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ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 
(ISQM 1)

ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 
(ISQM 2)

ასს 220 (გადასინჯული)- ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის მართვა

მომხსენებელი: სალომე სანებლიძე



სასწავლო კურსის თემატიკა

1. ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1 (ხმსს 1) (ISQM 1)

2. ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2 (ხმსს 2) (ISQM 2)

3.
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი
(ასს 220 გადასინჯული)

4. სამუშაო დროის აღრიცხვის ადაპტირებული ფორმა ბიუჯეტის შესადგენად
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მიზანი:

➢ რელევანტური, საიმედო და დროული ინფორმაცია ხარისხის მართვის სისტემის
სტრუქტურის, დანერგვისა და ფუნქციონირების შესახებ;

➢ გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად სათანადო ზომების გატარება;

➢ ნაკლოვანებები დროული გამოსწორება.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი:

➢ მიმდინარე (რუტინული) მონიტორინგი

➢ პერიოდული მონიტორინგი
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მონიტორინგის
აქტივობების დაგეგმვა

და განხორციელება

შედეგების შეფასება, 
ნაკლოვანებების
გამოვლენა და

შეფასება

გამოვლენილ
ნაკლოვანებებზე საპასუხო

ზომების გატარება
ინფორმირება



ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

რას ვუკეთებთ მონიტორინგს:

► როგორ არის პასუხისმგებლობები გადანაწილებული და შესრულებულია თუ არა ხმსს 1 ის
მოთხოვნები;

► რისკის შეფასების პროცესის ფუნქციონირება და ოპერირება;

► რისკებზე საპასუხო ღონისძიებების ეფექტურობა;

► ფირმის მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესით მიიღწევა თუ არა შესაბამისი
მიზნები.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა ღონისძიებების შემუშავებისა და გატარებისას გასათვალისწინებელი
საკითხები:

➢ ხარისხის რისკებზე მინიჭებული შეფასებების მიზეზები;

➢ საპასუხო ზომების სტრუქტურა;

➢ ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესისა და ასევე მონიტორინგისა და რემედიაციის
პროცესის სტრუქტურა;

➢ ხარისხის მართვის სისტემის ცვლილებები; 

➢ ადრინდელი მონიტორინგის ღონისძიებების შედეგები;

➢ სხვა შესაფერისი ინფორმაცია, მათ შორის საჩივრები და ბრალდებები იმის თაობაზე, რომ
სამუშაო არ შესრულდა პროფესიული სტანდარტებისა და შესაფერისი საკანონმდებლო და
სხვა მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა ღონისძიებების შემუშავებისა და გატარებისას გასათვალისწინებელი
საკითხები:

➢ დასრულებული გარიგების შემოწმება

➢ პოლიტიკა მონიტორინგში ჩართული პირების კომპეტენციისა და შესაძლებლობების
შესახებ
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა ღონისძიებების ტიპები:

➢ დასრულებული გარიგების შემოწმება;

➢ მიმდინარე გარიგებების შემოწმება;

➢ ინტერვიუები პერსონალთან ან სხვა ფორმის გამოკითხვა, იმის გასაგებად რამდენად
კარგად აღიქვამენ ისინი ფირმის კულტურას;

➢ ისეთი აპლიკაციების შემოწმება, რომლებიც გამოიყენება ხარისხის მართვის სისტემის
ფუნქციონირებაში, მაგ. დამოუკიდებლობის დასადასტურებლად;

➢ ტრენინგებზე დასწრების შემოწმება;

➢ დროის აღრიცხვის ჟურნალების/პროგრამების შემოწმება, რათა დავრწმუნდეთ
პარტნიორისა და გარიგების გუნდის მიერ შესაფერისად დაიხარჯა თუ არა დრო.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

➢ გარიგების შემოწმება შეფასებას, ხარისხის
მართვის სისტემით დადგენილი ფირმის პოლიტიკა და პროცედურები დანერგილია თუ
არა და გამოიყენება თუ არა სათანადოდ;

იგეგმება იმისთვის, რომ პრევენცია გაუკეთდეს ხარისხის
რისკს ან იმ შემთხვევაში თუ რისკი რეალიზდება აღმოაჩინოს და გაასწოროს.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა შედეგების შეფასება და საპასუხო რეაგირება:

➢ აღმოჩენილი ფაქტების შეფასება და ნაკლოვანებების გამოვლენა;

➢ გამოვლენილი ნაკლოვანებების შეფასება;

➢ გამოვლენილ ნაკლოვანებებზე რეაგირება;

➢ ცალკეულ გარიგებასთან დაკავშირებით აღმოჩენილი ფაქტები.
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა შედეგების ინფორმირება:

პირმა, რომელსაც ოპერატიული პასუხისმგებლობა აკისრია მონიტორინგისა და რემედიაციის
პროცესზე, დროულად უნდა მიაწოდონ ინფორმაცია იმ პირს, რომელსაც საბოლოო
პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება აკისრიათ ხარისხის მართვის სისტემაზე. 
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პასუხისმგებლობები

საბოლოო პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება
ხარისხის მართვის სისტემაზე

ოპერატიული პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვის სისტემაზე

ოპერატიული პასუხისმგებლობა ხარისხის მართვის სისტემის
ცალკეულ ასპექტებზე:
- დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული მოთხოვნების

დაცვაზე
- მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესზე



ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

მონიტორინგისა შედეგების ინფორმირება:

ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს:

➢ ჩატარებული მონიტორინგის ; 

➢ გამოვლენილი , მათ შორის მათი სერიოზულობა და ყოვლისმომცველობა;

➢ გამოვლენილი ნაკლოვანებების

➢ ასევე, საჭიროა გარიგების გუნდებსა და იმ პირების , რომლებიც ხარისხის
მართვის სისტემაში გარკვეულ ფუნქციებს ასრულებენ. 
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება:

➢ პირმა, რომელსაც აკისრია ხარისხის მართვის
სისტემაზე, უნდა . 

➢ შეფასება უნდა განხორციელდეს დროის გარკვეული მომენტისთვის და
. 

➢ შეფასების შედეგად შესაძლებელია გაკეთდეს შემდეგი

1. ხარისხის მართვის სისტემა ფირმას უზრუნველყოფს დასაბუთებული რწმუნებით იმის შესახებ, 
რომ ხარისხის მართვის სისტემის მიზნები მიღწეულია; 

2. იმ საკითხებისა გარდა, რომლებიც დაკავშირებული იყო ისეთ გამოვლენილ ნაკლოვანებებთან, 
რომლებიც სერიოზულ გავლენას ახდენს ხარისხის მართვის სისტემის შექმნაზე, დანერგვასა და
ფუნქციონირებაზე, მაგრამ არა ყოვლისმომცველს, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ხარისხის მართვის
სისტემა ფირმას უზრუნველყოფს დასაბუთებული რწმუნებით იმისა, რომ ხარისხის მართვის
სისტემის მიზნები მიღწეულია; 

3. ხარისხის მართვის სისტემა ფირმას ვერ უზრუნველყოფს დასაბუთებული რწმუნებით იმის
შესახებ, რომ ხარისხის მართვის სისტემის მიზნები მიღწეულია. 
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ხმსს 1- მონიტორინგი და რემედიაცია

ხარისხის მართვის სისტემის შეფასება:
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ხმსს 1- პასუხისმგებლობების განაწილება
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დოკუმენტაცია

ხმსს 1 ის მიხედვით, ფირმამ ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ დოკუმენტაციის მომზადებისას
ფირმამ უნდა გაითვალისწინოს:

► სისტემაზე პასუხისმგებელი პირები

► ფირმის ხარისხის მიზნები და ხარისხის რისკები

► საპასუხო ზომების აღწერა

► მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი
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ხკსს 1-ის მიხედვით:



დოკუმენტაცია

დოკუმენტაცია მნიშვნელოვანია რადგან:

► მთელ პერსონალს ჰქონდეს ხარისხის მართვის სისტემის შესახებ;

► ერთნაირად ესმოდეთ ხარისხის მართვის სისტემასა და გარიგებების შესრულებასთან
დაკავშირებული თავთავიანთი ;

► საპასუხო ზომები გატარდეს და ფუნქციონირებდეს;

► არსებობდეს საპასუხო ზომების ხასიათის, მათი დანერგვის
მდგომარეობისა და ფუნქციონირების შესახებ;

► ხარისხის მართვის სისტემის იმ პირებს, რომლებსაც საბოლოო
პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება აკისრიათ ხარისხის მართვის სისტემაზე.
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საილუსტრაციო მაგალითები
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ნაკლებად რთულ ფირმაში შესაძლოა არ იყოს აუცილებელი ფორმალური
ინფორმირების საკითხების დამამტკიცებელი დოკუმენტაციის წარმოება, 
ვინაიდან არაფორმალური კომუნიკაციის მეთოდები შესაძლოა ეფექტური
იყოს. 
მიუხედავად ამისა, ნაკლებად რთულ ფირმაში შესაძლოა მიზანშეწონილად
მიიჩნიონ ამგვარი საკითხების დოკუმენტირება, ინფორმირების ფაქტის
შესახებ მტკიცებულებების შესაქმნელად. 

- შესაძლოა გარე საზედამხედველო ორგანო ადგენდეს მოთხოვნებს
დოკუმენტაციისთვის, ოფიციალურად ან არაოფიციალურად.
მაგალითად გარე შემოწმების შედეგების საფუძველზე. 

- შესაძლოა სათანადო ეთიკური მოთხოვნებიც მოიცავდეს
დოკუმენტაციასთან დაკავშირებულ სპეციალურ მოთხოვნებს.
მაგალითად ბესსს-ის კოდექსი მოითხოვს დოკუმენტაციის წარმოებას
ზოგიერთი სიტუაციის შესახებ, რომლებიც დაკავშირებულია ინტერესთა
კონფლიქტთან, კანონმდებლობის ან დამოუკიდებლობის მოთხოვნების
დარღვევასთან. 



საილუსტრაციო მაგალითები
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სტანდარტით განსაზღვრული
მოთხოვნა

დოკუმენტირების მაგალითი

ხარისხის მიზნები
დოკუმენტაციის მომზადებისას
ფირმამ უნდა გაითვალისწინოს
ხარისხის მიზნები

ხარისხის მიზანი:
ფირმა გამოხატავს ხარისხის მიმართ ვალდებულებას ფირმაში არსებული
კულტურის მეშვეობით, რომელიც აძლიერებს:
- ფირმის როლს საზოგადოების ინტერესების გათვალისწინებით შეასრულოს

ხარისხიანი გარიგებები;
- პროფესიული ეთიკის, ღირებულებებისა და დამოკიდებულებების

მნიშვნელობას;
- თანამშრომლების პასუხისმგებლობას ხარისხის მართვის სისტემის მიმართ;
- სტრატეგიული გადაწყვეტილებების მიღების დროს ხარისხის მნიშვნელობას. 

ხარისხის რისკები
დოკუმენტაციის მომზადებისას
ფირმამ უნდა გაითვალისწინოს
ხარისხის რისკები

ხარისხის რისკი 1:
ხელმძღვანელობის ყოველდღიური ქმედებები და ქცევა შესაძლოა არ
შეესაბამებოდეს ხარისხისადმი ერთგულებას, რასაც შესაძლოა უარყოფითი
გავლენა ჰქონდეს ფირმის კულტურაზე.



საილუსტრაციო მაგალითები
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სტანდარტით განსაზღვრული
მოთხოვნა

დოკუმენტირების მაგალითი

საპასუხო ზომები
ხარისხის რისკებთან
დაკავშირებული საპასუხო ზომების
აღწერა

საპასუხო ზომა 1.1
ფირმა ჩაატარებს პერსონალის ყოველწლიურ ანონიმურ გამოკითხვას, თუ როგორ
აღიქვამენ თანამშრომლები ფირმის კულტურას, ღირებულებებსა და
ხელმძღვანელობის ქცევას.
საპასუხო ზომა 1.2.
ხელმძღვანელობას მოეთხოვება ჰყავდეთ დამოუკიდებელი „ქოუჩი“

საპასუხო ზომები
შესაბამისი მტკიცებულებები

საპასუხო ზომა 1.1
მოსალოდნელია, რომ ფირმას გამოკითხვის შედეგები დოკუმენტირებული სახით
ექნება (მაგალითად ანგარიში შესაბამისი ავტომატიზირებული პროგრამიდან, 
რომელიც გამოიყენებოდა გამოკითხვის ჩატარებისას)
საპასუხო ზომა 1.2. 
ფირმას შესაძლოა ჰქონდეს მტკიცებულება იმის შესახებ რომ ხელმძღვანელობა
მიმართავს „ქოუჩინგის“ პრაქტიკას და იღებს შესაბამის უკუკავშირს მათგან და
აქვს განვითარების ინდივიდუალური გეგმა. 



ხმსს 2

რას ეხება ხმსს 2?

➢ გარიგების ხარისხის მიმომხილველის დანიშვნასა და შესაფერისობას;

➢ გარიგების ხარისხის მიმომხილველის პასუხისმგებლობა მიმოხილვის ჩატარებასა და
შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადებასთან დაკავშირებით.

ძალაში შევლის თარიღი:

ან ამ თარიღის შემდეგ დაწყებული პერიოდების ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტისა და მიმოხილვისთვის, ასევე სხვა მარწმუნებელი და
დაკავშირებული მომსახურებების გარიგებებისთვის.
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ყოვლისმომცველი კონცეფციები

► მნიშვნელოვანი განსჯა

► მნიშვნელოვანი საკითხები

► პროფესიული სკეპტიციზმი
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შეცვლილი და ახალი განმარტებები

► გარიგების ხარისხის მიმოხილვა
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ახალი განმარტება
გარიგების გუნდის მიერ განხორციელებული ყველა

მნიშვნელოვანი განსჯისა და ამის საფუძველზე
გამოტანილი დასკვნების ობიექტური შეფასება, 
რომელიც განახორციელა გარიგების ხარისხის
მიმომხილველმა და დასრულდა არაუგვიანეს
გარიგების დასკვნის (ანგარიშის) თარიღისა;

ძველი განმარტება
პროცესი, რომლის მიზანია, დასკვნის შედგენამდე ან

შედგენისთვის ობიექტურად შეფასდეს გარიგების გუნდის
მიერ ჩატარებული მნიშვნელოვანი განხილვები და

გარიგების დასკვნის შესადგენად გამოტანილი დასკვნები. 
გარიგების ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის პროცესი

ეხება საფონდო ბირჟებზე კოტირებული სამეურნეო
სუბიექტების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს და სხვა

გარიგებებს, რომელთა ხარისხის კონტროლის მიმოხილვის
ჩატარებაც აუცილებლად მიიჩნია ფირმამ;



შეცვლილი და ახალი განმარტებები

► გარიგების ხარისხის მიმომხილველი
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ახალი განმარტება
პარტნიორი, ფირმაში მომუშავე სხვა პირი ან გარე
პიროვნება, რომელიც ფირმამ დანიშნა გარიგების

ხარისხის მიმოხილვის ჩასატარებლად;

ძველი განმარტება
პარტნიორი, ფირმაში მომუშავე სხვა პირი, შესაფერისი

კვალიფიკაციის გარე პიროვნება, ან ამგვარი
პიროვნებებისაგან შემდგარი გუნდი (რომელთაგან არც ერთი

არ არის გარიგების გუნდის წევრი), რომლებსაც გააჩნიათ
საკმარისი და შესაფერისი გამოცდილება და

უფლებამოსილება, ობიექტურად შეაფასონ გარიგების
გუნდის მიერ ჩატარებული მნიშვნელოვანი განხილვები და

გარიგების დასკვნის (ანგარიშის) შესადგენად მათ მიერ
გამოტანილი დასკვნები; 



დამოკიდებულება ხმსს 1-სა და ხმსს 2-ს შორის
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ხარისხთან დაკავშირებული
ამოცანების განსაზღვრა

ხარისხთან დაკავშირებული
რისკების იდენტიფიკაცია

და შეფასება

საპასუხო ღონისძიებების
შემუშავება და

განხორციელება

გარიგების ტიპები, რომლებიც მოითხოვს ხარისხის მიმოხილვას (ხმსს 1-ის პარ. 34 (ვ))

1 2 3

საფონდო ბირჟაზე
კოტირებული სამეურნეო
სუბიექტების ფინანსური
ანგარიშგების
აუდიტისთვის.

კანონმდებლობით
მოთხოვნილი.

ფირმა განსაზღვრავს, რომ გარიგების
ხარისხის მიმოხილვის ჩატარება
მიზანშეწონილია ხარისხის რისკ(ებ)ზე
რეაგირების მიზნით.

გვაქვს გარიგება, რომელიც ხვდება ამ კატეგორიებში?

ხმსს 2 არ ეხება ხმსს 2 ეხება:

მიმომხილველის დანიშვნას და შესაფერისობას

მიმოხილვის შესრულებას

მიმოხილვის დოკუმენტირებას

ხმსს-1 ის მიხედვით სპეციფიკური
საპასუხო ღონისძიებები მოიცავს
პოლიტიკისა და პროცედურების

შემუშავებას, რომლებიც მიემართება
ხარისხის მიმოხილვის ჩატარებას ხმსს
2-ის მიხედვით და ითხოვს ხარისხის

მიმოხილვის ჩატარებას შემდეგი ტიპის
გარიგებებისთვის: 



დამოკიდებულება ხმსს 2-სა და ასს 220-ს შორის
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მითითება ხმსს 2-
ზე

ასს 220 (გადასინჯული) მოთხოვნები მითითება ასს 220 
(გადასინჯული)-ზე

პარ. გ25 გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობები გარიგების ხარისხის
მიმოხილვასთან დაკავშირებით

პარ.36

პარ. გ35 გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობები მნიშვნელოვან საკითხებთან და
მნიშვნელოვან დაშვებებთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის
მიმოხილვასთან დაკავშირებით

პარ.31

პარ. გ36 გარიგების პარტნიორის მიერ გამოვლენილი მნიშვნელოვანი განსჯის
მაგალითები აუდიტის გეგმასა და აუდიტის სტრატეგიასთან მიმართებით, 
ასევე აუდიტის შესრულებასა და აუდიტის გუნდის მიერ გამოტანილ ზოგად
დასკვნებთან მიმართებით.

პარ.გ93

პარ. გ42 პროფესიული სკეპტიციზმით მოქმედებასთან დაკავშირებული
ხელისშემშლელი ფაქტორების მაგალითები გარიგების დონეზე.

პარ.გ34-გ36

პარ. გ44 გარიგების პარტნიორის მიმართ არსებული მოთხოვნა, აუდიტორის დასკვნის
დათარიღებამდე დარწმუნდეს და აიღოს პასუხისმგებლობა სათანადო
ეთიკური მოთხოვნების შესრულებასთან დაკავშირებით.

პარ.21

პარ. გ46 მოთხოვნა გარიგების პარტნიორის მიმართ, აუდიტორის დასკვნის
დათარიღებამდე განსაზღვროს რომ პარტნიორის ჩართულობა იხო
შესაფერისი და სათანადო მთელი აუდიტის განმავლობაში

პარ.40(ა)



ხარისხის მიმოხილვა - გარიგების ტიპები
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გარიგების ტიპები, რომლებიც მოითხოვს ხარისხის მიმოხილვას (ხმსს 1-ის პარ. 34 (ვ))

1 2 3

საფონდო ბირჟაზე კოტირებული
სამეურნეო სუბიექტების
ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტისთვის.

კანონმდებლობით
მოთხოვნილი.

ფირმა განსაზღვრავს, რომ გარიგების ხარისხის
მიმოხილვის ჩატარება მიზანშეწონილია
ხარისხის რისკ(ებ)ზე რეაგირების მიზნით.

მე-3 კრიტერიუმის მაგალითები:

➢ გარიგებები, რომელთაც ახასიათებს მაღალი დონის სირთულე და მაღალი დონის განსჯა;

➢ პრობლემური გარიგებები;

➢ უჩვეულო გარემოებები გამოვლინდა ფირმის მიერ დათანხმებისა და გაგრძელების პროცედურების ჩატარებისას;

➢ ახალ დარგებში მომუშავე სუბიექტები, რომელთანაც ფირმას წარსული გამოცდილება არ აქვს;

➢ სამეურნეო სუბიექტები მრავალრიცხოვანი დაინტერესებული მხარეებით.

მნიშვნელოვანი სიახლე: სხვა ფორმის მიმოხილვა



ხარისხის მიმოხილვა (მიმომხილველის დანიშნვა და უფლებამოსილების
კრიტერიუმები)

22 October 2021Page 28

➢ ობიექტურობის წინაშე არსებული საფრთხე: 2- წლიანი შესვენების პერიოდი გარიგების 

პარტნიორისთვის სანამ გარიგების ხარისხის მიმომხილველის ფუნქციას შეასრულებს

➢ საკმარისი დრო გარიგების ხარისხის მიმოხილვის შესასრულებლად

➢ გარიგების ხარისხის კვალიფიციური გარე მიმომხილველის და ასისტენტების გამოყენების დაშვება 

➢ ღონისძიებები, როდესაც გარიგების ხარისხის მიმომხილველის შესაფერისობა დარღვეულია 

ეთიკური
მოთხოვნები: 

ობიექტურობა და
დამოუკიდებლობა

კანონმდებლობასთ
ან შესაბამისობა



ხარისხის მიმოხილვა (მიმოხილვის ჩატარება)
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➢ გარიგების ხარისხის მიმომხილველის ჩართულობა დროის შესაბამის მომენტში გარიგების 

განმავლობაში

➢ ფოკუსირება მნიშვნელოვან საკითხებზე და განსჯაზე

➢ გუნდის მიერ გამოვლენილი პროფესიული სკეპტიციზმის შეფასების მოთხოვნა

➢ დამოუკიდებლობასთან და კონსულტაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები

➢ ცალკე მოთხოვნა: შესრულებულია თუ არა ხმსს 2 -ის მოთხოვნები

➢ გარიგების პარტნიორს არ შეუძლია გარიგების ანგარიშის დათარიღება გარიგების ხარისხის 

მიმომხილველისგან შეტყობინების მიღებამდე
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➢ გარიგების ხარისხის მიმოხილვის დოკუმენტაციაზე;

➢ მიმოხილვის დოკუმენტაციის საკმარისობაზე.

➢ გარიგების მიმომხილველის უფლებამოსილების დარღვევის შეტყობინება

➢ გადაუჭრელი საკითხების შესახებ ინფორმაცია

➢ მიმოხილვის დასრულება



ასს 220 (გადასინჯული)
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➢ საკმარისად და სათანადოდ ჩართული აუდიტის პროცესში

➢ გარემო, რომელიც ხაზს უსვამს ფირმის კულტურას და გარიგების გუნდის 
წევრების მოსალოდნელ ქცევას

➢ გარიგების პარტნიორის და გარიგების გუნდის გადასინჯული განსაზღვრებები

➢ საკმარისი და სათანადო რესურსები გარიგებისთვის

➢ სათანადო  ღონისძიებების  განხორციელება  თუ  რესურსები  არასაკმარისი  ან არასათანადოა

➢ ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობის და მიმოხილვის ხასიათის, დროის და 
მასშტაბის მორგება გარიგების და რესურსების ბუნებასა და გარემოებებზე

➢ სიცხადე თუ რისი მიმოხილვა სჭირდება გარიგების პარტნიორს



შეკითხვები


