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Georgia 

 

 

Population: 8.4 Million  

 

Language: Georgian %17 (official), Russian %7, Armenian %7, Azeri %7, other %7 note: Abkhaz is the official 

language in Abkhazia 

 

Ethnicity: Georgian 38.37, Azeri %..7, Armenian ..%7, Russian 1..7, other %..7 

Religion: Orthodox Christian 38.%7, Muslim %.%7, Armenian-Gregorian 8.%7, Catholic %.37, other %.37, none %.%7 
 

 

Georgia’s climate 

March through to the end of May is typically known as spring, with the wettest weather of the year occurring in 

May and in the autumn months. Summers in Georgia are hot and dry, and generally average between %%-%42C. 

Georgia’s crisp and cold autumn weather boasts multi-colored trees and frost-covered grounds in many regions. 

The winter months (late November to early March) are cold and snow is not uncommon. Count on temperatures 

between %-42C. Many visitors have likened Georgia’s winter weather to New England’s (USA) chilly winter 

temperatures.  

 

Currency of Georgia: 1 USD =%.4.%%%GEL (GEL - Georgian Lari) 

Average Inflation Rate from %%1% to %%1%: %.%.7 

 
 

(.4 Cities in Total) 

 

City Inhabitant 

1. Tbilisi 101%30%1% 

%. Batumi 1.%038% 

8. Kutaisi 14%0%8. 

4. Rustavi 1%.01%8 

.. Gori 430148 

%. Zugdidi 4%0%%3 

%. Poti 4104%. 

3. Khashuri %%018. 

%. Samtredia %.0813 

1%. Senaki %10.%% 
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Index Iran Georgia 

Population (million) 3.08 803 

GDP (billion USD) 8.90. .808 

GDP Per Capita 812.3 219,9 

Average GDP growth (annual %) from 1122 to 1122 .03.1 80..1 

GDP (purchasing power parity) 1122-21-21 (billion USD) 

.8.. 8.03. 

.8,. 8,032 

..8. 89082 

Time required to start a business (days) .. 2 

Imported (billion USD) 8. , 

Imported/GDP ..1 8.1 

Imported from Iran (million USD) _ 38 

Imported share in total products with Iran (%) _ .0..1 

Imported Food Products from the world (billion USD) _ .088 

The highest Imported Food from the region (million USD) _ 
Europe & Central Asia: 

8.8033 

Top 3 Countries Imported Food from (million USD) _ 

..Ukrain: 

.8.08. 

2.Russian Federation: 

..20,. 

8.Turkey 

88088 

Imported Food Products from Iran (million USD) _ .0,.-Iran is 23th 

Imported share (Food) _ 20.81 

Imported Vegetables products from World (million USD)  8830.. 

The highest Imported Vegetables from the region (million USD)  
Europe & Central Asia: 

29.099 

Top 3 Countries Imported Vegetables from (million USD) 

  

..Russian Federation: 

.8,088 

2.Turkey: 

8.088 

8.Ukrain: 

8.08. 

Imported Vegetables products from Iran (million USD) _ 80.9-Iran is .8th 

Imported share (Vegetables) _ 80,91 

Imported textile and clothing from Iran (million USD) _ 80.3 

Imported share (Textile and Clothing) _ 80.81 

Export ( billion USD) .. 20.. 

Export to Iran (million USD) _ 8.088 

Top 3 Countries or Regions Imported Goods (million USD) _ 

..Turkey: 

.1882089 

2.Russian Federation: 

.,8098 
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Index Iran Georgia 

8.China: 

88,083 

 

Iran is .9th country 

Top 3 Countries or Regions Exported Goods (million USD) _ 

..Russian Federation: 

2..022 

2.Turkey: 

.,808. 

8.China: 

..9083 

 

Iran is .8th country 
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A legal guide to do business in Georgia 

• Joint Stock Company (JSC) 
JSC is a legal entity the charter capital of which is divided into shares of equal nominal value. The types of shares 

applicable in JSC are specifically indicated in LOE. There are two types of shares applicable in the JSC, namely 

ordinary shares and privileged shares. The shareholders of the JSC may increase the capital of the company through 

issuing additional shares. The share amounts to a security certifying the claim of a shareholder in relation to the 

property of the JSC. The liability of a JSC is limited to its total assets. Shareholders are not liable for obligations 

of the JSC vis-à-vis the third parties. 

 

• Limited Liability Company (LLC) 
LLC is the most common form chosen for incorporating companies in Georgia. The liability of the shareholder(s) 

towards the creditors is limited to its entire property. LLC may be established by any individual or legal entity. The 

capital of the company is divided into shares and unlike the JSC, the partners thereof can not issue any additional 

shares. 

 

• Limited Partnership (LP) 
LP is a company where several partners carry out continuous and independent entrepreneurial activity under the 

common company name. The founders are all personally liable for any debt the company may undertake. 

 

• General Partnership (GP) 
GP is a company where several persons jointly carry out independent entrepreneurial activity under the common 

company name. In GP the obligations of one or several partners towards the creditors of the partnership is limited 

to their investments into the company (limited partners - Comandits), while the other partners (Complementars) are 

personally liable for any debts arising in course of operation of the GP.  

 

• Cooperative (CO) 
Cooperative is a company incorporated with the objective to develop common business and increase the profits of 

its members. The objective of the cooperative is to accomplish the interests of its members. A cooperative is not 

primarily aimed at gaining profit. The cooperative is liable against the creditors only with its own property. 

 

 Individual Entrepreneur (IE) 

As the owner of an enterprise, an individual entrepreneur is a physical person whose entrepreneurial activity shall 

be conducted in an entrepreneurial manner. In legal relations such person shall act on its own behalf. IE is not a 

legal entity. An individual entrepreneur uses its rights and performs its obligations as a physical person and bears 

personal responsibility before creditors for any and all obligations arising in course of its entrepreneurial activities.  

 

• Branch Office 
Any foreign legal entity (commercial or noncommercial) without the purpose of incorporating any of the 

aforementioned separate legal entities under the laws of Georgia, may establish and operate its business through a 

Branch Office registered in Georgia. The Branch Office is the sub-unit of a business entity and is not considered as 
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a separate legal entity. Therefore, the liability of its founder may not be limited to the assets of the branch itself. 

The latter denotes that the founder is financially liable for the obligations of the branch.  

 

 

 :)جانمایی محل های بازدید شده(شهرهای تفلیس و باتومی

 2٫7 تاوود جمعیتای. دارد قارار( متکاواری گرجای باه بباان) کاورش رود طار  دو کیلاومتر مرباد در 127با مسااتت  شهر این  :نقشه تفلیس -7

 باه و شاوه گاااریبنیان ایبریاا هماان یاا باساتان گرجساتان پادشااه توسا  و میلاادی پنجم قرن در تفلیس. کننومی بنوگی آن در نفر میلیون

ناامبرده در ایان  . جمعیاتاماروبی درآماو "تفلایس" ریخات باه و گشات دگرگاون ساسس که گرفت نام «تبریز» آن، گرم آب هایچشمه سبب

اساات. کمتاار اب یاا  اوکرایناای تشااکیل شوه ٪9٫7آذری و  ٪8٫7یونااانی،  ٪4٫7کاارد،  ٪8٫2آساای،  ٪1٫2ارمناای،  ٪7گرجاای  ٪7٫47اب:  شااهر

در نقشاه ذیال دوایار قرماز رن ای  دهناو.هاای گرجای، آساوریها، بلاروساها و تاتارهاا تشاکیل میدرصو مردم ایان شاهر را یهودیهاا، یهودی

یات عاعیو و باریکی وجود دارد که مکان های بابدیو شوه تیم بررسای باابار را مشاخی مای نمایاو. کاه بار اسااف جاوول صافحه قبال موقع

 قوی منطقه ای در آن قابل شناسایی می باشو.

 
صافر اسات  یعنای ایادر اکثار نقااآ آن همتاراب باا ساط  در یمرباد اسات. ارتفااا بااتوم لاومتریک 78مساتت کل شاهر نقشه شهر باتومی :  -%

درجااه  1متوساا   یبااا دمااا هیااژانو یماااه سااال در باااتوم نی( اساات. سااردترF° ۷1) رادیدرجااه سااانت 78 یهااوا در باااتوم ی)متوساا  دمااا

 7۷9 آنجمعیات و همان وناه کاه در جاوول ابتاوایی بیاان شاو اسات(.  رادیدرجاه ساانت 22متوسا   یباا دماا اهم نیو اوت گرمتر  رادیسانت

 است. هزار نفر

 



 نقشه شهر با جانمایی مناطق فقیر و غنی:

 

 "نقشه هستنو اعواد نشان ر منطقه جغرافیایی بر رویدر جوول ذیل "

 

 

سط  عمومی توان مالینام منطقهشماره منطقه

1vakeعالی

2sololaki-veraخوب

3saburtaloعالی

4digomiخوب

5zahesi-avchalaضعیف

6gldaniمتوسط

7temka-mukhianiمتوسط

8sanzonaمتوسط

9didube-chughuretiخوب

10plekhanovi-خوب

11avlabariخوب

12ortachalaخوب

13navtlukhiخوب

14vazisubani-varketiliخوب

15liloخوب

16Fonichalaضعیف
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 لاصه وععیت بررسی بابار گرجستانخ

 

 

 :SPAR ای بنجیره های فروش اه

 %1%%در سگگا   شگگع ه در جهگگام فعالیگگ. د رد  %%.%1کگگه دفتگگر مرکگگدی آم در آم گگترد ی هانگگد مگگی باشگگد بگگا بگگی   ز  SPARفروشگگهاه زنریگگره  ی 

رشگد رسگیده  سگ.  رشگد سگریا  سگ ار در  روگگا بگا ت گتره در باز رهگای نو هگور  قویگ.  7..4 ین فروشهاه  ز نظر رشگد جهگانی و ت گتره بگه  گدود 

کشگگور و تگگرده مگگالی جهگگانی  44فروشگگهاه در  .0.4%1ده فروشگگی مگگو د غگگا یی د  مگگی در دنیگگا0 بگگا بگگه عنگگو م بدرتتگگرین زنریگگره خگگر SPARشگگد  

در گگگنک کشگگور جدیگگد ر ه  نگگد زی شگگد و  ز طریگگق شگگرکای جدیگگد من قگگه  0SPAR %1%%شگگناخته شگگد   در سگگا   %1%%میایگگارد یگگورو در سگگا   88.1

شگع ه فروشگهاه  ب گیار  گوی عمگل کگرده  سگ.  ین فروشگهاه در  %%8بگا  فتتگا    ی در چین و روسیه ت تره یافگ.   یگن سگا   ز لحگاد رشگد  عگد دی

شگگع ه در  1شگگع ه در روسگگتاوی0  %شگگع ه در کو ا ی گگی0  1شگگع ه آم در  یاگگی 0  %%شگگع ه بگگوده کگگه  84 گگا   اضگگر در کشگگور ترج گگتام د ر ی 

 ر ترج تام شده  س. باشد   ین فروشهاه جایهدین فروشهاه گاگولی دشع ه در زوتدیدی می 1با ومی و 

 در جدو  ذیل مشخصات فنی و بازدید شده در فروشهاه تنرانده شده  س. :

 لازی به ذکر  س. که فروشهاههای فود مارت زیر تروه فروشهاههای  س ار می باشند 

 

 

وابلردن لرتراکتبنرسبوترولیبوون کارتنبا کارتنباتومیتفلیس

-****350012 تا 4000**فلزی10 تا 15014 تا 10300 تا 3429122اسسار1
*--***350012 تا 4000**فلزی10 تا 15014 تا 24300 ساعته226120نیکورا2
********10 تا 12000218 تا 15000**فلزی45 تا 700070 تا 1015000 تا 10122کرفور3
---**2 تا 300014**فلزی7 تا 15010 تا 10250 تا 122فودمارت4
**---***5 تا 10000210 تا 12000**فلزی10 تا 500019- 7000- 1015000 تا 3122گودویل5
*-*-***2 تا 350024 تا 4000**فلزی10 تا 10200015 تا 222اسمارت6
---***300012 تا 3500**فلزی8 تا 830010 تا 123اوری نبیجی7
------1-500*-فلزی1063 تا 122فروش اه محلی )دکه(8
----*2 - 700026تا 8000**فلزی35020 - 101500 تا 422یالچین9
----*250011 تا 3500**فلزی103008 تا 222فروش اه محلی )مارکت(10

گ
ین پارک

ساعت کاری
تعواد شعبه  ف

نام فروش اهردی
تعواد شعبه 

در گرجستان

نحوه چیومان متراژ فروش اه

)متر مربد(
تعواد شلو

انبار 

فروش اه

تبلیغات موجود جنس 

شلو
کافه

تعوادsku موجود 

در فروش اه

ورودی و 

خروجی 

مجزا

تعواد 

صنووق

وسیله تمل 

خریو
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اسسار

34

29تفلیس

1باتومی

24 ساعته

150  تا 300

10 تا 14

فلزی / چوبی

*

-با کارتن

*بوون کارتن

3500 تا 4000

1

2

فلزی / پالستیکیترولی

*سبو

*بنر

*تراکت

*دن لر

-وابلر

-

-

*

*

*

*

یکسان و به رنگ سبز

6 نفر

*

-

*

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وجود عابر بان  در محل فروش اه

وجود سطل آشغال در کنار در

نصب اطالعات فروش اه روی درب

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

کافه

پارکینگ

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

جنس شلو

انبار فروش اه

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو
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 Nikora ای بنجیره های فروش اه

NIKORA  سگگا   خیگگر در ترج گگتام رشگگد ب گگیار بالگگایی  . ی محاگگی  سگگ. کگگه در باشگگد  نیرگگور  فروشگگهاه زنریگگره شگگع ه مگگی %%%در ترج گگتام د ر ی

د شگگته و بگگا شگگیوه  ی نگگوین خگگدم. و محصگگو  خگگود ر  بگگه مشگگتریام عرضگگه مگگی نمایگگد  شگگاید بگگه طگگور   گگا  یگگن فروشگگهاه ر  جگگدو سگگردمد ر م   گگای 

مناسگگ تی  یگگن فروشگگهاه  -بگگه کا گگالوی هگگای فصگگای زنریگگره  ی  یگگن کشگگور بگگوده و جایهگگاه ویگگته  ی بگگین مشگگتریام خگگود د رد   صگگاویر ذیگگل مربگگو 

 فادی  ع یه شده  س.  -زنریره  ی بوده که جه. جاب مشتریام در ورودی فروشهاه و در  ستندی چوبی

 

نیکورا

226

120تفلیس

1باتومی

24 ساعته

150 تا 300

10 تا 14

فلزی/ چوبی

*

-با کارتن

*بوون کارتن

3500 تا 4000

1

2

فلزی / پالستیکیترولی

*سبو

*بنر

*تراکت

-دن لر

-وابلر

*

-

*

*

-

*

یکسان و به رنگ قرمز

6 نفر

*

-

* وجود عابر بان  در محل فروش اه

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

کافه

پارکینگ

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

جنس شلو

انبار فروش اه

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو
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 Carrefourفروش اه بنجیره ای 

 گا   اضگر  یگن فروشگهاه در ترج گتام  ین فروشهاه هماننگد دیهگر شگع   در من قگه خگاور میانگه  ز  سگتق ا  ب گیار بالگای مگردی برخگورد ر  سگ.  در 

شگگع ه د رد  نگوی چیگگدمام و نحگوه گالگگ. چینگی   اگگای گروموشگنی عینگگا مشگابه هگگای ر  سگتار  هگگر م مگی باشگگد  یرگی  ز مگگو رد  ابگل  وجگگه در  %1 گدود  

خگا  و گرشگدم  عگد دی  ز  یگن  لگاری بگه مشگتری د ده میشگود و بگر  سگاا یگز بگازه زمگانی %. ین فروشهاه بن هایی  سگ. کگه در  ز ی خریگد بالگای 

بگگن هگگا) کگگه بگگه  گگورت هولگگوتر ی هگگای برچ گگ ی مگگی باشگگند( بگگه مشگگتریام کالگگای بر گگی خگگانهی هدیگگه د ده میشگگود  بگگا  وجگگه بگگه مو عیگگ. هگگای 

رفتگه  نگد چگر  کگه  ستر  تیز  نتخاب شده  وسط  یگن تگروه زنریگره  ی و همانهونگه کگه در بالگا  شگاره شگد مگورد  سگتق ا  ب گیار زیگاد مشگتریام  گر ر ت

کگه  بیشترین تروه محصگولی ر  د رد یگا بگه   گ اای  ز سگیاهی ذغگا   گا سگییدی نمگز در  یگن فروشگهاه وجگود د رد  ز کایگه   اگای مگورد نیگاز آشگ دخانه

تگگه  گگا کایگگه شگگامل مایحتگگاو ضگگروری چگگه خگگور کی0 نوشگگیدنی) لرای و غیگگر  لراگگی( و غگگا ی آمگگاده و نیمگگه آمگگاده یخرگگالی و منرمگگدی و کن گگروی ترف

 لو زی بر ی و  د ری و  حصای و غیره و هرآنره که مورد نیاز خانو ده  س. 

 یگگن فروشگگهاه   ایتگگات  اویدیگگونی0 شگگ ره هگگای  جتمگگاعی0 گیگگامری ب گگیار ت گگترده  ی د رد و مهمتگگرین  سگگتر  تی آم بگگر ی جگگاب مشگگتری 

shocking price  نگاز   گرین  یمگ. محصگولات خگود ر  عرضگه مگی نمایگد و  ز طریگق شگ ره  س. که در بگازه هگای زمگانی  یمگ. هگا ر  شر گته و بگا

 های ماکور به مشتریام خود  طاای رسانی میرند 
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کرفور

12

10تفلیس

1باتومی

10 تا 22

7000 تا 15000

45 تا 70

فلزی/ چوبی

*

با کارتن

*بوون کارتن

12000 تا 15000

2

10 تا 18

*ترولی

*سبو

*بنر

*تراکت

*دن لر

*وابلر

*

*

*

*

-

*

یکسان و به رنگ سفیو - قرمز

-

*

*

*

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وجود عابر بان  در محل فروش اه

کافه

پارکینگ

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو

جنس شلو

انبار فروش اه
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 GOOD WILLهای بنجیره ای فروش اه

به معنی   گگن نی. که در و  ا میهوی   گگن نی. در  یم. و فروه ر  می رسگگاند یری  ز  دیمی  رین فروشگگهاه های زنریره  ی در   good willفروشگهاه 

شع ه در ترج تام می باشد  ولی مانند فروشهاه کرفور  ز  ین فروشهاه  ستق ا   .ترج گتام می باشگد   ین فروشهاه با شمایل و  بعادی همروم کرفور0 د ر ی 

شهاه ویی نمی شگود و همانهونه که تیته شگد ر یب   گای  ین فروشگهاه شگعب کرفور می باشند  شاید با خیا  ر  . بتو م  خمین زد که مشتریام  ین فربالا

 متشرل  ز یز سوی مشتریام کرفور می باشند  

 

 

گودویل

5

4تفلیس

1باتومی

10 تا 22

15000 -7000 -5000

10 تا 19

فلزی/ چوبی

*

با کارتن

*بوون کارتن

10000 تا 12000

2

5 تا 10

*ترولی

*سبو

*بنر

-تراکت

-دن لر

-وابلر

*

*

*

*

-

*

یکسان و به رنگ سبز

-

*

*

*

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وجود عابر بان  در محل فروش اه

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

کافه

پارکینگ

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو

جنس شلو

انبار فروش اه

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری
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 Smartفروش اه بنجیره ای 

 

 

اسمارت

13

2تفلیس

باتومی

24 ساعته

2000

10 تا 15

فلزی / چوبی

*

با کارتن

*بوون کارتن

3500 تا 4000

2

2 تا 4

*ترولی

*سبو

*بنر

-تراکت

*دن لر

-وابلر

*

*

*

-

*

یکسان و به رنگ نارنجی

12

*

-

* وجود عابر بان  در محل فروش اه

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

کافه

پارکینگ

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

جنس شلو

انبار فروش اه

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو
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 فروش اههای بنجیره ای اورینبیجی

معنگگی دو  گگدمی مشگگابه فروشگگهاه نیرگگور  و  سگگ ار بگگه  گگورت محاگگی و در  بعگگاد سگگوگر مگگارکتی در شگگهر  یاگگی  مشگگاهده  فروشگگهاههای  ورین یرگگی بگگه

 %%فروشگهاه د شگ. نمیرسگید و بگه نظگر میرسگید  عگد د ب گیار کمگی در  گدود  %%میشدند ولگی  وگور آنهگا بگه  بعگاد  وگور  تگی  سگ ار کگه  گدود

 فروشهاه فعا  باشد  

 

اورینبیجی

1تفلیس

باتومی

8 تا 23

300

8 تا 10

فلزی / چوبی

*

با کارتن

*بوون کارتن

3000 تا 3500

1

2

*ترولی

*سبو

*بنر

-تراکت

-دن لر

-وابلر

*

*

-

*

یکسان و به رنگ قرمز

7

*

-

*

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وجود عابر بان  در محل فروش اه

کافه

پارکینگ

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو

جنس شلو

انبار فروش اه
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 ه ای یالچینفروش اههای بنجیر

 

یالچین

تفلیس

4باتومی

10 تا 22

1500 - 400

20

فلزی

*

با کارتن

*بوون کارتن

7000تا 8000

2

6 - 2

فلزیترولی

*سبو

-بنر

-تراکت

-دن لر

-وابلر

-

-

*

*

-

*

-

-

*

-

*

وجود Pay Box در کنار فروش اه

وجود بان  در محل فروش اه

وجود عابر بان  در محل فروش اه

وجود سطل آشغال در کنار درب ورودی فروش اه

اطالا رسانی ساعت کاری و پروموشن های فروش اه نصب شوه روی درب 

شلو لیبل با آرم فروش اه

ثبات قیمت در کلیه مناطق

یکسان بودن رنگ لباف پرسنل

تعواد پرسنل مستقر در فروش اه

ورودی و خروجی مجزا

تعواد صنووق

وسیله تمل خریو

تبلیغات موجود

کافه

پارکینگ

متراژ فروش اه)متر مربد(

تعواد شلو

جنس شلو

انبار فروش اه

نحوه چیومان

تعوادsku موجود در فروش اه

مشخصات فنی و بابدیو شوه در فروش اه

نام فروش اه

تعواد شعبه در گرجستان

تعواد شعبه 

ساعت کاری
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 موارک لابم برای ثبت شرکت در کشور گرجستان :

 )مگی   روز کگاری 8 لگی  همانهونه که در بالا  شاره شگد زمگام لگازی بگر ی ش گ. شگرک. و برنگد) بگه شگر  و تگا ری بگه وکاگای  قگو ی ترجگی

 باشد 

 .معرفی نای شرک 

 .ر  ه آدرا  قو ی شرک  

 ر  ه آدرا  یر نی  

 .ر  ه آدرا  یمیل شرک  

 .مشخص نمودم سهم شرکا در شرک 

 ر  ه گاس ورت  شخص ش . کننده  

 .مشخص نمودم سهم شرکا در شرک 

 نظیم  ساسنامه  وسط وکاای ترجی  

 خا  ورت   اب مالیا ی و مشخص نمودم مالیات  

 .هیه مهر شرک  

 خا دستهاه گوز مالیات به نای یز شخص   عه ترج تام  

  فعالیتهای ش تیلاری بر ی  %%%%گرد خ. هدینه 

   بگا  رز  بگر ی  یر نیگام   گابلازی به ذکر  س. کگه  فتتگا    گاب  رزی بگر ی شگهروند م  یر نگی مقگدور نمگی باشگد و در  گا   اضگر  فتتگا

  نها در بانز گاشا  ین کشور مقدور  س.  یلار

  کگارمدد  مرگام گگایر  سگ. و  17و بگا   ت گاب  نتقا  گگو   ز  یگر م بگه ترج گتام در گا   اضگر  نهگا  ز طریگق  گر فی 0بگه نگر  روز  یگر م

 همرنین  نتقا  گو   ز ترج تام به  یر م نید  ز طریق  ر فی و با   دیل لاری یا دلار به ریا  ممرن  س. 

  لازی به ذکر  س.  ز  و نین مهگم معاماگه در  یگن کشگور  یگن  سگ. کگه خانگه و ماشگین بگا دلگار معاماگه مگی شگود و  ینرگه زمگین هگای زر عگی

 ه هیچ فرد غیر ترجی فروخته نمی شود ب

 مالیات

هگگر  ترج گگتام رسگگید بگگدین تونگگه  سگگ. کگگه میاگگادی بگگه  صگگویب گارلمگگام %1%%سگگ تام ر  %1 گگانوم مالیگگات ترج گگتام کگگه در  گگاری  

  مالیگگگات در ترج گگگتام بگگگه جن گگگی کگگگه بخو هگگگد و رد کشگگگور ترج گگگتام و در آنرگگگا مصگگگرم شگگگود بای گگگتی بگگگر ی آم مالیگگگات گرد خگگگ. شگگگود

تگگردد ) لگگازی بگگه ذکگگر  سگگ. کگگه م گگدولی.   گگابد ر درو کایگگه خریگگدها و تگگردد کگگه بگگه  گگورت آناگگاین  خگگا مگگی  بخگگ   ق گگیم مگگیشگگ

 فروه ها در سامانه  ی بوده که درآمدهای شخص ر  شناسایی و بر  ساا آم مالیات محاس ه میشود( :

 در د .1مالیات بر درآمد  شخا   قو ی:  -1
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 در د %% قیقی: مالیات بر درآمد  شخا   -%

 در د 13مالیات بر  رزه  فدوده:  -8

 در د %1 ا   ..% دود مالیات بر و رد ت: -4

 مالیات غیر م تقیم: بر  عد د کمی  ز کالاها و با نر  متیاوت  -.

 در د 1مالیات بر  مااک و م تتاات: کمتر  ز  -%

 : داد میخواه  یشما توع یبرا ریدر ب بیدارد که به ترت یدر گرجستان انواا مختلف اتیدر گرجستان : مال اتیمال

و در  ا   اضر هرده  ر امی مای  جناا و خدمات مختاف  یبر  رزه  فدوده در ترج تام بر  اتی: مال VAT ایبر  رزه  فدوده  اتمالی – 1

  ردیت ی ز خدمات  عاق م یبرخ ایبه ترج تام و  یو رد   یبر  رزه  فدوده معمولا بر کالاها اتیدر د  س.  مال

 اف.یکارترها  س. که به  ورت ماهانه در ای وسط کارمند م  یافتیدر د  ز  قوق در  .یبر  قوق در ترج تام ب اتیبر  قوق : مال اتمالی – %

 شود  یکارترها ک ر م ای وسط کارمند م  یافتی ز   ل  قوق در یکنند ول یشود و معمولا کارفرماها آم ر  گرد خ. م یم

 عاق  ی رار یباشد که معمولا به و  دها یبه  ا ب ماز م یدر د  ز  جاره گرد خت  .یبر  جاره در ترج تام ب اتیبر  جاره : مال اتمالی – 8

 یجار نیکنند ط ق  و ن یبه دول. ترج تام گرد خ. م اتیدر  ا   اضر گنک در د  ز  جاره ماهانه ر  مال یم رون ی جاره   یو و  دها ردیت یم

در  غاب  نی0 بنابر  ردیگا یآم ر  نم یمعمولا ک  نرهی  لیبه دل ی وسط  ا ب ماز گرد خ. شود ول ی تیبر  جاره با اتیام مالترج ت کشور

 ر  ب رد زد  اتیمال نی  ی تیمو رد م تاجر با

باشد که معمولا  ا ب شرک.  یم ر ا یدر د  ز کل سود شما در طو    .یب ق.یبر درآمد در ترج تام در  ق اتیبر درآمد : مال اتمالی – 4

 آم ر  گرد خ. کند  ی تیشود با یکه در طو  سا   نرای م ی  ابرس اهیدر ترج تام بوس

لا بر  ساا کشور معمو نیسرشار  س. لا  بودجه سالانه دول.   یعیکشور ترج تام فا د نی. 0 تاز و منابا ط  نرهیمهم : با  وجه به   اریب  نرته

  شدا و ند     به دن ا  د شته ب یشده و م یدر ترج تام جری  اق یا یشود و فر ر مال ی ز مردی و  ا  ام مشاغل ب ته م یافتیدر یها اتیمال

 ن  . به ش . شرک. د رد   یبالا ر نهیشرک. در ترج تام به مر  ب هد زی ینههد ر

 یکه باافا اه گ   ز ش . شرک. در ترج تام و ر ه  ند ز میکن یم شنهادیدر ترج تام گ قی  اب شده و د  یا یمال نی وجه به وجود  و ن با

  دی  ابد ر در ترج تام   د ی نما  زی رارت  تما ن  . به  ستخد ی 
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 تعرفه های گمرکی در گرجستان 

 .تمرکگی جن گی مثاگا  تگر  عرفگه   سگ. ریگدر گد متت %1 گا  ..% نیمعمولگا بگ ی همانهونگه کگه در بالگا  شگاره شگد جنگاا و رد  گ یتمرکگ ی عرفه هگا

در گد مالیگات گرد خگ. شگود و  تگر  عرفگه تمرکگی جن گی  8%در گدمالیات بگر  رزه  فگدوده جمگا مگی شگود و بای گتی بگر ی آم  13در د باشگد بگا 

 .در د مالیات بر  رزه  فدوده هنهای ورود به کشور ترج تام  خا می شود 13دیهر  یر باشد فقط 

 "گرجستان  جوول تعرفه های گمرکی واردات در کشور "

لیست اجناف مشمول تعرفه گمرکی 

72% 

مرغ زنده و هر نوی طیور 0 توش. تاو و توسیند  ازه 0 سرد و منرمد شده 0 محصولات ل نیات )  ز   یل دوغ 0 شیر 0 خامه 0 

یار 0 تندر 0 خکییر ( 0  خم مرغ 0 ع ل ط یعی 0 سیب زمینی 0 توجه فرنهی 0 گیاز 0 سیر 0 کام 0 تل کام 0 هویک 0  ربره 0 چ

  وبات 0 هر نوی س دی 0  نو ی  ارچ0 تردو 0 موز 0 نارنهی 0 گر تا  0 لیمو 0  نهور )  ازه و یا خشز شده ( خربده 0 سیب 0 تاابی 

0 به 0  نو ی آلو 0 آل الو 0 هاو و  نو ی میوه های دیهر 0 خشر ار 0 چای 0 آرد تندی و یا جو 0 آرد سیب زمینی 0 کال اا 0 مو د 

ا یی آماده هوموژنیده 0 شرر 0 محصولات شرری مانند  نادی و شراات شرری 0 کن رو توجه فرنهی 0  ارچ و س دیرات غ

دیهر 0  نو ی مرباجات 0 آناناا 0 آب میوه ط یعی 0  رکی ات  هوه و چای 0 س  های مختاف 0 آب و آب معدنی ساده و تازد ر 

کو 0 نمز 0 توترد 0 خاک و سنگ 0 تچ 0 آهز و سیمام 0 مو د شوینده و  مید 0 آب جو بدوم  لرل 0  ن اکو و محصولات  ن ا

کننده 0 کف گوه های گااستیری و لاستیری 0 کابین دوه و لو زی  مای 0 محصولات گااستیری 0  روم غا  خوری و بقیه 

 یر و محصولات نیتی بر ی آسیال. لو زی بهد شتی 0  اب های در و گنرره 0 گرده 0 محصولات چوبی 0  نو ی سنگ های  د ینی 0 

0 مصالح ساختمانی 0 گوشاک 0 کی  و کااه 0  نو ی کاغا و مقو  0 جو هر ت و فاد ت تر م  یم. 0 ماشین آلات ساخ. و ساز 0 

لیتر 0 مخازم مخصو  بر ی تاز مایا 0 ورق  %%8ماشین آلات  ولید تاز  ح. فشار 0 مخازم مختاف که با  رفی.  د کثر 

 ی 0  نو ی بخاریهای فاد

 %۷لیست اجناف مشمول تعرفه گمرکی 

لیتر 0 لو زی  حریر0  نو ی  %%8گنیر 0 توش. خوک 0 لو زی آر یشی 0  نو ی ع ر 0  ابوم 0 و ک  0 مخازم با  رفی. بالا ر  ز 

ی 0 فیام و نو رهای  و دستر  0 مر مه  د ین 0  یر برق 0 م  0 کابل ها کو ت یا 0  لرل 0 گایمر 0 ورق های گااستیری 0 

 درب و گنرره فادی و غیر فادی

 اجناف با تعرفه گمرکی صفر
میاادی به کایه کالاهای  ادر  ی  ز ترج تام هیچ  %1%%س تام ر  %1ط ق  و نین مالیا ی ترج تام 0  صویب شده در 

  مالیات یا  عرفه  ی  عاق نمی تیرد



 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


