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ENKA– ს მიერ განხორციელებული ყველა საქმისა და 
პროექტის უკან დგას მისი კორპორატიული ფასეულობები, 
რომლებიც განსაზღვრავს ბიზნესის კეთების წესს, 
ამყარებს ბიზნეს საქმიანობის კულტურას და ხედვას. 
აღნიშნულ ფასეულობებს იზიარებს ENKA– ს თითოეული 
თანამშრომელი.

• ნდობა: ურთიერთნდობაზე, პატივისცემასა და 
წარმატებაზე დაფუძნებული ღია ურთიერთობა 
თანამშრომლებთან. 

• პასუხისმგებლობა: უკომპრომისო პასუხისმგებლობა 
ხარისხის, ჯანმრთელობის, უსაფრთხოების და გარემოს 
დაცვის საკითხებთან დაკავშირებით.

• სოლიდარობა: წარმატების სიხარულის გაზიარება და 
წარუმატებლობისას ერთად დგომა.

• მხარეების ჩართულობა: დაინტერესებული მხარეების 
ჩართვა ჩვენს პროცესებსა და გადაწყვეტილებების 
მიღების მექანიზმებში, დისკრიმინაციული ან 
ცრუ შეხედულებების საფუძველზე რომელიმე 
დაინტერესებული მხარის გამოკლების გარეშე.

• კეთილსინდისიერება: გამონაკლისის გარეშე, ჩვენს 
ყველა ოპერაციებში ვიმოქმედოთ შესაბამისი კანონების, 

რეგულაციებისა და საერთაშორისოდ აღიარებული 
ეთიკური ღირებულებების შესაბამისად.

• ინოვაციური გამჭრიახობა: ჩვენი პრიორიტეტებია 
ხარისხი,  ინოვაცია და სრულყოფილება. 

• მეურვეობა: პასუხისმგებლობის გაცნობიერება 
საქმიანობის ყველა ეტაპზე და აღნიშნული 
პასუხისმგებლობის ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება 
კომპანიის ფუნქციონირების მთელს პერიოდში, 
სოციალური, გარემოსდაცვითი და ეკონომიკური 
ასპექტების გათვალისწინებით. 

• სოციალური და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 
კონცეფცი: ორიენტაცია კორპორატიულ სტაბილურობაზე, 
რაც უზრუნველყოფს ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და 
სოციალური პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას შიდა და 
გარე დაინტერესებული მხარეების მიმართ.

• გამჭვირვალობა: მკაფიო დამოკიდებულების განსაზღვრა 
კომპანიის გადაწყვეტილებებთან და საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომლებიც გავლენას ახდენს გარემოზე, 
საზოგადოებასა და ეკონომიკაზე, ამავდროულად - 
უზრუნველყოფს  გულახდილ და კეთილსინდისიერ 
კომუნიკაციას დაინტერესებულ მხარეებთან.

დავაპროექტოთ, ავაშენოთ და ჩავაბაროთ დამკვეთს 
უსაფრთხო, მაღალხარისხიანი და ეკონომიკურად 
ეფექტური სამშენებლო პროექტები გრაფიკით 
გაწერილ ვადაში, პარალელურად, კომპანია 
„ენკას“ თანამშრომლებს შევთავაზოთ ხარისხიანი 
შრომითი ურთიერთობებისა და კარიერული ზრდის 
შესაძლებლობები.

ჩვენი ხედვა

ჩვენი მისია

ჩვენი ფასეულობები

ვიყოთ საერთაშორისო ბაზარზე მოქმედი, ერთ -ერთი საუკეთესო და 
ინოვაციური საინჟინრო და სამშენებლო კომპანია.
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ჩვენი წესების 
შესახებ

1.1. რას წარმოადგენს კომპანია 
„ენკას“ ბიზნეს ქცევის წესები? 

ბიზნესის ქცევის კოდექსი არის ENKA- 
ს ვალდებულების გამოვლინება, 
განახორციელოს თავისი საქმიანობა 
მსოფლიო მასშტაბით, ბიზნეს ეთიკის 
უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისად. 
ENKA- ს ბიზნეს ქცევის კოდექსი ემყარება 
კომპანიის კორპორატიულ ფასეულებებს, 
ასევე შესაბამის კანონმდებლობას, რომელიც 
არეგულირებს კომპანიის საქმიანობას. 
კოდექსი ეხმარება თანამშრომლებს იმ 
ეთიკური და შესაბამისობის პოტენციური 
პრობლემების ამოცნობასა და გადაწყვეტაში, 
რომლებიც შეიძლება, წარმოეშვათ 
ყოველდღიურ საქმიანობაში. ეს წესები 
მოიცავს ზოგად ინფორმაციასა და შესაბამის 
რეკომენდაციებს იმასთან დაკავშირებით, 
თუ როგორ უნდა იქცეოდეს ENKA– ს 
თანამშრომელი როგორც მუშაობის 
პერიოდში, ისე სამუსაოსგან თავისუფალ 
დროს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დოკუმენტი 
შეიძლება, არ მოიცავდეს ყველა შესაძლო 
სიტუაციას, რომლებშიც შეიძლება, 
აღმოჩნდნენ ENKA- ს თანამშრომლები. 
კომპანია მოუწოდებს თანამშრომლებს, რომ 
მოახდინონ რეაგირება და შეატყობინონ 
კომპანიას ეთიკასა და შესაბამისობის 
საკითხთან დაავშირებული ნებისმიერი 
პრობლემის შესახებ, ასევე, მოითხოვონ 
პასუხი ნებისმიერ შეკითხვაზე, რომლებიც 
შესაძლოა, რომ ჰქონდეთ. პრობლემის 
შესახებ, თანამშრომელმა, პირველ რიგში, 
უნდა მიმართოს უშუალო ხელმძღვანელებს ან 
უმაღლეს ხელმძღვანელობას, ხოლო შემდეგ 
- ეთიკის ცხელ ხაზს ან  არსებობს საკითხი, 
რომელიც თანამშრომლებს აინტერესებთ, 
თანამშრომლებს სთხოვენ, პირველ რიგში, 
მიმართონ თავიანთ ხაზის მენეჯერებს ან 
უფროს მენეჯერებს, ეთიკის ცხელ ხაზს ან 
კორპორატიული პასუხისმგებლობისა და 
შიდა ინსპექტირების დეპარტამენტს. 

ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, 
გთხოვთ, მიმართოთ კორპორატიული 
პასუხისმგებლობისა და შიდა ინსპექტირების 
დეპარტამენტს ან მოგვწეროთ იმეილი 
მისამართზე ethics@enka.com.

1.2. რას ემსახურება ქცევის წესები? 

ENKA– ს წარმატება 
პირდაპირპროპორციულია მის მიერ ბიზნესის 
ეთიკურად წარმართვის რეპუტაციასთან. 
ამ მოსაზრებით ENKA- მ გაიზიარა ბიზნესის 
სამართლიანად და კეთილსინდისიერად 
წარმოების, ასევე, თანამშრომლებთან, 
კლიენტებთან, მომწოდებლებთან, 
კონკურენტებთან, მთავრობებთან და 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის 
საყოველთაო ნორმები. კოდექსი 
აღწერს ჩვენს საყოველთაო ნორმებს და 
უზრუნველყოფს კომპანია ENKA–ს მიერ 
ბიზნესის კეთების მარეგულირებელი 
პრინციპებისა და წესების გააზრებას. 

ბიზნეს ქცევის კოდექსი უზრუნველყოფს:

• კეთილსინდისიერ და ეთიკურ 
ურთიერთობებსა და სწორი 
გადაწყვეტილებების მიღებას,

• კორპორატიული კულტურისა და 
ფასეულობების დაცვასა და შენარჩუნებას, 

• იმის გააზრებას, თუ რას ელოდება ENKA 
თავისი თანამშრომლებისგან,

• საქმიანობის განხორციელებას ENKA– 
სთან დაკავშირებული ყველა მოქმედი 
კანონის, რეგულაციისა და სტანდარტის 
შესაბამისად,

• იმას რომ თანამშრომლებმა მიიღონ 
სახელმძღვანელო ინსტრუქციები და 
ისწავლონ, თუ რა უნდა მოიმოქმედონ 
მხარდაჭერის მისაღებად, საჭიროებისას.

1.3. ვინ უნდა დაიცვას ქცევის 
წესები?  

ბიზნესის ქცევის კოდექსი ვრცელდება ყველა 
თანამშრომელზე, ბიზნეს პარტნიორზე, 
ქვეკონტრაქტორზე, კონსულტანტზე, 
წარმომადგენელსა და მათ თანამშრომლებზე 
მსოფლიო მასშტაბით, მათ შორის ENKA- 
სა და მისი შვილობილი კომპანიების 
დირექტორთა საბჭოების ჩათვლით. ENKA, 
მასთან თანამშრომლობაში მყოფი ყველა 
მხარესგან ითხოვს, რომ იმოქმედონ ბიზნეს 
ქცევის აღნიშნული კოდექსის შესაბამისად.

1.4. რას მოველით „ენკას“ 
თანამშრომლებისგან?  

ბიზნეს ქცევის კოდექსის დაცვის გარდა, ENKA 
თანამშრომლებისგან მოელის ქმედებებს, 
რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემოთ:

• ცოდნა, გაცნობიერება და 
განახორციელება კანონებისა და 
რეგულაციების მოთხოვნებისა, რომლებიც 
დაკავშირებულია მათი სამუშაოდან 
გამომდინარე პასუხისმგებლობებთან,

• კომპანია ENKA- ს პოპულარიზაცია და 
წარმომადგენლობა მაქსიმალურად იმ 
ფასეულობებისა და მისიის შესაბამისად, 
რომლითაც ხელმძღვანელობს კომპანია,

• კომპანია ENKA– ს ბიზნეს ქცევის კოდექსის 
სასწავლო კურსის გავლა და კოდექსის 
ტექსტის გადამეორება ყოველწლიურად, 

• ENKA– ს შრომის ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების, ხარისხისა და სოციალურ-
ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 
პოლიტიკისა და მასთან დაკავშირებული 
ყველა პროცედურის ცოდნა, 
გაცნობიერება და განხორციელება,  

• სამუშაოსთან დაკავშირებული 
რისკების ამოცნობა და მათი მართვის 
უნარი, ხოლო გაურკვევლობისას, 
შესაბამის სამსახურებთან ან პირებთან 
კონსულტაცია,

• დარწმუნება იმაში, რომ კომპანიასთან 
თანამშრომელ ყველა მესამე მხარეს 
გათვითცნობიერებული აქვს კომპანიის 
ქცევის კოდექსის დაცვის ვალდებულება, 

• შესაბამისი საკომუნიკაციო არხების 
საშუალებით შეტყობინების მიწოდება, 
კოდექსის ნებისმიერი საეჭვო დარღვევის 
შესახებ,  

• კოდექსის დარღვის შესაძლო 
შემტთხვევების გამოძიების პროცესში 
თანამშრომლობა. 
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კომპანია „ენკას“ ბიზნეს ქცევის წესები

About Our Rules

1.5. რას მოველით 
მენეჯერებისგან? 

მენეჯერები პასუხისმგებელნი არიან ეთიკისა 
და ქცევის შესაბამისობის კულტურის 
სტიმულირებაზე, იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ ადამიანებს ეპყრობოდნენ პატივისცემით 
პოზიტიურ სამუშაო გარემოში. კომპანიის 
სტაბილური განვითარების, ეთიკისა და 
შესაბამისობის, შრომის უსაფრთხოებისა და 
ხარისხის პრინციპებისა და პროცედურების 
გაძღოლის გარდა, მენეჯერებს აკისრიათ 
დამატებითი პასუხისმგებლობა კოდექსთან 
დაკავშირებით, როგორც ეს ქვემოთაა 
მოცემულია.

• კარგი მაგალითის მიცემა კოდექსის, 
შესაბამისი პოლიტიკისა და 
პროცედურების მუდმივი დაცვით. 

• სპეციალიზირებულ ტრენინგებსა 
და სერტიფიცორების პროცესში 
მონაწილეობის მნიშვნელობაზე 
ყურადღების გამახვილება, 
პარალელურად თანამშრომლებისა 
და სხვა დაინტერესებული 
მხარეებისთვის (ბიზნეს პარტნიორები, 
ქვეკონტრაქტორები და ა.შ.) დახმარების 
გაწევა შესაბამისი წესების, პოლიტიკისა 
და პრაქტიკის გააზრებაში. 

• იმის უზრუნველყოფა, რომ 
თანამშრომლებმა გამონახონ საჭირო 
დრო ეთიკისა და შესაბამისობის ნორმების 
შესახებ მათთვის განკუთვნილი სწავლების 
დროულად დასრულებისთვის.

• თანამშრომლების ენთუზიაზმის 
წახალისება იმ კუთხით, რომ დასვან 
შეკითხვები და ისაუბრონ პრობლემებზე.

• ახალი თანამშრომლების ინფორმირება 
კოდექსის შესახებ და მათთვის რჩევის 
მიცემა, თუ სად შეუძლიათ, მიიღონ 
კონსულტაცია და დახმარება.

• ნებისმიერი დადგენილი ან სავარაუდო 
გადაცდომისთვის ახლო თვალყურის 
დევნება, საჭიროებისამებრ, შესაბამისი 
დეპარტამენტების ინფორმირება და 
სათანადო ზომების მიღება.

• მხარდაჭერის აღმოჩენა იმ 
თანამშრომლებისთვის, რომლებიც 
ასახელებენ პრობლემებს ან 
კეთილსინდისიერად იძლევიან 
ინფორმაციას პოტენციური პრობლემების 
შესახებ, თუნდაც ეს არ შედიოდეს მათი 
მენეჯერული კომპეტენციის ფარგლებში.

• არასდროს დაშვება შურისძიებითი 
ქმედებისა და სამაგიეროს გადახდისა 
ნებისმიერი ფორმით მათ მიმართ, 
ვინც ეხმარება გამოძიებას ან 
კეთილსინდისიერად საუბრობს 
პრობლემების შესახებ. კორპორატიული 
პასუხისმგებლობისა და შიდა 
კონტროლის დეპარტამენტში ან ეთიკის 
ცხელ ხაზზე შეტყობინების გაგზავნა 
კოდექსის შესაძლო დარღვევის შესახებ 
ინფორმაციის არსებობისას. აღნიშნული 
პროცესის მსვლოლობისას დაცული 
უნდა იყოს კონფიდენციალურობა სხვა 
თანამშრომლებთან მიმართებაში. 
ისგან. პირადად არ იწყებს გამოძიებას 
გაზრდილი შეშფოთების გამო. გამოძიების 
ერთპიროვნულად განხორციელება 
დაუშვებლობა კონკრეტულ 
პრობლემასთან დაკავშირებით.

• სატანადო სამუშაო პირობების 
უზრუნველყოფა და დავალებების 
სამართლიანი განაწილება გუნდის 
წევრებს შორის; დასაქმებულთა 
საშუალებით პირადი სამუშაოების 
შესრულების დაუშვებლობა.

1.6. რას მოველით ბიზნეს 
პარტნიორებისგან? 

მომწოდებლებმა, 
ქვეკონტრაქტორებმა, 
კონსულტანტებმა, 
წარმომადგენლებმა და 
სხვა მესამე მხარეებმა 
(დაინტერესებული მხარეები) 
საქმიანობის პროცესში უნდა 
დაიცვან ENKA– ს ბიზნეს ქცევის 
კოდექსისა და მიმწოდებელთა 
ქცევის კოდექსი. ბიზნეს ქცევის 
კოდექსისა და მიმწოდებლის 
ქცევის კოდექსის მიმდინარე 
ვერსიები ხელმისაწვდომია ამ 
საიტზე.

1.7. რა ხდება იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ადგილობრივი 
კანონები, წესები და ადათები 
წინააღმდეგობაში მოდის 
ქცევის წესებთან? 

ENKA და მისი წარმომადგენელი კომპანიები 
ოპერირებენ მთელ მსოფლიოში და, ამიტომ, 
ადგილობრივი კანონები და რეგულაციები 
იმ ქვეყნებში, სადაც ENKA მუშაობს, ზოგჯერ 
შეიძლება, წინააღმდეგობაში მოვიდეს 
ამ კოდექსთან. ENKA აღიარებს და პატივს 
სცემს ყველა იმ ქვეყნის შესაბამის კანონებს, 
რეგულაციებს, კანონმდებლობასა და 
წესჩვეულებებს, სადაც ის მუშაობს. თუმცა, 
თავიდან უნდა იქნას არიდებული ისეთი 
ქმედებები, რომლების ეწინააღმდეგება 
საყოველთაო ბიზნეს ეთიკასა და ENKA-ს 
ბიზნეს ქცევის კოდექსს, რომელიც 
აღნიშნული საყოველთაო წესების 
შესაბამისადაა შემუშავებული. ასეთ 
შემთხვევებში საჭიროა კონსულტაცია ENKA-ს 
იურიდიულ დეპარტამენტთან. 

უმკაცრესი სტანდარტები უნდა იქნას 
გამოყენებული კოდექსსა და მოქმედ 
ადგილობრივ სამართლებრივ მოთხოვნებს 
შორის შეუსაბამობის გამოვლენისას.

https://www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/
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2.1 რა მოსდევს შედეგად ქცევის წესების 
დარღვევას? 

12

2.2 პრობლემის წამოჭრა 12

2.3 ნულოვანი ტოლერანტობა რეპრესიებს 13

2.1. რა მოსდევს შედეგად ქცევის 
წესების დარღვევას? 

ENKA– ს ბიზნეს ქცევის კოდექსისა 
და შესაბამის კანონების დაცვა არის 
სავალდებულო, რასთან დაკავშირებითაც 
მიმდინარეობს მკაცრი აუდიტი და 
მონიტორინგი. კოდექსისა და მასთან 
დაკავშირებული ნორმების დარღვევამ 
შეიძლება, გამოიწვიოს დისციპლინური 
სასჯელი, შრომითი ხელშეკრულების 
გაწყვეტის ჩათვლით. საჭიროების 
შემთხვევაში, ENKA– ს შეუძლია 
შეატყობინოს ხელისუფლების შესაბამის 
ორგანოს დარღვევის შესახებ, რამაც 
შეიძლება გამოიწვიოს სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობა, საჯარიმო სანქცია ან 
თავისუფლების აღკვეთა. 

გარდა ამისა, მათ, ვინც იწონებს და 
ახალისებს წესების საწინააღმდეგო ქცევებსა 
და ქმედებებს, ვინც არ აკეთებს შეტყობინებას 
წესების შესაძლო დარღვევის თაობაზე, 
როდესაც ფლობს ინფორმაციას შექმნილ 
სიტუაციაზე, ასევე, მათაც, ვინც ახორციელებს 
შურისძიებით ქმედებებს მათ წინააღმდეგ, 
ვინც ახდენს რაგირებას დარღვევის ფაქტებზე, 
შეიძლება, დაეკისროთ დისციპლინური 
პასუხისმგებლობა. შესაბამისი 
დისციპლინური ზომების შესახებ დეტალური 
ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია 
„დისციპლინური სამართალწარმოების 
პროცედურებში“(TR000-000-HR-PRO-00012).

თანამშრომელი შეიძლება 
ყოველთვის არ იყოს 
დარწმუნებული, თუ რომელია 
სწორი საქციელი კონკრეტულ 
სიტუაციაში. ასეთ შემთხვევებში, 
თანამშრომელმა, პირველ რიგში, 
უნდა შეაფასოს სიტუაცია საკუთარი 
თავისთვის შემდეგი კითხვების 
დასმით:

• ხომ არ ვარღვევ ამ საქციელით 
ENKA-ს ფუნდამენტურ კორპორატიულ 
ფასეულებებს? 

• არი ჩემი ქმედება კანონიერი და გამაჩნია 
საკმარისი უფლებამოსილება მის 
განხორციელებაზე?

• ეთიკურია ჩემი საქციელი და 
შესაბამისობაშია ENKA-ს ბიზნეს ქცევის 
კოდექსთან ან კომპანიის პოლიტიკასა და 
პროცედურებთან?

• ვიცავ კომპანიის რეპუტაციას?

• სრულად ვაცნობიერებ იმ რისკებს, რაც 
შეიძლება, მოჰყვეს ჩემს ქმედებებს?

• ჩემმა კოლეგებმა, ოჯახის წევრებმა და 
მეგობრებმა რომ იცოდნენ ჩემი საქციელის 
შესახებ, მაინც ვიფიქრებდი, რომ სწორად 
ვიქცევი?

• უპრობლემოთ შემიძლია, ვიმართლო 
თავი აღნიშნულ მდგომარეობაში 
კომპანიის ხელმძღვანელების, მათ შორის 
უმაღლესი ხელმძღვანელობის წინაშე?

• მზად ვარ, ავიღო პასუხისმგებლობა ჩემს 
ქმედებებზე?

თუ რომელიმე ამ კითხვაზე პასუხი 
უარყოფითია, ან თუ არსებობს რაიმე 
ეჭვი პასუხის გაცემისას, თანამშრომელმა 
დახმარებისთვის უნდა მიმართოს უშუალო 
ხელმძღვანელს, უფროს ხელმძღვანელს, 
კორპორატიული პასუხისმგებლობისა და 
კონტროლის დეპარტამენტს ან ეთიკის ცხელ 
ხაზს. 

ნებისმიერმა თანამშრომელმა შეიძლება, 
მიიღოს არასწორი გადაწყვეტილება ან 
დაუშვას შეცდომა. როდესაც თანამშრომლები 
იღებენ არასწორ გადაწყვეტილებას ან 
სჩადიან შეუსაბამო ქმედებას, მათ კი არ უნდა 
დაფარონ აღნიშნული ქმედება, არამედ მათ 
შესახებ უნდა შეატყობინონ მენეჯერებს ან 
მიაწოდონ ინფორმაცია ხელმძღვანელობას 
ეთიკის საკომუნიკაციო არხებით. იმის 
გათვალისწინებით, რომ მცირე შეცდომასაც 
კი შეუძლია სერიოზული შედეგების 
გამოიწვევა, ძალზედ მნიშვნელოვანია ENKA- 
ს ინფორმირება და საჭირო დროს დათმობა 
რეაგირებისთვის. 

2.2. პრობლემის წამოჭრა 

ყველა თანამშრომლის პასუხისმგებლობაა 
მოახსენონ ინფორმირება კოდექსის 
ნებისმიერი, მათ თვალწინ ჩადენილი, 
დადგენილი თუ სავარაუდო, დარღვევის 
შესახებ. პრობლემის, დარღვევის 
ან პოტენციური დარღვევის შესახებ 
შეტყობინება ENKA- ს საშუალებას აძლევს, 
დააფიქსიროს და თავიდან აიცილოს 
პოტენციური ან მიმდინარე პრობლემები. 
ENKA– ს თანამშრომლების მიერ აღნიშნულ 
შემთხვევებზე თვალის დახუჭვა რისკის 
ქვეშ აყენებს ENKA– ს ავტორიტეტს, 
პარალელურად ზრდის კომპანიის რისკს, 
დადგეს ფინანსური და სამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის რისკის წინაშე. 

მომწოდებლებთან, ქვეკონტრაქტორებთან ან 
ბიზნეს პარტნიორებთან განხორციელებულ 
ოპერაციების მიმდინარეობისას, 
თანამშრომლები ვალდებულნი არიან, 
მოახდინონ შეტყობინება კოდექსის 
ნებისმიერი ფორმით დარღვევის შესახებ. 

ENKA პატივს სცემს კონფიდენციალურობას 
და, შესაბამისად, შეტყობინებები შეიძლება, 
გაკეთდეს ანონიმურად, სურვილისამებრ, 
თურქულ, ინგლისურ, რუსულ და 
ყაზახურ ენებზე. ასეთი შეტყობინებებით 
გაზიარებული ნებისმიერი ინფორმაციის 
გამოყენება შეზღუდულია „სამსახურებრივი 
აუცილებლობის პრინციპის“ საფუძველზე 
და გამოიყენება მხოლოდ შეტყობინებაში 
აღნიშნული ფაქტის გამოსაძიებლად. 

ENKA–ს შემუშავებული აქვს სხვადასხვა 
საკომუნიკაციო არხი, რომლის მეშვეობითაც 
დასაქმებულებს შეუძლიათ თავიანთი 
პრობლემების შესახებ ინფორმაციის 
მიწოდება ან რჩევა-დარიგების მიღება. 
დასაქმებულს ნებისმიერი პრობლემის 
შესახებ საკითხის დასმა შეუძლია 
პირდაპირი საუბრის ფორმით ან 
წერილობით. მიზანშეწონილია, რომ 
თანამშრომლებმა, პრობლემის შესახებ 
ინფორმაცია, პირველ რიგში, გაუზიარონ 
თავიანთ უშუალო ხელმძღვანელს ან 
უფროს ხელმძღვანელს. იმ შემთხვევაში, 
როდესაც ეს ნაბიჯი არ არის საკმარისი, მათ 
შეუძლიათ პრობლემის შესახებ შეტყობინება 
გააკეთონ ENKA-ს ეთიკის ცხელი ხაზის ან 
ელექტრონულ ფოსტის საშუალებით, ასევე 
- მიაწოდონ ინფორმაცია კორპორატიული 
პასუხისმგებლობისა და შიდა კონტროლის 
დეპარტამენტს, ან - უშუალოდ ეთიკისა და 
შესაბამისობის აღმასრულებელი კომიტეტის 
წევრებს.

ნაწილი 2

სწორი საქმის 
კეთება

სწორი საქმის კეთება
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სწორი საქმის კეთება

ეთიკის ცხელი ხაზის (ტელეფონი ან 
ელექტრონული ფოსტა) მეშვეობით 
მიწოდებული ყველა ინფორმაცია 
კონფიდენციალურია და იგი გადაეცემა 
ეთიკისა და შესაბამისობის აღმასრულებელ 
კომიტეტს. ცხელი ხაზის აღსრულების 
ზონაში მოხვედრილი ყოველი შეტყობინება 
ექვემდებარება შეფასებას, გამოკვლევას 
და საქმის დასრულებას, რის შესახებაც 
ეცნობება მომჩივანს. აღნიშნული 
საკომუნიკაციო არხები ხელმისაწვდომია 
ENKA- სა და მისი შვილობილი 
კომპანიების თანამშრომლებისთვის, სხვა 
კომპანიებისთვის, რომლებთანაც კომპანია 
ENKA- ს აქვს საქმიანი ურთიერთობა, 
მათი თანამშრომლებისთვისა და ყველა 
დაინტერესებული მხარესთვის. 

ეთიკისა და შესაბამისობის კომიტეტის 
შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ, 
იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულზე ან 
ეთიკისა და შესაბამისობის აღმასრულებელი 
კომიტეტის პროცედურებში (TR000-000-
CR-PRO-00004), ENKA– ს კორპორატიულ 
პროცედურებს შორის.

ENKA- სა და მისი შვილობილი კომპანიების 
თანამშრომლებს მოეთხოვებათ, 
კეთილსინდისიერად და ღიად თავიანთი 
წვლილი შეიტანონ შიდა საგამოძიებო 
პროცესში, როდესაც სთხოვენ აღნიშნულ 
პროცესში მონაწილეობის მიღებას. 
გარკვეულ გარემოებებში და შესაბამისი 
კანონების საფუძველზე, ENKA– ს გამოძიების 
ფარგლებში შეუძლია, მოიპოვოს, 
შეისწავლოს და გაუზიაროს საჭირო მხარეებს 
კომპანიის აღჭურვილობების, ტექნიკისა და 
კომპიუტერების გამოყენებით დამუშავებული 
ან შენახული ნებისმიერი ინფორმაცია. 

შეტყობინებების საფუძველზე ჩატარებულ 
გამოძიებებთან დაკავშირებული დეტალების 
ნახვა შესაძლებელია ინფორმირების 
მექანიზმებსა და შიდა საგამოძიებო 
პროცედურაში (TR000-000-PRO-00002). 

2.3. ნულოვანი ტოლერანტობა 
რეპრესიებს 

ნებისმიერი სახის შურისძიება, იმ პირების 
მიმართ, რომლებიც კეთილსინდისიერად 
აკეთებენ შეტყობინებებს, ასახელებენ 
პრობლემებს, ეძიებენ დახმარებას, 
როდესაც იმყოფებიან დილემის წინაშე, 
თანამშრომლობენ მიმდინარე გამოძიებებსა 
და შემოწმებებში და უარს ამბობენ, 
მონაწილეობა მიიღონ საეჭვო, შეუსაბამო ან 
არასამართლიან საქმეებში, არასოდეს იქნება 
მხარდაჭერილი ENKA– ს მიერ და კომპანია 
არასდროს გამოიყენებს სადამსჯელო 
ზომებს ასეთი თანამშრომლების მიმართ. 
ENKA- ს თანამშრომლისთვის სამაგიეროს 
გადახდის ნებისმიერი მუქარა წარმოადგენს 
ENKA- ს ბიზნესის ქცევის კოდექსის სერიოზულ 
დარღვევას.

ENKA-ს ეთიკის ცხელი ხაზის 
სატელეფონო ნომერი:  

           +90 (212) 376 10 10 

ENKA-ს ეთიკის ელ-ფოსტის მისამართი:  

           ethics@enka.com

ENKA-ს ეთიკის ცხელ ხაზზე დარეკვა 
შესაძლებელია ორშაბათიდან პარასკევის 
ჩათვლით 09:00 სთ-დან 18:00 სთ-მდე. 

შეტყობინების გაკეთება შესაძლებელია, 
სურვილისამებრ ანონიმურად, თურქულ, 
ინგლისურ, რუსულ და ყაზახურ ენებზე.

https://www.enka.com/sustainability/home/ethics-compliance/executive-ethics-compliance-committee/
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კომპანია „ენკას“ ბიზნეს ქცევის წესები ჩვენი წესების შესახებ          სწორი საქმის კეთება          ადამიანის უფლებათა დაცვა           ქცევის ნორმები          კომპანიის რეპუტაციის დაცვა          კომპანიის აქტივების დაცვა

ENKA აცნობიერებს თავის 
პასუხისმგებლობას, დაიცვას 
ადამიანის უფლებები და მიაჩნია, 
რომ მას შეუძლია პოზიტიური როლი 
შეასრულოს იმ საზოგადოებებში, სადაც 
ის ოპერირებს. შესაბამისად, ENKA– ს 
მონაწილეობა გლობალურ ოპერაციებში 
სრულ თანხვედრაშია გაეროს 
ადამიანის უფლებათა საყოველთაო 
დეკლარაციისა და შრომის მსოფლიო 
ორგანიზაციის (შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის) ფუნდამენტური 
პრინციპებისა და დასაქმებულთა 
უფლებების დეკლარაციების მიზნებთან, 
რომლებიც ეხება ბიზნესის სექტორსა 
და სხვა შესაბამის საერთაშორისო 
პრინციპებს, „უსაფრთხოებისა და 
ადამიანის უფლებების ნებაყოფლობითი 
პრინციპების“ ჩათვლით, და, მასთან 
ერთად,  გაეროს გლობალური 
შეთანხმების პრინციპებს, რომლის 
ხელმომწერი თავადვე არის. ადამიანის 
უფლებების თვალსაზრისით, ENKA 
ასევე ითვალისწინებს „ეთგო“- ს 
სახელმძღვანელოს მულტიეროვნული 
კომპანიებისთვის და გაეროს 
სახელმძღვანელო პრინციპებს ბიზნესსაა 
და ადამიანის უფლებების შესახებ. 

ENKA– ს კორპორატიული პოლიტიკა 
და პროცედურები, ადმინისტრაციული 
პროცედურები, საზოგადოების ჩართულობის 
პროგრამები და ნებაყოფლობით 
ინიციატივებში მონაწილეობა მიზნად 
ისახავს ურთიერთსრულყოფას და ეხმარება 
ENKA– ს საკუთარი პასუხისმგებლობის 
აღსრულებაში ადამიანის უფლებების დაცვის 
კუთხით. ENKA– ს პოლიტიკა, მათ შორის მისი 
სოციალურ-ეკონომიკური პასუხისმგებლობის 
პოლიტიკა, ENKA-ს ბიზნეს ქცევის კოდექსი 
და ENKA-ს მიმწოდებლების ქცევის კოდექსი, 
შემუშავებულია ENKA– ს ადამიანის 
უფლებების პოლიტიკის საფუძველზე და, 
მასთან დაკავშირებული რისკების მართვის 
მიზნით.

ENKA სათანადოდ ზრუნავს იმაზე, რომ 
აღმოაჩინოს და აღმოფხვრას ადამიანის 
უფლებებთან დაკავშირებული ნებისმიერი 
რისკი, რომელიც შესაძლოა, წარმოექმნას 
კომპანიის ოპერაციებსა და ღირებულებათა 
ჭაჭვში ჩართულ ადამიანებს. ENKA-ს ყველა 
ოპერაცია და ინვესტიცია ფასდება ადამიანის 
უფლებების დაცვასთან შესაბამისობის 
ფონზე.  ასეთი შეფასებებით ხდება ადამიანის 
უფლებებთან დაკავშირებულ რისკების 
იდენტიფიცირება და  ხორციელდება 
ძალისხმევა ამ რისკების აღმოფხვრის, 
შემცირებისა თუ გაკონტროლების 

მიზნით. როდესაც დგინდება ENKA-ს 
საქმიანობიდან გამომდინარე უარყოფითი 
გავლენა ადამიანის უფლებებზე, იგი 
ვალდებული ხდება, უზრუნველყოს 
საჭირო გადაწყვეტილებების მიღება ან 
ითანამშრომლოს აღნიშნული გავლენის 
უარყოფითი შედეგების სამართლიანი 
კომპენსაციისთვის. ENKA ცდილობს მხარი 
დაუჭიროს შეთანხმების მიღწევას ისეთ 
შემთხვევებში, როდესაც, მესამე პირებთან 
ურთიერთობისას, იგი დაკავშირებულია ან 
მონაწილეობს ზემოაღნიშნული უარყოფითი 
გავლენის მქონე საქმიანობაში. 

3.1. ბავშვთა შრომის, იძულებითი 
შრომისა და ადამიანის 
ტრეფიკინგის დაუშვებლობა 

ENKA ინარჩუნებს ნულოვანი ტოლერანტობის 
პოლიტიკას ბავშვთა შრომის, ადამიანებით 
ვაჭრობის, იძულებითი და სავალდებულო 
შრომის, თანამედროვე მონობის, 
არარეგისტრირებული/არალეგალური 
შრომისა და პროსტიტუციის მიმართ. 
ბავშვთა შრომა და იძულებითი შრომა 
მკაცრად იკრძალება კომპანიის მთლიან 
ღირებულების ჯაჭვში, მათ შორის ENKA- 
ს და მისი შვილობილი კომპანიების 
საქმიანობაში, ასევე მომწოდებლებისა 
და ქვეკონტრაქტორების საქმიანობაში და 
ეს კომპანიები ექვემდებარება წინასწარ 
შეფასებასა და აუდიტს აღნიშნულ 
კონტექსტთან მიმართებაში. 

ENKA– ს თანამშრომლები ვალდებულნი 
არიან გააცნობიერონ კანონები და რისკები, 
რომლებიც დაკავშირებულია ბავშვთა 
შრომასთან, იძულებით შრომასთან 
და ადამიანებით ვაჭრობასთან, რა 
შემთხვევებსაც შეიძლება, შეესწრონ  
მუშაობის დროს, შეეცადონ იმის 
უზრუნველყოფას, რომ ENKA-მ არ 
ითანამშრომლოს იმ მომწოდებლებთან, 
ქვეკონტრაქტორებთან ან სხვა საქმიან 
პარტნიორებთან, რომლებიც ჩართულნი 
არიან ზემოაღნიშნულ საქმიანობებში 
და წარადგინონ საკუთარი საჩივრები ამ 
ფაქტებთან დაკავშირებით.  

ENKA- სა და მის შვილობილ კომპანიებში 
სამუშაოზე აყვანის კანდიდატებს არასოდეს 
ეკისრებათ რაიმე საფასურის გადახდა 
სამსახუსში მიღების რომელიმე ეტაპზე. 
ასასდროს ხდება დასაქმებულთა სამგზავრო 
ან პირადობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტების ჩამორთმევა თავისუფალი 
გადაადგილების შეზღუდვის მიზნით.*

3.2. მრავალფეროვნება და 
თვითრეალიზაცია 

ENKA– ს სამუშაო ძალა შედგება მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნის ნიჭიერ პროფესიონალთა 
ჯგუფებისგან, რომლებიც თავს ვალდებულად 
თვლიან, მიაღწიონ სრულყოფილ შედეგებს 
ყველა დაინტერესებული მხარესთვის. 
ENKA ცდილობს, ისარგებლოს საკუთარი 
მრავალფეროვანი სამუშაო ძალით, 
თითოეული ადამიანის ცოდნისა და 
ნიჭის გამოყენებით, ამავდროულად 
- გააძლიაროს და განავითაროს 
მათი უნარები მრავალფეროვნების, 
ჩართულობის, განსხვავებული მიდგომის, 
კულტურათაშორისი გაგებისა და 
ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობის 
გზით. ამ თვალსაზრილით, ENKA– ს 
თანამშრომლები ვალდებულნი არიან, 
გამოიჩინონ ღირსება და პატივისცემა 
ENKA– ს თითოეული დასაქმებულის მიმართ 
და ანგარიში გაუწიოს მათი კოლეგების 
და თანამშრომლების გამოცდილებასა 
და შეხედულებებს ყველგან, სადაც კი 
ENKA-ს უხდება მუშაობა. კომპანიის 
თანამშრომლებმა, ასევე, პატივი უნდა 
სცენ კულტურულ განსხვავებულობას 
ყოველთვის, შესაბამისი სამუშაო გარემოს 
უზრუნველსაყოფად, და  სათანადო 
და სამართლიანი ფორმით იქონიონ 
ურთიერთობა ქვეკონტრაქტორებთან, 
კლიენტებთან და ადგილობრივი თემის 
წარმომადგენლებთან. 

ENKA– ს თანამშრომლები უნდა იყვნენ 
ობიექტურები ბიზნეს გადაწყვეტილებების 
მიღებისას და უნდა იზრუნონ იმაზე, რომ 
მათმა პერსონალურმა შეხედულებებმა, 
ცრურწმენებმა ან პრეფერენციებმა 
ზეგავლენა არ მოახდინოს მათ საქმიანობასა 
თუ დასაქმებასთან დაკავშირებულ 
გადაწყვეტილებაზე. თავიდან უნდა იქნას 
აცილებული სიტყვიერი ან წერილობითი 
განცხადებები, რომლებიც შეიძლება 
აღიქმებოდეს, როგორც დისკრიმინაციული, 
დამცინავი ან შეურაცხმყოფელი, სამუშაოზე 
ან სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებული 
გასაუბრების დროს. 

ENKA- ს სოციალურ-კულტურული 
მრავალფეროვნება და თანაბარი 
შესაძლებლობების პოლიტიკა, ისევე 
როგორც ბიზნესის ქცევის კოდექსი ყველა 
სხვა დებულება, ვრცელდება ENKA- სა 
და  მისი შვილობილი კომპანიების ყველა 
თანამდებობრივ დონეზე, დირექტორთა 
საბჭოს ჩათვლით. 

3.1 ბავშვთა შრომის, იძულებითი შრომისა და 
ადამიანის ტრეფიკინგის დაუშვებლობა

16

3.2 მრავალფეროვნება და თვითრეალიზაცია 16

3.3 სამუშაო ადგილი, სადაც არ ხდება 
დასაქმებულთა შევიწროება 

17

3.4 სამართლიანი დასაქმების პრაქტიკა 17

3.5 პროფესიული კავშირების შექმნისა და 
კოლექტიური მოლაპარაკებების წარმართვის 
თავისუფლება 

17

3.6 ჯანსაღი და უსაფრთხო სამუშაო ადგილი 17

3.7 პირადი ინფორმაციისა და 
კონფიდენციალურობის დაცვა

18

3.8 სოციალური საზოგადოების ჩართულობა 18

3.9 მომწოდებლებთან ურთიერთობა 18

* ENKA შეესაბამება გაერთიანებული სამეფოს თანამედროვე მონობის აქტს 2015 წელს და შესაბამისად აქვეყნებს თავის განცხადებას. https://www.enka.com/allfiles/pdf/ENKA_Modern_Slavery_Statement-2020_ENG.pdf

სქესის, ასაკის, წარმოშობის, 
კულტურული თავისებურებების, 
რელიგიის ან პოლიტიკური 
შეხედულების შესახებ განცხადებები, 
გაკეთებული თუნდაც ხუმრობით, 
შეიძლება, აღქმული იქნას, როგორც 
შეურაცხმყოფელ ან დისკრიმინაციულ 
ქმედებად და კოდექსის დარღვევად; 
ამიტომ, ამგვარი განცხადებები თავიდან 
უნდა იქნას აცილებული საუბრებში თუ 
ელექტრონულ წერილებში.

ნაწილი 3

ადამიანის 
უფლებათა დაცვა 

ადამიანის უფლებათა დაცვა 
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კომპანია „ენკას“ ბიზნეს ქცევის წესები ჩვენი წესების შესახებ          სწორი საქმის კეთება          ადამიანის უფლებათა დაცვა           ქცევის ნორმები          კომპანიის რეპუტაციის დაცვა          კომპანიის აქტივების დაცვა

ადამიანის უფლებათა დაცვა 

3.3. სამუშაო ადგილი, სადაც 
არ ხდება დასაქმებულთა 
შევიწროება 

კომპანია ENKA– ში ადგილი არ აქვს 
ნებისმიერი ფორმის შევიწროებასა და 
უსამართლობას, ხოლო თავად კომპანია 
არასდროს მოითმენს ამგვარ დარღვევებს. 
შევიწროებას შეიძლება ჰქონდეს 
მრავალი ფორმა, მათ შორის სიტყვიერი 
გამონათქვამები, ფიზიკური შეხება ან 
ვიზუალური გამოხატვა. აქ ასევე შედის 
შეურაცხმყოფელი ქმედებები, რომლებიც 
არის დისკრიმინაციული და ლახავს  
ადამიანის ავტორიტეტს. 

ENKA ვერ შეეგუება ფიზიკურ, სექსუალურ, 
რასისტულ, ფსიქოლოგიურ თუ სიტყვიერ 
შეურაცხყოფას, შეუსაბამო ან დამამცირებელ 
ხუმრობებს ან საუბრებს, ფიზიკურ ან 
სიტყვიერ ძალადობას ან მობინგის 
ნებისმიერ მცდელობას. გამოხმაურება, 
საწინააღმდეგო აზრის გამოთქმა და კრიტიკა 
ყოველთვის უნდა გაკეთდეს სათანადო 
ფორმით და პატივისცემის გამოხატვით. 
ENKA– ს თანამშრომლებმა ერთმანეთთან 
ურთიერთობებში უნდა გაითვალისწინონ 
კულტურული განსხვავებულობები და მასთან 
დაკავშირებული სენსიტიურობა. 

3.4. სამართლიანი დასაქმების 
პრაქტიკა

ENKA  თავის თანამშრომლებს წარმატების 
წყაროს მიიჩნევს და იყენებს მსოფლიო 
სტანდარტებს ისეთი სამუშაო გარემოს 
შესაქმნელად, სადაც თანამშრომლებს 
გააჩნიათ თანაბარი შესაძლებლობები და 
სადაც ყველას  ეპყრობიან პატივისცემითა 
და დაცულია სამართლიანობის პრინციპი. 
დასაქმების თაობაზე ნებისმიერი 
გადაწყვეტილება, როგორიცაა სამსახურში 
მიღება, დაწინაურება, ხელფასი, 
სამუშაოდან დათხოვნა, სასწავლო კურსების 
ხელმისაწვდომობა და დავალებების მიცემა, 
მიიღება მხოლოდ და მხოლოდ ისეთ 
ფაქტორების გათვალისწინებით, როგორიცაა 
პიროვნების კვალიფიკაცია, სამუშაოს 
შესრულების ეფექტუროფა, დამსახურება 
და გამოცდილება, ამავდროულად, ამ 
გადაწყვეტილებების მიღებისას მკაცრად 
იკრძალება დისკრიმინაცია სქესის, რასის, 
კანის ფერის, ენის, რელიგიის, ეროვნების, 
ასაკის, ოჯახური მდგომარეობის, სოციალური 
და ეკონომიკური მდგომარეობის, 
პროფესიული კავშირის წევრობის, ეთნიკური 
წარმომადგენლობის, ინვალიდობის, 
ფეხმძიმობის, სექსუალური ორიენტაციის, 
პოლიტიკური შეხედულებისა და ა.შ. 
განურჩევლად.

ENKA– ს ყველა თანამშრომელის 
ქცევები უნდა შეესაბამებოდეს ENKA– ს 
სამართლიანი დასაქმების პოლიტიკას, ისეთი 
გადაწყვეტილებების მიღებისას, რომლებიც 
გავლენას მოახდენს დასაქმების პროცესებზე. 

ENKA– ს სამუშაო საათებთან, პირობებთან 
და ხელფასთან დაკავშირებული ყველა 
პროცედურა ხორციელდება კონკრეტულ 
ქვეყანაში მოქმედი შრომისა და დასაქმების 
კანონმდებლობის შესაბამისად, მოქმედი 
კოლექტიური შრომითი ხელშეკრულების 
პირობების გათვალისწინებით, თუ ასეთი 
არსებობს. გარანტიტებულია სამართლიანი 
ანაზღაურება, ერთნაირი სამუშაოსთვის 
თანაბარი ანაზღაურების პრინციპის 
მიხედვით, ყველა დისკრიმინაციული 
ფაქტორისგან დამოუკიდებლად, სქესის 
ჩათვლით. 

3.5. პროფესიული კავშირების 
შექმნისა და კოლექტიური 
მოლაპარაკებების 
წარმართვის თავისუფლება  

ENKA პატივს სცემს თავისი თანამშრომლების 
უფლებას შექმნან, შეუერთდნენ ან არ 
შეუერთდნენ პროფესიულ კავშირს, შიშის 
გარეშე, რომ მათ წინააღმდეგ მიღებული 
იქნება სადამსჯელო ზომები. ისეთ 
შემთხვევებში, როდესაც თანამშრომლები 
წარმოადგენილი არიან ოფიციალურად 
აღიარებული პროფესიული კავშირის 
მიერ, ENKA მზადაა დიალოგისთვის 
მათ მიერ, თავისუფალი ნებით არჩეულ 
წარმომადგენლებთან. აღნიშნული 
პრონციპის საფუძველზე, ENKA იღებს 
ვალდებულებას, კეთილსინდისიერი კავშირი 
დაამყაროს აღნისნულ წარმომადგენლებთან. 

3.6. ჯანსაღი და უსაფრთხო 
სამუშაო ადგილი

ENKA უდიდეს ყურადღებას ანიჭებს 
თანამშრომლების უსაფრთხოებასა და 
ჯანმრთელობას. ENKA– ს პოლიტიკაა 
საერთაშორისო სტანდარტების 
მოთხოვნების დაცვა, უსაფრთხო და ჯანსაღი 
სამუშაო ადგილების უზრუნველყოფისა 
და უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის 
შესაბამისი კანონების და რეგულაციების 
სრული განხორციელების გარდა. გარდა 
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო ადგილის 
უზრუნველყოფისა და უსაფრთხოებისა 
და ჯანმრთელობის მოქმედი კანონებისა 
და რეგულაციების სრული დაცვისა, 
საერთაშორისო ნორმების მოთხოვნებთან 
შესაბამისობა არის ENKA-ს პოლიტიკა. 
კომპანია უზრუნველყობს და ინარჩუნებს 
უსაფრთხო, ჯანსაღ და პროდუქტიული 
სამუშაო ადგილს, თანამშრომლებთან 
კონსულტაციით, უბედური შემთხვევების, 
დაზიანებებისა და ჯანმრთელობაზე 
ზემოქმედების არსებული რისკების 
პრევენციისა და აღმოფხვრის გზით.

ENKA იცავს თავის ყველა თანამშრომელსა 
და საკუთარ აქტივებს და ყველგან, 
სადაც ის მუშაობს, იგი უზრუნველყოფს 
უსაფრთხო გარემოს. ENKA– ს რეგულაციები 
და ადმინისტრაციული პროცედურები 
შემუშავებულია უსაფრთხოების 
უზრუნველსაყოფად მისი საქმიანობის 
ყველა სფეროში და ისინი შეესაბამება 
„უსაფრთხოებისა და ადამიანის უფლებების 
ნებაყოფლობით პრინციპებს“. ENKA– ს 
უსაფრთხოების მოთხოვნები გვეხმარება 
თანამშრომლების, ქვეკონტრაქტორებისა 
და ობიექტების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფაში ისე, რომ დაცული იყოს 
ადამიანის უფლებები და ადგილობრივი 
თემების უსაფრთხოება.

დასაქმებულებს ეკრძალებათ მუშაობა 
ალკოჰოლის, ნებისმიერი სახის ნარკოტიკის 
ან რომელიმე მედიკამენტის ზემოქმედების 
ქვეშ, იქნება ეს მიღებული არალეგალურად 
თუ დანიშნულებისამებრ, რამაც შეიძლება, 
გავლენა იქონიოს დასაქმებულთა მიერ 
სამუშაოს უსაფრთხოდ და ეფექტურად 
შესრულების უნარზე; დასაქმებულებს, 
ასევე, ეკრძალებათ ამგვარი ნივთიერებების 
ფლობა. ყველა თანამშრომელმა 
მკაცრად უნდა დაიცვას  ნარკოტიკებთან, 
მედიკამენტებთან და ალკოჰოლთან 
დაკავშირებული წესები, რომლებიც 
მოქმედებს კომპანია ENKA– ს ყველა სამუშაო 
ადგილზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
მათი პირადი და მათი თანამშრომლების 
უსაფრთხოების რისკის ქვეშ დაყენება. 

3.7. პირადი ინფორმაციისა და 
კონფიდენციალურობის დაცვა 

ENKA– ში პატივს სცემენ თანამშრომლებისა 
და ბიზნეს პარტნიორების 
კონფიდენციალურობას და მათი 
პირადი მონაცემების დაცვას. კომპანიის 
თანამშრომლებისა და ბიზნეს პარტნიორების 
პერსონალური მონაცემების დამუშავება, 
კომპანიის საქმიანობის გაუმჯობესების 
მიზნით, ნებადართულია კანონმდებლობით 
დაშვებულ ფარგლებში. 

პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე 
პასუხისმგებელი თანამშრომლები 
ვალდებულნი არიან: იმოქმედონ ENKA– ს 
კორპორატიული პოლიტიკისა და, კერძოდ, 
პერსონალური მონაცემების დაცვასთან 
დაკავშირებული კანონმდებლობის 
შესაბამისად; შეაგროვონ, გამოიყენონ 
და დაამუშაონ აღნიშნული ინფორმაცია 
მხოლოდ ლეგიტიმური ბიზნეს 
მიზნებისთვის; მხარესგან მიიღონ თანხმობა, 
როგორც ამას მოითხოვს შესაბამისი 
კანონმდებლობა; შეასწოროს არაზუსტი 
ინფორმაცია მოთხოვნისამებრ; განაახლოს 
პერსონალური მონაცემები მოქალაქეთა 
სამართლებრივი უფლებების დაცვით; 
ინფორმაციაზე წვდომა დაუშვას მხოლოდ 
უფლებამოსილი პირებისთვის; და შეინახოს 
პერსონალური მონაცემები უსაფრთხოდ. 
აკრძალულია ამ ინფორმაციის გაზიარება 
იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არ არიან 
უფლებამოსოლი და საჭიროებენ აღნიშნულ 
ინფორმაციას.

თანამშრომლებმა დაუყოვნებლივ უნდა 
გააკეთონ შეტყობინება, თუ ვერ ხერხდება 
რომელიმე პერსონალური ინფორმაციის 
დაცვა ან თუ დაიკარგა ან მოიპარეს ლეპტოპი 
ან სხვა აღჭურვილობა, რომელიც შეიცავს 
თანამშრომლების ინფორმაციის მონაცემთა 
ბაზას. 

3.8. სოციალური საზოგადოების 
ჩართულობა 

ENKA განიხილავს თავისი სამოქმედო 
არეალში არსებულ თემებს საყურადღებო 
დაინტერესებულ მხარეებად და, როგორც 
პასუხისმგებელი კორპორატიული 
მოქალაქეს, იგი ზრუნავს, პოზიტივი შეიტანოს 
ამ თემების ეკონომიკურ და სოციალუურ 
განვითარებაში და უზრუნველყოს 
სამაგალითო სოციალური მოღვაწეობა. 
ENKA– ს თანამშრომლებიც იმგვარად უნდა 
მოქმედებდნენ, რომ საზოგადოებამ მხარი 
დაუჭიროს აღნიშნულ კორპორატიული 
პასუხისმგებლობის პრინციპს. ქვემოთ 
ჩამოთვლილია საკითხები, რომლებსაც, 
საქმიანობის პროცესში დიდ ყურადღებას 
უთმობს კომპანია ENKA, ესაა: 

• პროექტში ჩართული დაინტერესებული 
მხარეების უკეთ გათვითცნობიერება, მათი 
შეხედულება კონკრეტულ საქმიანობაზე 
და ურთიერთკავშირი მათ შორის, 

• პროექტის პოზიტიური და უარყოფითი 
ზეგავლენის უკეთ გააზრება და ორივესთან 
მიმართებაში გაუმჯობესებული 
მენეჯმენტის უზრუნველყოფა, 

• რისკების უფრო ეფექტური მართვა, 

• ადგილობრივი დაინტერესებული 
მხარეების მიერ პროექტის წვლილის უკეთ 
გაცნობიერება და შესაძლო დადებითი 
ეფექტი, რომელიც შეიძლება, მოჰყვეს 
პროექტის რეალიზებას, 

• სისტემატიზირებული გეგმისა და 
შედეგების მაჩვენებლების სქემის შედგენა, 
რათა თვალსაჩინო გახდეს ადგილობრივ 
თემებთან მომავალი თანამშრომლობის 
პერსპექტივა, პროექტის სხვადასხვა 
ზემოქმედების სათანადო მართვა და 
მდგრადი სოციალური და ეკონომიკური 
განვითარების საქმეში წვლილის შეტანა,

• დადებითი მემკვიდრეობის დატოვება. 

   

ადგილობრივ თემებთან 
ურთიერთობისას, ENKA– 
ს თანამშრომლები 
ვალდებულნი არიან 
დაიცვან მოცემული ქვეყნის 
კანონმდებლობა, ENKA– ს 
ბიზნეს ქცევის კოდექსი და 
სხვა დამხმარე მეთოდები 
და პროცედურები, 
კერძოდ - „ENKA-ს 
სოციალურ-ეკოლოგიური 
პასუხისმგებლობის 
პოლიტიკა“ და 
„სახელმძღვანელო 
სოციალური ჩართულობის 
შესახებ“.

3.9. მომწოდებლებთან 
ურთიერთობა

ENKA მოუწოდებს თავის მომწოდებლებს 
(აქ ტერმინი „მომწოდებლები“ ეხება 
მომწოდებლებს, ქვეკონტრაქტორებს, 
კონსულტანტებს, მომსახურების 
მიმწოდებლებსა და ENKA- ს და 
მისი შვილობილი კომპანიების 
წარმომადგენლებს), თავიანთ 
თანამშრომლებთან და კომპანიის 
სამოქმედო არეალში მყოფი თემების 
წევრებთან ურთიერთობისას დაიცვან 
ადამიანის უფლებები, ENKA– ს ბიზნეს ქცევის 
კოდექსი და ENKA-ს მიმწოდებლის ქცევის 
კოდექსი. ENKA მთავარი მომწოდებლებისგან 
ითხოვს, რომ გარდა ყველა მოქმედი 
ეროვნული კანონის დაცვისა, მათ, ასევე, 
უნდა იმოქმედონ შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ძირითადი სამუშაო 
პრინციპებისა და „გაეროს გლობალური 
პაქტის“ მოთხოვნების შესაბამისად. გარდა 
ამისა, ENKA ხელს უწყობს ადამიანის 
უფლებების პოტენციური საკითხების 
შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ძირითად 
მომწოდებლებთან ურთიერთქმედების გზით.
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4.1. შრომის უსაფრთხოება და 
ჯანმრთელობა

ENKA პრიორიტეტს ანიჭებს თავისი 
თანამშრომლების, ბიზნეს პარტნიორების, 
ქვეკონტრაქტორების, მომწოდებლების, 
მომხმარებლებისა და იმ თემების 
წარმომადგენელთა ჯანმრთელობასა 
და უსაფრთხოებას, სადაც იგი 
ფუნქციონირებს. შესაბამისად, კომპანია 
ირებს პასუხისმგებლობას, უზრუნველყოს 
თავისი თანამშრომლების ჯანსაღი და 
უსაფრთხო სამუშაო პირობები, ასევე 
მიაღწიოს და შეინარჩუნოს „ნულოვანი 
უბედური შემთხვევის” სამიზნე. ამ ამოცანის 
შესასრულებლად, ENKA მოითხოვს 
მისი თითოეული თანამშრომლისგან 
და იმ მხარეებისგა, რომლებთანაც იგი 
ახორციელებს ბიზნესს, გაიაზრონ და დაიცვან 
ENKA– ს პროფესიული ჯანმრთელობისა და 
უსაფრთხოების ნორმები, პროფესიული 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ყველა 
შესაბამის კანონებთან და რეგულაციებთან 
ერთად. ENKA– ს ყველა თანამშრომლის 
პასუხისმგებლობაა, იცოდეს და დაიცვას 
როგორც ENKA– ს, ისე გლობალური 
და ადგილობრივი პროფესიული 
ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების წესები, 
პოლიტიკა, პრინციპები და პრაქტიკა, მათ 
სამუშაოსთან დაკავშირებული საგანგებო 
პროცედურები და შეინარჩუნონ ENKA– ს მიერ 
უზრუნველყოფილი უსაფრთხო სამუშაო 
გარემო. 

ნებისმიერ ადამიანს, ვინც მუშაობს ან 
სტუმრობს ENKA– ს და მის შვილობილ 
კომპანიებს, აქვს უფლებამოსილება 
„შეაჩეროს სამუშაო პროცესი“. ნებისმიერი 
სამუშაო, რომელმაც შესაძლოა, ზიანი 
მიაყენოს თანამშრომლებს, გარემოს ან 
ადგილობრივ თემს, უნდა იქნას შეჩერებული. 
მკაცრად იკრძალება ნებისმიერი სანქციის 
დაწესება იმ თანამშრომლებისთვის, 
რომლებიც იყენებენ ამ უფლებამოსილებას, 
როგორც ეს ნათლად არის განსაზღვრული 
პროცედურებში. ENKA– ს თანამშრომლებს 
მოეთხოვებათ, დაუყოვნებლივ გააკეთონ 
შეატყობინება შრომის, ჯანმრთელობისა და 
ეკოლოგიური უსაფრთხოების პრინციპების 
ნებისმიერი დარღვევის, ასევე,  დაზიანების, 
უბედური შემთხვევის ან სხეულის დაზიანების 
შესაძლო შემთხვევის შესახებნებ. 

4.2. სოციალური და ეკოლოგიური 
პასუხისმგებლობის კონცეფცია  

ENKA მუდმივად იღწვის სოციალური 
და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 
კონცეფციის განვითარებასა და 
გაფართოების საკითხზე, რომელსაც 
იგი განიხილავს, როგორც მენეჯმენტის 
სტრატეგიას, რომელიც ეფუძნება 
ეკოლოგიურ სტაბილურობას, სოციალურ 
პასუხისმგებლობასა და გამჭვირვალე, 
ინკლუზიურ და პასუხისმგებლიან მართვის 
მეთოდს ყველა სექტორსა და რეგიონში, 
სადაც ის მუშაობს. ამ კონტექსტში, ENKA 
მიიჩნევს, რომ სოციალური და ეკოლოგიური 
პასუხისმგებლობის კონცეფცია არის მისი 
თანამშრომლების, მომხმარებლების, ბიზნეს 
პარტნიორების, ბუნებისა და მასპინძელი 
ადგილობრივი თემების წინაშე მისი 
პასუხისმგებლობის უმთავრეს ფაქტორი 
და ამიტომ, ცდილობს გაზარდოს თავისი 
საქმიანობის დადებითი შედეგები და თავიდან 
აიცილოს ან აღმოფხვრას პოტენციური 
ნეგატიური ზემოქმედება.  

სოციალური და ეკოლოგიური 
პასუხისმგებლობის კონცეფციის 
განვითარების პარალელურად, ENKA 
ცდილობს, დაიცვას გარემო და ბუნებრივი 
რესურსები, შეასრულოს თავისი 
ვალდებულება კლიმატის ცვლილების 
წინააღმდეგ ბრძოლასთან მიმართებაში, 
ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თემების 
სოციალურ და ეკონომიკურ განვითარებას, 
შექმნას გრძელვადიანი ღირებულებები 
და წვლილი შეიტანოს თანამშრომელთა 
კეთილდღეობისა და პროფესიული 
განვითარების ზრდის საქმეში, 
ამავდროულად, შეასრულოს პარტნიორის 
როლი მისი კლიენტებისთვის, სოციალური 
და ეკოლოგიური პასუხისმგებლობის 
საკითხებზე სისტემური გადაწყვეტილებების 
შემუშავების პროცესში. ENKA– ს ყველა 
თანამშრომელი ვალდებულია დაიცვას 
ENKA– ს სოციალური და ეკოლოგიური 
პასუხისმგებლობის კონცეფციის პოლიტიკა 
და მასთან დაკავშირებული პროცედურები 
მუშაობის მთელს პერიოდში და თავისი 
წვლილი შეიტანოს მთელი თავისი მუშაობის 
განმავლობაში და წვლილი შეიტანოს ENKA– ს 
სოციალურ და ეკოლოგიურ ინიციატივებში. 

4.3. ხარისხზე ორიენტაცია

ENKA ყოველთვის ორიენტირებულია 
ხარისხზე. მართალია, კომპანიის მიერ 
ინჟინერიისა და მართვის უახლესი 
ტენდენციების დაცვა ყოველთვის 
უზრუნველყოფს უმაღლეს ხარისხს, ENKA– 
ს კორპორატიული მართვის სისტემები 
დაფუძნებულია საერთაშორისო დონეზე 
აღიარებულ სტანდარტებს. ENKA– ს 
ხარისხზე ორიენტაციის გათვალისწინებით, 
ყველა თანამშრომელი ვალდებულია, 
დაიცვას შესაბამისი კანონები და 
რეგულაციები, სტანდარტები და 
სახელშეკრულებო მოთხოვნები, ასევე 
ENKA– ს მიერ შემუშავებული  მართვის  
სისტემები, კორპორატიული პოლიტიკა 
და პროცედურები, ისწრაფვოდეს 
მომხმარებელთა კმაყოფილების ხარისხის 
ამაღლებისა და ბიზნეს პროცესების მუდმივუ 
გაუმჯობესებისკენ.

4.4. ეკოლოგიური და სოციალური 
ეფექტურობა

ENKA ცდილობს, გაზარდოს თავისი დადებითი 
გავლენა გარემოსა და ადგილობრივ თემებზე 
ყველა იმ რეგიონში, სადაც უწევს მუშაობა, და 
თავიდან აიცილოს, აღმოფხვრას, შეამციროს 
ან აანაზღაუროს ნებისმიერი შესაძლო 
უარყოფითი ზემოქმედება. ამ მიზნით, 
ყოველი პროექტის დაწყებამდე კეთდება 
გარემოზე და სოციალური ზემოქმედების 
შეფასებულია და ხდება  პოტენციური 
ზემოქმედების მართვისთვის საჭირო 
გეგმებისა და პროცედურების შემუშავება.  

ENKA– ს ყველა თანამშრომელი და 
მომწოდებელი, ქვეკონტრაქტორი და 
სხვა ბიზნეს პარტნიორი, რომლებთანაც 
საქმიანი ურთიერთობა გააჩნია კომპანიას, 
ვალდებულია, დაიცვას ENKA– ს პოლიტიკა 
და პროცედურები, რომლებიც ეხება 
გარემოსდაცვით და სოციალურ მოთხოვნებს, 
ასევე ამ ტემასთან დაკავშირებული ყველა 
შესაბამისი სამართლებრივი მოთხოვნა და 
სხვა სახელშეკრულებო ვალდებულებები. 

ნაწილი 4

ქცევის ნორმები 

ქცევის ნორმები 
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5.1. მექრთამეობის პრევენციისა და 
ანტიკორუფციული პოლიტიკა 

„ქრთამი“ არის შეთავაზება ან დაპირება, 
გაცემა ან ნებართვა გაცემაზე, რაიმე 
ღირებული ნივთისა, მათ შორის ფულის, 
საჩუქრების ან სხვა უპირატესობებისა, 
არაკანონიერი გავლენის მოსაპოვებლად 
ქმედებაზე ან საკითხის გადაწყვეტაზე, 
რომელიც მიიღება ადგილობრივი ან 
უცხოელი სახელმწიფო მოხელეების, 
სახელმწიფო ან ფიზიკური/იურიდიული 
პირის მიერ.  ქრთამისა და კორუფციის ყველა 
ფორმა აკრძალულია ENKA– ში და კომპანია 
უცხადებს „ნულოვან ტოლერანტობას“ 
მექრთამეობასა და კორუფციას. ENKA-ს 
აქვს აღებული ვალდებულება, დაიცვას 
ყველა ეროვნული და საერთაშორისო 
კანონი მექრთამეობისა და კორუფციის 
შესახებ. შესაბამისად, ENKA არ დაუშვებს 
ანგარიშსწორებებს (თანხის გადახდა 
თანამდებობის პირისთვის, რუტინული 
სამუშაოს შესრულების უზრუნველსაყოფად 
ან დასაჩქარებლად), გარდა იმ საგანგებო 
შემთხვევებისა, როდესაც თანამშრომლების 
ან ადგილობრივი საზოგადოების 
უსაფრთხოება ან ჯანმრთელობა დგება 
საფრთხის წინაშე. თანამშრომლები, 
რომლებიც აღმოჩნდებიან მსგავს სიტუაციაში, 
ვალდებული არიან, გააკეთონ შეტყობინება 
და შეინახონ საჭირო საბუღალტრო 
ჩანაწერები.

ENKA კრძალავს მექრთამეობას მის 
ყველა ბიზნეს ურთიერთობაში, როგორც 
საჯარო დაწესებულებებთან, ასევე კერძო 
სექტორთან მსოფლიო მასშტაბით. ამგვარად, 
თანამშრომლები.

პასუხისმგებელნი არიან იცოდნენ და 
შეასრულონ ადგილობრივი და სხვა მოქმედი 
ანტიკორუფციული კანონები, რომლებიც 
დაკავშირებულია მათ მიერ  მოვალეობების 
შესრულებასთან. ENKA არ დაუშვებს ქრთამის 
მიცემას კერძო თუ იურიდიული პირებისთვის, 
უშუალოდ თუ მესამე პირების მეშვეობით, 
მაშინაც კი, თუ კარგავს ბიზნესს ან ექმნება 
შეფერხება აღნიშნულ ქმედებაზე უარის გამო.

ENKA– ს თანამშრომლებს ეკრძალებათ 
შესთავაზონ, გადასცენ ან მიიღონ ფულადი 
სახსრები, ძვირადღირებული ტვირთი, 
შეღავათები, საჩუქრები, მოსაწვევები 
და ა.შ. რაც კი შეიძლება, აღქმული იქნას 
ქრთამად მათს ურთიერთობებში როგორს 
სახელმწიფო მოხელეებთან, ისე კერძო 
პირებთან. ENKA– ს ყველა თანამშრომელი 
ვალდებულია განაცხადოს მექრთამეობასა 
და კორუფციასთან დაკავშირებული 
სავარაუდო ან აშკარა დარღვევის შესახებ, 
რომლის თვითმხილველნი თავად არიან. 
თანამშრომლების მიმართ, რომლებიც 
აკეთებენ აღნიშნულ შეტყობინებებს ან უარს 
ამბობენ მექრთამეობაზე, არასოდეს იქნება 
მიღებული სადამსჯელო ზომები. 

ქრთამის აღების მიმართ ENKA– ს ნულოვანი 
ტოლერანტობის პრინციპი ვრცელდება 
კომპანიის ყველა ოპერაციაზე, მათ 
შორის ყველა ერთობლივ კომპანიასა და 
ყველა პროექტზე იმ ქვეყნებში, სადაც იგი 
ოპერირებს. ENKA არ თანამშრომლობს 
მომწოდებლებთან, ქვეკონტრაქტორებთან ან 
სხვა ბიზნეს პარტნიორებთან, რომლებიც არ 
იცავენ ანტიკორუფციულ და მექრთამეობის 
წინააღმდეგ დაწესებულ კანონებს. 
თანამშრომლები უნდა დარწმუნდნენ იმაში, 
რომ, კომპანიები, რომლებთანაც.

5.1 მექრთამეობის პრევენციისა და ანტიკორუფციული პოლიტიკა 22

5.2 ფულის გათეთრება 23

5.3 კომპლექსური შეფასების პროცესი 23

5.4 ინტერესთა კონფლიქტი 23

5.5 კორპორატიული სტანდარტები საჩუქრებთან /გასართობ 

ღონისძიებებთან და წარმომადგენლობით ხარჯებთან მიმართებაში
25

5.6 აგენტების, კონსულტანტების, წარმომადგენლებისა და სხვა მესამე 

პირების სამსახურით სარგებლობა 
25

5.7 სავაჭრო კონტროლი  26

5.8 უსამართლო კონკურენციის პრევენცია 26

5.9 პოლიტიკური აქტივობები და პოლიტიკური დაფინანსება 26

5.10 შემოწირულობები და სპონსორობა 27

5.11 კონტროლის მექანიზმები 27

5.12 ინფორმაციის ზუსტი, სრული და სამართლიანი 27

რა შეიძლება ჩაითვალოს 
მექრთამეობად?
• საჯარო მოხელისთვის/თანამდებობის პირისთვის ან მესამე 

მხარისთვის ფულის გადახდა საქმიანი ურთიერთობის დამყარების ან 
გაგრძელების წახალისების, ადმინისტრაციული აუდიტის ან გამოძიების 
შედეგზე ზემოქმედების ან საგადასახადო ან სხვა სამართლებრივ 
ვალდებულებებთან დაკავშირებით აღნიშნული სტრუქტურების 
გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით, 

• ნებისმიერი ფასეულობის შეთავაზება, საჩუქრის ან ფულის მიცემა 
ადგილობრივი თუ უცხოელი საჯარო მოხელისთვის/თანამდებობის 
პირისთვის, ბიზნეს გარიგების უზრუნველსაყოფად ან კომპანიისათვის 
ნებისმიერი სარგებლის მიღების მიზნით, 

• ადგილობრივი ან უცხოელი საჯარო მოხელის დაყოლიების მცდელობა, 
ან დაყოლიება, ჩაიდინოს კანონის ან მორალის საწინააღმდეგო რაიმე 
ქმედება, 

• - საჯარო მოხელისთვის/თანამდებობის პირისთვის ისეთი საჩუქრის, 
გართობის ან სხვა შეღავათის ორგანიზება, რომელიც ცნობილია ან 
ითვლება რომ მოქმედი ნორმებისა და რეგულაციების მიხედვით არის 
მიუღებელი.

“ ასე ვაკეთებთ ჩვენ ბიზნესს ამ 
ქვეყანაში, არ ინერვიულოთ.”

“ეს გადახდა არ საჭიროებს 
დადასტურებას, შეგიძლიათ 
პირდაპირ გადაიხადოთ.”

“პოლიტიკური შენატანი დააჩქარებს 
საქმეს.”

ასეთი კომენტარები უნდა 
ჩაითვალოს გამაფრთხილებელ 
წითელ დროშებად, რომლებიც 
მიუთითებს ისეთ სიტუაციებზე, 
რომლებსაც თანამშრომლები 
ეჭვის თვალით უნდა მიუდგნენ. 
თუ სიტუაცია უკანონოდ ან 
არაეთიკურად გამოიყურება, ამის 
შესახებ დაუყოვნებლივ უნდა 
ეცნობოს მენეჯმენტს.

აქვთ საქმიანი ურთიერთობა, იზიარებენ 
ENKA– ს „ნულოვანი ტოლერანტობის“ 
პრინციპს და იძლევიან ინფორმაციას 
ნებისმიერი კანონდარღვევის შესახებ, 
რომლებსაც აწყდებიან საქმიანობის 
პროცესში. 

მექრთამეობისა და კორუფციის რისკები 
უფრო მაღალია იმ ბიზნესში, რომელიც 
მოიცავს სახელმწიფო ორგანოებთან 
ურთიერთობას. ამ ტიპის სამუშაოში 
ჩართულმა თანამშრომლებმა უნდა 
უზრუნველყონ მათი ყველა საქმიანობისა და 
კომუნიკაციის შესაბამისობა ENKA- ს წესებთან 
და მოქმედ კანონებთან. თანამშრომლებმა 
უნდა გაიარონ კონსულტაცია 
კორპორატიული პასუხისმგებლობისა და 
კონტროლის დეპარტამენტთან, იურიდიულ 
დეპარტამენტთან ან მიიღონ ინფორმაცია 
ეთიკის ცხელი ხაზით, თუკი ისინი შეესწრებიან 
ისეთ სიტუაციას ან დისკურსს, რომელიც, 
მათი შეხედულებით, წინააღმდეგობაში 
მოდის წინამდებარე კოდექსთან ან მოქმედ 
კანონებთან.  

ნაწილი 5

კომპანიის 
რეპუტაციის დაცვა

კომპანიის რეპუტაციის დაცვა
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კომპანიის რეპუტაციის დაცვა

რა შეიძლება ჩაითვალოს სავარაუდო ფულის გათეთრების ან 
სხვა უკანონო საქმიანობის მიმანიშნებელ წითელ დროშებად?

• ანგარიშსწორების შესახებ მცდარი ინფორმაციის მიცემის 
მცდელობა 

• უნაღდო ანგარიშსწორების ან ზედმეტი თანხის გადახდის 
შეთავაზება, რასაც მოჰყვება თხოვნა თანხის დაბრუნებაზე

• ანგარიშსწორების მოთხოვნა ინვოისში მითითებული 
ვალუტისგან განსხვავებულ ვალუტაში

• გადახდის მცდელობა უნაღდო ანგარიშსწორებით ან 
ანგარიშსწორება ნაღდი ფულის მიღების სანაცვლოდ  

• უჩვეულო ან არათანმიმდევრული შეკვეთები, შესყიდვები ან 
გადახდები

• ანგარიშსწორება ქვეყნიდან ან ქვეყანაში, რომელიც არაა 
დაკავშირებული გარიგებასთან 

• გადახდები მესამე მხარის მიერ, რომელსაც არ აქვს კავშირი 
ხელშეკრულებასთან ან გადახდები შესრულებული ბიზნეს 
ანგარიშისგან განსხვავებული ანგარიშიდან 

• გადახდის სხვადასხვა მეთოდის გამოყენების მოთხოვნა  
თითოეული ინვოისისთვის ან ერთობლივი ინვოისებისთვის

თითოეულ ზემოაღნიშნულ შემთხვევათაგან თუ რომელიმეს 
აქვს ადგილი, ამის შესახებ უნდა ეცნობოს კორპორატიული 
პასუხისმგებლობისა და კონტროლის დეპარტამენტს ან მოხდეს 
ინფორმაციის მიწოდება ეთიკის ცხელი ხაზის საშუალებით.

როგორ შეიძლება დადგინდეს, არსებობს თუ არა 
ინტერესთა კონფლიქტი? 
დასაქმებულებმა ჯერ უნდა დაუსვან საკუთარ თავს 
შემდეგი კითხვები იმის გასაგებად, არსებობს თუ არა 
ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტი: 

• მაწუხებს ეს სიტუაცია?

• შეიძლება გავლენა იქონიოს ჩემმა გადაწყვეტილებამ 
ლეგიტიმური ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების 
უნარზე?

• იმოქმედებს თუ არა გადაწყვეტილება ჩემს მიერ 
მიუკერძოებლობაზე ან ასე გამოიყურება?

• შეიძლება იგრძნონ ჩემმა კოლეგებმა და მენეჯერებმა, 
რომ ეს გავლენას ახდენს ჩემს სამუშაოზე ან მუშაობის 
მანერაზე?

• მიიჩნევა თუ არა ეს საეჭვოდ კომპანიის გარეთ მყოფი 
ადამიანების მიერ, როგორიცაა მომხმარებლები, 
მომწოდებლები, აქციონერები თუ მედია?

• გამოიწვევს თუ არა ეს შემოსავლების ან მოგების 
დაკარგვას ENKA– სთვის?

• ვიღებ სარგებელს ფინანსურად თუ პირადად ამ 
სიტუაციიდან?

რომელიმე ამ კითხვაზე დიახ პასუხის გაცემა მიუთითებს 
ინტერესთა კონფლიქტის პოტენციურ არსებობაზე 
და ასეთი თანამშრომლების მენეჯერი უნდა იყოს 
ინფორმირებული სიტუაციის შესახებ. ეჭვის შემთხვევაში 
თანამშრომლებს შეუძლიათ რჩევისათვის მიმართონ 
კორპორაციული მდგრადობისა და შესაბამისობის 
დეპარტამენტს ან იურიდიულ დეპარტამენტს.

5.2. ფულის გათეთრება

“ფულის გათეთრება” არის პროცესი და 
ქმედებები, რომლითაც ფიზიკური ან 
იურიდიული პირები გადადენიან კრიმინალურ 
სახსრებს ფინანსურ სისტემაში, რათა 
დამალონ მისი დანაშაულებრივი წარმოშობის 
კვალი, ან შეეცადონ, აღნიშნული სახსრები 
გამოიყურებოდეს კანონიერად. ეს ასევე ეხება 
დანაშაულის ან ტერორიზმის მხარდასაჭერად 
გამოყენებულ კანონიერ სახსრებს.

ENKA ებრძვის ფულის გათეთრებას იმ 
ქვეყნებში, სადაც იგი ეწევა საქმიანობას. 
მაშინაც კი, როდესაც თანამშრომლებს 
პირადად არ გააჩნიათ ფულის გათეთრების 
წინააღმდეგ შემოღებული კანონების 
დარღვევის საშუალება, ისინი მაინც 
ფრთხილად უნდა იყვნენ ანგარიშსწორების 
განხორციელების ნებისმიერი შეუსაბამო 
ფორმის საკითხთან. ანგარიშსწორების 
შესრულება უნდა მოხდეს მხოლოდ 
კომპანია ENKA– ში მიღებული გადახდ 
ზემოჩამოთვლილი ის მეთოდების 
შესაბამისად.

თანამშრომლები სრულად უნდა 
აცნობიერებდნენ და იზიარებდნენ 
განსაზღვრულ პროცედურებს, 
რომლებიც ეხება მომწოდებლებისა 
და ქვეკონტრაქტორების შერჩევისა და 
მართვის საკითხს, ასევე - კლიენტების, 
ბიზნეს პარტნიორებისა და ყველა მესამე 
მხარის ვინაობისა და ფინანსური აქტივების 
ნამდვილობის შემოწმებას.

5.3. კომპლექსური შეფასების 
პროცესი 

ENKA ერთგულია კეთილსინდისიერების 
უმაღლესი სტანდარტებისა საკუთარ 
საქმიანობაში და მოელის, რომ მის ბიზნეს 
პარტნიორები შეინარჩუნებენ იგივე 
სტანდარტებს. ამ მიზნით, ENKA ახორციელებს 
ყოველი პოტენციური ბიზნეს პარტნიორის 
ფინანსურ და იურიდიულ შემოწმებას, რათა 
მისი საქმიანობა წარიმართოს ეთიკური 
ნორმების დაცვით, ინტერესთა პოტენციური 
კონფლიქტის გარეშე. 

პოტენციური ბიზნეს პარტნიორები ავსებენ 
ENKA-ს „პროფესიული კეთილსინდისიერების 
კითხვარს“, რომელიც მოიცავს საკითხთა 
ფართო სპექტრს, როგორიცაა პოტენციური 
პარტნიორის ბიზნესის ხასიათი, საკუთრებისა 
და მართვის ფორმა, მათი პოლიტიკა 
და პროცედურები ისეთ საკითხებთან 
მიმართებაში, როგორიცაა ეთიკა და 
შესაბამისობა, ადამიანის უფლებები, 
მექრთამეობის საწინააღმდეგო და 
ანტიკორუფციული რეგულაციები, 
ნებისმიერი ურთიერთობა მთავრობის 
წარმომადგენლებთან, რაიმე მიზეზით 
ჩატარებული შესაბამისობის საკითხთან 
დაკავშირებული მოკვლევა, სამართლებრივი 
პროცედურები, ბრალის წაყენება და ა.შ. 
ამ კითხვარებიდან მიღებული მონაცემები 
გროვდება, მუშავდება, ინახება და 
გამოიყენება ENKA– ს მიერ, მონაცემთა დაცვის 
შესახებ მოქმედი კანონებისა და კომპანიის 
პოლიტიკის შესაბამისად. მონაცემები ინახება 
მონაცემთა ბაზაში, კლასიფიცირებულია, 
როგორც კონფიდენციალური და დაცულია 
ENKA- ს მიერ. არასრულყოფილი ან 
არასწორად შევსებული კითხვარების გამო, 
ENKA– მ შესაძლოა, უარი თქვას კონკრეტულ 

კომპანიასთან საქმიან პარტნიორობაზე.

მომწოდებლებისა და ბიზნეს 
პარტნიორების შერჩევა ხდება 
კორპორატიული პროცედურებისა და 
ENKA- ს და მისი შვილობილი კომპანიების 
მიერ მომზადებული სხვა შესაბამისი 
მოთხოვნების საფუძველზე, ბიზნესის 
პროფილის, მხარეთა საჭიროებებისა 
და მოლოდინის, ასევე კონკრეტულ 
პროდუქტთან თუ მომსახურებასთან 
დაკავშირებული სპეციალური 
მოთხოვნების გათვალისწინებით, როდესაც 
დამოკიდებულება ყველა მხარესთან 
არის სამართლიანი და თანაბარი. ENKA 
ირჩევს თავისი მომწოდებლები მათი 
კომპეტენციიდან გამომდინარე და ახდენს 
მათთან ანგარიშსწორებას კონტრაქტით 
განსაზღვრული კრიტერიუმების შესაბამისად.

მომწოდებელთან ხელშეკრულების 
გაფორმებამდე ENKA ახდენს კომპანიის 
წინასწარ საკვალიფიკაციო შეფასებას. 
მომწოდებლების, ქვეკონტრაქტორებისა და 
ბიზნეს პარტნიორების შერჩევის, შეფასების 
ან შემოწმების პროცესში მონაწილე 
თანამშრომლებმა უნდა შეასრულონ 
თავიანთი საქმე მიუკერძოებლად, 
გამჭვირვალედ და ობიექტურად, შერჩევის 
კრიტერიუმების დაცვით, ნებისმიერი 
სარგებლის მიღების მოლოდინის გარეშე.

5.4. ინტერესთა კონფლიქტი  

ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება 
წარმოიშვას მაშინ, როდესაც თანამშრომლის 
პირადი/ოჯახური და/ან ფინანსური 
ინტერესები გავლენას ახდენს ENKA– ს 
სახელით ლეგიტიმური და მიუკერძოებელი 

ბიზნეს გადაწყვეტილებების მიღების უნარზე, 
ან როდესაც ეს ეწინააღმდეგება ENKA– ს 
ინტერესებს ან ქმნის ასეთ შთაბეჭდილებას. 
ENKA– ს თანამშრომლებმა თავი უნდა 
შეიკავონ ნებისმიერი სახის შესაბამისობის, 
ურთიერთობის, თანამშრომლობის ან 
საქმიანობისგან, რომელმაც შეიძლება 
გავლენა მოახდინოს ENKA– ს მათ 
მოვალეობებზე, პასუხისმგებლობებზე და 
ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე, ან შექმნას ასეთი 
შთაბეჭდილება. 

ნებისმიერი სიტუაცია, რომელიც შეიძლება 
წარმოადგენდეს ან ჩანდეს როგორც 
ინტერესთა კონფლიქტი, უნდა ეცნობოს 
ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს, 
სასურველია ამის დაწყებამდე ან 
დაუყოვნებლივ. თანამშრომლებმა:

• თავი უნდა შეიკავოს პირადი, ფინანსური, 
სოციალური თუ პოლიტიკური 
საქმიანობისგან, რამაც შეიძლება ხელი 
შეუშალოს მათ ENKA- ში მოვალეობების 
შესრულებაში.

• პირადად არ უნდა მუშაობდეს, გაუწიოს 
კონსულტაციები ან განახორციელოს 
ინვესტიციები ნებისმიერ მიმწოდებელზე, 
კონტრაქტორზე, კონკურენტზე, კლიენტზე 
ან პოტენციურ მომხმარებელზე, 
რომელთანაც ისინი ურთიერთობენ 
ან მონაწილეობენ მათ შერჩევაში/
შეფასებაში, როგორც ENKA– ს 
მოვალეობების ნაწილი.

• ნებისმიერი სიტუაცია, რომელიც 
შეიძლება, წარმოადგენდეს ან ჩანდეს, 
როგორც ინტერესთა კონფლიქტი, უნდა 

ეცნობოს კორპორატიული სოციალურ-
ეკოლოგიური პასუხისმგებლობისა 
და კონტროლის დეპარტამენტს ან 
ადამიანური რესურსების დეპარტამენტს, 
ასეთი სიტუაციის წარმოშობამდე ან 
წარმოშობისთანავე. 

საკითხების მაგალითები, რომლებმაც 
შეიძლება შექმნან ინტერესთა კონფლიქტი:

• ახლო ნათესავის ან პირადი ნაცნობის 
დაქირავება, მართვა, ზედამხედველობა, 
მათთვის სამუშაოს განაწილება, 
მათი საქმიანობის შეფასება და 
გავლენის მოხდენა, მოწონების მიცემა, 
დაჯილდოვება.

• ახლო ნათესავის ან პირადი 
ნაცნობის შერჩევა მიმწოდებლად 
ან ქვეკონტრაქტორად; მათზე 
ზედამხედველობა და მათი მუშაობის 
შეფასება.

• კონკურენტების ან ENKA– სთან 
დაკავშირებული მესამე მხარის 
ბიზნესებთან ურთიერთობა, მათთვის 
კონსულტაციისა და მომსახურების გაწევა.

• საჯარო მოხელედ ყოფნა ან ოჯახის 
წევრის ან მჭიდრო პირადი კონტაქტის 
ყოლა, რომელიც არის საჯარო 
მოხელე, რომელსაც შეუძლია მიიღოს 
გადაწყვეტილებები, რომლებმაც შეიძლება 
გავლენა იქონიოს ENKA– ს საქმიანობაზე. 

• მიმწოდებლის ან მომხმარებლისგან 
მოსაწვევების, ფასდაკლების, 
დიდი ღირებულების საჩუქრების ან 

ძვირადღირებული ღონისძიების 
ბილეთების მიღება.

• შეუქმნას აუდიტორიას ისეთი 
შთაბეჭდილება თითქოს პოლიტიკური 
მოსაზრებების გამოთქმისას ისინი 
საუბრობენ ENKA– ს სახელით.

• კომპანიის აქტივების, კავშირებისა 
და სხვა რესურსების გამოყენება სხვა 
ბიზნესის დასაწყებად ან ნებისმიერი 
არასამთავრობო ორგანიზაციისათვის.

აკრძალულია ENKA რესურსების ან 
უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 
პირადი სარგებლობისათვის. აკრძალულია 
მესამე მხარის გადახდა საქონლის ან 
მომსახურებისათვის ხელშეკრულებით 
შეთანხმებულ საბაზრო მოსაკრებელზე 
მეტი რაოდენობით, რათა სანაცვლოდ 
მიიღოთ საკომისიო და ხელშესახები ან 
არამატერიალური სარგებელი.

ინტერესთა კონფლიქტი ყოველთვის 
არ წარმოადგენს კოდექსის დარღვევას 
და ისინი შეიძლება იყოს საკითხები, 
რომელთა მოგვარებაც შესაძლებელია 
სათანადო კომუნიკაციისას. თუმცა, 
ასეთი სიტუაციის გამოუცხადებლობა 
წარმოადგენს კოდექსის დარღვევას. 
ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტის 
მოგვარება საშუალებას აძლევს მენეჯმენტს 
შეამსუბუქოს რისკები, რამაც შეიძლება 
გავლენა იქონიოს თანამშრომლების ბიზნეს 
გადაწყვეტილებებზე.
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5.5. კორპორატიული სტანდარტები 
საჩუქრებთან / გასართობ 
ღონისძიებებთან და 
წარმომადგენლობით 
ხარჯებთან მიმართებაში

საჩუქრების მიცემა, მოსაწვევები ან გართობა 
არის ქცევები, რომლებმაც შეიძლება 
გაზარდონ კეთილგანწყობა ბიზნეს 
პარტნიორებს შორის და გახდა ჩვეული 
მრავალ ქვეყანაში. თუმცა, ყურადღება 
უნდა მიექცეს საჩუქრებს, მოსაწვევებს და 
გართობას, რათა თავიდან იქნას აცილებული 
გავლენა სამართლიანი და ობიექტური ბიზნეს 
გადაწყვეტილებების მიღებაზე და პოტენციურ 
ინტერესთა კონფლიქტზე. თუ მიჩნეულია, რომ 
ENKA– ს ბიზნეს გადაწყვეტილება მიღებულია 
პრივილეგიის, უპირატესობის, საჩუქრის, 
მოწვევის ან გართობის გამო, რომელიც 
შეიძლება ჩაითვალოს მექრთამეობად და არა 
ლოგიკისა და კომპეტენციის საფუძველზე, 
ENKA– ს რეპუტაცია შეიძლება შეირყეს და 
ზოგიერთ სიტუაციაში , შეიძლება კანონის 
დარღვევებიც კი გაჩნდეს.

საჩუქრები, მოსაწვევები და გასართობი, 
იმ პირობით, რომ ისინი არ არიან ფულადი 
სახსრები ან მისი ექვივალენტი, მიიღება 
მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში, 
გონივრული და თანმიმდევრული და 
როდესაც ისინი არ ქმნიან წარმოდგენას, 
რომ მიმღებზე არასათანადო გავლენა 
მოხდა. უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, 
რომ მიღებული საჩუქრები, მოსაწვევები 
ან გართობა არ არღვევს შესაბამის 
ადგილობრივ და საერთაშორისო კანონებს. 
ნებისმიერი საჩუქარი ან გართობა 
მიღებული ან გაცემული ყოველთვის 
უნდა იყოს შესაბამისი, ჩვეულებითი და 
გონივრული მისი ღირებულების, სიხშირის 
ან დროულობისს მიხედვით. აკრძალულია 
ნებისმიერი საჩუქრის ან გართობის მიცემა 
ან მიღება, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს 
მატერიალურ გავლენად კომპანიის 
ახლანდელ ან მომავალ საქმიანობაზე, 
ან სხვაგვარად გამოიწვიოს ინტერესთა 
კონფლიქტი.

ზოგჯერ, მომხმარებლებმა, მომწოდებლებმა, 
კონტრაქტორებმა და სხვა ბიზნეს 
პარტნიორებმა შეიძლება მოითხოვონ 
გასართობი ან საჩუქრები შეუსაბამო 
შინაარსით ან ზედმეტი ღირებულებით. ასეთ 
შემთხვევებში თანამშრომლები თავაზიანად 

უარყოფენ ასეთ მოთხოვნებს ENKA– ს 
საქმიანი ქცევის კოდექსის მითითებით 
და აცნობებენ საკითხს მათ მენეჯერებს. 
მიმწოდებლის, ქვეკონტრაქტორის ან სხვა 
ბიზნეს პარტნიორის მიერ მიუღებელი 
საჩუქრის შემოთავაზების შემთხვევაში, 
თავაზიანად და ნათლად უნდა იყოს 
ახსნილი, რომ საჩუქარი უნდა დაბრუნდეს, 
რადგან ეს არღვევს ENKA- ს საჩუქრებისა და 
გართობის პოლიტიკას და მენეჯმენტს უნდა 
ეცნობოს, რომ განსაზღვროს არის თუ არა 
საჭირო დამატებითი სანქციები. საჭიროების 
შემთხვევაში, უფროსმა მენეჯერმა უნდა 
აცნობოს კორპორატიული მდგრადობისა 
და შესაბამისობის დეპარტამენტს ამ 
საკითხთან დაკავშირებით. პრობლემის 
გადაჭრის მცდელობა ასეთი საჩუქრის 
ან გართობის ღირებულების დაფარვით, 
ან მომხმარებლისთვის მისი დაფარვის 
შეთავაზებით, არ არ უნდა მოხდეს.

მოკრძალებული საჩუქრები, მოსაწვევები ან 
გართობა მოიცავს შემდეგ კატეგორიებს: 

• კალენდრები, დღის წესრიგები, კალმები 
და მსგავსი სარეკლამო მასალები მცირე 
ფულადი ღირებულებით,

• პროდუქტები, როგორიცაა შოკოლადები 
ან ყვავილები, რომლებიც არ არიან 
მაღალი ფულადი ღირებულებით და 
გაიცემა ოფიციალურ და განსაკუთრებულ 
შემთხვევებში იმ ქვეყნებში სადაც ENKA 
ოპერირებს,

• ჩვეულებრივი მსუბუქი საკვები 
და გამაგრილებელი სასმელი, 
შემოთავაზებული საქმიანი შეხვედრის 
დროს, რომელიც ორგანიზებულია 
კომპანიის პროცედურების შესაბამისად,

• აუცილებელი და გონივრული ხარჯები 
საქმიანი მოგზაურობისთვის კომპანიის 
პროცედურების შესაბამისად.

გეოგრაფიულ რაიონებში, სადაც ჩვეულებრივ 
ხდება საჩუქრების, მოსაწვევებისა და 
გართობის გაცვლა, საჩუქრები და გასართობი 
მიიღება მანამ, სანამ ისინი დარჩებიან 
ღირებულების მისაღებ დიაპაზონში 
რეგიონში, არ აღემატება ფართოდ მიღებულ 
ბიზნეს პრაქტიკას, არ აკისრებენ რაიმე 
ვალდებულებებს და დამტკიცებულია 
და ჩაწერილია შესაბამისი მენეჯმენტის 
დონის მიერ. 100.00 აშშ დოლარზე მაღალი 

ღირებულების ნებისმიერი საჩუქრის მიღება 
ან შეთავაზება უნდა იყოს დამტკიცებული 
წერილობით პროექტის შესაბამისი მენეჯერის, 
ვიცე -პრეზიდენტის ან დირექტორის მიერ. 

5.6. აგენტების, კონსულტანტების, 
წარმომადგენლებისა და სხვა 
მესამე პირების სამსახურით 
სარგებლობა  

ENKA შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი 
ანტიკორუფციული კანონების და 
ადგილობრივი კანონების შესაბამისად, არა 
მხოლოდ მისი თანამშრომლების, არამედ 
მისი ბიზნეს პარტნიორების ქმედებებისათვის. 
თუ თანამშრომელი ეჭვობს, რომ ბიზნეს 
პარტნიორმა ან სხვა მესამე პირმა შეიძლება 
შესთავაზოს ქრთამი, მაგრამ არ გადადგამს 
შესაბამის ზომებს ასეთი გადახდების თავიდან 
ასაცილებლად, ეს შეიძლება ჩაითვალოს 
ქრთამის ნებართვად.

ENKA თავისი ერთობლივი საწარმოს 
პარტნიორებისგან, მომწოდებლებისგან, 
კონტრაქტორებისგან, კონსულტანტებისგან 
და სხვა ბიზნეს პარტნიორებისგან ელის 
ქრთამის აღების მიმართ ნულოვანი 
ტოლერანტობის გამოჩენას. 

შუამავლებთან ან მესამე პირებთან 
ურთიერთობისას, როგორიცაა ერთობლივი 
საწარმოების პარტნიორები, მომწოდებლები, 
კონტრაქტორები, კონსულტანტები, 
თანამშრომლებმა უნდა დაიცვან პროცესი 
სათანადო ყურადღებით და იმოქმედონ 
სამართლებრივი მოთხოვნების, 
სახელშეკრულებო მოთხოვნების და 
ENKA- ს პოლიტიკისა და პროცედურების 
შესაბამისად. ნებისმიერი საეჭვო ქცევა, 
გარიგება ან ქვითარი დაუყოვნებლივ უნდა 
ეცნობოს ეთიკის ცხელ ხაზს, კორპორატიული 
მდგრადობისა და შესაბამისობის 
დეპარტამენტს ან იურიდიულ დეპარტამენტს.   

5.7. სავაჭრო კონტროლი    

ექსპორტისა და იმპორტის გარიგებები 
ექვემდებარება სავაჭრო კონტროლის 
მრავალ კანონს და რეგულაციებს, რომლებიც 
ზღუდავს ექსპორტს და სხვა გაცვლებს 
სხვადასხვა ქვეყანასთან, დაწესებულებებთან 
და პირებთან. ENKA ემორჩილება იმპორტისა 
და ექსპორტის ყველა კანონს, რომელიც 
მოქმედებს მის საქმიანობაზე დაყრდნობით. 

ENKA- ს თანამშრომლებმა უნდა 
უზრუნველყონ, რომ კონტროლირებადი 
აღჭურვილობის, ტექნოლოგიის ან ნოუ-
ჰაუს ექსპორტი, რეექსპორტი ან გაყიდვა 
განხორციელდეს ექსპორტის ლიცენზიებისა 
და ყველა მოქმედი რეგულაციის 
მოთხოვნების შესაბამისად. თანამშრომლები, 
რომლებიც ახდენენ ექსპორტისა და იმპორტის 
კონტროლს ან სანქციებს დაქვემდებარებული 
პროდუქტების ტრანსპორტირებას და/ან 
მათ გამოყენებას, პასუხისმგებელნი არიან 
შესაბამისი კანონების, რეგულაციებისა და 
კომპანიის წესების გაგებასა და შესრულებაზე.

ოპერაციის დაწყებამდე, რომელიც შეიძლება 
დაექვემდებაროს ექსპორტის კონტროლის 
კანონებს, დეპარტამენტმა უნდა შეამოწმოს 
არსებული ინფორმაცია ხშირად ცვლადი 
სანქციების, ექსპორტის შეზღუდვების, 
ეკონომიკური სანქციების, ბოიკოტებისა და 
ემბარგოს კანონების შესახებ; და საჭიროების 
შემთხვევაში, მხარდაჭერა უნდა იქნას 
მიღებული იურიდიული დეპარტამენტისგან 
ან მიწოდების ქსელის დეპარტამენტისგან 
ინფორმაციის ვალიდურობისა და 
აქტუალობის შესამოწმებლად.

5.8. უსამართლო კონკურენციის 
პრევენცია 

ENKA ხელს უწყობს სამართლიან და ძლიერ 
კონკურენციას თავის საქმიანობაში და 
კომუნიკაციას უწევს მისი მოქმედი ქვეყნების 
სახელმწიფო ორგანოებს გამჭვირვალედ 
და შესაბამისი ქვეყნის სამართლიანი 
კონკურენციის კანონების შესაბამისად. 
კონკურენტებთან ურთიერთობისას ეთიკური, 
გამჭვირვალე და სამართლიანი მიდგომის 
დაცვით, ENKA თავს არიდებს ყოველგვარ 
ანტიკონკურენტულ პრაქტიკას, იცავს 
კონფიდენციალურობის წესებს და მკაცრად 
თავს იკავებს ნებისმიერი ქმედებისგან, 
რომელიც შეიძლება მონოპოლიზაციის 
ფარგლებში მოექცეს.

ყველა თანამშრომელი ვალდებულია 
იმოქმედოს მოქმედი ადგილობრივი 
და საერთაშორისო კონკურენციის 
კანონმდებლობის შესაბამისად და თავიდან 
აიცილოს კარტელიზაცია. კერძოდ, კომპანიის 
პალატებსა და სავაჭრო ასოციაციებში 
კომპანიის წარმომადგენლები ვალდებულნი 
არიან გაიგონ და განახორციელონ შესაბამისი 
კანონები და განახორციელონ ყველა 
კომუნიკაცია ამ კანონებით განსაზღვრული 
ჩარჩოს შესაბამისად.  

ENKA– ს თანამშრომლები ვალდებულნი 
არიან თავი აარიდონ კონკურენტებთან 
არასათანადო შეთანხმებებს ან 
ნებისმიერ კონტაქტს, რამაც შეიძლება 
ცრუ შთაბეჭდილება მოახდინოს 
და აკრძალულია შეთანხმების ან 
ვალდებულების შეთავაზება ENKA– სა 
და კონკურენტს შორის კონკურენციის 
ნებისმიერ ასპექტთან დაკავშირებით, მათ 
შორის ფასების დადგენა, შეთანხმებული 
ტენდერი, ხელშეკრულების პირობები, 
ფასები და მომხმარებელთა განაწილება და/
ან შეზღუდვა. თანამშრომლებმა არ უნდა 
უზრუნველყონ, მიიღონ ან გაცვალონ რაიმე 
კომერციული ინფორმაცია კონკურენტის 
წარმომადგენელთან, პირისპირ, ციფრული 
პლატფორმებით ან ინდუსტრიის შეხვედრაზე. 
თუ ასეთი სიტუაცია შეიქმნება, შეხვედრა 
დასრულდება ან ENKA- ს თანამშრომელი 
ტოვებს შეხვედრას ENKA- ს წესების 
მითითებით ამ საკითხთან დაკავშირებით. 
ამის შემდეგ, იურიდიული დეპარტამენტი 
ან კორპორაციული მდგრადობისა 
და შესაბამისობის დეპარტამენტი 
ინფორმირებული უნდა იყოს.

5.9. პოლიტიკური აქტივობები და 
პოლიტიკური დაფინანსება 

ENKA იკავებს მიუკერძოებელ პოზიციას 
პოლიტიკაზე, რელიგიასა და ფილოსოფიაზე. 
ამ მიზნით, ENKA ახორციელებს პოლიტიკას 
არ განახორციელოს პოლიტიკური 
შემოწირულობები და დაფინანსება. 
ENKA– ს სახსრები ან აქტივები არ 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნებისმიერი 
პოლიტიკური პარტიის ან კანდიდატის 
შემოწირულობისთვის და/ან წვლილის 
შეტანისთვის მთავრობის ნებისმიერ 
დონეზე ან ნებისმიერ ქვეყანაში (თუნდაც 
კანონით ნებადართული). პოლიტიკური 
შემოწირულობები მოიცავს როგორც 
ფულადი შენატანებს, ასევე ყველა სახის სახის/
არაფულადი ხასიათის. 

ENKA პატივს სცემს თავისი თანამშრომლების 
პირად და პოლიტიკურ შეხედულებებს. 
თანამშრომლებმა უნდა უზრუნველყონ, 
რომ მათმა პირადმა პოლიტიკურმა 
შეხედულებებმა არ იმოქმედოს კომპანიის 
რეპუტაციაზე, ხოლო პოლიტიკური 
განცხადებების გაკეთებისას ან ყოველდღიურ 
ცხოვრებაში ამგვარი საქმიანობით 
დაკავებისას, მათ ნათლად უნდა განაცხადონ, 
რომ მათი შეხედულებები ან ქმედებები 
არ ასახავს ENKA- ს შეხედულებებს და არ 
აკეთებენ განცხადებას ENKA– ს სახელით. 

ENKA– ს პრეზიდენტისა და აღმასრულებელი 
კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ ნებართვის 
გარეშე, არცერთი თანამშრომელი არ 
ჩაერთვება ENKA– ს სახელით საჯარო 
პოლიტიკის აქტივობებში და არ შექმნის 
შთაბეჭდილებას, რომ წარმოადგენს 
კომპანიის შეხედულებებს. 

რა თემები არასოდეს განიხილება 
კონკურენტებთან?
• ფასების შესახებ ინფორმაცია, ფასების პრინციპები და პირობები

• ინფორმაცია ბაზრის, მომხმარებლებისა და რეგიონების შესახებ

• კორპორატიული სტრატეგიები, სამომავლო გეგმები, ბიზნეს 
შესაძლებლობები და ახალი ინვესტიციები

• მოცულობა და მომსახურების მოცულობა

• სატენდერო წინადადებები და სატენდერო პროცესები

• ENKA- ს მიერ კონფიდენციალურად კლასიფიცირებული 
ინფორმაცია

კომპანიის რეპუტაციის დაცვა
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5.10. შემოწირულობები და 
სპონსორობა

ENKA მხარს უჭერს კამპანიებს, ორგანიზაციებს 
და აქტივობებს, რომლებიც სარგებელს 
მოუტანს იმ რეგიონების თემებს, სადაც 
ის მოქმედებს, როგორც პასუხისმგებელი 
მენეჯმენტის ნაწილი. ეს მხარდაჭერა 
შეიძლება იყოს ფულადი სახსრების, 
მომსახურების, მასალების ან მეორადი 
მასალების სახით, ასევე ჰუმანიტარული 
დახმარების ან/და ჯანმრთელობის 
დახმარების გაწევისას საგანგებო 
სიტუაციებისა და კატასტროფების 
შემთხვევაში.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ ასეთი 
დახმარება შეესაბამებოდეს კანონს, ENKA 
თანამშრომლობს მხოლოდ ასოციაციებთან, 
ფონდებთან ან სხვა არასამთავრობო 
ორგანიზაციებთან, რომლებიც 
ემორჩილება კანონს და რომლებიც 
გამჭვირვალეა თავიანთ საქმიანობაში. 
შესაბამისად, უზრუნველყოფილია ყველა 
შემოწირულობა და სპონსორობა კანონისა 
და ENKA პროცედურების შესაბამისად და 
შესაბამისი აღმასრულებელი საბჭოს წევრის 
წერილობითი თანხმობა. ასევე უნდა იყოს 
უზრუნველყოფილი, რომ თანამშრომელი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია არ იყოს 
ჩართული არალეგალურ, ტერორისტულ 
ან პოლიტიკურ საქმიანობაში და რომ 
შემოწირულობა ხელს უწყობს ENKA- 
ს მდგრადობის სტრატეგიას. ასეთი 
შემოწირულობების სააღრიცხვო ჩანაწერები 
უნდა გაკეთდეს სათანადოდ და უნდა 
წარედგინოს კორპორატიული მდგრადობისა 
და შესაბამისობის დეპარტამენტს, რათა 
შეიტანოს წლიურ ანგარიშებში. 

უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, რომ ეს 
შემოწირულობები და სპონსორობები 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ არ უჭერდეს 
მხარს რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას, 
პოლიტიკურ შეხედულებას ან ინტერესს, 
არ გააჩნდეს ინტერესთა კონფლიქტის 
პოტენციალი და არ მიიღოს უპირატესობა. 

ENKA– ს შეუძლია შეიმუშაოს პროექტები, 
განახორციელოს სპონსორობა და 
შემოწირულობები ამ კონტექსტში ისეთ 
ლეგიტიმურ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა 
არასამთავრობო ორგანიზაციები და 
სტუდენტური საზოგადოებები. ყველა 
ინფორმაცია ამ მხარდაჭერების 
შესახებ რეგულარულად მიეწოდება 
საზოგადოებას შესაბამისი არხებით. ENKA– 
ში აკრძალულია მიმწოდებლებისგან, 
ქვეკონტრაქტორებისგან ან სხვა მესამე 
მხარისგან ნაღდი ანგარიშსწორების ან 

ექვივალენტური გადახდების მიღება, 
თუნდაც შემოწირულობებისთვის, ან 
მათდამი მოწოდება გადაუხადოს თანხა 
ან შემოწირულობა სხვა ორგანიზაციებს. 
შიდა საკომუნიკაციო საშუალებები 
არ უნდა იქნას გამოყენებული პირადი 
შემოწირულობების კამპანიებისთვის 
ოფიციალური შემოწირულობის კომპანიის 
გარეთ, რომელიც ENKA– ს პრეზიდენტისა და 
აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარის 
მიერ არის დამტკიცებული და ინიცირებული, 
და გამოცხადებული ENKA– ს კორპორატიული 
არხების საშუალებით sustainability@enka.com 
or enka@enka.com. 

5.11. კონტროლის მექანიზმები

შიდა აუდიტის ძალისხმევა ხორციელდება 
ENKA– ში ქრთამის და კორუფციის რისკების 
ადრეული გამოვლენის მიზნით. ENKA- ს 
სათაო ოფისებში, შვილობილ კომპანიებსა 
და ყველა პროექტში, რეგულარული აუდიტი 
ტარდება შიდა აუდიტის კომიტეტის მიერ, 
რომელიც შედგება ENKA- ს ფინანსებისა და 
ბუღალტერიის, ფინანსური კონტროლის, 
მდგრადობისა და შესაბამისობის, 
ხარისხის მენეჯმენტის, HSE მენეჯმენტის, 
იურიდიული, მიწოდების ქსელის და 
ადამიანური რესურსების განყოფილებების 
ექსპერტებისაგან. ეს აუდიტები ტარდება 
და ანგარიშდება საერთაშორისო აუდიტის 
სტანდარტების შესაბამისად, ხოლო 
გამოვლენილი შეუსაბამობების შესახებ 
მაკორექტირებელი ქმედებები სწრაფად 
ხორციელდება.

ENKA– ს შიდა აუდიტის პროცედურის 
შესაბამისად განხორციელებული ამ 
აუდიტების გარდა, ENKA უზრუნველყოფს 
გამჭვირვალობას და პასუხისმგებლობას მისი 
მენეჯმენტის სტრუქტურაში რეგულარული 
აუდიტისა და დამოუკიდებელი აუდიტორული 
კომპანიების მიერ გამოქვეყნებული 
ანგარიშების საშუალებით.

ყველა თანამშრომელი ვალდებულია 
ამ აუდიტის დროს გამოავლინოს 
გამჭვირვალე და ღია დამოკიდებულება 
საკუთარ პროცესებთან და სამუშაოებთან 
დაკავშირებით, მიიღოს მონაწილეობა 
აუდიტში სათანადოდ და დაუყოვნებლივ 
მიიღოს აუცილებელი მაკორექტირებელი 
ქმედებები. 

5.12. ინფორმაციის ზუსტი, სრული 
და სამართლიანი 

ENKA– ს ბუღალტერია, ჩანაწერები და 
ფინანსური ანგარიშგება ხორციელდება 
ისე, რომ ზუსტად ასახავდეს კომპანიის 
ბიზნეს საქმიანობის ეკონომიკურ ასპექტს, 
რომელიც ემყარება ფართოდ მიღებულ 
საბუღალტრო პრინციპებს, სტანდარტებს 
და კომპანიის საბუღალტრო პოლიტიკას. 
ყველა საბუღალტრო ჩანაწერი და დამხმარე 
დოკუმენტი სრულად და ნათლად ასახავს 
შესაბამის ხარჯებს. არანაირი საიდუმლო, 
არარეგისტრირებული ანგარიშები ან 
აქტივები არ არის ნებადართული არსებობდეს 
ფინანსურ სისტემებში, რომლებშიც 
დამკვიდრდა საჭირო კონტროლის სისტემები.

თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან 
იმ ფინანსური ინფორმაციის სიზუსტის, 
მთლიანობისა და დროულობის შემოწმებაზე, 
რომელსაც მათ მიანდობენ. შიდა ფინანსური 
კონტროლი უნდა იყოს დაცული და 
ტრანსაქციები დამუშავდება მხოლოდ 
ავტორიზაციის შესაბამისად ან გარკვეული 
ნებართვის მიღების შემდეგ და ჩაიწერება 
შესაბამისი საბუღალტრო პერიოდის საჭირო 
დამხმარე დოკუმენტებთან ასახვის მიზნით. 
ნებისმიერი ინფორმაცია, მონაცემი ან 
დოკუმენტი, რომელიც უნდა იყოს დაცული 
სამართალწარმოების, გამოძიების ან სხვა 
სამართლებრივი მიზეზების გამო, არ უნდა 
განადგურდეს ან შეიცვალოს წინასწარი 
ნებართვის გარეშე.

ყალბი, არასრული ან შეცდომაში შემყვანი 
ფინანსური ჩანაწერების, ანგარიშების ან 
ინვოისების შენახვა ან წარდგენა, თუნდაც 
უნებლიე, კანონის დარღვევაა ბევრ ქვეყანაში. 
თანამშრომლებმა დაუყოვნებლივ უნდა 
შეატყობინონ ნებისმიერი ინფორმაცია, 
რომელიც მათი აზრით არის ყალბი ან რაიმე 
სახის დარღვევა ნებისმიერი კომპანიის 
წიგნებში, ანგარიშებში ან ფინანსურ 
მონაცემებში, ან ბუღალტერიისა და 
ფინანსური სისტემების სისუსტეში.

გამაფრთხილებელი წითელი 
დროშები, რომლებიც შეიძლება, 
შენიშნონ თანამშრომლებმა 
ფინანსური ანგარიშგებისა და 
კონტროლის პროცესში:

• შეუსაბამობა ჩანაწერებსა და 
გადახდებში

• ფინანსური შედეგები, ანგარიშები, 
რომლებიც, როგორც ჩანს, შეუსაბამოა 
ძირითად შესრულებასთან

• მაღალი ხარჯები, ფასდაკლება, მოგების 
ზღვარი

• წინასწარ გადახდა გონივრული 
დასაბუთების გარეშე

• მიუღებლად მაღალი ანაზღაურება, 
საკომისიო, ხარჯები, საჩუქრები და 
გართობა

• განხილვისა და დამტკიცების 
პროცედურების შეუსრულებლობა

კომპანიის რეპუტაციის დაცვა
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კომპანიის აქტივების დაცვა

6.1. სამეწარმეო და 
კონფიდენციალური 
ინფორმაცია 

ENKA– ს საკუთრებაში არსებული და 
კონფიდენციალური ინფორმაცია მისი ერთ 
– ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი აქტივია. 
“საკუთრებისა და კონფიდენციალური 
ინფორმაცია” ზოგადად მოიცავს არა საჯარო 
ინფორმაციას, რომელიც გამოვლენის 
შემთხვევაში შეიძლება სარგებელს მოუტანოს 
კონკურენტებს ან ზიანი მიაყენოს ENKA-ს. 
ამის მაგალითებს მიეკუთვნება ტექნიკურ 
ინფორმაცია, ნახაზები ან პროცესის 
მონაცემები, ფასების ინფორმაცია, ბიზნეს ან 
სტრატეგიული გეგმა, სამუშაო პროცესები და 
ნოუ-ჰაუ, პროექტის პრაქტიკა, პროგრამული 
უზრუნველყოფა და ტექნოლოგია, კვლევა 
და განვითარება, მომხმარებელთა და 
მომწოდებლების სიები, ასევე მესამე მხარის 
ინფორმაცია რომელიც მინდობილია ENKA-ზე 
და რომელიც ENKA ვალდებულია დაიცვას, 
როგორიცაა კლიენტებისა და პარტნიორების 
საკუთრებისა და კონფიდენციალური 
ინფორმაცია. 

ENKA– ს შეუძლია პარტნიორობა 
მოახდინოს კომპანიებთან, რომლებიც 
სხვა გარემოებებში შეიძლება იყვნენ 
კონკურენტები, მომწოდებლები ან 
მომხმარებლები. ამ პარტნიორობებში 
სათანადო კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად, 
უნდა იქნას მიღებული აუცილებელი ზომები 
პირადი და კონფიდენციალური ინფორმაციის 
დასაცავად უნებლიე ან განზრახ 
გაზიარებისაგან, ან პარტნიორობის გარეთ 
გამოყენებისგან.

მენეჯერები ვალდებულნი არიან 
უზრუნველყონ აუცილებელი ზომების 
გატარება საკუთრების და კონფიდენციალური 
ინფორმაციის დასაცავად უნებლიე 
ან მიზანმიმართული არასათანადო 
გამოყენებისგან და რომ ასეთი ინფორმაცია 
გაიზიარონ მხოლოდ იმ თანამშრომლებმა, 
რომლებმაც უნდა იცოდნენ. ENKA–ს 
ყველა თანამშრომელი პასუხისმგებელია 
სიფხიზლისთვის ENKA–ს საკუთრებისა და 
კონფიდენციალურობის ინფორმაციის 
დასაცავად, როგორც სამუშაო საათებში, 
ასევე მის გარეთ, და დაიცვას ENKA–ს 
პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც 
განსაზღვრავს და ზღუდავს მის ინფორმაციასა 
და სისტემებზე წვდომას.  

აკრძალულია საზოგადოებრივ ადგილებში, 
ან იმ ადგილებში, სადაც სხვებს ესმით, 
თანამშრომლების, ENKA-ს, მომხმარებლებისა 
და პარტნიორების საკუთრების ან 
კონფიდენციალური ინფორმაციის გაზიარება 
და ENKA- ს მინდობილი ინფორმაციის, 
რომლის დაცვაზეც ENKA ვალდებულია. 
მხოლოდ უფლებამოსილ თანამშრომლებს 
აქვთ უფლება გაუზიარონ ეს ინფორმაცია 

თანამშრომლებსა და მესამე პირებს 
საჭიროების შემთხვევაში და მხოლოდ 
უფლებამოსილ პირებს შეუძლიათ 
გაავრცელონ ინფორმაცია ENKA-ს, მისი 
შვილობილი კომპანიებისა და პროექტების 
შესახებ საზოგადოებისთვის, მედიისთვის 
ან სხვა მესამე მხარისათვის. დასაქმებულთა 
პასუხისმგებლობა ENKA-ს ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის შენარჩუნებისთვის 
გრძელდება ENKA-ში მათი დასაქმების 
დასრულების შემდეგაც.

6.2. მონაცემთა დაცვა 

ENKA– ს ყველა თანამშრომელი ვალდებულია 
მოიქცეს ინფორმაციის უსაფრთხოების 
მართვის სისტემის (ISMS) მოთხოვნებისა და 
მასთან დაკავშირებული კორპორატიული 
პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად, 
ხოლო ENKA– ს მონაცემები, ინფორმაცია და 
დოკუმენტები უნდა იყოს კლასიფიცირებული 
კორპორატიული ინფორმაციის დაცვის 
პრაქტიკის შესაბამისად, დადგენილი, 
შენახული, გაზიარებული და ამოღებული 
უნდა იყოს წვდომის ნებართვა. 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ ENKA 
ინფორმაციაზე და დოკუმენტებზე წვდომა 
მიეწოდოს მხოლოდ მათ, ვისაც ეს სჭირდება 
ლეგიტიმური საქმიანი მიზნებისათვის 
და რომლებიც უფლებამოსილნი 
არიან ნახონ აღნიშნული ინფორმაცია. 
კონფიდენციალური ინფორმაციის ან 
იმ ინფორმაციის, რომელიც არ არის 
მოსალოდნელი რომ საზოგადოებისათვის 
ცნობილი იყოს, უნებართვო გაზიარება და 
გამჟღავნება,  აკრძალულია ENKA–ში.

ENKA– ს ყველა თანამშრომელი ვალდებულია 
გაიგოს და განახორციელოს შესაბამისი 
ინფორმაციის უსაფრთხოების პოლიტიკა, 
პრინციპები და პროცედურები. ENKA–ს 
თანამშრომლებმა არ უნდა მოითხოვონ 
კონფიდენციალური ინფორმაცია, 
რომელიც არ არის დაკავშირებული მათ 
პასუხისმგებლობასთან და არ უნდა მიიღონ, 
თუ ეს ინფორმაცია მათ გაუზიარდებათ. 

აკრძალულია ENKA–ს კონფიდენციალური და 
საკუთრების ინფორმაციის გაზიარება მესამე 
პირებთან მენეჯმენტის თანხმობის გარეშე 
და, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო 
კონფიდენციალურობის ხელშეკრულების 
გარეშე. აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, 
რომ ყველა სახის ინფორმაცია და მონაცემთა 
გაზიარება ხდებოდეს კორპორატიული 
პროცედურების შესაბამისად და 
ინფორმაციის უსაფრთხოების ნებისმიერი 
შესაძლო დარღვევა დაუყოვნებლივ უნდა 
იყოს შეტყობინებული. 

ENKA ფლობს ან ლიცენზირებულია 
გამოიყენოს ის ტექნოლოგია, რომელსაც 
იყენებს მის საქმიანობაში, მათ შორის 
აპარატურა, პროგრამული უზრუნველყოფა 
და კომპიუტერული სისტემები. ეს 
ტექნოლოგია და ჩვენი კომპიუტერის 
სისტემებზე შენახული ინფორმაცია 
გადამწყვეტია ENKA–ს წარმატებისთვის. 
ყველა, ვინც იყენებს კომპიუტერს ENKA–
ში, არის პასუხისმგებელი ამ ღირებული 
ტექნოლოგიური რესურსების დაცვაზე. 
თუ ვინმეს სჯერა, რომ ვინმე რისკის ქვეშ 
აყენებს ნებისმიერი ENKA–ს, ან მესამე 
მხარის ინფორმაციას ან სისტემებს, მათ უნდა 
შეატყობინონ თავიანთ ხელმძღვანელს ან 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მენეჯერს. 

კიბერუსაფრთხოების ყველა შესაძლო 
რისკის საწინააღმდეგოდ, მხოლოდ 
ინსტიტუციურად დამტკიცებული სისტემები 
და ინსტრუმენტები უნდა იქნას გამოყენებული 
ENKA ინფორმაციის შესანახად, გადასაცემად 
და სარეზერვო ასლისთვის. თუ საჭიროება 
ჩნდება ENKA-ს კომპიუტერში პროგრამული 
უზრუნველყოფის ან ტექნიკის დამატების 
მიზნით, ჯერ უნდა მიიღოთ დამტკიცება 
საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
დეპარტამენტიდან, რადგან ამგვარმა 
დამატებებმა შეიძლება საფრთხეს 
შეუქმნას ENKA-ს ქსელს. თანამშრომლებმა 
არასოდეს უნდა დააყენონ პროგრამული 
უზრუნველყოფა, რომელიც არ არის 
ლიცენზირებული ან არღვევს საავტორო 
უფლებების კანონს მათ სამუშაო 

6.1 სამეწარმეო და კონფიდენციალური 
ინფორმაცია 

30
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ინფორმაცია 
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6.4 კომპანიის აქტივების პირადი მიზნით 
გამოყენება 

31

6.5 პატენტები, სავაჭრო საიდუმლოებები, 
საავტორო უფლებები და საფირმო 
ნიშნები 

32

6.6 სოციალური მედია 32

6.7 ინსაიდერული ვაჭრობა 33

6.8 გარე მოთხოვნები, პრეზენტაციები და 
განცხადებები 

33

6.9 ანგარიშგება და აღრიცხვა 33
როგორ ხდება ინფორმაციის უსაფრთხოების 
დარღვევის შესახებ შეტყობინება?

ENKA-ს პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად, მოხსენებული უნდა იყოს ინფორმაციის 
უსაფრთხოების ყველა დარღვევა, რომელმაც შეიძლება ზიანი მიაყენოს ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობას, მთლიანობას და ხელმისაწვდომობას. ეს მოიცავს, მაგრამ არ 
შემოიფარგლება, საეჭვო ელექტრონულ წერილებში ბმულების ან დანართების დაჭერით და არასწორ 
მიმღებებთან კონფიდენციალური ინფორმაციის უნებლიედ გაზიარებით.

საინფორმაციო უსაფრთხოების დარღვევები შეიძლება მოხსენდეს ENKA–ს ყველა თანამშრომლის 
ან ყველა შესაბამისი დაინტერესებული მხარის მიერ. საინფორმაციო უსაფრთხოების დარღვევის 
შესახებ შეიძლება განაცხადოს პირმა, რომელიც შენიშნავს მას ეთიკის ცხელ ხაზზე დარეკვით ან 
დარღვევის ფორმის შევსებით და ინფორმაციის უსაფრთხოების მართვის სისტემის ადმინისტრატორს 
ელექტრონული ფოსტით, ტელეფონით ან პირადად წარდგენით.

ნაწილი 6

კომპანიის 
აქტივების დაცვა
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კომპანიის აქტივების დაცვა

კომპიუტერებზე. თანამშრომლებმა არ 
უნდა სცადონ უსაფრთხოების ისეთი 
კონტროლის გამორთვა, გვერდის ავლა ან 
გადალახვა, როგორიცაა firewall, ბრაუზერის 
კონფიგურაცია, პრივილეგირებული წვდომა, 
ანტივირუსული პროგრამული უზრუნველყოფა 
და სისტემის ჟურნალების წაშლა. ელ.ფოსტის 
საეჭვო ბმულები ან დანართები არასოდეს 
უნდა გაიხსნას. 

6.3. მესამე მხარის 
კონფიდენციალური 
ინფორმაცია 

მომხმარებლები, მომწოდებლები და ბიზნეს 
პარტნიორები ხშირად ანდობენ ENKA–ს 
უაღრესად კონფიდენციალურ ინფორმაციას 
და მონაცემებს. ამ ინფორმაციისა და 
მონაცემების გამოყენებისას ყველა 
თანამშრომელი ექვემდებარება შესაბამის 
კანონებს, ENKA ინფორმაციის მართვის 
სისტემის პროცედურებსა და პრაქტიკას, 
მომხმარებელთა მოთხოვნებს და 
კონფიდენციალურობის ხელშეკრულებებს, 
ასეთის არსებობის შემთხვევაში. ENKA–ს 
დატოვების შემდეგაც კი, თანამშრომლებმა 
უნდა იზრუნონ პატივისცემით და დაიცვან 
ნებისმიერი ინფორმაცია რომელიც ეხება მათ 
მესამე პირებს. 

ENKA-მ ბაზარზე ეფექტური 
კონკურენციისთვის შეიძლება 
შეაგროვოს გარკვეული კონკურენტული 
ინფორმაცია, მაგრამ ინფორმაციის 
შეგროვების პროცესი ყოველთვის 
ტარდება პასუხისმგებლობით, ეთიკურად 
და კანონიერად. ამ თვალსაზრისით, 
თანამშრომლებს შეუძლიათ ზოგადად 
ისარგებლონ ინტერნეტით და გაზეთებით 
საჯაროდ ხელმისაწვდომი ინფორმაციით, 
ან ისარგებლონ წლიური ანგარიშებითა და 
გაყიდვების გამოქვეყნებული ინფორმაციით. 
გარდა ამისა, იმ პირობით, რომ ის არ 
არის დაკავშირებული სპეციალურ და 
ანტიკონკურენტულ პრაქტიკებთან, 
მომხმარებლებთან ინტერვიუებიდან 
მიღებული ინფორმაცია და პროფესიული 
პალატების მიერ შეგროვებული ინფორმაცია 
ან დარგობრივი კონფერენციების დროს ასევე 
შეიძლება გამოყენებულ იქნას შესაბამისი 
კანონების შესაბამისად. თუ ხელთ არსებული 
ინფორმაცია დაკავშირებულია საჯარო 
ტენდერებთან, ყოველთვის უნდა გაიარონ 
კონსულტაცია იურიდიულ დეპარტამენტთან 
მისი კანონიერების დასადასტურებლად მის 
გამოყენებამდე.

თანამშრომლებმა თავი უნდა აარიდონ 
შთაბეჭდილებას, რომ ისინი არიან შეუსაბამო 

ინფორმაციის შეგროვების საქმიანობაში. 
თუ თანამშრომელი გაეცნობა კონკურენტის 
შესახებ კონფიდენციალურ ან საკუთრების 
ინფორმაციას, მან დაუყოვნებლივ უნდა 
მიმართოს იურიდიულ დეპარტამენტს. 

ზოგჯერ ახალ თანამშრომლებს შეიძლება 
ჰქონდეთ კონფიდენციალური და პირადი 
ინფორმაცია ENKA-ს მომხმარებლების, 
პარტნიორებისა და კონკურენტების შესახებ 
მათი წინა დასაქმების გამო. ეს ინფორმაცია 
შეიძლება შეიცავდეს საკუთრების ტექნიკურ, 
დიზაინის ან პროცესის მონაცემებს, სავაჭრო 
საიდუმლოებას ან კონფიდენციალურ 
ინფორმაციას, ყოფილი დამქირავებლის 
მიერ ლიცენზირებულ პროგრამულ 
უზრუნველყოფას, ან ნებისმიერ ინფორმაციას, 
რომელიც საჯაროდ არ არის ხელმისაწვდომი, 
და შეიძლება დაზუსტდეს ან გამოცხადდეს, 
როგორც კერძო ან კონფიდენციალური.  

ყველა ახალწვეულმა უნდა დაიცვას ამ 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობა. 
ENKA–ში არასოდეს არის მოსალოდნელი, 
რომ თანამშრომელმა გაამჟღავნოს 
კონფიდენციალური ან საკუთრების 
ინფორმაცია წინა დამსაქმებლის შესახებ, 
ან დაარღვიოს კონფიდენციალურობის 
ხელშეკრულება, რაც მათ აქვთ წინა 
დამსაქმებელთან. თუ თანამშრომელი 
გვთავაზობს ასეთი ინფორმაციის 
გამჟღავნებას, მას უარს ეტყვიან.

6.4. კომპანიის აქტივების პირადი 
მიზნით გამოყენება 

დროდადრო, კომპანიის აღჭურვილობა და 
კომპიუტერული სისტემები შეიძლება საჭირო 
გახდეს შეზღუდული პირადი მოხმარებისთვის. 
ასეთი გამოყენება არ არის პრობლემა 
მანამ, სანამ ის გონივრულია და საქმიანი 
მიზნებისთვის. ამასთან, ENKA–ს მიერ 
თანამშრომლებს შეთავაზებული კომპანიის 
ყველა აქტივი, მათ შორის დრო, პერსონალი, 
მასალები, აღჭურვილობა და ინფორმაცია, 
უნდა ჩაითვალოს ბიზნეს გამოყენებისთვის.

თანამშრომლები პასუხისმგებელნი არიან 
ENKA-ს აქტივების სათანადო დაცვასა 
და გამოყენებაზე და მათგან მოელიან 
ყველანაირ ძალისხმევას, რათა თავიდან 
აიცილონ ნარჩენები, დანაკარგები, ზიანი, 
ბოროტად გამოყენება, დარღვევები, 
ქურდობა, გაფლანგვა, დარღვევა ან 
სხვა დარღვევები. თუ სხვაგვარად არ 
არის უფლებამოსილი, თანამშრომლები 
ვალდებულნი არიან გამოიყენონ რესურსები 
ფრთხილად და პროფესიონალურად 
და მხოლოდ მათი ძირითადი საქმიანი 

მიზნებისათვის. დაუშვებელია ENKA–ს 
ქონების უნებართვო, მავნე, არაეთიკური 
ან არასათანადო გამოყენება, როგორიცაა 
მასალები, აღჭურვილობა, აქტივები, 
რომლებიც შეიძლება დაექვემდებაროს 
ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, 
კომპიუტერული სისტემები და პროგრამული 
უზრუნველყოფა, კომპანიის მანქანები და 
ა.შ. თანამშრომლები ვალდებულნი არიან 
შეასრულონ თავიანთი პასუხისმგებლობა 
ENKA-ს აქტივების დაკარგვის, ქურდობის ან 
ბოროტად გამოყენებისგან დაცვის შესახებ.

დაუშვებელია კომპანიის აქტივების პირადი 
მიზნებისთვის გამოყენება ან სხვათა სახელით 
ბიზნესის კეთება და თუ ექსპლუატაცია 
გამოვლინდა, ეს შეიძლება ჩაითვალოს 
თაღლითობად და ქურდობად. ამრიგად, 
აუცილებელია იმის უზრუნველყოფა, რომ 
კომპანიის რესურსები არ გამოიყენებოდეს 
პირადი ინტერესებისთვის და არ იყოს 
ზედმეტი ზედმეტი ხარჯების საგანი.

აკრძალულია ENKA ს რესურსების გამოყენება 
არალეგალური საქმიანობის ჩასატარებლად 
ან უხამსი, სექსუალური ხასიათის ან შეუსაბამო 
შინაარსის წვდომის ან გადმოსაწერად, 
პირადი სარგებელის/მოგების მისაღებად 
ან დისკრიმინაციული, შევიწროების ან 
მუქარის შეტყობინებებისათვის. ENKA–ს 
ყველა უფლება, რომელიც დაკავშირებულია 
მისი რესურსებით გაგზავნილი და მიღებული 
შეტყობინებების მონიტორინგთან და 
შეფასებასთან, დაცულია და ENKA იტოვებს 
ამ უფლებას მაქსიმალურად ნებადართული 
მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

ENKA– ს შეუძლია მონიტორინგი, შემოწმება 
ან წაშლა ENKA– ს ყველა კომერციული 
ინფორმაციისა, რომელიც ინახება ან 
დამუშავებულია ENKA– ს მიერ საკუთარ 
სისტემებში და/ან აღჭურვილობაში, იმისდა 
მიუხედავად, კონფიდენციალურია, ბიზნესთან 
დაკავშირებული თუ პირადი. ამ რესურსების 
გამოყენებისას თანამშრომლებს არ უნდა 
ჰქონდეთ პირადი კონფიდენციალურობის 
მოლოდინი. უნდა იყოს ცნობილი, რომ 
ელექტრონული დოკუმენტები და ინფორმაცია 
შეიძლება აღდგეს წაშლის შემდეგაც კი, და 
ამიტომ სიფრთხილეა საჭირო ელექტრონული 
კომუნიკაციებში კონფიდენციალური ან 
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოყენებისას. 
დაუშვებელია კომპანიის შენობაში 
პროპაგანდისტული ან მსგავსი საქმიანობის 
განხორციელება და კომპანიის აქტივების 
პოლიტიკური საქმიანობისთვის გამოყენება.

ქსელების პირადი გამოყენება და ინტერნეტი 
უნდა იყოს მინიმუმამდე და კომპანიის 
ელექტრონული ფოსტის ანგარიში არ 
უნდა იქნას გამოყენებული პირადი 

საქმიანობისთვის. თანამშრომლები 
ყოველთვის იყენებენ პროფესიონალურ 
და ზრდილობიან ტონს ყველა წერილობით 
კომუნიკაციაში.

6.5. პატენტები, სავაჭრო 
საიდუმლოებები, საავტორო 
უფლებები და საფირმო ნიშნები  

პატენტები, სავაჭრო საიდუმლოებები, 
საავტორო უფლებები და სასაქონლო ნიშნები 
არის იურიდიული ტერმინები, რომლებიც 
განსაზღვრავს, როდესაც გამოგონება, 
ნოუ-ჰაუ, პროდუქტი, იდეა, წერილობითი 
ნამუშევარი ან სახელი ეკუთვნის ინდივიდს 
ან კომპანიას, ხოლო სხვების მიერ მათი 
ნებართვის გარეშე გამოყენება აკრძალულია.

ENKA ვალდებულია დაიცვას ყველა მოქმედი 
კანონის დებულება და სალიცენზიო 
ხელშეკრულება, რომელიც ეხება საავტორო 
უფლებებით დაცულ მასალას, მათ შორის 
წერილობით მასალას, ფოტოსურათებს 
და პროგრამულ უზრუნველყოფას და 
იღებს ლიცენზიებს ან ხელმოწერებს 
საცნობარო მასალებზე, როგორიცაა 
საჭირო პროგრამული უზრუნველყოფა, 
პროდუქტები და გამოყენების სტანდარტები, 
ENKA– ს ფარგლებში. მასალების უნებართვო 
დუბლირება ან გადაცემა, როგორიცაა 
სტატიები, მონაცემები, ფოტოები, მუსიკა, 
ვიდეო ან პროგრამული უზრუნველყოფა 
არის უკანონო და ინტერნეტში განთავსებული 
მასალები არავის აძლევს უფლებას 
მის თავისუფალ გამოყენებაზე. სხვა 
კომპანიის სახელი ან ლოგო არ უნდა იქნას 
გამოყენებული ამ კომპანიის ნებართვის 
გარეშე. ასეთი მასალის გამოყენებისათვის 
შეიძლება საჭირო გახდეს ნებართვა მრავალი 
წყაროდან.

ზოგჯერ თანამშრომლებს შეუძლიათ 
განავითარონ იდეები, პროცესები და 
ტექნოლოგია ENKA–ს სახელით ან ENKA–
სთვის მათი მუშაობის ფარგლებში, რომელიც 
დაცული იქნება პატენტებით, საავტორო 
უფლებებით და სავაჭრო ნიშნებით. ეს 
“ინტელექტუალური საკუთრება” არ ეკუთვნის 
თანამშრომელს, არამედ კომპანიას ან მის 
მომხმარებლებს, რაც დამოკიდებულია 
სიტუაციიდან და კლიენტის ხელშეკრულების 
პირობებიდან. ENKA–ს ასეთ შემთხვევებში, 
თანამშრომლები საჭიროებისამებრ ანიჭებენ 
ამ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს 
ENKA–ს ან მომხმარებელს. 

6.6. სოციალური მედია   

ENKA პატივს სცემს თანამშრომლების 
თავისუფლებას გამოიყენონ და გამოხატონ 
საკუთარი თავი სოციალური მედიის 
საშუალებით. თუმცა, თანამშრომლების მიერ 
ENKA–ს შესახებ გაკეთებული ყველა პოსტი 
გავლენას ახდენს ENKA–ს რეპუტაციაზე და 
ხშირად შეუძლებელია ინფორმაციის ან 
სურათების ამოღება ინტერნეტით. ამ მიზეზით, 
თანამშრომლებმა არ უნდა გამოიყენონ 
პირადი სოციალური მედიის ინსტრუმენტები 
ბიზნეს მიზნებისთვის. თანამშრომლები 
ვალდებულნი არიან გამოიყენონ ეს 
პლატფორმები პასუხისმგებლობით და 
უზრუნველყონ, რომ მათი გამოყენება 
არ იმოქმედებს კომპანიის რეპუტაციაზე, 
მათ პირად მუშაობის ხარისხზე ან მათ 
თანამშრომლებზე.

ENKA მოელის, რომ მისი თანამშრომლები 
არ გააკეთებენ პოსტებს, რომლებიც 
რასისტული, მუქარის, შეურაცხმყოფელი, 
დისკრიმინაციული ან შეურაცხმყოფელია; 
რომლებიც მხარს უჭერენ ან/და ხელს უწყობენ 
დანაშაულებრივ ქმედებებს ან ძალადობას და 
რომლებიც კულტურის მიხედვით შეიძლება 
უხამსობად ჩაითვალოს. თანამშრომლებმა 
უნდა უზრუნველყონ, რომ მათმა სოციალურ 
მედია-კომუნიკაციამ არ დაარღვიოს 
ცილისწამების, შევიწროების ან საავტორო 
უფლებების კანონები და ა.შ. ან კომპანიის 
პრინციპები. ნებისმიერ თანამშრომელს, 
რომელიც ავლენს ასეთ ქცევებს, ეკისრება 
ყველა პასუხისმგებლობა რეპუტაციის 
დაკარგვისათვის ან ENKA–ს მიმართ 
წაყენებულ ბრალდებებზე.

თანამშრომლებმა თავიდან უნდა აარიდონ 
ისეთი შთაბეჭდილების შექმნას, რომ ისინი 
საუბრობენ ან მოქმედებენ ENKA–ს სახელით 
სოციალურ მედიაში. ცხადი უნდა იყოს, რომ 
მათი პოსტები ასახავს მხოლოდ მათ საკუთარ 
შეხედულებებს და რომ განცხადებები არ 
კეთდება ENKA–ს სახელით.

ამ კონტექსტში, თანამშრომლებისგან 
მოელიან:

•  არ გააზიარონ კონფიდენციალური ან 
სტრატეგიული ინფორმაცია, მათ შორის 
ENKA–ს სავაჭრო საიდუმლოებები, მათ 
პირად ანგარიშებზე სოც,

• იალურ მედიასა და სხვა ქსელებში,

• მოერიდონ სიტყვებს და 
დამოკიდებულებებს, რომლებიც 
შეურაცხყოფს ENKA-ს მომსახურებებს, 
მომხმარებლებს, მომწოდებლებს ან 
კონკურენტებს,

• არ გამოაქვეყნონ სამუშაო ადგილების 
ფოტოები ან ვიდეოები ოფისებში ან 
პროექტებში, რომლებმაც შეიძლება 
საფრთხე შეუქმნას სამუშაო ადგილების 
უსაფრთხოებას ან ინფორმაციის 
უსაფრთხოებას,

• არ უპასუხონ მედიის ან სხვა 
დაწესებულებების შეკითხვებს ENKA–ს 
შესახებ და არ გააკეთონ კომენტარი 
ENKA–ს სახელით,

• ნათლად მიუთითონ, რომ მათი პირადი 
ცხოვრების შესახებ პოსტები ასახავს 
მათ პირად შეხედულებებს და რომ 
კომპანიის შეხედულებები შეიძლება 
განსხვავდებოდეს მათგან,

• გაუფრთხილდნენ, რომ არ გააზიარონ 
შინაარსი, რომელიც შეიძლება 
ჩაითვალოს სხვა სახის დისკრიმინაციად 
რელიგიის, სექტის, ენის, რასის ან სქესის 
მიხედვით, ან ნებისმიერი შინაარსი, 
რომელიც ხელს უწყობს დანაშაულს,

• უზრუნველყონ მათი პირადი მონაცემებისა 
და ინფორმაციის დაცვა,

• არ გამოიყენონ საქმიანი ელ.ფოსტის 
ანგარიშები საკუთარი პირადი 
საჭიროებებისათვის, გარდა საქმიანი 
კომუნიკაციისა,

• არ შეინახონ ან გაზიაროთ სურათები, 
საქაღალდეები ან ფაილები, რომლებიც 
შეიძლება შეიცავდეს კონფიდენციალურ 
ინფორმაციას პირად მედია არხებზე მათი 
მენეჯერების ცოდნისა და ნებართვის 
გარეშე.
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6.7. ინსაიდერული ვაჭრობა

შიდა ინფორმაცია არის ჯგუფის შიგნით 
არსებული სენსიტიური ინფორმაცია, 
რომელიც არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი 
და თუ ასეთი ინფორმაცია გამჟღავნდება, 
მას დიდი გავლენა ექნება ENKA–ს ან სხვა 
კონკრეტული კომპანიის საბაზრო ფასიანი 
ქაღალდების ფასზე. ENKA-ს თანამშრომლებმა 
თავიანთი სამუშაოს შესრულებისას შეიძლება 
მიიღონ წვდომა “შიდა ინფორმაციაზე”, 
რომელიც ჯერ არ გახმაურებულა, 
მომხმარებლების, კონკურენტების და 
კონტრაქტორების შესახებ. თანამშრომლებმა 
არ უნდა გამოიყენონ ეს ინფორმაცია 
საკუთარი ინტერესებისათვის ან მათი 
ნათესავებისათვის, მათ შორის წილის ყიდვის 
და ყიდვა-გაყიდვის გარიგებების ჩათვლით; 
მათ უნდა შეასრულონ შესაბამისი მოქმედი 
ეროვნული და საერთაშორისო კანონები და 
არ გაამჟღავნონ ეს ინფორმაცია, სანამ ეს 
ინფორმაცია არ გავრცელდება კომპანიის 
ოფიციალური არხების მიერ.

6.8. გარე მოთხოვნები, 
პრეზენტაციები და 
განცხადებები 

ზოგიერთ თანამშრომელს შეიძლება ჰქონდეს 
ინფორმაცია, რომელიც არ არის საჯაროდ 
ხელმისაწვდომი ნორმალურ პირობებში 
ENKA-ს ან სხვა კომპანიების ფინანსურ 
შედეგებთან დაკავშირებით. თანამშრომლები 
ფრთხილად უნდა იყვნენ, რომ არ გაზიარონ 
ეს ინფორმაცია კომპანიის გარეთ არსებული 
ინფორმაციის მოთხოვნაში ან გარე ჯგუფების 
პრეზენტაციებში.

თუ აუცილებელია პრეზენტაციების გაკეთება 
გარე ჯგუფებისთვის, როგორიცაა ბიზნეს 
კონფერენციები ან სასწავლო სემინარები, 
ინფორმაცია უნდა გაზიარდეს ინფორმაციის 
უსაფრთხოების კრიტერიუმების სრული 
დაცვით. ნებისმიერი პრეზენტაცია, 
რომელიც შეიცავს ინფორმაციას, რომელიც 
არ არის საჯაროდ ხელმისაწვდომი ან 
შეიცავს პირად ინფორმაციას ან პროცესის 
დეტალებს, ჯერ უნდა იყოს დამტკიცებული 
შესაბამისი დეპარტამენტის მენეჯერის 
მიერ, შემდეგ კი ENKA-ს ფინანსებისა და 
ფინანსური კონტროლის დეპარტამენტების 
ან კორპორატიული კომუნიკაციების 
დეპარტამენტის მიერ, პრეზენტაციის საკითხის 
საგნიდან გამომდინარე. 

ENKA–ს პოლიტიკაა არასოდეს 
გააკეთოს კომენტარი საფონდო ბირჟაზე 
გავრცელებულ ჭორებზე. მხოლოდ ENKA–ს 
დანიშნულ ჩინოვნიკებს/სპიკერებს აქვთ 
უფლება ისაუბრონ კომპანიის ფინანსურ 
შედეგებზე. თუ პრესის ან საფონდო ბირჟის 
ანალიტიკოსის წევრი დაუკავშირდება ENKA-ს 
თანამშრომელს ინფორმაციის მისაღებად, 
ეს ადამიანები დაუყოვნებლივ უნდა 
გადაამისამართონ ENKA–ს ინვესტორებთან 
ურთიერთობის დეპარტამენტთან. მხოლოდ 
კომპანიის წარმომადგენლებს, რომლებსაც 
ამტკიცებს ENKA-ს პრეზიდენტი და 
აღმასრულებელი კომიტეტის თავმჯდომარე, 
შეუძლიათ გააკეთონ განცხადება კომპანიის 
საქმიანობის შესახებ და განაცხადონ 
წერილობით, ზეპირ თუ ვიზუალურ 
მედიაში. თანამშრომლებმა არ უნდა 
გააკეთონ განცხადება კომპანიის შესახებ 
პრესის რომელიმე წევრისთვის და უნდა 
გაუგზავნონ ეს მოთხოვნები კორპორატიული 
კომუნიკაციების დეპარტამენტს.

თუ სახელმწიფო მოხელე ან ინსპექტორი 
დაუკავშირდება თანამშრომლებს, ამის 
შესახებ უნდა ეცნობოს იურიდიულ 
დეპარტამენტს. ENKA–ს ჩანაწერები არ 
უნდა წარედგინოს სამთავრობო უწყებების 
მიერ ჩატარებულ გამოძიებებს იურიდიული 
დეპარტამენტის წერილობითი თანხმობის 
გარეშე. თუ ერთობლივი საწარმოს 
პარტნიორი ან მომხმარებლის გამომძიებელი 
დაუკავშირდება თანამშრომელს, ან ითხოვს 
ინფორმაციას ან ინტერვიუს, კორპორაციული 
მდგრადობისა და შესაბამისობის 
დეპარტამენტი ინფორმირებული უნდა იყოს 
ნებისმიერი ინფორმაციის ან დოკუმენტის 
გაზიარებამდე.

6.9. ანგარიშგება და აღრიცხვა

ყველა სახის ანგარიშგება და აღრიცხვა ხდება 
სრულად, ზუსტად და დროულად ENKA–ში. 
ტრანსაქციების არაზუსტად ჩაწერამ, ისეთი 
ინფორმაციის შექმნამ, რომელიც ამახინჯებს 
რეალურ მდგომარეობას ან შეცდომაში 
შეჰყავს სხვა, ან სხვების წახალისებამ ამგვარი 
საქციელისთვის, შეიძლება გამოიწვიოს 
სამართლებრივი ქმედება ან ჯარიმა ENKA-ს 
თანამშრომლებისთვის.

ამ მიზეზით, ყველა გარიგება ENKA–ში უნდა 
იყოს ჩაწერილი მისი თანამშრომლების 
მიერ ზუსტად, სრულად და დროულად და 
უნდა შეესაბამებოდეს საჭირო დამხმარე 
და დამატებით დოკუმენტებს. ჩანაწერები 

არ უნდა შეიცავდეს არანაირი ტყუილ, 
შეცდომაში შემყვან ან არაზუსტ ინფორმაციას. 
კორპორატიული პროცედურების 
შესაბამისად, დოკუმენტაციის ყველა ფორმა, 
როგორიცაა კორპორატიული პოლიტიკა, 
პროცედურები, ანგარიშები და კონტრაქტები, 
ხდება ქმედითი შესაბამისი მენეჯერის მიერ 
შემოწმებისა და დამტკიცების შემდეგ. 
ყველა თანამშრომელი პასუხისმგებელია 
უზრუნველყოს, რომ ყველა შესაბამისი 
ინფორმაცია იყოს ზუსტი და წარმოდგენილი 
მათ ჩანაწერებში. ამ კონტექსტში, შიდა 
და გარე აუდიტორები, საგადასახადო 
ორგანოები და სხვა მარეგულირებელი 
ორგანოები ელიან, რომ ყველა 
თანამშრომელი გამოავლენს გამჭვირვალე 
და თანმიმდევრულ დამოკიდებულებას 
დაწესებულებების შემოწმების დროს და 
მათ უნდა წარმოადგინონ ის დოკუმენტები, 
რომლებიც საჭიროა ზუსტად და სრულად 
გაზიარდეს.

ENKA ინახავს დიდი რაოდენობით 
დოკუმენტებსა და ჩანაწერებს და ისინი 
შეიძლება არსებობდეს როგორც ქაღალდზე, 
ასევე ელექტრონულად. დიდი მნიშვნელობა 
აქვს თანამშრომლებს იცოდნენ რამდენ 
ხანს უნდა შეინარჩუნონ დოკუმენტები და 
ჩანაწერები თავიანთი მოვალეობების 
ფარგლებში და როგორ განკარგავს ENKA 
ასეთ დოკუმენტებს. ENKA–ს აქვს დეტალური 
შენახვის პრინციპები და პრაქტიკა 
დოკუმენტებისა და ჩანაწერებისათვის, 
იქნება ეს პროექტებთან დაკავშირებული 
თუ არა, და თანამშრომლები ვალდებულნი 
არიან გაიგონ და დაიცვან ეს პრაქტიკა. თუ 
აღნიშნული დოკუმენტები დაკავშირებულია 
სარჩელთან, გამოძიებასთან ან აუდიტთან, 
თანამშრომლებმა უნდა შეინახონ ეს 
დოკუმენტები შესაბამის ფორმატით 
და დოკუმენტების მართვის სისტემის 
გაიდლაინების შესაბამისად, რათა 
უზრუნველყონ, რომ ეს ჩანაწერები 
წარმოდგენილი იყოს სრული, სწორი და 
თანმიმდევრული წესით.

შეუძლიათ თუ არა თანამშრომლებს წარადგინონ საკუთარი 
თავი როგორც ENKA-ს თანამშრომელი Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Instagram ან სხვა სოციალური და კარიერული ქსელების 
ვებსაიტებსა და ბლოგებზე?

თუ თანამშრომლებმა გადაწWყვიტეს საკუთარი თავის დაფიქსირება ENKA-ს თანამშრომლად 
სოციალურ მედიაში, ან განათავსონ თავიანთი სამუშაო ცხოვრების შესახებ ENKA–ში, მათ უნდა 
უზრუნველყონ, რომ განათავსონ და იმოქმედონ თანამშრომლებისგან მოსალოდნელი ქცევის 
შესაბამისად, რომელიც ასევე აღწერილია ENKA–ს ბიზნესის ქცევის კოდექსში. იმ პოსტებში, 
რომლებიც მოიცავს განცხადებებს მიმდინარე პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებზე, 
რომელიც უზრუნველყოფს პერსონალურ მითითებას LinkedIn-ის ან სხვა სოციალური ქსელის 
წევრზე, თანამშრომლებმა ნათლად უნდა მიუთითონ, რომ ეს ასახავს მხოლოდ მათ პირად 
შეხედულებებს და რომ ისინი არ საუბრობენ ENKA–ს სახელით.
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