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თეკლა ონიანი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეკონომიკის სფეროს აუდიტის
დეპარტამენტის წამყვანი აუდიტორი

აუდიტის ხარისხის კონტროლის
საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC 1)

ხარისხის მართვის საერთაშორისო 
სტანდარტის (ISQM 1) ჩანაცვლებით 

გამოწვეული ცვლილებები



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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ხარისხის მართვის სტანდარტები

ეკონომიკისა და ბაზრების
ფუნქციონირების მიმართ ნდობის
ამაღლება:

- ცვალებად გარემოზე რეაგირებით;

- ხარისხის მართვის სტანდარტების
სიმტკიცის და ეფექტურობის
ზრდით;

- ბაზრის მონაწილეთა მზარდ
საჭიროებებზე რეაგირებით.
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1: 220ხმსს 2:
გარიგების
ხარისხის

მიმოხილვა
(ფირმის დონეზე

ხარისხის
მართვის
ნაწილი )

ხმსს ასს
(გადასინჯული):

ხარისხის მართვა
გარიგების

დონეზე

ხარისხის
მართვა ფირმის

დონეზე



ხმსს 1 

ეხება ფირმის პასუხისმგებლობას ხარისხის მართვის სისტემის შექმნაზე, დანერგვასა და
ფუნქციონირებაზე, რომელიც განკუთვნილია ფინანსური ანგარიშგების აუდიტისა და
მიმოხილვისა და სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების
გარიგებებისთვის:

► ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;

► გარიგებები გასული პერიოდების ფინანსური ანგარიშგების მიმოხილვის შესახებ;

► მარწმუნებელი გარიგებები, გასული პერიოდების ფინანსური ინფორმაციის აუდიტისა და
მიმოხილვის გარდა;

► სხვა მარწმუნებელი გარიგებები.
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ხარისხის მართვის სტანდარტები
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ხმსს 1 - ხარისხის მართვა ფირმის დონეზე
- ფირმისგან მოითხოვს დანერგოს ხარისხის მართვის სისტემა რათა მართოს
ფირმის მიერ შესრულებული გარიგებების ხარისხი ფირმის დონეზე.

- ფირმის ხარისხის მართვის სისტემა ქმნის გარემოს, რაც უზრუნველყოფს
და მხარს უჭერს გარიგების გუნდის წევრებს შეასრულონ ხარისხიანი
გარიგებები.

ხმსს 2 - გარიგების ხარისხის მიმოხილვა
არის ფირმის ხარისხის მართვის სისტემის ნაწილი, რომელიც გულისხმობს
სპეციფიურ მოთხოვნებს შემდეგ პუნქტებთან მიმართებით:

- გარიგების ხარისხის მიმომხილველის დანიშვნა;

- გარიგების ხარისხის მიმოხილვის შესრულება;

- გარიგების ხარისხის მიმოხილვის დოკუმენტაცია.

ასს 220 (გადასინჯული) - ხარისხის მართვა გარიგების დონეზე
მოიცავს გარიგების დონეზე აუდიტორის პასუხისმგებლობას ხარისხის
მართვასთან მიმართებით და გარიგების პარტნიორთან დაკავშირებულ
პასუხისმგებლობებს. 

სტანდარტი ეხება ფინანსური ანგარიშგების აუდიტებს. 



ხარისხის მართვის სტანდარტების ამოქმედების ვადები
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სტანდარტების
დეკ.
2022

ამოქმედების
თარიღი

IAASB-ის მიერ

დანერგვასთან

დაკავშირებული

მასალების

შემუშავება

ხარისხის

სტანდარტების

ოფიციალური

გამოცემა

დეკ.

2020

IAASB-ის მიერ

დამტკიცებული

ხარისხის მართვის

სტანდარტები

სექტ.
2020



მიზანი
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ხარისხის მართვის
სისტემის დანერგვა

და შემუშავება

ფირმის
მიზანი

ხარისხის
მართვის
მიზანი

დასაბუთებული რწმუნების უზრუნველყოფა იმის შესახებ, 

რომ:

- ფირმა და მისი პერსონალი თავიანთ პასუხისმგებლობებს
ასრულებენ პროფესიული სტანდარტებისა და შესაფერისი
საკანონმდებლო და სხვა მარეგულირებელი მოთხოვნების
შესაბამისად და გარიგებებსაც ასრულებენ ამგვარი
სტანდარტებისა და მოთხოვნების დაცვით;

- ფირმის ან გარიგების პარტნიორების მიერ გაცემული
გარიგების დასკვნები (ანგარიშები) კონკრეტული
გარემოებების შესაფერისია.



ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ხმსს) 1

ხარისხის მართვის სისტემა

1. ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
(Firm’s risk assessment process)

2. მმართველობა და ხელმძღვანელობა
(Governance and leadership)

3. სათანადო ეთიკური მოთხოვნები
(Relevant ethical requirements)

4. დამკვეთთან ურთიერთობაზე ან კონკრეტულ
გარიგებაზე დათანხმება ან გაგრძელება
(Acceptance and continuance)

5. გარიგების შესრულება
(Engagement performance)

6. რესურსები
(Resources)

7. ინფორმაცია და კომუნიკაცია
(Information and communication)

8. მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესი
(Monitoring and remediation)
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ფირმის ხარისხის მართვის სისტემა

► ხარისხის მართვის სისტემა უწყვეტად და
იტერაციულად მუშაობს და რეაგირებს ფირმისა და
მისი გარიგებების ხასიათსა და გარემოებებში მომხდარ
ცვლილებებზე;

► სისტემა არ ფუნქციონირებს სწორხაზოვნად.
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საილუსტრაციო მაგალითი

► ფირმამ უნდა შეასრულოს წინამდებარე სტანდარტის ყველა მოთხოვნა, იმ შემთხვევის გარდა, 

როდესაც ფირმის ან მის მიერ შესრულებული გარიგებების ხასიათისა და გარემოებების გამო
რომელიმე კონკრეტული მოთხოვნა არანაირად არ ეხება ფირმას.

15 October 2021 Presentation titlePage 10

ფირმა არის ინდივიდუალური
პრაქტიკოსი

შესაფერისი არ იქნება სტანდარტის მოთხოვნები, რომლებიც ეხება:

- ორგანიზაციულ სტრუქტურასა და როლების, 

- პასუხისმგებლობებისა და უფლებამოსილებების განაწილებას, 

- ხელმძღვანელობას, ზედამხედველობასა და მიმოხილვას და აზრთა
სხვადასვაობის გადაჭრას. 

ფირმა ასრულებს მხოლოდ
დაკავშირებული მომსახურების
გარიგებებს

შესაფერისი არ იქნება მთელი პერსონალისგან დოკუმენტური დასტურის
მოპოვება დამოუკიდებლობის მოთხოვნების დაცვასთან დაკავშირებით, თუ
ფირმას არ მოეთხოვება დამოუკიდებლობა დაკავშირებული მომსახურების
გარიგებებში.



სტანდარტის მოთხოვნები - ხარისხის მართვის სისტემა

► ფირმამ უნდა უზრუნველყოს ხარისხის მართვის სისტემის შექმნა, დანერგვა და ფუნქციონირება. 

ამისათვის ფირმამ უნდა მიმართოს პროფესიულ განსჯას და გაითვალისწინოს თვითონ ფირმისა
და თავისი გარიგებების ხასიათი და გარემოებები. 

► ფირმამ უნდა დანიშნოს პასუხისმგებელი პირები ხარისხის მართვის სისტემის შემდეგ
ასპექტებზე:
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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

როლების განაწილებისას, ფირმამ
უნდა დაადგინოს, რომ პირებს
აქვთ შესაფერისი გამოცდილება, 

ცოდნა, გავლენა და
უფლებამოსილება. 



საილუსტრაციო მაგალითი
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ნაკლებად
რთული ფირმა

რთული ფირმა

► ხარისხის მართვის სისტემაზე საბოლოო პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება
შესაძლოა ეკისრებოდეს ერთ მმართველ პარტნიორს, რომელსაც ევალება ფირმის
ზედამხედველობა.  

► ასევე შეიძლება ევალებოდეს ოპერატიული პასუხისმგებლობა: 

- ხარისხის მართვის სისტემაზე, 

- დამოუკიდებლობის მოთხოვნების დაცვასა და

- მონიტორინგისა და რემედიაციის პროცესზე;

► შესაძლოა არსებობდეს მმართველობის რამდენიმე დონე, რომელიც მისადაგება
ფირმის ორგანიზაციულ სტრუქტურას.

► შესაძლოა ფირმას ჰქონდეს დამოუკიდებელი მმართველი ორგანო, რომელიც
არააღმასრულებელ მეთვალყურეობას უწევს ფირმას და მისი წევრები შესაძლოა გარე
პირები იყვნენ. 



ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
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- ხმსს 1-ით

მოთხოვნილი ხარისხის 

ამოცანები

- ხარისხის დამატებითი 

ამოცანები, როცა 

აუცილებელია 

სტანდარტის ამოცანების

მიღწევა.

-რისკები, რომელთა 

დადგომის გონივრული 

შესაძლებლობა არსებობს და 

რომლებიც გავლენას ახდენს 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ამოცანების შესრულებაზე

- პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების 

(მოქმედების) გარკვევა.

- ფირმის საპასუხო 

ღონისძიებების შემუშავება 

და განხორციელება, და 

სტანდარტით 

განსაზღვრული გარკვეული 

საპასუხო ღონისძიებების 

ჩართვა.

- ინფორმაციის 

იდენტიფიკაცია, რომელიც 

მიუთითებს ხარისხის 

ამოცანების, რისკების ან 

საპასუხო ღონისძიებების 

შევსების/მოდიფიცირების 

საჭიროებაზე.
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ნაკლებად რთული
ფირმა

რთული ფირმა

შიდა და გარე ინფორმაციის მაგალითები, 

რომელიც გამოიყენება რისკის
შესაფასებელი პროცესისთვის
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ნაკლებად
რთული ფირმა

რთული ფირმა

► გაცილებით ნაკლებად ფართო ხარისხის მიზნები, ხარისხის რისკები და შესაბამისი
საპასუხო ზომები (შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს ერთ დოკუმენტში). 

► ხარისხის მიზნები, ხარისხის რისკები და შესაბამისი საპასუხო ზომები შესაძლოა
განისაზღვრებოდეს ცენტრალიზებულად ან დეცენტრალიზებულად;

► ფირმის ქსელი განსაზღვრავდეს ისეთ ხარისხის მიზნებს, ხარისხის რისკებსა და
შესაბამის საპასუხო ზომებს, რომლებიც უნდა ჩაირთოს ფირმის ხარისხის მართვის
სისტემაში.



შიდა და გარე ინფორმაციის მაგალითები
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ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესისთვის შესაძლოა გამოსადეგი იყოს სხვა შიდა და გარე
ინფორმაციაც:

► ინფორმაცია საჩივრებისა და ბრალდებების შესახებ;

► გარე შემოწმებების შედეგები;

► მარეგულირებელი ორგანოების ინფორმაცია იმ სამეურნეო სუბიექტების შესახებ, 

რომელთათვისაც ფირმამ გარიგებები შეასრულა და ხელმისაწვდომი გახდა ფირმისთვის;

► ხარისხის მართვის სისტემის ცვლილებები, რომლებიც გავლენას ახდენს სისტემის სხვა
ასპექტებზე;

► სხვა გარე წყაროები, როგორიცაა მარეგულირებელი ღონისძიებები და ფირმის წინააღმდეგ
აღძრული სასამართლო პროცესი.



ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
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- ხმსს 1-ით

მოთხოვნილი ხარისხის 

ამოცანები

- ხარისხის დამატებითი 

ამოცანები, როცა 

აუცილებელია 

სტანდარტის ამოცანების

მიღწევა.

-რისკები, რომელთა 

დადგომის გონივრული 

შესაძლებლობა არსებობს და 

რომლებიც გავლენას ახდენს 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ამოცანების შესრულებაზე

- პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების 

(მოქმედობის) გარკვევა.

- ფირმის საპასუხო 

ღონისძიებების შემუშავება 

და განხორციელება, და 

სტანდარტით 

განსაზღვრული გარკვეული 

საპასუხო ღონისძიებების 

ჩართვა.

- ინფორმაციის 

იდენტიფიკაცია, რომელიც 

მიუთითებს ხარისხის 

ამოცანების, რისკების ან 

საპასუხო ღონისძიებების 

შევსების/მოდიფიცირების 

საჭიროებაზე.

ფირმის
მიზანი

ხარისხის
მართვის
მიზანი

მმართველობა და ხელმძღვანელობა

სათანადო ეთიკური მოთხოვნები

დათანხმება ან გაგრძელება

გარიგების შესრულება 

რესურსები

ინფორმაცია და კომუნიკაცია 



ნახევრად ფორმულირებული მიზნის მაგალითი

მიზანი: 

გარიგების ანგარიშის თარიღის შემდეგ, გარიგების დოკუმენტაციის დროულად
დაკომპლექტება.

მიზანი:

გარიგების ანგარიშის თარიღის შემდეგ, გარიგების დოკუმენტაციის დროულად
დაკომპლექტება და სათანადოდ შენახვა ფირმის საჭიროებისა და
კანონმდებლობის, სათანადო ეთიკური მოთხოვნების ან პროფესიული
სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად.
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აუდიტის
მიმართულება

ისეთი პერსონალის დაქირავება, განვითარება და შენარჩუნება, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია და
შესაძლებლობები, რომ მუდმივად ხარისხიანი გარიგებები შესრულდეს, მათ შორის იმ გარიგებების
შესაფერისი ცოდნა ან გამოცდილება, რომლებიც რელევანტურია იმ ინდუსტრიის აუდიტებისთვის, 

რომლებსაც ფირმა ასრულებს. 

საგადასახადო
მიმართულება

საბუღალტრო
მიმართულება

ისეთი პერსონალის დაქირავება, განვითარება და შენარჩუნება, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია და
შესაძლებლობები, რომ მუდმივად ხარისხიანი გარიგებები შესრულდეს, მათ შორის იმ წინასწარ
შეთანხმებული პროცედურების შესაფერისი ცოდნა ან გამოცდილება, რომლებიც რელევანტურია წინასწარ
შეთანხმებული პროცედურების შესასრულებლად.

ისეთი პერსონალის დაქირავება, განვითარება და შენარჩუნება, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია და
შესაძლებლობები, რომ მუდმივად ხარისხიანი გარიგებები შესრულდეს, მათ შორის იმ კომპილაციური
გარიგებების შესაფერისი ცოდნა ან გამოცდილება, რომლებიც რელევანტურია კომპილაციური გარიგებების
შესასრულებლად.

მიზანი: ისეთი პერსონალის დაქირავება, განვითარება და შენარჩუნება, რომელსაც გააჩნია კომპეტენცია და
შესაძლებლობები, რომ მუდმივად ხარისხიანი გარიგებები შესრულდეს, მათ შორის იმ გარიგებების შესაფერისი
ცოდნა ან გამოცდილება, რომლებსაც ფირმა ასრულებს.



ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
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- ხმსს 1-ით

მოთხოვნილი ხარისხის 

ამოცანები

- ხარისხის დამატებითი 

ამოცანები, როცა 

აუცილებელია 

სტანდარტის ამოცანების

მიღწევა.

-რისკები, რომელთა 

დადგომის გონივრული 

შესაძლებლობა არსებობს და 

რომლებიც გავლენას ახდენს 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ამოცანების შესრულებაზე

- პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების 

(მოქმედების) გარკვევა.

- ფირმის საპასუხო 

ღონისძიებების შემუშავება 

და განხორციელება, და 

სტანდარტით 

განსაზღვრული გარკვეული 

საპასუხო ღონისძიებების 

ჩართვა.

- ინფორმაციის 

იდენტიფიკაცია, რომელიც 

მიუთითებს ხარისხის 

ამოცანების, რისკების ან 

საპასუხო ღონისძიებების 

შევსების/მოდიფიცირების 

საჭიროებაზე.
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პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების
ან აკრძალვების შესწავლა, 

რომლებმაც შესაძლოა
უარყოფითი გავლენა

იქონიოს ხარისხის მიზნების
მიღწევაზე

რისკი =
ხარისხის მიზნების

მიღწევაზე რამდენად
შესაძლოა უარყოფითად
იმოქმედოს პირობებმა, 

მოვლენებმა, გარემოებებმა, 

ქმედებებმა ან აკრძალვებმა

ხარისხის რისკების გამოვლენა და შეფასება

განხილვა თუ რომელ რისკს გააჩნია
გონივრული შესაძლებლობა იმისა, რომ:

(i) წარმოიქმნას; და
(ii)ინდივიდუალურად ან ხარისხის სხვა
რისკებთან ერთად უარყოფითად
იმოქმედოს ერთი ან რამდენიმე ხარისხის
მიზნის მიღწევაზე;

პირობების, მოვლენების, გარემოებების, 

ქმედებების ან აკრძალვების, ხარისხის
მიზნების მიღწევაზე, შესაძლო
უარყოფითo ზემოქმედების
გათვალისწინება.

შეფასებული რისკები

შეფასება არის
განხილული რისკების
წარმოშობა და გავლენა
ერთი ან რამდენიმე
ხარისხის მიზნის
მიღწევაზე
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პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების
ან აკრძალვების შესწავლა, 

რომლებმაც შესაძლოა
უარყოფითი გავლენა

იქონიოს ხარისხის მიზნების
მიღწევაზე

რისკი =

დასჯის შიშიდან გამომდინარე, 

თანამშრომლებმა შესაძლოა არ
გამოააშკარაონ ინფორმაცია

სიტუაციების შესახებ, რომელმაც
შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას

დამოუკიდებლობას

ხარისხის რისკების გამოვლენა და შეფასება

განხილვა თუ რომელ რისკს გააჩნია
გონივრული შესაძლებლობა იმისა, რომ:

(i) წარმოიქმნას; და
(ii)ინდივიდუალურად ან ხარისხის სხვა
რისკებთან ერთად უარყოფითად
იმოქმედოს ერთი ან რამდენიმე ხარისხის
მიზნის მიღწევაზე;

ფირმა მიიჩნევს რომ:

- აღნიშნული რისკის წარმოქმნის
ალბათობა მაღალია; და

- რისკს აქვს დიდი გავლენა ხარისხის
მიზნის მიღწევაზე, ვინაიდან პირდაპირ
კავშირშია აღნიშნულ მიზანთან.

შეფასებული რისკები

შეფასება არის
განხილული რისკების
წარმოშობა და გავლენა
ერთი ან რამდენიმე
ხარისხის მიზნის
მიღწევაზე



საილუსტრაციო მაგალითი

მაგალითები პირობების, მოვლენების, გარემოებების, ქმედებებისა და აკრძალვების, 

რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ხარისხის მიზნების მიღწევაზე:

► ფირმის საერთო ფინანსური მიზნები მთლიანად დამოკიდებულია ფირმის მიერ გაწეული ისეთი
სახის მომსახურებების მოცულობაზე, რომლებიც არ განეკუთვნება ხმსს 1- ის მოქმედების სფეროს.

► ფირმის მმართველობისა და ხელმძღვანელობის კომპონენტთან დაკავშირებული შესაძლო
„ხარისხის რისკი“: 

- რესურსები იმგვარად არის განაწილებული ან მიკუთვნებული, რომ პრიორიტეტებად ისეთი
სახის მომსახურებები მიიჩნევა, რომლებიც არ განეკუთვნება ამ სტანდარტის მოქმედების
სფეროს, მაგრამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული სტანდარტის მოქმედების
სფეროში მყოფი გარიგებების ხარისხზე; 

- გადაწყვეტილებები ფინანსური და საოპერაციო პრიორიტეტების შესახებ სრულყოფილად და
ადეკვატურად არ ითვალისწინებს ხარისხის მნიშვნელობას ისეთი გარიგებების შესრულებისას,  

რომლებიც განეკუთვნება წინამდებარე სტანდარტის მოქმედების სფეროს.
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საილუსტრაციო მაგალითი

მაგალითები პირობების, მოვლენების, გარემოებების, ქმედებებისა და აკრძალვების, 

რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ხარისხის მიზნების მიღწევაზე:

► ფირმა არის შედარებით მცირე ზომის, რომელსაც საერთო უფლებამოსილებებით აღჭურვილი
მცირე რაოდენობის გარიგების პარტნიორები ჰყავს.

► ფირმის მმართველობისა და ხელმძღვანელობის კომპონენტთან დაკავშირებული შესაძლო
„ხარისხის რისკი“: 

- ფირმის ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობები და ანგარიშვალდებულება ხარისხზე ნათლად
არ არის განსაზღვრული;

- ეჭვს არ იწვევს ის ფაქტი, რომ ხელმძღვანელობის ქმედებები და საქციელი ხელს არ უწყობს
ხარისხს.
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საილუსტრაციო მაგალითი

მაგალითები პირობების, მოვლენების, გარემოებების, ქმედებებისა და აკრძალვების, 

რომლებმაც შესაძლოა უარყოფითი გავლენა მოახდინოს ხარისხის მიზნების მიღწევაზე:

► ფირმას ახალი დასრულებული აქვს სხვა ფირმასთან შერწყმის პროცესი.

► რესურსების კომპონენტთან დაკავშირებული შესაძლო „ხარისხის რისკი“: 

- ტექნოლოგიური რესურსები, რომლებსაც შერწყმული ორი ფირმა იყენებს, შესაძლოა არ იყოს ერთმანეთთან
თავსებადი;

- გარიგების გუნდები შესაძლოა იყენებდნენ ფირმის მიერ შერწყმამდე შექმნილ ინტელექტუალურ
რესურსებს, რომლებიც აღარ შეესაბამება ახალ მეთოდოლოგიას, რომელსაც შერწყმული ახალი ფირმა
გამოიყენებს.
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ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
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- ხმსს 1-ით

მოთხოვნილი ხარისხის 

ამოცანები

- ხარისხის დამატებითი 

ამოცანები, როცა 

აუცილებელია 

სტანდარტის ამოცანების

მიღწევა.

-რისკები, რომელთა 

დადგომის გონივრული 

შესაძლებლობა არსებობს და 

რომლებიც გავლენას ახდენს 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ამოცანების შესრულებაზე

- პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების 

(მოქმედების) გარკვევა.

- ფირმის საპასუხო 

ღონისძიებების შემუშავება 

და განხორციელება, და 

სტანდარტით 

განსაზღვრული გარკვეული 

საპასუხო ღონისძიებების 

ჩართვა.

- ინფორმაციის 

იდენტიფიკაცია, რომელიც 

მიუთითებს ხარისხის 

ამოცანების, რისკების ან 

საპასუხო ღონისძიებების 

შევსების/მოდიფიცირების 

საჭიროებაზე.



საილუსტრაციო მაგალითი

► ფირმის მიერ შემუშავებული და გატარებული ისეთი საპასუხო ზომის მაგალითი, 

რომელიც მოქმედებს როგორც ფირმის, ისე ცალკეული გარიგების დონეზე

ფირმა აწესებს პოლიტიკას ან პროცედურებს კონსულტაციებისთვის, სადაც მითითებულია, ვისთან
უნდა გაიარონ კონსულტაცია გარიგების გუნდებმა, ასევე განსაზღვრულია კონკრეტული საკითხები, 

რომელთა შესახებ კონსულტაციების გავლა სავალდებულოა. 

ფირმა ნიშნავს შესაფერისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე პირებს კონსულტაციების
გასაწევად. 

გარიგების გუნდი პასუხისმგებელია იმის დადგენაზე, როდის წარმოიშობა საკონსულტაციო
საკითხები, ასევე კონსულტაციის ორგანიზებასა და კონსულტაციის შედეგად გამოტანილი დასკვნების
პრაქტიკაში რეალიზებაზე.
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საილუსტრაციო მაგალითი
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შეფასების მიზეზი როგორ მოქმედებს შეფასების მიზეზი პასუხის დიზაინზე

რა გავლენას ახდენს პირობები, 

მოვლენები, გარემოებები, 

ქმედებები და აკრძალვები ხარისხის
მიზნებზე

მაგალითი:

ხარისხის რისკი იმასთან დაკავშირებით რომ, გარიგების გუნდის წევრები არ
არიან სათანადოდ მართულნი და ასევე მათი სამუშაო შესაბამისად გადახედილი. 

გლობალურ პანდემიას შესაძლოა გამოეწვია დიდი საფრთხე ამ კონტექსტში
ხარისხის მიზნის მისაღწევად. 

შედეგად შესაძლოა საჭირო გახდეს უფრო ძლიერი საპასუხო ზომის დიზაინის
მოფიქრება. 

ხარისხის რისკებზე გავლენის
ალბათობა

ხარისხის რისკი 1:

თუ ფირმას ჰყავს დიდი რაოდენობის თანამშრომლები, შესაბამისად ხარისხის
რისკის გამოვლენის ალბათობა მაღალია ფინანსური ინტერესებიდან გამოწვეული
დამოუკიდებლობის საკითხების დარღვევასთან მიმართებით. 

შედეგად შესაძლოა საჭირო გახდეს უფრო ძლიერი საპასუხო ზომის დიზაინის
მოფიქრება. 



ფირმის რისკის შესაფასებელი პროცესი
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- ხმსს 1-ით

მოთხოვნილი ხარისხის 

ამოცანები

- ხარისხის დამატებითი 

ამოცანები, როცა 

აუცილებელია 

სტანდარტის ამოცანების

მიღწევა.

-რისკები, რომელთა 

დადგომის გონივრული 

შესაძლებლობა არსებობს და 

რომლებიც გავლენას ახდენს 

ხარისხთან დაკავშირებული 

ამოცანების შესრულებაზე

- პირობების, მოვლენების, 

გარემოებების, ქმედებების 

(მოქმედების) გარკვევა.

- ფირმის საპასუხო 

ღონისძიებების შემუშავება 

და განხორციელება, და 

სტანდარტით 

განსაზღვრული გარკვეული 

საპასუხო ღონისძიებების 

ჩართვა.

- ინფორმაციის 

იდენტიფიკაცია, რომელიც 

მიუთითებს ხარისხის 

ამოცანების, რისკების ან 

საპასუხო ღონისძიებების 

შევსების/მოდიფიცირების 

საჭიროებაზე.



მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითი

► მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითები იმის შესახებ, როგორ შეიძლება განსხვავდებოდეს
ფირმისა და მისი გარიგებების ხასიათსა და გარემოებებში მომხდარი ცვლილებების გამოსავლენად
განკუთვნილ ფირმის პოლიტიკა ან პროცედურები.
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ნაკლებად რთული
ფირმა

რთული ფირმა



მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითი
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ნაკლებად
რთული ფირმა

რთული ფირმა

► შესაძლოა არ ჰქონდეს ფორმალური პოლიტიკა ან პროცედურები ინფორმაციის
გამოსავლენად ფირმის ან მისი გარიგებების ხასიათში მომხდარი ცვლილებების
შესახებ;

► ინფორმაციის გამოვლენა შესაძლებელია ჩვეული საქმიანობის პროცესში.

► ფორმალური პოლიტიკის ან პროცედურების შემოღება ფირმის ან მისი გარემოებების
ხასიათში მომხდარი ცვლილებების შესახებ ინფორმაციის გამოსავლენად და
განსახილველად;

► იმ ინფორმაციის პერიოდული მიმოხილვა, რომელიც დაკავშირებულია ფირმისა და
მისი გარემოებების ხასიათსა და გარემოებებთან.



მმართველობა და ხელმძღვანელობა

ფირმამ უნდა დაადგინოს მმართველობასა და ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებული
შემდეგი ხარისხის მიზნები:

► ხარისხის მიმართ ერთგულების გამოჩენა ორგანიზაციული კულტურის მეშვეობით

► ხარისხზე პასუხისმგებელი და ანგარიშვალდებული ფირმის ხელმძღვანელობა

► ხარისხისადმი ერთგულების წარმოჩენა ხელმძღვანელობის ქმედებებით

► ორგანიზაციული სტრუქტურა, რომელიც განსაზღვრავს როლებს და შესაბამის
პასუხისმგებლობას და უფლებამოსილებას

► რესურსების სათანადოდ დაგეგმვა
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ხკსს 1-ის მიხედვით:

- ფირმამ უნდა დანერგოს პოლიტიკა და პროცედურები ისეთი შიდა კულტურის დასანერგად, 

რომელიც აღიარებს რომ ხარისხი არსებითია;

- ხარისხის კონტროლის სისტემაზე პასუხისმგებელია ფირმის გენერალური დირექტორი, 

რომელსაც აქვს საკმარისი გამოცდილება, უნარი და უფლებამოსილება.



მაგალითი - მმართველობა და ხემლმძღვანელობა
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ხარისხის მიზანი

მიზანი:

რესურსები, მათ შორის ფინანსურ რესურსები დაგეგმვისა და მოპოვების
უზრუნველყოფა ისე რომ შეესაბამებოდეს ხარისხის მიმართ ფირმის
ერთგულებას.

ხარისხის რისკი

რისკი:

რესურსები იმგვარად არის განაწილებული ან მიკუთვნებული, რომ პრიორიტე-

ტებად ისეთი სახის მომსახურებები მიიჩნევა, რომლებიც არ განეკუთვნება ხმსს-

1-ის მოქმედების სფეროს, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს მოცემული
სტანდარტის მოქმედების სფეროში მყოფი გარიგებების ხარისხზე.

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა:

საერთო პოლიტიკის შემუშავება, რის საფუძვეზეც მოხდება შესაბამისი ბიუჯეტის
შემუშავება გარიგებების დონეზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს რესურსების
თანაბრად გადანაწილებას ფირმის დონეზე. 



სათანადო ეთიკური მოთხოვნები

► ფირმას, ფირმის პერსონალს და სხვა პირებს, ვისაც ეხება ეთიკის მოთხოვნები, უნდა
ესმოდეს შესაბამისი მოთხოვნები, და უნდა ასრულებდეს ამ მოთხოვნებს;

► უნდა ახდენდეს ეთიკის მოთხოვნების დარღვევების იდენტიფიკაციას და შესაბამის
რეაგირებას;
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სათანადო ეთიკური მოთხოვნების კომპონენტსა და სხვა
კომპონენტებს შორის ურთიერთკავშირის მაგალითები

სხვა პირებთან დაკავშირებული
სათანადო ეთიკური მოთხოვნების
მაგალითები



საილუსტრაციო მაგალითები

სხვა პირებთან დაკავშირებული სათანადო ეთიკური მოთხოვნების მაგალითები

► ქსელის ფირმების თანამშრომლების დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული მოთხოვნები (ბესს-ის
კოდექსი);

► კომპონენტის აუდიტორი ან მომსახურების პროვაიდერი, რომელიც დაქირავებულია შორს მდებარე
ქვედანაყოფის მარაგის ინვენტარიზაციაზე დასასწრებად;

► თუ ქსელის წარმომადგენელს აქვს წვდომა დამკვეთის შესახებ ფირმის მიერ მოპოვებულ
ინფორმაციაზე, შესაძლოა ეხებოდეს კონფიდენციალობის პრინციპი.

სათანადო ეთიკური მოთხოვნების კომპონენტსა და სხვა კომპონენტებს შორის ურთიერთკავშირის
მაგალითები:

► საინფორმაციო-საკომუნიკაციო კომპონენტი

► რესურსების კომპონენტი
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მაგალითი - სათანადო ეთიკური მოთხოვნები
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ხარისხის მიზანი
მიზანი:

ნათელი წარმოდგენის ქონა სათანადო ეთიკურ მოთხოვნებზე, რომლებიც
ვრცელდება ფირმასა და ფირმის გარიგებებზე.

ხარისხის რისკი

რისკი:

შესაძლოა ფირმის პერსონალს არ ჰქონდეს ნათელი წარმოდგენა სათანადო
ეთიკურ მოთხოვნებზე, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს შესაბამისი ეთიკური
მოთხოვნებისგან გადახვევა. 

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა 1:

ფირმის დონეზე ინდივიდუალური ეთიკის კოდექსის შემუშავება, რომელიც
შეესაბამება სათანადო ეთიკურ მოთხოვნებს

საპასუხო ზომა 2:

თანამშრომლების ინფორმირება ეთიკურ მოთხოვნებთან მიმართებით
ტრენინგებისა და შესაბამისი ვებინარების გამოყენებით. 



დამკვეთთან ურთიერთობაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე დათანხმება ან გაგრძელება

კომპონენტის შინაარსი არ შეცვლილა, ფოკუსმა გადაინაცვლა ხარისხის ამოცანებზე და
მათზე დაყრდნობით შექმნილ რისკების დაფარვაზე:

► კომპონენტი მოითხოვს ხარისხთან დაკავშირებული ამოცანების დადგენას, რომლებიც
ეხება ფირმის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს იმასთან დაკავშირებით დაამყაროს თუ
არა ურთიერთობა ახალ კლიენტთან ან გააგრძელოს თუ არა უკვე არსებულ კლიენტთან
არსებული ურთიერთობა ან კონკრეტული გარიგება. 
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ისეთი ფაქტორების მაგალითები, რომლებიც გავლენას
იქონიებს დამკვეთის პატიოსნებისა და ეთიკური
ფასეულობების შესახებ მოპოვებული ინფორმაციის
ხასიათსა და მოცულობაზე.



მაგალითი

ფაქტორების მაგალითები, რომლებიც გავლენას იქონიებს დამკვეთის პატიოსნებისა და ეთიკური
ფასეულობების შესახებ მოპოვებული ინფორმაციის ხასიათსა და მოცულობაზე:

- იმ სამეურნეო სუბიექტის ხასიათი, რომლისთვისაც გარიგება სრულდება, მათ შორის მისი საკუთრებისა და
მართვის სტრუქტურის სირთულე; 

- დამკვეთის ოპერაციების სპეციფიკა, მათ შორის ბიზნესის გაძღოლის მეთოდები; 

- დამკვეთს აგრესიული დამოკიდებულება აქვს თუ არა ფირმის საზღაურის მაქსიმალურად დაბალ დონეზე
შენარჩუნებაზე;

- დამკვეთის მიერ სამუშაოს მასშტაბთან დაკავშირებით დაწესებული შეზღუდვის ინდიკატორები; 

- ნიშნები იმისა, რომ დამკვეთი შესაძლოა მონაწილეობდეს ფულის გათეთრებაში ან სხვა უკანონო საქმიანობაში;

- მიზეზები, რომელთა გამოც ფირმას შესთავაზეს დანიშვნა და განმეორებით აღარ დანიშნეს წინა ფირმა; 

- დაკავშირებულ მხარეთა ვინაობა და საქმიანი რეპუტაცია.
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მაგალითი - გარიგებაზე დათანხმება
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ხარისხის მიზანი
მიზანი:

ფირმის გარიგებების შესრულება პროფესიული სტანდარტებისა და შესაფერისი
საკანონმდებლო და სხვა მარეგულირებელი მოთხოვნების შესაბამისად.

ხარისხის რისკი

რისკი:

შესაძლოა კონკრეტული საკანონმდებლო მოთხოვნის მიუხედავად (მაგალითად
აუდიტორული ფირმების როტაციის შესახებ) ფირმამ გადაუხვიოს შესაბამის
მოთხოვნას და მაინც აიყვანოს დამკვეთად კომპანია. 

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა:

დამკვეთთან ურთიერთობაზე ან კონკრეტულ გარიგებაზე დათანხმება/ 

გაგრძელებასთან დაკავშირებით კითხვარის შემუშავება, რომელიც შეესაბამება
სტანდარტის მოთხოვნებსა და შესაფერის კანონმდებლობას. 



გარიგების შესრულება

კომპონენტის შინაარსი არ შეცვლილა, ფოკუსმა გადაინაცვლა ხარისხის ამოცანებზე და
მათზე დაყრდნობით შექმნილ რისკების დაფარვაზე:

► კომპონენტი მოითხოვს ხარისხთან დაკავშირებული ამოცანების განსაზღვრას, რომლებიც
ეხება ხარისხიანი გარიგებების შესრულებას. ის მოიცავს: 

- გარიგების გუნდის და გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობებს პროფესიული განსჯის და
სკეპტიციზმის გამოყენებასთან დაკავშირებით;

- მიმართულებას, ზედამხედველობას და შეფასებას; 

- კონსულტაციასა და აზრთა სხვადასხვაობას;

- გარიგების დოკუმენტების შეგროვებასა და წარმოებას.
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მცირე და ნაკლებად კომპლექსური
ფირმის მაგალითისხვა ასპექტების მაგალითები



სხვა ასპექტების მაგალითები

სხვა ასპექტების მაგალითები, რომლებიც მხარს უჭერენ გარიგების გუნდებს გამოიყენონ
შესაბამისი პროფესიული განსჯა და სკეპტიციზმი:

- დამატებითი ზომების გატარება რაც ამყარებს ფირმის ხარისხისადმი ერთგულებას;

- ხელმძღვანელობის მიერ პასუხისმგებლობისა და ვალდებულების აღება ხარისხის მიმართ და მათი
ქმედებებითა და ქცევით ხარისხისადმი ერთგულების გამოხატვა;

- თითოეული გარიგების ფარგლებში საკმარისი ადამიანური, ტექნოლოგიური და ფინანსური
რესურსების გამოყოფა;

- ადამიანური რესურსის გადანაწილება ისე რომ მათ ჰქონდეთ გამოყოფილი ადეკვატური დრო
დაკისრებული პასუხისმგებლობების შესასრულებლად;

- შესაბამისი ტრენინგებისა და გადამზადების უზრუნველყოფა.
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მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითი
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ნაკლებად
რთული ფირმა

► გარიგების გუნდების ხელმძღვანელობის, ზედამხედველობისა და მათ მიერ
შესრულებული სამუშაოს „ხარისხის მიზნად“ დასახვა არ იქნება რელევანტური.

► შესაძლოა ფირმას არ ჰყავდეს საკმარისად კომპეტენტური და კვალიფიციური
პერსონალი რთულ და სადაო საკითხებთან მიმართებით კონსულტაციების მისაღებად, 

ასეთ შემთხვევაში ფირმას მოუწევს კონსულტაციების მიღება გარე კომპეტენტური
პირებისგან თუ სერვისის შემსრულებლებისგან.

ინდივიდუალური
პრაქტიკოსი
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ხარისხის მიზანი
მიზანი:

რთულ ან სადაო საკითხებთან დაკავშირებით კონსულტაციების ჩატარება და
გამოტანილი შეთანხმებული დასკვნების პრაქტიკაში რეალიზება.

ხარისხის რისკი
რისკი:

გარიგების გუნდმა შესაძლოა უგულებელყოს სადაო საკითხებთან მიმართებით
კონსულტაციის საჭიროება. 

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა:

ფირმა აწესებს პოლიტიკას ან პროცედურებს კონსულტაციებისთვის, სადაც
მითითებულია, ვისთან უნდა გაიარონ კონსულტაცია გარიგების გუნდებმა, ასევე
განსაზღვრულია კონკრეტული საკითხები, რომელთა შესახებ კონსულტაციების
გავლა სავალდებულოა. 



რესურსები

15 October 2021 Presentation titlePage 44

ადამიანური
რესურსი

ტექნოლოგიური
რესურსი

ინტელექტუალური
რესურსი

მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითები



მასშტაბურობის საილუსტრაციო მაგალითი
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ნაკლებად
რთული ფირმა

რთული ფირმა

► ტექნოლოგიური რესურსები შესაძლოა მოიცავდეს მომსახურების პროვაიდერისგან
შეძენილ კომერციულ სტ გამოყენებით პროგრამას, რომელსაც გარიგების გუნდები
იყენებენ;

► პროცესები შესაძლოა უფრო მარტივი იყოს და მოიცავდეს სტ გამოყენებითი
პროგრამის სანქციონირებული წვდომისა და განახლების უზრუნველსაყოფად.

► ტექნოლოგიური რესურსები შესაძლოა მოიცავდეს მრავალ სტ გამოყენებით
პროგრამას, მათ შორის შეკვეთით ან ფირმის ქსელის მიერ შექმნილ პროგრამები

► განსაზღვრული პირები, რომლებიც პასუხს აგებენ სტ ინფრასტრუქტურისა და სტ
პროცესების მართვაზე;

► სტ გამოყენებითი პროგრამების პროგრამული ცვლილებების მართვისთვის
განკუთვნილი ფირმის პროცესები.



ინტელექტუალური რესურსის მაგალითები

► წერილობითი დამტკიცებული პოლიტიკა ან პროცედურები, მეთოდოლოგია, დარგის ან
განსახილველი საგნისთვის შესაფერისი სპეციალური სახელმძღვანელოები/ინსტრუქციები;

► ბუღალტრული აღრიცხვის სახელმძღვანელოები, სტანდარტული დოკუმენტაცია ან ინფორმაციის
წყაროებთან წვდომა (მაგ., ვებგვერდების გამოწერა, სადაც დეტალური ინფორმაციაა მოცემული
სამეურნეო სუბიექტების შესახებ ან სხვა ინფორმაცია, რომლებიც გარიგებების შესრულებისას
გამოიყენება, როგორც წესი.)
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ხარისხის მიზანი

მიზანი:

თითოეული გარიგებისთვის გარიგების გუნდში ისეთი წევრების დანიშვნა, 

რომლებსაც გააჩნიათ სათანადო კომპეტენცია და შესაძლებლობები, მათ შორის
საკმარისი დრო ხარისხიანი გარიგებების შესასრულებლად.

ხარისხის რისკი

რისკი 1:

შესაძლოა გარიგება არ იყოს დაკომპლექტებული ისეთი თანამშრომლებისგან,

რომლებიც როგორც გარიგების გუნდი უზრუნველყოფენ ხარისხიანი გარიგების
შესრულებას სათანადო კომპეტენციისა და შესაძლებლობების გამოყენებით. 

რისკი 2:

შესაძლოა გარიგების გუნდის წევრები პარალელურად სხვა გარიგებებში იყვნენ
ჩართული და არ ჰქონდეთ საკმარისი დრო გარიგების ხარისხიანად
შესასრულებლად. 

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა 1.1:

სპეციალური ფორმის შემუშავება, სადაც განსაზღვრული იქნება გარიგებისთვის
საჭირო კომპეტენციები და თითოეული გარიგების გუნდის წევრი შეფასდება ამ
კომპეტენციებთან მიმართებით.

საპასუხო ზომა 1.2:

შესაბამისი ტრენინგებისა და გადამზადების უზრუნველყოფა.

საპასუხო ზომა 2: 

ფირმის დონეზე უნდა მოხდეს შესაბამისი დაგეგმვა და რესურსის ადეკვატური
გადანაწილება გარიგებებთან მიმართებით, რათა თანამშრომლებს ჰქონდეთ
საკმარისი დრო ხარისხიანი გარიგების შესასრულებლად. 



ინფორმაცია და კომუნიკაცია
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ფირმა

კომუნიკაცია ფირმის
ფარგლებში

კომუნიკაცია ფირმის
ქსელის ფარგლებში

კომუნიკაცია
მომსახურების

პროვაიდერებთან

კომუნიკაცია სხვებთან, 

ფირმის გარეთ



კომუნიკაცია ფირმის ფარგლებში

ფირმას, პერსონალსა და გარიგების გუნდებს შორის კომუნიკაციის მაგალითები:

- ფირმა აცნობებს პერსონალს და გარიგების გუნდებს, რომ მათ პასუხისმგებლობა აკისრიათ ფირმის
საპასუხო ზომების პრაქტიკაში რეალიზებაზე; 

- ფირმა პერსონალს და გარიგების გუნდებს აცნობებს ხარისხის მართვის სისტემის ცვლილებების
შესახებ;

- ფირმა დათანხმებისა და გაგრძელების პროცესის შედეგად მოპოვებულ ინფორმაციას აწვდის
გარიგების გუნდებს გარიგებების დაგეგმვისა და შესრულების ეტაპებზე;

- გარიგების გუნდები ინფორმაციას აწვდიან გარიგების ხარისხის მიმომხილველს ან პირს, რომელიც
კონსულტაციას უწევს მათ; 

მცირე და ნაკლებად კომპლექსურ ფირმებში კომუნიკაციას შესაძლოა ჰქონდეს არაფორმალური სახე.
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ფირმა თავისი ქსელიდან ან ქსელის სხვა ფირმებიდან
ინფორმაციას მოიპოვებს ქსელის სხვა ფირმების
დამკვეთების შესახებ, როდესაც ამ ფირმასაც ეხება
დამოუკიდებლობის მოთხოვნები.



კომუნიკაცია სხვებთან, ფირმის გარეთ
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როდის მოეთხოვება
ფირმას გარე
მხარეებთან

კომუნიკაცია?

ვინ არის კომუნიკაციის
ადრესატი?

რა არის კომუნიკაციის
საგანი?

რა ინფორმაცია არის
მიწოდებული?

კანონმდებლობით ან
პროფესიული
სტანდარტებით
მოეთხოვება

კანონმდებლობით ან
პროფესიული
სტანდარტებით
განსაზღვრული გარე
მხარეები

კანონმდებლობით ან
პროფესიული
სტანდარტებით
განსაზღვრული
ინფორმაცია

კანონმდებლობით ან
პროფესიული
სტანდარტებით
განსაზღვრული
ინფორმაციის ხასიათი, 

ვადები და მოცულობა

ფირმა ატარებს
დალისტული
კომპანიის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტს

მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელი
პირები

კომუნიკაცია იმის
შესახებ თუ როგორ
უწყობს ხელს ხარისხის
მართვის სისტემა
გარიგების
ხარისხიანად
შესრულებას

ფირმის მიერ
განსაზღვრული
ინფორმაციის ხასიათი, 

ვადები და მოცულობა

გარე მხარეთა
დახმარების მიზნით, 

რათა ნათელი
წარმოდგენა შეექმნათ
ფირმის ხარისხის
მართვის სისტემაზე

ფირმის მიერ
განსაზღვრული გარე
მხარეები

ფირმის მიერ
განსაზღვრული
ინფორმაცია

ფირმის მიერ
განსაზღვრული
ინფორმაციის ხასიათი, 

ვადები და მოცულობა
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ხარისხის მიზანი
მიზანი:

პერსონალმა და გარიგების გუნდებმა ფირმას მიაწოდონ ინფორმაცია, როდესაც
სამუშაოს ასრულებენ ხარისხის მართვის სისტემის ფარგლებში ან გარიგებებში.

ხარისხის რისკი

რისკი:

შესაძლოა ხელმძღვანელობის საპასუხო რეაქციის შიშიდან გამომდინარე, 

პერსონალმა არ მიაწოდოს ზედამხედველობას შესაბამისი ინფორმაცია, რაც
საფრთხეს შეუქმნის ხარისხის მართვის სისტემის ეფექტურად ფუნქციონირებას. 

საპასუხო ზომები

საპასუხო ზომა:

პერიოდული ანონიმური გამოკითხვები რომლებიც საშუალებას მისცემს
პერსონალს ღიად გამოხატოს და მიაწოდოს შესაბამისი ინფორმაცია ხარისხის
მართვის სისტემის ფარგლებში ან გარიგებების დონეზე. 



მაგალითები

შემთხვევების მაგალითები, როდესაც კანონმდებლობა ან პროფესიული სტანდარტები ფირმას
ავალდებულებს ინფორმაციის მიწოდებას გარე მხარეებისთვის

► ფირმისთვის ცნობილი ხდება, რომ დამკვეთმა დაარღვია კანონმდებლობა

სათანადო ეთიკური მოთხოვნები ფირმას ავალდებულებს, რომ: 

- კანონმდებლობის დარღვევების შესახებ ანგარიში წარუდგინოს დამკვეთი სამეურნეო სუბიექტის გარე სათანადო
უფლებამოსილ ორგანოს, ან
- განიხილოს, ამგვარი ანგარიშის წარდგენა არის თუ არა მიზანშეწონილი ქმედება მოცემულ გარემოებებში; 

► კანონმდებლობა ფირმას ავალდებულებს გამჭვირვალობის ანგარიშის გამოქვეყნებას და ადგენს იმ
ინფორმაციის ხასიათს, რომლის ჩართვაც სავალდებულოა გამჭვირვალობის ანგარიშში;

► ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელი კანონმდებლობა ფირმას ავალდებულებს გარკვეული
საკითხების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებლობის პირებისთვის.
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მაგალითები

შემთხვევების მაგალითები, როდესაც კანონმდებლობა შესაძლოა ფირმას უკრძალავდეს ხარისხის
მართვის სისტემასთან დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას გარე მხარეებისთვის: 

► მონაცემთა დაცვის ან გასაიდუმლოების შესახებ კანონმდებლობა კრძალავს გარკვეული
ინფორმაციის გამხელას; და

► კანონმდებლობა ან სათანადო ეთიკური მოთხოვნები მოიცავს დებულებებს, რომლებიც ეხება
კონფიდეციალობის მოვალეობას.
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შეკითხვები



მადლობა ყურადღებისთვის!
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