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Ողջու՜յն թիմին,

Ես երբեք չեմ եղել ավելի ոգևորված միասին մեր ապագայի մասին: 
Որպեսզի մեր հաճախորդների, գործընկերների և Cisco-ի համար 
հաջողություն բերենք, մենք պետք է շարունակենք աննախադեպ 
արագությամբ մշակել նոր նորարարություններ և հնարավորություններ, 
ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, ինքներս փոխվենք։

Սակայն, կա մի բան, որ երբեք չի փոփոխվելու՝ դա մեր մշտական 
նվիրվածությունն է պահպանել գործարար և մասնագիտական 
կանոններին համապատասխանության ամենաբարձր չափանիշները։ 
Աշխարհով մեկ սփռված մեր հաճախորդները, գործընկերները 
և բաժնետերերը վստահում են մեզ և մեր կողմից տրամադրած 

ապրանքներին և ծառայություններին, քանզի մենք հետևողականորեն հարազատ ենք մնացել մեր 
արժեքներին։

Գործարար վարքագծի կանոնները (Code of Business Conduct, COBC) ներկայացնում և զորացնում է մեր 
արժեքները, և այն պետք է օգտագործվի, որպես օգնող գործիք՝ բիզնես որոշումներ կայացնելու և Ձեզ 
հանդիպող խնդիրները լուծելու համար։ 

Ես հպարտ եմ, որ Cisco-ն հիմնել է «Գիտակից մշակույթը», որում կարևորվում է Ձեր միջավայրի մասին 
տեղեկացված լինելը, բարձր պատասխանատվության զգացում ունենալը, վստահված լինելը և համատեղ 
ջանքերով այնպիսի մթնոլորտ ստեղծելը, որում բոլորը իրենց կզգան ապահով և կկարողանան հասնել 
հաջողության: Մեր People Deal-ը, սկզբունքները, բազմազանության ողջ սպեկտրը և ներգրավվածության 

Ողջույնի ուղերձ նախագահ և գլխավոր գործադիր տնօրեն Չակ Ռոբինսի կողմից

սկզբունքներին նվիրվածությունը պետք է շարունակեն մեզ ուղղորդել մեր գործունեության և 
փոխգործակցության ողջ ընթացքում, ներառյալ՝ աշխատավայրում աշխատակիցների միջև 
փոխհարաբերությունները: Cisco-ն չի հանդուրժում որևէ տեսակի ոտնձգություն կամ խտրականություն: 
Շատ կարևոր է, որ Դուք կարողանաք ազատ և առանց մտավախությունների կիսվել Ձեր բոլոր 
մտահոգություններով և վստահ լինել, որ Cisco-ն այդ մտահոգությունները կուսումնասիրի և դրանց 
համապատասխան ընթացք կտա: Սա հետագայում քննարկվում է COBC-ում՝ «Ես հարգում եմ ուրիշներին» 
վերնագրի ներքո:

Եթե երբևիցե հարցեր ունենաք այն մասին, թե որն է ճիշտ գործելակերպը կամ համարեք, որ COBC-ն 
խախտվել է, ապա անպայման բարձրաձայնեք Ձեր մտահոգությունները. խոսեք Ձեր ղեկավարի 
հետ, կապվեք ethics@cisco.com հասցեով կամ դիմեք Իրավաբանական բաժին: Դուք կարող եք Ձեր 
մտահոգությունները հայտնել նաև անանուն կերպով՝ Ethics WebForm-ի կամ բազմալեզու EthicsLine 
հեռախոսային ծառայության միջոցով։

Cisco-ում աշխատող մեզ բոլորիս համար չափազանց կարևոր է հավատարիմ մնալ էթիկայի բարձրագույն 
չափանիշներին։ Մենք պատասխանատու ենք մեր հաճախորդների, գործընկերների, բաժնետերերի և մեկս 
մյուսի առջև։ Շնորհակայությու՜ն Cisco-ի մասը լինելու և մեր սկզբունքներին և արժեքներին հավատարիմ 
մնալու համար։

Հարգանքով՝
Չակ Ռոբինս
Նախագահ և Գլխավոր գործադիր տնօրեն

“Չակ Ռոբինս - COBC” 
Տեքստ

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/cobc/2019/chuck-robbins-cobc-transcript-2019.pdf
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Մեր արժեքները

Հարցրեք կամ 
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Ես բարձր էթիկա ունեմ

Կայացրեք լավ որոշումներ: Երբ Դուք կանգնած եք էթիկական երկընտրանքի առջև, Դուք 
պարտավոր եք որոշակի քայլեր ձեռնարկել։ Կարող է թվալ, որ ավելի հեշտ է ոչինչ չասել 
կամ ուշադրություն չդարձնել։ Հայտնեք, եթե տեսնում կամ կասկածում եք այնպիսի 
գործողություն, որը խախտում է մեր COBC-ը։ Մեր աճի և նորարարությունների հետ 
մեկտեղ, Դուք կարող եք օգնել ավելի զարգացնելու մեր առաքելությունը՝ պահպանելով մեր 
հիմնական արժեքները։  
 
Մեր շարունակական հաջողությունը կախված է մեր հիմնական արժեքներին և 
սկզբունքներին համահունչ որոշումներ կայացնելու Ձեր կարողությունից։ Անկախ 
իրավիճակից, ամեն ինչում ցուցաբերեք լիակատար անկեղծություն և ազնվություն։ Որպես 
աշխատակից, Դուք պարտավոր եք պահպանել «Գիտակից մշակույթի» սկզբունքները և 
ենթարկվել մեր բիզնեսի իրականացման յուրաքանչյուր երկրի բոլոր կիրառելի օրենքներին 
և կանոնակարգերին, ինչպես նաև իմանալ և ենթարկվել մեր COBC-ին և ընկերության այլ 

քաղաքականություններին։ COBC-ի խախտումը ենթակա է կարգապահական պատժի, 
որը կարող է ներառել աշխատանքից հեռացումը։ Ճիշտ բանը անելու Ձեր անձնական 
հանձնառությունը կամրապնդի մեր համբավը՝ որպես վստահություն վայելող գլոբալ 
ապրանքանիշ։

Նորարար գաղափարներ, զարգացող տեխնոլոգիաներ, ռազմավարական ձեռքբերումներ - մենք աշխատում ենք արագ զարգացող ոլորտում, որտեղ փոփոխություններն 
անընդհատ են։ Բայց կան բաներ, որ երբեք չեն փոխվելու, ինչպիսիք են՝ մեր հանձնառությունը բիզնեսում լինել ազնիվ, ունենալ բարձր էթիկա և հարգել մեկը մյուսին։ Cisco-ում, 
մենք մեր արժեքները գործնականում փորձում ենք ամեն օր։ Ճիշտ բան անելը ուղղակի մեր ԴՆԹ-ում է։ 

Ինչպե՞ս իմանամ, թե արդյոք պետք է գործել, երբ իրավիճակը  
պարզ չէ։ 

Օգտագործեք Էթիկայի որոշումների ծառն՝ 
որպես օգնություն՝ որոշելու գործողությունների 
լավագույն ուղղությունը։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal/ethics/concerns.html
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«Հարցրու ինքդ քեզ» էթիկայի որոշումների ծառ
Օգտագործեք Էթիկայի որոշումների ծառը որպես օգնություն՝ որոշելու գործողությունների լավագույն ուղղությունը։

Գործողությունը կարող է լուրջ 
հետևանքներ ունենալ։ Մի արեք դա։Արդյո՞ք դա 

օրինական է։

1

Արդյո՞ք սա
Համապատաս-
խանում է Cisco-ի 
քաղաքականու- 
թյանը։

2

Արդյո՞ք սա 
արտացոլում 
է Cisco-ի 
արժեքներն ու
մշակույթը։

3

4

Արդյո՞ք Դուք 
կմտահոգվեք, 
եթե սա հայտնվի 
նորությունների 
թողարկման մեջ։

5

Արդյոք կարո՞ղ է 
սա բացասաբար 
ազդել Cisco-ի 
վրա, եթե բոլոր 
աշխատակիցներն 
անեն այն։

6

Արդյոք կարո՞ղ է 
սա բացասաբար 
ազդել 
ընկերության 
բաժնետերերի 
վրա։

Առաջ շարժվելու որոշումը 
պատշաճ է թվում։

Վստահ չե՞ք։ Ստուգեք հետևյալ վայրում՝
• Քաղաքականության և գործընթացի 

կենտրոն

• Ձեր մենեջեր

• HR

• Legal 

• ethics@cisco.com

էթիկայի  
որոշումների ծառ

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://policycentral.cloudapps.cisco.com/cppc/home
https://helpzone.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
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Ես գիտեմ կանոնները

Cisco-ում, մենք հավատացած ենք, որ երկարատև, վստահելի բիզնես հարաբերությունները հիմնված են ազնիվ, բաց և արդար լինելու վրա։ Սակայն, երբեմն լինում են դեպքեր, 
երբ ճիշտ որոշումը միանգամայն պարզ չէ։ 

Մեր COBC-ն օգնում է Ձեզ կողմնորոշվել։ Սա օգտագործողի համար 
հարմար ռեսուրս է, որին կարելի է վստահել, որ կօգնի պարզել, թե 
ինչ պետք է անել, երբ խոսքը վերաբերում է աշխատավայրում ազնիվ 
պահվածք դրսևորելուն։ 

Կանոնները խթանում են՝ 
• Ազնիվ և էթիկական վարվելակերպ բոլոր հարաբերություններում 

• Ամբողջական, արդար, ճշգրիտ, ժամանակին և հասկանալի 
բացահայտում հանրային հաշվետվություններում և փաստաթղթերում

• Գաղտնի, անձնական և սեփականության իրավունք պարունակող 
տեղեկությունների պաշտպանություն 

• Համապատասխանություն կիրառելի կառավարական օրենքներին, 
կանոններին, կանոնակարգերին և հրահանգներին

• COBC-ի ցանկացած խախտման վերաբերյալ արագ ներքին 
հաշվետվություն

• Cisco-ի յուրաքանչյուր աշխատակցի պատասխանատվություն՝  
հավատարիմ մնալու COBC-ին

COBC-ն վերաբերում է Cisco-ում բոլոր աշխատողներին ամբողջ 
աշխարհում COBC-ն վերաբերում է Cisco-ի բոլոր աշխատակիցներին, 
բաժանմունքներին և Տնօրենների խորհրդի անդամներին։ Մենք 
աշխատում ենք նաև համագործակցել մատակարարների, 
հաճախորդների և վերավաճառողների հետ, ովքեր հավատարիմ 
են էթիկայի նմանատիպ չափանիշներին։ COBC-ն հսկվում և 
թարմացվում է Էթիկայի գրասենյակի կողմից։

Ոչ ոք իրավունք չունի ստիպելու Ձեզ իրականացնել COBC-ն 
խախտող գործողություն։ Դուք պարտավոր եք նաև նկատել COBC-ի 
պոտենցիալ խախտումները և հայտնել դրանց մասին, անկախ 
նրանից, թե դրանք տեղի են ունեցել Cisco-ի մեջ, թե՝ արտաքին 
գործարքների ժամանակ։ Տեղեկանալու համար, թե ինչպես 
հայտնել Ձեր մտահոգությունները, կարդացեք «Ես հայտնում եմ իմ 
մտահոգությունների մասին»։

COBC-ն ընդարձակ է, սակայն ոչ հոգնեցուցիչ։ Քանզի անհնար է 
արտացոլել բոլոր իրավիճակները, մենք ապավինում ենք Ձեր առողջ 

Ուրեմն, ինչպե՞ս է COBC-ն օգնում ինձ։ դատողությանը որոշումներ կայացնելու և օգնություն խնդրելու 
հարցում, երբ Դուք հարցեր կամ մտահոգություններ ունեք, որոնք 
արտացոլված չեն COBC-ում։

Cisco-ն շարունակաբար ուսումնասիրում է օրենքները և 
կանոնակարգերը աշխարհով մեկ։ Մենք վստահում ենք, որ մեր 
աշխատակիցները կհետևեն օրենքի ոգուն և կանեն ճիշտ և էթիկային 
համապատասխան բաներ, անգամ եթե օրենքը միանշանակ չէ։ 
Որոշ դեպքերում, երկրի տեղական օրենքները կարող են COBC-ի 
պահանջներից տարբեր պահանջներ ներկայացնել։ Եթե տեղական 
օրենքը հակասում է COBC-ին, մենք ենթարկվում ենք տեղական 
օրենքին։ Սակայն, եթե տեղական բիզնես գործելակերպը հակասում 
է մեր COBC-ին, մենք հետևում ենք COBC-ին։ Վստահ չեք, օգնություն 
խնդրեք։ Կասկածի դեպքում օգնություն խնդրեք։ 

COBC-ի ցանկացած մասի կատարման պարտավորությունից 
ազատումը պետք է ներկայացվի Էթիկայի գրասենյակ և հաստատվի 
նրա կողմից։ Գործադիր պաշտոնյաներին կամ Cisco-ի Տնօրենների 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։

• Դաշնային առևտրի ռեսուրսներ
• Գլոբալ հակակոռուպցիոն E-ուսուցում
• Հակակոռուպցիայի և կաշառակերության 

քաղաքականություն
• Քաղաքականության և գործընթացի կենտրոն

ՀՈՒՇՈՒՄ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
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Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Ի՞նչ կլինի, եթե ես մտահոգություններ ունենամ COBC-ի հետ կապված 
կամ համաձայն չեմ վկայագրում անցնել։ Ցանկացած մտահոգություն 
Դուք պետք է քննարկեք Ձեր մենեջերի, Կադրերի բաժնի (HR) 

կամ ethics@cisco.com -ի հետ։ Անկախ Ձեր COBC-ի վկայագրման կարգավիճակից, Դուք միշտ 
պարտավոր եք ենթարկվել COBC-ում նշված քաղաքականություններին։ COBC-ի վկայագրում 
անցնելը Cisco-ում աշխատելու պայման է։  

Ինչու՞ է Cisco-ի աշխատակիցներից պահանջվում ամեն տարի COBC-ի վկայագրում անցնել։ COBC-
ին պարբերաբար թարմացվում է՝ հիմք ընդունելով բիզնես մթնոլորտի դինամիկան, օրենքների 
փոփոխությունը և աշխատակիցների կարծիքները։ Ձեզանից պահանջվում է վկայագրվել 
ամեն տարի՝ վստահեցնելու համար, որ Դուք ծանոթ եք ամենավերջին COBC-ին, և սրանով 
Ձեզ հիշեցնում են, որ COBC-ն մի ռեսուրս է, որին կարող եք հղում կատարել ամբողջ տարվա 
ընթացքում։

խորհրդի անդամներին տրամադրած հրաժարումները նույնպես պետք է հաստատվեն Խորհրդի կողմից և 
հրապարակվեն համապատասխան միջոցներով՝ հրաժարում տրամադրելու պատճառների հետ մեկտեղ։ 
 
Պահանջվում է COBC-ի և այլ լրացուցիչ կանոնների և ուղեցույցերի ամենամյա վկայագրում 
(համապատասխան տեղական օրենքի)։ Նախագահ և Գլխավոր գործադիր տնօրեն Չակ Ռոբինսը և 
Տնօրենների խորհուրդը պահանջում են, որպեսզի բոլոր աշխատակիցները ուսումնասիրեն, հասկանան, 
վկայագրվեն և ենթարկվեն COBC-ին։ Ձեզ ծանուցում կուղարկվի՝ հրահանգելով, որ անցնեք COBC-ի 
ամենամյա վկայագրում։ Որոշակի դերակատարությամբ և պատասխանատվությամբ աշխատակիցներից 
կարող է պահանջվել անցնել լրացուցիչ վկայագրում և վերապատրաստում։ 

Որպես աշխատանքի ընդունման գործընթաց, Cisco-ի նոր աշխատանքի ընդունվողներից պահանջվում 
է անցնել COBC-ի վկայագրում և այլ համապատասխան լրացուցիչ կանոններ և պարտադիր 
վերապատրաստում։ Դրանից հետո, աշխատանքի նոր ընդունվողներից պահանջվում է անցնել COBC-ի 
ամենամյա վկայագրում։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Cisco-ն տրամադրում է մի քանի գաղտնի ձևեր՝ 
օգնելու հարցի կամ մտահոգության հարցում։

ՀՈՒՇՈՒՄ
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Ես հայտնում եմ իմ մտահոգությունների մասին

Դուք միշտ կարող եք սկսել՝ խոսելով Ձեր մենեջերի, Կադրերի 
բաժնի ներկայացուցչի կամ Իրավաբանական բաժնի հետ։ 
Նրանք պատասխանատու են լսելու և օգնելու համար։ Cisco-ն չի 
հանդուրժում վրեժխնդրություն աշխատակցի հանդեպ՝ սխալ 
վարքագծի վերաբերյալ հարցի կամ հայտարարության համար, 
որը նա արել է անկեղծորեն և բարի ցանկություններով։ COBC-ի 
խախտման վերաբերյալ հարց կամ հայտարարություն ներկայացրած 
անձի հանդեպ վրեժխնդրությունը ինքնին COBC-ի խախտում է։

Եթե Ձեզ հանգիստ չեք զգում խոսելու Ձեր մենեջերի կամ HR-ի հետ, 
կամ չեք կարծում, որ արդյունքում խնդիրը լուծվել է, խնդրում ենք 
կապվել ethics@cisco.com հասցեով։ Էթիկայի գրասենյակը  հասանելի 

Որպես Cisco-ի աշխատակից, ես հասկանում եմ իմ պարտականությունները «Գիտակից մշակույթ» ստեղծելու և հայտնելու իմ մտահոգությունների մասին, երբ ես տեսնեմ կամ 
կասկածեմ որևէ բան, որը կվնասի ընկերությանը։ Որպես աշխատակից, Դուք պարտավոր եք արագորեն բարձրաձայնել ցանկացած բանի մասին, որը, Ձեր անկողմնակալ 
կարծիքով, կարող է խախտում համարվել։ Եթե ինչ-որ բան եք նկատում կամ զգում, ապա ձեռնարկեք միջոցներ: Մենք խրախուսում ենք և հորդորում ենք Ձեզ հայտնել նաև 
այնպիսի դեպքերի մասին, որոնք «ուղղակի ճիշտ չեն թվում»։ 

«Վստահեք Ձեր կասկածին» Տեքստ 

է բոլոր աշխատակիցների, հաճախորդների, բաժնետերերի և 
այլ շահագրգիռ անձանց համար, ովքեր ցանկանում են իրենց 
մտահոգությունը հայտնել։ Էթիկայի գրասենյակը բոլոր հարցերը 
լուծում է արագ և գաղտնի՝ այնքանով, որքանով թույլ է տալիս օրենքը։

Ինչպես էլ հայտնեք Ձեր մտահոգության մասին, մենք արագորեն 
կզբաղվենք դրանով։ Cisco-ն ձգտում է հետևողականորեն 
արձագանքել քաղաքականության ենթադրվող խախտումներին։ 
Կախված խնդրի տեսակից՝ համապատասխան 
կազմակերպություն(ներ)ը կներառվի, լինի դա Էթիկայի 
գրասենյակը, Իրավաբանական բաժինը, Կադրերի բաժինը կամ այլ 
կազմակերպությունը։ Հետաքննության ընթացքում աշխատակիցները 
պարտավոր են համագործակցել և ասել ճշմարտությունը։ Այս չանելը 
կարող է հանգեցնել կարգապահական պատժի՝ մինչև և ներառյալ 
աշխատանքից ազատումը։  

Ո՞րն է մտահոգության մասին հարցնելու կամ 
հայտնելու լավագույն ձևը։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://www-author.cisco.com/c/dam/en_us/about/cobc/2019/cobc-trust-your-gut-transcript.pdf
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://helpzone.cisco.com


Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։
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Էլ. հասցե՝ Էթիկայի գրասենյակ՝ ethics@cisco.com  

Առցանց՝ Էթիկայի ինտերնետային ձև, Cisco-ի աշխատակիցների,  
ոչ-աշխատակիցների և անանուն հայտարարությունների համար

Ի՞նչ կլինի, եթե ես հայտնել եմ 
մտահոգության մասին, սակայն 
երբեք այլևս դրա մասին չեմ լսել։ 

Բոլոր խնդիրներին արագորեն ընթացք է տրվում, սակայն, 
հնարավոր է, որ Ձեզ չհայտնեն արդյունքների մասին՝ 
գաղտնիության նկատառումներով։ Եթե մտահոգության մասին 
ներկայացվել է անանուն զեկույց Էթիկայի ինտերնետային ձևի 
օգնությամբ, ապա անցեք այս հղումով՝ Էթիկայի վերաբերյալ 
գործի ստեղծման գործընթացը տեսնելու համար: Կարող եք 
տեսնել ձեր ներկայացրած հայտի կարգավիճակը՝ օգտագործելով 
հղումը, որը ստացել եք Ձեր սկզբնական հայտը անանուն կայքի 
միջոցով ստեղծելիս: Մեր երրորդ կողմի մատակարարը կարող 
է արձագանքել Ձեր հարցմանը՝ Էթիկայի ինտերնետային ձևի 
գործիքի օգնությամբ ճշտող հարցեր տալու միջոցով: Բազմալեզու 

EthicsLine համակարգին (երրորդ կողմի մատակարարի կողմից 
կառավարվող համակարգ) կցվել են զանգեր  գործի համար, այնպես որ 
Դուք կարող եք Cisco-ի համար մնալ անանուն, բայց այնուամենայնիվ՝ 
կարող եք հետևել ձեր մտահոգությունների լուծման ընթացքին։ 

Ինչպե՞ս կարող եմ կապվել ՄՌԿ բաժնի իմ ներկայացուցչի կամ 
Աշխատակիցների հետ կապի ներկայացուցչի հետ։ Խնդրում ենք այցելել 
Աշխատակիցների ծառայությունների աջակցության տարածք կայքը։ 

Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են համագործակցել ներքին 
հետաքննությանը։ Պարտավո՞ր եմ արդյոք մասնակցել։ Այո։ Որպես 
Cisco-ի աշխատակից, Դուք պարտավոր եք համագործակցել ներքին 
հետաքննությունների ժամանակ։ Այս չանելը կարող է հանգեցնել 
կարգապահական պատժի՝ մինչև և ներառյալ աշխատանքից ազատումը։ 

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ մենեջերը ասում է ինձ անել մի բան, որը 
վտանգավոր կամ, հավանաբար, ապօրինի է, և ես վախենում 
եմ վրեժխնդրությունից, եթե բարձրաձայնեմ դրա մասին։ 
Այդ դեպքում կապվեք Ձեր Կադրերի բաժնի ներկայացուցչի 
հետ ethics@cisco.com հասցեով կամ Իրավաբանական բաժնի 
հետ։ Cisco-ն չի հանդուրժի բարի նպատակներով արված 
հայտարարության պատճառով մենեջերի կամ ուրիշների կողմից 
վրեժխնդրությունը: 

Հեռախոս՝ բազմալեզու EthicsLine-ը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 
յոթ օր, ամբողջ աշխարհով մեկ, երկրում տեղակայված անվճար 
հեռախոսահամարներով։ EthicsLine-ը սպասարկվում է առաջատար, 
երրորդ կողմը ներկայացնող հաշվետվության ծառայություններ 
մատուցողի կողմից։ Զանգահարելիս՝ Դուք կարող եք մնալ անանուն*։ 
Սակայն քննությունը կարող է խոչընդոտվել, եթե քննիչը չկարողանա 
կապվել Ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների համար։ *Խնդրում 
ենք նկատի ունեցեք. Որոշ երկրներում թույլ չի տրվում նմանատիպ 
մտահոգությունները հայտնել անանուն։

Սովորական փոստ՝ հարցերը և մտահոգությունները կարելի 
է գաղտնի կամ անանուն կերպով ներկայացնել նաև հետևյալ 
անհատական փոստային արկղին (PMB)՝ 

Cisco-ի համակարգեր, Աուդիտի կոմիտե 
105 Serra Way, PMB #112, Միլպիտաս,Կալիֆորնիա 95035

Դուք կարող եք նաև կապվել Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի 
կոմիտեի հետ՝ auditcommittee@external.cisco.com էլ. հասցեով

Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Հարցրեք կամ հայտնեք. Դուք կարող եք գաղտնի 
կերպով կապվել Էթիկայի գրասենյակի հետ հետևյալ 
միջոցներով՝

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
http://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://apps.na.collabserv.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W04a2795f8346_40d8_bc3f_d31476df654d/page/Ethics%20Case%20Creation%20-%20Internal%20Anonymous%20Webform%20Submission%20(Employees)
https://apps.na.collabserv.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W04a2795f8346_40d8_bc3f_d31476df654d/page/Ethics%20Case%20Creation%20-%20Internal%20Anonymous%20Webform%20Submission%20(Employees)
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://helpzone.cisco.com/
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html
mailto:auditcommittee%40external.cisco.com?subject=
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«Գիտակից մշակույթի» սկզբունքը կենտրոնացած է Ձեր աշխատանքային միջավայրի մասին տեղեկացված լինելու, բարձր պատասխանատվության զգացում ունենալու և 
ներգրավվածության այնպիսի մշակույթ ստեղծելու վրա, որը բարյացակամ է, դրական, ստեղծագործական և արդյունավետ̀  միջավայր, որը խթանում է անհատական և թիմային 
արտահայտումը, նորարարությունը և նվաճումները: Աշխատակիցներին հնարավորություններ են ընձեռնվում աճելու՝ անհատականորեն և մասնագիտորեն։ Ինձ վերաբերվում 
են հարգանքով և արժանապատվությամբ։ Ի պատասխան՝ ես հասկանում եմ իմ պարտականությունը՝ գործելու պատասխանատու կերպով, լինելու թիմի անդամ և ուրիշներին 
վերաբերվելու հարգանքով և արժանապատվությամբ։ Բոլորին գնահատելը ամրապնդում է մեր համագործակցությունը և արդյունավետությունը։   

Դուք ազատ եք կատարելու Ձեր աշխատանքը առանց ճնշման 
և ահաբեկման վախի։ Cisco-ն արգելում է գործելակերպը, որը 
բացասական առումով առանձնացնում է աշխատակցին կամ 
աշխատակիցների խմբին՝ հիմք ընդունելով՝ սեռը, ռասան, գույնը, 
ազգային պատկանելիությունը, ծագումը, քաղաքացիությունը, 
կրոնը, տարիքը, ֆիզիկական կամ հոգեկան կարողությունները, 
առողջական վիճակը, գենետիկական տվյալները, հղիությունը, 
սեռական կողմնորոշումը, սեռական ինքնությունը կամ սեռական 
արտահայտումը, վետերանի կարգավիճակը, ամուսնական 
կարգավիճակը կամ օրենքով պաշտպանված այլ հիմունքները։ 
Ոտնձգությունը կարող է տարբեր ձևերով ի հայտ գալ, ներառյալ՝ 
անցանկալի բանավոր կամ ֆիզիկական շփում կամ կրկնվող 
սխալ վարքագիծ, որը ողջամիտ անձը կհամարի որպես օբյեկտիվ 
վիրավորական: Ցանկացած տեսակի ոտնձգություն Cisco 
փիլիսոփայության և քաղաքականության խախտում է: 

Ոտնձգության ցանկացած տեսակ՝ դա Cisco-ի փիլիսոփայության և 
քաղաքականության խախտում է։ Ինչպես նաշված է “Ես հայտնում 
եմ իմ մտահոգությունների մասին” բաժնում, Դուք պետք է 
ինքնավստահ և անվտանգ զգաք (առանց վրեժխնդրության վախի) 
հայտարարություն անելիս կամ HR կամ ethics@cisco.com -ի հետ 
կապվելիս, եթե վստահ չեք։ 

Մենք խտրականություն չենք դնում։ Մենք հպարտ ենք մեր 
գլոբալ աշխատուժով։ Աշխատակիցների հետ կապված բոլոր 
գործընթացներում (աշխատակիցների հավաքագրում, աշխատանքի 
ընդունում, զարգացում և առաջխաղացում) որոշումները  
կայացվում են՝ հաշվի չառնելով սեռը, ռասան, գույնը, ազգային 
պատկանելիությունը, ծագումը, քաղաքացիությունը, կրոնը, տարիքը, 
ֆիզիկական կամ հոգեկան կարողությունները, առողջական վիճակը, 
գենետիկական տվյալները, հղիությունը, սեռական կողմնորոշումը, 
սեռական ինքնությունը կամ սեռական արտահայտումը, 
վետերանի կարգավիճակը, ամուսնական կարգավիճակը կամ 
օրենքով պաշտպանված այլ հիմունքները։ Մենք եռանդուն 

Ինչպե՞ս են Cisco-ի աշխատակիցներին 
հնարավորություն տալիս հաջողության հասել։ 

կերպով պաշտպանում ենք մեր դրական մշակույթը և ապահովում 
ենք, որպեսզի յուրաքանչյուր անձի վերաբերվեն հարգանքով և 
արժանապատվությամբ, որպես Cisco-ի թիմի արժեքավոր անդամի։ 

Մեր աշխատավայրում կարող են աշխատել հաշմանդամությամբ 
անձիք։ Հաշմանդամությունը կարող է լինել տեսանելի կամ ոչ 
տեսանելի։ Նույնպես, անձի կարողությունները և հեռանկարները 
կարող են առաջին հայացքից ի հայտ չգալ։ Մենք ողջունում ենք 
հաշմանդամությամբ անձանց տաղանդներն ու նորարարությունները 
և վճռական ենք վերացնելու խոչընդոտները մեր աշխատակիցների, 
հաճախորդների, գործընկերների և մատակարարների համար։ 
Կապակցված հաշմանդամության իրազեկման ցանցը՝ Cisco-ի 
գլոբալ Աշխատակիցների ռեսուրսների կազմակերպությունը, 
տրամադրում է հաշմանդամության աջակցության ցանց և կարևոր 
խորհրդատվական դեր է խաղում բիզնեսի համար։ Cisco-ի 
Աշխատակիցների հետ հարաբերությունները տրամադրում են 
թեմային վերաբերող խորհրդատվություն՝ խորհուրդներ տալով 
և ուղղորդելով մենեջերներին և աշխատակիցներին Cisco-ի 
տեղավորման գործընթացում։

Ես հարգում եմ ուրիշներին

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://helpzone.cisco.com
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http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/hr/oic/join-the-effort.html
https://helpzone.cisco.com/t5/Employee-Relations/Workplace-Accommodations-for-Disabled-Individuals-Global/ta-p/871
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Մենք վճռական ենք տրամադրելու անվտանգ և սպառնալիքներից 
զուրկ աշխատավայր։ Աշխատակիցները պետք է ծանոթ լինեն և 
հետևեն անվտանգության և ապահովության բոլոր ուղեցույցներին 
և հայտնեն ցանկացած վտանգավոր պայմանի, իրավիճակի կամ 
միջադեպի մասին։ Մեկ ուրիշի կամ կազմակերպության գույքի 
հանդեպ բռնության ցանկացած դրսևորում նույնպես պետք 
է անմիջապես տեղեկացվի։ Մենք ցանկանում ենք որդեգրել 
այնպիսի մթնոլորտ, որտեղ մարդիկ անվտանգ են զգում և նրանց 
հետ մշտապես վերաբերվում են հարգանքով և մասնագիտորեն։ 
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Գլոբալ 
Անվտանգության, ապահովության և բիզնեսի ճկունության կայքը։

Դուք կարող եք օգնել պաշտպանել Cisco-ի ակտիվները՝ կատարելով 
Cisco-ի մուտքի համընդհանուր քաղաքականության պահանջները, 
որոնք ներառում են Cisco-ի Ձեր կրծքանշանի կրումը և դրա 
մշտական տեսանելիության ապահովումը: Նախքան Cisco-ի 
տարածք մուտք գործելը պարտադիր գրանցեք Ձեր կրծքանշանը 
մուտքի գրանցման սարքի միջոցով և թույլ մի տվեք կրծքանշան 
չունեցող անձանց մուտքը Cisco-ի տարածքներ: Կասկածելի դեպքերի 
մասին զեկուցելու համար դիմեք Անվտանգության միջոցների 
շահագործման կենտրոնի (SFOC) աշխատակիցներին:

Մենք պաշտպանում ենք Ձեր անձնական տեղեկությունները։ Cisco-ն 
հարգում է իր բոլոր աշխատակիցների գաղտնիության իրավունքը 
և շահերը, և տրամադրում է անվտանգության միջոցներ՝ իր 
աշխատակիցների հավաքված, պահվող և օգտագործվող անձնական 
տվյալները պաշտպանելու համար։ Բոլորը պետք է պատշաճ 
կերպով հարգեն գործընկերների գաղտնիության իրավունքը և 
աշխատակիցների անձնական HR տեղեկությունների հետ վարվեն 
համաձայն Գլոբալ HR-ին առնչվող տվյալների պաշտպանության 
քաղաքականության։

Մենք ունենք թմրադեղերի և ալկոհոլի շատ խիստ 
քաղաքականություն։ Աշխատակիցներին թույլ չի տրվում օգտագործել, 
պահել, վաճառել, փոխանցել, արտադրել, տարածել ապօրինի 
թմրամիջոցներ կամ գտնվել դրանց ազդեցության տակ Cisco-ին 
պատկանող կամ նրա կողմից վարձակալված տարածքներում, 
աշխատանքային ժամերին, երբ կազմակերպության գործերով են կամ 
երբ օգտագործում են կազմակերպության տարածքները։ 

Չնայած որ որոշ տարածքներում թույլ է տրվում մարիհուանայի 
դեղատոմսով կամ այլ օգտագործում, այս քաղաքականությունը 
վերաբերում է նաև մարիհուանային, որը մնում է ապօրինի՝ ԱՄՆ 
Դաշնային օրենքի համաձայն։ Աշխատակիցներին թույլ չի տրվում 
օգտագործել, պահել, վաճառել, փոխանցել, արտադրել, տարածել 
ապօրինի թմրամիջոցներ կամ գտնվել դրանց ազդեցության տակ Cisco-
ին պատկանող կամ նրա կողմից վարձակալված տարածքներում, 
աշխատանքային ժամերին, երբ կազմակերպության գործերով են կամ 
երբ օգտագործում են կազմակերպության տարածքները։ Ի հավելումն, 
ոչ մի աշխատակից չի կարող աշխատանքի ներկայանալ կամ 
կատարել իր աշխատանքային պարտականությունները, եթե ալկոհոլի 
կամ ապօրինի թմրադեղերի կամ նյութերի ազդեցության տակ է կամ 
վնասվել է վերջինների պատճառով։ 

Ալկոհոլի օգտագործումը կազմակերպության կողմից հովանավորվող 
միջոցառումների ժամանակ թույլատրվում է միայն նախորոք 
գրավոր թույլտվությամբ՝ Գլոբալ հանդիպումների և միջոցառումների 
քաղաքականության համաձայն։ Բոլոր աշխատակիցները, ովքեր 
ալկոհոլ են օգտագործում կազմակերպության կողմից հովանավորվող 
միջոցառումների ժամանակ, պետք է պատասխանատու կերպով այն 
օգտագործեն։ Աշխատավայրում թմրադեղերի և ալկոհոլի մասին 
քաղաքականության խախտումը կհանգեցնի կարգապահական 
պատժի, ընդհուպ մինչև և ներառյալ աշխատանքից հեռացումը։ 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

Ես հարգում եմ 
ուրիշներին

http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-768311&ver=approved
http://wwwin.cisco.com/security/sas/sfoc/
http://wwwin.cisco.com/security/sas/sfoc/
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-843800&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-971267&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-971267&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-760932&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-760932&ver=approved


Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...
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Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։

• Գլոբալ խնդիրների լուծում
• Գլոբալ հանդիպումների և միջոցառումների պորտալ
• Գլոբալ անվտանգություն, ապահովություն և բիզնեսի 

ճկունություն

Ինչ կլինի, եթե իմ մենեջերը 
մեկնաբանություն է արել, որ 
ինձ անհարմար եմ զգացել։ 

Դա ոտնձգությու՞ն է։ Դուք իրավունք ունեք աշխատելու՝ 
ահաբեկչությունից, իրավական պաշտպանություն պահանջող 
թշնամական կամ վիրավորական պահվածքից զուրկ 
մթնոլորտում։ Ոչ բոլոր վիրավորական կամ քննադատական 
մեկնաբանություններն են համապատասխանում այդ պահանջին։ 
Եթե անհարմար եք զգում, խնդրում ենք կապվել Կադրերի բաժնի 
ներկայացուցչի հետ, գրել ethics@cisco.com հասցեով կամ դիմել 
Իրավաբանական բաժին, որպեսզի օգնեն որոշել հաջորդ քայլերը 
(տե՛ս նաև Ես հայտնում եմ իմ մտահոգությունների մասին բաժինը)։

Ի՞նչ կլինի, եթե ես ստացել եմ էլեկտրոնային նամակ, որը 
պարունակում է վիրավորական կատակ կամ տեքստ։ 
Կատակները, որոնք ողջամտորեն կարելի է դիտարկել որպես 
վիրավորական, տեղ չունեն Cisco-ում և չպետք է ուղարկվեն 
կազմակերպության էլ. փոստի միջոցով՝ անկախ նրանից, թե ով է 
ստացողը։ Դուք կարող եք նամակ ուղարկող գործընկերոջը ասել, 
որ վիրավորական եք գտնում այն։ Կարող եք նաև տեղեկացնել 
Ձեր մենեջերին, HR ներկայացուցչին կամ ethics@cisco.com։

Ի՞նչ կլինի, եթե ես հեռախոսազանգ եմ ստացել մեկից, ով 
տեղեկություններ է ցանկանում ստանալ գործընկերոջ 
մասին։ Դուք ոչ մեկին չպետք է տեղեկություններ հայտնեք 
Ձեր գործընկերների մասին:  Նմանապես, աշխատակցի 
աշխատանքային տվյալները, օրինակ՝ հեռախոսահամարները, էլ. 
հասցեները կամ կազմակերպական կառուցվածքը, հանդիսանում 
են Cisco-ի ներքին/գաղտնի տեղեկություններ և դրանց 
տրամադրումը կողմնակի անձանց արգելվում է: 

Օրինակ, մեր մրցակիցների աշխատանքի ընդունողները 
հաճախակի զանգահարում են Cisco-ի աշխատակիցներին՝ 
ձևանալով, որ զանգում են Cisco-ի HR-ի կամ գործադիրների 
անունից։ Եթե Ձեզանից հեռախոսազանգի միջոցով պահանջեն 
տրամադրել նման տեղեկություններ, ապա զանգողի տվյալները 
տրամադրեք այն անձին, որի մասին նման տեղեկությունները 
հայցվում են: 

ՀՈՒՇՈՒՄ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/HR/Policies/EE_Guide_US/Issue_Resolution_Process.doc
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=72660535-941a-44c3-b397-c8baed7293f8
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/finance/treasury/ssbr.html
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/legal.html
https://helpzone.cisco.com/t5/My-Employee-Information/How-to-find-my-HR-Representative-Global/ta-p/690
mailto:ethics%40cisco.com?subject=


Ի՞նչ է թույլատրելի և ի՞նչ է արգելվում։
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Cisco-ն վստահում է ինձ, որ ես ողջամտորեն կպահպանեմ և կպաշտպանեմ կազմակերպության ռեսուրսները, 
ինչպիսիք են՝ համակարգիչները, հեռախոսները, մուտքը դեպի Ինտերնետ, պատճենահանող սարքերը և 
աշխատանքային պարագաները։ Ես պատրաստակամ եմ օգտագործել մեր ռեսուրսները ճիշտ և ողջամիտ կերպով։  

Ես պատասխանատու կերպով եմ օգտագործում 
ռեսուրսները

Ընկերության միջոցները տրամադրվում են աշխատանքի համար։  
Ընկերության միջոցները պետք է բացառապես օգտագործվեն 
աշխատանքի նպատակով և մեր ռազմավարական նպատակները 
առաջ մղելու համար։ Յուրաքանչյուրս պետք է զերծ մնանք 
անիմաստ օգտագործումից և չարաշահումից։ Ընկերության 
միջոցները ներառում են ոչ միայն ֆիզիկական տարածքը, ուր Դուք 
աշխատում եք, բայց նաև այլ ոչ-ֆիզիկական միջոցները։ Ընկերության 
ռեսուրսների Ձեր օգտագործումը գաղտնի չէ։ Հետևաբար, 
տեղեկությունները և նյութերը, որոնք փոխանցվել կամ պահվել են 
ընկերության ռեսուրսներում, կարող են վերահսկվել, պահպանվել 
կամ ուսումնասիրվել։  
Ծանուցում. Երբ աշխատակիցներն օգտագործում են իրենց 
անձնական սարքերը (սմարթֆոն, պլանշետ և այլն) աշխատանքի 
համար, նման սարքերը ենթարկվում են վերահսկողության և 
ուսումնասիրության, ուստի աշխատակիցները պետք է պաշտպանեն 
ընկերությանը վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, որը 
փոխանակվում կամ պահպանվում է այդ սարքերի վրա (կարդացեք 
«Ինձ վստահում են տվյալներ» բաժինը)։ 

Ինտերնետ և սոցիալական լրատվամիջոցներ օգտագործելիս՝ 
եղեք հարգալից և պրոֆեսիոնալ։ Cisco-ն խրախուսում է 
աշխատակիցներին օգտագործել սոցիալական ցանցերը՝ ընկերության 
գործերն իրականացնելու ինչպես նաև համագործակցությունն ու 
նորարարությունը խթանելու համար։ Մենք չենք արգելափակում 
ինտերնետային և սոցիալական ցանցերի կայքերից շատերը։ 
Ինչպես նշված է մեր Սոցիալական ցանցերի և թվային միջոցների 
քաղաքականությունում, շատ կարևոր է խուսափել մտավոր 
սեփականության իրավունքի չարաշահումից կամ անձնական 
տվյալների կամ գաղտնի / սահմանափակ տեղեկատվության 
անպատշաճ բացահայտումից (տե՛ս Ինձ վստահում են տվյալներ 
բաժինը): Ֆիզիկական աշխարհում ճիշտ վարվելակերպի կանոնները 
կիրառվում են նաև «առցանց» միջավայրի նկատմամբ: 

Եթե երբևիցե վստահ չեք, խնդրանք ներկայացրեք  
internetpostings@cisco.com հասցեով։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-12009393&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-12009393&ver=approved
mailto:internetpostings%40cisco.com?subject=
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Բիզնես օգտագործում՝ Էլ. նամակների, համակարգիչների և կապի 
այլ համակարգերի բարեխիղճ, օրինական և մասնագիտական 
օգտագործումը աշխատանքի համար ընդունելի է։ Սա ներառում 
է Cisco-ի ապրանքանիշի պաշտպանությունը։ Մեր հեղինակային 
իրավունք պարունակող աշխատանքները (ինչպիսիք են՝ 
փաստաթղթերը, աղյուսակները, պատկերները, տեսանյութերը, 
աուդիո ձայնագրությունները և ծրագրերը) միայն պետք է 
օգտագործվեն բիզնեսի նպատակներով՝ համաձայն Cisco-ի 
քաղաքականությունների։

Սահմանափակ անձնական օգտագործում՝ Երբեմն, ողջամիտ 
չափերով, թույլատրվում է օգտագործել ընկերության միջոցները 
անձնական նպատակների համար, եթե դա չի հակասում Cisco-ի 
շահերին կամ բացասական կերպով ազդում կատարողականության 
վրա (Ձեր կամ մյուս աշխատակիցների)։ Ծանուցում. 
Բազմազանության ուղղորդման առումով ընկերության ռեսուրսները 
անձնական համոզմունքի թեմաների կամ գործողությունների 
համար օգտագործելու վերաբերյալ կարդացե՛ք Cisco-ի միջոցները 
աշխատակիցների անձնական համոզմունքներին վերաբերող 
գործողությունների համար օգտագործելու քաղաքականությունը: 

Քաղաքական գործունեություն՝ Դուք կարող եք մասնակցել 
քաղաքական գործունեությանը անհատական հիմունքներով, Ձեր 
սեփական միջոցներով և փողերով և ազատ ժամանակ: 

Ներքին կապի միջոցների պատշաճ օգտագործում՝ Cisco-ի 
ներքին հաղորդակցությունը (քննարկման ֆորումներ, ինտրանետ 
համայնքներ, մեյլերները և այլն) աջակցում է համագործակցությանը և 
աշխատակիցների միջև հարաբերությունները։ Կապի այս միջոցների 
օգտագործումը պետք է համապատասխանի Cisco-ի վստահության, 
ազնվության, ներգրավվածության, ուրիշներին հարգելու արժեքներին։ 

Արգելվում է կամ թույլտվության կարիք կա

Cisco-ի միջոցների օգտագործումը ոչ-հիմնարկի նպատակներով. 
• Առանց թույլտվության ժամանակավոր մի վերցրեք կամ հեռացրեք 

Cisco-ի միջոցները ընկերության տարածքից։

• Երբեք մի՛ օգտագործեք Cisco-ի ռեսուրսները Ձեր սեփական 
բիզնեսին, խորհրդատվական գործունեությանը կամ արտաքին 
դրամահավաքի գործունեությանն աջակցելու համար։

• Անգամ Cisco-ի միջոցները, որոնք նշված են որպես «մնացորդ», 
աղբ կամ նախատեսված են վերամշակման համար, առանց 
թույլտվության չեն կարող օգտագործվել ոչ-հիմնարկի 
նպատակներով։

• Cisco-ի ապրանքանիշը չպետք է օգտագործվի ոչ-հիմնարկի 
նյութերի վրա կամ ընկերության կողմից չգրանցված, 
օգտագործվող և ղեկավարվող դոմեյնի անվան մի մաս։

 
Բացասական ազդեցություն՝ Ընկերության միջոցների Ձեր 
օգտագործումը երբեք չպետք է հանգեցնի լրացուցիչ էական 
ծախսերի, աշխատանքի ընդհատման կամ Cisco-ի համար 
ցանկացած այլ վնասի։ 

Ապօրինի կամ վիրավորական՝ Մի օգտագործեք, մի տարածեք, մի 
ներբեռնեք և մի վերբեռնեք այնպիսի նյութեր, որոնք արգելված են 
օրենքով կամ պաշտպանված են երրորդ կողմի սեփականության 
իրավունքով՝ առանց սեփականատիրոջ համապատասխան 
թույլտվության: Սեռական բնույթի բովանդակությունը, հայհոյանքը, 
ռասայի, սեռի, սեռական կողմնորոշման, տարիքի, կրոնի 
վերաբերյալ նսեմացնող մեկնաբանությունները կամ Cisco-ի վրա 
բացասական ազդող որևէ այլ բովանդակությունն արգելված է: 

Cisco-ի միջոցների օգտագործումը քաղաքական նպատակներով: 
• Ընկերության նվիրատվություններ – Ոչ մի միջոց, ներառյալ 

աշխատանքի ժամը, Cisco-ի տարածքների կամ սարքավորումների 
օգտագործումը կամ ուղղակի դրամական վճար չի կարող 
տրամադրվել քաղաքական թեկնածուին, քաղաքական 
գործունեության կոմիտեին կամ օրենսդրական առաջարկին՝ 
առանց SVP Կառավարական ռազմավարության գլխավոր տնօրենի 
գրավոր թույլտվության։ Ծանուցում. Անհատների քաղաքական 
նվիրատվությունների մասին կարդացեք «Ես ենթարկվում եմ 
օրենքին» բաժինը:

• Այլ գործունեություն կամ լոբբինգ — բացի պատահական 
օգտագործումից, ընկերության միջոցների օգտագործումը 
քաղաքական գործունեության կամ լոբբինգի համար արգելվում 
է՝ առանց SVP Կառավարական ռազմավարության գլխավոր 
տնօրների գրավոր թույլտվության։

 
Ներքին կապի միջոցների ոչ նպատակային օգտագործում
• Էլ նամակները և մեյլերները չեն կարող օգտագործվել՝ ապօրինի 

և խարդախ գործունեություն ծավալելու, կամ ստիպելու կամ 
խրախուսելու մեկ այլ անձին պայմանագիրը խախտելու համար։

• Ներքին կապի միջոցները չեն կարող օգտագործվել քաղաքական 
գործունեության համար՝ առանց SVP Կառավարական 
ռազմավարության գլխավոր տնօրենի գրավոր թույլտվության։ 

Cisco-ին չպատկանող հաղորդակցման հավելվածների 
օգտագործում. Cisco-ին չպատկանող հաղորդակցման 
հավելվածները, ինչպիսիք են iMessage, WhatsApp, WeChat, Wickr, 
SnapChat և այլն, հարմարավետ միջոց են իրական ժամանակում 

Թույլատրված է

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։
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Ի՞նչ կլինի, եթե ես անձնական 
գործեր անեմ Cisco-ի համակարգչի 
վրա կամ աշխատանքային 

հեռախոսի միջոցով։ Արդյո՞ք սա նորմալ է։
Հիմնականում, ընկերության ռեսուրսների սեփական 
կարիքների համար սահմանափակ օգտագործումը 
թույլատրվում է, եթե դա Cisco-ի համար չի առաջացնի 
լրացուցիչ ծախս, չի ընդհատի աշխատանքը, և 
գործունեությունը չի խախտի քաղաքականությունները և 
օրենքները։

Ի՞նչ կլինի, եթե ես ունեմ կողմնակի բիզնես, որը, ինչպես 
պարզվել է Cisco-ի կողմից, շահերի բախում չի ներկայացնում։ 
Արդյո՞ք կարող եմ օգտագործել Cisco-ի իմ էլ. հասցեն, 
հեռախոսը կամ այլ ռեսուրսներ։ Ոչ, ընկերության միջոցների 
օգտագործումը պետք է լինի միայն Cisco-ի բիզնեսի համար։ 
Աշխատակիցներին չի թույլատրվում օգտագործել միջոցները՝ 
երկրորդ աշխատանքին, ինքնազբաղվածությանը կամ 
խորհրդատվական գործունեությանը աջակցելու համար։

Կարո՞ղ եմ ես օգտագործել Cisco էլ փոստի հանրային մեյլերը՝ 
համատեղ օգտագործելու իմ բաժանորդագրված հաշիվը՝ մյուս 
աշխատակիցներին վճարովի ծառայություններ մատուցելու 
համար։ Ոչ, Դուք չեք կարող ուրիշներին առաջարկել Ձեր 
բաժանորդագրված հաշվի օգտագործումը՝ Cisco-ի հանրային 
մեյլերի միջոցով, եթե բաժանորդագրության պայմանները թույլ 
չեն տալիս դա անել։  

Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Մեյլերի ստեղծման գործիք Էլ. հասցեի տարածման 
քաղաքականություն

հաղորդակցվելու համար և ապահովում են լրացուցիչ 
անվտանգություն: Cisco-ին չպատկանող հաղորդակցման այս 
հավելվածները չպետք է օգտագործվեն Cisco-ի հետ կապված 
գործունեություն իրականացնելու կամ այնպիսի հաղորդակցման 
համար, որի արդյունքում կստեղծվեն գործնական տվյալներ, 
տե՛ս Տվյալների կառավարման քաղաքականությունը: Սա, 
մասնավորապես, վերաբերում է հաղորդակցման վաղանցիկ 
հավելվածներին, որոնցում հաղորդագրությունն անհետանում 
է կարդալուց անմիջապես հետո կամ կարճ ժամանակ անց: 
Գործնական տվյալներ ստեղծող հաղորդակցման համար պետք 
է օգտագործել գործնական տվյալների համար Cisco-ի կողմից 
հաստատված հաղորդակցման գործիքները, իսկ հաղորդակցումը 
պետք է պահել Cisco-ի կողմից հաստատված պահոցներում, 
օրինակ՝ Doc Central-ում: Եթե Դուք գործնական տվյալները 
պատահաբար ստեղծել, պահել կամ փոխանցել եք Cisco-
ին չպատկանող հաղորդակցման հավելվածներով (օրինակ, 
եթե պատվիրատուն սկսել է հաղորդակցվել Ձեզ հետ նման 
հավելվածով), պետք է համոզվեք, որ նման գործնական տվյալները 
պահել եք Cisco-ի կողմից հաստատված պահոցներում: 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Email_Distribution_Policy.doc
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-985917&amp;ver=approved
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Ես խուսափում եմ շահերի բախումից

Կարևոր է անել այն, ինչ ճիշտ է Cisco-ի համար։ Դա 
նշանակում է՝ խուսափել իրավիճակներից, որոնք 
ստեղծում են, կամ թվում է, թե ստեղծում են, բախում իմ 
անձնական շահի և Cisco-ի շահերի միջև։

Շահերի բախում տեղի է ունենում, երբ աշխատակցի անձնական 
գործունեությունը կամ հարաբերությունները խանգարում են 
իր անաչառությանը՝ անել այն, ինչ լավ է ընկերության համար։ 
Փաստացի կամ այդպես երևացող շահերի բախումը կարող է նաև 
նվազեցնել բաժնեմասերի արժեքը և ենթարկել Cisco-ին իրավական 
և/կամ հեղինակային պարտավորության։ Cisco-ի աշխատակիցներից 
ակնկալվում է, որ նրանք ջանասիրաբար խուսափեն նման 
բախումներից։

Ի՞նչ է շահերի բախումը։

Ընկերության 
շահեր և 

պարտականու-
թյուններ

Անձնական 
շահեր կամ 

հավատարմություն

Արտաքին գործարար շահեր 
Ընտանիք և ընկերներ 
Արտաքին խորհուրդ 

Ներդրումներ 
Հաղորդակցություն

Շահերի բախում
Այդպես երևացող կամ փաստացի

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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1. Աշխատանք Cisco-ից դուրս (COI Բացահայտման գործիք)   
• Արտաքին աշխատանք, որը հակասում է Cisco-ում Ձեր 

աշխատաժամերին կամ արդյունավետությանը (մենեջերի 
հավանություն)

• Արտաքին աշխատանք, որը վերաբերում է Cisco-ում Ձեր 
պարտականություններին

• Արտաքին աշխատանք Cisco-ի մրցակցի, գործընկերոջ, հաճախորդի, 
մատակարարի կամ ձեռք բերելու համար հնարավոր թեկնածուի հետ

2. Անձնական հարաբերություններ (COI Բացահայտման գործիք և HR)   
• Ընտանիքի անդամն աշխատում է Cisco-ում հաշվետվության միևնույն 

օղակում կամ մի պաշտոնում, որը վերաբերում կամ միջամտում է 
Cisco-ում Ձեր դերին

• Ընտանիքի անդամն աշխատում է Cisco-ի մրցակցի, գործընկերոջ, 
հաճախորդի, մատակարարի կամ ձեռք բերելու համար հնարավոր 
թեկնածուի հետ այնպիսի եղանակով, որը վերաբերում կամ 
միջամտում է Cisco-ում Ձեր դերին

• Դուք չպետք է ներգրավվեք որևէ գործարար հարաբերության մեջ 
(պարտքով դրամ տալ կամ վերցնել, գույք վարձակալել կամ այլ 
անձնական բիզնես գործարքներ կատարել) հաշվետվության Ձեր 
օղակի որևէ մեկի հետ 

Ահա մի քանի ամենատարածված իրավիճակներ, որոնք կարող են հանգեցնել շահերի բախման (COI)՝

3. Արտաքին խորհուրդներ (eBoard Բացահայտման գործիք)   
• Շահույթ հետապնդող, տեխնիկական և պետական խորհուրդներ

• Այլ բնագավառների և շահույթ չհետապնդող խորհուրդներ 
(բացահայտում չի պահանջվում, եթե ներգրավված չէ Cisco-ի 
հաճախորդը կամ Cisco-ում Ձեր դերի առնչվող գործընկերը և Cisco-ի 
ռեսուրսներ չեն օգտագործվում)

4. Արտաքին ներդրումներ (Ներդրումների բացահայտման գործիք)   
• Ներդրում որևէ մասնավոր ընկերությունում, որը հանդիսանում է 

Cisco-ի մրցակիցը, գործընկերը, հաճախորդը, մատակարարը կամ 
ձեռքբերման հավանական թեկնածուն 

• Ներդրում հանրային ընկերության մեջ՝ շրջանառության մեջ գտնվող 
սեփական կապիտալի 1%-ից ավելի չափով 

• Ներդրումներ ընտանիքի անդամներից, որոնք կարող են Ձեզ 
վերագրվել

Ծանուցում. Հատուկ կանոններ են կիրառվում ղեկավար 
անձնակազմի և Տնօրենների խորհրդի որոշ անդամների նկատմամբ։ 
Լրացուցիչ մանրամասների համար կարդացեք Շահերի բախում, 
Արտաքին խորհուրդ և Ներդրումների քաղաքականությունը, իսկ 
հարցերի առկայության դեպքում կապվեք ethics@cisco.com-ի հետ: 
 

 

5. Այլ պոտենցիալ բախումներ   
• Արտաքին գյուտերի կամ այլ մտավոր սեփականության մշակում

• Դասախոսություններ, տպագրություններ, աջակցություններ

• Որևէ այլ բան, որ շահերի բախման տպավորություն է թողնում կամ 
կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ Ձեր, Cisco-ի կամ մեկ 
այլ կողմի վրա, պետք է բարձրացվի Էթիկայի գրասենյակի առջև

COI-ի կատեգորիաների բացատրությունները և պահանջվող 
գործողությունները նկարագրված են Cisco-ի Շահերի 
բախման քաղաքականության, Արտաքին խորհուրդների և 
Ներդրումների քաղաքականության մեջ։

Հղում կատարեք այս քաղաքականությանը, եթե Ձեր արտաքին 
գործունեությունը, իրավիճակը կամ հարաբերությունը 
հնարավոր է, որ ստեղծի շահերի բախում կամ թողնի դրա 
տպավորությունը։ 

Եթե վստահ չեք, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com -ի հետ: 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2157
https://helpzone.cisco.com/
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
http://eboard.cloudapps.cisco.com/legal/eboard/servlet/EboardServlet
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/redirectEdcsURL?url=http://wwwin-eng.cisco.com/Corporate/Corporate_Policy/Cisco_Level/Conflict_of_Interest_Policy.docx
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Ի՞նչ կպատահի, եթե ես ցանկանում 
եմ խորհրդատվական աշխատանք 
կատարել մեկ այլ տեխնոլոգիական 

ընկերության հետ։ Եթե ցանկանում եք Cisco-ից դուրս աշխատանք 
կատարել, նախ և առաջ Դուք պետք է վստահ լինեք, որ դա չի 
ազդում Cisco-ում Ձեր աշխատաժամերի կամ առաջադիմության 
վրա։ Բացի Ձեր մենեջերի հետ քննարկելուց Դուք պետք է 
բացահայտեք նաև՝ օգտագործելով COI բացահայտման գործիքը, 
եթե արտաքին աշխատանքը վերաբերում է Cisco-ում Ձեր դերին 
կամ պարտականություններին կամ եթե այն ներառում է Cisco-ի 
մրցակցին, գործընկերոջը, հաճախորդին, մատակարարին կամ 
ձեռք բերելու համար հնարավոր թեկնածուին կամ եթե այն շահերի 
բախման տպավորություն է թողնում։ Դուք պետք է հիշեք նաև, 
որ որևէ արտաքին աշխատանք, որի արդյունքում մշակվի գյուտ 
կամ որևէ այլ մտավոր սեփականություն, որը վերաբերում է 
Հեղինակային իրավունքի և գույքային իրավունքների հանձնման 
(Proprietary Information and Inventions Assignment, PIIA) 
պայմանագրին, որը հիմնականում սահմանում է, որ այդպիսի 
գյուտերի բոլոր իրավունքները պատկանում են Cisco-ին։

Ի՞նչ կլինի, եթե ընտանիքի անդամը նույնպես աշխատում է 
Cisco-ում։ Եթե Դուք և Ձեր ընտանիքի անդամն աշխատում եք 
տարբեր թիմերում և մեկդ մյուսիդ նկատմամբ ազդեցություն կամ 
որոշման կայացման լիազորություն չունեք (աշխատանքի կամ 
դրան վերաբերող այլ հարցերում), այդ դեպքում բացահայտումն 
անհրաժեշտ չէ։ Սակայն եթե Դուք պատասխանատու եք 
ղեկավարելու այլ անձանց (ուղղակի կամ անուղղակի) կամ 
պոտենցիալ ազդեցություն ունեք ընտանիքի այլ անդամի դերի 
վրա (օրինակ՝ ֆինանսների հաստատում վաճառքի զեղչերի 

Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

համար), այս դեպքում Դուք պետք է բացահայտեք՝ օգտագործելով COI 
բացահայտման գործիքը։ Եթե ցանկանում եք ընտանիքի անդամին 
երաշխավորել Cisco-ում որևէ աշխատանքի համար, անպայման 
նշեք Ձեր հարաբերությունը և ձեռնպահ մնացեք աշխատանքի 
ընդունման հետ կապված որևէ որոշում կայացնելուց։ Բացահայտումն 
անհրաժեշտ է նաև, եթե Ձեր ընտանիքի անդամն աշխատում է դրսի 
ընկերությունում, որը կարող է մասամբ համընկնել Cisco-ում Ձեր դերի 
հետ (օրինակ՝ ՏՏ ձեռքբերման դեր Cisco-ի հաճախորդի մոտ, երբ Դուք 
աշխատում եք այդ հաճախորդի հաշվի հետ)։

Իսկ ի՞նչ կլինի, եթե Ձեր ընտանիքի անդամը ներդրող է կամ դրսի 
ընկերության ղեկավար, որը գործարքներ ունի Cisco-ի կամ մեր 
հաճախորդների կամ այլ գործընկերների հետ։ Եթե Ձեր ընտանիքի 
անդամը որևէ դեր կամ ներդրում ունի մի ընկերությունում, որն 
առնչվում է Cisco-ում կատարած Ձեր պարտականություններին, 
համագործակցում է Cisco-ի, նրա հաճախորդների կամ գործընկերների 
հետ, որոնց հետ Դուք հնարավոր է շփվեք Cisco-ի անունից, դա 
կարող է բերել Ձեր կողմից անձնական շահեր ստանալուն կամ այլ 
կերպ կարող է ստեղծել անհամապատասխանության ընկալում, 
այդ դեպքում Դուք պետք է բացահայտեք այդ տեղեկատվությունը՝ 
օգտագործելով Ներդրումը բացահայտող գործիքը և ձեռնպահ մնաք 
այդ ընկերությունում ներգրավվելուց։

• Շահերի բախման բացահայտման գործիք 

(Արտաքին աշխատանք կամ աշխատանք ընտանիքի անդամի հետ)

• Արտաքին խորհրդին մասնակցության բացահայտման գործիք  

(Շահույթ հետապնդող, տեխնիկական խորհրդատվական կամ հանրային/

պետական խորհուրդներ) 

• Ներդրումների բացահայտման գործիք

Եթե վստահ չեք, թե արդյոք Ձեր դեպքը 
կարող է շահերի բախում առաջացնել, 
կապվեք ethics@cisco.com հասցեով։

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
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Ես հասկանում եմ մեր Նվերների, ճամփորդության և  
զվարճությունների քաղաքականությունը

Cisco-ն խրախուսում է մեր աշխատակիցներին հարաբերություններ հաստատել մեր հաճախորդների, 
գործընկերների, ծառայություններ տրամադրողների, վաճառողների և մատակարարների հետ, և գիտակցում է, 
որ դա ժամանակ առ ժամանակ կարող է ներառել սննդի, նվերների և զվարճության տրամադրումը: Պատշաճ 
գործնական հարաբերություններ հաստատելու ընթացքում արժեքավոր որևէ բան տրամադրելիս կամ ստանալիս 
կարևոր է կատարել Cisco-ի քաղաքականությունների և բոլոր կիրառելի օրենքների պահանջները, գործել 
թափանցիկ և խուսափել ոչ էթիկական վարվելակերպի անգամ կասկածներից: Չլիազորված ծախսերը չեն 
փոխհատուցվելու։

Ծանոթացեք Նվերների, ճամփորդության և զվարճության 
(GTE) քաղաքականությանը՝ ավելի լավ հասկանալու Cisco-ի 
ստանդարտները և ավելի լավ պատկերացնելու, թե արդյոք 
պոտենցիալ առաջարկը պատշաճ է, ունի խելամիտ արժեք, և արդյոք 
այն պահանջում է բացահայտում և նախնական հաստատում:

Այստեղ նշված տեղեկությունները կօգնեն Ձեզ ճիշտ 
կողմնորոշվել, սակայն Դուք միշտ պետք է ուսումնասիրեք GTE 
քաղաքականությունը և խորհրդակցեք Ձեր ղեկավարի հետ, որպեսզի 
հասկանաք Ձեր գործառույթի կամ տարածաշրջանի համար 
կիրառելի հատուկ պահանջները։

«Դա ընդամենը մունքեյկ է…»  Տեքստ

Հարցրեք կամ 
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«Հարցրու ինքդ քեզ» - GTE որոշումների ծառ

Արդյո՞ք սա հաստատման 
կարիք ունի:

Արդյո՞ք սա  
խելամիտ արժեք է:
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Ստացում.
Հաստատում է պահանջվում, եթե արժեքը 
$250-ից ավել է կամ դժվար է այն որոշել

Ողջամիտ արժեք.
• Ոչ չափազանց մեծ տվողի և ստացողի 

համար

• Արժեքը $250-ից պակաս (կամ Ձեր 
ղեկավարության կողմից նշված 
սահմանագիծը)

• Համապատասխանում է տեղական, 
տարածաշրջանային կամ ֆունկցիայի 
սահմանափակումներին

Պատշաճ.
• Բաց և թափանցիկ, ոչինչ մի սպասեք 

դրա փոխարեն, խուսափեք ընկալման 
մտահոգություններից, օրինական բիզնես 
նպատակ

• Բացառված նվերի տեսակ չէ, ներառյալ՝ 
կանխիկ գումարը, նվեր-քարտերը, այլ 
կանխիկի համարժեքը (Տեսեք ցանկը GTE 
քաղաքականությունում)

• Համապատասխանում է յուրաքանչյուր 
կողմի օրենքներին, կանոնակարգերին և 
քաղաքականություններին

• Հատուկ ուշադրություն հանրային 
սեկտորին, հյուրերին, տեղական 
կարգավորող մարմիններին և այլն

Տալը.
Հաստատումը պահանջվում է՝
• Որևէ օդանավի տոմսի կամ հյուրանոցի 

համար

• Սահմանագծի նկատառումներ 
պետության, հանրային սեկտորի, 
հատուկ դեպքերի և այլնի համար

1
Սա պատշա՞ճ է:

2 3

Գաղափարներ

Հարցրեք կամ 
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Ի՞նչ կլինի, եթե ես խորհուրդ տամ 
գործընկերոջը, որ իմ փոխարեն նվերը 
տա հաճախորդին։

GTE քաղաքականությունը կիրառվում է՝ անկախ նրանից, թե 
նվերը տրամադրվում է ուղղակի, թե՝ անուղղակի (ներառյալ 
երրորդ կողմի կամ գործակալի միջոցով՝ մի կողմի անունից), 
և անկախ նրանից, թե օգտագործվում է Cisco-ի, թե՝ երրորդ 
կողմի կամ անձնական միջոցները։ Cisco-ն կարող է նաև 
պատասխանատվություն կրել, եթե մենք տեղյակ ենք կամ 
պարտավոր էինք տեղյակ լինել, որ երրորդ կողմը ներգրավված է 
անպատշաճ գործունեության մեջ։

Ի՞նչ կլինի, եթե ես չե կարող հասկանալ, թե արդյոք հաճախորդը 
անհատական, թե՝ հանրային սեկտորի հաճախորդ է։ GTE 
քաղաքականությունը վերաբերում է և՛ անհատական, և՛ 
հանրային սեկտորի ստացողներին, ինչպես նաև պետական 
հիմնարկներին։ Կիրառվում են պատշաճության, խելամիտ արժեքի 
և նախնական հաստատման ստանդարտները: Оգտագործեք GTE 
բացահայտման գործիքի «Search Pub-Sec» էջը՝ որոշելու, թե արդյոք 
հաճախորդը պատկանում է պետական / հանրային սեկտորին և 
խախտումներից խուսափելու համար:

Ի՞նչ կլինի, եթե նվերի արժեքը $250-ից պակաս է։ Անգամ 
եթե նվերի արժեքը $250-ից պակաս է, այդ դեռ կարող է 
ենթարկվել ավելի ցածր սահմանագծին, որը հաստատվել է Ձեր 
ղեկավարության, տարածաշրջանային կամ տեղական օրենքների 
կողմից, կամ երրորդ կողմի քաղաքականություններով (օրինակ՝ 
եթե հաճախորդը հանրային սեկտորի ԱՄՆ պաշտոնյա է կամ 
ավելի խիստ պահանջներ սահմանող մասնավոր ընկերություն)։ 

Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Անկախ արժեքից, նվերը պետք է պատշաճ լինի (օրինակ՝ 
չպետք է տրվի՝ ապօրինի կերպով ազդելով բիզնես պարգևի 
կամ լավության վրա)։ Պարտադիր ստուգեք ինչպես Cisco-ի 
GTE քաղաքականության, այնպես էլ պոտենցիալ ստացողի 
կազմակերպության պահանջների կատարումը:

Քաղաքականության կողմից սահմանված դեպքերում 
օգտագործեք GTE բացահայտման գործիքը՝ նախքան նվեր տալը 
կամ Նվերի ստացման բացահայտման գործիքը՝ նախքան նվեր  
ստանալը: Եթե կասկածում եք, արժեքավոր որևէ բան ստանալուց 
կամ վերցնելուց առաջ պարզապես կապվեք  
corporate_compliance@cisco.com հասցեով։

• Ստացում. Նվերի ստացման բացահայտման գործիք

• Տալ. GTE բացահայտման գործիք

• ԱՄՆ Հանրային հատվածի հյուրասիրության ուղեցույցներ

• Նվերների, ճամփորդության և զվարճության քաղաքականություն

• Գլոբալ հակա-կոռուպցիայի և կաշառակերության 
քաղաքականություն

• Գլոբալ հակա-կոռուպցիայի քաղաքականություն Cisco-ի 
գործընկերների համար

Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։

Cisco-ի աշխատակիցների միջև տրամադրվող 
նվերների դեպքում կարդացեք Գլոբալ ծախսերի 
քաղաքականությունը և Cisco-ի Աշխատակիցների 
գնահատման քաղաքականությունը:

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login/aphM7rARGV-z9ssM8NQ5Sg%5B%5B*/!STANDARD?
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
mailto:corporate_compliance%40cisco.com?subject=
http://icseth.cloudapps.cisco.com/ics/ethics/disc_mailer.do?objectId=2357
https://ibpm.cisco.com/fines/gte/login
http://cs.co/cobc35
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1140633&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-1122054&ver=approved
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies
https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/global-anti-corruption.html#~Policies
mailto:ethics%40cisco.com?subject=
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-978152&ver=approved
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=5347e944-416b-49fe-b677-097deea2453a
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=5347e944-416b-49fe-b677-097deea2453a
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Ինձ վստահում են տվյալներ

Մեզ վստահում են, որպես աշխարհը փոխող տեխնոլոգիաների առաջատարի։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է պաշտպանելու գաղտնիությունն, ազնվությունը, 
մատչելիությունը և գաղտնի և սեփականության իրավունք հանդիսացող տեղեկությունների գաղտնիությունը, անկախ նրանից, թե այն պատկանում է Cisco-ին, մեր 
աշխատակիցներին, մեր հաճախորդներին, մատակարարներին, գործընկերներին և այլոց, ում հետ բիզնես ենք անում։ Մենք նպատակ ունենք նաև ապահովել, որպեսզի 
տվյալները մշակվեն համաձայն գաղտնիության և տվյալների պաշտպանության համաշխարհային կանոնների և կանոնակարգերի։  

Մենք թափանցիկ, ազնիվ և հաշվետու ենք այն հարցերում, թե 
ինչպես ենք ապահովում մեր ընկերության և ապրանքների 
անվտանգությունը՝ մեր հաճախորդների, գործընկերների, 
բաժնետերերի և աշխատակիցների արժեքավոր վստահությունը 
շահելու համար։ Cisco-ում անվտանգությունը և տվյալների 
պաշտպանությունը բոլորին են վերաբերում, և Դուք կարևոր դեր եք 
խաղում Cisco-ի՝ բիզնեսի և տեխնոլոգիայի առաջնահերթությունների 
համապատասխանեցման ռազմավարությունը կյանքի կոչելու 
և համընդհանուր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Սա 
ներառում է տեղեկատվական անվտանգությունը, գաղտնիությունը և 
տվյալների պաշտպանությունը։

Cisco-ի և երրորդ կողմի տվյալները պաշտպանելու համար, Դուք 
պետք է հետևեք մեր գաղտնիության և տվյալների պաշտպանության 
քաղաքականություններին, որոնք, այլ պահանջների հետ մեկտեղ, 
պահանջում են, որ տվյալների, ներառյալ անձամբ բացահայտվող 
տեղեկությունների (PII) հավաքագրումը, հասանելիությունը, 
մշակումը, օգտագործումը և տարածումը պետք է իրականացվի 
միայն օրինական, թույլատրելի նպատակներով (օրինակ՝ Ձեզ տրված 
աշխատանքային պարտականությունները կատարելու համար, 

պայմանագրային պարտականությունները կատարելու համար, 
Cisco-ի օրինական շահերը պաշտպանելու համար և այլն)։ 

Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում տեղեկությունները։ Մենք շահում 
և պահպանում ենք մեր հաճախորդների և աշխատակիցների 
վստահությունը՝ հավատարիմ մնալով անվտանգության, տվյալների 
պաշտպանության և գաղտնիության քաղաքականություններին և 
գլոբալ իրավական պահանջներին և շրջանակներին համահունչ 
գործելակերպին։ Մենք բոլորս տվյալների օգտագործողներ ենք, և մեր 
դերն ու պարտականություններն իմանալը մեզ համապատասխան 
կոնտեքստ է տրամադրում՝ կազմակերպության ներսում անհրաժեշտ 
գաղտնիության և անվտանգության կիրառման համար։ Տվյալների 
պաշտպանության և գաղտնիության քաղաքանությունները 
հաստատել են շրջանակներն ու գործընթացները, որոնք 
Cisco-ն սահմանել է տվյալները կառավարելու համար՝ իրենց 
ստեղծումից և մշակումից մինչև կյանքի վերջը / հեռացումը։ Ձեզ 
համար կարևոր է ծանոթանալ այս քաղաքականություններին, 
հատկապես երբ Ձեր դերը պահանջում է մուտք ունենալ PII-ին 
կամ այլ գաղտնի տվյալներին, կառավարել, օգտագործել կամ 
տնօրինել դրանք։ Գիտելիքներ ստանալու համար Դուք պետք է 
անցնեք համապատասխան վերապատրաստում S&TO Կրթական 
կենտրոնում:

Մենք թափանցիկ, ազնիվ և հաշվետու ենք: Օրինակ՝ Cisco-ի Տվյալների պաշտպանության քաղաքականությունը 
սահմանում է տվյալների կյանքի ցիկլ և շրջանակ՝ տվյալները 
դասակարգելու և պաշտպանելու համար՝ հիմնվելով նրանց 
բնույթի, զգայունության մակարդակի, արժեքի և կարևորության 
վրա։ Նմանապես, Դուք պետք է նաև հասկանաք տվյալների 
պաշտպանության բոլոր լրացուցիչ, կիրառելի պահանջները, 
ինչպիսին է Բիզնեսի անձնական տվյալների պաշտպանության և 
գաղտնիության քաղաքականություն կամ Գլոբալ HR տվյալների 
պաշտպանության քաղաքականությունը, որը վերաբերում է Ձեր 
կամ Ձեր կազմակերպության կողմից տնօրինվող տվյալներին, 
ինչպես նաև անցնեք տվյալների պաշտպանության, գաղտնիության և 
անվտանգության պարբերական ուսուցում։

Cisco-ն ստեղծել և կիրառում է անվտանգության 
քաղաքականություններ և վերահսկում բոլոր էլեկտրոնային 
և համակարգչային սարքերի վրա, որոնք օգտագործվում են 
Cisco-ի բիզնեսն իրականացնելու կամ ներքին ցանցերում և 
բիզնես համակարգերում շփվելու համար, անկախ նրանից, թե 
դա պատկանում է Cisco-ին, աշխատակցին կամ երրորդ կողմին։ 
Կիրառելի օրենքի համաձայն՝ Cisco-ն կարող է յուրաքանչյուր 
պահի ստուգել կամ դիտարկել բոլոր հաղոդագրությունները, 
ֆայլերը, տվյալները, ծրագրերը կամ այլ տեղեկություններ, որոնք 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://policy.cisco.com/cppc/function/6510/
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=266ed29c-7842-478b-935e-506a84aafb73
https://apps.na.collabserv.com/communities/service/html/communitystart?communityUuid=266ed29c-7842-478b-935e-506a84aafb73
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-806762&ver=approved
https://apps.na.collabserv.com/wikis/home?lang=en-us#!/wiki/W9922a10ed2e6_4021_bf98_6b33bc235e6d/page/DPP%20Policies%20and%20Standards%20Align%20to%20Data%20Lifecycle
https://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/cobc.html
https://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/security-trust/cobc.html
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պահվում են այս սարքերի վրա կամ փոխանցվում են Cisco-ի ցանցի 
որևէ մասով կամ Cisco-ի հիմնարկության տարածքում՝ Cisco-ի 
քաղաքականություններին համապատասխանությունը ապահովելու 
համար։ Եթե Դուք օգտագործում եք Ձեր անձնական սարքերն 
աշխատանքի համար (անգամ Ձեր սեփական ցանցում), այս սարքերը 
կարող են ենթարկվել ուսումնասիրության և ենթակա են տվյալների 
պաշտպանության պահանջներին։

Cisco-ն շահագործում է նաև ֆիզիկական և անվտանգության 
վերահսկման այլ համակարգեր և միջոցներ՝ իր աշխատակիցներին, 
ակտիվները, ռեսուրսները և կազմակերպության բիզնես շահերը 
պաշտպանելու համար:  Այդ համակարգերը, որպես կանոն, 
կենտրոնանում են ընդհանուր օգտագործման տարածքների վրա 
(օրինակ՝ կայանատեղիներ, շքամուտքեր և միջանցքներ): Սակայն 
Cisco-ն իրավունք է վերապահում (կիրառելի օրենքի շրջանակներում) 
վերահսկելու այլ հանրային կամ կիսահանրային տարածքները 
(օրինակ՝ գրասենյակներ կամ աշխատակայաններ), եթե դա 
անհրաժեշտ է անվտանգությունն ապահովելու համար:

Միջադեպերի մասին զեկուցելը։ Միջադեպը ցանկացած 
իրավիճակ է, երբ պաշտպանված տեղեկությունները կարող են 
կորչել, գողացվել, վնասվել կամ այլ կերպ ոչ պատշաճ կերպով 
օգտագործվել։ Այն նաև կարող է ներառել փորձեր (ձախողված 
կամ չհաջողված)՝ չլիազորված մուտք գործել համակարգ կամ նրա 
տվյալները։ Ինչպես որ Դուք քայլեր եք ձեռնարկում պաշտպանելու 
համար Ձեր սեփական տեղեկությունները, Դուք պետք է նաև 
պաշտպանեք Cisco-ի տեղեկությունները՝ հայտնելով որևէ անհայտ 
կամ կասկածելի միջադեպի մասին, որը ներառում է վտանգ 
կադրերի բաժնի տվյալների, eCustomer տվյալների և գաղտնի / 
սեփականության իրավունք ներկայացնող տեղեկությունների համար։ 
Հայտնաբերելու դեպքում, բոլոր աշխատակիցները պարտավոր 

են զեկուցել բոլոր միջադեպերի մասին՝ wwwin.cisco.com/security 
հասցեով։ Միջադեպերի արձագանքման թիմը կզբաղվի միջադեպի 
հետաքննությամբ և, անհրաժեշտության դեպքում, կներգրավի 
համապատասխան շահառուներին՝ միջադեպի լուծման համար:

Տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության համաձայնագրեր։ 
Ի հավելումն Cisco-ի տվյալների պաշտպանության և 
գաղտնիության բոլոր կիրառելի քաղաքանակությունների և ներքին 
քաղաքականությունների, Cisco-ն պետք է նաև կատարի տարբեր 
համաձայնագրերի պահանջները, որոնք վերաբերում են տվյալների 
պաշտպանությանն ու գաղտնիությանը, որոնք կարող են ներառել 
չհրապարակման պայմանագրերը և մեր հաճախորդների և այլ 
երրորդ կողմերի կողմից Cisco-ի վրա դրված պայմանագրային 
պահանջները (տես, օրինակ, Տվյալների պաշտպանության գլխավոր 
համաձայնագիրը)։ Նախքան երրորդ կողմի հետ տվյալներ կիսելը՝ 
աշխատակիցը պետք է թույլտվություն ունենա և բացահայտի միայն 
անհրաժեշտ տվյալները (<<պետք է իմանալ>>)։

Տեղեկություններ բերելով Cisco։ Ցանկացած պատահական կամ 
չլիազորված երրորդ կողմի ներքին տեղեկատվությունը չպետք 
է օգտագործվի Cisco-ի կողմից առանց համապատասխան 
սեփականատիրոջ թույլտվության: Եթե նման տեղեկատվությունը 
ստացվել է որևէ աշխատակցի կողմից, այն պետք է անմիջապես 
վերադարձվի սեփականատիրոջը կամ տրամադրվի 
Իրավաբանական բաժնին: 

Աշխատակիցները պետք է զերծ մնան նախկին գործատուին 
պատկանող սեփականության իրավունք պարունակող 
տեղեկություններ օգտագործելուց կամ Cisco-ին հայտնելուց 
(բացառությամբ, երբ նախկին գործատուն, կամ տեղեկության 
իրավունքները, ձեռք են բերվել Cisco-ի կողմից)։
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Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։
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Իմ էլ. փոստի ծրագիրը ավտոմատ 
կերպով սխալ հասցե է տեղադրել, և 
պատահաբար ես բացահայտել եմ 
հաճախորդին վերաբերող զգայուն 

տեղեկություններ մեկ այլ հաճախորդի։ Ի՞նչ պետք է անեմ։ 
Միջադեպի մասին անմիջապես տեղեկացրեք մեր Միջադեպերի 
արձագանքման թիմին՝ ընտրելով «Տվյալների պաշտպանություն 
և գաղտնիություն»-ը: Տվյալների կորստի վերաբերյալ միջադեպի 
մասին տեղեկությունները հաղորդեք CLIP գործիքի միջոցով: 
Հետագա քայլեր մի ձեռնարկեք, մինչև Միջադեպի արձագանքման 
թիմը կապ կհաստատի Ձեզ հետ։

Ինձ հարկավոր է համագործակցել գործընկերոջս հետ 
մի փաստաթղթի շուրջ, որը պարունակում է Cisco-ի 
Սահմանափակված տեղեկություններ, և ցանկանում եմ տեղադրել 
փաստաթուղթը Webex Teams-ում։ Կարո՞ղ եմ արդյոք դա անել։ 
Ոչ, Webex Teams հարթակը հաստատված է միայն որպես «Cisco-ի 
հույժ գաղտնի» կամ գաղտնիության ավելի ցածր մակարդակ 
ունեցող տվյալների համար: Doc Central-ը հաստատված է Cisco-ի 
Սահմանափակված փաստաթղթերի համար: Տեղեկատվության 
իրավունքների կառավարման (IRM) պաշտպանությունը  
 միացնելու դեպքում կարող են օգտագործվել նաև որոշ այլ 
հարթակներ: IRM-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ 
ստանալու համար այցելեք IT IRM կայքը: Սահմանափակված 
բովանդակությունը կարող է համօգտագործվել ընկերության 
ներսում՝ Doc Central-ի միջոցով:

Արդյո՞ք Cisco-ի գաղտնիության քաղաքականությունները 
վերաբերում են միայն ապրանքներին և ծառայություններին, 
թե՞ դրանք վերաբերում են նաև մեր ներքին համակարգերին 
և գործընթացներին։ Cisco-ի տվյալների պաշտպանության և 
գաղտնիության քաղաքականությունները վերաբերում են բոլոր 

դեպքերին, երբ Cisco-ն մշակում է անձնական տեղեկությունները, 
լինեն դրանք հավաքված մեր կողմից վաճառվող ապրանքներից 
և ծառայություններից, կամ մեր կողմից օգտագործվող 
ներքին բիզնես համակարգերից և գործընթացներից: Պետք 
է կիրառվի գաղտնիության և անվտանգության անհրաժեշտ 
վերահսկողություն, որպեսզի Cisco-ն կարողանա հարգել իր 
հաճախորդների, գործընկերների և աշխատակիցների հանդեպ 
ստանձնած իր պարտավորությունները։ Գաղտնիության 
ճարտարագիտության մասին ավելին իմանալու համար այցելեք 
Գաղտնիության գլխավոր գրասենյակ։

• Անվտանգության և վստահության կազմակերպություն (S&TO)

• Տվյալների պաշտպանության ծրագիր

• Կրթական կենտրոն

• Գաղտնիության գլխավոր գրասենյակ

• Տվյալների կյանքի ցիկլ

• Cisco-ի դասակարգման կենտրոն

 
Տվյալների պաշտպանության լրացուցիչ տեղեկություններ

• Ձեռնարկության տվյալների և տեղեկությունների կառավարում (ERIM)

• Արձանագրությունների կառավարման քաղաքականություն

• Տվյալների համակարգում

• Վստահության կենտրոն
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Լավ կորպորատիվ քաղաքացի լինելը ներառում է իրավական համապատասխանություն։ Որպես գլոբալ ընկերություն, մենք ենթարկվում ենք օրենքներին և կանոնակարգերին, 
որոնք անհրաժեշտ են աշխարհով մեկ մեր բիզնեսը ծավալելու համար։ 

Հակամենաշնորհային և մրցակցության օրենքները ծաղկեցնում են 
շուկան։ Հակամենաշնորհային օրենքները շուկայում խրախուսում են 
մրցակցություն, որպեսզի հաճախորդները ավելի շատ ընտրություն 
ունենան և օգտվեն ցածր գներից։ Հակամենաշնորհային օրենքները 
աշխարհով մեկ բացառում են բիզնեսի գործելակերպերը, որոնք 
նվազեցնում են մրցակցությունը։ Օրինակ՝ հակամենաշնորհային 
կանոնները արգելում են համաձայնությունները մրցակիցների միջև, 
որտեղ նրանք համաձայնվում են գների կամ այլ պայմանների համար, 
որով նրանք վաճառելու են ապրանքներ կամ ծառայություններ կամ 
բաժանում հաճախորդներին կամ շուկաները։ Հակամենաշնորհային 
օրենքները նաև կանոններ են ստեղծում հետևյալի վերաբերյալ՝ 
բացառիկ առևտրի, խմբավորման կապվելու, արժեքից ցածր գնի, 
վերավաճառողներին արգելելու կամ հուսահատեցնելու զեղչով 
վաճառելու կամ (որոշ երկրներում) խտրականություն դնելու նման 
վիճակում գտնվող վերավաճառողներին՝ գնագոյացման և գովազդային 

վճարումների առումով։ Հակամենաշնորհային օրենքի ամենալուրջ 
խախտումները՝ մրցակիցների համաձայնությունը գնի վերաբերյալ, 
կարող է հանգեցնել քրեական պատիժների Ընկերության և ներգրավված 
անձանց համար, ներառյալ՝ տուգանքներ և ազատազրկում։ 
Հակամենաշնորհային կանոնների խախտումները կարող են հանգեցնել 
մեծ տուգանքների և վնասների, և հնարավորության, որ պետությունը 
կվերահսկի Cisco-ի բիզնես որոշումները։ Cisco-ն լիովին վճռական 
է գործելու արդար մրցակցության պայմաններում և ենթարկվելու 
հակամենաշնորհային մրցակցային օրենքներին յուրաքանչյուր 
երկրում, որտեղ մենք բիզնես ենք ծավալում։ Եթե հարցեր ունեք 
հակամենաշնորհային և մրցակցային օրենքների վերաբերյալ, կամ եթե 
կարծում եք, որ Cisco-ն, գործընկերը, մատակարարը կամ մրցակիցը չի 
ենթարկվում այդ օրենքներին, Դուք պետք է անմիջապես կապվեք Ձեր 
տեղական իրավախորհրդատուի կամ հակամենաշնորհային թիմի հետ՝ 
antitrust@cisco.com -ի միջոցով։ 

Ո՞ր օրենքներն են կիրառվում COBC-ի կողմից։

Շուկայի մրցակցություն և բիզնեսի 
իրականացում էթիկայի նորմերով

Ինսայդերական առևտուր և կորպորատիվ 
գաղտնիություն

տեղեկություններ մեր քաղաքականությունն է, որ ոչ Դուք, ոչ էլ 
ցանկացած այլ ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ չի կարող 
գնել կամ վաճառել Cisco-ի արժեթղթերը կամ ներգրավվել ցանկացած 
այլ գործունեության մեջ՝ օգտվելով այդ տեղեկություններից կամ 
ուրիշներին դրանք փոխանցելով։ Սա վերաբերում է նաև մեկ 
ուրիշի ընկերության արժետոմսերի առքուվաճառքը (օրինակ՝ 
Cisco-ի հաճախորդների, մատակարարների, կապալառուների, 
ենթակապալառուների և գործընկերների), եթե Դուք նյութեր կամ 
ոչ-հանրային տեղեկություններ ունեք այդ ընկերության վերաբերյալ, 
որոնք Դուք ձեռք եք բերել Cisco-ում Ձեր պաշտոնի շնորհիվ։ Պետք 
է խուսափել անգամ ոչ պատշաճ գործարքի տպավորությունից։ 
Խնդրում ենք նկատի առնել, որ ատևտրային գործընկերներին 
ուշադիր հսկում են, և Cisco-ն լիովին համագործակցում է պոտենցիալ 
ապօրինի առևտրի պետական հետաքննությունների հետ։ 

Անգամ «ակնարկն» ապօրինի է։ Cisco-ի աշխատակիցներին նաև 
արգելվում է ակնարկներ անել ուրիշներին, որոնք են՝ ներքին 
տեղեկությունների փոխանցումը ընկերներին կամ ընտանիքին 
այնպիսի պայմաններում, որոնք տպավորություն են թողնում, որ 
Cisco-ի աշխատակիցը փորձում էր օգնելԱռևտուր մի արեք «ներքին» տեղեկությունների հիման վրա: Եթե Դուք 

ունեք Cisco-ին կամ մեր բիզնեսին վերաբերող նյութեր, ոչ-հանրային 

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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ինչ-որ մեկին շահույթ ստանալ կամ խուսափել կորստից: Բացի 
ինսայդերական առևտրի ձևերից մեկը լինելուց, ակնարկը 
նաև կորպորատիվ գաղտնիության լուրջ խախտում է։ Այդ իսկ 
պատճառով, Դուք պետք է խուսափեք քննարկելուց զգայուն 
տեղեկությունները ցանկացած վայրում, ուր կարող են դա լսել, 
օրինակ՝ Cisco-ի սրճարաններում, հանրային փոխադրամիջոցներում 
կամ վերելակներում։

Ածանցյալներ և գործարքների հեջավորում չի թույլատրվում։ 
Cisco-ի աշխատակիցներին նաև արգելվում է առևտուր անել 
Cisco-ի ցանկացած ածանցյալ արժեթղթերով, օրինակ՝ դիր և 
պահանջին տարբերակը, անկախ նրանից, թե արդյոք աշխատակիցը 
ունի նյութեր կամ ոչ-հանրային տեղեկություններ։ Cisco-ի 
քաղաքականությունը նաև արգելում է Cisco-ի արժեթղթերի կարճ 
վաճառքը կամ գործարքների հեջավորման ցանկացած այլ ձևերը, 
օրինակ՝ collars կամ ֆորվարդ վաճառքի պայմանագրեր, նկատի 
առնելով այն խոտորումը, որ դա կստեղծի աշխատակիցների և այլ 
բաժնետերերի նպատակների միջև։

Պաշտոնական բացահայտումներ

Մեր ընկերության վերաբերյալ մեր կողմից բացահայտված 
տեղեկությունները պետք է լինեն ամբողջական, արդար, ճշգրիտ, 
ժամանակին և հասկանալի։ Շատ կարևոր է, որպեսզի արժեթղթերի և 
բորսաների հանձնաժողովին և այլ պետական գործակալություններին 
մեր ներկայացրած փաստաթղթերը լինեն պատշաճ կերպով 
կազմված։ Ձեզ կարող են հանձնարարել տեղեկություններ 
տրամադրել Cisco-ի հանրային հաշվետվությունների համար։ Այդ 
դեպքում վստահ եղեք, որ տեղեկությունները ճիշտ են, ամբողջական, 
օբյեկտիվ, համարժեք, ժամանակին և հասկանալի՝ ապահովելու 

համար ամբողջական, արդար, ճշգրիտ, ժամանակին և հասկանալի 
բացահայտում այն հաշվետվությունների և փաստաթղթերի մեջ, 
որոնք մենք ներկայացնում ենք պետական գործակալություններին և 
այլ հանրային կապի միջոցներին։

Գլոբալ հակակոռուպցիա և կաշառակերություն

Cisco-ն չի հանդուրժում կաշառակերությունը և կոռուպցիան։ 
Շատ կարևոր է գործել բացարձակ շիտակությամբ, ազնվությամբ և 
թափանցիկությամբ և ենթարկվել Արտասահմանյան կոռուպցիայի 
գործելակերպի օրենքին (FCPA), ՄԹ Կաշառակերության մասին 
օրենքին և տարածքային և ազգային հակակոռուպցիոն այլ 
օրենքներին։ Մենք կօգտագործենք բիզնես հնարավորությունները՝ 
կաշառք տալու փոխարեն, և մենք կաջակցենք մեր 
աշխատակիցներին, երբ նրանց վաճառքի ծավալները պակասում են՝ 
կաշառք տալուց հրաժարվելու պատճառով։

Հատկապես, մենք չենք խոստանում, առաջարկում, պահանջում, 
տալիս կամ ընդունում ցանկացած առավելություն (որը կարող 
է ներառել ցանկացած արժեք, ոչ միայն կանխիկ դրամ), որպես 
մի գործողության անպատշաճ դրդապատճառ, որը անօրեն է, 
էթիկայի կանոններից դուրս կամ վստահություն խաթարող։ 
Աջակցության համար կարդացեք Cisco-ի Գլոբալ հակակոռուպցիոն և 
կաշառակերության քաղաքականությունը կամ կապվեք  
Ethics@Cisco.com հասցեով։

Նվերներ, ճամփորդություն և զվարճություն. Ընդունելի կամ 
արգելված բիզնես նվերների վերաբերյալ, հղում կատարեք «Ես 
հասկանում եմ մեր նվերների, ճամփորդության և զվարճության 
քաղաքականությունը» բաժինը։  

Հյուրի ճամփորդության և հյուրասիրության համար վճարելու 
առաջարկները պետք է իրականացվեն համաձայն Գլոբալ հակա-
կոռուպցիոն և կաշառակերության քաղաքականության։

Մեր գործընկերոջ վարքագիծը։ Cisco-ն նաև փնտրում է բիզնես 
գործընկերներ, ովքեր կիսում են բիզնես գործարքներում մեր 
արժեքները թափանցիկության և ազնվության հարցում։ Մենք 
պահանջում ենք, որ մեր գործընկերները հետևեն մեր Հակա-
կոռուպցիոն քաղաքականությանը գործընկերների համար։ Cisco-ն 
իր գործընկերների համար առաջարկում է դասընթացներ։ Եթե Դուք 
հարաբերություններ ունեք կամ աշխատում եք մատակարարների 
հետ, Դուք պետք է իմանաք, որ նրանք պետք է հետևեն մեր 
Մատակարարի վարքագծի կանոններին և Մատակարարի 
էթիկայի քաղաքականության պահանջներին, ինչպես նաև բոլոր 
համապատասխան ուղղորդող սկզբունքներին, որպեսզի ապահովեն 
համապատասխանությունը։

Անձի քաղաքական ներդրումներ

ԱՄՆ ընտրության մասին օրենքի համաձայն՝ Խորհրդի որոշ անդամները 
(ԳԳՏ, Գործադիր փոխնախագահ, Կորպորատիվ քարտուղար), որոշ 
Նահանգների հետ վաճառքի մեջ ներգրավված աշխատակիցները, 
ինչպես նաև Նահանգային կամ Տեղական Կառավարական 
Խորհուրդների մասնակից հանդիսացող աշխատակիցները պետք 
է նախորոք թույլտվություն ստանան ԱՄՆ Քաղաքական ներդրման 
գործիքի միջոցով՝ նախքան որոշ տեսակի նվիրատվություններ բերեն 
քարոզարշավին։ Ընկերության միջոցները քաղաքական գործունեության 
մեջ օգտագործման վերաբերյալ քաղաքականության վերաբերյալ՝ տես 
«Ես պատասխանատու կերպով եմ օգտագործում ռեսուրսները» բաժինը։  

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել արտահանման 
մասին օրենքներին։ Cisco-ի ապրանքների արտահանումը, 
համապատասխան վկայագրերով, թույլատրվում է բոլոր տարածքներում 
գտնվող քաղաքացիական/ կոմերցիոն օգտագործողների մեծ մասին, 
բացառությամբ էմբարգոյի տակ գտնվող վայրերը և երկրները, 
որոնք համարվում են ահաբեկիչներին աջակցող երկրների, ինչպես 
նաև արգելանքների տակ գտնվող միավորների, անգամ եթե 
դրանք չեն գտնվում էմբարգոյի տակ գտնվող վայրերում։ Cisco-ի 
համապատասխանության պարտավորություններին Ձեր աջակցության 
մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել 
Իրավական գլոբալ արտահանման առևտրի (GET) խմբի կայքը։ 
 

Բոլոր աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել ներկրման 
մասին օրենքներին։ Cisco-ի անունից ապրանքների ներկրումը, 
համապատասխան մաքսային հայտարարագրերի և վկայագրերի հետ, 
և ենթարկվելը նշանակության վայրի մաքսային կանոնակարգերին, 
Cisco-ի քաղաքականություններին և գործելակերպին, թույլատրելի 
է տարածքներից մեծ մասի համար։ Բացառություններ են կազմում 
անձնական ապրանքները, էմբարգոյի ենթարկված տարածքները և 
երկրները, որոնք համարվում են ահաբեկիչներին աջակցող երկրներ։ 
Cisco-ի ներկրման օրենքներին համապատասխանության, ներառյալ 
երկրին հատուկ լրացուցիչ սահմանափակումների մասին լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել Գլոբալ մաքսատուն 
կայքը։

Վստահ եղեք, որ թույլտվություն ունեք, նախքան կօգտագործեք երրորդ 
կողմից հեղինակային իրավունք պարունակող նյութերը։ Cisco-ի 
պրոդուկտների, գովազդային նյութերի, գրավոր հաղորդակցության, 
բլոգերում և այլ սոցիալական ցանցերում օգտագործվող նյութերի 
մշակման կամ դրանց մշակման մասը կազմող աշխատանքներում 
երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքներով պաշտպանված 
նյութերը պատճենելը, վերարտադրելը, թվայնացնելը, տարածելը, 
հեռարձակելը, օգտագործելը կամ ձևափոխելը հակասում է Երրորդ 
կողմի ծրագրային ապահովման օգտագործման և տարածման 
քաղաքականությանը և իրականում՝ կարող է անօրինական լինել: 
Հեղինակային իրավունքով պաշտպանված որոշ նյութեր, օրինակ՝ 
«հանրային տիրույթում» գտնվող աշխատանքները, կարող են 
օգտագործվել առանց թույլտվության: Աշխատանքը սովորաբար 
պատկանում է հանրային տիրույթին, եթե այն հրապարակվել է մինչև 
1923 թվականը, օրինակ՝ «Happy Birthday» երգը, որը նախկինում 
պաշտպանված է եղել հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով, 
սակայն ներկայումս հասանելի է օգտագործման համար՝ առանց 
լիցենզիայի: Եթե Դուք պատրաստվում եք օգտագործել երրորդ կողմի 
նյութեր առանց թույլտվության, ապա դրանց օգտագործումից առաջ 
պետք է դիմեք copyright@cisco.com -ին՝ լրացուցիչ ուսումնասիրության 
և ցուցումներ ստանալու համար:

Այս պահանջները կիրառելի են բոլոր դեպքերի համար՝ անկախ նրանից, 
թե վերջնական ապրանքը անձնական, Cisco-ի ներքին օգտագործման 
համար է և ներառում է նյութ, ինչպիսին է՝ նկարները, տեքստը և 
տեսագրությունները, ինչպես նաև ծրագրերը և աղբյուրի կոդերը 
(օրինակ՝ համացանցից ներբեռնված բաց աղբյուրի գրադարանը)։ 
Մեր քաղաքականությանը հակասում է նաև, երբ աշխատակիցները 

Հեղինակային իրավունքներ

օգտագործում են Cisco-ի տարածքները, սարքերը և ցանցերը՝ 
ստեղծելու, ձեռք բերելու կամ տարածելու երրորդ կողմին պատկանող 
հեղինակային իրավունքներ պարունակող նյութերը (ներառյալ՝ 
ինտերնետից կամ գործընկերոջ կայքերից երրորդ կողմի կինոնկարների, 
TV ծրագրերի, համակարգչային ծրագրերի, երաժշտության ձեռքբերում 
կամ տարածում)։ Հեղինակային իրավունքներ պարունակող նյութերի 
ոչ պատշաճ օգտագործումը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական 
կամ քրեական պատիժների։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրում ենք կապվել 
Հեղինակային իրավունքի թիմի հետ։

Շատ երկրներ ունեն անձնական տվյալների և գաղտնիության 
պաշտպանության օրենքներ:  Մենք հարգում ենք գաղտնիության 
իրավունքը՝ որպես մարդկության հիմնարար իրավունքներից մեկը, 
և ձգտում ենք պաշտպանել այն անձանց գաղտնիության խելամիտ 
սպասելիքները, ում հետ մենք համագործակցում ենք, ներառյալ՝ 
մեր հաճախորդների, վաճառողների/գործընկերների, մեր կայքեր 
այցելողների և աշխատակիցների։ Եթե Դուք մուտք ունեք դեպի 
անձնական տվյալները (ներառյալ երրորդ կողմի տրամադրության 
տակ գտնվող տվյալները), որպես Ձեր աշխատանքի մի մաս, կարևոր 
է, որպեսզի Դուք հավաքեք, մուտք գործեք, օգտագործեք, մշակեք կամ 
տարածեք այդ տվյալները միայն այնքանով, որքանով անհրաժեշտ 
է և համապատասխան Ձեզ հանձնարարված աշխատանքային 
պարտականությունները կատարելու համար, և համաձայն Cisco-ի 
կիրառելի քաղաքականությունների, օրենքների/կանոնակարգերի 
և պայմանագրային պարտավորությունների: Եթե հարցեր ծագեն, 
քննարկեք  Գաղտնիության թիմի հետ։

Տվյալների պաշտպանություն և գաղտնիություն

Ներկրման կանոնակարգեր

Արտահանման կանոնակարգեր

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Ի՞նչ կլինի, եթե ես տեղեկանամ 
Cisco-ի եռամսյակային եկամուտների 
տվյալների մասին՝ նախքան դրանք 

հանրությանը հայտնի դառնալը։ Կարո՞ղ եմ ես ձեռք բերել 
ընկերության բաժնետոմսերը՝ իմանալով այդ տեղեկությունները։ 
Ոչ։ Այս տեղեկությունները համարվում են «նյութեր, ոչ հանրային 
տեղեկություններ», և Cisco-ի բաժնետոմսերի ձեռքբերումը 
կխախտի Cisco-ի քաղաքականությունը և կհամարվի դաշնային 
արժեթղթերի մասին օրենքների պոտենցիալ խախտում։

Մատակարարը ներկայացրել է նոր ապրանքը, որ նա 
ծրագրավորում է շուտով հրապարակել։ Իմ թիմը համաձայնեց, 
որ ապրանքը օգտակար չի լինի Cisco-ի համար, սակայն, իմ 
կարծիքով, դա իրական նորարարություն է այլ ճյուղերի համար։ 
Կարո՞ղ եմ ես գնել մատակարարի ընկերության արժեթղթերը՝ 
նախքան ապրանքի հրապարակվելը։ Ոչ, Դուք չպետք է գնեք այդ 
արժեթղթերը, մինչև նոր ապրանքի մասին տեղեկությունները 
հայտնի դառնան հանրությանը։ Հակառակ դեպքում, դա 
կհամարվի ինսայդերական առևտուր, որն ապօրինի է։

Լոկալ կառավարության հետ հարաբերություններով զբաղվող 
խորհրդատուն Cisco-ից պահանջվող գումարին ավելացրել 
է «նպաստման» գումարը։ Ես մտահոգված եմ, որ նա 
պատրաստվում է փոխանցել այս լրացուցիչ գումարը տեղական 
պաշտոնյաներին։ Ի՞նչ պետք է անեմ։ Cisco-ն չի ընդունում 
պետական պաշտոնյաներին կաշառք տալը՝ լինի դա ուղղակի 
կամ երրորդ կողմի միջոցով, և, փաստորեն, Cisco-ն իրավական 
պատասխանատվություն կկրեր, եթե զգուշացում լիներ հնարավոր 
կաշառակերության վերաբերյալ։ Եթե Դուք կասկածում եք, որ այդ 

Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

խորհրդականը կարող է ոչ պատշաճ ձևով փոխանցել այդ վճարումը, 
կապվեք ethics@cisco.com կամ Իրավաբանական բաժնի հետ։ 

Ի՞նչ կլինի, եթե ես ստիպված եմ որոշում կայացնել տեղական օրենքներին 
ենթարկվելու և COBC-ին հետևելու միջև։ Օրենքը միշտ գերակայող ուժ 
ունի COBC-ի նկատմամբ: Կասկածի դեպքում, օգնության համար դիմեք 
Էթիկայի գրասենյակին կամ Իրավաբանական բաժնին։ Այլ հարցեր կամ 
մտահոգություններ ունենալու դեպքում, աջակցության համար կապվեք 
ethics@cisco.com հասցեով։

Հակակոռուպցիոն՝

• Գլոբալ Հակակոռուպցիոն ուսուցում

• Ստացում. Նվերների ստացման բացահայտման գործիք

• Տրամադրումը. GTE բացահայտման գործիք

• Նվերներ տալու, ճամփորդության և ժամանցային քաղաքականություն

Cisco-ի հանրային հատված՝

• ԱՄՆ Դաշնային առևտուր (Էթիկայի օրենքների համապատասխանության ուղեցույց)

• ԱՄՆ Հանրային հատվածի հյուրասիրության ուղեցույցներ

• ԱՄՆ քաղաքական ավանդի գործիք

Արտահանման ռեսուրսներ՝

• Cisco-ի գլոբալ արտահանում և տեխնոլոգիայի վերահսկման խումբ

• Cisco-ի Իրավական գլոբալ արտահանման առևտրի թիմ 

Գաղտնիության ռեսուրսներ՝

• Գաղտնիության գլխավոր գրասենյակ 

• Գաղտնիության թիմ

• S&TO Կրթական կենտրոն - Տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության կրթություն

• Privacy Sigma Riders (պոդքաստներ)

Cisco-ն և իր դուստր ձեռնարկությունները վճռական են 
մասնակցելու միջազգային ջանքերին՝ պայքարելու փողերի 
լվացման և ահաբեկչական ու քրեական գործունեությունները 
ֆինանսավորելու դեմ։ Սա նաև ներառված է Cisco-ի իրավական 
պարտավորություններում՝ տարբեր իրավասությունների 
մեջ։ Որոշ երկրներում Cisco-ի աշխատակիցները անձամբ 
պարտավոր են աջակցելու փողերի լվացման կանխարգելմանը և, 
համապատասխանության դեպքում, նրանք պետք է նկատի առնեն 
Cisco-ի Փողերի լվացման (AML) և Ահաբեկչության ֆինանսավորման 
դեմ քաղաքականությունների և գործելակերպերի կարևորությունը։ 
Այս հարցում Cisco-ի որոշ պարտավորությունները ներառում են՝ 
AML քաղաքականության և գործելակերպերի պահպանությունը և 
հաճախորդների սկրինինգի իրականացումը՝ վստահ լինելու համար, 
որ Cisco-ն գործարքներ չի իրականացնում ԱՄՆ և միջազգային 
պատժամիջոցներին ենթարկված անձանց և իրավաբանական 
սուբյեկտների հետ։

Անհրաժեշտության դեպքում, մենք 
իրականացնում ենք մեր իրավունքները

Cisco-ն իրավունք է վերապահում կապվել իրավական մարմինների հետ, 
երբ ողջամիտ կասկած կա, որ հանցագործություն է կատարվել ներկայիս 
կամ նախկին աշխատակցի կողմից՝ կապված Cisco-ի աշխատավայրի 
հետ։ Եթե տեղական օրենքը հակասում է մեր COBC-ին, ապա անհրաժեշտ 
է կատարել տեղական օրենքի պահանջները: Սակայն եթե մեր COBC-
ին հակասում է տեղական բիզնես գործելակերպը, ապա անհրաժեշտ 
է կատարել մեր COBC-ի պահանջները: Կասկածի դեպքում օգնություն 
խնդրեք։

Փողերի լվացման դեմ օրենքներ

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Ես ճշգրիտ և բարոյական եմ մեր ֆինանսների հարցում

Որպես Cisco-ի աշխատակից, մենք բոլորս պետք է խթանենք ազնվությունը ընկերության մեջ՝ Cisco-ի ներսում և դրսում բաժնետերերի հանդեպ պարտավորություններ 
ստանձնելով։ Սա ներառում է միջազգային ֆինանսական և հաշվապահական քաղաքականությունների մասին տեղյակ լինելը և դրանց հետևելը։ Ֆինանսական 
տեղեկությունների ժամանակին և ճշգրիտ կերպով մշակումը և դրանց հաշվետվությունը ոչ միայն պահանջվում է օրենքով, այլ դա հանդիսանում է նաև մեր առաքելության 
հիմքը՝ բիզնեսում լինել ազնիվ և բարոյական։

Ես ուղղակիորեն չեմ աշխատում ֆինանսական 
տվյալների և գործողությունների հետ, սա ի՞նձ էլ է 
վերաբերվում։ Այո։

Cisco-ի ֆինանսների հետ լինել պատասխանատու և ճշգրիտ։
Cisco-ի բոլոր աշխատակիցները անձամբ պատասխանատու են 
ընկերության հետ կապված ցանկացած միջոցների համար, որոնք 
նրանք վերահսկում են կամ ծախսում։ Ընկերության միջոցները 
պետք է միմիայն օգտագործվեն Cisco-ի բիզնեսի նպատակներով։ 
Յուրաքանչյուր աշխատակից պետք է ապահովի, որ ցանկացած 
ծախսի դիմաց մենք ստանում ենք արժեք, ինչպես նաև պետք 
է պահպանի ճշգրիտ և ժամանակին արված գրառումներ։ Սա 
ներառում է երրորդ կողմից ձեռք բերված որևէ բան։ Cisco-ի 
միջոցների օգտագործման վերաբերյալ փաստաթղթերի կամ 
տվյալների թաքցնելը, կեղծելը, խեղաթյուրելը կամ փոփոխելը 
համարվում է COBC-ի խախտում։

Հետևեք Cisco-ի ծախսերի հայտարարագրման քաղաքականությանը։ 
Cisco-ի աշխատակիցները պարտավոր են ենթարկվել Գլոբալ 
ծախսերի քաղաքականության և այլ համապատասխան 
քաղաքականություններին, ինչպիսիք են՝ ճամփորդությունը, 
հանդիպումները և միջոցառումները, գնումները և այլն։ Հատկապես, 
աշխատակիցները, առկայության դեպքում, պետք է ներկայացնեն 
բոլոր բիզնես ծախսերը հաստատված գործիքների միջոցով (օրինակ՝ 
Cisco-ի ծախսերի մասին զեկուցման գործիք) կամ ձեռքով լրացնեն 
պահանջի ձևաթուղթը, որտեղ ավտոմատ գործիքներ նախատեսված 
չեն։ Cisco-ի աշխատակիցները պետք է ճշտորեն դասակարգեն 
ծախսերը և ժամանակին դրանք ներկայացնեն (ծախսը տեղի 
ունենալուց հետո 30 օրվա ընթացքում): Գործարքի մասին չհայտնելը, 
դրա բնույթի փոփոխությունը, կեղծ և ոչ ճիշտ փաստաթղթերի 
ստեղծումը, օրինակ՝ բիզնեսին չվերաբերող կամ չհաստատված 
ծախսերի պահանջը, խստորեն արգելվում է։

Հետևեք Cisco-ի գնումների քաղաքականությանը: Cisco-ի 
անունից ապրանքներ կամ ծառայություններ գնելիս՝ Cisco-ի 

աշխատակիցներից պահանջվում է հետևել Անուղղակի գնումների 
քաղաքականության պահանջներին: Գնման պատվերը պետք 
է բացվի և հաստատվի նախքան Cisco-ն կներգրավվի որևէ 
աշխատանքի մեջ վաճառողի կամ մատակարարի հետ՝ բյուջեի ճիշտ 
տեղաբաշխումն ապահովելու համար: Բացի այդ, հաշվեգրումները 
պետք է կատարվեն միայն ապրանքների կամ ծառայությունների 
ստացման ժամանակահատվածում:

Ճշտորեն գրանցեք վաճառքի բոլոր գործարքները։ Գլոբալ գրանցման 
քաղաքականությունը սահմանում է վաճառքի գործարքների 
չափանիշների արձանագրումը, որպես գրանցված, և Ոչ-ստանդարտ 
գործարքների քաղաքականությունը ներկայացնում է մշակման և 
հաստատման պահանջները ցանկացած ոչ-ստանդարտ վաճառքի 
պայմանների համար։ Այս և այլ եկամուտների ճանաչման 
վերահսկման բացառությունները և շեղումները պետք է հաստատված 
լինեն Cisco-ի համապատասխան ղեկավար մարմնի կողմից։ 
Այս վերահսկումների խախտումները, օրինակ՝ չթույլատրված 
հանձնառությունները, կողքից կամ «փափուկ» գրանցումները 
համարվում են լուրջ միջադեպեր։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Օրինական գրառումներից դուրս կամ "Կայանված" միջոցներ։ Cisco-ն 
պահանջում է իր հաշվապահական փաստաթղթերի և գրառումների 
պատշաճ վարում՝ որպեսզի դրանք ճշգրտորեն և ամբողջությամբ 
արտացոլեն կազմակերպության գործարքներն ու ֆինանսական 
վիճակը։ Օրինական գրառումներից դուրս միջոցներ համարվում 
են այն միջոցները, որոնք ոչ պատշաճ կերպով դրվել և պահվում են 
ոչ-Cisco-ի հաշվում, որտեղ միջոցների օգտագործումը շարունակվում 
է ղեկավարվել Cisco-իաշխատակիցների կողմից՝ առանց 
պատշաճ թափանցիկության, լիազորության, փաստաթղթագրված 
ժամկետների և պայմանների և համապատասխան հաշվապահական 
հաշվառման Cisco-ի հաշվապահական փաստաթղթերում և 
գրառումներում՝ համաձայն ընկերության քաղաքականություններին։ 
Օրինական գրառումներից դուրս միջոցների հիմնումն ու 
պահպանումը կամ օրինական գրառումներից դուրս միջոցների 
օգտագործումը կամ նման միջոցների հետ կապված որևէ 
գործընթացների, համակարգերի կամ տվյալների շրջանցման կամ 
կեղծման փորձերը համարվում են լուրջ խախտում։ Օրինակ, Դուք 
վաճառողին չպետք է տրամադրեք կանխավճար՝ օգտագործելու 
այն աշխատանքների չծախսված բյուջեն, որոնք պետք է կատարվեն 
հետագա եռամսյակներում:

Ֆինանսական հաշվետվության պարտականություններ 
ունեցող աշխատակիցներ

COBC-ից բացի, մեր ԳԳՏ-ն, Ֆինանսների տնօրենն ու 
Ֆինանսների բաժնի բոլոր աշխատակիցներն ունեն հատուկ 
պարտավորություններ՝ համաձայն Ֆինանսական պաշտոնյայի 
վարքագծի կանոնների: Այս կառավարվող կանոնները ներառում 

են տեղեկությունների տրամադրումը, որը ճիշտ է, ամբողջական, 
օբյեկտիվ, համապատասխան և հասկանալի։ Այս անձիք պետք է 
ամրապնդեն մեր ընկերության պարտավորությունը՝ տրամադրելու 
Cisco-ի ֆինանսական տվյալների և վիճակի մասին  անաչառ 
և ժամանակին հաշվետվություն։ Խախտումները՝ ներառյալ  
Ֆինանսական պաշտոնյայի վարքագծի կանոնների պոտենցիալ 
խախտումները չհայտնելը, կդիտվեն որպես լուրջ կարգապահական 
խախտում և կարող են հանգեցնել անձնակազմի որոշ գործողության, 
ներառյալ՝ աշխատանքից հեռացումը։ Եթե կարծում եք, որ խախտում 
է տեղի ունեցել, խնդրում ենք կապվել Իրավաբանական բաժնի հետ, 
գրել ethics@cisco.com հասցեով կամ դիմել Տնօրենների խորհրդի 
աուդիտի հանձնաժողովին։ Ինչ վերաբերում է COBC-ին, Cisco-ի 
քաղաքականությանը հակառակ է վրեժխնդիր լինել աշխատակցի 
հանդեպ՝ օրենքի ցանկացած պոտենցիալ կամ իրական խախտման 
վերաբերյալ բարեխղճորեն հայտնելու համար։

Հարցրեք կամ 
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Լրացուցիչ ռեսուրսներ

• Հաշվեգրված պարտավորությունների 
քաղաքականություն

Այլ հարցեր կամ մտահոգություններ ունենալու 
դեպքում, աջակցության համար կապվեք  
ethics@cisco.com հասցեով։

ՀՈՒՇՈՒՄ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
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Իսկ ի՞նչ 
կլինի, եթե...

Ի՞նչ կլինի, եթե իմ մենեջերը 
ճնշում է գործադրում իմ վրա՝ 
«թվերը սարքելու» համար։ Ձեր 

պարտականությունն է լինել ազնիվ և ճշգրիտ։ Եթե զգում եք, 
որ Ձեզ ստիպում են այլ կերպ վարվել, գրեք ethics@cisco.com 
հասցեով, կապվեք Իրավաբանական բաժնի կամ Կադրերի 
բաժնի հետ: Դուք կարող եք կապվել նաև Տնօրենների 
խորհրդի Աուդիտի կոմիտեի հետ։ Եթե Դուք Ձեզ հանգիստ չեք 
զգում ներքին ալիքներից օգտվելուց, աշխարհի ցանկացած  
վայրում Դուք կարող եք օրվա ցանկացած ժամին զանգահարել 
EthicsLine--ի բազմալեզու ծառայությանը: 

Ի՞նչ կլինի, եթե ես կասկածեմ, որ գործարք է իրականացվում 
առանց գնման օրդերի կամ վերջնական օգտագործողին նշելու։ 
Ուղղակի վաճառքի դեպքում, բոլոր գործարքները պետք է 
ուղեկցվեն գնորդի կողմից ներկայացվող գնման ակտի։ Եթե 
վաճառքը իրականացվում է գործընկերոջ կամ վերավաճառողի 
միջոցով, տեղում աշխատող թիմերը պարտավոր են 
տեղեկացնել գործընկերոջը կամ վերավաճառողին, որ բոլոր 
վաճառքները վերջնական են և պետք է ունենան վավեր գնման 
օրդեր կամ վերջնական օգտագործողի նշումներ։ Այս վաճառքի 
գրառումներն ապահովում են ֆինանսների ճշգրտությունը 
և պաշտպանում են ընկերությանը այնպիսի պատվերներ 
կատարելուց, որոնք չեն համապատասխանում CISCO-ի՝ 
պատվերների ընդունման չափանիշներին: 

Անմիջապես տեղեկացրեք Ձեր Վաճառքի ֆինանսավորման 
վերահսկիչին, եթե ստանաք տեղեկություններ այնպիսի 
պատվերների մասին, որոնք կատարվում են առանց պատշաճ 

փաստաթղթավորման, որպեսզի ձեռնարկվեն համապատասխան 
քայլեր։ Գնման օրդերի պահանջվող մասերի վերաբերյալ հղում 
կատարեք Գլոբալ գրանցման քաղաքականությանը։ 

Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են գործարքի մեջ մտնել և վաճառել 
ապրանքներ կամ ծառայություններ վերավաճառողին, որը 
լիազորված չէ այն ստանալու համար կամ առանձնահատուկ 
զեղչի մրցակցային նպատակներից տարբերվող նպատակներով։ 
Սրա արդյունքը կարող է լինել ապրանքի ուղղորդումը 
դեպի «սև շուկա»՝ վնաս պատճառելով Cisco-ի լեգիտիմ 
վերավաճառողներին և ծառայության հնարավոր չարաշահում։ 
Եթե կարծում եք, որ ապրանքները / ծառայությունները վաճառվել 
են հաստատված գործարքից դուրս կամ չգրանցված կամ 
կասկածելի վերավաճառողի միջոցով, կապվեք Ապրանքանիշի 
պաշտպանության և ethics@cisco.com  -ի հետ: Cisco-ի 
վերավաճառողի հետ որևէ շահերի բախումը պետք է նույնպես 
հայտնվի ethics@cisco.com -ին։

Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են կազմել մի գործարք, որտեղ 
հաճախորդը կարող է ընտրել միայն մեծ զեղչերով ապրանքներ։ 
Այսպիսի իրավիճակը կոչվում է «հատուկ ընտրություն» և այն չի 
թույլատրվում։ Սա կարող է հանգեցնել զեղչի արտահոսքի կամ 
ապրանքի ուղղորդման։ Եթե կարծում եք, որ Ձեզ խնդրում են այս 
տեսակի գործարք կազմել, դիմեք Ձեր ֆինանսական վերահսկիչին 
կամ ethics@cisco.com։
 
Ծախսերը պետք է վճարվեն այն ժամանակահատվածում, երբ 
նրանք գոյացել են։ Ծախսերը պետք է վճարվեն կամ հաշվեգրվեն 
այն ամսում, երբ դրանք կատարվել են։ Այլ եռամսյակից մնացած 

չօգտագործված միջոցները ծախսելու փորձերը կարող են ստեղծել 
"կայանված" միջոցների իրավիճակ, որտեղ Cisco-ի միջոցները ոչ 
ճշգրտորեն են գրանցվում, և այն միանգամայն արգելված է։

Ի՞նչ կլինի, եթե ինձ խնդրել են ներառել լրացուցիչ զեղչեր 
գործընկերոջ կամ հաճախորդի հետ մի գործարքի մեջ, երբ 
զեղչը նախատեսված է օգտագործել Cisco-ի ապագա ծախսերի 
համար (ապրանքներ, ծառայություններ, մարքեթինգային 
հիմնադրամներ կամ ծրագրեր)։ Cisco-ի աշխատակիցները 
չպետք է ուղղորդեն գործընկերներին կամ հաճախորդներին 
տրամադրվող ֆինանսական միջոցների օգտագործումը, առանց 
պատշաճ թափանցիկության, լիազորության, փաստաթղթագրված 
ժամկետների և պայմանների և համապատասխան 
հաշվապահական հաշվառման Cisco-ի հաշվապահական 
փաստաթղթերում և գրառումներում։ Այս գործարքների հետ 
պատշաճ վերաբերմունքի պահանջների համար հղում կատարեք 
Նորարարության և խրախուսման միջոցների համար գլոբալ 
եկամուտների քաղաքականությանը։
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Մեր պարտավորությունը ազնվության նկատմամբ

Հաճախորդի փորձառությունը և Որակը կարևոր է.

Ես պարտավոր եմ հասկանալ, թե ինչպես է իմ դերը ազդում 
հաճախորդների վրա։ Ես կգործեմ Հաճախորդի փորձառությունը 
նկատի առնելով՝ լավագույնս հասնելով մեր հաճախորդների 
նպատակներին և ցանկալի արդյունքներին, հեշտացնելով իրենց 
շփումը Cisco-ի հետ, առաքելով բարձրագույն մակարդակի 
ապրանքներ, ծառայություններ և լուծումներ և ստեղծելով 
հաճելի ընդհանուր փորձառություն։ Ես համաձայն եմ հետևելու 
Որակի քաղաքականությանը և Բիզնեսի կառավարման 
քաղաքականությանը, որտեղ նկարագրված է որակի և մեր 
հաճախորդների հանդեպ մեր նվիրվածությունը։ Լրացուցիչ 
տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել քաղաքականության 
և գործելակերպի կենտրոնի և Հաճախորդի փորձառության կայքերը։

Կորպորատիվ սոցիալական պարտավորություն.

Ես գործում եմ՝ համաձայն մեր Կորպորատիվ սոցիալական 
պարտավորությունների (CSR) սկզբունքների։ Կորպորատիվ 
սոցիալական պարտավորությունը ինտեգրվել է մեր գործարար 
ռազմավարության և ֆունկցիաների մեջ։ Այն հիմք է հանդիսանում 
մեր նպատակի, մեր մշակույթի և թե ինչպես ենք մենք ներդրումներ 
կատարում մեր ռեսուրսներով։ Մենք կենտրոնացնում ենք մեր 
ուշադրությունը մեր բիզնեսին ավելի համապատասխան խնդիրների 
վրա և որտեղ, մեր կարծիքով, մենք կարող ենք ամենամեծ 

ազդեցությունն ունենալ։ Արդարության և ներգրավվածության մեր 
մշակույթից, ապագայի աշխատանքի համար հմտությունների 
ստեղծման մեջ ռազմավարական ներգրումներից և համաշխարհային 
մատակարարման շղթայի կառավարման ձևից մինչև 
բնապահպանական կայունության աջակցությունը, մեր CSR և 
գործարար ռազմավարությունները սերտորեն ինտեգրված են։

Cisco-ն գնահատում է մարդու իրավունքները։ Մեր Գլոբալ 
մարդու իրավունքների քաղաքականությունը, որը մենք 
պահպանում ենք 2012թ.-ից ի վեր, հայտնի է միջազգային 
մարդու իրավունքների շրջանակներում, ներառյալ՝ Մարդու 
իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը (UDHR), Միջազգային 
զբաղվածության ընկերության (ILO) հիմնական աշխատանքային 
ստանդարտները, և UN Global Compact։ Մեր քաղաքականությունն 
արտացոլում է ներ նվիրվածությունը կիրառելու ՄԱԿ-ի Բիզնեսի 
և մարդու իրավունքների սկզբունքները, որը պարզաբանում է 
հարաբերությունները մարդու իրավունքների պաշտպանության 
պետության պարտավորության և մարդու իրավունքները հարգելու 
կորպորատիվ պատասխանատվության միջև։ Մենք պարբերաբար 
գնահատում և զբաղվում ենք մարդու իրավունքների հետ կապված 
խնդիրներով մեր աշխատանքային գործունեության մեջ և 
համայնքներում, որտեղ մենք գործում ենք։ Իմացեք ավելին՝ անցնելով 
Մարդու Իրավունքների վերաբերյալ ուսուցումը, որը կարող եք գտնել 
Ուսուցման կառավարման համակարգում:
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• Կորպորատիվ սոցիալական պարտավորություն
• Կորպորատիվ գործեր
• Կորպորատիվ որակի քաղաքականություն
• Բիզնեսի կառավարման համակարգ

ԳՈՐԾԻՔՆԵՐ
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Մենք խթանում ենք Cisco-ի ապրանքների և ծառայությունների ճիշտ օգտագործումը։ Cisco-ն մեծապես 
աջակցում է ազատ արտահայտմանը և բաց շփմանը՝ ինտերնետով։ Մենք հավատացած ենք, որ 
ազատությունները, որոնք գալիս են կապի միջոցներով, ներառյալ տեղեկատվության հասանելիության 
միջոցով, շատ կարևոր են մարդու իրավունքների պաշտպանության և առաջխաղացման համար։

Տեղեկատվական և կապի տեխնոլոգիաների համակարգերի ստեղծման մեր նպատակն էր՝ ընդլայնել 
մուտքը դեպի տեղեկատվություն և աջակցել նորարարությանը։ Այս նպատակին հասնելու համար, մենք 
ստեղծում ենք մեր ապրանքները բաց, գլոբալ չափանիշներով, որոնք, մեր կարծիքով, շատ կարևոր են 
հաղթահարելու համար գրաքննությունը, պաշտպանելու տվյալները և գաղտնիությունը և պահելու 
աշխարհը մշտական և ապահով կապի մեջ։ Մենք պաշտպանում ենք արտահայտվելու ազատությունը և 
գաղտնիության պաշտպանությունը, որոնք, ըստ մեզ, սկզբունքային են հաջող բիզնես նորարարության և 
ծաղկող հասարակության համար։

Մենեջերի դերը

Cisco-ի մենեջերները առաջնորդի պարտականություններ ունեն՝ լավ օրինակ ծառայելով, խրախուսելով 
«Գիտակից մշակույթը» և բաց ու անկեղծ շփման մթնոլորտը՝ առանց վրեժխնդրության վախի, և արագ 
արձագանքելով իրենց ուշադրությանը ներկայացրած բարոյական խնդիրներին։ Ակնկալվում է, որ 
նրանք կխրախուսեն Cisco-ի բարոյական մշակույթը և երբեք չեն ուղղորդի աշխատակցին այնպիսի 
արդյունքների հասնել, որոնք խախտում են Cisco-ի քաղաքականությունները, COBC-ին կամ օրենքը։

Նրանք նաև ընկերության անունից տարբեր գործարքների հաստատման պարտավորություններ 
ունեն։ Որպես մենեջեր կամ մենեջերի լիազոր, Դուք ունեք կարևոր ֆիդուցիար պարտականություններ՝ 
ապահովելու համար, որ քաղաքականության պահանջներին հետևում են։

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն

http://csr.cisco.com/
http://wwwin.cisco.com/c/cec/organizations/csr.html
https://docs.cisco.com/share/proxy/alfresco/url?docnum=EDCS-863315&ver=approved
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Լրացուցիչ 
տեղեկություններ

Հարցրեք կամ 
հայտնեքCisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն
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Հարակից քաղաքականություններ, գործիքներ և կայքեր

Հարգել ուրիշներին
• Թմրադեղեր և ալկոհոլ աշխատավայրում քաղաքականություն
• HR քաղաքականություններ
• Հավասար աշխատանքային իրավունքների և դրական գործողության 

քաղաքականություններ
• Ոտնձգությունը աշխատավայրում

Ես պատասխանատու կերպով եմ օգտագործում ռեսուրսները
• Սոցիալական ցանցերի և թվային մեդիայի քաղաքականություն
• Cisco-ի միջոցների օգտագործում

Շահերի բախում
• Շահերի բախում, Արտաքին խորհուրդների և Ներդրումների 

քաղաքականություն
• Աջակցության ուղեցույց
• EBoard և Ներդրումների բացահայտման գործիք
• Շահերի բախման բացահայտման գործիք

Տրամադրում և զվարճություն
• Ստացում. Նվերի ստացման բացահայտման գործիք
• Տրամարդում. GTE բացահայտման գործիք
• Նվերների, ճամփորդության և զվարճության քաղաքականություն
• Գլոբալ աշխատակցի ճամփորդության քաղաքականություն

• Գլոբալ ծախսերի քաղաքականություն
• ԱՄՆ Հանրային հատվածի հյուրասիրության ուղեցույցներ
• Բարեգործական նվիրատվության քաղաքականություն

Տվյալների պաշտպանություն
• Վստահության կենտրոն
• Գլոբալ անձնական տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության 

քաղաքականություն
• Բիզնեսի անձնական տվյալների պաշտպանության և գաղտնիության 

քաղաքականություն
• Տվյալների գաղտնիության ստանդարտ
• Գլոբալ HR տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն

Տվյալների պաշտպանության լրացուցիչ տեղեկություններ
• Արձանագրությունների կառավարման քաղաքականություն
• Էլեկտրոնային տեղեկությունների հեռացման քաղաքականություն
• Էլ. նամակների պահպանման և կառավարման քաղաքականություն
• Բաց աղբյուրների քաղաքականություններ և ուղեցույցներ

Օրենքներին և կանոնակարգերին հետևում
• Գլոբալ հակակոռուպցիայի և կաշառակերության քաղաքականություն
• Գլոբալ հակակոռուպցիայի քաղաքականություն գործընկերների 

համար

• Ինսայդերական առևտրի քաղաքականություն
• Երրորդ կողմի ծրագրի օգտագործման և տարածման 

քաղաքականություն 
• Տվյալների պաշտպանության քաղաքականություն

Ֆինանսական էթիկա և ազնվություն
• Գլոբալ գրանցման քաղաքականություն

Ազնվություն
• Որակի քաղաքականություն
• Գլոբալ մարդու իրավունքների քաղաքականություն

Լրացուցիչ էթիկայի կանոններ
• Ֆինանսական պաշտոնյայի էթիկայի կանոններ
• ԱՄՆ Հանրային հատվածի էթիկայի կանոններ՝
• E-Rate ծրագրի ուղեցույցներ ԱՄՆ K-12 դպրոցների և գրադարանների 

հետ աշխատելու համար
• Մատակարարի վարվելակերպի կանոններ
• Մատակարարի էթիկայի քաղաքականություն

Գործարար վարքագծի կանոններում նշված քաղաքականությունները թվարկված են ստորև և կարող են հասանելի լինել Քաղաքականության և գործելակերպի կենտրոնում։

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք
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Բառարան

Անձնական տվյալներ։ Ցանկացած տեղեկություն, որ կարող է 
օգտագործվել՝ պարզելու համար անձի ինքնությունը, կոնտակտները 
կամ տեղակայումը։

Ընկերության միջոցներ։ Դա կարող են լինել նյութական կամ ոչ 
նյութական իրերը, ներառյալ՝ Cisco-ի տարածքները, սարքերը և 
պարագաները՝ դրամ, ապրանքներ, համակարգչային համակարգեր և 
ծրագրեր, պատենտներ, Ապրանքանիշեր և հեղինակային իրավունք, 
այլ հեղինակային իրավունք պարունակող տեղեկությունները և 
աշխատակցի աշխատաժամեր։

Ընտանիքի անդամ/բարեկամ Ներկայիս կամ նախկին ամուսին/կին, 
ընտանեկան զուգընկեր, միասին բնակվող անձ կամ նրա համարժեք, 
երեխա, խորթ երեխա, թոռ, ծնող, խորթ ծնող, սկեսուր կամ սկեսրայր, 
փեսա, հարս, տատիկ, պապիկ, մեծ տատիկ և մեծ պապիկ, եղբայր, 
քույր, կես-եղբայր, կես-քույր, խորթ եղբայր/քույր, տեքր, տալ, 
մորաքույր/հորաքույր, հորեղբայր/քեռի, քրոջ կամ եղբոր աղջիկ, 
քրոջ կամ եղբոր տղա, առաջին զարմիկ (մորաքրոջ/հորաքրոջ կամ 
հորեղբոր/քեռու երեխա)։

Կաշառք։ Պետական պաշտոնյային կամ ընկերության 
ներկայացուցչին արժեքավոր բան տալը կամ տալու առաջարկը՝ 
գործարք կնքելու կամ պահպանելու, որևէ տեսակի անպատշաճ 
առավելություն ապահովելու կամ այլ կերպ Cisco-ին վերաբերող 
որոշման վրա ազդելու նպատակով։

Կարևոր ոչ-հանրային տեղեկություններ։ Ոչ-հանրային 
տեղեկություններ, որոնք ողջամտորեն հավանական է, որ ազդեն 
ընկերության արժետոմսերի գնման, վաճառքի կամ պահման մասին 
ներդրողի որոշման վրա։

Հեղինակային իրավունքի նյութեր։ Երրորդ կողմի հեղինակային 
իրավունք պարունակող նյութերը կարող են ներառել գրավոր 
աշխատանքները, աղյուսակները, պատկերները, տեսանյութերը, 
երաժշտությունը, ծրագրերը և աուդիո ձայնագրությունները, կարող 
է լինել ամբողջական աշխատանք կամ դրա մի մասը։ Բացի այդ, 
երրորդ կողմի հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող 
է տարածվել նյութերի վրա, անկախ նրանից, թե դրանց վրա կար կամ 
չկար հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցում։

Մատակարար։ Cisco-ին ցանկացած ապրանք կամ ծառայություն 
վաճառող, ներառյալ՝ խորհրդատուներ կապալառուներ և 
գործակալներ, ինչպես նաև ցանկացած մատակարար, որին Cisco-ն 
նպատակ ունի ակտիվորեն օգտագործել, անգամ եթե նրան դեռևս 
գործ չի պատվիրվել։

Նվերներ, ճամփորդություն և զվարճություն. Ցանկացած 
արժեքավոր բան կամ նպաստի որևէ ձև, որը ներառում, սակայն չի 
սահմանափակվում հետևյալով՝  

• Կանխիկ կամ կանխիկին համարժեք, նվեր քարտեր, 
փոխառություններ, նվերներ կամ շահումներ

• Աշխատանքի տեղավորման առաջարկներ կամ ապագայում 
աշխատանքի տեղավորման խոստում (անձին կամ իր որևէ 
բարեկամին)

• Ապրանքի կամ ծառայության նպաստավոր պայմաններ կամ 
ապրանքի զեղչեր

• Ժամանցի/հյուրասիրություն (ճանապարհի, հյուրանոցի, ուտելիքի, 
օրապահիկի կամ ճամփորդության կամ հանգստյան տանը մնալու 
ծախսերի, սպորտային կամ ժամանցային միջոցառումների տոմսերի 
վճարում)

• Տրանսպորտային միջոցների կամ արձակուրդի վայրերի 
օգտագործում

• Միջոցառումների զեղչված կամ անվճար տոմսեր

• Ծառայություններ, անձնական բարեհաճություն կամ տան 
վերանորոգում

• Ապրանքներ, ծառայություններ, Cisco-ի սարքերի օգտագործում, 
գույքի կամ շինությունների օգտագործում կամ բարենպաստ այլ 
պայմաններ

• Քաղաքական կամ բարեգործական նվիրատվություններ

• Cisco-ն հետ կապ ունեցող ընկերությունում բաժնետոմսերի, 
օպցիոնների կամ ցանկացած այլ ձևի գույք կամ բաժնետոմսերի 
ուղղակի գնման հնարավորություն («ընկերների և ընտանիքի 
բաժնետոմսերի») 

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք
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Ոտնձգություն/Ահաբեկում Ոտնձգությունը՝ դա ցանկացած անցանկալի վարքն է, որը ստեղծում է 
ահաբեկող, թշնամական կամ վիրավորական աշխատանքային միջավայր, կամ, որ նպատակ ունի 
կամ ազդեցություն անհիմն խոչընդոտել անհատի աշխատանքային պարտականության կատարումը։ 
Օրինակները ներառում, սակայն չեն սահմանափակվում հետևյալով՝

• Նսեմացուցիչ կամ գռեհիկ բնույթի բանավոր կամ գրավոր մեկնաբանություն և/կամ տեսողական վարք 
(օրինակ՝ ծաղրանկար կամ ձեռքի շարժումներ)

• Ֆիզիկական վարք, այդ թվում՝ նորմալ շարժման արգելափակում, զսպում, հպում կամ այլ ագրեսիվ կամ 
ահաբեկող ֆիզիկական վարքագիծ

• Սպառնալիք կամ պահանջ, որ անհատը ներկայացնի կամ կատարի որոշակի գործողություններ, որոնք 
ողջամտորեն կապված չեն աշխատանքի կատարման հետ՝ աշխատանքը պահելու կամ ստանալու 
համար, այլ կորստից խուսափելու համար կամ, որպես աշխատանքային նպաստների, անվտանգության 
կամ առաջխաղացման պայման

• Վրեժխնդրություն՝ ոտնձգության մասին զեկուցելու համար, աջակցելու համար մեկ այլ աշխատակցի, 
որպեսզի հաղորդի ոտնձգությունների մասին կամ մասնակցելու ոտնձգության բողոքին վերաբերող 
հետաքննությանը

• Ապօրինի սեռական ոտնձգություն, ինչպես, օրինակ՝ անցանկալի առաջարկներ, սեռական 
բարեհաճության խնդրանքներ և սեռական բնույթի այլ բանավոր, գրավոր, տեսողական կամ ֆիզիկական 
վարքագիծ, - որը ցանկացած առումով ազդում է աշխատանքի վրա 

Պետական կամ պետությանը պատկանող կամ պետության կողմից կառավարվող սուբյեկտ.
• Ցանկացած ազգային, գավառական, տարածաշրջանային կամ տեղական օրենսդիր, գործադիր կամ 

իրավական մարմին։

• Պետության կողմից ֆինանսավորվող ցանկացած կազմակերպություն, օրինակ՝ հատուկ 
օրենքով հիմնված շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններ, դպրոցներ, համալսարաններ, 
առողջապահական հիմնարկներ, ոստիկանություն, զինվորական սուբյեկտներ, կառավարական 
թույլտվություններ, հաստատումներ կամ լիցենզիաներ և այլն։

• Ցանկացած պետական ձեռնարկություն (SOE) և/կամ պետական միջոցներ (կազմակերպություն, 
ղեկավարվում է կառավարության կողմից և կազմակերպությունը կատարում է պետական գործառույթ)

• Հանրային (կիսա-կառավարական) միջազգային կազմակերպություն (օրինակ՝ Միավորված ազգերի 
կազմակերպություն, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Աֆրիկյան Միություն և այլն)

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք



39    Cisco Systems, Inc. Գործարար վարքագծի կանոններ 2019

Լրացուցիչ ռեսուրսներ

Էթիկայի գրասենյակ
• Էթիկայի գրասենյակ
• Հայտնեք մտահոգությունները/EthicsLine
• Էթիկայի ծրագիր
• Քաղաքականության և գործընթացի կենտրոն

Cisco HR
• hrprivacy@cisco.com

Գլոբալ հանրային սեկտորի համապատասխանության գրասենյակ
• publicsectorcompliance@cisco.com

Գլխավոր խորհրդատու
• generalcounsel@cisco.com

Cisco-ի ներդրողների հետ կապ
• Արտաքին
• Գլոբալ վերլուծաբանի հետ կապ
• Կորպորատիվ հանրային հարաբերություններ

Cisco-ի Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի կոմիտե
Էլ. հասցե՝ auditcommittee@external.cisco.com
Փոստային հասցե՝ Cisco Systems, Audit Committee
105 Serra Way, PMB #112
Milpitas, CA 95035

Անվտանգության և վստահության կազմակերպություն
• Անվտանգություն և վստահություն
• Տվյալների պաշտպանության ծրագիր

Գաղտնիության թիմ
• Գաղտնիության գլխավոր գրասենյակ
• Հարցրեք privacy@cisco.com-ին

Առկա են լրացուցիչ վկայագրումներ/վերապատրաստումներ
• Պետական պաշտոնյաների հետ աշխատանք ԱՄՆ-ում — 

Ուսումնասիրեք ԱՄՆ Հասարակական հատվածի էթիկայի 
կանոնները

• Աշխատանք ԱՄՆ K-12 դպրոցների կամ ԱՄՆ գրադարանների 
հետ — Կարդացեք E-Rate ծրագրի ուղեցույցները

• Աշխատանք Ֆինանսական բաժնում — Կարդացեք Ֆինանսական 
պաշտոնյայի էթիկայի կանոնները 

• Աշխատանք գլոբալ վաճառքի/ մարկետինգի բաժնում ԱՄՆ-ից 
դուրս կամ գլոբալ հաշիվների հետ – Անցեք առցանց Գլոբալ հակա-
կոռուպցիոն և կաշառակերության E-ուսուցման դասընթացը:

Cisco-ն տրամադրում է բազմաթիվ ռեսուրսներ՝ էթիկայի հարցերին վերաբերող իրավիճակներում օգնելու համար։

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք
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Հարցրեք կամ հայտնեք

Դուք կարող եք գաղտնի կերպով կապվել Էթիկայի գրասենյակի հետ հետևյալ միջոցներով՝

Էլ. հասցե՝ Էթիկայի գրասենյակ՝ ethics@cisco.com

Առցանց՝ Էթիկայի ինտերնետային ձև, Cisco-ի աշխատակիցների,  
ոչ-աշխատակիցների և անանուն հայտարարությունների համար

Հեռախոս՝ բազմալեզու EthicsLine -ը հասանելի է օրը 24 ժամ, շաբաթը 
յոթ օր, ամբողջ աշխարհով մեկ, երկրում տեղակայված անվճար 
հեռախոսահամարներով։ EthicsLine-ը սպասարկվում է առաջատար, 
երրորդ կողմը ներկայացնող հաշվետվության ծառայություններ 
մատուցողի կողմից։ Զանգահարելիս՝ Դուք կարող եք մնալ անանուն*։ 
Սակայն քննությունը կարող է խոչընդոտվել, եթե քննիչը չկարողանա 
կապվել Ձեզ հետ լրացուցիչ տեղեկությունների համար։ *Խնդրում 
ենք նկատի ունեցեք. Որոշ երկրներում թույլ չի տրվում նմանատիպ 

մտահոգությունները հայտնել անանուն։

Սովորական փոստ՝ հարցերը և մտահոգությունները կարելի է 
գաղտնի կամ անանուն կերպով ներկայացնել նաև  
հետևյալ անհատական փոստային արկղին (PMB)՝ 

Cisco-ի համակարգեր, աուդիտի կոմիտե 
105 Serra Way, PMB #112, Միլպիտաս, Կալիֆորնիա 95035

Դուք կարող եք նաև կապվել Տնօրենների խորհրդի Աուդիտի 
կոմիտեի հետ՝ auditcommittee@external.cisco.com էլ. հասցեով

Վերաբերող քաղաքականություններ Բառարան Լրացուցիչ ռեսուրսներԲովանդակություն Հարցրեք կամ 
հայտնեք

mailto:ethics%40cisco.com?subject=
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Մենք խրախուսում ենք Ձեր կարծիքը Գործարար վարքագծի կանոնների ցանկացած մասի վերաբերյալ։ Խնդրում ենք ուղարկել էլեկտրոնային մեկնաբանությունները հետևյալ հասցեով՝ 
COBC@cisco.com

Վերջին վերանայում՝ ապրիլ 2019թ.
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