთხეულის 
წევრმა აუდიტორულმა კომპანიამ ეფექტურად ჩაუთვალა ბიზნეს 
სისტემებში არსებული შიდა კონტორლის მექანიზმები



ჯგუფის სისტემური განვითარება

ახალი სისტემების დანერგვა და განვითარება
ERP, GIS, CRM, ZULU

ქსელის ანალიტიკური მენეჯმენტი
ზონირების კონცეფცია, სისტემა SCADA, ნაკადების რეგულირება

მართვის ოპერატიულობა
DCS, Call center

ენერგეტიკის სფეროში პროექტების განვითარება

სტრუქტურული ოპტიმიზაცია და საკადრო
მენეჯმენტი

აბონენტებთან ურთიერთობის სისტემური
განვითარება

ფინანსური რესურსების ოპტიმიზაცია და
დივერსიფიცირება

რეპორტინგი და ბიუჯეტირება

მეთოდოლოგია, რეიტინგი და ხედვა
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