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კრის კოლდველის წერილი 

კორპორაციაში Concentrix, ჩვენი მომხმარებლები გვანდობენ მათი სახელით თავიანთი საქმიანობის 
განხორციელებას. ჩვენ შეგვიძლია ამ ნდობის მოპოვება, რადგანაც ამგვარად ვაწარმოებთ ჩვენს საქმიანობას 
ყოველდღე, ნებისმიერ მომხმარებელთან ნებისმიერი ტრანზაქციის შესრულების დროს. 

ჩვენი კომპანიის წარმატება და ჩვენი მომხმარებლის მუდმივი ნდობა ჩვენს მიმართ, დამოკიდებულია ჩვენ 
მიერ ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების დაცავაზე. ამაში გვეხმარება მოცემული სამქიანი ქცევისა და 
ეთიკის კოდექსი. მასში მოცემულია სტანდარტები, რომლებსაც ვიცავთ ჩვენი სამუშაო ოპერაციების 
შესრულებისას. ის შეეხება მსოფლიო მასშტაბით არსებული ოთხივე ოფისის ყველა დირექტორს, მოხელეს 
და თანამშრომელს, რომლებმაც მკაფიოდ უნდა აჩვენონ, რომ საჭიროა სტანდარტების დაცვა მუშაობასთან 
დაკავშირებული ნებისმიერი აქტივობისას. მენეჯერებს აქვთ მკაფიოდ ჩამოყალიბებული 
პასუხისმგებლობა მასზედ, რომ იყვნენ სამაგალითო ხელმძღვანელები და უზრუნველყონ კოდექსის 
მოთხოვნების დაცვა ყველა მათი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ სფეროში. 

კოდექსი ვერ ჩაანაცვლებს კეთილგონიერ მოსაზრებას და არ ეხება ყველა იმ სიტუაციას, რომელშიც 
შეიძლება აღმოჩნდეთ სამუშაოს შესრულებისას. აქ მოყვანილია ძირითადი სტანდარტები და პრინციპები; 
თქვენ პასუხისმგებელი ხართ მათ გაგებასა და მუშაობისას გამოყენებაზე. თუ რაიმეში ეჭვი გეპარებათ, 
თქვენთვის ხელმისაწვდომია მრავალი რესურსი, მათ შორის, წერილობითი ფორმით შედგენილი, 
კომპანიის პოლიტიკა, კომპანიის მართვა, ადამიანის რესურსები და იურიდიული დეპარტამენტი. 

მოცემული საქმიანობისა და ქცევის ეთიკის კოდექსში ხაზგასმულია ჩვენი ყოველდღიური ძალისხმევა 
ერთმანეთის, ჩვენი კომანიის ან ჩვენი აქციონერების და იმ გლობალური საზოგადოებების მიმართ, 
რომლებშიც ვმუშაობთ.  
. 

მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ აგრძელებთ ასეთი ძალისხმევის გამოჩენას და ჩვენს მისწრაფებას, 
ვიყოთ საუკეთესონი. ჩვენ ერთობლივი ძალებით მივაღწევთ კეთილდღეობასა და წარმატებას ჩვენი 
ღირებულებების სიძლიერისა და პირადი და კორპორატიული კეთილსინდისიერების გამოვლენით. 

კრისტოფერ კოლდველი, კორპორაცია Concentrix  

კორპორაცია Concentrix  
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კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი 



 
 
 
 

შესავალი სარჩევი 

1 კულტურის შესახებ განცხადება 
3 3V 
4 ჩვენი კოდექსის გამოყენება 
6 ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობები 
7 ჩვენი კოდექსის დარღვევის შედეგები 

ჩვენი ძალისხმევა 
თანამშრომლებთან 
დაკავშირებით 

8 მრავალფეროვნების პატივისცემა 
8 თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა  
10 დისკრიმინაციისა და შევიწროვების აკრძალვა 
12 ალკოჰოლური და ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარების 
აკრძალვა 
13 ძალადობის პრევენცია 
14 პირადი ინფირმაციის დაცვა 
15 პროდუქციის ხარისხისა და უსაფრთხოების შენარჩუნება 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს 
კომპანიასთან დაკავშირებით 

16 ტექნოლოგიის სათანადოდ გამოყენება  
18 ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა 
 20 საინფორმაციო და მომაცემთა უსაფრთხოება: 
კონფიდენციალურობა 
22 საინფორმაციო და მონაცემთა უსაფრთხოება: 
კონფიდენციალურობა და მესამე მხარეები 
23 სოციალური ქსელები 

ჩვენი ძალისხმევა 
აქციონერებთან 
დაკავშირებით 

25 ინტერესთა კონფიქტისთვის თავის არიდება 
26 ჩვენი აქტივების დაცვა 
27 საჩუქრების და გასართობი ღონისძიებების მიღება 
28 ინსაიდერული გარიგებების აკრძალვა 
30 ზუსტი ჩანაწერების წარმოება 
31 ჩვენი ჩანაწერების მართვა 

ჩვენი ძალისხმევა 
გლობალურ 
საზოგადოებებთან 
დაკავშირებით 

32 სამართლიანი კონკურენციის პრინციპების დაცვა 
33  ადამიანის უფლებების დაცვა 
 33 პოლიტიკური ჩართულობა 
33 გარემოს დაცვა 
35 ანტიკორუფციული კანონების დასცვა (ქრთამები და 
„მადლიერების“ ნიშნით გადახდა) 
37 საჩუქრების მიცემა და გასართობების მოწყობა 
38 სავაჭრო კონტროლი და შეზღუდვები 
39 გლობალური მოქალაქეობა 
39 გარე აუდიტორიასთან კომუნიკაცია 

სახელმძღვანელო 
მითითებების მოთხოვნა და 
შეშფოთების გამოხატვა 

40 არასათანადო ქცევის შესახებ შეტყობინება 
42 შურისძიებისგან დაცვა 
43 ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება 
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შესავალი 

ჩვენი ხედვა 

ჩვენ ვიქნებით მსოფლიოში მომხმარებლის ჩართულობის სერვისების მომწოდებელი უდიდესი  

კომპანია, რომელიც მდიდარია მრავლფეროვნებით და ნიჭით. 

 

ჩვენ ამას მივაღწევთ 

ჩვენი კულტურის განვითარების საშუალებით 

ჩვენ გვაქვს უზომოდ ერთგული მიდგომა ჩვენი კლიენტებისა და 

თანამშრომლებისადმი 

ჩვენ ვმუშაობთ კეთილსინდისიერად 

და სამაგალითოდ 

ჩვენ დაჟინებით მივისწრაფვით იმისკენ, რომ ვიყოთ წარმატებულები 

ჩვენ ვაფასებთ ცოდნას,  გულწრფელობასა და გამჭვირვალობას 

შეხედულებები  იმის  შესახებ,  თუ როგორ  უნდა  ვაწარმოოთ  საქმიანობა 

სიახლის შემომტანები 

ჩვენ უშიშრად ვიღებთ გადაწყვეტილებებს 

ჩვენ გარღვევები გვაქვს ბაზარზე 

ვახდენთ მომავალში ინვესტირებას  

ჩვენ ყველას შეგვაქვს ჩვენი წვლილი და ვართ ერთი Concentrix 
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კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი 

შესავალი 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ეთიკური ქცევა ჩვენი კულტურის 

ნაწილია 

Concentrix–ის კულტურის შესახებ განცხადება (რომელიც მოყვანილია წინა გვერდზე) წარმოადგენს 
კომპანიისა და მისი თანამშრომლების ყველა მოქმედების სახელმძღვანელოს. 

ჩვენი კულტურის ფარგლებში, ვცდილობთ რაც შეიძლება მაღალი სამუშაო მაჩვენებლების მიღწევას 
ნებისმიერ ჩვენ მიერ შესრულებულ საქმიანობაში; 

საქმიანობის განხორციელებისას, ჩვენ გულწრფელად გვჯერა, რომ ადამიანებს ღირებულება შემოაქვთ და 
ვცდილობთ ყოველთვის პატივისცემით და ღირსეულად მოვეპყროთ სხვა ადმიანებს; 

ჩვენ ერთად ვმუშაობთ, როგორც გუნდი, ახალი იდეების შესაქმნელად და ჩვენი მომხმარებლის 
კმაყოფილებისათვის; 

ვმუშაობთ იმისათვის, რომ ყველა, ვისთანაც ვმუშაობთ, იყოს გამსჭვალული ნდობით და პატივისცემით;  

გვაქვს პატიოსანი და გონივრული, ეთიკური ქცევა ნებისმიერი კომერციული ურთიერთობის დროს და 
სხვებთან ურთიერთქმედებისას; 

მკაცრად ვიცავთ მორალურ და ეთიკურ ღირებულებებს; 

პატივს ვცემთ გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ; და 

მხარს ვუჭერთ ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვას მსოფლიო მასშტაბით ჩვენი ოპერაციების 
შესრულების დროს.  

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

შესავალი 

ჩვენი მუშაობის ფილოსოფია  
3v–ს სახით 

ხილვადობა 
ხილვადობა 

(ან გამჭვირვალობა) 
ჩვენს კომპანიას 

საშუალებას აძლევს, 
დაინახოს 

პროგრესი და 
წარმატებისთვის 

შექმნილი ნებისმიერი 
ბარიერები. მთელი 
ორგანიზაციის 
მასშტაბით 
ხილვადობა 

საშუალებას გვაძლევს 
გვქონდეს 

ზუსტი და დროული 
ინფორმაცია 

გამოწვევებისა და 
შესაძლებლობების 

შესახებ, რაც 
საშუალებას გვაძლევს, 

რომ ჩვენი 
მოქმედებები იყოს 
პროაქტიული და 
გადამწყვეტი. 

სისწრაფე 
საშუალებას 

გვაძლევს, გვქონდეს 
სწრაფი ადაპტირების 

საშუალება - და 
ცვლილებებსაც  
მოველოდოთ 

ბაზარსა და ჩვენი 
მომხმარებლის და 
გამყიდველების 
კომპანიებში. 

სისწრაფე ნიშნავს, 
რომ შეიძლება იყო 

მოქნილი 
და ცვლილებებზე 
რაც შეიძლება 

სწრაფად რეაგირებას. 
ჩვენ სწრაფად უნდა 

ვიმოქმედოთ, 
ჩვენი რესურსების 

მართვისათვის, ჩვენი 
მომხმარებლის 
წარმატებისა და 
მაქსიმალური 
შედეგების 
მისაღწევად. 

 ღირებულებები 
ჩვენი 

პერსონალისთვის, 
მომხმარებლებისა და 
აქციონერებისთვის – 

ღირებულებებს 
ვიცავთ ყველაფერში, 
რასაც ვაკეთებთ. თუ 
რაიმეს, რასაც ვქმნით, 

არ ექნება 
ღირებულება, ჩვენ 

უბრალოდ ეს საქმე არ 
უნდა ვაკეთოთ. 
ღირებულებებზე 

ყურადღების გამახვილ 
ების გამო ყველა ჩვენი 
რესურსი მიმართულია 

ჩვენი 
მომხმარებლისთვის 

მნიშვნელოვან 
საქმიანობაზე. 
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შესავალი 

ჩვენი კოდექსის გამოყენება 

ჩვენი კოდექსი მრავალ ამოცანას ემსახურება. მასში არა მხოლოდ განმარტებულია თუ რას მოველით 
თანამშრომლებისგან ქცევასთან დაკავშირებით და მითითებები იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ვაწარმოოთ 
ჩვენი ბიზნეს საქმიანობა, არამედ ასევე ის წესები და მოქმედი კანონები, რომელთა მოთხოვნებიც უნდა 
დავიცვათ იმისათვის, რომ ჩვენი მოლოდინი გამართლდეს. ამასთან, ჩვენი კოდექსით ვხელმძღვანელობთ 
გონივრული, ეთიკური გადაწყვეტილებების მიღებისას და მასში მითითებულია საკონტაქტო ინფორმაცია, 
რომელიც უნდა გამოვიყენოთ დამატებითი შეკითხვების ან პრობლემების შემთხვევაში.  იმ შემთხვევაში, 
თუ არ დავიცავთ კოდექსსა და მის მოთხოვნებს, ეს შეიძლება საზიანო იყოს ჩვენი კომპანიისა და მისი 
ინვესტორებისათვის. კოდექსის მოთხოვნების დაუცველობის გამო თანამშრომელმა შეიძლება დაკარგოს 
სამსახური და რიგ შემთხვევაში, ეს შესაძლებელია, გახდეს მისი სამართლებრივი დევნის მიზეზი. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს კოდექსში აღწერილია პოტენციური ეთიკური ქცევის და სამართლის 
დამრღვევი ქცევა, ეს შესაძლოა ვერ გავრცელდეს ყველა იმ სიტუაციაზე, რომელიც შეიძლება შეიქმნას 
სამუშაო ადგილზე. ჩვენი ოპერაციები და თანამშრომლები მოქმედებენ მრავალი ქვეყნის კანონების და 
სხვა იურისდიქციების ფარგლებში მთელი მსოლიოს მასშტაბით. ჩვენი კომპანიის სახელით მოქმედი 
თანამშრომლები და აგენტები ვალდებულები არიან დაიცვან კოდექსი და ყველა მოქმედი კანონი, წესი და 
რეგულაცია. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივი კანონი წინააღმდეგობაში იქნება ჩვენს კოდექსთან, ჩვენ 
ვიხელმძღვანელებთ მოცემული კანონით; თუ ადგილობრივი კომპანიის საქმიანობა ეწინააღმდეგება ჩვენს 
კოდექსს, ჩვენ ვიხელმძღვანელებთ ჩვენი კოდექსით. იმ შემთხვევაში, თუ ეჭვი გეპარებათ იმასთან 
დაკავშირებით, თუ რომელი ქმედება იქნება სწორი, იხელმძღვანელეთ ნაწილით „სახელმძღვანელო 
მითითებების მოთხოვნა და შეშფოთების გამოხატვა“. 

ჩვენი კოდექსი ეხება კორპორაციის Concentrix და მისი დანაყოფების, შვილობილი კომპანიების და 
ფილიალების ყველა თანამშრომელს, მოხელეს და დირექტორს. ამ კოდექსში მოცემული ერთეულები 
ერთობლივად მოხსენებული იქნება როგორც „ჩვენი კომპანია“. კოდექსი შეეხება ყოველივეს, რასაც 
ვაკეთებთ და თავად ჩვენს კომპანიას. ჩვენი კოდექსი წარმოადგენს საერთო ძალისხნევას რათა ვიმუშავოთ 
ეთიკურად და კეთილსინდისიერად ყველა ჩვენი საქმიანობის შესრულებისას. 

„მოთხოვნებთან შესაბამისობის განყოფილება“ პასუხისმგებელია ჩვენი კოდექსის ადმინისტრირებაზე და 
შეტყობინებებს უგზავნის გენერალურ საბჭოს. ჩვენი კოდექსის დარღვევის შესახებ ნებისმიერი მოხსენება 
შეტყობინებული უნდა იყოს თქვენი მენეჯერისადმი ან ადამიანის რესურსების განყოფილებისადმი ან 
„მოთხოვნებთაან შესაბამისობის განყოფილებისადმი“, რაც გამოძიებული იქნება და გამოძიების შედეგების 
მიხედვით, ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული იქნება შესაბამისი ზომები. 

იმისათვის, რომ ვაჩვენოთ, რომ მტკიცედ ვიცავთ კოდექსის მოთხოვნებს, კომპანია ყველა 
თანამშრომლისგან მოითხოვს, კომპანიაში მუშაობის დაწყებისას და მას შემდეგ, ყოველწლიურად,  
დაადასტუროს, რომ მისთვის მისაღებია ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსის მოთხოვნები.  

ნებისმიერ თანამშრომელს, რომელიც ეცდება კოდექსის რომელიმე მოთხოვნის დაცვაზე უარის თქმას, 
შეუძლია მიმართოს მოთხოვნებთან შესაბამისობის სფეროს ლიდერს, რომელსაც გარკვევით უნდა აუხსნას 
და დაუსაბუთოს მოცემული მოთხოვნის დაცვაზე უარის თქმის მიზეზი. მოთხოვნის დაუცველობის 
ნებართვას ანიჭებს კომპანიის დირექტორთა საბჭო, ყოველი ინდივიდუალური შემთხვევის მიხედვით. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

შესავალი 

დაუსვით შეკითხვა საკუთარ თავს: 
• ასახავს თუ არა ქმედება კომპანიის მისწრაფებას იმოქმედოს 

ეთიკისა და კეთილსინდისიერების უმაღლესი სტადარტების 

დაცვით?  

• აყენებს თუ არა მოქმედება ზიანს კომპანიას, მომხმარებლებს, 

მომწოდებლებს, აქციონერებს ან სხვა კოლეგებს? 

• განვახორციელებდი თუ არა მცემულ ქმედებას ის, რომ 

გამოქვეყნებული ყოფილიყო რომელიმე მნიშვნელოვანი 

საინფორმაციო ბიულეტენის პირველ გვერდზე?  

• რას იგრძნობს თქვენი ოჯახი, თქვენ რომ ეს ქმედება 

განახორციელოთ? 

თუ მოცემულ შეკითხვებზე პასუხის გაცემის შემდეგ უსიამოვნო 

შეგრძნება დაგჩათ,  უმჯობესია, ივარაუდოთ, რომ მოცემული 

ქმედება არ უნდა განახორციელოთ. ამის ნაცვლად, ეცადეთ მიიღოთ 

მითითებები თქვენი სუპერვაიზერისგან, უფროსი ვიცე–

პრეზიდენტისგან, ქვეყნის ფილიალის ხელმძღვანელისგან ან  

იურიდიული დეპარტამენტისგან ან შეკითხვა გამოაგზავნოთ ჩვენი 

კომპანიის საჩივრების მიწოდების ვებგვერდზე მისამართზე  
www.integritycounts.ca/org/concentrix. 
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შესავალი 

ხელმძღვანელობის 

პასუხისმგებლობა 

ხელმძღვანელ პოზიციებზე მომუშავე თანამშრომლებს მოეთხოვებათ იყვნენ სამაგალითოები სხვა 
თანამშრომლებისთვის. ამგვარად, მენეჯერები საკმაოდ კარგად უნდა იცნობდნენ ჩვენს კოდექსს, 
ეფექტურად გაავრცელონ მისი სახელმძღვანელო პრინციპები და უპასუხონ მომხსენებლებს. ამასთან, 
მენეჯერებს მოვუწოდებთ, რომ შექმნან კომფორტული გარემო იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა მათ 
მიმართონ შეკითხვების ან პრობლემატური საკითხების გაჩენისას. მენეჯერები უნდა იყვნენ მზად და 
კარგად გრძნობდნენ ისეთ სიტუაციებს, რომლებსაც შედეგად შეიძლება მოჰყვეს ქმედებები, რომლებიც 
ეწინააღმდეგება  ჩენს კოდექსს, კომპანიის წესებს და/ან კანონებს და რეგულაციებს და სასწრაფოდ უნდა 
აცნობონ თავიანთ სუპერვაიზერებს იმისათვის, რომ ჩვენმა კომპანიამ სწრაფად შეიტყოს შესაძლო 
დარღვევების შესახებ. 

მენეჯერებს აქვთ დამატებითი ვალდებულებები, რომლებიც გათვალისწინებულია მოცემული კოდექსით. 
ეს არის მოთხოვნა, რომ იყვნენ სხვებისთვის სამაგალითოები; უზრუნველყოფა იმისა, რომ მათთან 
მომუშავე პერსონალი იცნობდეს წესებს მის სამუშაოსთან დაკავშირებით; და ისეთი სამუშაო გარემოს 
შენარჩუნება, რომელშიც  თანამშრომლები კომფორტულად იგრძნობენ თავს პრობლემების შესახებ 
შეტყობინებისას. ჩვენს კომპანიაში ეთიკური ლიდერობა ეფექტური ლიდერობის ძირითადი 
კომპონენტია. 

6 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

შესავალი 

ჩვენი კოდექსის დარღვევის  შედეგები 

 

 

ჩვენი კოდექსის გაგება 

• წაიკითხეთ, გაიაზრეთ და 

დაიცავით ჩვენი კოდექსის მოთხოვნები. 

• გაიზიარეთ ჩვენი კომპანიის 

მისწრაფება კეთილსინდისიერებისაკენ. 

• ითამაშეთ თქვენი როლი 

კოდექსის მოთხოვნების დაცვაში. 

• მიმართეთ თქვენს მენეჯერს, 

კომპანიის იურიდიულ მრჩეველს ან დარეკეთ 

ანონიმურ ცხელ ხაზზე ნებისმიერი 

შეკითხვების ან შეშფოთების შემთხვევაში. 

• დანერგეთ კულტურა, რომელიც 

კრძალავს შურიძიებას ნებისმიერი ადამიანის 

მიმართ, რომელიც ატყობინებს ჩვენი 

კოდექსის ფაქტობრივი ან საეჭვო 

დარღვევების შესახებ.  

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

თითოეული  ჩვენთაგანი უნდა იცავდეს 
მოცემულ კოდექსს და კომპანიის ყველა 
წესს. თუ ამას არ გავაკეთებთ, შეიძლება 
ჩვენს მიმართ მიღებული იყოს 
დისციპლინარული ზომები, რაც შეიძლება 
დასრულდეს დასაქმების შეწყვეტით. 
მსგავსად ამისა, ნებისმიერი 
სუპერვაიზერი, მენეჯერი, მოხელე ან 
დირექტორი, რომლისთვისაც ცნობილი 
იქნება ნებისმიერი დარღვევის შესახებ და 
ამის შესახებ დროულად არ შეატყობინებს, 
და არ გამოასწორებს მოცემულ დარღვევას, 
ასევე შეიძლება დადგეს ასეთი შედეგების 
წინაშე. სათანადო შემთხვევაში, ჩვენი 
კომპანია მიიღებს სამართლებრივ ზომებს 
ან საკითხს გადასცემს საჯარო 
სამართალდამცავ სტრუქტურებს  შესაძლო 
სამართლებრივი დევნის დასაწყებად. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხნევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 

მრავალფეროვნების პატივისცემა 

ჩვენი კომპანიის ხედვის თანახმად, ვცდილობთ ვიყოთ მომხმარებლის ჩართულობის მქონე მსოფლიოში 
უდიდესი კომპანია, რომელიც მდიდარია მრავალფეროვნენბით და ნიჭით. ჩვენ პატივს ვცემთ და ვაფასებთ 
ჩვენი სხვადასხვა წარმოშობით, გამოცდილებითა და იდეებით გამოწვეულ მრავალფეროვნებას. ყოველი 
ჩვენთაგანი უნდა ცდილობდეს ინკლუზიური სამუშაო გარემოს შექმნას, რომელშიც პატივს სცემენ ყველა 
თანამშრომელს, კლიენტსა და ბიზნეს პარტნიორს. ჩვენი მიზანია ერთმანეთს მოვეპყროთ სამართლიანად 
და პატივისცემით. 

თანაბარი შესაძლებლობების 

უზრუნველყოფა 

 

ჩვენი კომპანია იცავს კანონებს, რომლებიც კრძალავს დისკრიმინაციას სამუშაო ადგილზე. ჩვენი კომპანიის 
პოლიტიკა ითვალისწინებს თანაბარი სამუშაო შესაძლებლობების შექმნას და აპლიკანტებისა და 
თანამშრომლების მიმართ უკანონო მიკერძოების გარეშე მოპყრობას. ჩვენი კომპანიის წესების თანახმად, 
კომპანიაში არავინ არ უნდა დაექვემდებაროს დისკრიმინაციას: რასის; რელიგიის; კანის ფერის; ეროვნული 
წარმოშობის; ასაკის; სქესის; გენდერული იდენტობის; უნარშეზღუდულობის; ვეტერანის სტატუსის; 
სქესობრივი ორიენტაციის; ოჯახური მდგომარეობის; ან ნებისმიერ სხვა ნიადაგზე, რაც დაცულია 
კანონმდებლობით. 



 
 
 
 
ჩვენ სამართლიანად ვანხორციელებთ თანამშრომლების სამუშაო საათების ანაზღაურებას, ვაძლევთ 
დასვენების საკმარის დროს და ვთავაზობთ გულუხვ შეღავათებს, რაც ხშირად სცილდება კანონით დაწესებულ 
მინიმუმს. თითოეულ თანამშრომელს ვუქმნით პირობებს პროფესიული უნარ-ჩვევებისა და 
შესაძლებლობების გასანვითარებლად. თანამშრომლებს ეძლევათ შესაძლებლობა თავისუფლად 
განახორციელონ წარმომადგენლობის უფლება, გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური 
მოლაპარაკებების წარმოების უფლება, მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების 
შესაბამისად. 
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კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ძირითადი წესები 
• დარწმუნდით, რომ თქვენი საკუთარი გადაწყვეტილებები 

თანამშრომლების დასაქმებასთან, შერჩევასთან, განვითარებასთან და 

დაწუნაურებასთან დაკავშირებით, დამყარებულია მათ დამსახურებაზე 

- კვალიფიკაციებზე, გამოვლენილ უნარებსა და მიღწევებზე. 

• არ დაუშვათ რაიმე ფაქტორებმა, როგორიცაა რასა, კანის 

ფერი, რელიგია, გენდერული ნიშანი, ასაკი, ეროვნული წარმომავლობა, 

სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, ოჯახური 

მდგომარეობა ან უნარშეზღუდულობა, ზეგავლენა იქონიონ თქვენს 

გადაწყვეტილებაზე. 

• დოკუმენტურად ასახეთ არადამაკმაყოფილებელი მუშაობის 

შემთხვევები და შეატყობინეთ თანამშრომელს მისი გადაცდომის 

შესახებ. თქვენს დაქვემდებარებაში მყოფ თანამშრომლებთან 

დაკავშირებით დაკსვნები გააკეთეთ მათი მუშაობის ეფექტურობიდან 

გამომდინარე. არ დაუშვათ თქვენზე სხვა გარემოებების ზემოქმედება 

მუშაობის ეფექტურობის შეფასებისას. 

• ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელსაც აქვს მიზეზი 

იფიქროს, რომ მას, ჩვენი კომპანიის თანამშრომლობის თანაბარი 

შესაძლებლობების წესების შესაბამისად,  დაუმსახურებლად 

მოეპყრნენ, ვალდებულია  

დაუყოვნებლივ აცნობოს მოცემული ინციდენტის შესახებ თავის 

სუპერვაიზერს, მენეჯერს ან ადამიანის რესურსების დეპარტამენტს. 

 

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი ძალისმევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 

დისკრიმინაციისა და 
შევიწროვების აკრძალვა 

 

ჩვენს კომპანიას აქვს ნულოვანი ტოლერანტობა 
სამუშაო ადგილზე დისკრიმინაციის ან კანონით 
დაცული ნებისმიერი ნიშნით შევიწროვების  მიმართ, 
განურჩევლად იმისა, იქნება ეს პერსონალის, 
მომხმარებლების, კონტრაქტორების, 
კონსულტანტების ან ვიზიტორების ქცევა, 
განურჩევლად სამუშაო გარემოსი. ჩვენ ვიცავთ 
უსაფრთხო, პროფესიული და დადებითი სამუშაო 
გარემოს პრინციპებს, იმისთვის, რომ ყველას მიმართ 
იყოს ღირსებით და პატივისცემით აღსავსე 
დამოკიდებულება. 
ჩვენ გვწამს, რომ ერთმანეთს პატივისცემით უნდა 
მოვეპყროთ, იქნება ეს თანამშრომელი, 
მომწოდებელი, მომხმარებელი თუ ნებისმიერი პირი, 
რომელსაც ჩვენთან აქვს ბიზნეს ურთიერთობა. 
მოცემული მიზნით, ჩვენი კომპანია კრძალავს 
სამუშაო ადგილზე შევიწროვებას. ეს არის საქციელი, 
რომელიც ხელს უშლის სამუშაო ეფექტურობას, 
ამცირებს ნებიმიერი პიროვნების ღირსებას და ქმნის 
მუქარით აღსავსე, მტრულ ან სხვაგვარად 
შეურაცმხმყოფელ გარემოს. ამის მაგალითებია: 
> სექსუალური შევიწროვება, სექსუალური 
ურთიერთობის დამყარების თხოვნები, უხამსო 
სექსუალური ხასიათის მიმართვა, უხამსო ხუმრობები 
ან შენიშვნები ადამიანის სხეულთან ან სქესობრივ 
აქტივობასთან დაკავშირებით. 
> სექსუალური ხასიათის, მიმანიშნებელი 
სურათები ან საგნები, მიმანიშნებელი მზერა ან  ამაზე 
მიმანიშნებელი კომუნიკაციის ნებისმიერი ფორმა. 
> არასათანადოდ შეხება. 

 

 

 

Q. მე დამცინის სხვა თანამშრომელი და მე 

ამას ვთვლი სექსუალურ შევიწროვებად. რა 
უნდა გავაკეთო? 
 

 

 

 

A. აცნობეთ პირს, რომელიც დაგცინით, რომ მისი 

ქცევა არ არის მისასალმებელი და რომ იმ 

შემთხვევაში თუ ასე გააგრძელებს, ამის შესახებ 

მოხდება შეტყობინება. თქვენ საჩივრები უნდა 

აცნობოთ თქვენს უშუალო სუპერვაიზერს ან 

ნებისმიერ სხვა სუპერვაიზერს, მენეჯერს ან 

ადამიანის რესურსების განყოფილების 

წარმომადგენელს, ვისთანაც თავს იგრძნობთ 

კომფორტულად. თუ ეს არ არის მოსახერხებელი, 

დაუკავშირიდით 

https://Integritycounts.ca/org/ concentrix  

თქვენი ზარი შეიძლება იყოს კონფიდენციალური და 

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ, რომ თქვენი ვინაობა 

დარჩეს ანონიმური; თუმცა უნდა გესმოდეთ, რომ 

ჩვენი კომპანიისთვის ანონიმური საჩივრის გამოძიება 

ყოველთვის არ არის ადვილი და რიგ შემთხვევაში, 

შეუძლებელია. 
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ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების მიმართ 

ჩვენი კომპანია კრძალავს ნებისმიერი სახის დისკრიმინაციას ან 

შევიწროვებას, მათ შორის, სიტყვიერ და ფიზიკურ ქმედებებს, 
ხუმრობებს ან 
მინიშნებას შემდეგი დაცული კლასების მიმართ: 

- რასა 

• ფერი 

• რელიგია 

- გენდერული ნიშანი  

(სქესი) 

- გენდერული იდენტობა 

• სქესობრივი ორიენტაცია 

• ორსულობა 

• ეროვნული წარმომავლობა 
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•ეთნიკურობა 

•ოჯახური 

მდგომარეობა 

•ასაკი 
•ფიზიკური ან 
ფსიქიკური  

მდგომარეობა 

•ვეტერანის სტატუსი 

• სხვა ნებისმიერ, 
კანონით დაცულ 
საფუძველზე 

 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 

ალკოჰოლის და ნარკოტიკული 

საშუალებების მოხმარების აკრძალვა 

ალკოჰოლის და ნარკოტიკური საშუალებების მოხმარება ზღუდავს ჩვენს უნარს სათანადოდ შევასრულოთ 
ჩვენი სამუშაო და შესაბამისად, ყველა ჩვენთაგან საფრთხის წინაშე აყენებს. ჩვენ შეიძლება ვერ ვიმუშავოთ 
ალკოლის,  უკანონო ნარკოტიკული საშუალებების, რეცეპტურული ან ურეცეპტო პრეპარატების ბოროტად 
გამოყენების შედეგად, რომლებიც მოქმედებენ ჩვენს უნარზე შევასრულოდ სამუშაო უსაფრთხოდ. ამასთან, 
ჩვენთვის დაუშვებელია აკრძალული პრეპარატების  ან ალკოჰოლის დამუშავება, გამოყენება, გადაცემა ან 
გაყიდვა ან რეცეპტურული პრეპარატების ბოროტად გამოყენება სამუშაო საათებში ან კომპანიის 
ტერიტორიაზე. ჩვენი კომპანია ამ წესში გამონაკლისს უშვებს იმ შემთხვევაში, თუ ალკოჰოლის გადაცემა 
ხდება ნებადართული, დალუქული საჩუქრის გადაცემის მიზნით ან თუ ის ზომიერად გამოიყენება 
კომპანიის ნებადართულ ღონისძიებაზე. 

> თუ ღებულობთ კანონით დაშვებულ, რეცეპტით გამოწერილ პრეპარატს, რომელმაც შეიძლება 
ზემოქმედება იქონიოს თქვენს  აზროვნების უნარზე ან რეაგირების დროზე, განიხილეთ მოცემული 
სიტუაცია თქვენს სუპერვაიზერთან ან ადამიანის რესურსების განყოფილების წარმომადგენელთან ერთად 
იმის დასადგენად, შეგიძლიათ თუ არა სამსახურში მოსვლა. 

> ყოველთვის დაიცავით ადგილობრივი კანონები და ტრადიციები, თუ ისინი უფრო მეტად 
შემზღუდველია ვიდრე კომპანიის წესები. 

> თუ შეამჩნევთ, რომ სხვა თანამშრომლის მიერ სამუშაოს შესრულების უნარზე აისახება ალკოჰოლის, 
ნარკოტიკული საშუალებების ან სხვა ნივთიერებების ზემოქმედება, შეატყობინეთ ამის შესახებ თქვენს 
სუპერვაიზერს, მენეჯმენტის წევრს ან ადამიანის რესრუსების დეპარტამენტს. 

> ჩვენ კომპანიას სჯერა, რომ შესაძლებელია ნივთიერებების ბოროტად მოხმარების და ალკოჰოლთან 
დაკავშირებული პრობლემების, ისევე როგორც სხვა პრობლემების განკურნება. თანამშრომლებს, 
რომლებსაც სურთ ამასთან დაკავშირებით შეკითხვით მომართვა, შეუძლიათ ჩვენს კომპანიაში 
კონფიდენციალურად დახმარების მიღება. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 

ძალადობის  

პრევენცია 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი კომპანია კრძალავს რეალურ 
ძალადობას ან ძალადობის მუქარას 
თანამშრომლების, ვიზიტორების ან 
ნებისმიერი პირის  მიმართ, რომელიც 
იმყოფება ჩვენი კომპანიის 
ტერიტორიაზე  ან რომელსაც აქვს 
ჩვენს თანამსრომლებთან კონტაქტი 
მათი სამსახურეობრივი მოვალეობის 
შესრულებისას. ძალადობის ყველა 
მუქარა სერიოზულად აღქმება. ჩვენ 
დაუყოვნებლივ უნდა შევატყობინოთ 
ნებისმიერი ასეთი მოვლენის შესახებ. 

ნებისმიერი რეალური ძალადობის 
ფაქტი ან ძალადობის მუქარა 
დაუყოვნებლივ უნდა შევატყობინოთ 
უსაფრთხოების, მართვის ან ადამიანის 
რესურსების სამსახურს, რომელიც  
განსაზღვრავს თუ რომელი სათანადო 
ზომების მიღებაა საჭირო, მათ შორის, 
შესაძლებელია ჩართოს ადგილობრივი 
პოლიცია ან სხვა უწყებები. 

ნებისმიერი თანამშრომლის მიმართ, რომელიც 

უგულებელყოფს ან დაარღვევს ჩვენი კომპანიის რომელიმე 

ეთიკურ სტანდარტს და ნებისმიერი მენეჯერის მიმართ, 

რომელიც მის დაქვემდებარებაში მყოფი პირის მიერ 

სადამსჯელო ზომებს მიიღებს ამ თანამშრომლის მიერ 

მოცემული ეთიკის სტანდარტების დაცვის გამო, 

გამოყენებული იქნება გამოსასწორებელი ზომები 

სამსახურიდან დაუყოვნებლივ განთავისუფლების 

ჩათვლით. თუმცა თქვენი მოქმედებების დროს უნდა 

იხელმძღვანელოთ არა თქვენს მიმართ დისციპლინარული 

ზომების მიღების მოსაზრებებით. ჩვენი კომპანია 

თქვენგან მოითხოვს, გჯეროდეთ, რომ ეთიკური 

ქცევის პრინციპების დაცვა  სათანადო საქციელია 

და ბიზნესის წარმართვის კარგი გზა, რაც ასევე 

ყველაზე უტყუარი საშუალებაა იმისთვის, რომ 

ჩვენი კომპანია იყოს მსოფლიო კლასის 

ორგანიზაცია. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების ხელსესაწყობად 

პირადი ინფორმაციის დაცვა 

 

არსებობს მრავალი საერთაშორისო, ფედერალური და სახელმწიფო კანონი, რომელიც 
გათვალისწინებულია საზოგადოების პირადი ინფორმაციის არასასურველი გავრცელებისგან დასაცავად. 
ჩვენ კომპანიაში დაცულია თანამშრომლების პირადი ინფორმაცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ 
ნებართვის და მკაფიო ბიზნეს ინტერესის მქონე ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა პირად ჩანაწერებზე. 

კონფიდენციალურობის დაცვა მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვმართავთ თქვენს პირად ინფორმაციას მოცემული 
სახელმძღვანელო პრი ნციპების მიხედვით: 

 

> თანამშრომლების მონაცემების ზუსტად და განახლებული სახით შენახვა. 

> წვდომის ნებართვა გაიცემა მხოლოდ კანონიერი ბიზნეს მიზნებისთვის, მაგ. ხელფასის და 
დახმარებების ადმინისტრირება. 

> მესამე მხარეებისგან გამჟღავნებისგან დაცვა, წესებით გათვალისწინებული გარემოებების 
გამოკლებით. 

> დაწესებული შენახვის და განადგურების წესების და პროცედურების დაცვა. 

> თანამშრომლების მონაცემების შესახებ ნებისმიერ შეკითხვასთან ან პრობლემასთან დაკავშირებით 
პასუხის სწრაფად გაცემა. 

თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ თქვენს ინფორმაციასთან დაკავშირებით, გაესაუბრეთ თქვენს სუპერვაიზერს ან ადამიანის 
რესურსების განყოფილებას. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა თანამშრომლების ხელშესაწყობად 

პროდუქტის ხარისხის და 

უსაფრთხოების დაცვა 

კომპანიის თანამშრომლები, 

დისციპლინირებული მიდგომის საფუძველზე, 

კეთილსინდისიერად მუშაობენ შემდეგი 

მიზნების მისაღწევასდ: 

• პირველ რიგში,  მომხმარებლის 
მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

• უმაღლესი ხარისხის დაცვა 

• პროცესების განუწყვეტელი 

გაუმჯობესება 

• დამოკიდებულება „შემიძლია 
გავაკეთო“ 

• ლაკონური, გასაგები კომუკნიკაცია 

ჩვენს კომპანიაში ვამაყობთ იმით, რომ 

უზრუნველვყოფთ მახალი ხარისხის 

პროდუქციას და მომსახურებას.  ჩვენ 

ვცდილობთ ვიყოთ საუკეთესოები და ბიზნეს 

შედეგების ოპტიმიზირებას, რაც გულისხმობს 

იმას, რომ ჩვენ სრულიად ერთგულად ვიცავთ 

ხარისხის მოთხოვნებს ჩვენს მომხმარებელსა და 

გამყიდველებთან მიმართებაში. 
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ჩვენ ვიცავთ ჩვენი კომპანიის რეპუტაციას 
უსაფრთხო, ხარისხიანი პროდუქციის 
მოწოდებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი 
პროდუქცია და სერვისები უნდა 
აკმაყოფილებდეს მომხმარებლის 
მნიშვნელოვან მოთხოვნებს, უნდა იყოს 
უმაღლესი ხარისხის და წარმოადგენდეს 
უმაღლეს ღირებულებას მომხმარებლისთვის, 
ამასთანავე, უნდა იყოს სანდო. ჩვენ ამას 
უზრუნველვყოფთ ხარისხის დაცვის 
პროცესების და უსაფრთხოების მოთხოვნების 
დაცვის საშუალებით.  ჩვენ ასევე ვიცავთ ჩვენი 
პროდუქციისა და სერვისების განვითარების 
ყველა მოქმედ სტანდარტს და რეგულაციას.  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 

ტექნოლოგიის სათანადოდ 
გამოყენება 
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კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენ ვალდებულები ვართ, სათანადოდ გამოვიყენოთ 
კომპანიის ტექნოლოგია და პასუხისმგებლები ვართ 
კომპიუტერული მონაცემებისა და ტელეკომუნიკაციის 
რესურსების უსაფრთხო, ეთიკურ, კანონიერ, ეფექტურ და 
ნაყოფიერ გამოყენებაზე.  კომპანიის ტექნოლოგიის 
გამოყენება არ უნდა გიშლიდეთ ხელს სამუშაოს 
შესრულებაში. კომპიუტერული მონაცემების  
ტელეკომუნიკაციის რესურსების უნებართვო, უკანონო 
ან არასათანადო გამოყენებასთან დაკავშირებით 
შეიძლება მიღებული იყოს დისციპლინარული ან 
სამართლებრივი ზომები. 

თქვენ არავითარ შეთხვევაში არ უნდა გამოიყენოთ ჩვენი 
კომპანიის კომპიუტერი და სამუშაო ქსელები 
არასათანადო, პორნოგრაფიული მასალის ან 
შეურაცხმყოფელი განცხადებების გასავრცელებლად, 
შესანახად ან სანახავად. ამასთან, თქვენთვის 
დაუშვებელია ამ სისტემებით სარგებლობა უკანონო 
მასალაზე წვდომისათვის, უნებართვო წინადადებების 
გასაგზავნად ან თქვენი ან რომელიმე სხვა ორგანიზაციის 
ბიზნესის წარმოებისთვის.  
თქვენ არ უნდა ივარაუდოთ, თითქოს ის კომუნიკაცია და 
დოკუმენტები, რომელსაც კომპანიის კომპიუტერის, 
მონაცემების ან ტელეკომუნიკაციის რესურსების 
საშუალებით ქმნით, აგზავნით ან იღებთ, კერძოა. ჩვენს 
კომპანიას, კანონით დასაშვებ ფარგლებში,  აქვს კომპანიის 
აქტივების და საკომუნიკაციო სისტემების გამოყენების 
შემოწმების და კონტროლის უფლება, კომპანიის წესების 
დაცვის მიზნით. 

Q. ხომ არ იქნება უკანონო, 
კომპანიამ რომ ჩემი ელ. 
წერილი წაიკითხოს? 

A. არა, ეს არ არის უკანონო. ფაქტობრივად, 
თანამშრომლისთვის უზრუნველყოფილი 
კომმიუტერული სისტემა წარმოადგენს 
დამსაქმებლის საკუთრებას და უმეტეს 
შემთხვევაში, ჩვენს კომპანიას უფლება 
აქვს, განიხილოს მთელი ელფოსტის 
ტრაფიკი და ინტერნეტ მოქმედებები, 
რომლებსაც ადგილი აქვს ჩვენი 
კომპანიის სისტემებში. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 

 
Q. რა მოხდება, თუ თანამშრომელი 
გამომიგზავნის უხამსო ან 
შეურაცხმყოფელ ელ. წერილს? მე 
სამუშაოს დავკარგავ სხვა პიროს 
მოქმედების შედეგად? 

A. თქვენ ვერ აკონტროლებთ სხვა 

თანამშრომლების მოქმედებებს, მაგრამ 
შეგიძლიათ გააკონტროლოთ საკუთარი 

მოქმედებები. თუ მიიღებთ 

შეურაცხმყოფელ ელ. წერილს სხვა 
თანამშრომლისგან, მიიღეთ შემდეგი 

ზომები: 
• არ გადაამისამართოთ, არ წაშალოთ და არ 
უპასუხოთ შეტყობინებას. დატოვეთ ისინი 
თქვენს ელფოსტის ყუთში იმისათვის, რომ 
ის ხელმძღვანელობამ განიხილოს. 

• შეატყობინეთ ამ ინციდენტის შესახებ 
თქვენს სუპერვაიზერს, მენეჯერს ან 
ადამიანების რესურსების დეპარტამენტს. ამ 
საკითხს ხელმძღვანელობა მიხედავს. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 

ინტელექტუალური საკუთრების 

დაცვა 

გახსოვდეთ: 
ნებისმიერი გამოგონებები, დიზაინი, 
აღმოჩენები, იდეები, კონცეფციები, 
საავტორო ნაშრომები და სავაჭრო 
საიდუმლოები, რომლებიც შეიქმნა 
დასაქმების ურთიერთობის პერიოდში -- 
ან რომლებიც შეიქმნება თანამშრომლის 
სამუშაოდან გამომდინარე ან შეიქმნება 
ჩვენი კომპანიის დროის, მასალების ან 
აქტივების საშუალებით, წარმოადგენს 
კომპანიის საკუთრებას.  ყველა 
თანამშრომელი ვალდებულია, თავისი 
დასაქმების პერიოდში, ითანამშრომლოს 
ჩვენს კომპანიასთან თანამშრომლების 
მიერ შემუშავებული მთელი 
ინტელექტუალური საკუთრების 
დოკუმენტირებაში.  

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენს კომპანიას საფუძვლად უდევს ჩვენი 
თანამშრომლების მრავალწლიანი მუშაობა და 
ინოვაციები და მათ მიერ შექმნილი 
ინტელექტუალური საკუთრება, მათ შორის, 
პატენტები, სავაჭრო ნიშნები, საავტორო 
უფლებები და სავაჭრო საიდუმლოებები. 
ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრების 
უფლებების დაცვა კრიტიკულად 
მნიშვნელოვანია და ყველამ ერთად უნდა 
ვიმუშავოთ რათა დავიცვათ მისი 
არასათანადოდ გამოყენებისა და 
დაუფლებისაგან. თქვენ არასოდს არ უნდა 
დაუშვათ ინტელექტუალური საკუთრების 
გამოყენება ან გაზიარება იმ ადამიანებთან, 
რომლებიც არიან თქვენი კომპანიის 
ფარგლებს გარეთ, თუ ამასთან დაკავშირებით 
არ ფლობთ სათანადო ნებართვას. 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
Q. ცოტა ხნის წინ სამსახური შემომთავაზა სხვა კომპანიამ, 
რომელიც მუშაობს იგივე ბიზნესის სფეროში, რაც ჩვენი 
კომპანია, თუმცა ფაქტიურად ჩვენი კომპანიის უშუალო 
კონკურენტია. შემიძლია გამოვიყენო ჩვენი კომპანიის ფასების 
შესახებ ინფორმაცია და მომხმარებელთა საკონტაქტო 
მონაცემები, რომლებიც შევიტყვე ჩვენს კომპანიაში მუშაობის 
პერიოდში, ჩემი პოტენციური ახალი დამსაქმებლის 
დასახმარებლად?  

 
A. არა. როდესაც გახდით ჩვენი კომპანიის თანამშრომელი, ხელი 

მოაწერეთ საკუთრების ინფორმაციის და გამოგონებების შესახებ 

ხელშეკრულებას“, რომელშიც დაადასტურეთ, რომ თქვენი 

თანამშრომლობა ჩვენს კომპანიასთან წარმოადგენს რწმენასა და 

ნდობაზე აგებულ ურთიერთობას კომპანიასა და თქვენს შორის, 

სადაც დაცულია კომპანიის ინფორმაცია.ნ შესაბამისად, თქვენ 

გეკრძალებათ ჩვენს კომპანიაში დასაქმების პერიოდში შეძენილი 

ჩვენი კომპანიის საკუთრებაში მყოფი ნებისმიერი ინფორმაციის 

სხვა კომპანიისადმი  გაზიარება. ამასთან, სხვა დამსქმებელთა 

სამუშაოდ გადასვლამდე, კომპანიას უფლება აქვს, შეატყობინოს 

თქვენს ახალ დამსაქმებელს თქვენი უფლებების და მოვალეობების 

შესახებ, რომლებიც გაგაჩნიათ ჩვენი კომპანიის მიმართ. 

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი ძალისხმევა ჩენს კომპანიასთან დაკავშირებით 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 

საინფორაციო და მონაცების 

უსაფრთხოება: კონფიდენციალურობა 

კონფიდენციალურობის დაცვა არის ერთ–ერთი გზა იმისა, როგორ ვიცავთ  ჩვენს ინტელექტუალურ და 
მატერიალურ საკუთრებას. ამრიგად, ყველა თანამშრომელი ვალდებულია ხელი მოაწეროს 
კორპორატიული კომერციული ინფორმაციისა და აღმოჩენების თაობაზე ხელშეკრულებას. მოცემულ 
ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით, თითოეული თანამშრომელი თანხმობას აცხადებს მასზედ, რომ დაიცავს 
როგორც ჩვენი კომპანიის, ასევე სხვა პირთა ინფორმაციის კონფიდენციალურობას, რომელთანაც ჩვენს 
კომპანიას გააჩნია ბიზნეს ურთიერთობა. ჩვენს კომპანიას მომხმარებლებსა და გამყიდველებთან 
მნიშვნელოვანი ურთიერთობები გააჩნია, რომელთა შეძენასა და შენარჩუნებას კომპანია უთმობს 
მნიშვნელოვან დროს და რესურსებს. მოცემული ურთიერთობების დეტალები ჩვენი კომპანიის 
კონფიდენციალური ინფორმაციაა და წარმოადგენს ჩვენი კომპანიის მნიშვნელოვან და ღირებულ აქტივს. 
თანამშრომნლებს ჩვენს კომპანიაში დასაქმების პერიოდში და ამ პერიოდის შემდეგ არ აქვთ უფლება, რომ 
გამოიყენონ ამ ურთიერთობების შესახებ ცოდნა ჩვენი კომპანიის გარდა რომელიმე სხვა კომპანიისთვის. 

ჩვენი კომპანიისთვის გასაგებია, რომ თანამშრომლებს წინა დასაქმებიდან გამომდინარე, შეიძლება 
გაფორმებული ჰქონდეთ კონფიდენციალურობის ხელშეკრულება დამსაქმებელთან, რომელიც მოითხოვს 
მოცემული კომპანიის კომერციული საიდუმლოს დაცვას. თანამშრომლები დარწმუნებულები უნდა იყვნენ 
იმაში, რომ ისინი არ არღვევენ წინა დამსაქმებლის მიმართ კონფიდენციალურობის რაიმე არსებულ 
ვალდებულებას იმ კომპანიაში  მანამდე დასაქმებასთან დაკავშირებით. ეს მოიცავს ინფორმაციის 
არასათანადო გამჟღავნებას ან გამოყენებას წინა კომპანიაში მანამდე მათ დასაქმებასთან დაკავშირებით, რის 
გამოც ისინი ვალდებულები არიან დაიცვან მოცემული წინა დამსაქმებლის ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობა.  

ასევე, კონფიდენციალურ ინფორმაციასთან დაკავშირებული სხვა შეზღუდვების მიუხედავად, ჩვენს 
თანამშრომლებს შეიძლება ჰქონდეთ იმუნიტეტის უფლება, მათ შორის, შურისძიებისაგან დაცვის უფლება,  
სავაჭრო საიდუმლოებების დაცვის 2016 წლის აქტის თანახმად, სავაჭრო საიდუმლოების ან 
კონფიდენციალურო ინფორმაციის გამჟღავნების შემთხვევაში, ან თუ მთავრობა აწარმოებს საეჭვო 
დარღვევების გამოძიებას.   

 

 

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

 

 

 

 
 

Q. მე ცოტა ხნის წინ გავხდი კომპანიის თანამშრომელი. ჩემი ყოფილი 

დამსაქმებელი არის ჩვენი კომპანიის ერთ–ერთი უმნიშვნელოვანესი 

კონკურენტი. შემიძლია გარკვეული მნიშვნელოვანი 

კონფიდენციალური მარკეტინგული ინფორმაციის გაზიარება, 

რომელიც მიღებული მქონდა მოცემულ კონკურენტთან მუშაობისას?   

A. არა. ეს იქნება კოდექსის და თვქენი ყოფილი დამსაქმებლის 

მიმართ არსებული ვალდებულებების დარღვევა, და ასევე ეს 

შეიძლება იყოს სამართალდარღვევა. თქვენ ვალდებული ხართ, 

დაიცვათ თქვენი წინა დამსაქმებლის კონფიდენციალური 

ინფორმაცია, ისევე როგორც კომპანიის თანამშრომლები 

ვალდებულები არიან დაიცვან ჩვენი კომპანიის 

კონფიდენციალური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, როდესაც ჩვენს 

კომპანიაში მუშაობას დაიწყებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოფილ 

დამსაქმებელთან მუშაობის დროს შეძენილი ზოგადი ცოდნა და 

უნარები, მაგრამ თქვენ არ უნდა მოიტანოთ ჩვენს კომპანიაში რაიმე 

კონფიდენციალური ინფორმაცია (ან სხვაგვარად დაცული მასალა), 

რომელიც თქვენ ან სხვა პირებმა მიიღეთ თქვენი ყოფილი 

დამსაქმებლისგან. თუ რაიმე შეკითხვები გექნებათ თქვენს ხელთ 

არსებულ რაიმე სპეციფიკურ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, მის 

გამოყენებამდე ან გაზიარებამდე რჩევისათვის მიმართეთ 

კომპანიის იურიდიულ განყოფილებას.   

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 

საინფორმაციო და მონაცემთა 

უსაფრთხოება: კონფიდენციალურობა 

და მესამე მხარეები 

ჩვენი ბიზნეს საქმიანობის განმავლობაში შეიძლება 
თქვენგან მოვითხოვოთ ისეთი ინფორმაციის მიღება, 
რომელსაც სხვა პირები კონფიდენციალურად 
მიიჩნევენ.  ჩვენ არ უნდა მივიღოთ ან გავამჟღავნოთ 
ასეთი ინფორმაცია, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ 
წერილობით გვექნება გაფორმებული 
კონფიდენციალურობის შესახებ ხელშეკრულება, 
რომელიც დამტკიცებული იქნება იურიდიული 
განყოფილების მიერ.  ჩვენ დარწმუნებულები უნდა 
ვიყოთ, რომ მოცემულ ინფორმაციას ვეპყრობით 
ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მათ შორის, 
არ ვამჟღავნებთ და არ ვიყენებთ ისეთ ინფორმაციას, 
რომელიც აკრძალულია ხელშეკრულების პირობებით. 

ზოგადად, ჩვენი მომხმარებლის ან მომხმარებლის 
მომხმარებლის შესახებ ინფორმაცია, რომელზეც 
წვდომა გვაქვს ჩვენ მიერ მომსახურების 
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით, დაექვემდებარება 
კონფიდემციალურობის მხრივ შეზღუდვებს 
მომხმარებელთან ჩვენს ხელშეკრულებაში.  ეს 
ინფორმაცია გამჟღავნებული ან გამოყენებული უნდა 
იყოს მხოლოდ იმ ფარგლებში, რაც მოითხოვება ჩვენს 
მიერ მომხმარებლისადმი მომსახურების გასაწევად. 

თანამშრომლებს ასევე ვურჩევთ, რომ თავი შეიკავონ 
ჩვენი კლიენტების სახელების და/ან ლოგოების 
გამოყენებისაგან (მათ შორის, სურათების და 
ვერბალური განცხადებების გამოყენებისაგან, რის 
შედეგად შეიძლება მოხდეს ჩვენი კლიენტების ან მათი 
პროდუქციის იდენტიფიკაცია) ჩვენი კომპანიის 
ფარგლებს გარეთ, განსაკუთრებით სოციალურ 
მედიაში. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ძირითადი წესები: 
ყოველთვის დაიცავით და არასოდეს 
გაუმჟღავნოთ თქვენი კომპანიის 
ინტელექტუალური საკუთრება ან სხვა 
კონფიდენციალური ინფორმაცია მესამე 
მხარეებს. 

რიგ შემთხვევაში, შეიძლება დაგვჭირდეს 
კონფიდენციალური ინფორმაციის 
გაზიარება ადამიანებისადმი ჩვენი 
კომპანიის ფარგლებს გარეთ. თუმცა ასეთი 
ინფორმაციის გამჟღავნება დასაშვებია 
მხოლოდ მენეჯმენტის წინასწარი 
თანხმობით და მხოლოდ 
კონფიდენციალურობის შესახებ 
წერილობითი ხელშეკრულების 
იურიდიული განყოფილების მიერ 
დამტკიცების შემდეგ. თქვენთვის 
დაუშვებელია ნებისმიერი 
კონფიდენციალური ან საკუთრების სახის 
ინფორმაციის გამჟღავნება და 
დაუშვებელია ეცადოთ ჩვენი კომპანიის 
მიერ კონფიდენციალური ან საკუთრების 
ინფორმაციის გამოყენებას, რომელიც 
ეკუთვნოდა თქვენს ყოფილ დამსაქმებელს 
ან სხვა პირებს. 



 
 
 
 

 

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავსირებით 

სოციალური ქსელები 
ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე, უნდა გამოვიჩინოთ 
სიფრთხილე სოციალური მედიით, მათ შორის, ჩეთის ოთახებით, შეტყობინებების ფორუმებით და 
სოციალური ქსელის ვებსაიტებით სარგებლობისას. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი კომპანია არ ცდილობს 
ასეთ ვებსაიტებზე ჩვენი პირადი და პროფესიული ურთიერთობების შეზღუდვას, ჩვენ ვალდებულები 
ვართ სათანადოდ მოვიქცეთ, კომპანიის სტანდარტების შესაბამისად. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ არასდროს 
არ უნდა გავამჟღავნოთ  კომპანიის ან ნებისმიერი ჩვენი მომხმარებლის თუ სხვა ბიზნეს პარტნიორების 
ინფორმაცია მოცემული ვებსაიტებით სარგებლობის შედეგად. მოცემული ინფორმაცია ასევე მოიცავს ჩვენი 
მომხმარებლების სახელებს ან ლოგოებს ან ნებისმიერ განცხადებას, რომელშიც შეიძლება მოხდეს 
მომხმარებლის ან მისი პროდუქტ(ებ)ის ან სერვის(ებ)ის იდენტიფიკაცია მაშინაც კი, თუ ურბალოდ 
ავღნიშნავთ, რომ ჩვენ ამ მომხმარებლის მომსახურებას ვეწევით. ჩვენ ასევე უნდა უზრუნველვყოთ, რომ 
ჩვენი პირადი შეხედულებები არ მივაწეროთ ჩვენს კომპანიას ჩვენი კომპანიის წარმომადგენლობისას, 
არასოდეს არ გამოაქვეყნოთ მიუღებელი ან უხამსო მასალა, ან ისეთი მასალა, რომელიც ეწინააღმდეგება 
ჩვენი კომპანიის წესებს. კომპანიამ შეიძლება მოითხოვოს, რომ თანამშრომელმა წაშალოს არასათანადო 
მასალა ან პოსტები და თანამშრომლებს ასევე ვთხოვთ, რომ შეგვატყობინონ ასეთი პოსტების შესახებ, 
რომელიც შეიძლება შეხვდეთ სოციალურ მედიაში. 

ჩვენი კომპანიისთვის ცნობილია, თუ რაოდენ შეუძლია ინტერნეტ სოციალური ქსელების და ბლოგების 
ვებსაიტებს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირება ჩვენი პროდუქციის, სერვისების, თანამშრომლების, 
მიმწოდებლების და მომხმარებლების შესახებ. ჩვენი კომპანია პატივს სცემს თქვენს უფლებას, გქონდეთ 
თქვენი საკუთარი ბლოგ(ებ)ი ან გამოაქვეყნოთ პირადი კომენტარები პოსტის სახით სოციალურ ქსელებში. 
მიუხედავად ამისა, ჩვენი კომპანია ცდილობს დარწმუნდეს, რომ ასეთი კომუნიკაციის გამოყენება 
ემსახურება ჩვენი კომპანიის საჭიროებას, რომ შენაჩუნებული იყოს კომპანიის იდენტობა, ერთიანობა და 
რეპუტაცია ჩვენი ღირებულებების და წესების შესაბამისად. 

კომპანიასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პოსტების შემთხვევაში (როგორიცაა თქვენი სურათი, 
რომელზეც ნაჩვენებია კომპანიის სახელი ან ლოგო, რომელიც გადაღებულია კომპანიის ღონისძიებაზე, ან 
კომპანიასთან დაკავშირებული ახალი ამბების ან ვიდეოკლიპის პოსტების გაზიარება), უნდა მიუთითოთ, 
რომ თქვენს მიერ გამოქვეყნებული მასალა არის თქვენი პირადი შეხედულება და არა კომპანიის 
შეხედულება. მიუხედავად ამისა, თქვენ შეიძლება გთხოვონ ასეთი პოსტის წაშლა იმ შემთხვევაში, თუ 
კომპანია ასეთ პოსტს მიუღებლად მიიჩნევს. 

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

 

 

 

 

Q. ცოტა ხნის წინ დიდი კონტრაქტი გავაფორმე მომხმარებელთან, 

რომლის გაფორმებასაც რამდენიმე თვე ვცდილობდი. გასულ ღამეს 

ისეთი აღელვებული ვიყავი ახალ კონტრაქტთან დაკავშირებით, 

რომ მე პოსტის სახით გამოვაქვეყნე ინფორმაცია, მათ შორის, ახალი 

მომხმარებლის სახელი Facebook–ზე. ეს არის ჩვენი კომპანიის 

წესების დარღვევა? 

A. დიახ. ჩვენთვის გასაგებია, რომ გაქვთ სოციალურ ქსელებში 
ჩართულობის უფლება, როგორიცაა Facebook- ზე ინფორმაციის 
გამოქვეყნება. მიუხედავად ამისა, ჩვენი პოლიტიკის თანახმად, 
კონკრეტულად აკრძალულია კომპანიის კონფიდენციალური 
ინფორმაციის გამოქვეყნება მოცემულ სოციალური მედიის 
საიტებზე. როდესაც ახდენთ საკუთარი თავის იდენტიფიკაციას, 
რომ ხართ ჩვენი კომპანიის თანამშრომელი და ამჟღავნებთ 
ინფორმაციას კონტრაქტის შესახებ, რომელიც შეიძლება ჯერ არ იყოს 
გასაჯაროებული, შეიძლება საკუთარ თავსა დაკომპანიას რისკის 
ქვეშ აყენებდეთ. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა წაშალოთ თქვენი 
პოსტი და მოცემული დარღვევის შესახებ უნდა შეატყობინოთ 
თქვენს სუპერვაიზერს ან იურიდიულ განყოფილებას. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი ძალისხმევა ჩვენს კომპანიასთან დაკავშირებით 



 
 
 
 

ჩვენი კომპანიის ძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

ინტერესთა კონფლიქტისთვის თავის 

არიდება 
ჩვენ ვალდებულები ვართ, ყოველთვის ვიმოქმედოთ 
ჩვენი კომპანიის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს იმას 
ნიშნავს, რომ ჩვენი ბიზნეს გადაწყვეტილებებზე გავლენას 
არ უნდა ახდენდეს ნებისმიერი რეალური ან სავარაუდო 
ინტერესთა კონფლიქტი. ჩვენ გადაწყვეტილებები უნდა 
მივიღოთ გონივრული ბიზნეს მოსაზრებებიდან 
გამომდინარე. ამის შედეგად,  უნდა ვიცოდეთ 
პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ. 
  
მაგალითად, შეიძლება არსებობდეს ინტერესთა 
კონფლიქტი, თუ თქვენ: 

> გამოიწვევთ ჩვენი კომპანიის მონაწილეობას 
ბიზნეს ტრანზაქციებში თქვენს ნათესავებთან ან 
მეგობრებთან; 

> იყენებთ კომპანიის, მომხმარებლის ან 
გამყიდველის არასაჯარო ინფორმაციას თქვენთვის, 
ნათესავებისთვის ან მეგობრებისთვის სარგებლის 
მოსახვეჭად (მათ შორის, მოცემული ინფორმაციის 
საფუძველზე ფასიანი ქაღალდების ტრანზაქციებს);  

> მცირესთან შედარებით უფრო დიდი ფინანსური 
ინტერესი გაგაჩნიათ ჩვენი კომპანიის გამყიდველებში, 
მყიდველებში ან კონკურენტებში; 
> ჩვენი კომპანიისგან ან რომელიმე მესამე 
მხარისგან აიღებთ სესხს ან რაიმე ვალდებულების 
გარანტიას იმის გამო, რომ ჩვენი კომპანიის 
თანამშრომელი ხართ;   

> კონკურენციას აწარმოებთ ან აპირებთ ჩვენს 
კომპანიასთან კონკურენციას; 

> მესამე მხარისგან აიღებთ სესხს ან რაიმე 
ვალდებულების გარანტიას იმის გამო, რომ ჩვენი კომპანიის 
თანამშრომელი ხართ; 

თქვენ, როგორვ ჩვენი კომპანიის თანამშრომელი, დირექტორი ან მოხელე, ვალდებული ხართ, მოერიდოთ ნებისმიერ 

ინტერესს ან კავშირს, რომელიც ხელს შეუშლის თქვენს მიერ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღებას  ჩვენი კომპანიის 

ინტერესების დასაცავად. თქვენ არ უნდა ისარგებლოთ თქვენი პოზიციით ან კავშირით ჩვენს კომპანიასთან პირადი მოგების 

მისაღებად. 

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენ ვალდებულები ვართ, 
შევატყობინოთ ჩვენს სამუშაოსა და ჩვენს 
კომპანიას შორის და ჩვენს ოჯახს, 
ბიზნესს, პირად ან საფინანსო 
ინტერესებს შორის, მათი გაჩვენის 
შემთხვევაში. 
ძირითადად, პოტენციური 
კონფლიქტების აღმოფხვრა ადვილად 
შესაძლებელია მას შემდეგ, რაც ის 
დაუფარეავი იქნება და განხილული. 
ადრეული ჰამჟღავნება და მსჯელობა 
ხელს უწყობს პოტენციური 
კონფლიქრტების აღმოფხვრას მანამდე, 
სანამ შეძლებენ ჩვენს სამუშაოზე ან 
რეპუტაციაზე ზემოქმედების მოხდენას.  



 
 
 
 

ჩვენი კომპანიის ძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

ჩვენი აქტივების დაცვა 
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ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ყველა თანამშრომელი ვალდებულია 
დაიცვას ჩვენი კომპანიის საკუთრება 
დაკარგვისა და ქურდობისაგან და ის არ უნდა 
დაეუფლოს მოცემულ საკუთრებას პირადი 
გამოყენების მიზნით. კომპანიის 
საკუთრებაში შედის კონფიდენციალური 
ინფორმაცია და სხვა ინტელექტუალური 
საკუთრება, პროგრამული უზრუნველყოფა, 
კომპიუტერები, ოფისის მოწყობიკლობა და 
მასალა. თქვენ ვალდებული ხართ 
სათანადოდ გაუფრთხილდეთ კომპანიის 
ქონებას, რომელიც თქვენი კონტროლის 
ქვეშაა, რათა მასზე არ ჰქონდეთ წვდომა იმ 
პირებს, ვისაც მოცემული უფლებამოსილება 
არ აქვთ. თანამშრომლებს შეუძლიათ 
შეზღუდული ფორმით გამოიყენონ ჩვენი 
კომპანიის ელექტრონული კომუნიკაციის 
სისტემები არაკომერციული დანიშნულებით 
თუ ეს გამოყენება: 1) ზოგჯერ ხდება; 2) არ 
უშლის ხელხს თქვენს მიერ პროფესიული 
ვალდებულებების შესრულებას; 3) არ 
ამცირებს მუშაობის ეფექტიანობას; 4) არ 
ეწინააღმდეგება მოცემული მოქმედი 
კოდექსის ან ჩვენი კომპანიის ელექტრონული 
საკომუნიკაციო სისტემების წესებს. 

ჩვენი კომპანიის თხოვნით ან დასაქმების 
დასრულების შემდეგ, ყველა თანამშრომელი 
ვალდებულია კომპანიაში მოიტანოს 
კომპანიის ყველა კუთვნილი ნივთი, მათ 
შორის, ნებისმიერი მონაცემები ან 
ინტელექტუალური საკუთრება. 

ჩვენს კომპანიაში რეგულარულად ვქმნით 
ღირებულ, არასაჯარო ხასიათის იდეებს, 
სტრატეგიებს და სხვა სახის ბიზნეს 
ინფორმაციას – „ინტელექტუალურ 
საკუთრებას” – რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის და 
იგი დაცული უნდა იყოს ისევე, როგორც ჩვენი 
ნებისმიერი სხვა ქონება.  ვინაიდან ეს ჩვენი 
კომპანიის დაუღალავი მუშაობის პროდუქტია, 
სხვადასხვა კანონები საშუალებას გვაძლევს, 
დავიცვათ ეს ინფორმაცია გარეშე პირების 
მიერ გამოყენებისაგან.  

მინიშნებები 
• ყველა თანამშრომელი უნდა 

იცავდეს ჩვენი კომპანიის  
საკუთრებას და 
უზრუნველყოფდეს მის 
უსაფრთხო გამოყენებას 

• მთელი საკუთრება 
გამოყენებული უნდა იყოს 
კომპანიის კანონიერი ბიზნეს 
ინტერესებიდან გამომდინარე. 

• მოერიდეთ კომპანიის 
საკუთრების ფლანგვას, 
დაკარგვას, დაზიანებას, 
ბოროტად გამოყენებას, 
ქურდობას, უკანონოდ 
დაუფლებას ან დარღვევებს 
ამასთან დაკავშირებით 



 
 
 
 

ჩვენი კომპანიის ძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

საჩუქრების და გასართობი 

ღონისძიებების მიღება 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი კომპანია ერთგულად იცავს თავის პრინციპებს და ეთიკის 
უმაღლებს სტანდარტებს, მათ შორის, ერიდება ისეთ სიტუაციებს, 
რომლებიც შეიძლება აღიქვას როგორც არასათანადო. ჩვენს 
გარემოში ბიზნეს საჩუქრებს და გართობებს  შეუძლია დადებითი 
განწყობის შექმნა ჩვენს ბიზნეს ურთიერთობებში, მაგრამ ამის გამო 
ძნელი იქნება იყო ობიექტური იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მათ 
გჩუქნით. მომწოდებლების, გამყიდველების და პარტნიორების 
ჩვენი არჩევანი დამყარებული უნდა იყოს ისეთ ობიექტურ 
ფაქტორებზე, როგორიცაა ფასი, ხარისხი, ღირებულება, 
მომსახურება და მიწოდების უნარი. ჩვენ უნდა მოვერიდოთ ისეთ 
სიტუაციებს, როდესაც ისე ჩანს თითქოს ჩვენს ბიზნეს 
გადაწყვეტილებებს ვიღებთ მოცემული ურთიერთობების შედეგად 
მიღებული საჩუქრების მიხედვით. 

საჩუქრები, სტუმართმოყვარეობის ღონისძიებები და 
კორპორატიული მომსახურება შეიძლება მივიღოთ, მაგრამ მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არ გადმოგვეცემა იმის იმედით, რომ 
სანაცვლოდ მიიღებენ განსაკუთრებულ მოპყრობას და თუ ისინი არის 
ნომინალური ღირებულების და არ იკრძალება კანონით ან 
მჩუქებლის კომპანიაში არსებული პრაქტიკით. ეს მოიცავს 
სარეკლამო ფასდაკლებებს და პროგრამებს, რომლებსაც კომპანიები 
მომხმარებელს სთავაზობენ, რომლებიც მუშაობენ ტურიზმის, 
კეთილმოწყობის, სარესტორნო, და სხვა მსგავს ინდუსტრიებში მათი 
რეგულარული საქმიანობიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება მისაღები 
იყოს. 

ზემოთ მითითებულის გარდა სხვა ნებისმიერი საჩუქარი, 
კორპორატიული მომსახურება ან სტუმართმოყვარეობის 
ღონისძიებები, რომლებიც არ არის მისაღები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 
მიღებული იქნება თანამშრომლის ოჯახის წევრის მიერ, მისი თხოვნით 
ან სხვაგვარად, სასწრაფოდ უნდა დაუბრუნდეს მჩუქებელს ან 
მიღებული იქნეს კომპანიის სახელით ან მასთან დაკავშირებით ზომები 
უნდა მიიღოს მენეჯერმა. არახშირი კორპორატიული გართობა 
მისაღებია, თუ ეს არ იქნება ხშირი ხასიათის და თუ არ არ იქნება 
არასათანადოდ აღქმული.  ყველა საჩუქარი, რომლებიც 
ინდივიდუალურ პირებს ან ადამიანების მცირე ჯგუფ(ებ)ს  გადაეცემა,  

ყოველთვის უარი თქვით 
საჩუქრებზე, რომლებიც... 

• გადმოგეცემათ ნაღდი ფულის ან ნაღდი 

ფულის ეკვივალენტის სახით 

• უკანონოა და წარმოადგენს 

სამართალდარღვევას 

• გიჩენთ ვალდებულების გრძნობას 

• ზემოქმედებას ახდენს, ან ისე გამოიყურება, 

თითქოს ზემოქმედება აქვს ბიზნეს 

გადაწყვეტილებების მიღებაზე 

• გადმოგეცემათ რაიმეს სანაცვლოდ 

• დაარღვევს მჩუქებლის საჩუქრებისა და 

გართობის საშუალებების წესებს 

• გადმოგეცემათ  გართობისათვის, რომელიც 

შეიძლება ცუდად აღიქვას ან სხვამხრივ  

ეწინააღმდეგება ჩვენს 

ურთიერთპატივისცემის პრინციპებს 

(მაგ. არა საჩუქრები მთელი გუნდისთვის ან ბიზნეს 
ერთეულისთვის), მოხსენებული უნდა იყოს საჩუქრ(ებ)ის 
მიმღების ყველაზე მაღალი თანამდებობის პირის 
მენეჯერისადმი. 



 
 
 
 

 

ჩვენი კომპანიის ძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

ინსაიდერული გარიგებების აკრძალვა 

თქვენთვის შეიძლება ცნობილი გახდეს მატერიალური ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის, მისი მშობელი 
კომპანიის ან სხვა კომპანიების შესახებ, რომლებთანაც ბიზნესს ვაწარმოებთ (მაგ. მომხმარებლები ან 
გამყიდველები), რომელიც საჯაროდ ხელმისაწვდომი არაა ყველა ინვესტორისთვის. კომპანიაში ფასიანი 
ქაღალდების (მათ შორის, აქციების, დავალიანების ან ფიქსირებული დივიდენდის გარეშე აქციების, 
ოფციონების და საპენსიო პროგრამის აქციების) შეძენა და გაყიდვა აკრძალულია „მატერიალურ არასაჯარო 
ინფორმაციაზე“ დაყრდნობით, რასაც ზოგადად, „ინსაიდერულ გარიგებებს“ უწოდებენ). თუ თქვენ 
მონაწილეობას მიიღებთ ინსაიდერულ გარიგებებში, შეიძლება სამსახურიდან გაგათავისუფლოთ და 
შეიძლება დაგიწესდეთ მნიშვნელოვანი სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივი ჯარიმები. 

ჩვენ არასდროს არ უნდა გამოვიყენოთ მატერიალური არასაჯარო ინფორმაცია ჩვენი კომპანიის. მისი 
მშობელი კომპანიის ან სხვა კომპანიების შესახებ, რომლებთანაც ბიზნესს ვაწარმოებთ, კომერციული 
მოქმედებების შესასრულებლად, მოგების მიღების მიზნით. ამასთან, ჩვენ  არასოდეს არ უნდა გადავცეთ 
მატერიალური არასაჯარო ინფორმაცია სხვა პირებს, რომლებმაც შეიძლება ივაჭრონ მოცემული 
ინფორმაციით. თუ ვინმეს „მიანიშნებთ“, რომელიც ამ დროს ყიდულობს ან ყიდის ფასიან ქაღალდებს, 
როგორც თქვენ, ასევე მოცემულ პირს, ბრალი დაგედებათ ინსაიდერული გარიგებების განხორციელებაში.  

„არასაჯარო ინფორმაციაში“ იგულისხმება ინფორმაცია, რომელიც ცნობილია ჩვენი კომპანიისთვის და არ 
ყოფილა საჯაროდ გამოქვეყნებული. „მატერიალური ინფორმაცია“ არის ის ინფორმაცია, რომელსაც 
გონივრულ ფარგლებში ინვესტორი მიიჩნევდა მნიშვნელოვან ინფორმაციად ფასიანი ქაღალდების შეძენისა 
და გაყიდვის დროს. 
თანამშრომლებს, რომლებიც ფლობენ მატერიალურ ან არასაჯარო ინფორმაციას, დაუშვებელია ფასიანი 
ქაღალდების ტრანზაქციის დასრულება პირველ სამუშაო დღემდე, ამ ინფორმაციის საჯაროდ 
გამოქვეყნებიდან მინიმუმ 24 საათის გასვლამდე. იმ შემთხვევაში, თუ გექნებათ კითხვები იმის თაობაზე, 
თუ რა წარმოადგენს „მატერიალურ არასაჯარო ინფორმაციას“ და მასთან დაკავშირებული შეზღუდვები 
ინსაიდერულ გარიგებებზე, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ იურიდიულ განყოფილებას. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალიხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

თუ ინფორმაცია არის არასაჯარო, ქვემოთ მოყვანილია (დადებითი ან 

უარყოფითი)  მაგალითები იმისა, რა შეიძლება იყოს „მატერიალური“ 

ინფორმაცია, რა შემთხვევაში შეუძლია მის გამოყენებას და 

გამჟღავნებას გამოიწვიოს ინსაიდერული გარიგებების სახის 

დარღვევები: 

• მნიშვნელოვანი მომხმარებლების და მომწოდებლების მოპოვება 

ან დაკარგვა ან ფასის მნიშვნელოვანი ცვლილებები; 

• ახალი პროდუქციის ან მნიშვნელოვანი ხასიათის 

კვლევების შედეგების შესახებ განცხადებები; 

• პროდუქტის მნიშვნელოვანი დეფექტები, გამოხმობა და 

მოდიფიკაციები; 

• მთავარი ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი  

ცვლილებები; 

• რეალური ან მოსალოდნელი სასამართლო პროცესების 

შედეგად მნიშვნელოვანი დავები; 

• საფინანსო შედეგები, ან მომავალი მოგებისა თუ 

ზარალის ვარაუდები; 

• კომპანიების  მოსალოდნელი ან შემოთავაზებული 

შერწყმის, შეძენების და განლაგების შესახებ ახალი დეტალები და 

შვილობილი კომპანიების, აქციების დაყოფის, ახალი აქციების ან 

კრედიტის შეთავაზების შესახებ ინფორმაცია; 

• მოსალოდნელი გაკოტრება ან საფინანსო ლიკვიდობის 

პრობლემები. 

 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

როგორც აშშ–ის ფასიანი 
ქაღალდებისა და საფონდო ბაზრის 
კომისიისთვის, ასევე კონგრესისთვის 
ძალზე მნიშვნელოვანია  ბაზრებზე 
აშშ–ის ფასიანი ქაღალდების მხრივ 
კანონიერების დაცვა. მოცემული 
კანონები საჯაროდ მოვაჭრე 
კომპანიებისაგან მოითხოვს მკაფიოდ 
განმარტებული პოლიტიკის ქონას 
ინსაიდერულ გარიგებებთან 
დაკავშირებით. 



 
 
 
 

ჩვენძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

ზუსტი ჩანაწერების წარმოება 

ჩვენი კომპანიის პერიოდულ ანგარიშებში ჩანაწერების სრული, სამართლიანი, ზუსტი, დროული და 
გარკვევით შედგენილი ფორმით შეტანა, გაზიარება და მარეგულირებელი უწყებებისთვის დოკუმენტაციის 
სახით შენახვა მნიშვნელოვანია ჩვენი კომპანიის ბიზნესის წარმატებისთვის. თვითოეული ჩვენთაგანი 
ვალდებულია უზრუნველყოს, რომ ჩვენი კომპანიის საფინანსო ანგარიშების ყველა ჩანაწერში სრულად და 
გულახდილად ასახული იყოს ჩვენი ოპერაციების და საფინანსო მდგომარეობის სრული სურათი. ამას 
ვაკეთებთ არა მხოლოდ ჩვენი კომპანიის წესებთან, არამედ ასევე კანონებთან, წესებსა და რეგულაციებთან 
შესაბამისობისთვის, რომლებითაც ვხელმძღვანელობთ ჩვენი საბუღალტრო და საქმიანობის ანგარიშების 
შედგენისას. 

თითოეული ჩვენთაგანი ვალდებულია გამოიჩინოს უდიდესი ყურადღება ასეთი ანგარიშების შედგენის ან 
მომზადების დროს, და უნდა დაიცვას შემდეგი სახელმძღვანელო პრინციპები: 

> ჩვენი კომპანიის ყველა საბუღალტრო ჩანაწერი, მათ შორის, ამ ჩანაწერების საფუძველზე 
შექმნილი ანგარიშები, შედგენილი უნდა იყოს მოქმედი იურისდიქციის კანონების შესაბამისად; 

> ყველა ანგარიშში სამართლიანად და ზუსტად უნდა იყოს ასახული ტრანზაქციები ან 
მათთან დაკავშირებული შემთხვევები; 

> ყველა ანგარიშში სამართლიანად და ზუსტად, გონივრულ ფარგლებში ყველა დეტალის 
დაცვით, უნდა იყოს ასახული ჩვენი კომპანიის აქტივები, პასივები, შემოსავალი და ხარჯები; 

> ჩვენი კომპანიის საბუღალტრო ანგარიშები არ უნდა შეიცავდეს რაიმე ყალბ ან განზრახ 
დამახინჯებულ ჩანაწერებს; 

> დაუშვებელია ტრანზაქციების  არასწორი კლასიფიკაცია საბუღალტრო, დეპარტამენტების 
ან საბუღალტრო პერიოდების თვალსაზრისით; 

> ყველა ტრანზაქცია დადასტურებული უნდა იყოს შესაბამისი ზუსტი დოკუმენტაციით, 
დეტალების გონივრულ ფარგლებში მითითებით და აღრიცხული უნდა იყოს სათანადო ანგარიშსა და 
საანგარიშო პერიოდში; 

> თქვენ სრულად უნდა ითანამშრომლოთ შიდა და გარე აუდიტორებთან, მოთხოვნის 
შესაბამისად, ინფორმაციის შესაგროვებლად, უნდა ახსნათ პროცესები და მიუთითოთ შესაძლო 
გაუმჯობესების გზები; და 

> უნდა დაიცვათ ჩვენი კომპანიის შიდა საბუღალტრო კონტროლის სისტემის მოთხოვნები. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა აქციონერებთან დაკავშირებით 

ჩვენი ჩანაწერების მართვა 

 
 
 
 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

სხვადასხვა კანონი და ეფექტური მუშაობის პრაქტიკა ჩვენი 
კომპანიისგან მოითხოვს გარკვეული ბიზნეს ანგარიშების, 
მათ შორის, ელექტრონული ანგარიშების შენახვას 
მითითებული პერიოდების განმავლობაში. ამასთან, 
ჩვენთვის დაუშვებელია შესაბამისი ანგარიშების 
განადგურება მოსალოდნელი სასამართლო დავების, 
სასამართლოში გამოძახების, აუდიტების ან გამოძიებების 
შემთხვევაში. მიუხედავად ამისა, ბიზნეს ანგარიშების 
სავალდებულო დროზე მეტ ხანს შენახვა დაკავშირებულია 
ჩვენი კომპანიის არააუცილებელ ხარჯებთან  და ხელს 
უშლის შესაბამისი ანგარიშების ეფექტურად მიღებას და 
მათზე წვდომას. ჩვენ ყველანი ვალდებულები ვართ 
მკაცრად დავიცვათ კომპანიის პოლიტიკა კომპანიის 
ანგარიშების წარმოებასთან დაკავშირებით. სპეციფიკური 
ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რამდენი ხნის განმავლობაში 
და როგორ უნდა შევინახოთ ჩვენი ბიზნეს ჩანაწერები, 
იხილეთ ჩვენს „ჩანაწერების შენახვის პოლიტიკაში“ და 
ასევე იკითხეთ იურიდიულ განყოფილებაში. 

იურიდიულ განყოფილებას შეუძლია კანონიერად შეაჩეროს 
ზოგიერთი დოკუმენტის წარმოება გარკვეულ შემთხვევებში, 
როგორიცაა სასამართლო დავა, და ასეთი დოკუმენტები არ 
უნდა იყოს გახსნილი ან განადგურებული გარდა იმ 
შემთხვევისა, თუ ამაზე იურიდიული დეპარტამენტი გასცემს 
წინასწარ წერილობით ნებართვას. ასეთ ვითარებაში, უნდა 
შევასრულოთ იურიდიული განყოფილების ყველა მითითება.   

ჩანაწერების შენახვის წესები მოიცავს როგორც 
ელექტრონულ (რბილი ასლი), ასევე მყარი ასლის სახით 
მასალებს. ეს შეეხება ყველა ტიპის ჩანაწერს, განურჩევლად იმ 
ფორმატისა, რომელშიც ისინი არსებობენ, მათ შორის: 
ქაღალდი; ელ. წერილი; ვიდეო; ვინჩესტერი; ფლეშ–
მეხსიერება და კომპაქტ–დისკი ან სხვა ელექტრონული 
შემნახველი მოწყობილობა. 

თქვენ უნდა გამოიჩინოთ განსაკუთრებული ყურადღება, რათა 
დარწმუნდეთ, რომ კონფიდენციალური ინფორმაციის 
შემცველი ჩანაწერები შენახული და უტილიზებული იყვეს 
როგორც ჩანაწერების შენახვის წესების, ასევე კომპანიის 
ინფორმაციის შენახვის წესების და პრაქტიკის შესაბამისად. 

Q. საბუღალტრო განყოფილებამ მიიღო წერილი ჩვენი 

მომხმარებლის ადვოკატისგან, რომელშიც 

მითითებულია მოთხოვნა, რომ ჩვენმა კომპანიამ 

უნდა შეასრულოს თითქოსდა გარკვეული 

სიტყვიერად გაცემული დაპირებები. თქვენი 

მენეჯერი გთხოვთ, რომ შეამოწმოთ თქვენი 

ელფოსტა, რათა დაადგინოთ, გაქვთ თუ არა 

მიღებული ელფოსტის  რომელიმე შეტყობინება, 

რომლითაც დადასტურდება მოცემული დაპირება. 

თქვენ აღმოაჩენთ ერთ ელ. წერილს, რომელიც 

შეიძლება ისე იყოს გაგებული, როგორც დაპირება იმ 

პირისთვის, რომელმაც არ იცოდა მომხმარებელთან 

დამოკიდებულება, მაგრამ თქვნ გულახდილად 

გწამთ, რომ მომხმარებლისადმი ასეთი დაპირება 

არასდროს ყოფილა. უნდა წაშალოთ ელ. წერილი? 

A. არა. ჩვენი კომპანიის ჩანაწერების შენახვის წესები 
თანამშრომლებისგან მოითხოვს ყველა იმ 
ჩანაწერის შენახვას, რომელიც შეიძლება 
საქმესთან იყოს დაკავშირებული,  რომლის გამოც 
კომპანია მოელის სასამართლო  წარმოებას. თქვენ 
დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეთ 
იურიდიულ განყოფილებას, რათა დაგეხმაროთ 
იმის დადგენაში, მოცემული პირობების 
გათვალისწინებით, მოსალოდნელი იქნება თუ 
არა საქმის წარმოება. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

სამართლიანი კონკურენციის 

პრინციპების დაცვა 
 
 
 

 
 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

ჩვენი კომპანია მტკიცედ იცავს თავისუფალ 
და სამართლიან კონკურენციას. ბაზარზე 
ჩვენი მოქმედებები განსაზღვრავს იმას, თუ 
ვინ ვართ როგორც კომპანია. მხოლოდ ჩვენი 
მომსახურების და მიწოდების  ხარისხის 
მიხედვით და არა არაეთიკური გზით 
კონკურენციის შედეგად, გვაქვს  
ეთიკურობის სფეროში მოწინავე კომპანიის 
მსოფლიო რეპუტაცია. არცერთმა კომპანიის 
თანამშრომელმა, დირექტორმა ან მოხელემ 
ბოროტად არ უნდა ისარგებლოს ვინმეს 
დახმარებით პრივილეგირებული 
ინფორმაციით მანიპულაციის, მისი 
დამალვის ან ბოროტად გამოყენების გზით, 
ფაქტების დამახინჯების ან ნებისმიერი სხვა 
უსამართლო საქმიანობის საშუალებით.  
ჩვენი ყურადღება გამახვილებულია ჩვენი 
კლიენტების კმაყოფილებაზე და ჩვენ არ 
ვცდილობთ ჩვენი კონკურენტების 
კონკურენციის საშუალებების შეზღუდვას 
მოტყუებით ან თაღლითური გზით. 

კონკურენტებთან ურთიერთქმედება: 
კონკურენტებთან ურთიერთქმედებისას უნდა 
გამოვიჩინოთ სიფრთხილე. უნდა მოვერიდოთ 
კონკურენტებთან თანამშრომლობას, ან თუნდაც  
ასეთი თანამშრომლობის შთაბეჭდილებას. ჩვენ 
არასოდეს არ უნდა ვესაუბროთ ქვემოთ 
მოცემულ რომელიმე საკითხზე ჩვენი კომპანიის 
კონკურენტებს იურიდიული განყოფილების 
წინასწარი ნებართვის გარეშე: 

• ფასები ან ფასების პოლიტიკა, ხარჯები, 
მარკეტინგი ან სტრატეგიული გეგმები 

• საკუთრების ან კონფიდენციალური 
ინფორმაცია 

• ტექნოლოგიური გაუმჯობესება 

• ის სარეკლამო ღონისძიებები, 
რომლებსაც ვაწარმოებთ 
მომხმარებლისთვის 

• მომხმარებლების 
ბაზრების,ტერიტორიების ან 
ქვეყნების დაყოფა 

• გარკვეული მომხმარებლის, მომწოდებლის ან 
კონკურენტის ბოიკოტი 

• ერთობლივი მოქმედება  
მომხმარებლებისთვის 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

ადამიანის უფლებების დაცვა 

ჩვენი კომპანია მხარს უჭერს ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვას მსოფლიო ოპერაციებში. ჩვენი 
თანამშრომლები მუშაობენ მომხმარებლებთან, მომწოდებლებთან და პარტნიორებთან მსოფლიოს ყველა 
კუთხეში. ჩვენ ჭეშმარიტად გლობალური კომპანია ვართ და ამრიგად, ვალდებულები ვართ, 
პასუხისმგებლობით მოვიქცეთ როგორც კეთილსინდისიერი მოქალაქეები ყველა ქალაქში, ყველა ქვეყანაში, 
ყველა თანამშრომლის მიმართ, ყველა პარტნიორულ ურთოერთობაში, და ნებისმიერ მომხმარებელთან 
მიმართებაში. ამას ვაკეთებთ გლობალური  ბიზნესის წარმოებისას ადამიანების უფლებების უდიდესი 
ძალისხმევით დაცვით. მოცემული ძალისხმევის მიზნით, ჩვენ ვიცავთ მოქმედ კანონმდებლობას სამუშაო 
საათებთან, ხელფასებთან, ადამიანით ვაჭრობასთან, თანამედროვე სახის მონობასთან, ბავშვთა შრომასთან 
და ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის სახიფათო სამუშაო პირობების შექმნასთან 
დაკავშირებით. ჩვენს მიერ მოცემული პრინციპების დაცვა ვლინდება მოცემული კოდექსით, ჩვენი 
პოზიციით შრომით ურთიერთობებთან დაკავშირებით, ჩვენს სამუშაო პრაქტიკაში და ჩვენს 
ურთიერთობებში მომწოდებლებთან. 

პოლიტიკური ჩართულობა 
Concentrix არის აპოლიტიკური კომპანია და პოლიტიკურად არ ცდილობს რომელიმე პარტიის, 
კანდიდატის ან საკითხის მხარდაჭერას. თანამშრომლებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ პოლიტიკურ 
პროცესებში, მათ შორის, შეიტანონ თავიანთი წვლილი, პიროვნული უნარების მიხედვით. თუმცა მათ არ 
უნდა გააკეთონ არაფერი, რაც ისეთ შთაბეჭდილებას შექმნის, თითქოს მათი აქტივობა ხდება კომპანიის 
სახელით და არ უნდა განახორციელონ პირადი პოლიტიკური საქმიანობა კომპანიის აქტივების ან დროის 
გამოყენებით. კომპანია თანამშრომლებს არ აუნაზღაურებს პოლიტიკურ აქტივობაზე დახარჯულ რაიმე 
დროს, გარდა იმ შემთხვევისა, რაც მოითხოვება კანონით გათვალისწინებულ ფარგლებში. 

გარემოს დაცვა 
ჩვენ ვაფასებთ გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ. ეს ნაწილობრივ ნიშნავს, რომ  ვიცავთ ყველა 
მოქმედ გარემოს დაცვის კანონს ყველა ქვეყანაში და ასევე ვიცავთ გარემოს, მასზე ჩვენი სამუშაო 
ოპერაციების ზემოქმედების შემცირებით.  

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

გარემო და 
მდგრადობა 

 
 

 

 
ჩვენ პატივს ვცემთ იმ გარემოს, რომელშიც ვცხოვრობთ და ვმუშაობთ. ეს 
ნაწილობრივ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცავთ ყველა მოქმედ გარემოსდაცვით 
კანონს ყველა ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. ჩვენი კომპანია ასევე 
მოწოდებულია დაიცვას გარემო ჩვენი ოპერაციების ზემოქმედების 
მინიმუმამდე შემცირებით. 

 
ჩვენ გვაქვს პასუხისმგებლობა გავაუმჯობესოთ ჩვენი ხალხის ცხოვრება და 
ჩვენი პლანეტის ჯანმრთელობა. ეს არის პასუხისმგებლობა, რომელსაც ძალიან 
სერიოზულად ვიღებთ. როგორც ჩვენ ამას ვხედავთ, ჩვენ გვაქვს 
წარმოუდგენელი შესაძლებლობა გამოვიყენოთ ჩვენი მასშტაბი, როგორც ძალა 
სიკეთისთვის. ერთის ძალა — გაძლიერებული ჩვენს მთელ ოჯახში 270,000+ 
პერსონალზე, ჩვენს კლიენტებზე, ჩვენს მომწოდებლებზე და ჩვენს 
პარტნიორებზე — ითარგმნება მსოფლიო მასშტაბის ზემოქმედებაზე. 
 
 
ჩვენ მზად ვართ მოქმედების სამი ძირითადი მიმართულების მიმართ: 
 
გარემოსდაცვითი: ვიზრუნოთ გარემოზე, რათა ის უკეთესად დავტოვოთ, 
ვიდრე ჩვენ აღმოვაჩინეთ. 

სოციალური: შევქმნათ უკეთესი ადგილი ხალხისთვის სამუშაოდ და 
საცხოვრებლად იმ თემებში, სადაც ჩვენ ვმუშაობთ. 

მმართველობა: იმოქმედოს პატიოსნად და გააკეთოს სწორი საქმე. 
ყოველთვის. 

 
გეპატიჟებით წაიკითხოთ ჩვენი უახლესი მდგრადობის ანგარიში უფრო 
დეტალური ინფორმაციისთვის: https://www.concentrix.com/esg/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

https://www.concentrix.com/esg/


 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ჩვენ ვაღიარებთ და გვესმის ვალდებულება,  ვიყოთ 
გარემოს სადარაჯოზე და ხელი შევუწყოთ მდგრადი 
განვითარების მიღწევას. მოცემულ პასუხისმგებლობასთან 
დაკავშირებით, ჩვენმა კომპანიამ საკუთარ თავზე აიღო 
შემდეგი ვალდებულებები: 

• ნებისმიერი სახის დაბინძურების პრევენცია 

• ბუნებრივი რესურსების, მათ შორის, ენერგიის 
წყაროების შემცირების, ხელმეორედ გამოყენების და, თუ 
ეს პრაქტიკულია, გადამუშავების შედეგად  

• გარემოს დაცვის საქმიანობის უწყვეტი 
გაუმჯოინესება ყველა თანამშრომლის, 
ქვეკონტრაქტორის, მომწოდებლის ჩართვით და 
ადგილობრივ საზოგადოებებთან თანამშრომლობით 
• გარემოს დაცვის მოსაზრებების დანერგვა ჩვენს 
ბიზნეს საქმიანობაში  

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის 

კოდექსი 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირები 

კორუფციის საწინააღმდეგო კანონების დაცვა 

 (ქრთამები და „მადლიერების“ ნიშნად გადახდა) 

ჩვენს კომპანიას გააჩნია ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა 
მექრთამეობასთან დაკავშირებით (FCPA). ამგვარად, ჩვენთვის 
დაუშვებელია ნებისმიერი ფორმის არასათანადო გადახდის 
განხორციელება ჩვენი კომპანიის სახელით ბიზნეს 
საქმიანობის დროს. ჩვენ ვიცავთ ყველა საერთაშორისო კანონს, 
შეთანხმებას და რეგულაციას, რომელიც კრძალავს 
სახელმწიფო მოხელეების მექრთამეობას, მათ შორის, აშშ–ის 
საგარეო ეკონომიკურ კორუფციასთან ბრძოლის აქტი (FCPA). 

თითქმის ყველა ქვეყანაში აკრძალულია მისი სახელმწიფო 
მოხელეების მოქრთამვა. ამასთან, ზოგიერთ ქვეყნებს გააჩნიათ 
კანონები, რომელთა თანახმად, ამ ქვეყნების სახელმწიფო 
მოხელეების მოსყიდვა აკრძალულია. იმისათვის, რომ 
პასუხისმგებლები ვიყოთ ჩვენი საზოგადოებების წევრებზე, 
უნდა დავიცვათ მოცემული კანონები, სადაც არ უნდა 
ვასრულებდეთ ჩვენს საქმიანობას, განურჩევლად 
აგდილობრივი კანონისა ან ტრადიციისა. ეს ნიშნავს, რომ 
ჩვენთვის დაუშვებელია სახელმწიფო მოხელისთვის რაიმე 
სახის ქრთამის  ან „მადლიერების“ სახით გადასახადის 
შეთავაზება, დაშვება ან შეპირება ბიზნესის მოპოვების ან 
შენარჩუნების მიზნით ან უსამართლო ბიზნეს უპირატესობის 
მოსაპოვებლად ან მათ ოფიციალურ ქმედებებზე 
ზემოქმედების მოსახდენად. გარდა ამისა, ჩვენ არასოდეს არ 
უნდა მოვითხოვოთ ან მივიღოთ ქრთამი ან „მადლიერების“ 
ნიშნად გადახდა. ანტიკორუფციული კანონები რთულია და ამ 
კანონების დარღვევას მძიმე შედეგები მოჰყვება. ამის გამო 
თქვენ უნდა მოერიდოთ რაიმე აქტივობას, რომელიც შეიძლება 
მიჩნეული იყოს მექრთამეობად.  
ასევე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენთვის 
დაუშვებელია მესამე მხარის  დაქირავება რაიმე ისეთის 
გასაკეთებლად, რასაც ეთიკურად ან იურიდიულად თავად ვერ 
გავაკეთებთ. მესამე მხარის ჩართვა უკანონო გადახდების 
არაუშუალოდ განხორციელების მიზნით წარმოადგენს ამ 
კოდექსის და ანტიკორუფციული კანონმდებლობის 
დარღვევას. ჩვენ ყურადღებით უნდა შევამოწმოთ მესამე 
მხარეები  მათ დაქირავებამდე. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

• „ქრთამი“ არის ნებისმიერი ღირებული რამ, 

მათ შორის, ნაღდი ფულით გადახდა, 

საჩუქრები, გართობა ან ბიზნეს საქმიანობის 

დროს ყურადღების გამოხატვის სხვა ფორმა, 

რომელიც გამოიყენება ადამიანის მიზნეს 

ქმედებებზე ან გადაწყვეტილებებზე 

ზემოქმედების მოსახდენად ბიზნესშუ 

უპირატესობის მოპოვების მიზნით.  

• „მადლიერების“ ნიშნად გადახდა არის უკვე 

გადახდილი თანხის დაბრუნება გადახდა 

მადლიერების ნიშნად, ბიზნესის გადაცემისა 

თუ ხელსეწყობისათვის. 

• „სახელმწიფო მოხელე“ შეიძლება იყოს 

ქვეყნის ან ადგილობრივი სახელმწიფო 

მოხელე ან თანამშრომელი, პოლიტიკური 

კანდიდატი, ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი, როგორიცაა მსოფლიო 

ბანკი ან მთავრობის საკუთრებაში ან 

მთავრობის მიერ კონტროლირებადი 

ორგანიზაციების, როგორიცაა სახელმწიფო 

მფლობელობაში არსებული ნავთობის 

კომპანია, თანამშრომელი ან მოხელე. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

Q. მე ცოტა ხნის წინ შევხვდი  აგენტს, რომელსაც შეუძლია ჩვენს კომპანიას 

დაეხმაროს ბიზნესის შეძენაში იმ ქვეყანაში, სადაც ეს ჩვენთვის 

განსაკუთრებით რთულია. შემიძლია თუ არა მოცემული აგენტის ჩართვა 

ჩვენი კომპანიის სახელით? 

A. გაესაუბრეთ თქვენს სუპერვაიზერს  ან იურიდიულ 

განყოფილებას რათა დარწმუნდეთ, რომ აგენტის საკონტაქტო პირები 

და მეთოდები შესაბამისობაშია როგორც ადგილობრივ, ასევე აშშ–ის 

კანონებთან. მოცემული აგენტის კეთილსინდისიერება 

მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენს კომპანიას შეიძლება დაეკისროს 

იურიდიული პასუხისმგებლობა თუ შეგნებულად თავს ავარიდებთ 

შესაბამისი ფაქტების შესწავლას. თუ აგენტის კეთილსინდისიერება 

დადასტურდება, დაცული უნდა იყოს შიდა პროცედურები ბიზნეს 

ნებართვის, გადახდის შეკვეთების და იურიდიული ნებართვის 

მისაღებად. 

Q. სიუზანს რაც შეიძლება სწრაფად სჭირდება ნებართვის 
აღება პროდქტისთვის.სახელმწიფო მოხელე, სიუზანი 
დაუკავშირდა წინადადებების განყოფილებას ნებართვის 
პროცესის დასაჩქარებლად „მცირეოდენი თანხის გადახდის“ 
სანაცვლოდ. შეუძლია სიუზანს მცირეოდენი თანხის გადახდა 
სახელმწიფო მოხელისთვის ნებართვის მიღების პროცესის 
დასაჩქარებლად? 

A. არა. ეს ცნობილია, როგორც "გამარტივების გადახდა" და 
აკრძალულია კანონით და ჩვენი პოლიტიკის 
საწინააღმდეგოდ. იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს დააჩქარებდა 
პროექტს.  სიუზანი ვალდებულია ხელშეწყობის მიზნით 
გადახდის შესახებ თხოვნა შეატყობინოს თავის მენეჯერს და 
იურიდიულ განყოფილებას.  

თანამრომლებმა, რომელთა 
მოვალეობები მოიცავს 
ტრანზაქციებს ან მგზავრობას 
აშშ–ის ფარგლებს გარეთ, უნდა 
იცნობდნენ FCPA–ს, 
გაერთიანებული სამეფოს 
მექრთამეობის საწინააღმდეგო 
აქტს და მსგავს ადგილობრივ 
კანონებს. ნებისმიერი 
სახელმწიფო მოხელისადმი რაიმე 
საჩუქრის ან გადახდის 
გადაცემამდე, საჭიროა 
მენეჯმენტისგან ნებართვის 
მიღება. ყველა თანამშრომელმა 
დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს 
იურიდიულ განყოფილებას 
ნებისმიერი ქრთამის ამ 
„მადლიერების“ სახით გადახდის 
მოთხოვნის შესახებ. 



 
 
 
 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

საჩუქრების მიცემა და გასართობების მოწყობა 
ჩვენ ზოგჯერ ვართობთ ჩვენს კლიენტებს და მომხმარებლებს მათთან კარგი სამუშაო დამოკიდებულების დასამყარებლად. 
ასეთ სიტუაციაში ყოველთვის გვმართებს გონივრული მიდგომა, განსჯა და თავშეკავება. გართობით უზრუნველყოფა არ 
არის შესაფერისი ზომა თუ ეს წარმოგვაჩენს ისე, თითქოს ვართ მიკერძოებულები და გვსურს ბიზნეს გადაწყვეტილებაზე 
არასათანადო ზემოქმედების მოხდენა. თქვენ შეგიძლიათ გართობის შეთავაზება, თუ ეს აკმაყოფილებს ყველა შემდგომ 
გაიდლაინს: 

> ეს მოხდა შემთხვევით, ბიზნესის განხილვის დროს 

> ეს ხდება ისეთ ვითარებაში, რაც შეესაბამება ბიზნესის შესახებ საუბარს 

> ანის ღირებულება გინივრულად დასაშვებ ფარგლებშია 

> გართობა არ იყო მოთხოვნილი კლიენტის ან მომწოდებლის მიერ 

ჩვენი კომპანია საჩუქარს განსაზღვრავს, როგორც რაიმე ღირებულს, საქონელს და სერვისს, და სადილებს და გართობას, 
რომელსაც თქვენ, რომელიც მოცემული წინადადებით მიმართავთ, არ დაესწრებით. ნაღდი ფულის ან მისი ეკვივალენტის 
სახით გაკეთებული სააჩუქრები როგორიცაა სასაჩუქრე სერტიფიკატები, არ არის ნებადართული. თქვენ შეგიძლიათ ისეთი 
საჩუქრების ჩუქება, რომლებიც: 

> არ არის ძვირადღირებული; 

> არ იქნება მიჩნეული ქრთამად ან მადლიერების ნიშნად გადახდად ან გადახდის წამახალისებლად; 

> შეესაბამება ზოგადად მისაღებ ბიზნეს სიტუაციასა  და ეთიკის სტანდარტებს; 

> არ შეულახავს სახელს ჩვენს კომპანიას გასაჯაროების შემთხვევაში; და 

> არ არის ნაღდი ფული ან მისი ეკვივალენტი (მათ შორის, სასაჩუქრე სერტიფიკატები და ვაუჩერები). 

სახელმწუიფო მოხელეებისადმი, მათ შორის, მთავრობის საკუთრებაში მყოფი ან მთავრობის მიერ კონტროლირებადი 
უწყებების თანამშრომლებისადმი საჩუქრების ჩუქება, ასევე ექვემდებარება მოცემული კოდექსის მოთხოვნებს. ბიზნეს 
პარტნიორისათვის საჩუქრის ან გართობის შეთავაზების დროს, დარწმუნდით, რომ თქვენი შეთავაზება არ არღვევდეს 
თვით მიმღების მიერ მათი მიღების წესებს. თუ მუშაობთ საჯარო მოხელეებთან, გახსოვდეთ, რომ თუნდაც მარტივი 
შეთავაზება, როგორიცაა სადილის ან სასმელის ყიდვა, შეიძლება იყოს მიუღებელი და კანონსაწინააღმდეგოც. 

ზოგიერთ ლოკაციაში არსებობს სახელმწიფო მოხელეებისადმი ნომინალური ღირებულების საგნების გადაცემის 
ტრადიცია (მაგ. კანფეტი ან Concentrix ლოგოიანი ჭიქები ან სხვა ნივთები). მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო მოხელისადმი 
თუნდაც ნომინალური ღირებულების საჩუქრების გადაცემა მოითხოვს განსაკუთრებით დაფიქრებას, რათა ეს 
შესაბამისობაში იყოს მოქმედ კანონებთან. სახელმწიფო მოხელისადმი რაიმე ფასეულის გადაცემამდე 
კონსულტაციისათვის უნდა მიმართოთ მოთხოვნებთან შესაბამისობის განყოფილებას. 

გაითვალისწინეთ, რომ როგორც აშშ–ში, ასევე საზღვარგარეთ, სახელმწიფო მოხელეები და მთავრობის მიერ 
კონტროლირებადი უწყებების თანამშრომლები იცავენ მკაცრ სახელმწიფო სტანდარტებს. მოცემული სტანდარტების 
დარღვევას შეიძლება მოჰყვეს მჩუქებელ პირთა, ჩვენი კომპანიის და შესაბამისი მოხელეების ადმინისტრაციული ან 
სისხლის სამართლის სასჯელი. გთხოვთ, დაიცვათ ანტიკორუფციული კანონები  რომლებიც მითითებულია  ამ კოდექსის 
ნაწილში „ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით.“ 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

სავაჭრო კონტროლი და შეზღუდვები

  
კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

 

ჩვენ, როგორც გლობალურმა კომპანიამ, შეიძლება მივაწოდოთ 

საქონელი, მომსახურება, პროგრამული უზრუნველყოფა და 

ტექნოლოგია მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, ეროვნული 

საზღვრების კვეთით.  შესაბამისად, უმნიშვნელოვანესია, რომ 

დავიცვათ სტანდარტული ადგილობრივი და საერთაშორისო 

წესები და რეგულაციები ჩენს ტრანსასაზღვრო აქტივობასთან 

დაკავშირებით, რაც მოიცავს ყველა იმპორტს და ექსპორტს და 

რეექსპორტს.  ბევრ ქვეყანაში არსებობს კანონები, რომლებიც 

კრძალავენ ან მოითხოვენ გარკვეული საქონლის და სერვისების 

სხვა ქვეყნებში და გარკვეული მხარეებისადმი იმოპორტის ან 

ექსპორტის ლიცენზირებას. ქვეყნებს ასევე შეიძლება 

დაწესებული ჰქონდეთ სხვადასხვა სახის სავაჭრო სანქციები ან 

ემბარგოები სხვა ქვეყნების ან ადამიანების მიმართ. ეს სანქციები 

და ემბარგოები ჩეულებრივ ფოკუსირებულია ეროვნულ 

უსაფრთხოებაზე, საგარეო პოლიტიკაზე ან ჰუმანიტარული 

თვალსაზრისით არსებულ შეშფოთებაზე.  

მოცემულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესანარჩუნებლად, 

როდესაც ეს ჩვენს კომპანიას ეხება, ჩვენ ვალდებულები ვართ 

შევამოწმოთ ჩვენი საერთაშორისო ტრანზაქციები, რადგან 

დავრწმუნდეთ, რომ არ არსებობს აკრძალული საბოლოო 

დანიშნულების ადგილი, საბოლოო მომხმარებელი ან საბოლოო 

გამოყენება და უნდა დავაკვირდეთ უიმ „თვალსაჩინო 

ინდიკატორებს“  რომლებიც მიუთითებს, რომ მეორე მხარე 

ცდილობს მოქმედი კანონმდებლობისადმი გვერდის ავლას.. 

ბევრი ასეთი სავაჭრო კანონით გათვალისწინებული 

სამართლებრივი მოთხოვნების სირთულის გამო, საქონლის 

იმპორტსა და ექსპორტამდე ან ისეთ სერვისებში ან 

ტრანსაქციებში მონაწილებამდე, რომლებზეც შეიძლება 

იმოქმედოს სავაჭრო სანქციებმა, ჩვენ კონსულტაციისათვის 

უნდა მივმართოთ იურიდიულ დეპარტამენტს. 

„ექსპორტი“ წარმოებს, როდესაც ხდება საქონლის, 

მომსახურების, პროგრამული უზრუნველყოფისან 

ტექნოლოგიის ელემენტის  გადაზიდვა ან 

სხვაგვარად, მატერიალური ან არამატერიალური 

ფორმით მიწოდება სხვა ქვეყანაში მყოფი 

პირისადმი. ექსპორტი ასევე მოხდება, როდესაც 

უზრუნველვყოფთ ტექნოლოგიით ან 

პროგრამული უზრუნველყოფით ვინმეს, ვინც არ 

არის იმ ქვეყნის მოქალაქე, სადაც იმყოფება (მაგ. 

ვინმე ამერიკაში, რომელიც არ არის აშშ–ის 

მოქალაქე ან მუდმივი მკვიდრი). 

რეექსპორტი არის საქონლის, პროგრამული 

უზრუნველყოფის ან ტექნოლოგიის 

გადაადგილება  ერთი უცხო ქვეყნიდან მეორე 

უცხო ქვეყანაში. 



 
 
 
 

ჩვენი ძალისხმევა გლობალურ საზოგადოებებთან დაკავშირებით 

გლობალური მოქალაქეობა 
საქველმოქმედო საქმიანობა, შენატანები და შემოწირულობები კომპანიის გლობალური მოქალაქეობის 
ძალისხმევისა და პოლიტიკის ნაწილია. ასეთი შენატანები შესრულებულია ყოველგვარი მოთხოვნისა და 
ბიზნესის დაბრუნების მოლოდინის გარეშე. ასეთი გადახდა არ უნდა განხორციელდეს იმ ინდივიდს ან 
ორგანიზაციას, რომლის მიზნები და ღირებულებები შეუთავსებელია კომპანიის მიზნებთან. ნებისმიერი 
ასეთი შენატანის ბენეფიციარები არ უნდა იყვნენ დაკავშირებული დირექტორებთან ან კომპანიასთან 

  

 

თანამშრომლებს მოუწოდებენ, ჩაერთონ საქველმოქმედო საქმიანობებში საკუთარ დროში და პირადი 
ხარჯებით, რათა დაუბრუნონ საზოგადოებას, რომელსაც მიეკუთვნებიან. ასეთი საქმიანობა არ უნდა 

განხორციელდეს ან შესრულდეს კომპანიის სახელით და კომპანია არ ანაზღაურებს თანამშრომლებს რაიმე 
საქველმოქმედო საქმიანობის გამო გაწეულ დროსა და ხარჯებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

თანამშრომელი მოქმედებდა კომპანიის სახელით, წინასწარი წერილობითი ნებართვით. ასე გააკეთე. 

გარეშე აუდიტორ ებთან კომუნიკაცია 

მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენმა კომპანიამ როგორც სიტყვიერი, ასევე წერილობითი ფორმით შედგენილი 
ინფორმაცია სამართლიანი ფორმით, დროულად მიაწოდოს საზოგადოებას და სახელმწიფო უწყებებს. 
ამისათვის, გარეშე მხარეებთან –– კერძოდ, მედიასთან, ინდუსტრიის ანალიტიკოსებთან, ფინანსურ 
ანალიტიკოსებსა და ინვესტორებთან კომუნიკაციისათვის ხდება მხოლოდ დამტკიცებული სპიკერების 
დანიშვნა. როდესაც ასეთი სპიკერები გვყავს, ჩვენ თავიდან ვიცილებთ ჟურნალისტების, მედიის სხვა 
წევრების და სხვა, გარეშე ორგანიზაციების მიერ ჩვენი სიტყვების კონტექსტიდან ამოღების შემთხვევებს. 
თუ მედიის წარმომადგენლებისგან მიიღებთ თხოვნას ინფორმაციის მოწოდების თაობაზე, ინტერვიუს 
აღების ან ტექნიკური სტატიის ავტორობის ან სტატიის წარმოდგენის თხოვნას, თქვენ მოცემული თხოვნა 
უნდა გადაამისამართოთ  მერკეტინგული გუნდის წევრთან, რომელიც ამ თხოვნას დაამუშავებს ან 
უზრუნველგყოფთ მითითებებით და მხარდაჭერით. ანალოგიურად, საფინანსო ანალიტიკოსებსა და 
აქციონერებისგან მიღებული თხოვნები უნდა მიაწოდოთ ინვესტორებთან ურთიერთობის განყოფილებას. 
თუ თხოვნასთან დაკავშირებით რაიმე ეჭვი გეპარებათ, ასევე შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შესაბამისობის 
მოთხოვნების დაცვის განყოფილებას ამ თხოვნაზე პასუხის გაცემამდე.  

გთხოვთ, მიმართოთ მარკეტინგის გუნდს, რათა მიიღოთ მოქმედი სახელმძღვანელოები და წესები ბრენდის გამოყენებისა და 
კორპორატიული კომუნიკაციის შესახებ. 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  



 
 
 
 
სახელმძღვანელო მითითებების მოთხოვნა და შეშფოთების გამოხატვა 

არასათანადო ქცევის   

შესახებ შეტყობინება 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

თუ თქვენთვის გახდება ცნობილი სიტუაცია, რომელიც შეიძლება 
დაკავშირებული იყოს ჩვენი კოდექსის, კომპანიის პოლიტიკის ან 
ნებისმიერი მოქმედი კანონის ან რეგულაციის დარღვევასთან, გთხოვთ, 
შეგვატყობინოთ ჩვენს მენეჯერთან ან ადამიანის რესურსების 
განყოფილებასთან დაკავშირების გზით. თუ გირჩევნიათ, ასევე 
შეგიძლიათ უშუალოდ მიმართოთ თქვენს უფროს ვიცე–პრეზიდენტს, 
ქვეყნის ფილიალის ხელმძღვანელს ან იურიდიულ განყოფილებას. 
ალტერნატიულად, ასევე შეგიძლიათ მიყვეთ ჩვენი კომპანიის 
პრობლემების შესახებ შეტყობინების წესებს და შეატყობინოთ ერთ–ერთ 
შემდეგ პირს: 

ტეჰ–ჩიენ ჩუ   ელისონ ლეოპოლდ ტილი 

აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე Pillsbury Winthrop LLP 

კორპორაცია Concentrix    2475 Hanover Street 44201 

audit@concentrix.com   Palo Alto, California 

94304-1114 

ტელეფონი: 650.233.4537 

იხილეთ კომპანიის საჩივრების საცნობარო ვებგვერდი: 

www.integritycounts.ca/org/concentrix 

თითოეული ჩვენთაგანი ვალდებულია შეატყობინოს 
ნებისმიერი არასათანადო ქცევის, მათ შორის, კოდექსის 
დარღვევების შესახებ, რომელიც მისთვის ცნობილი 
გახდება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ იმ მრავალი არხის შესახებ, 
რომლებიც ამ მიზნით გაგვაჩნია. 

ჩვენ თანამშრომლებს მოვუწოდებთ, რომ ხელი 
შეუწყონ კომპანიის კეთილსინდისიერ მუშაობას, 
რაიმე არასათანადო ქცევის სესახებ შეტყობინებით. 
ამ მცდელობის ხელშესაწყობად, ჩვენი კომპანიის 
ნებისმიერ თანამშრომელს შეუძლია საჩივრის 
მიწოდება, საეჭვო საბუღალტრო ქმედებების ან 
სააუდიტო საქმეების შესახებ, კორპორატიული 
თაღლითობის ან ჩვენი მოქმედი კანონების 
დარღვევის თაობაზე ჩვენი კომპანიის 
ხელმძღვანელობას. 

თუ გირჩევნიათ  შეკითხვის ან პრობლემატური 
საკითხის ანონიმურად შეტყობინება, ამისათვის 
არსებობს 24 საათიანი ანონიმური ცხელი ხაზი, 
რომელიც მთელი წლის მანძილზე მუშაობს იმისათვის, 
რომ ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს ან შეშფოთებას 
ეთიკურ ან სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, 
მათ შორის, ჩვენი კომპანიის კოდექსის და სხვა წესების 
დარღვევების შესახებ. ყველა შეკითხვასთან და/ან 
ანგარიშთან დაკავშირებით მოხდება სწრაფი და 
საფუძვლიანი გამოძიება, მოქმედი კანონის შესაბამისად. 
საჭიროების შემთხვევაში, გამოყენებული იქნება სწორი 
პასუხები და/ან მაკორექტირებელი დისციპლინარული 
ზომები ჩვენი კოდექსის დარღვევასთან დაკავშირებით. 

mailto:audit@concentrix.com


 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

როგორ გავიგო,  
არის თუ არა პრობლემა? 
ჩვენი კოდექსი ცდილობს შეეხოს ყველაზე ხშირ იურიდიულ და  ეთიკურ საკითხებს, 

რომლებიც შეიძლება შეგვხვდეს. მიუხედავად ამისა, მასში შეუძლებელია იყოს მითითებული 

ყველა საკითხი, რომელიც შეიძლება წამოიჭრას. როდესაც ეთიკური დილემის წინაშე 

აღმოჩნდებით, იფიქრეთ ამ საკითხის შესახებ და ცნობისათვის მიმართეთ არსებულ 

რესურსებს, როგორიცაა კომპანიის პოლიტიკა და პროცედურები. 

შეგიძლიათ სიტუაციის შეფასება, რისთვისაც საკუთარ თავს უნდა დაუსვათ შემდეგი 

შეკითხვები:  

• ფიქრობ, რომ ჩემი მოქმედება კანონის შესაბამისია? 

• ვგრძნობ, რომ ამის გაკეთება სწორია? 

• არის თუ არა ეს მქმედება კოდექსის და კომპანიის სხვა წესების შესაბამისი? 

• ვიგძნობდი თუ არა თავს კომფორტულად, სხვებს რომ ამის შესახებ გაეგოთ? 

თუ ყველა მოცემულ შეკითხვაზე ყველა პასუხი არ არის „დიახ“, არ განახორციელოთ ქმედება. 

ასეთ სიტუაციაში დამატებითი შეკითხვების შემთხვევაში, მოითხოვეთ მითითებები. 

შეიძლება ასევე აღმოჩნდეთ ისეთ სიტუაციაში, რომლებიც ეთიკური დილემის წინაშე 

გაყენებენ როდესაც ბიზნესს საერთაშორისო მასშტაბით აწარმოებთ. იმ შემთხვევაში, თუ 

სხვვეყნის ადგილობრივი კანონები, ტრადიციეი ან პრაქტიკა წინააღმდეგობაში აშშ–ის 

კანონეთან, კომპანიის წესებთან ან მოცემულ კოდექსთან, დახმარებისთვის მიმართეთ 

იურიდიულ განყოფილებას. ასეთ ითარეაში, ყოველთვის უნდა მივყვეთ იმ კანონმდებლობას, 

ტრადიციას ან პრაქტიკას, რომლის მოთხოვნებიც უფრო მკაცრია.   

კორპორაცია Concentrix  

ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი 

სახელმძღვანელო მითითებების მოთხოვნა და შეშფოთების გამოხატვა 



 
 
 
 
სახელმძღვანელო მოთხოვნების მოთხოვნა და შეშფოთების გამოხატვა 

შურისძიებისაგან  დაცვა 

ეთიკის უმაღლესი სტანდარტების მქონე კომპანიებშიც შეიძლება 

წარმოიშვას პრობლემატური საკითხები. ამ შემთხვევაში, ჩვენ გვსურს, რომ 

მათ შესახებ შეგვატყობინოთ, იმისათვის, რომ ისინი გადაიჭრას. 

ყოველთვის არ არის ადვილი შეკითხვის გაგზავნა ან შემაშფოთებელი 

საკითხის შეტყობინება, რომელიც არის ან ტოვვებს ისეთ შთაბეჭდილებას, 

თითქოს შეიძლება იყოს ჩვენი კოდექსის, კომპანიის წესების ან მოქმედი 

კანონის თუ რეგულაციის მოთხოვნების დარღვევა.  ჩვენ გაძლევთ 

გარანტიას იმისა. რომ კომპანია არ იძიებს შურს  იმ თანამშრომლის მიმართ, 

რომელიც კეთილსინდისიერად შეატყობინებს ეთიკურად პრობლემატური 

საკითხის  შესახებ ან მონაწილეობას მიიღებს კომპანიის გამოძიებაში. 

ნებისმიერი იმ პირის მიმართ, რომელიც შურის ძიებას ეცდება ასეთ 

თანამშრომლებზე, გამოყენებული იქნება დისციპლინარული ზომა. 

ჯანმრთელობა და 
უსაფრთხოება 

ჩვენი კომპანია ცდილობს უზრუნველყოს, რომ ჩჯანმრთელი და უსაფრთხო პირობები შევქმნათ ჩვენს 
სამუშაო ადგილზე, მოქმედი რეგულაციების დაცვით და მუშაობის საუკთესო პრაქტიკის შესაბამისად. 
ჩვენ ვცდილობთ შევქმნათ ისეთი გარემო, რომელშიც საფრთხე არ ექმნება ჩვენი თანამშრომლების 
ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას, რომელთათვისაც მისაწვდომია სამედიცინო დახმარება და 
მინიმუმამდე დაყვანილია ხმაური, მტვერი, უსიამოვნო სუნები, მავნე ნაწილაკები და  ადგილობრივი 
დაბინძურების წყაროები. 

 

კორპორაცია Concentrix  
ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი  

Q. მე მაწუხებს საეჭვო თაღლითობის შესახებ 
შეტყობინების საკითხი. რა მოხდება თუ 
პრობლემები შემექმნება ან ვინმეს რეპუტაციას 
შევლახავ  

A. ჩვენ ვათავისუფლებთ თანამშრომლებს 
პასუხისმგებლობისაგან იმ შეტყობონებებთან 
დაკავშირებით, რომლებსაც ისინი 
კეთილსინდისიერად აკეთებენ, იმ შემთხვევაშიც კი, 
თუ აღმოჩნდება, რომ არასწორი არიან ან ამის 
დამტკიცება შეუძლებელია.  ჩვენ სიფრთხილეს 
ვიჩენთ, როდესაც  განვიხილავთ ვინმეს არასწორ 
მოქმედებას,  რათა დავრწმუნდეთ, რომ 
თანამშრომლის რეპუტაცია დაცულია. გამოძიებები 
ტარდება ობიექტურად, სამართლიანად და 
კონფიდენციალურად. 



 
 
 
 

მიღება და დადასტურება 

 

მე მივიღე ჩვენი კომპანიის ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსი და ის ყურადღებით წავიკითხე. ჩემთვის 
გასაგებია ყველა გაიდლაინი, პრაქტიკა და წესები და თანხმობას ვაცხადებ მათ დაცვაზე. 

ჩემთვის გასაგებია და თანახმა ვარ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ დავარღვევ ეთიკური საქმიანი ქცევის 
კოდექსის გაიდლაინებს, პრაქტიკას და წესებს, ჩემი საქციელისთვის ჩემ მიმართ ამის გამო შეიძლება 
გამოყენებული იყოს დისციპლინარული ზომები და ასევე შეიძლება შემიწყდეს დასაქმება.   

ჩემთვის გასაგებია, რომ ჩემი კომპანია იტოვებს ამ ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსის ცვლილების, მასში 
შესწორებების შეტანის ან მისი ნებისმიერი და მთელი ინფორმაციის ნებისმიერ დროს წაშლის უფლებას, 
ბიზნეს გარემოებების მიხედვით. 

ჩემთვის ასევე გასაგებია, რომ მოცემული მიღებისა და დადასტურების ფორმის ხელმოწერით არ ხდება ან 
არ არის დაგეგმილი რაიმე დასაქმებასთან დაკავშირებული უფლებების ან სარგებლის ან დასაქმების 
გადაცემა და ეს წარმოადგენს უწყვეტი დასაქმების ან დასაქმების გარანტიას, გარდა იმ შემთხვევებისა, 
რომლებიც მითითებულია ჩემი თანამშრომლობის პირობებსა და დებულებებში. 

ხელმოწერა:___________________________________________________________________ 

თარიღი: _____________________________________________________________________________ 

სახელი და გვარი ბეჭდურად: ____________________________________________________ 

თანამშრომლის ნომერი: ________________________________________________________ 

მდებარეობები: ________________________________________________________________ 

ჩვეულებრივ, კოდექსის რომელიმე დებულებაზე უარის თქმა არ არის დაშვებული და, ნებისმიერ 
შემთხვევაში, ასეთ უფლებას წერილობით ანიჭებს დირექტორთა საბჭო და მისი გამჟღავნება უნდა მოხდეს 
მოქმედი კანონმდელობის ფარგლებში. მოცემულ ეთიკური საქმიანი ქცევის კოდექსში, კომპანიის 
გადაწყვეტილებით, დროგამოშვებით შეიძლება შევიდეს რაიმე ცვლილებები. კოდექსის მიმდინარე 
ვერსია გამოქვეყნებული იქნება ჩვენი კომპანიის ინტრანეტ გვერდებზე და მისი მიღება შესაძლებელია 
ადამიანის რესურსების განყოფილებაში ან იურიდიულ განყოფილებაში.  
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