
ქცევის წესები

პატიოსნება •  პრინციპულობა •  ნდობა •  ეთიკა •  ინოვაციურობა •  სოლიდარობა •  სტაბილურობა

2018
წელი გამოშვება 03



2   ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ქცევის წესები 2018 

სარჩევი
1 შესავალი            5

1.1	 რა	არის	კომპანია	ENKA-ს	ქცევის	წესები?        7
1.2	 რატომ	გვაქვს	დადგენილი	ქცევის	წესები?	 	 	 	 	 	 	 	 7
1.3	 ვის	ევალება	წესების	დაცვა?	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 7
1.4	 რა	ვალდებულებები	ეკისრებათ		თანამშრომლებს?	 	 	 	 	 	 	 7
1.5	 რა	ვალდებულებები	ეკისრება	მმართველობას	წესების	დაცვის	გარდა?	 	 	 	 7
1.6	 რა	ვალდებულებები	ეკისრებათ	საქმიან	პარტნიორებს?	 	 	 	 	 	 8
1.7	 რა	ხდება	მაშინ	თუ	ადგილობრივი	წესები	და	ტრადიციები	განსხვავებულია?	 	 	 8
1.8	 რა	შედეგები	მოჰყვება	წესების	დარღვევას?	 	 	 	 	 	 	 	 8

2 ადამიანთა უფლებების პატივისცემა        11

2.1	 ადამიანთა	უფლებების	პატივისცემა		 	 	 	 	 	 	 	 12
2.2  მრავალფეროვნება	და	ჩართულობა	 	 	 	 	 	 	 	 	 12
2.3	 დასაქმების	სამართლიანი	პრაქტიკა	 	 	 	 	 	 	 	 	 12
2.4	 ძალადობისგან	დაცული	სამუშაო	ადგილები		 	 	 	 	 	 	 12
2.5	 ინფორმაცია	დასაქმებული	პერსონალის	შესახებ	 	 	 	 	 	 	 12
2.6	 ბავშვების	შრომის	ან	იძულებითი	შრომის	და	ტრეფიკინგის	თავიდან	აცილება   13
2.7	 ურთიერთობა	სოციალურ	ფენებთან	 	 	 	 	 	 	 	 	 13
2.8	 გაერთიანების	და	კოლექტიური	ხელშეკრულებების	დადების		თავისუფლება	 	 	 13
2.9	 უსაფრთხო	და	ჯანსაღი	სამუშაო	ადგილი	 	 	 	 	 	 	 	 13
2.10	 სამუშაო	ადგილის	უსაფრთხოება	 	 	 	 	 	 	 	 	 13
2.11	 მიმწოდებლები	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 13
2.12	 მეთოდოლოგიური	სახელმძღვანელო	და	ანგარიშგება	დასაქმებულთათვის	 	 	 13

3 ვალდებულება ხარისხსა და შრომით უსაფრთხოებაზე     15

3.1 ერთგულება	ხარისხის	მიმართ	 	 	 	 	 	 	 	 	 17
3.2	 უსაფრთხოების	დაცვა	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17
3.3	 გარემოს	დაცვა		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 17
3.4	 ალკოჰოლური	და	ნარკოტიკული	ნივთიერებებისგან	დაცული	სამუშაო	ადგილი   17

4 სათანადო ფინანსური კონტროლისა და გამჭირვალობის უზრუნველყოფა  19

4.1 ზუსტი,	სრული	და	სამართლიანი	ანგარიშგება       21
4.2	 ინფორმაციის	მოპოვება	და	პრეზენტაციები        21

5 ინტერესების კონფლიქტების თავიდან აცილება და გადაჭრა    23

5.1 არის	თუ	არა	ინტერესთა	კონფლიქტი?	 	 	 	 	 	 	 	 25
5.2	 საჩუქრები	და	წვეულებები	          25

6 გლობალური ბიზნესი           27

6.1 ნულოვანი	ტოლერანტობა	მექრთამეობას	 	 	 	 	 	 	 	 28
6.2	 სავაჭრო	კონტროლი	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29
6.3	 ფულის	გათეთრება	           29
6.4	 პოლიტიკური	შემოწირულობები	 	 	 	 	 	 	 	 	 29

7 კომპანიის აქტივების დაცვა         31

7.1 იურიდიული	პირის	კონფიდენციალური	ინფორმაცია	 	 	 	 	 	 32
7.2	 კომპანიის	აქტივების	პირადი	მიზნ.	გამოყენება	 	 	 	 	 	 	 33
7.3	 კომპიუტერული	და	მონაცემთა	უსაფრთხოება	 	 	 	 	 	 	 33
7.4	 სოციალური	მედია	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 34
7.5	 დოკუმენტებისა	და	ჩანაწერების	შენახვა	 	 	 	 	 	 	 	 34
7.6	 გამოძიებები	და	დასკვნები	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 34
7.7	 პატენტი,	კომერციული	საიდუმლოებები,საავტორო	უფლებები,	სავაჭრო	ნიშნები   34

8 მესამე პირის ინფორმაციის ეთიკურად და პასუხისმგებლობით გამოყენება  37

8.1	 ინფორმაცია,	რომელსაც	განდობენ,	მომხმარებლები	და	ბიზნეს	პარტნიორები	 	 	 38
8.2	 ინფორმაცია	კონკურენტის	შესახებ	 	 	 	 	 	 	 	 	 38
8.3	 წინა	მომხმარებლის	კონფიდენციალური	ინფორმაცია	 	 	 	 	 	 38
9 მენეჯმენტის ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტი; ეთიკის კომიტეტის ცხელი ხაზი 41

9.1 მენეჯმენტის	ეთიკისა	და	შესაბამისობის	კომიტეტი	 	 	 	 	 	 42
9.2	 ეთიკის	კომიტეტის	ცხელი	ხაზი         43

ჩვენი ღირებულებები

პრინციპულობა
უკომპრომისო	

პასუხისმგებლობა	
ხარისხის,	ჯანმრთელობის,	

უსაფრთხოებისა	და	გარემოს	
დაცვის	საკითხების	მიმართ

ინოვაციურობა
სრულყოფილება,ინოვაციურობა	

და	განვითარება

სტაბილურობა
კორპორატიული	სტაბილურობის	გააზრება,	

რაც	გულისხმობს,	როგორც	ეკონომიკურ,	
ასევე	ეკოლოგიურ	და	სოციალურ	

პასუხისმგებლობას	როგორც	შიდა,	ისე	
გარე	დაინტერესებულ	მხარეთა	მიმართ

ეთიკა
გამჭვირვალობა,	
პასუხისმგებლობა	და	
დისციპლინა

სოლიდარობა
წარმატების	გაზიარება	
და	წარუმატებლობის	
წინააღმდეგ		ერთად	
ბრძოლა

ნდობა
ჩვენს	თანამშრომლებთან	
ღია	ურთიერთობა,	რომელიც	
ეფუძნება	ურთიერთნდობას,	
პატივისცემასა	და	
წარმატებას

პატიოსნება
ჩვენი	მიდგომა	მომხმარებლების,	აქციონერთა,	

თანამშრომელთა,	მიმწოდებლების,		
ადმინისტრაციისა	და	კონტროლის	ორგანოებთან,	
ასევე	კონკურენტებისა	და	საზოგადოების	მიმართ	

არასდროს	სცდება	პატიოსნების	ჩარჩოებს

ჩვენი ხედვა
გავხდეთ	მსოფლიო	მასშტაბის	
მომსახურების	პროვაიდერი	ერთ-
ერთ	საუკეთესო	და	ინოვაციური	
საინჟინრო	და	სამშენებლო	
კომპანია



ქცევის წესები 2018 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 5

1შესავალი



6   ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. ქცევის წესები 2018 ქცევის წესები 2018 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. 7

1.1 რა არის კომპანია ENKA-ს ქცევის 
წესები?

კომპანია	ENKA-ს	ქცევის	წესები	მკაფიო	
მაჩვენებელია	იმისა,	რომ	იგი	მსოფლიო	
მასშტაბით	ბიზნესს	წარმართავს	ეთიკის	
უმაღლესი	სტანდარტების	შესაბამისად.	
აღნიშნული	წესები	შემოღბულია	იმ	
მიზნით,	რომ	დავადგინოთ	ყოველდღიური	
სამუშაობის	შესრულებისას	თქვენს	წინაშე	
წარმოქმნილი	ეთიკისა	და	შესაბამისობის	
პრობლემები	და	დაგეხმაროთ	
წარმოქმნილი	პრობლემების	გადაჭრაში.	
ეს	წესები	მოიცავს	როგორც	შიდა,	ისე	
კომპანია	ENKA	-ს	მიერ	დასაქმებული	
გარე	თანამშრომლების	ქცევის	წესებს	და	
რჩევებს.

1.2 რატომ გვაქვს დადგენილი 
ქცევის წესები? 

კომპანია	ENKA-ს	წარმატება,	პირდაპირ	
კავშირშია	სამუშაოების	შესრულებისას	
ეთიკის	წესების	დაცვასთან.	კომპანია	
ითავისებს	ეთიკის	გლობალური	
სტანდარტების	დაცვის	საკითხს,	რათა	
მისი	საქმიანობა,	მომხმარებლების,	
თანამშრომლების,	მიმწოდებლების,	
კონკურენტების	სახელმწიფო	და	
საზოგადოების	წინაშე	იყოს	უხარვეზო	
ეთიკის	თვალსაზრისით.	ჩვენი	წესები	
ექვემდებარება	გლობალურ	სტანდარტებს.	
კომპანია	ENKA	ამ	წესების	განმარტებით,	
ცდილობს	გამჭირვალოება	მიანიჭოს,	ჩვენი	
სამუშაო	მეთოდების	მთავარ	პრინციპებს	
და	დებულებებს.

1.3 ვინ უნდა დაიცვას წესები? 

მსოფლიოს	მასშტაბისთ,	კომპანია	ENKA-ს	
ყველა	თანამშრომელი,	პარტნიორი,	
ქვეკონტრაქტორი,	მრჩეველი,	კონსულტატი,	
წარმომადგენელი	და	სხვა	ყველა	მესამე	
პირი,	რომელთანაც	კომპანიას	აქვს	
სამუშაო	ურთიერთობა,	ვალდებულია	
დაიცვას	კომპანიის	მიერ	დადგენილი	
წესები.

1.4 რა ვალდებულებები 
ეკისრებათ თანამშრომლებს?

თანამშრომელთა მოვალეობების 
ჩამონათვალი:

კომპანია	
შეძლებს	
იმოქმედოს,	
მხოლოდ	იმ	
შემთხვევაში	
თუ	ის	ფლობს	
ინფორმაციას	
არასწორი	ქცევის	
შესახებ.

• გაიაზროს	და	შეასრულოს	მისგან	
მოთხოვნილი	სამუშაო,	კომპანია	
ENKA-ს	მიერ	დადგენილი,	სამუშაო	
უსაფრთხოების	წესების	დაცვით	და	
მოთხოვნილი	ხარისხის		შესაბამისად.

• წაიკითხოს,	გაიგოს	და	შეასრულოს,	მის	
მიერ	შესასრულებელ	სამუშაოსთან	
დაკავშირებული	წესების	შესაბამისი	
თავი	და	პრინციპები.

• იმ	შემთხვევაში	თუ	გაუგებარი	
იქნება	მასზედ	დაკისრებული	
სამუშაო	წესების	შესრულების	
პრინციპები	და	ქცევის	წესები,	
მიმართოს	ადმინისტრაციას	ან	
გამოიყენოს	კომპანია	ENKA-ს	სხვა	
გზები	საკითხის	დასაზუსტებლად,	
არასაკმარისი	ინფორმაციის	არსებობის	
შემთხვევაში,	გამოიყენოს	წესების	
წიგნის	ბოლოს	მითითებული	
საკონტაქტო	ინფორმაცია.	

• ჩაერთოს	კომპანიის	მიერ	მოთხოვნილ	
ტრენინგებსა	და	სერთიფიცირების	
პროექტებში.	

• წესების	დარღვევის	ეჭვის	გაჩენის	
შემთხვევაში	გამოიყენოს	წიგნის	
ბოლოს	მითითებული	საკონტაქტო	
ინფორმაცია.

• ითანამშრომლოს	კომპანიასთან,	
წესების	შესაძლო	დარღვევის	
საკითხების	დადგენის	მიზნით

1.5 რა მოვალეობები ეკისრებათ 
მმართველობას წესების დაცვის 
გარდა?

მმართველობას/ადმინისტრაციას	
გარდა	იმისა	რომ	ევალებათ	კომპანიის	
საქმიანობის	უსაფრთხოების	და	ხარისხის	
შესახებ	პრინციპების	და	პროცესების	
მართვა	და	განსაზღვრა,	ასევე	მათ	
ეკისრებათ	დამატებითი	ვალდებულებები;	
მენეჯმენტი	ვალდებულია	გახდეს	
პოზიტიური	სამუშაო	პროცესის	
მონაწილე,	ადამიანთა	პატივისცემის	
და	ღირსეულად	ქცევის	კულტურისა	და	
შეთავსებულობის	ჰარმონიის	მაგალითი.	
აღნიშნული	ჰარმონია	მიიღწევა	ქვემოთ	
განსაზღვრული	ფორმით:

შესავალი

-	თავი 1 -
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-	თავი 1 -	შესავალი
• წესების	უკომპრომისოდ	დაცვა,	საუკეთესო	მაგალითის	ჩვენება	თანამშრომლებისთვის.

• თანამშრომლებს	და	სხვა	პირებს,	ვისი	პასუხისმგებლობაც	მას	ეკისრება	(	პარტნიორები,	
ქვეკონტრაქტორები,	თანამშრომლები	და	სხვა.)	დაეხმაროს	ჩვენი	წესების	და	საქმიანობის	
შესრულების	სტანდარტების	დებულებების	გაგებაში,	საჭიროების	შემთხვევაში,	აუხსნას	
მათ	შესაბამის	ტრენინგებში	ჩართვის	და	სერთიფიკატების	მოპოვების	აუცილებლობა.

• მიუხედავად	იმისა	რჩება	თუ	არა	საკითხი	ადმინისტრაციის	პასუხისმგებლობის	ფარგლებს	
გარეთ,	 მოუსმინოს	 და	 მხარი	 დაუჭიროს	 იმ	 პირებს	 რომლებიც	 კეთილსინდისიერად	
გამოხატავენ	შეშფოთებას	ან	ატყობინებენ	რაიმე	სახის	ინფორმაციას.

• არ	 დაუშვას	 შურისძიება	 ან	 თავად	 არ	 გახდეს	 შურისმაძიებელი	 იმ	 პირების	 მიმართ	
რომლებიც	კეთილსინდისიერად	თანამშრომლობენ	გამოძიებასთან.

• არასწორი	 ქმედების	 ან	 არასწორი	 ქმედების	 შესახებ	 ეჭვის	 გაჩენის	 შემთხვევაში	 არ	
დარჩეს	გულგრილი	და	იმოქმედოს	შესაბამისად.

• იყოს	სამართლიანი	თანამშრომლების	მიმართ.

• მოერიდოს	გადამეტებულ	ხარჯებს.

• არ	გამოიყენოს	თანამშრომლები	პირადი	საქმეების	შესრულებისთვის.

1.6 რა მოვალეობები ეკისრებათ საქმიან პარტნიორებს?

მომწოდებლებს,	ქვეკონტრაქტორებს,	მრჩეველებს,	წარმომადგენლებს	და	სხვა	მესამე	პირებს	
რომლებსაც	 კომპანიასთან	 აკავშირებთ	 საქმიანი	 ურთიერთობები,	 (ანუ,	 დაინტერესებულ	
მხარეებს)	ევალებათ,	მოიქცნენ	კომპანია	ENKA-ს	დადგენილი	ქცევის	წესების	შესაბამისად.	
წესების	უახლესი	ვერსია	იხილეთ		www.enka.com	ბმულზე.

1.7 რა ხდება მაშინ თუ ადგილობრივი წესები და ტრადიციები 
განსხვავებულია?

კომპანია	 ENKA	თავის	 საქმიანობას	 აწარმოებს	 მსოფლიო	 მასშტაბით.	 ყველა	 ქვეყანას	 აქვს	
თავისი	განსხვავებული	კანონები,	ქცევის	წესები,	კულტურა	და	ადათ-წესებ,	ჩვენი	კომპანია	
პატივისცემით	ეკიდება	ყველა	ამ	თავისებურებას,	მაგრამ	ჩვენი	კომპანიისთვის	უპირველესია	
უნივერსალური	 ეთიკური	 წესები,	 რომლის	 შესაბამისადაც	 დადგენილია	 ჩვენი	 ქმედების	
პრინციპები,	ჩვენ	ვერ	დავეთანხმებით	იმ	სამუშაო	წესებს	და	ქცევის	პრინციპებს,	რომლებიც	
ეწინააღმდეგებიან	კომპანია	ENKA-ს	მიერ	დადგენილ	ქცევის	წესებს.	ჩვენ	ვალდებული	ვართ,	
გავითვალისწინოთ	უნივერსალური	სამუშაო	ეთიკის	პირობები.	 

1.8 რა შედეგები მოჰყვება წესების დარღვევას??

წესების	 დარღვევა	 შესაძლებელია	 დასრულდეს	 სამუშაოს	 შეწყვეტით,	 ჩატარდება	
დისციპლინური	 გამოძიება.	 საჭიროების	 შემთხვევაში	 კომპანია	 ENKA	 არასწორი	 ქცევის	
შესახებ,	ოფიციალური	გამოძიების	წარმოების	მიზნით	მიმართავს	შესაბამის	ორგანოს.	ასეთ	
შემთხვევაში	წესების	დამრღვევ	პირებს	შესაძლებელია,	დაენიშნოთ	სასამართლო	ჯარიმა	ან	
თავისუფლების	აღმკვეთი	სასჯელი.

იმ	 შემთხვევაში	 თუ	 სამუშაოების	 შესრულებისას	 არ	 ხართ	
დარწმუნებული	 თქვენი	 შემდეგი	 ნაბიჯის	 სისწორეში,	 ნუ	
იმოქმედებთ.	 მიმართეთ	 მენეჯმენტს	 ან	 ადმინისტრაციას	 და	
ითხოვეთ	 დახმარება.	 თუ	 თქვენი	 ეჭვები	 ისევ	 არ	 გაქარწყლდა,	
მიმართეთ	თქვენი	პროექტის	ადგილობრივ	მმართველობას,	უკიდურეს	
შემთხვევაში	დაუკავშირდით	ENKA-ს	ეთიკის	ცხელ	ხაზს.

“პატიოსნება,	
განათლების	

გარეშე	სუსტი	და	
გამოუსადეგარია.	

განათლება,	
პატიოსნების	

გარეშე	სახიფათო	
და	შიშის	

მომგვრელია”
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2ადამიანთა უფლებების 
პატივისცემა
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2.1 ადამიანის უფლებათა პატივისცემა
მიუხედავად	 იმისა	 რომ	 ადამიანთა	 უფლებების	 დაცვა	
და	 გარანტია,	 სახელმწიფოთა	 უპირველესი	 მოვალეობაა,	
ფაქტია	 რომ	 ამ	 სფეროს	 ჯეროვანი	 მოწესრიგება,	
სახელმწიფოსთან	 მჭიდრო	 თანამშრომლობას	 მოითხოვს.	
კომპანია	 “ENKA”	 აცნობიერებს	 მის	 პასუხისმგებლობას,	
ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვისა	 და	 პატივისცემის	
სფეროში	 და	 სჯერა	 რომ	 მას	 ძალუძს,	 მნიშვნელოვანი	
როლი	 ითამაშოს	 ამ	 სფეროში,	 თავისი	 საქმიანობის	
ფარგლებში.	 მისი	 გლობალურ	 სქემაში	 ჩართულობა	
და	 საქმიანობა,	 შეესაბამება	 გაერთიანებული	 ერების	
ორგანიზაციის,	 ადამიანთა	 საყოველთაო	 	 უფლებების	
დეკლარაციის	 და	 შრომის	 საერთაშორისო	 ორგანიზაციის	
(ILO)	 დეკლარაციის,	 ფუნდამენტურ	 პრინციპებს,	
როგორიცაა:	ადამიანთა	უფლებების	დაცვის	საკითხები	და	
სხვა	 შესაბამისი	 საერთაშორისო	 პრინციპები,	 მათ	 შორის	
შრომის	 უსაფრთხოების,	 უფლებების	 დაცვის	 და	 შრომის	
თავისუფლების	უფლების	პრინციპები.

კომპანაია	„ENKA“_	სათანადოდ	ზრუნავს,	მის	მიერ	შექმნილ	
სამუშაო	ადგილებზე	და	მის	ფილიალებში,	დასაქმებული	
პირების,	 უფლებების	 დარღვევის	 რისკების	 დადგენა	
და	 აღმოფხვრაზე.	 	 ამასთანავე,	 ადამიანის	 უფლებებზე	
უარყოფითი	 გავლენის	 გამოვლენის	 შემთხვევაში,		
რომელიც	 გამოწვეულია	 მისი	 საქმიანობის	 ფარგლებში	
ან	 მის	 შედეგად,	 იღებს	 ვალდებულებას:	 სამართლიანად	
გადაჭრას	 ეს	 პრობლემა,	 ითანამშრომლოს	დაზარალაებულ	
მხარესთან	და	 აანაზღაუროს	 მისი	 მიზეზით	გამოწვეული	
ყველა	 სახის	 ზარალი.	 კომპანია	 “ENKA“-	 ცდილობს,	 ხელი	
შეუწყოს,	 სამუშაუ	 ურთიერთობის	 ფარგლებში,	 მესამე	
პირის	 მიზეზით,	 	 გამოწვეული	 ადამიანის	 უფლებებზე	
უარყოფითი	გავლენების	აღმოფხვრას	და	დაზარალებული	
მხარის	უფლებების	სამართლიან	კონტექსტში	გადაჭრას.

მრავალ	 ქვეყანაში	 და	 საზოგადოებაში,	 სადაც	 ENKA	
მუშაობს,	სოციალური	საკითხები	უფრო	ფართო	და	რთული	
სოციალურ-ეკონომიკური	და	უსაფრთხოების	პრობლემების	
ნაწილია	 და	 და	 ისინი	 მრავალმხრივ	 შეიძლება	 შეეხოს	
ENKA-	 ს	 საქმიანობას.	 	 ამ	 მიზეზით,	 ENKA–	 ში	 ადამიანის	
უფლებების	 დაცვის	 საკითხების	 მართვა	 მიმართულია	
არა	 მარტო	 ერთი	 კონკრეტული	 ხედვისკენა	 არამედ	
ყველა	 ინიციატივისაკენ.ENKA-	 ცენტრალური	 პოლიტიკა	
და	 პროცედურები,	 ადმინისტრაციული	 პროცესები,	
საზოგადოების	 ურთიერთქმედების	 პროგრამები	 და	
მონაწილეობა	ნებაყოფლობით	ინიციატივებში	ერთმანეთს	
ავსებს	და	მიზნად	ისახავს	ENKA–	ს	მხარდაჭერას	ადამიანის	
უფლებების	პატივისცემაზე,	ერთმანეთთან	ჰარმონიულად.

2.2   მრავალფეროვნება და ჩართულობა
მრავალფეროვნება	 და	 ჩართულობა	 არის	 გუნდური	
მუშაობის	ძირითადი	შემადგენელი	ნაწილი.	ჩვენი	სამუშაო	
ძალები	შედგება	მსოფლიოს	სხვადასხვა	ქვეყნის	ნიჭიერი	
და	 პროფესიონალი	 პერსონალისაგან.	 სამუშაო	 სქემა	
გათვლილია	 ყველა	 ჩვენი	 კომპანიით	 დაინტერესებულ	
პირზე,	 საუკეთესო	 შედეგის	 მიწოდების	 მიზნით.	
კომპანია	 ENKA-ს	 მიზანია	 თითოეული	 ერთმანეთისგან	
განსხვავებული	თანამშრომლის	ცოდნის	გათვალისწინება	
და	 ნიჭით	 სარგებლობა.	 სხვადასხვა	 კულტურის	 მქონე	

ადამიანთა	ურთიერთობების	გაღრმავება	და	ხელშეწყობა.		
აღნიშნულიდან	 გამომდინარე	 თქვენ,	 კომპანია	 ENKA-ს	
ნებისმიერი	 თანამშრომელი,	 ვალდებული	 ხართ,	 პატივი	
სცეთ	 კომპანია	 ENKA-ში	 მომუშავე	 ყველა	 	 თქვენს	
კოლეგას,	 მიუხედავად	 მათი	 თანამდებობებისა,	 პატივი	
სცეთ	 მათ	 განსხვავებულ	 წარსულს,	 მათ	 გამოცდილებას	
და	 შეხედულებებს.	 ასევე	 თქვენ	 ვალდებულნი	 ხართ	
ENKA-ს	თანამშრომლებზე,	მომხმარებელსა	და	საზოგადოდ	
ადამიანებზე	სამართლიანი	და	შეთანხმებული	ქცევებით	
შექმნათ	 სამუშაო	 ადგილი,	 სადაც	 მაქსიმალურად	იქნება	
ორიენტირებული	საზოგადოების	ჩართულობა.

2.3  დასაქმების სამართლიანობა და პრაქტიკა
ამ	 კონსპექტში	 კომპანია	 “ENKA“	 თავის	 საქმიანობას	
აწარმოებს,	 გლობალური	 სტანდარტების	 შესაბამისად;	
პოზიციის	 მიუხედავად,	 ყოველგვარი	 დისკრიმინაციის	
გარეშე,	 სამართლიანად,	 ურთიერთპატივისცემის	
ფარგლებში.	 დასაქმებასთან	 დაკავშირებული	 ყველა	
გადაწყვეტილება:	 სამუშაოზე	 აყვანა,	 	 დაწინაურება,	
ხელფასი,	სამუშაო	ხელშეკრულების	შეწყვეტა,	ტრენინგის	
შესაძლებლობა	 და	 სამუშაო	 პოზიციებზე	 განთავსება,	
ხდება	 არა	 მხოლოდ	 კანონით	 გათვალისწინებული	
მახასიათებლების	 შესაბამისად,	 არამედ,	 ადამიანთა	
უფლებების	 უნივერსალური	 სტანდარტების	 და	 ბიზნეს-
ეთიკის	 წესების	 დაცვით.	 ამ	 ასპექტში	 შესაძლებელია	
დასახელდეს	 შესაბამისი	 მახასიათებლის	 მაგალითები;	
როგორიცაა:	სქესი,	ეროვნება,	რელიგია	ენა,	რასა,	ფერი,	ასაკი,	
სოციალური	მდგომარეობა,	შეზღუდული	შესაძლებლობების	
მქონე	პირები,	ფეხმძიმობა,	პოლიტიკური	შეხედულება,	და	
სხვა.

ENKA	 პატივს	 სცემს	 ადამიანის	 უფლებებს,	 რომლებიც	
განმარტებულია	 ადამიანის	 უფლებათა	 დაცვის	
უნივერსალურ	 დეკლარაციაში	 და	 იცავს	 შრომის	
საერთაშორისო	ორგანიზაცია	(ILO)	კონვენციებს.

2.4 ძალადობისგან დაცული სამუშაო 
ადგილები
ნულოვანი	 ტოლერანტობა	 შევიწროვებას.	 კომპანია	
ENKA	 არასდროს	 დატოვებს	 ურეაქციოდ	 შევიწროების	
საკითხებს.	 თანამშრომლები	 უნდა	 მუშაობდნენ	 ისეთ	
სამუშაო	 გარემოში,	 სადაც	 პატივს	 სცემენ	 შრომას	
და	 აჯილდოვებენ	 მშრომელ	 ადამიანებს,	 სადაც	
მნიშვნელოვანია	 მრავალფეროვნება,	 უსაფრთხოება	 და	
პროფესიონალიზმი.	 შევიწროვება	 შესაძლებელია	 იყოს	
როგოც	ფიზიკური	ასევე	ფსიქოლოგიური	და	სხვა	მრავალი	
სახის,	ხოლო	ძალადობა	იგივე	შევიწროება	შესაძლებელია	
ხორციელდებოდეს	 როგორც	 თანამშრომლის,	 ასევე	
მომხმარებლის,	 დამსაქმებლის,	 მიმწოდებლის	 და	 სხვა	
პირებისგან.	შევიწროვების	სასჯელი,	ლოკაციის	მიხედვით	
შესაძლებელია	 იყოს	 ერთმანეთისგან	 განსხვავებული,	
თუმცა	 თავად	 ქმედება	 ყოველთვის	 მიუღებელი	 და	
სასტიკია	 თავისი	 შინაარსით.	 ის	 არის	 ძალადობრივი	 და	
დამამცირებელი	ქმედება,	რომელიც	კომპანია	ENKA-სთვის	
კატეგორიულად	მიუღებელი	და	დაუშვებელია.

ადამიანთა უფლებების 
პატივისცემა

-		თავი	2		- 2.5  დასაქმებული პერსონალის პირადი 
ინფორმაცია
პერსონალის	 შესახებ	 პირადი	 მონაცემების	 შემცველი	
ინფორმაციები	 (მაგ:	 პირადი	 საკონტაქტო	 ტელეფონის	
ნომერი,	პირადობის	ნომერი,	საბანკო		ანგარიშის	ნომერი	და	
სხვა)	-	ჯანმრთელობის	დაზღვევის,	საპენსიო	დარიცხვების	
და	 სხვა	 მსგავსი	 ტიპის	 ოფიციალური	 ოპერაციების	
შესრულების	 მიზნით	 -	 ინახება	 კომპანიაში.	 კომპანია	
ENKA-ს	 ყველა	 თანამშრომელი	 ვალდებულია	 მოიქცეს	 ამ	
საკითხთან	დაკავშირებული	კომპანიის	მიერ	დადგენილი	
და	 არამარტო	 კომპანიის	 მიერ	 არამედ	 სახელმწიფოს	
მიერ	დადგენილი	 პირადი	 ინფორმაციის	დაცვის	 წესების	
და	 კანონმდებლობის	 შესაბამისად.	 ამ	 ინფორმაციების	
გამოყენება	ან	სხვა	პირზე	გადაცემა	დაშვებულია	მხოლოდ	
კანონით	გათვალისწინებულ	ფარგლებში,	განსაზღვრული	
ოფიციალური	 საქმიანობების	 შესრულების	 მიზნით.	
წვდომა	უნდა	ხდებოდეს	მხოლოდ	ნებადართული	პირების	
მიერ	 ნებადართული	 საქმიანობის	 შესრულების	 მიზნით.	
კატეგორიულად	 იკრძალება	 ამ	 ინფორმაციის	 იმ	 პირებზე	
გადაცემა	 რომელებიც	 არ	 არიან	 ინფორმაციის	 ფლობის	
უფლებამოსილნი,	 იკრძალება	 ამ	 პირებთან	 აღნიშნულ	
ინფორმაციასთან	დაკავშირებით	საუბარი.

2.6  ბავშვების შრომის ან იძულებითი 
შრომის და ტრეფიკინგის თავიდან აცილება 
კომპანია	 ENKA	 მოქმედებს	 საერთაშორისო	 ადამიანთა	
უფლებების	 წესების	 შესაბამისად	 და	 ცდილობს	 შექმნას	
ყველა	 პირობა	 ადამიანთა	 უფლებების	 მაქსიმალური	
დაცვის	მიზნით.

აქედან	 გამომდინარე,	 კომპანია	 ENKA	 კატეგორიულად	
კრძალავს	 თავის	 სამუშაო	 სფეროში	 ბავშვთა	 შრომის	
გამოყენებას,	 იძულებით	 დასაქმებას	 ან	 პროსტიტუციის	
ხელშეწყობას.	 კომპანია	 ENKA-სთან	 საქმიანი	
ურთიერთობით	დაკავშირებული	ყველა	პირი	ვალდებულია	
დაიცვას	ეს	წესი

2.7 ურთიერთობები სოციალურ ფენებთან
კომპანია	ENKA-ს	სჯერა,	რომ	სოციალურ	სფეროში	საუკეთესო	
მაჩვენებლების	მისაღწევად	მნიშვნელოვანია	პოზიტიური	
მემკვიდრეობის	 დამკვიდრება	 იმ	 საზოგადოებაში,	 სადაც	
კომპანიას	 ეწევა	 საქმიანობას.	 აქედან	 გამომდინარე	
თანამშრომლებისგან	 	მოითხოვს,	გათვალისწინებული	და	
შესრულებული	იქნას	ქვემოთ	აღნიშნული	საკითხები:
• ერთი	და	იმავე	სპექტრში	დასაქმებულ	პირებს	შორის,	

მოხდეს	ურთიერთობების	გაღრმავება,	უკეთესად	
იქნას	აღქმული	და	განმარტებული	შესასრულებელი	
საქმიანობის	შინაარსი.

• უკეთესად	იქნას	აღქმული	საქმიანობის	დადებითი	
და	უარყოფითი	მხარეები	და	გაუმჯობესდეს	მათი	
მართვის	პროცესი.

• რისკის	უკეთესი	მართვა.
• მნიშვნელოვანია,	რომ	ადგილობრივმა	

დაინტერესებულმა	მხარენ	უკეთ	გაიაზროს	
ადგილობრივი	თემის	მიერ		საქმიანობიდან	
მიღებული	სარგებელი,	და	შესაბამისად	-	საქმიანობის	
წინაშე	მდგარი	ზოგიერთი	შეზრუდვები.

• მნიშვნელოვანია	ადგილობრივ	საზოგადოებასთან	
ისეთი	ურთიერთობის	ჩამოყალიბება,	რომელიც	
გაგრძელდება	სამომავლოდ.	უფლებების	სწორად	
მართვა,	გამუდმებული	ჩართულობა	და	ხელშეწყობა	
სოციალურ-ეკონომიკური	განვითარების	სფეროში,	
ამ	საკითხთან	დაკავშირებით	სწორი	გათვლების	
გაკეთება	და	ძირითადი	გეგმის	სწორი	შედგენა.

• დადებითი	მემკვიდრეობის	გადაცემა.	

ზემოთ	 აღნიშნული	 საკითხები	 სისრულეში	 უნდა	
იქნას	 მოყვანილი,	 სახელმწიფოს	 მიერ	 დადგენილი	
კანონმდებლობის	კომპანია	ENKA-ს	წესების	წიგნის	და	სხვა	
პოლიტიკური	პროცედურების	გათვალისწინებით.

2.8 აერთიანების და კოლექტიური 
ხელშეკრულების დადების თავისუფლება
პატივისცემით	 ეკიდება	 დასაქმებულთა	 უფლებას	
ჩამოაყალიბონ	 დამოუკიდებელი	 პროფკავშირები	 ან	
გახდნენ	 დამოუკიდებელი	 ორგანიზაციების	 წევრები.	
საჭიროების	 შემთხვევაში	 მზადყოფნას	 აცხადებს	
ითანაშრომლოს	მათთან.

2.9 უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო 
ადგილი
დასაქმებულთა	უსაფრთხოება	და	ჯანმრთელობა	
კომპანია	ENKA-სთვის	უმნიშვნელოვანესი	საკითხია,	ჩვენი	
მიზანია	დასაქმებულ	პერსონალს	შევუქმნათ	უსაფრთხო	
და	ჯანსაღი	სამუშაო	გარემო,	ჩვენი	საქმიანობა	ეყრდნობა	
დაშვებულ	სამუშაო	უსაფრთხოების	და	ჯანდაცვის	
კანონმდებლობას,	კომპანია	ENKA	იღებს	ყველა	ზომას	
რათა	თავიდან	იქნას	აცილებული	მოსალოდნელი	
ავარიები,	სხეულის	დაზიანებები	და	ჯანმრთელობის	
შერყევა,	ამავდროულად,	ანაზღაურებს	სამსახურეობრივი	
სამუშაოების	შესრულებისას	გამოწვეულ	დაზიანებებს		
და	ცდილობს	შექმნას	მდგრადი	და	უწყვეტი	ჯანსაღი	
სამუშაო	გარემო.

2.10 სამუშაო ადგილის უსაფრთხოება
კომპანია	ENKA		პასუხისმგებლობას	იღებს	დაიცვას	მის	მიერ	
დასაქმებული	 პერსონალის	 უსაფრთხოება	 და	 აქტივები	
და	 შექმნას	 წარმატებული	 სამუშაო	 გარემო.	 ამ	 მიზნით	
შექმნილი	 ENKA-ს	 ადმინისტრაციული	 პროცესები	 და	
რეგულაციები	 არის	 უსაფრთხო	და	 ეფუძნება	 ადამიანთა	
უფლებების	ნებაყოფლობით	პრინციპებს.

2.11 მიმწოდებლები
კომპანია	 ENKA	 მოუწოდებს	 მიმწოდებლებს,	 	 საკუთარ	
თანამშრომლებთან	 და	 საზოგადოებასთან	 ურთიერთობა	
იქონიენ	 ისეთი	 ფორმით,	 რომელის	 გამოხატავს	
პატივისცემას	 ადამიანის	 უფლებებისადმი	 და	
შეესაბამება	 ENKA-ს	 ბიზნესის	 ქცევის	 კოდექსა	და	 ENKA-ს	
მიმწოდებელთა	 ქცევის	 კოდექსს.	 კომპანია	 მოითხოვს	
ძირითად	 მომწოდებლებისგან,	 დაიცვან	 ყველა	 მოქმედი	
ადგილობრივი	 რეგულაცია	 და	 იმოქმედონ	 შრომის	
საერთაშორისო	 ორგანიზაციის	 (ILO)	 ძირითადი	 შრომითი	
პრინციპების	 შესაბამისად.	 კომპანია	 ENKA,	 საკუთარ	
მომწოდებლებთან	 ერთად,	 მუდმიბვად	 ცდილობს	
საზოგადოებრივი	 ცნობიერების	 ამაღლებას	 ადამიანის	
უფლებათა	დაცვის	საკითხებთან	მიმართებაში	

2.12 მეთოდური სახელმძღვანელო და 
ინფორმაციის მიწოდება დასაქმებულის 
მიერ
კომპანია	 ENKA	 	 ცდილობს	 შექმნას	 სამუშაო	 ადგილი,	
სადაც	 პატივს	 სცემენ	 და	 აფასებენ	 ღია	 და	 გულახდილ	
კომუნიკაციას.	 კომპანია	 იღებს	 ვალდებულებას	
გაითვალისწინოს	 და	 აღასრულოს	 სამუშაოების	
შესრულების	 შესახებ	 ყველა	 კანონი.	 იგი	 ხელს	 უწყობს	
დასაქმებულთა	 აკადემიური	 ცოდნის	 მიღებას	 	 და	
სერთიფიკაციას,	 ადამიანის	 უფლებების	 ცნობიერების	
ამაღლების	მიზნით.

კომპანია	 ENKA-ს	 თანამშრომლებმა	 წესების	 დარღვევის	
შესახებ,	ეჭვის	გაჩენის	შემთხვევაში	უნდა	დარეკონ	www.
enka.com	 ბმულზე	 მითითებულ	 კომპანიის	 ეთიკის	 ცხელი	
ხაზის	ტელეფონის	ნომერზე.
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3ხარისხი, უსაფრთხოება და 
პრინციპულობა  
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3.1   ხარისხი

კომპანია	ENKA		უდრის	სრულყოფილებას.	კომპანია	გამუდმებით	არის	უმაღლესი	ხარისხის	შექმნის	ძიების	
პროცესში.	 აქტიურად	 იყენებს	 რა	 თანამედროვე,	 უახლესი	 ინჟინერიის	 	 და	 მენეჯმენტის	 მეცნიერებებს,	
კომპანია,	ასევე,	ეყრდნობა	და	ითვალისწინებს	საერთაშორისო	დონეზე	აღიარებულ	პროცედურებს.	ვფლობთ	
ბრიტანეთის	 სტანდარტების	 ინდუსტრიის	 და	 ამერიკის	 ავტოინდუსტრიის	 მიერ	 დამოწმებულ,	 ხარისხის	
მართვის	სისტემის	(ISO	9001)	გარემოს	მართვის	სისტემის	(ISO	1400)	უსაფრთხო	და	ჯანსაღი	სამუშაო	გარემოს	
შექმნის	სისტემის	(OHSAS	18001)	და	ამერიკის	ავტოინდუსტრიის	მომსახურეობის	გაწევის	უფლებამოსილების	
სერთიფიკატებს.

ზემოთ	 აღნიშნულ	სტანდარტებზე	 ადაპტირების	 მიზნით,	 კომპანია	 ENKA-ს	თანამშრომლები	 გამუდმებით	
უნდა	იქნან	ორიენტირებულნი	ქვემოთ	აღნიშნულ	საკითხებზე:

• შესრულებული	 სამუშაოები	 შეესაბამებოდეს	 კომპანია	 ENKA-ს	 მიერ	 დადგენილ	 ხარისხის	 მართვის	
სისტემას.

• შესრულებული	იქნას	ხელშეკრულებაში	აღნიშნული	ვალდებულებები.

• მოიქცეს	კანონის	და	რეგულაციების	შესაბამისად.

• დააკმაყოფილოს	მომხმარებლის	მოთხოვნები.

• გამუდმებით	იზრუნოს	სამუშაო	პროცესის	გაუმჯობესებაზე.		

3.2   უსაფრთხოების დაცვა 
კომპანია	ENKA	სამუშაოების	შესრულებისას	უპირველეს	მნიშვნელობას	ანიჭებს	გარემოს,	თანამშრომლების,	
საქმიანი	 პარტნიორების,	 მომწოდებლების,	 მომხმარებლის	 და	 საზოგადოების	 ჯანმრთელობას	 და	
უსაფრთხოებას.	 ვცდილობთ	 ნულამდე	 იქნას	 დაყვანილი	 სამუშაო	 ავარიების	 მაჩვენებელი,	 გამუდმებით	
გავაუმჯობესოთ	 სამუშაო	 უსაფრთხოების	 და	 ჯანმრთელობის	 დაცვის	 წესები.	 საფრთხის	 მინიმუმამდე	
დაყვანის	მიზნით	უმნიშვნელოვანესია	კომპანიის	თანამშრომლებმა	იცოდნენ	და	გაითვალისწინონ	როგორც	
კომპანია	ENKA-ს	მიერ	დადგენილი	ჯანმრთელობის	და	უსაფრთხოების	დაცვის	წესები,	ასევე	ჯანმრთელობის,	
გარემოს	დაცვის	და	უსაფრთხოების	შესახებ	ყველა	სხვა	კანონი.

ყველა	თანამშრომელი	 ვალდებულია	დაიცვას	 როგორც	 კომპანიის	 მიერ	დადგენილი,	 ასევე	 საერთაშორისო	
სამუშაო	 უსაფრთხოების	 და	 ჯანმრთელობის	 წესები,	 იცოდეს	 ქცევის	 წესები	 რომელიც	 უნდა	 იქნას	
გამოყენებული	 გადაუდებელი	 მდგომარეობის	 დროს	 ასევე	 ყველა	 მათგანი	 ვალდებულია	 ხელი	 შეუწყოს	
სამუშაო	ადგილის	უსაფრთხო	და	ჯანსაღ	გარემოდ	ჩამოყალიბებას.

ENKA-ს	 ყველა	 თანამშრომელი	 უფლებამოსილი	 და	 ვალდებულია,	 საფრთხის	 შენიშვნის	 შემთხვევაში	
შეაჩეროს	საფრთხის	შემცველი	სამუშაოები.

უსაფრთხო	და	ჯანსაღი	სამუშაო	წესების	დარღვევის	გამო	გამოწვეული	ზარალი,	 მიყენებული	ზიანის	და	
მომხდარი	ავარიების	შესახებ	სასწრაფოთ	უნდა	აცნობოთ	ადმინისტრაციას.

                      “გპირდებით, რომ სამუშაოების შესრულებისას დავიცავ უსაფრთხოების 
წესებს და სახლში უსაფრთხოდ და ჯანმრთელი დავბრუნდები და გთავაზობთ, რომ 
თქვენც შეასრულოთ ეს პირობა“

3.3    გარემოს დაცვა

კომპანია	 ENKA	 თავისი	 საქმიანობის	 ფარგლებში	 იღებს	 ვალდებულებას,	 ყველა	 სამშენებლო	 ობიექტზე	
შექმნას	შესაბამისი	სისტემა,	რომელიც	ემსახურება	გარემოს	დაცვას,	და	შეასრულოს	საჭირო	პროცედურები.	
თუ	 გსურთ	 მაქსიმალურად	 დაიცვათ	 გარემო	 დაბინძურებისგან,	 თქვენ	 უნდა	 იცოდეთ	 და	 ასრულებდეთ	
გარემოს	დაცვასთან	დაკავშირებულ	პოლიტიკასა	და	რეგულაციებს.

3.4   ალკოჰოლი და ნარკოტიკული ნივთიერებებისგან დაცული სამუშაო ადგილი

სამუშაო	ადგილებზე	აკრძალულია	ალკოჰოლის,	ნარკოტიკული	ნივთიერების	და	აკრძალული	მედიკამენტების	
გამოყენება	და	თან	ქონა,	რაც	ხელს	შეუშლის	თქვენი	საქმიანობის	უსაფრთხოდ	შესრულებას.	ამ	აკრძალვის	
გაუთვალისწინებლობის	 შემთხვევაში	თქვენ	 საფრთხეს	 შეუქმნით,	 როგორც	 საკუთარ	თავს	 ასევე	თქვენს	
კოლეგებს.	ამ	საკითხთან	დაკავშირებული	აკრძალვა	კატეგორიულია.	ალკოჰოლის	გამოყენება	დაშვებულია	
მხოლოდ	კომპანიის	მიერ	ორგანიზებულ	წვეულებებსა	და		ჯგუფურ	დასვენებებზე.

-		თავი	3		-

არ	დაგავიწყდეთ	რომ	
“ხარისხი“	შედის	ყველას	
პასუხისმგებლობაში!

ხარისხი, უსაფრთხოება 
და პრინციპულობა

-		თავი	3		-
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4ფინანსური კონტროლის 
და გამჭირვალობის 

უზრუნველყოფა
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“გამჭირვალე	
ბუღალტერია,	

კარგი	
მეგობრების	
შეძენის	

წინაპირობაა”

-		თავი	4		-

4.1   ზუსტი, სრული და სამართლიანი ანგარიშგება

კომპანია	ENKA	რომლის	საქმიანობა	მიმდინარეობს	საფონდო	ბირჟის	
ფარგლებში,	 თავის	 ანგარიშგებას	 ახორციელებს	 საერთაშორისო	
ფინანსური	 ანგარიშის	სტანდარტების	შესაბამისად,	 სტანდარტების	
მიერ	 დადგენილ	 დროს,	 სამართლიანი	 და	 გასაგები	 ფორმით.	
ფინანსური	 ანგარიშგების	 სისწორე	 დაკავშირებულია	 ყველა	
თანამშრომლის	 სამუშაო	 ანაზღაურების,	 შეკვეთების	 ცვლილების,	
პროექტის	 შეფასებების,	 გაყიდვების,	 ხარჯების,	 ღირებულების,	
ფაქტურების,	 ხელფასის,	 მარეგულირებელი	 მონაცემების	 სწორი	
ფორმით	აღრიცხვასთან.	

აქედან	 გამომდინარე	 ყოველი	 დასაქმებული	 ვალდებულია	 თავისი	
საქმიანობის	 სფეროში	 შეამოწმოს,	 მომზადებულია	 თუ	 არა	
ფინანსური	ანგარიშგება	სწორად	და	განსაზღვრულ	დროს.	პროექტების	
უმრავლესობა	 მიმდინარეობს	 თვეების	 და	 წლების	 მანძილზე,	
აქედან	გამომდინარე,	მოგებისა	და	შემოსავლის	დასაფიქსირებლად	
კომპანიაში	დასაქმებულია	შესაბამისი		გამოცდილი	პერსონალი.	

ანგარიშგების	 სისწორე	 დამოკიდებულია	 პროექტის	 მენეჯერებისა	
და	თანამშრომლების	მიერ	მოწოდებული	ინფორმაციის	 სისწორეზე.	
დირექტორებს	ეკისრებათ	პასუხისმგებლობა	იმაზე,	რომ	ფინანსური	
კონტროლის	სწორად	განხორციელებისთვის	მუდმივად	გამოყოფილია	
სათანადო	რესურსი	ყველა	პროექტსა	და	სამშენებლო	ობიექტზე.

4.2   ინფორმაციის გარედან გამოთხოვა და 
პრეზენტაციები

კომპანია	 ENKA-ს	 და	 სხვა	 კომპანიების	 ფინანსური	 შედეგებთან	
დაკავშირებული,	 საზოგადოებისთვის	 მიუწვდომელი	
ინფორმაციებზე	წვდომის	უფლების	მქონე	პირები	არიან	ფინანსური	
ანგარიშგების	 უფლებამოსილი	 პირები,	 მათ	 სიფრთხილე	 უნდა	
გამოიჩინონ	კომპანიის	ფარგლებს	გარეთ	ამ	ინფორმაციის	წვდომისას	
ჩატარებული	 ოპერაციებისას	 და	 კომპანიის	 გარეთ	 დარჩენილ	
ჯგუფებთან	პროექტის	წარდგენისას	რათა	არ	მოხდეს	ამ	საიდუმლო	
ინფორმაციის	განმჟაღვნება.

მათ	უფლება	აქვთ	ამ	საკითხთან	დაკავშირებით	ისაუბრონ	მხოლოდ	
კომპანია	ENKA-ს	მიერ	დადგენილი	ტექსტების	გამოყენებით.	კომპანია	
ENKA	 არასდროს	 აკეთებს	 კომენტარს	 საფონდო	 ბირჟის	 შესახებ.	თუ	
რომელიმე	 ჟურნალისტი	 ან	 ბირჟის	 განმხილველი	 თანამშრომელი	
დაგიკავშირდებათ	 ამ	 საკითხზე	 კომენტარის	 გაკეთებისთვის	
ისინი	მაშინვე	 გადაამისამართეთ	კომპანია	 ENKA-ს	 ინვესტორებთან	
ურთიერთობების	განყოფილებაში.

თუ	თქვენი	საქმიანობა	იძულებულს	გხდით	წარუდგინოთ	პროექტები	
კომპანიის	გარე	ჯგუფებს	კონფერენციაზე	ან	სემინარებზე,	თქვენ	უნდა	
გამოიჩინოთ	 განსაკუთრებული	 სიფრთხილე.	 საზოგადოებისთვის	
მიუწვდომელი,	 ან	 კერძო	 ინფორმაციის	 ან	 მოქმედების	 შემცველი	
ნებისმიერი	 ინფორმაციის	 შემცველი	 პროექტის	 პრეზენტაციისას,	
პროექტი	უნდა	იქნას	დამოწმებული	კომპანია	ENKA-ს	ფინანსური	და	
საშემოსავლო	კონტროლის	განყოფილების	მიერ.

ფინანსური კონტროლის და 
გამჭირვალობის უზრუნველყოფა
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5ინტერესების კონფლიქტების 
პრევენცია და გადაჭრა
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-		თავი	5		-

ქვემო	სექციებში	აღწერილია	ძირითადი	სფეროები,	სადაც	შესაძლოა	გაჩნდეს	ინტერესთა	კონფლიქტი:

გარე სამუშაოები და საქმიანობა

გარე	 სამუშაოებმა	 და	 საქმიანობამ	 შეიძლება	 უარყოფითი	 გავლენა	 იქონიოს	 თქვენს	 მიუკერძოებელ	
საქმიანობაზე,	კომპანია	ENKA-	ში.

დაუშვებელი	სამუშაოები	და	გარე	საქმიანობა	მოიცავს	შმდეგს:

• მუშაობა	 ან	 მომსახურების	 გაწევა	 ENKA-ს	 რეალურ	 ან	 პოტენციურ	 კონკურენტთან,	 კლიენტთან,	
მიმწოდებელთან,	ქვეკონტრაქტორთან	ან	აგენტთან	ENKA-ში	დასაქმების	პარალელურად;	რითაც	აძლევთ	
შესაძლებლობას	ზემოთ	ჩამოთვლილ	პირებს,	მოიპოვონ	უსამართლო	უპირატესობა,	სარგებელი.

• კომპანიის	 აქტივების,	 კავშირებისა	 და	 სხვა	 რესურსების	 გამოყენება	 სხვა	 ბიზნესის	 დასაწყებად	 ან	
არასამთავრობო	ორგანიზაციის	შესაქმნელად	ან	მათთვის		ხელის	შესაწყობად.

საქმიანი შესაძლებლობები

ENKA-	 ში	 მუშაობის	დროს	 შეიძლება	 მოიპოვოთ	 ინფორმაცია	 სამუშაო	 შესაძლებლობების	 შესახებ.	 ასეთი	
მდგომარეობის	 დროს	 ENKA-ს	 ინტერესები	 უპირველესად	 უნდა	 იყოს	 დაცული.	 	 თქვენ	 არ	 შეგიძლიათ	
გამოიყენოთ	 ასეთი	 შესაძლებლობა	 საკუთარი	 სარგებლობისთვის,	 რადგან	 ასეთი	 შესაძლებლობა	
სამართლიანად	ეკუთვნის	ENKA–	ს	ან	მის	შვილობილ	კომპანიას.		ზემოაღნიშნული	ეხება	ორივე	შემთხვევას,	
საკუთარი	 სარგებლობისთვის	 იყენებთ	 შესაძლებლობას	 თუ	 მესამე	 პირის	 სასარგებლოდ.	 ამავდროულად,	
არასოდეს	უნდა	გამოიყენოთ	ისეთი	შესაძლებლობა,	რომელიც	ემსახურება	ENKA-სთან	კონკურენციის	საქმეს.

5.2 საჩუქრები და წვეულებები

ფრთხილად	 უნდა	 იყოთ	 საჩუქრებისა	 და	 წვეულებების	 მიმართ,	 რათა	 თავიდან	 აიცილოთ	 ინტერესთა	
კონფლიქტი.		გარდა	ამისა,	თქვენ	უნდა	მიიღოთ	ზომები	იმის	უზრუნველსაყოფად,	რომ	ნებისმიერი	საჩუქარი	
ან	მოწვევა	არ	იქნას	აღქმული	როგორც	ქრთამი,	რომელიც	მიზნად	ისახავს	არასათანადო	გავლენის	მოხდენას	
ბიზნეს	გადაწყვეტილებებზე.		თუ	ჩათვლიან,	რომ	საქმიანი	გადაწყვეტილება	მიღებული	იქნა	საჩუქრით	ან	
მოსყიდვით,	და	არა	უნარ-ჩვევებსა	და	ჯანსაღ	ბიზნეს	ლოგიკაზე	დაყრდნობით,	ჩვენი	რეპუტაცია	შეილახება	
და	შესაძლებელია	დაგვეკისროს	პასუხისმგებლობა.	 	ზოგადად,	შეგიძლიათ	აჩუქოთ	და	მიიღოთ	საჩუქარი,	
დაპატიჟოთ	ან	დაგპატიჟონ	სადილზე	და	წვეულებებზე,	თუ	დაცული	იქნება	ყველა	შემდეგი	წესი:

•	 თუ	არ	იგულისხმება	საპასუხო	უკანონო	ქმედების	მოლოდინი

•	 თუ	 არ	 არის	 გადაჭარბებული	 ფინანსური,	 ასევე	 თქვენი	 საქმიანობისა	 და	 თანამდებობის	
გათვალისწინებით.

•	 არ	არღვევს	ENKA–	ს	ან	მესამე	მხარის	მოქმედ	ნორმებსა	და	კანონს.

•	 თუ	არ	არის	გაცემული	ან	მიღებული	ნაღდი	ფულის	ან	მისი	ექვივალენტის	ფორმით

როდესაც	მომწოდებლისგან,	კონტრაქტორისგან		ან	სხვა	ბიზნეს	პარტნიორისგან	იღებთ	არაშესაბამის	საჩუქარს,		
უნდა	დააბრუნოთ	ნივთი	და	ტაქტიანად და გარკვევით განმარტოთ, რომ კონკრეტული საჩუქარი არღვევს 
ენკას პოლიტიკას საჩუქრის მიღება-გაცემის შესახებ და ამის შესახებ აცნობოთ თქვენს ზედამხედველს. 
თუ	 საჩუქრის	 მომცემი	 გთხოვთ,	 რომ	 საჩუქარი,	 კომპნიის	 არჩევანის	 შესაბამისად,	 გადაეცეს	 რომელიმე	
საქველმოქმედო	 ორგანიზაციას,	 კონსულტაცია	 უნდა	 გაიაროთ	 ზემდგომთან	 ან	 ადამიანური	 რესურსების	
ადგილობრივ	მენეჯერთან,	რათა	საქმე	გადაეცეს	ENKA-ს	ფონდს.	

ზოგჯერ	კლიენტებმა,	მომწოდებლებმა,	კონტრაქტორებმა	და	სხვა	ბიზნეს	პარტნიორებმა	შეიძლება	გამოხატონ	
ინტერესი	შეუსაბამო	 ან	ზედმეტად	 ძვირი	ღონისძიების	 მიმართ.	 ასეთ	შემთხვევებში	თავაზიანად	უნდა	
აუხსნათ,	რომ	ENKA	საშუალებას	არ	გაძლევთ	კომპანიის	დრო	და	რესურსები	დახარჯოთ	ძვირადღირებული,	
პორნოგრაფიული	 შინაარსის	 შემცველი	 ან	 სხვაგვარად	 მიუღებელი	 ღონისძიების	 ჩასატარებლად.	 ასევე,	
შეატყობინეთ	 ამის	 შესახებ	 თქვენს	 მენეჯერს,	 რათა	 კომპანიამ,	 საჭიროებისამებრ,	 მიიღოს	 შემდგომი	
ზომები.	ნუ	შეეცდებით	საკითხის	საკუთარი	ძალებით	გადაწყვეტას,	საკუთარი	ანდა	კლიენტის	ხარჯებით	
დაფინანსების	გზით	

ინტერესთა	კონფლიქტის	მოგვარება	ხშირად	შესაძლებელია	სწრაფი	ინფორმაციის	გზით.	თუ	გრძნობთ,	რომ	
თქვენ	ან	ჩვენი	კომპანია	რეალური	ან	პოტენციური	ინტერესის	კონფლიქტის	წინაშე	დგახართ,	დაუყოვნებლივ	
აცნობეთ	ამის	შესახებ	თქვენს	ზემდგომს	 ან	იურიდიულ	დეპარტამენტს.	რაიმე	ქმედების	შესრულებამდე	
ინტერესთა	ნებისმიერი	მოსალოდნელი	კონფლიქტის	შესახებ	გააკეთეთ	შეტყობინება.	საქმის	გართულების	
თავიდან	აცილების	მიზნით.

5.1 არის თუ არა ინტერესთა კონფლიქტი? 

როცა	 თქვენი	 პირადი	 და	 ფინანსური	 ინტერესები,	 ხელს	 შეუშლის	 კომპანიის	 სახელით	 გონივრული	 და	
მიუკერძოებელი	 გადაწყვეტილების	 მიღებას	 წარმოიქმნება	 ინტერესთა	 დაპირისპირების	 პრობლემა.	
ვალდებული	ხართ	თავი	მოარიდოთ	ასეთი	პრობლემების	წარმოქმნას.	ინტერესების	კონფლიქტის	არსებობა,	
რომელიც	 ეჭვქვეშ	 აყენებს	 ჩვენი	 კომპანიის	 საქმიანობის	 პატიოსნებას	 ისეთივე	 ზიანს	 აყენებს	 ჩვენს	
რეპუტაციას	და	ბიზნესს,	როგორც	რეალური	კონფლიქტური	სიტუაციები.

იმის	 გასარკვევად	 არსებობს	თუ	 არა	 ინტერესთა	 კონფლიქტი	დაუსვით	საკუთარ	თავს	 ქვემოთ	მოცემული	
კითხვები:

• ეს	მდგომარეობა	მე	მაწუხებს?

• მოახდენს	 თუ	 არა	 გავლენას	 ჩემს	 მიერ	 მიღებული	 გადაწყვეტილება,	 საქმიანობასთან	 დაკავშირებით	
მისაღებ	გადაწყვეტილებებზე?

• მოახდენს	 თუ	 არა	 გავლენას	 ჩემს	 მიერ	 მიღებული	 გადაწყვეტილება	 მიუკერძოებლობაზე	 ან	 როგორ	
შეიძლება	ჩანდეს	ეს	გადაწყვეტილება	სხვის	თვალში?

• ხომ	არ	იფიქრებენ	ჩემი	კოლეგები	რომ	ეს	მდგომარეობა	ხელს	შეუშლის	ჩემს	საქმიანობას?

• ხომ	არ	გამოიწვევს	ეს	მდგომარეობა	მომხმარებლის,	მომწოდებლის,	აქციონერების	ან	მედიის	ეჭვებს?

• გამოიწვევს	თუ	არა	ეს	მდგომარეობა	კომპანია	ENKA-სთვის	შემოსავლების	დაკარგვას?

• მე	ამ	მდგომარეობიდან	მივიღებ	თუ	არა	ფინანსურ	ან	პირად	გამორჩენას?

თუ	 ამ	 კითხვებიდან	 რომელიმეზე	 გაქვთ	 დადებითი	 პასუხი	 მიმართეთ	 ფინანსებთან	 დაკავშირებულ	
თანამშრომელს	ან	ურთიერთობების	მენეჯერს.

ინტერესების კონფლიქტების 
პრევენცია და გადაჭრა

-		თავი	5		-
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6ბიზნესის წარმოება 
გლობალური მასშტაბით
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-		თავი	6	- -		თავი	6		-

6.1    ნულოვანი ტოლერანტობა ქრთამის 
აღებას 

არ	 გასცემს	 და	 არ	 იღებს	 ქრთამს,	 არ	 ერთვება	
კორუფციულ	 ქმედებეში.	 ქრთამის	 და	 კორუფციის	
თავიდან	 აცილების	 მიზნით	 აყალიბებს	 კომპანიაში	
აუცილებელ	მექანიზმს	და	იღებს	ყველა	სახის	საჭირო	
ზომებს.	 ქრთამი	 გულისხმობს	 კერძო	 ან	 იურიდიულ	
პირზე,	 სამუშაოების	 დაუშვებელი	 ფორმით	
წარმოებისთვის	 ანაზღაურების	 შეთავაზებას,	
სანაცვლოთ	 ძვირფასი	 საჩუქარის	 გადაცემას,	 რაიმე	
სახის	 არასათანადო	 სარგებლის	 დაპირებას	 ან	
მინიჭებას.	ქრთამად	შესაძლებელია	მიჩნეული	იქნას:	
ნაღდი	ფულით	 ანაზღაურება,	 საჩუქარი,	 სამგზავრო	
ან	 სხვა	 სახის	 ხარჯები,	 საცხოვრებელი	 ადგილის	
საფასურის	 ანაზღაურება,	 	 ფასდაკლება,	 დასაქმება,	
ან	 სამუშაოს	 აღების	 შესაძლებლობა,	 პოლიტიკური	
ან	 საქველმოქმედო	 საქმიანობისთვის	 გადახდილი	
თანხები.	

ENKA	 არ	 დაუშვებს	 ფიზიკური	 ან	 იურიდიული	
პირების	 მოსყიდვას	 პირდაპირ	 ან	 მესამე	 პირის	
მეშვეობით,	 თუნდაც	 ამან	 გამოიწვიოს	 ბიზნესის	
დაკარგვა	ან	მუშაობის	შეფერხება.

ქრთამის	 მიცემის	 ქცევა	 არღვევს	 ანტიკორუფციულ	
კანონებს	 და	 შესაბამის	 კანონმდებლობას.	 	 თქვენი	
მოვალეობაა	იცოდეთ	და	შეასრულოთ	ადგილობრივი	
და	 სხვა	 მოქმედი	 ანტიკორუფციული	 კანონები,	
რომლებიც	 ეხება	 თქვენს	 მიერ	 დაკისრებულ	
მოვალეობებს.	 ანტიკორუფციული	 კანონების	
დარღვევის	 შედეგები	 მძიმეა	 როგორც	 ჩვენი	
კომპანიის,	 ასევე	 მონაწილე	 პირებისათვის	 და	 ამ	
შედეგებში	 შეიძლება	 მოხდეს	 სამოქალაქო	 და	
სისხლის	სამართლის	პასუხისმგებლობის	დაკისრება.

ჯარიმა	და	სანქცია	არ	დაწესდება	იმ	მოსამსახურის	
მიმართ,	რომელიც	უარს	ამბობს	მოსყიდვაზე.

პასუხისმგებელი და გამჭვირვალე 
მენეჯმენტი

კომპანია	 ENKA-ში	 შიდა	 აუდიტის	 საქმიანობა	
ხორციელდება	მექრთამეობასთან	და	კორუფციასთან	
ბრძოლისა	 და	 რისკების	 ადრეული	 გამოვლენის	
ფარგლებში.

ENKA–	 ს	 სათაო	 ოფისების	 განყოფილებებში,	
შვილობილი	 კომპანიებში	 და	 ყველა	 პროექტში;		
აუდიტს	 ახორციელებს	 “შიდა	 აუდიტის	 კომიტეტი”,	
რომელიც	შედგება	ENKA	ფინანსთა	და	ბუღალტრული	
აღრიცხვის,	 ფინანსური	 კონტროლის,	 ხარისხის	
მენეჯმენტისა	 და	 ადამიანური	 რესურსების	
ექსპერტებისგან.

ყოველწლიურად	 გამოქვეყნებული	 აუდიტის	
გეგმის	 ფარგლებში,	 შიდა	 აუდიტის	 კომიტეტი	
ახორციელებს	 ყოვლისმომცველ	 აუდიტს,	 მათ	 შორის	
პროცესის	 კონტროლს,	 ფინანსურ	 ანგარიშგებას	 და	
ანგარიშს,	 ფინანსურ	 კონტროლს,	 ადგილობრივ	 და	
საერთაშორისო	კანონმდებლობის	და	შესაბამისობის,	
მოსყიდვის	და	კორუფციის	და	ხარისხის	აუდიტს.

ეს	 აუდიტები	 ხორციელდება	 და	 ანგარიშგებულია	
აუდიტის	 საერთაშორისო	 სტანდარტების	
შესაბამისად,	 შიდა	 აუდიტორების	 პერსონალის	
მიერ,	ეს	ჯგუფი	შედგება	სულ	მცირე	30	გამოცდილი	
ექსპერტისგან.

ამ	 აუდიტის	 დროს,	 ჩვენი	 კომპანიის	 ყველა	
თანამშრომელისგან	 ველოდებით,	 რომ	 ისინი	
აჩვენებენ	 გამჭვირვალე	 და	 ღია	 დამოკიდებულებას	
საკუთარი	პროცესებისა	და	მუშაობის	მიმართ.

ENKA–	 ს	 შიდა	 აუდიტის	 პროცედურის	
შესაბამისად	 ჩატარებული	 ამ	 აუდიტების	
გარდა,	 ENKA	 უზრუნველყოფს	 მის	 გამჭვირვალე	
და	 პასუხისმგებლობით	 აღჭურვილ	 მართვის	
სტრუქტურას.	 რეგულარული	 აუდიტისა	 და	
დამოუკიდებელი	 აუდიტორული	 კომპანიების	 მიერ	
გამოქვეყნებული	ანგარიშების	საშუალებით

გადახდების განხორციელება

გადახდების	განხორციელება	აკრძალულია	ENKA–	ში,	
გარდა	იმ	შემთხვევებისა:

• თუ	 წერილობითი	 თანხმობა	 იქნა	 მიღებული	
ფინანსთა	დეპარტამენტისგან.

• თუ		შეესაბამება	ყველა	მოქმედ	ადგილობრივ	და	
ანტიკორუფციულ	კანონებს.

• თუ	ის	სწორად	არის	ჩაწერილი	ჩვენი	კომპანიის	
ჩანაწერებში.

შუამავლების, კონსულტანტების, 
წარმომადგენლების და მესამე მხარეების 
გამოყენება
ENKA-	ს	პასუხისმგებლობა	დაეკისრება	არა	მხოლოდ	
მისი	 თანამშრომლების,	 არამედ	 ადგილობრივი	
პარტნიორების	 ან	 ანტიკორუფციული	 კანონების	
შესაბამისად	 მისი	 ბიზნეს	 პარტნიორების	
საქმიანობისთვის.	 თუ	 ეჭვი	 გაქვთ,	 რომ	 ბიზნეს	
პარტნიორმა	ან	სხვა	მესამე	პირმა	შეიძლება	ქრთამი	
მოგცეთ,	 მაგრამ	 არ	 გადადგამთ	 საჭირო	 ზომებს	 ამ	
ქმედების	 თავიდან	 ასაცილებლად,	 ეს	 შეიძლება	
ჩაითვალოს,	როგორც	ქრთამის	გაცემის	არაპირდაპირი	
მხარდაჭერა.

ბიზნესის წარმოება 
გლობალური მასშტაბით

ჩვენი	 ერთობლივი	 საწარმოს	 პარტნიორებისგან,	
მომწოდებლებისგ ან , კონტრაქტორებისგ ან ,	
კონსულტანტებისა	და	სხვა	ბიზნეს	პარტნიორებისგან	
ველოდებით	ნულოვან	ტოლერანტობას	პოლიტიკური	
მოსყიდვის	მიმართ.

თუ	 თქვენ	 ურთიერთობთ	 შუამავლებთან	 ან	 სხვა	
მესამე	მხარეებთან,	როგორიცაა	ერთობლივი	საწარმოს	
პარტნიორები,	 მომწოდებლები,	 კონტრაქტორები,	
კონსულტანტები,	ვადებული	ხართ	გაითვალისწინოთ	
ENKA–	 ს	 მიერ	 დადგენილი	 პროცესი	 და	 პრაქტიკა,	
ხელშეკრულების	დებულების	ჩათვლით.	ნებისმიერი	
საეჭვო	 ქმედება,	 გარიგება	 ან	 შემოსავლის	
შემთხვევაში	დაუყოვნებლივ	უნდა	აცნობოთ	ქცევის	
კოდექსის	 9.2	 პუნქტში	 მითითებულ	 ეთიკის	 ცხელი	
ხაზის	საკონტაქტო	ნომერზე.

კომპანიის იურიდიული აუდიტი
ბიზნესის	 წარმოებისა	 და	 გარიგებების	 დადების	
პროცესში	 ENKA	 ერთგულია	 პატიოსანი	 საქმიანობის	
უმაღლესი	 სტანდარტებისა	 და	 აქვს	 მოლოდინი,	
რომ	 მისი	 პარტნიორები	 დააკმაყოფილებენ	 იგივე	
სტანდარტებს.	 შესაბამისად,	 ENKA	 ახორციელებს	
ყველა	პოტენციური	ბიზნეს	პარტნიორის	იურიდიულ	
აუდიტს,	 რათა	 უზრუნველყოფილი	 იყოს	 მისი	
საქმიანობა	 განხორციელდეს	 უაღრესად	 ეთიკური	
გზით,	 თავისუფალი	 პოტენციურ	 ინტერესთა	
კონფლიქტისგან.

სავარაუდოდ,	 ბიზნეს	 პარტნიორები	 ავსებენ	
ENKA-	 ს	 ანტიკორუფციულ	 კითხვარს,	 რაც	 ეხება	
კომპანიის	საქმიანობის	ხასიათს,	მფლობელობასა	და	
მენეჯმენტს,	 შესაბამისობასა	 და	 ანტიკორუფციულ	
პოლიტიკასა	 და	 პროცედურებს,	 მთავრობის	
წარმომადგენლებთან	 ურთიერთობას,	 ნებისმიერ	
საგამოძიებო	 თუ	 სასამართლო	 პროცესებს,	
ბრალეულობის	 საკითხს	 და	 ა.შ.	 ამ	 გამოკითხვების	
შედეგად	 შეგროვებული	 მონაცემები	 მუშავდება,	
ინახება	 და	 გამოიყენება	 ENKA–	 ს	 მიერ	 მონაცემთა	
დაცვის	 მოქმედი	 კანონმდებლობისა	 და	 კომპანია	
ENKA–	 ს	 პოლიტიკის	 შესაბამისად.	 მონაცემები	
ინახება	 მონაცემთა	 ბაზაში,	 კლასიფიცირებულია	
როგორც	 კონფიდენციალური	 და	 დაცულია	 ENKA-	 ს	
მიერ.	 კომპანიის	 მიერ	 არასრულმა	 ან	 არასწორად	
შევსებულმა	კითხვარმა	შეიძლება	გამოიწვიოს	ENKA–	
ს	უარი	პარტნიორობის	შესახებ

6.2     სავაჭრო კონტროლი 

ENKA	 ზოგჯერ	 აწვდის	 აღჭურვილობასა	 და	
ტექნოლოგიას,	 რაც	 ექვემდებარება	 ექსპორტის	
კონტროლ,	 ხოლო	 ზოგჯერ	 ის	 ყიდულობს	
აღჭურვილობას	და	ტექნოლოგიას,	რაც	ექვემდებარება	
იმპორტის	კონტროლს.	ძალიან	მნიშვნელოვანია,	რომ	
დაული	 იყოს	 საერთაშორისო	 სავაჭრო	 საქმიანობის	
მარეგულირებელი	ყველა	წესი	და	კანონი.

ENKA,	 როგორც	 გლობალური	 კომპანია,	 ახდენს			
პროდუქტებისა	 და	 მომსახურებების	 მიწოდებას	

მთელს	მსოფლიოში.	„ექსპორტი”	სრულდება,	როდესაც,	
როდესაც	 პროდუქტი,	 მომსახურება,	 ტექნოლოგია	 ან	
ინფორმაცია	მიეწოდება	სხვა	ქვეყნის	პირს.	

სავაჭრო	 კონტროლის	 კანონებისა	 და	 რეგულაციების	
დარღვევის	 შედეგები	 მძიმეა	 კომპანიისა	 და	
დაინტერესებული	 პირისათვის	 და	 ეს	 შედეგები	
შეიძლება	მივიდეს	ექსპორტის	ლიცენზიის	შესაძლო	
დაკარგვამდე,	 ჯარიმებამდე	 და	 თავისუფლების	
აღკვეთამდეც	კი.	

6.3     ფულის გათეთრება

ENKA-ს	 აღებული	 აქვს	 ფულის	 გათეთრების	
წინააღმდეგ	 ბრძოლის	 პასუხისმგებლობა	 	 იმ	
ქვეყნებში,	 სადაც	 ის	 ეწევა	 საქმიანობას.	 ”ფულის	
გათეთრება”	 არის	 პროცესი,	 რომლის	 მიხედვითაც	
ფიზიკური	 ან	 იურიდიული	 პირები	 ახდენენ	
კრიმინალური	 ფულადი	 სახსრების	 გადატანას	
ფინანსურ	 სისტემაში,	 ფულის	 კრიმინალური	
წარმოშობის	 შენიღბვის	 მიზნით	 ან	 მისი		
ლეგიტიმურად	წარმოჩენის	მიზნით.

მაშინაც	კი,	თუ	თქვენ	პირადად	არ	ხართ	ჩართული	
ფულის	 გათეთრების	 პროცესებში,	 ვალდებული	
ხართ	 გამოიჩინოთ	 განსაკუთრებული	 სიფრთხილე	
და	 დაუყოვნებლივ	 შეატყობინოთ	 იურიდიულ	
დეპარტამენტს	 ან	 დარეკოთ	 ცხელ	 ხაზზე,	 თუ	
შეამჩნევთ	რომელიმე	ქვემოთ	ჩამოთვლილ	ქმედებას:

• გადახდა	 ანდ	თანხის	მიღება	 სრულდება	ისეთი	
ქვეყნიდან	 ან	 ქვეყანაში,	 რომელიც	 არ	 არის	
დაკავშირებული	გარიგებასთან.	

• გადახდის	 განხორციელების	 მცდელობა	
ნაღდი	 ანგარიშსწორების	 ან	 ნაღდი	 ფულის	
ექვივალენტით.

• გადახდები	 მესამე	 პირის	 მიერ,	 რომელიც	 არ	
უკავშირდება	 ხელშეკრულებას	 ან	 ჩვეულებრივ	
საქმიანი	ურთიერთობის	ანგარიშშს.

• სხვადასხვა	 გადახდის	 ფორმით	 გადახდის	
მცდელობა	თითოეული	ინვოისის	 ან	ინვოისების	
პაკეტისთვის

• ზედმეტი	თანხის	გადახდის	მოთხოვნა.

6.4   პოლიტიკური შემოწირულობები

ENKA–	ს	არანაირი	სახსრები	და	აქტივები	არ	შეიძლება	
გამოყენებულ	 იქნეს	 რომელიმე	 პოლიტიკური	
პარტიის	ან	კანდიდატის	დასახმარებლად	მთავრობის	
დონეზე,	 რომელიმე	 ქვეყანაში	 (მაშინაც	 კი,	 თუ	 ეს	
კანონიერად	 ითვლება	 ამ	 ქვეყანაში).	 პოლიტიკურ	
შემოწირულობებში	იგულისხმება,	როგორც	ფულადი	
შენატანები,	 ასევე	 ნებისმიერი	 ბარტერული	 /	
არაფულადი	შენატანები
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7კომპანიის აქტივების 
დაცვა  
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-		თავი	7		- -		თავი	7		-

7.1   იურიდიული პირის საკუთრებაში 
არსებული კონფიდენციალური 
ინფორმაცია

ENKA–	 ს	 საკუთრების	 და	 კონფიდენციალური	
ინფორმაცია	ჩვენი	კომპანიის	ერთ	–	ერთი	უდიდესი	
აქტივია.	ზოგადად,	”იურიდიული	პირის	საკუთრებაში	
არსებული	 კონფიდენციალური	 ინფორმაცია”	
მოიცავს	 ინფორმაციას,	 რომელიც	 არ	 არის	 ღია	
საზოგადოებისთვის	 და	 შეიძლება	 გამოადგეს	 ჩვენს	
კონკურენტებს	 ან	 ზიანი	 მიაყენოს	 ჩვენს	 კომპანიას	
ინფორმაციის	გამჟღავნებით.	მაგალითად	შეიძლება	
დასახელდეს:	ტექნიკური	ინფორმაცია,	დიზაინის	ან	
პროცესის	მონაცემები,	ფასების	ინფორმაცია,	ბიზნეს	
ან	 სტრატეგიული	 გეგმები,	 ბიზნეს	 პროცესები	 და	
უნარები,	 პროექტის	 განხორციელება,	 პროგრამული	
უზრუნველყოფა	 და	 ტექნოლოგია,	 კვლევა	 და	
განვითარება,	 მომხმარებელთა	 და	 მომწოდებელთა	
სია	 და	 იურიდიული	 პირის	 საკუთრებაში	
მყოფი	 მომხმარებლებისა	 და	 პარტნიორების	
კონფიდენციალური	 ინფორმაცია.	 მესამე	 პირებს	
შეიძლება	 მიეწოდოს	 ინფორმაცია,	 რომელიც	 ENKA–	
სთვის	ნდობით	იქნა	გადაცემული	და	რომლის	დაცვაც	
ENKA–	ს	ევალება.

განსაკუთრებული	 სიფრთხილით	 უნდა	 იქნას	
დაცული	 ENKA–	 ს	 პირადი	 და	 კონფიდენციალური	
ინფორმაცია,	როგორც	სამსახურში,	ისე	მის	გარეთ.	თუ	
უფლებამოსილი	 ხართ,	 ამ	 ინფორმაციის	 გაზიარება	
შეგიძლიათ	 მხოლოდ	 თქვენს	 იმ	 კოლეგებთან	 და	
გარე	მესამე	პირებთან,	რომლებიც	უფლებამოსილნი	
არიან	ფლობდნენ	ამ	ინფორმაციას.

7.2     კომპანიის აქტივების პირადი 
გამოყენება

დროდადრო	 შეიძლება	 დაგჭირდეთ	 კომპანიის	
აღჭურვილობა	 და	 კომპიუტერული	 სისტემები	
შეზღუდული	პირადი	მოხმარებისთვის.	ეს	გამოყენება	
არ	წარმოადგენს	პრობლემას,	როცა	ის	გონივრული	და	
საქმიანი	მიზნებისთვის	სრულდება.

თქვენს	მიერ	ENKA-ს	საშუალებების	ან	აღჭურვილობის	
არაავტორიზებული,	 ბოროტად,	 არაეთიკური	 ან	
არასათანადო	ფორმით	გამოყენება	იქნება	დასჯადი.	
არასოდეს	 გამოიყენოთ	 კომპანიის	 აქტივები	თქვენი	
პირადი	 მოხმარებისთვის	 ან	 სხვისი	 სახელით	
ბიზნესის	წარმოებისთვის.	რადგან,	ეს	ქცევა	შეიძლება	
ჩაითვალოს	 თაღლითობად	 და	 ქურდობად.	 თუ	
მოგთხოვენ		საკომპენსაციო	ანგარიშისს	წარდგინებას	
კომპანიისთვის	 ან	 კლიენტისათვის	 დარწმუნდით,	
რომ	ავსებთ	ანგარიშს	სწორად	და	სამართლიანად.

კომპანიის	რესურსები	არ	უნდა	იქნეს	გამოყენებული	
პირადი	 სარგებლობისთვის	 და	 ადგილი	 არ	 უნდა	
ჰქონდეს	უსაფუძვლო	გადახარჯვას.	 

7.3     კომპიუტერისა და მონაცემთა 
უსაფრთხოება 

ENKA	ფლობს		ან	იყენებს	ლიცენზირებულ	ტექნოლოგიას	
კომპანიის	მუშაობის	პროცესში,	მათ	შორის	ტექნიკას,	
პროგრამულ	 უზრუნველყოფასა	 და	 კომპიუტერულ	
სისტემებს.	 ეს	 ტექნოლოგია	 და	 კომპიუტერულ	
სისტემაში	 დაცული	 ინფორმაცია	 უაღრესად	
მნიშვნელოვანია	 ENKA–	 ს	 წარმატებისთვის.	 ყველა,	
ვინც	 ENKA–	 ში	 იყენებს	 კომპიუტერს,	 ვალდებულია	
დაიცვას	ეს	ღირებული	ტექნოლოგიური	რესურსი.	თუ	
ფიქრობთ,	რომ	ვინმე	საფრთხე	შეუქმნის	ENKA–	ს	ან	
მესამე	 მხარის	 ინფორმაციას	 ან	 სისტემის	მუშაობას	
და	/	ან	უსაფრთხოებას,	ამის	შესახებ	უნდა	აცნობოთ	
თქვენს	მენეჯერს	 ან	 ინფორმაციული	ტექნოლოგიის	
(IT)	მენეჯერს.

ინფორმაციის	 გადაცემამდე,	 დარწმუნდით,	 რომ	
გაითვალისწინეთ	 სიფრთხილის	 ზომები,	 რათა	
დაიცვათ	ეს	ინფორმაცია	არასასურველი	ან	განზრახ	
ბოროტად	 გამოყენებისგან.	 არასოდეს	 გააზიაროთ	 ეს	
ინფორმაცია	 საზოგადოებრივ	 ადგილებში,	 სადაც	
სხვებს	 შეუძლიათ	 მოსმენა.	 მაშინაც	 კი,	 თუ	 ENKA–	
ში	თქვენი	სამუშაო	დასრულდა,	ENKA–	ს	პირადი	და	
კონფიდენციალური	 ინფორმაციის	 დაცვა	 თქვენი	
მოვალეობაა.

მენეჯერებმა	უნდა	უზრუნველყონ	გარანტიები,	რომ	
დაიცვან	პირადი	და	კონფიდენციალური	ინფორმაცია	
არასასურველი	ან	განზრახ	ბოროტად	გამოყენებისგან,	
ასეთი	 ინფორმაცია	 უნდა	 გაუზიარონ	 მხოლოდ	 იმ	
თანამშრომლებს,	ვისთვისაც	ამ	ინფორმაციის	ფლობა	
აუცილებელია.

ENKA–	ს	პარტნიორობა	აქვს	კომპანიებთან,	რომლებიც	
სხვა	 შემთხვევაში	 შესაძლებელია	 გახდნენ	 მისი	
კონკურენტები,	 მომწოდებლები	 ან	 მომხმარებლები.	
აშკარაა,	 რომ	 ამ	 პარტნიორობაში	 კომუნიკაცია	
სერიოზული	 საკითხია,	 მაგრამ	 ჩვენ	უნდა	 მივიღოთ	
აუცილებელი	ზომები,	რომ	დავიცვათ	ENKA-	ს	პირადი	
და	 კონფიდენციალური	 ინფორმაცია	 პარტნიორობის	
გარეთ	 არასასურველი	 ან	 განზრახ	 გაზიარების	 ან	
გამოყენებისგან.	

ჩვენ	უნდა	დავემორჩილოთ	ENKA–	ს	ერთობლივ	ბიზნეს	
შეთანხმებებს,	რომლებიც	ზღუდავს	ცალკეულ	პირთა	
წვდომას	ENKA–	ს	ინფორმაციასა	და	სისტემებზე.

კომპანიამ	თავისი	ტექნოლოგიები	მოგანდოთ	თქვენ,	
რომ	 თქვენი	 საქმის	 შესრულება	 შეძლოთ.	 თქვენ	
უფლება	 არ	 გაქვთ,	 გამოიყენოთ	 ENKA	 რესურსი	
უკანონო	 საქმიანობისთვის,	 სექსუალური	შინაარსის	
ან	შეუსაბამო	შინაარსის	ქსელებში	შესასვლელად	და	
მასალის	გადმოსაწერად,	პირადი	სარგებლობისთვის,	
ან	სხვათათვის	შეურაცხმყოფელი,	მუქარის	შემცველი	
ან	დისკრიმინაციული	შეტყობინებების	გასაგზავნად.	
არ	უნდა	მოეკიდოთ	აღნიშნულ	რესურსებს,	როგორც	
პირად	საკუთრებას.

კომპანია	 გააჩნია	 კანონით	 მინიჭებული	 უფლება,	
სრულად	 აკონტროლოს	 კომპანიის	 რესურსის	
გამოყენებით	 გაგზავნილი	 თუ	 მიღებული	
ყველა	 ინფორმაცია.	 გაითვალისწინეთ,	 რომ	
ელექტრონული	 დოკუმენტების	 და	 ინფორმაციის	
მოძიება	 შესაძლებელია	 მაშინაც	 კი,	 თუ	 მათ	
დისკიდან	წაშლით,	 ამიტომ	ფრთხილად	მოეკიდეთ	
ელექტრონულ	 კომუნიკაციებში	 სენსიტიური	
ინფორმაციის	შეყვანის	საკითხს.

თუ	გსურთ	დაამატოთ	პროგრამული	უზრუნველყოფა	
ან	 აპარატურა	 ENKA	 კომპიუტერში,	 ჯერ	 უნდა	
მიიღოთ	თანხმობა	BT	დეპარტამენტისგან,	რადგან	ამ	
დამატებებმა	 შეიძლება	 შექმნას	 ENKA	 ქსელისთვის	
უსაფრთხოების	რისკი.

არასოდეს	 დააინსტალიროთ	 არალიცენზირებული	
პროგრამა	 თქვენს	 კომპიუტერში,	 რომელიც	 არღვევს	
საავტორო	უფლებების	კანონს.	

მაშინაც	კი,	თუ	მას	აქვს	ENKA	სახელი,	შესაძლებელია	
ტექნოლოგიის	 მფლობელი	 იყოს	 მესამე	 პირი.თუ	
ვინმეს,	 თქვენს	 კოლეგას	 ან	 ადმინისტრაციულ	
თანაშემწეს,	პაროლს,	მომხმარებლის	სახელს,	ქსელის	
ხელმისაწვდომობის	 ინფორმაციას	 ან	 პირადობის	
დამადასტურებელ	 ინფორმაციას	 უზიარებთ,	
თქვენ	 ავტომატურად	 ხდებით	 პასუხისმგებელი	 იმ	
საქმიანობაზე,	 რომელსაც	 ეს	 ადამიანი	 სისტემაში	
შესვლისას	ასრულებს.

კომპანიის აქტივების 
დაცვა  
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-		თავი	7		-

7.4   სოციალური მედია

თანამშრომლების	 უმრავლესობას	 აქვს	
ინტერნეტზე	 წვდომა	 სამსახურებრივი	
კომპიუტერის	 გამოყენებით.	 მიუხედავად	
იმისა,	 რომ	 ზოგჯერ	 მცირე	 დროით	
ნებადართულია	 კომპიუტერის	 პირადი	
მიზნით	 გამოყენება,	 თქვენ	 უნდა	 დაიცვათ	
ENKA–	ს	რეპუტაცია	და	საქმიანი	ინფორმაცია,	
არ	გამოაქვეყნოთ	დადებითი	ან	უარყოფითი	
კომენტარები	 ან	 დოკუმენტები,	 რომლებიც	
შეიძლება	 მიჩნეული	 იქნას	 კომპანიის	 მიერ	
გამოქვეყნებულ	ინფორმაციად.	არ	გააზიაროთ	
ფოტო-ვიდეო	მასალები	სოციალურ	ქსელებში,	
ბლოგერების	 საიტზე,	 ვიკიზე	 ან	 სხვა	
საიტებზე.	 არ	 უნდა	 გამოიყენოთ	 კომპანიის	
დრო,	რესურსი	ან	ქსელი	თქვენი	სოციალური	
მედია	 კომუნიკაციებისათვის.	 თუ	 იყენებთ	
სოციალურ	 მედიას	 არასამუშაო	 ადგილას,	
ყურადღება	 უნდა	 მიაქციოთ	 შემდეგ	
საკითხებს:

უნდა	 დარწმუნდეთ,	 რომ	 თქვენი	
კომუნიკაციები	 არ	 არღვევს	 კანონს	
(ცილისწამების,	 შევიწროების	 ან	 საავტორო	
უფლებების	 შესახებ)	 ან	 კომპანიის	
პოლიტიკას	 (როგორიცაა	 საკუთრების	 ან	
კონფიდენციალური	ინფორმაციის	გაზიარება	
ან	ENKA-	ს	სახელით	საუბარი).	ამ	კონტექსტში:

• არ	უნდა	მოახდინოთ	ENKA-	ს	სერვისების,	
მომხმარებლების,	 მომწოდებლების	
ან	 კონკურენტების	 შეურაწყოფა	 ან	
დამცირება.

• თუ	აზიარებთ	პირადი	ცხოვრების	შესახებ	
ინფორმაციას,	ნათლად	უნდა	განმარტოთ,	
რომ	 ეს	თქვენი	 პირადი	შეხედულებებია	
და	 კომპანიას	 შეიძლება	 განსხვავებული	
მოსაზრებები	ჰქონდეს.

• უნდა	 დაიცვათ	 თქვენი	 პირადი	
ინფორმაცია.

7.5   დოკუმენტისა და ჩანაწერების 
შენახვა

ჩვენ	ხშირად	გვაქვს	საქმე	დიდი	მოცულობის	
დოკუმენტებთან	 და	 ჩანაწერებთან	 და	
ისინი	 ხელმისაწვდომია	 როგორც	 ქაღალდზე,	
ასევე	 ელექტრონულად.	 თქვენთვის	
მნიშვნელოვანია	 იცოდეთ	 რამდენ	 ხანს	
ინახება	 ეს	 დოკუმენტები	 და	 ჩანაწერები	
და	როგორ	ხდება	მათი	განადგურება	ENKA-ს	
მიერ.	 ENKA–	 ს	 აქვს	 დოკუმენტებისა	 და	
ჩანაწერების	შენახვის	დეტალური		პოლიტიკა	
და	 პრაქტიკა	 	 რომლებიც	 ეხება	 როგორც	
პროექტის	 მასალებს,	 ისე	 არასაპროექტო	
დოკუმენტაციას.	 თქვენ	 უნდა	 გესმოდეთ	

და	 იცავდეთ	 აღნიშნულ	 პოლიტიკას.	 თუ	
გაცნობებენ,	 რომ	 თქვენს	 ხელთ	 არსებული	
დოკუმენტები	 ეხება	 სარჩელს,	 გამოძიებას	
ან	აუდიტს,	უნდა	შეინახოთ	ეს	ჩანაწერები	
და	 იხელმძღვანელოთ	 შეტყობინებაში	
მითითებული	ინსტრუქციით.

7.6   გამოძიება და შედეგები

თუ	 მთავრობის	 წარმომადგენელი	 ან	
ინსპექტორი	 დაგიკავშირდებათ,	 ამის	
შესახებ	უნდა	აცნობო	ENKA–	ს	იურიდიულ	
დეპარტამენტს.	 არ	 უნდა	 გადასცეთ	 ENKA	
ჩანაწერები	 (მაგალითად,	 ერთობლივი	
საწარმოს	/	ასოციაციის	პარტნიორებს)	ENKA-	ს	
იურიდიული	დეპარტამენტის	წერილობითი	
თანხმობის	გარეშე.

7.7   პატენტები, სავაჭრო 
საიდუმლოებები, საავტორო 
უფლებები და სავაჭრო ნიშნები 

პატენტები,	 სავაჭრო	 საიდუმლოებები,	
საავტორო	 უფლებები	 და	 სავაჭრო	 ნიშნები	
იურიდიული	 ტერმინებია,	 რომლებიც	
მიუთითებს	 იმაზე,	 რომ	 გამოგონება,	
ტექნიკა,	 პროდუქტი,	 იდეა,	 წერილობითი	
ნამუშევარი	 ან	 სახელი	 ეკუთვნის	 პირს	 ან	
კომპანიას	 და	 მათი	 გამოყენება	 სხვების	
მიერ	 ნებართვის	 გარეშე	 აკრძალულია.	
არ	 უნდა	 გამოიყენოთ	 სხვა	 კომპანიის	
სახელი	 ან	 ლოგო	 ამ	 კომპანიის	 ნებართვის	
გარეშე.	გარდა	ამისა,	არ	უნდა	დააკოპიროთ	
შინაარსი,	 როგორიცაა:	 სტატიები,	
მონაცემები,	ფოტოები,	მუსიკა,	ვიდეოები	ან	
პროგრამები,	 მფლობელის	 მიერ	 გაცემული,	
სათანადო	 ნებართვის	 გარეშე.	 შინაარსის	
ინტერნეტში	 გამოქვეყნება,	 არ	 ნიშნავს,	
მისი	უფასოდ	გამოყენების	უფლებას.	თქვენ		
შესაძლებელია	 დაგჭირდეთ	 სხვადასხვა	
წყაროდან	 ნებართვა	 ამ	 ტიპის	 შინაარსის	
გამოსაყენებლად.

თანამშრომლებს	 ზოგჯერ	 შეუძლიათ	
განავითარონ	 იდეები,	 პროცედურები,	
ტექნოლოგიები	ENKA–	ს	სახელით,	რომლებიც	
დაცული	 იქნება	 	 ENKA–	 ს	 პატენტებით,	
საავტორო	 უფლებებითა	 და	 სავაჭრო	
ნიშნით.	ეს	“ინტელექტუალური	საკუთრება”	
ეკუთვნის	კომპანიას	ან	მის	მომხმარებელს	
(დამოკიდებულია	 სიტუაციაზე	 და	
კლიენტის	 ხელშეკრულების	 პირობებზე)	
და	 არა	 თანამშრომელს.	 ENKA–	 ში	 თქვენი	
სამუშაო	 ნაწილის	 ფარგლებში	 თქვენ	
გადასცემთ	ინტელექტუალური	საკუთრების	
ასეთ	 უფლებებს	 ENKA–	 ს	 ან,	 საჭიროების	
შემთხვევაში,	მომხმარებელს.

“სიმართლის	
მთქმელი,	
ყოველთვის	
განიცდის	
სიმშვიდეს”
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8მესამე მხარის ინფორმაციის 
ეთიკურად და პასუხისმგებლობის 

გრძნობით გამოყენება
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-		თავი	8	-

8.1     ინფორმაცია, რომელსაც 
განდობენ, მომხმარებლები და 
ბიზნეს პარტნიორები

ჩვენი	 მომხმარებლები,	 მომწოდებლები	 და	
სხვა	 პარტნიორები	 ხშირად	 გვენდობიან	
და	 გვიზიარებენ	 საიდუმლო	 ინფორმაციას	
და	 მონაცემებს.	 ამ	 ინფორმაციისა	 და	
მონაცემების	 გამოყენებისას,	 ყველა	
თანამშრომელი	 ექვემდებარება	 ENKA	
ინფორმაციის	 მართვის	 პროცედურებსა	 და	
პრაქტიკას	და	დამსაქმებლის	მოთხოვნებს.

ENKA-	 ს	 ბევრი	 თანამშრომელი	
ყოველდღიურად	 იყენებს	 ამ	 ტიპის	
მონაცემებს	 და	 ინფორმაციას	 ჩვენს	
პროექტებში.	 მაშინაც	 კი,	 თუ	 ENKA-	 სთან	
თქვენი	საქმიანი	ურთიერთობა	სრულდება,	
თქვენ	 ყოველთვის	 ვალდებული	 ხართ,	
პატივი	სცეთ	და	დაიცვათ	ეს	ინფორმაცია.

8.2     ინფორმაცია კონკურენტის 
შესახებ

დაშვებულია	 შევაგროვოთ	 რამდენიმე	
კონკურენტუნარიანი	 ინფორმაცია,	 რომ	
კონკურენტებს,	 კონკურენცია	 გავუწიოთ	
ბაზარზე.	 მაგრამ	 ამ	 საკითხს	 უნდა	
მივუდგეთ	პასუხისმგებლობით,	ეთიკურად	
და	 იურიდიულად.	 ზოგადად,	 შეგიძლიათ	
ისარგებლოთ	 საჯარო	 ინფორმაციით	
ინტერნეტში	 და	 გაზეთებში,	 ასევე	
ყოველწლიური	ანგარიშებით	და	გაყიდვების	
შესახებ	 გამოქვეყნებული	 ინფორმაციით.	
ასევე	შეგიძლიათ	გამოიყენოთ	ინფორმაცია,	
რომელსაც	 მიიღებთ	 მომხმარებლებთან	
საუბრისას,	 	 სავაჭრო	 ასოციაციებში	 ან	
სამრეწველო	კონფერენციებზე,	იმ	პირობით,	
თუ	 ისინი	 არ	 ასოცირდება	 კერძო	 და	
ანტიკონკურენტულ	პრაქტიკასთან.

გარდა	 ამისა,	 შეგიძლიათ	 გამოიყენოთ	
ინფორმაცია,	 რომელიც	 კონკურენტის	 მიერ	
შეთავაზებული	 იქნა	 მომხმარებლზე,	 იმ	
პირობით,	 თუ	 ეს	 ინფორმაცია	 არ	 იქნება	
პირადი.	თუ	ინფორმაცია	ეხება	მთავრობის	
მიერ	 გამოცხადებულ	 ტენდერს,	 ყოვეთვის	

ისარგებლეთ	იურიდიული	დეპარტამენტისა	
და	 თქვენი	 მენეჯერის	 კონსულტაციით,	
სანამ	 გამოიყენებთ	 ან	 გაავრცელებთ	 ამ	
ინფორმაციას.	 თავიდან	 უნდა	 აიცილოთ	
არასათანადო	 ინფორმაციის	 შეგროვების	
შთაბეჭდილება.	 არასოდეს	 შეეცადოთ	
შეიძინოთ	ან	მოიპოვოთ	სხვა	თაღლითური	
საშუალებებით,	 კონკურენტის	 პირადი	 ან	
კონფიდენციალური	 ინფორმაცია.	 როდესაც	
თქვენ	 მიიღებთ	 ასეთ	 ინფორმაციას,	
დაუყოვნებლივ	 დაუკავშირდით	
იურიდიულ	დეპარტამენტს.

8.3     წინა მომხმარებელთა 
კონფიდენციალური ინფორმაცია

ზოგჯერ	 ახალი	 თანამშრომელი,	
შესაძლოა	 ფლობდეს	 კონფიდენციალური	
და	 პირადი	 ინფორმაციას	 მათი	 წინა	
დამსაქმებლებიდან	 გამომდინარე,	 ჩვენი	
კონკურენტების	 მომხმარებლების	 და	
პარტნიორების	შესახებ:

• სპეციალური	ტექნიკური,	საპროექტო	ან	
დამუშავების	მონაცემები

• სავაჭრო	საიდუმლოებები	ან	
კონფიდენციალური	ინფორმაცია

• წინა	დამსაქმებლის	მიერ	
ლიცენზირებული	პროგრამული	
უზრუნველყოფა

• ნებისმიერი	ინფორმაცია,	რომელიც	
არ	არის	საჯაროდ	გამჟღავნებული,	
მიჩნეულია	კონფიდენციალურ	
ინფორმაციად

თქვენ	პატივი	უნდა	სცეთ	ამ	ინფორმაციის	
კონფიდენციალურობას.	 არასოდეს	
სთხოვოთ	 თანამშრომელს,	 გაამჟღავნოს	
წინა	 დასაქმებიდან	 მოპოვებული,	
კონფიდენციალური	 ან	 საკუთრების	
შესახებ	 ინფორმაცია	 ან	 დაარღვიოს	
კონფიდენციალურობის	 ხელშეკრულება	
წინა	დამსაქმებელთან.	თუ	თანამშრომელი	
გთავაზობთ	 ასეთი	 ინფორმაციის	
გამოვლენას,	უარი	თქვით	შეთავაზებაზე.

მესამე მხარის ინფორმაციის ეთიკურად 
და პასუხისმგებლობით გამოყენება

“ფარდობითობის	
კანონი	

ფიზიკაში	
მოქმედებს,	

ეთიკა	უპირობოა”
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9მენეჯმენტის ეთიკისა და 
შესაბამისობის კომიტეტი; ეთიკის 

კომიტეტის ცხელი ხაზი
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-		თავი	9		-

9.1    მენეჯმენტის ეთიკისა და 
შესაბამისობის კომიტეტი

მისია

ეთიკა	არის	ENKA–	ს	ერთ	–	ერთი	მთავარი	ღირებულება:	
”ჩვენ	 უკომპრომისო	 ვართ	 კორუფციასთან	
ბრძოლის,	 პატიოსნებისა	 და	 სამართლიანობის	
მხრივ“.	 	 ეთიკა	 და	 შესაბამისობის	 აღმასრულებელი	
კომიტეტი	 (კომიტეტი)	 შეიქმნა	 იმ	 მიზნით,	 რომ	
უზრუნველყოფილი	იყოს	ეთიკისა	და	შესაბამისობის	
პროგრამის	 მიერ	 ამ	 მნიშვნელოვან	 ღირებულებათა	
დაცვა.	გარდა	ამისა,	კომიტეტი,	კომპანიას	ეხმარება,	
ეფექტური	 ეთიკისა	 და	 შესაბამისობის	 პროგრამის	
წარმართვაში,	 განსაზღვრავს	 პრინციპებს,	რომლებიც	
ამგვარი	 პროგრამის	 საფუძველს	 წარმოადგენს	 და	
მუდმივად	 ახალისებს	 კორპორატიულ	 კულტურას,	
რომელიც	 ხაზს	 უსვამს	 ეთიკურ	 საქმიანობას	 და	
კანონის	დაცვას.			

მოქმედების არეალი

კომიტეტის	მოქმედების	სფერო	მოიცავს	შემდეგს:

1. ეთიკისა	და	 შესაბამისობის	 პროგრამის	 მართვის	
უზრუნველყოფა	 	და	ზედამხედველობა	უფროსი	
მენეჯმენტის	მიერ.

2. აღმასრულებელი	 საბჭოსთვის	 რეკომენდაციების	
მიცემა	 პროგრამის	 ეფექტურობის	 შეჯამების	
გზით,	რათა		უზრუნველყოფილი	იქნას	კომპანიის	
ეთიკისა	და	შესაბამისობის	ეფექტური	პროგრამა.

3. კომპანიაში	 ჩამოსაყალიბებელი	 ჯგუფებისა	
და	 პროექტების	 ფუნქციური	 საქმიანობის	
მხარდაჭერა	 და	 გაძლიერება,	 პროგრამების	
განსახორციელებლად.	ბიზნესის	ეთიკური	ქცევის	
ხელშეწყობა	 კომპანიის	 საქმიანობის	 ყველა	
საფეხურზე.

4. სახელმძღვანელო	 ინფორმაციის	 მიწოდება	
ENKA-ს	 პრეზიდენტუისთვის,	 აღმასრულებელი	
კომიტეტის	 თავმჯდომარისა	 და	 სხვა	
კორპორატიული	 მენეჯერებისათვის,	
იმის	 საგარანტიოდ	 რომ	 ეთიიკისა	 და	
შესაბამისობის	 მათი	 პროგრამები	 სათანადოდაა	
უზრუნველყოფილი	შესაბამისი	რესურსებით.

5. პერიოდული	 შემოწმებების	 ჩატარება	 და	
იმ	 სფეროების	 იდენტიფიკაცია,	 სადაც	
საჭიროაპროცესების	 გაუმჯობესება	 ეთიკური	
ბიზნესურთიერთობებისა	 და	 სამართლებრივი	

შესაბამისობის	 კუთხით	 იგი	 გარკვეულ	
დროს	 ახორციელებს	 აუდიტს,კომპანიის	
ქვედანაყოფებში,	 ბიზნესის	 ეთიკური	 ქცევისა	
და	 კომპანიის	 	 შესაბამისობის	 დაცვის	 მიზნით.	
განსაზღვრავს	 იმ	 სფეროებს,	 რომლებიც	
საჭიროებს	პროცესების	გაუმჯობესებას	შესაბამის	
ორგანიზაციებში.

მიზნები

კომიტეტი:	

1. ზედამხედველობას	 უწევს	 კომპანიის	
საქმიანობის	 მიმდინარეობასა	 და	 კომპანიის	
ეთიკისა	 და	 შესაბამისობის	 პროგრამის	 მუდმივ	
გაუმჯობესებას,	 ქვემოთ	 მოცემული	 საკითხების	
პერიოდული	განხილვის	გზით:

• ეთიკისა	და	შესაბამისობის	ღონისძიებები,	
როგორც	კორპორატიულ	დონეზე,	ისე	
კომპანიის	ყველა	ქვედანაყოფში	(მათ	
შორის	იგულისხმება	პროექტები	მსოფლიო	
სხვადასხვა	ადგილებში).

• კორპორატიული	და	პროექტებზე	
დაფუძნებული	ეთიკისა	და	შესაბამისობის	
სასწავლო	გეგმები	და	ამ	გეგმების	
საფუძველზე	კომპანიის	პერფორმანსი.

• ეთიკის	ცხელი	ხაზის	სტატისტიკა	და	
ტენდენციები.

• კომპანიის	მასშტაბით	ეთიკის	სასწავლო	და	
ცნობიერების	ამაღლების	პროგრამები.

• შიდა	მონიტორინგის	ღონისძიებები,	
ჩატარებული	კომპანიის	პოლიტიკის,	
კანონების,	რეგულაციებისა	და	იურიდიული	
პასუხისმგებლობის	შესაბამისობის	
უზრუნველსაყოფად.		

2. იგი	 შეიმუშავებს	 საკვანძო	 კრიტერიუმებს,	
რომლებიც	უნდა	იქნას	გამოყენებული	კომპანიისა	
და	 განყოფილებების	 დონეზე	 ეთიკისა	 და	
შესაბამისობის	 პროგრამისთვის	 და	 წარუდგენს	
მას	აღმასრულებელ	საბჭოს.

3. იძლევა	 შეთავაზებებს,	 რომ	 კომპანიამ	
შეიმუშაოს	 ან	 განაახლოს	 თავისი	 პოლიტიკა	
ეთიკისა	და	შესაბამისობის	სფეროებში	ბიზნესის	
სტრატეგიის,	 რისკების,	 მარეგულირებელი	 და	
სამართლებრივი	მოთხოვნების	შესაბამისად.

მენეჯმენტის ეთიკისა და 
შესაბამისობის კომიტეტი

-		თავი	9		-

მოქმედი პრინციპები
1. კომიტეტის	 რეგულარული	 სხდომები	 ტარდება	
თითოეული	 აღმასრულებელი	 საბჭოს	 სხდომის	
დაწყებამდე,	 სადაც	 თანათავმჯდომარეებმა	
უნდა	 მიაწოდონ	 ინფორმაცია.	 როდესაც	
დამატებითი	 შეხვედრები	 იქნება	 საჭირო,	 ისინი	
მოეწყობა	 აღმასრულებელი	 საბჭოს	 ან	 კომიტეტის	
თავმჯდომარის	მიერ	განსაზღვრულ	საკითხებზე.

2.	 კომიტეტი	 იკრიბება	 არანაკლებ	 ორჯერ	 ყოველ	
კალენდარულ	წელს.	ყოველი	შეხვედრის	დაწყებამდე	
კომიტეტის	თავმჯდომარე	დღის	წესრიგს	და	საჭირო	
დამხმარე	მასალებს	გადასცემს	მონაწილეებს.

3.	 გენერალური	 მენეჯერისა	 და	 მთავარი	
აღმასრულებელი	დირექტორის	თხოვნის	საფუძველზე,	
კომიტეტის	თანათავმჯდომარეები	 აღმასრულებელი	
საბჭოს	 სხდომებზე	 წარმოადგენენ	 განახლებულ	
ინფორმაციას	 ეთიკისა	 და	 შესაბამისობის	
საქმიანობის	შესახებ	და	რეკომენდაციებს.

წევრობა

კომიტეტის	 თანათავმჯდომარეები	 და	 უფროსი	
წევრები	 განისაზღვრებიან	 კომიტეტის	 მუდმივი	
წევრების	 მიერ	 და	 ინიშნებიან	 გენერალური	
მენეჯერისა	 და	 მთავარი	 აღმასრულებელი	
დირექტორის	მიერ.	

კომიტეტის	მუდმივი	წევრები:

• მთავარი	იურიდიული	მრჩეველი	(აღმასრულებელი	
საბჭოს	წევრი)

• ფინანსური	დირექტორი	(გენერალური	მენეჯერის	
თანაშემწე)

• ხარისხის,	შრომის	უსაფრთხოებისა	და	ეთიკის	
დეპარტამენტის	დირექტორი	

კომიტეტის	ასოცირებული	წევრები:

• ცენტრალური	ფინანსური	კონტროლის	მენეჯერი

• ცენტრალური	ფინანსების	მენეჯერი

• ადამიანური	რესურსებისა	და	ადმინისტრაციის	
კორპორატიული	დირექტორი

• შრომის	უსაფრთხოების	კორპორატიული	დირექტორი

• კორპორატიული	პასუხისმგებლობის	მენეჯერი

• კორპორატიული	ხარისხის	მენეჯერი

• უფროსი	იურისტი

• დიზაინის	ცენტრის	მენეჯერები

კომპანიის	 პროექტის	 აღმასრულებელი	 ჯგუფები	
კომიტეტში	 წარმოდგენილია	 უფროსი	 წევრით,	
რომელსაც	 ნიშნავს	 შესაბამისი	 აღმასრულებელი	
კომიტეტის	 წევრი	 და	 ამტკიცებენს	
თანათავმჯდომარეები.

9.2    ეთიკის კომიტეტის ცხელი ხაზი

ENKA	 მნიშვნელობას	 ანიჭებს	 ღია	 და	 გამჭვირვალე	
კომუნიკაციას.	კომპანიას	აქვს	ეთიკის	ხაზი,	იმისათის	

რომ	 თანამშრომლებმა	 განაცხადონ	 ქმედებების	
შესახებ,	რომლბიც	არღვევს	 ENKA-	 ს	 ქცევის	კოდექსს	
ან	კომპანიის	პოლიტიკას.

ამგვარი	 ეჭვის	 წარმოშობისას,	 ჩვენ	 რეკომენდაციას	
ვუწევთ	 თანამშრომლებს,	 რომ	 დაუკავშირდნენ	
სათაო	 ოფისის,	 ხელმძღვანელს	 ან	 ადგილობრივი	
პროექტის	 მენეჯერს.	 იმ	 შემთხვევაში,	 თუ	 მათი	
პრობლემები	და	ეთიკის	წესის	შესაძლო	დარღვევები	
არ	მოგვარდება	ამ	გზით,	თანამშრომლებს	შეუძლიათ	
დაუკავშირდნენ	სათაო	ოფისს	ეთიკის	ცხელი	ხაზის	
ნომრის	გამოყენებით.

დარღვევების	 ან	 არასათანადო	 ქცევის	 ზოგიერთი	
სახეობის,	ჩამონათვალი:

• ფინანსური	 ანგარიშგების	 და	 შიდა	 აუდიტის	
საკითხები.

• გარემოს	 დაცვის,	 ჯანმრთელობისა	 და	
უსაფრთხოების	საკითხები.

• სამუშაო	 ადგილებზე	 დავები	 და	 უფლებების	
გადამეტება.

• ინფორმაციის	 დაცვა	 და	 მონაცემთა	
კონფიდენციალურობა.

• მუქარა	და	ფიზიკური	ძალადობა.

• იურიდიული	და	მარეგულირებელი	საკითხები.

• ადამიანის	უფლებებისა	და	შრომითი	უფლებების	
პრობლემები	და	/	ან	საეჭვო	დარღვევები.

• მექრთამეობა	და	გადამეტებული	საჩუქრები.

• უსამართლო	და	პირადი	სარგებლის	მიღება.

• კონფიდენციალური	ინფორმაციის	გაჟონვა.

• მენეჯერები,	რომლებიც	იყენებენ	დასაქმებულებს	
თავიანთ	კერძო	სამუშაოებისთვის.

• შრომითი	საქმიანობის	უსამართლო	შეფასება.

• თანამშრომლებთან	არათანაბარი	მოპყრობა.

• დაუდევრობა	და	არასწორი	საქციელი

ეთიკის ცხელი ხაზის საკონტაქტო 
ინფორმაცია

ENKA	ეთიკის	ცხელი	ხაზი:

ტელ:	+90	(212)	376	10	10

ENKA	იღებს	ვალდებულებას,	მაქსიმალურად	დაიცვას	
კონფიდენციალურობა.	 დაუშვებელია	 სამაგიეროს	
გადახდა	 მათთვის,	 ვინც	 კეთილი	 ნებით	 აკეთებს	
შეტყობინებას.	 ENKA	 ეთიკის	 ცხელი	 ხაზი	 მუშაობს	
მიუკერძოებლად	 და	 დამოუკიდებლად,	 ეთიკური	
წესების	 დარღვევისა	 და	 შესაძლო	 დარღვევების	
მოძიებისა	და	პრობლემის	გადაჭრის.

ENKA	ეთიკის	ცხელ	ხაზზე	დაკავშირება	შესაძლებელია:	
ორშაბათი	 და	 პარასკევი	 09:00	 დან	 18:00	 საათამდე.	
შეტყობინების	 გაკეთება	 შესაძლებელია:	 თურქულ,	
ინგლისურ,	რუსულ,	ყაზახურ	ენებზე.



მისამართი: Balmumcu Mah., Zincirlikuyu Yolu No: 10, 34349 
Beşiktaş / Istanbul

ტელ: +90 (212) 376 10 00 (pbx) ფაქსი: +90 (212) 272 88 69
e-mail: enka@enka.com web: https://enka.com 
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