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Գործարար բարեվարքությունը 
ոչ միայն գործերը ճիշտ անելն է, 

այլև ճիշտ գործեր անելն է:



Լրատուն պատրաստվել է Միջազգային Մասնավոր 
Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի (CIPE) «Հայաստան. հզորացնել 
մասնավոր հատվածը ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու 
համար» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:

Լրատուի պատրաստման համար որպես աղբյուր օգտագործվել 
են հետևյալ համացանցային էջերը. www.cipe.org, www.gndi.org, 
www.ifc.org, www.ecgi.org, www.ecoda.org, www.forbes.com, 
www.corpgov.law.harvard.edu, www.heidrick.com 

Թողարկման վրա աշխատել են`  

Նարինե Մելիքյանը,
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն

Արմինե Խաչատրյանը,
Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի ծրագրերի 
օգնական

Անուշ Բալասանյանը
Լրատուի ձևավորող

Թողարկման ամսաթիվ` 

05.03.2021թ.

Թողարկող` 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն հիմնադրամ

Թողարկողի պետական գրանցման համար՝ 

286.160.04439

Թողարկողի կոնտակտային տվյալներ՝ 

ՀՀ, ք. Երևան, Գյուլբենկյան 30/3, գր. 129, 
(+374 99) 444 442, corpgov@corpgov.am
www.corpgov.am,  
www.businessintegrityclub.corpgov.am



1ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #1 (1) |

ՀԱՐԳԵԼԻ ԸՆԹԵՐՑՈՂ,

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն ուրախ է Ձեզ ներկայացնել Բիզնեսի բարեվարքության 

ակումբի լրատուն: 

Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը Հայաստանի գործարար համայնքի ներկայացուցիչների 

առաջին հավաքական նախաձեռնությունն է, որի առաքելությունն է բարեվարքության մշակույթի 

առաջխաղացմամբ բարելավել Հայաստանի գործարար միջավայրը, այն դարձնել ավելի թափանցիկ 

և պատասխանատու, ինչպես նաև հասկանալի ու ընկալելի թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան 

գործընկերների համար: Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը հետևելու է «ազնիվ մտքեր, իմաստուն 

խոսքեր և բարի գործեր» գաղափարախոսությանը:

Լրատուի այս թողարկման մեջ Դուք կգտնենք մանրամասն տեղեկատվություն Բիզնեսի 

բարեվարքության ակումբի ձևավորման անհրաժեշտության և նախաձեռնության խնդիրների մասին:

Լրատուի անդրանիկ թողարկումը հիմնականում Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի վերջին 

ամիսների գործունեության ամփոփումն է: Ներկայացրել ենք նաև մի շարք նյութեր, որոնք կարող 

են օգտակար լինել կորպորատիվ կառավարման Ձեր համակարգը բարելավելու, ինչպես նաև 

ժամանակակից միտումներն ընկալելու համար: 

Նախատեսում ենք, որ լրատուն Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամների համար դառնալու 

է հաղորդակցման միջոց: Որդեգրելով այս ուղենիշը` մենք փորձելու ենք լրատուի էջերում ավելի շատ 

տեղ հատկացնել Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամների կորպորատիվ իրականությանը: 

Դա կարող է լինել հարցազրույցների, հաջողության օրինակների ներկայացման, ակումբի անդամների 

կողմից բարձրացված հարցերի լուսաբանման և այլ եղանակներով:

Բարի ընթերցանություն:

Հարգանքով`

Նարինե Մելիքյան

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն
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ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ 
ԱԿՈՒՄԲԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը հայաստանյան գործարար 

համայնքի հակակոռուպցիոն հավաքական գործողության 

անդրանիկ նախաձեռնությունն է: 

Ինչպես հետևում է կարգախոսից` «Բարեվարքություն, վստահություն, ներդրումներ...», 

Ակումբը նպատակ է հետապնդում բարեվարքության հավաքական ջանքերի միջոցով 

բարելավել Հայաստանի գործարար միջավայրը, նպաստել դրա թափանցիկությանն ու 

հաշվետվողականությանը, բարձրացնել վստահությունը երկրի տնտեսական համակարգի 

նկատմամբ և այդ հիմքով աջակցել տնտեսություն երկարաժամկետ, համբերատար 

ու կառուցողական ներդրումների ներգրավմանը, նպաստել գործարար հատվածի 

կենսունակությանը և խթանել տնտեսական զարգացումը:  

Ակումբը բաց է ցանկացած կազմակերպության համար, որը խոսքով և գործով հարգում է 

բարեվարքության չափորոշիչներն ու պատրաստ է դառնալ դրանց ջատագովը: 

Ակումբին անդամագրվելու առաջին քայլը Հակակոռուպցիոն հռչակագրի ընդունումն 

է: Ակումբը միավորում է հայաստանյան գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին և 

խթանում է նրանց հավաքական գործողությունները կորպորատիվ կառավարմանն առնչվող 

խնդիրների շուրջ:  

Ակումբին անդամակցելը գործարար համայնքի ներկայացուցիչներին հնարավորություն 

կտա իրենց ներդրումն ունենալ Հայաստանի կորպորատիվ կառավարման միջավայրի 

բարելավման հարցում, ինչպես նաև առաջարկել կորպորատիվ կառավարմանն 

առնչվող խնդիրների լուծումներ։ Գործարար համայնքի մասնակից-ներկայացուցիչները 

հնարավորություն կունենան շփվելու միջազգային փորձագետների և պետական իրավասու 

մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Նրանք կստանան մասնագիտական աջակցություն 

բարելավելու սեփական կառավարման համակարգը և նպաստելու, որ լավ կառավարման 

գործելաոճը դառնա Հայաստանում գործարարությամբ զբաղվելու «խաղի կանոն»:  

https://sway.office.com/t3ErI3s5vF7F8O8H?ref=Link
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ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ`

Մոնիթորինգ 

և տարեկան 

գնահատումներ

Հակակոռուպցիոն 

հռչակագրի 

հիմնադրույթներին 

հետևում

Ակումբի 

անդամների 

կարողությունների 

զարգացում

Ակումբի 

անդամների 

իրազեկում և 

հաղորդակցություն

Շահերի 

պաշտպանություն 

և օրենսդրական 

նախաձեռնություն

Ակումբի 

ընդլայնում

ԲԻԶՆԵՍԻ 

ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ 

ԱԿՈՒՄԲ
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1. «Ագրիկոնցեպտ» ՓԲԸ,

2. Ագրոբիզնեսի և Գյուղի Զարգացման 

Կենտրոն Հիմնադրամ,

3. «Ագրոտրենդ» ՓԲԸ,

4. Ամերիկայի առևտրի պալատը 

Հայաստանում

5. «Արփա-Սևան» ԲԲԸ,

6. «Արեգակ» ՈւՎԿ ՓԲԸ,

7. «Բի-Դի-Օ Արմենիա» ՓԲԸ,

8. «Էյ-Էն Աուդիտ» ՓԲԸ,

9. «Լիկվոր» ՓԲԸ,

10. «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ,

11. Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն,

12. «Կուլտիվա» ՓԲԸ,

13. Հայաստանի Գործատուների 

Հանրապետական Միություն,

14. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ,

15. «Մենյու.էյէմ» ընկերություն,

16. «Մոդեքս» ՍՊԸ,

17. «Պողոսյան և գործընկերներ 

իրավաբանական գրասենյակ» ՍՊԸ,

18. «ՍմարթԱգրո» ՓԲԸ,

19. «ՍտեփԱփ» ՍՊԸ,

20. «Տելեկոմ Արմենիա» ՓԲԸ,

21. «Փի-Էյջ-Փի Փարթնըրզ» ՓԲԸ,

22. «Քարդ Ագրոկրեդիտ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ,

23. «Քարդ Ագրոսերվիս» ՓԲԸ,

24. «Ալֆա-ֆարմ» ՓԲԸ:

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ՆԵՐԿԱ 
ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐՆ ԵՆ` 
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Հավաքական գործողությունների կարևորագույն առավելությունն այն է, որ դրանց շնորհիվ 

ցանկացած կազմակերպություն` անկախ իր մեծությունից, գործունեության ոլորտից, 

զարգացման փուլից, հնարավորություն է ունենում դառնալ գործարար միջավայրի դրական 

փոփոխությունների իրական ջատագովը: 

2021 թվականի փետրվարի 5-ին տեղի ունեցավ Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի 

անդամների առաջին հանդիպումը, որին մասնակցեցին ավելի քան 30 կազմակերպության 

ներկայացուցիչներ: Հանդիպումը մասնակիցներին հնարավորություն տվեց ներկայացնել  

իրենց մոտեցումները և սպասումները Ակումբի ապագա գործունեության վերաբերյալ:

2021 թվականի փետրվարի 26-ին տեղի ունեցավ Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի 

անդամների հերթական հանդիպումը: Հանդիպման օրակարգում Հայաստանի 

Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի նախագծի քննարկման 

հարցն էր: Ակումբի անդամները հնարավորություն ունեցան արտահայտելու իրենց 

մոտեցումները կանոնագրքի նախագծի և դրա առանձին սկզբունքների վերաբերյալ, 

ներկայացնել առաջարկներ կանոնագրքի իրավակիրարկման, ինչպես նաև օրենսդրական 

հնարավոր փոփոխությունների ու լրացումների մասին:

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ՄԱՍԻՆ 
ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

• Առաջին լրատվական

Հայաստանում ձևավորվել է Բիզնեսի բարեվարքության ակումբ

• Արմենպրես

Հայաստանում կգործի Բիզնեսի բարեվարքության ակումբ

• Ֆակտոր տեղեկատվական կենտրոն

Հայաստանում կգործի Բիզնեսի բարեվարքության ակումբ

https://www.1in.am/2911197.html?fbclid=IwAR0bFIEZOgf9D6k-BTREA9qdb4ihYi3-4wRHNT-SAwCbPs-qHTGOIU1uMto
https://armenpress.am/arm/news/1045071/?fbclid=IwAR1giYxHD1NSA6e5bBfRgiRaHINc6rCZvPqCYKdvWuiPfK3Ye3ZRHSh0L44
https://factor.am/344470.html?fbclid=IwAR1NGsd5IbN1uj4Bcw-grWlnl2Q2tXo3Fhc2MprPa3uijj2Z31V-qJo6oOs
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ԱԿՈՒՄԲԻ ԱՆԴԱՄԻ ԷՋ

Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի անդամ «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» 

փակ բաժնետիրական ընկերությունը վերանայել է գործարար վարվելակերպի իր 

կանոնակարգը: Կանոնակարգը նպատակ է հետապնդում ամրապնդել Ընկերության 

կորպորատիվ հեղինակությունն ու գործարար համբավը, ուղղորդել Ընկերության և նրա 

աշխատակիցների վարքագիծը տարբեր իրավիճակներում: Կանոնակարգում ներկայացված 

են Ընկերության հիմնական արժեքները, ինչպես նաև կանոնները, որոնք կարգավորում են 

փոխհարաբերությունները Ընկերության և աշխատակիցների ու այլ շահակիցների միջև:  

Կանոնակարգը կանոններ է բովանդակում շահերի բախման կարգավորման, փողերի 

լվացման և ահաբեկչության դեմ պայքարի, հակակոռուպցիոն համապատասխանության 

վերաբերյալ:

Կանոնակարգը հաստատվել է «Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» փակ բաժնետիրական 

ընկերության տնօրենների խորհրդի կողմից 2020 թվականի դեկտեմբերի 4-ին:

Ավելի մանրամասն տես այստեղ: 

http://capitalfunds.am/wp-content/uploads/2020/12/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-2020.12.04.pdf?fbclid=IwAR3S0g6I5pPNt2XWfPejSbXQY3vXqoS4bbCBu8XEbtLo5SuEIEkes5K7yB4
http://capitalfunds.am/wp-content/uploads/2020/12/%D4%B3%D5%B8%D6%80%D5%AE%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80-%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%AC%D5%A1%D5%AF%D5%A5%D6%80%D5%BA%D5%AB-%D5%AF%D5%A1%D5%B6%D5%B8%D5%B6%D5%B6%D5%A5%D6%80-2020.12.04.pdf?fbclid=IwAR1F6te80csd8MoXcK60AJlgJweUgucxdzaDW_VyRoWH_pAa8PfAmYzcO6Aվ
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ԿԱՅԱՑԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ըստ Դենիել Գոուլմանի` էմոցիոնալ բանականությունը մեր սեփական, ինչպես նաև այլոց 

հույզերը ճանաչելու, հասկանալու և կառավարելու ունակությունն է: Այդ ունակությամբ 

օժտվածությունը հատկապես կարևոր է տնօրենների խորհրդի անդամների համար` հաշվի 

առնելով այն, որ տնօրենների խորհրդի արդյունավետ գործունեության շարժիչ ուժերն են 

այլախոհությունն ու բազմակարծությունը:

2020 թվականի օգոստոսի 27-ին Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը կազմակերպեց 

«Էմոցիոնալ բանականությունը տնօրենների խորհրդում» վիրտուալ դասընթացը: 

Դասընթացը վարեց կորպորատիվ կառավարման փորձագետ ՀԱԳԵՆ ՇՎԱՅՆԻՑԸ 

Գերմանիայից, ով մասնագիտացած է խորհրդի անդամների հավաքագրման ու գնահատման 

հարցերում և INSEAD-ի տնօրենների միջազգային ցանցի խորհրդի անդամ է:

Դասընթացին մասնակցել են շուրջ 150 անձ, որոնք ներկայացնում էին ոչ միայն 

Հայաստանը, այլև աշխարհի տարբեր երկրներ (Գերմանիա, Ֆրանսիա, Բելգիա, 

Նիդերլանդներ, Սինգապուր, Հնդկաստան և այլն): Մասնակիցների շուրջ 70%-ը 

հայաստանյան բիզնես համայնքի ներկայացուցիչներ էին: Մասնակիցները հնարավորություն 

ունեցան ըմբռնել ոչ միայն էմոցիոնալ բանականության դրսևորումները խորհրդում, այլև 

հաղորդակից եղան տարբեր երկրների գործընկերների փորձին և ձեռքբերումներին:

«ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ» 

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԴԱՍԸՆԹԱՑ
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2020 թվականի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների ընթացքում Կորպորատիվ 

Կառավարման Կենտրոնը` Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի 

(www.cipe.org) դրամաշնորհով իրականացվող «Հայաստան. հզորացնել մասնավոր 

հատվածին ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու համար» ծրագրի շրջանակներում, 

անցկացրեց «Գործարար բարեվարքություն. կորպորատիվ էթիկա և հակակոռուպցիոն 

համապատասխանություն» թեմայով 5 անվճար դասընթաց:

Դասընթացները նպատակ էին հետապնդում բարձրացնել հայաստանյան 

գործարար համայնքի ներկայացուցիչների իրազեկվածությունը կորպորատիվ 

կառավարման ժամանակակից միտումների և Հայաստանում դրանց դրսևորման 

առանձնահատկությունների, ինչպես նաև կորպորատիվ էթիկայի, հակակոռուպցիոն 

համապատասխանության, բարեվարքության հավաքական գործողությունների վերաբերյալ: 

Դասընթացներին մասնակցել են շուրջ 30 կազմակերպության 42 ներկայացուցիչ: 

Մասնակիցները բարձր են գնահատել դասընթացի բովանդակությունը և նշել, որ 

այն արդարացրել է իրենց սպասումները ու նպաստել թեմայի վերաբերյալ իրենց 

հետաքրքրվածության և իրազեկվածության բարձրացմանը:

«ԳՈՐԾԱՐԱՐ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅՈՒՆ. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԷԹԻԿԱ 

ԵՎ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ
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2020 թվականի օգոստոսին Հայաստանի Գործատուների Հանրապետական Միությունը և 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը կնքեցին համագործակցության հուշագիր` նպատակ 

ունենալով իրենց համատեղ ջանքերն ուղղել Հայաստանի գործարար և ներդրումային 

միջավայրի բարելավմանը, ընկերությունների գործարար կարողությունների զարգացմանը և 

գործարար համայնքում բարեվարքության սկզբունքների ամրապնդմանը:

2020 թվականի հոկտեմբերին Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը 

համագործակցության նոր համաձայնագիր է ստորագրել Համաշխարհային բանկի 

խմբի անդամ IFC-ի (www.ifc.org) հետ: Համագործակցության շրջանակը IFC-ի` Արևելյան 

Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ներդրումները խթանելու նպատակով 

բնապահպանական, սոցիալական և կառավարման հարցերը ինտեգրելու ծրագիրն է:

Ծրագիրը նպատակ է հետապնդում բարձրացնել բնապահպանական, սոցիալական 

և կառավարման (ESG) չափորոշիչների դերակատարումը մասնավոր հատվածի 

գործունեության արդյունքների բարելավման, կայուն զարգացման և ներդրումների 

ներգրավման խնդիրներում: 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՅԻ (IFC) ՀԵՏ 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

http://(www.ifc.org)
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ՀՀ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՄԻՋԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է 

ՄՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՈՒՇԱԳԻՐ

Հուշագրի նպատակն է համատեղ ջանքերով 

նպաստել Հայաստանի գործարար հատվածում 

բարեվարքության և հակակոռուպցիոն 

համապատասխանության պահանջների 

ընդունմանը, խթանել պետություն և 

գործարար համայնք համագործակցությունը 

հակակոռուպցիոն համապատասխանության 

ապահովման հարցերում։ 

Հուշագրով կողմերը պարտավորվում են աջակցել Հայաստանի գործարար համայնքին 

հակակոռուպցիոն համապատասխանության պահանջների ընկալման հարցում։ Այդ 

նպատակով համատեղ կկազմակերպվեն գործարար համայնքի ներկայացուցիչների 

իրազեկության բարձրացմանը միտված միջոցառումներ (դասընթացներ, սեմինարներ, կլոր 

սեղաններ, համաժողովներ և այլն)։ 

«Էկոնոմիկայի նախարարությունը և Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը, ստորագրելով 

այս հուշագիրը, մեկտեղում են ջանքերը, որպեսզի միասին ապահովեն բարեվարքության 

կանոնների լայն տարածումը և հակակոռուպցիոն համապատասխանության ընկալումը 

Հայաստանի գործարար միջավայրում։ Հայաստանի համար շատ կարևոր է, որ 

բիզնեսները վստահեն միմյանց, և վստահեն նաև պետությանը։ Այս առումով Կորպորատիվ 

Կառավարման Կենտրոնը շատ մեծ առաքելություն է ստանձնել, և մենք պատրաստ ենք 

աջակցել իրեն», - հուշագրի ստորագրումից հետո նշել է Վահան Քերոբյանը։

«Մեր կազմակերպությունը տարիներ շարունակ իր առաքելությունն է իրականացնում 

կորպորատիվ կառավարման լավ մշակույթը Հայաստանում տարածելու ուղղությամբ։ Մինչ 

այս փաստաթղթի ստորագրումը, մենք համագործակցել ենք էկոնոմիկայի նախարարության 

https://sway.office.com/Q9zNPyyjIftbBuua?ref=Link 
https://sway.office.com/Q9zNPyyjIftbBuua?ref=Link 
https://sway.office.com/Q9zNPyyjIftbBuua?ref=Link 
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հետ, սակայն նման փաստաթղթավորում դեռ չէր եղել։ Կենտրոնը հանդես է եկել մի շատ 

կարևոր նախաձեռնությամբ, դա Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի ձևավորումն է, 

որում ունենք 23 անդամ՝ բիզնեսի ներկայացուցիչներ, անձինք, ովքեր ունեն կորպորատիվ 

կառավարման հանձնառություն։ Մենք համատեղ ուժերով, ինչպես փորձագիտական, 

այնպես էլ պետական ու հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցելով, 

գործարար դաշտը պետք է դարձնենք ավելի թափանցիկ, պատասխանատու և ազնիվ», - 

ասել է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն Նարինե Մելիքյանը։ 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը Միջազգային մասնավոր ձեռնարկատիրության 

կենտրոնի (CIPE) ֆինանսավորմամբ իրականացնում է «Հայաստան. հզորացնել մասնավոր 

հատվածը ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու համար» դրամաշնորհային ծրագիրը։ 

ՀՀ կառավարությանը 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ին ընդունել է «Հայաստանի 

Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա իրականացման 2019-2022 

թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1332-Ն որոշումը։ 

Մտադրությունների հուշագիրը հասանելի է այստեղ:

https://sway.office.com/Q9zNPyyjIftbBuua?ref=Link 
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Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի տնօրեն ՆԱՐԻՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆԸ դարձել է 2020 

MODERN GOVERNANCE 100-ի մրցանակակիր:

2020 MODERN GOVERNANCE 100-ը ծրագիր է, որը նվիրված է կորպորատիվ կառավարման 

ազդեցիկ առաջնորդների ճանաչմանը, ովքեր հավատարիմ են կազմակերպական դրական 

փոփոխություններին ու բարդ և դժվարին ժամանակներում, երբ լավ կառավարման դերը 

կարևոր է քան երբևէ, ցուցաբերում են կամք, դիմացկունություն և նվիրվածություն սեփական 

գործին։

2020 MODERN GOVERNANCE 100-ը ներառում է մասնագետների աշխարհի տարբեր 

երկրներից, այս անգամ նաև Հայաստանից:

2020 MODERN GOVERNANCE 100-ը ծրագիրը նախաձեռնել և իրականացնում է Diligent 

ամերիկյան ընկերությունը (https://info.diligent.com/)

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄԸ

MODERN GOVERNANCE 100 RECIPIENTS

https://info.diligent.com/modern-leaders-2020-featured/?mrasn=651236.808270&xtref=diligent.com
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ՕԳՏԱԿԱՐ ՆՅՈՒԹԵՐ

2020թ.-ի ապրիլին Հայաստանը համալրեց այն երկրների շարքը, որոնցում օրենսդրորեն 

թույլատրվում է առցանց ընդհանուր ժողովների գումարումը։

Բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից կարևորվում է ընդհանուր 

ժողովի նախապատրաստման և անցկացման գործընթացների պատշաճ կազմակերպումը:

Չնայած ընդհանուր ժողովի կարևորությանը՝ ներկայումս, երբ աշխարհը հայտնվել է 

COVID-19  համավարակի ճիրաններում, բաժնետերերի, աշխատակիցների, կառավարման 

մարմինների անդամների առողջությունն ու անվտանգությունը, ինչպես նաև դրանց 

ապահովմանն ուղղված միջոցառումները (ճամփորդությունների սահմանափակումները, 

սոցիալական հեռավորության պահպանման անհրաժեշտությունը և այլն) ունեն 

առաջնահերթ նշանակություն։

Միաժամանակ ընկերությունները չեն կարող իրենց թույլ տալ չգումարել ժողովներ։ 

Խնդրի լուծման մոտեցումները տարբեր են՝ ժողովների հետաձգում, կասեցում, 

վստահորդների մասնակցության խթանում, ժողովի գումարման եղանակի փոփոխում 

և այլն։ Այս մոտեցումներում առանձնանում է առցանց ընդհանուր ժողովի հրավիրման 

հնարավորությունը։ 

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԸ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

Նարինե Մելիքյան, Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն

https://sway.office.com/UzrYxu5laPlcEhB2?ref=Link
https://sway.office.com/UzrYxu5laPlcEhB2?ref=Link
https://sway.office.com/UzrYxu5laPlcEhB2?ref=Link
https://sway.office.com/UzrYxu5laPlcEhB2?ref=Link
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ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ 

ՓՈՔՐ ՈՒ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Նարինե Մելիքյան, Տիգրան Կարապետյան, 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոն

Պատասխանատու կառավարումը կարևորում է ոչ միայն շահույթը, այլև այն վաստակելու 

եղանակները:

Պատասխանատու կառավարումն օգուտներ է բերում և՛ բիզնեսին, և՛ հասարակությանը, 

նպաստում սոցիալական, տնտեսական, բնապահպանական կայուն զարգացմանը` 

մեծացնելով հասարակության վրա բիզնեսի դրական ազդեցությունը և նվազեցնելով 

բացասականը: Այս համատեքստում բիզնեսի շարժման ուղենիշն է հասարակության առաջ 

ծառացած խնդիրները լուծելու միջոցով սեփական նպատակներին հասնելը:

ՓՄՁ-ները պատասխանատու են հենց իրենց բնույթով: ՓՄՁ-ներում պատասխանատու 

կառավարման տոնը գալիս է հիմնադրից կամ հիմնադիրներից: Ի սկզբանե մեկնարկային 

բարենպաստ պայմաններում են գտնվում այն ՓՄՁ-ները, որոնց հիմնադիրները փորձում 

են կառավարել իրենց բիզնեսի սոցիալական կերպարը՝ այն նույնականացնելով սեփականի 

հետ:

ՓՄՁ-ների պատասխանատու կառավարման պրակտիկայի զարգացմանը բնութագրական 

է փուլայնությունը: Փուլերի հերթափոխումը հնարավոր է, երբ կազմակերպության 

ռազմավարական տեսլականը և պատասխանատու կառավարման պատշաճ 

հանձնառությունը վերածվում են գործողությունների, և «փոքր քայլերի» մարտավարությամբ 

կազմակերպությունը կարողանում է հաղթահարել դեպի հաջողություն տանող ճանապարհը:

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

https://sway.office.com/MhqJOGbTjkWMBbAa?ref=Link
https://sway.office.com/MhqJOGbTjkWMBbAa?ref=Link
https://sway.office.com/MhqJOGbTjkWMBbAa?ref=Link
https://sway.office.com/MhqJOGbTjkWMBbAa?ref=Link
https://sway.office.com/MhqJOGbTjkWMBbAa?ref=Link
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BlackRock ընկերության նախագահ և գլխավոր տնօրեն Լարի Ֆինկն իր տարեկան ուղերձն է 

հղել տնօրեններին: 

Իր ամենամյա ուղերձներով Լարի Ֆինկը նպաստում է «շահակիցների կապիտալիզմ» 

հայեցակարգի առաջխաղացմանը` կոչ անելով ընկերություններին հանրային կյանքում 

իրենց դրական ներդրման հարցում չսահմանափակվել միայն ֆինանսական ցուցանիշներով: 

Ըստ նրա` ընկերությունը չի կարող ունենալ երկարաժամկետ շահույթ, եթե հաշվի չի 

առնում իր շահակիցների կարիքները: Շահակիցների նկատմամբ ամուր հանձնառությունը 

և դրան համապատասխան ձևակերպված կորպորատիվ նպատակները երկարաժամկետ 

շահութաբերության շարժիչն են:

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ ՀԱՍՑԵԱԳՐՎԱԾ ԼԱՐԻ ՖԻՆԿԻ ՆԱՄԱԿԸ 

(2021 ԹՎԱԿԱՆ)

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

https://sway.office.com/bNEkGG7eeQgaRk5A?ref=Link
https://sway.office.com/bNEkGG7eeQgaRk5A?ref=Link
https://sway.office.com/bNEkGG7eeQgaRk5A?ref=Link


ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

ԱՌԵՐԵՍՈՒՄ COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՀԵՏ

Նախևառաջ COVID-19 համավարակը համաշխարհային առողջապահական ճգնաժամ 

է: Միևնույն ժամանակ, դրա ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա աճում 

է երկրաչափական պրոգրեսիայով և բիզնեսի համար հանգեցնում կարճաժամկետ և 

երկարաժամկետ հետևանքների: Մասնավոր հատվածը պետք է պատշաճ կերպով դիմակայի 

այս ճգնաժամին: Կորպորատիվ կառուցվածքի յուրաքանչյուր մակարդակ իր ուրույն դերն 

ունի ճգնաժամին արձագանքելու և լավագույն փորձն ընդունելու հարցում: Ահա քննարկման 

ենթակա որոշ հարցեր, որոնք կարող են օգտակար լինել Ձեզ՝ որպես ընկերության 

ղեկավարի: 

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

COVID-19-ը առաջին պլան մղեց ESG ավանդական խնդիրները. ռիսկերի կառավարումը և 

վերահսկումը, աշխատակիցների անվտանգությունը, գործարար մոդելի և մատակարարման 

շղթայի կայունությունը, սպառողների բարեկեցությունը, բաժնետերերի հետ 

համագործակցությունը, կլիմայական փոփոխությունները և այդ խնդիրների վերաբերյալ 

տեղեկատվության բացահայտումը: 

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

|  ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԻ ԼՐԱՏՈՒ #1 (1)16 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ESG-Ի ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/239ae429-2442-4753-a5eb-9c02badec8f9/Tip+Sheet_CG_Company+Leadership_COVID19_April2020_Armenian.pdf?MOD=AJPERES&CVID=naw1vgB
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/239ae429-2442-4753-a5eb-9c02badec8f9/Tip+Sheet_CG_Company+Leadership_COVID19_April2020_Armenian.pdf?MOD=AJPERES&CVID=naw1vgB
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/239ae429-2442-4753-a5eb-9c02badec8f9/Tip+Sheet_CG_Company+Leadership_COVID19_April2020_Armenian.pdf?MOD=AJPERES&CVID=naw1vgB
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/239ae429-2442-4753-a5eb-9c02badec8f9/Tip+Sheet_CG_Company+Leadership_COVID19_April2020_Armenian.pdf?MOD=AJPERES&CVID=naw1vgB
https://sway.office.com/kKvDnnUMAizvtaig?ref=Link
https://sway.office.com/kKvDnnUMAizvtaig?ref=Link
https://sway.office.com/kKvDnnUMAizvtaig?ref=Link
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Տնօրենների ինստիտուտների համաշխարհային ցանցը (GNDI, https://www.gndi.org/) 

ներկայացնում է «Covid-19 համավարակի պայմաններում խորհրդի կառավարումը» 

հետազոտական զեկույցը: Հետազոտությունն իրականացվել է հարցման միջոցով, որին 

մասնակցել են տնօրենների 17 ինստիտուտներ ներկայացնող խորհրդի շուրջ 2000 անդամ:

Համաձայն հետազոտության արդյունքների` ճգնաժամի ընթացքում տնօրենների 

խորհուրդները գործել են ավելի ինտենսիվ: Խորհրդի անդամների գերակշիռ 

մեծամասնության կարծիքով, ճգնաժամի ընթացքում նրանք ընկերությունները կառավարել 

են արդյունավետ:

Հարցվածները գտել են, որ խորհրդի նոր առաքելությունը պետք է դառնա ղեկավարության 

հետ համագործակցությունը` չվերահսկվող ռիսկերը կառավարելի դարձնելու և դրանցով 

պայմանավորված ցնցումները հաղթահարելու համար:

Խորհրդի անդամների 89%-ը սպասում է, որ թվային տեխնոլոգիաները կդառնան խորհրդի 

աշխատանքների կազմակերպման կարևորագույն ռեսուրս: 

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

COVID-19-ի համավարակով պայմանավորված ճգնաժամը վերհանում է ընկերությունների 

սերնդափոխության պլանավորման խնդիրները. ի՞նչ կլինի, եթե գլխավոր տնօրենը վարակվի 

կամ ֆինանսական տնօրենը ստիպված լինի ինքնամեկուսանալ: Կազմակերպությունները 

պետք է ունենան սերնդափոխության ոչ միայն երկարաժամկետ, այլև արտակարգ 

իրավիճակների կառավարման պլաններ:

Լի Հանսոնը և Ջոն Ս. Վուդը Heidrick & Struggles-ից կիսվում են տնօրենի արտակարգ 

սերնդափոխության իրենց նկատառումներով: 

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ:

COVID-19 ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԻ 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 

ՍԵՐՆԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

https://sway.office.com/tJZrj4jf7vq9fICy?ref=Link
https://sway.office.com/KntJBJXpFKFIMuo9?ref=Link
https://sway.office.com/tJZrj4jf7vq9fICy?ref=Link
https://sway.office.com/tJZrj4jf7vq9fICy?ref=Link
https://sway.office.com/KntJBJXpFKFIMuo9?ref=Link
https://sway.office.com/KntJBJXpFKFIMuo9?ref=Link
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Իրենց խորհուրդներով կիսվում են Forbes պարբերականի փորձագետները: 

Խորհուրդները ընդամենը տասնհինգն են, սակայն դրանք բավականին խորիմաստ 

են և կարող են ծառայել որպես ուղենիշ առաջնորդ դառնալու դժվարին ու հետաքրքիր 

գործընթացում:

1. Տվեք արդյունավետ հարցեր. հարցեր տալը հաջողակ առաջնորդի հիմնարար 

ունակությունն է, հատկապես` ճգնաժամային և անորոշ իրավիճակներում: Սա օգնում է 

բարելավել որոշումների կայացման գործընթացը:

2. Օգտագործեք տնօրենների խորհրդին. նոր իրավիճակներում դուք կարող եք 

խորհրդակցել ձեր գործընկերների հետ` ձեր պլանները բարելավելու, այլընտրանքային 

տարբերակներ դիտարկելու նպատակով:

3. Եղեք համեստ. սանձեք ձեր էգոն. ձեր համեստությունը, հետաքրքրասիրությունը և 

համարձակությունը ընդունելու այն, որ դուք դեռ ինչ-որ բան չգիտեք, թույլ կտան ձեզ 

կենտրոնանալ և ընդունել ճիշտ որոշումներ:

4. Եղեք զուսպ. քաոսի ժամանակ մի կորցրեք ձեր հանգստությունը:

5. Սովորեք սովորել. հիշեք` առաջնորդությունը փոփոխությունների կառավարումն 

է: Դժվարությունները որպես կրթվելու հնարավորություն դիտարկելը ձևավորում է 

նորարարական միջավայր:

6. Սկսեք վստահելուց. եթե դուք ինչ-որ բան չգիտեք, գտեք փորձագետների և 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԱՌԱՋՆՈՐԴՆԵՐԻՆ

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԴԱՌՆԱԼ ԵՎ ՄՆԱԼ ԱՌԱՋՆՈՐԴ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
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հնարավորություն տվեք նրանց ձեզ սովորեցնելու: Եղեք բաց և թափանցիկ:

7. Վերահսկեք ձեր զգացմունքները. հնարավորություն տվեք ձեր ուղեղին ընդունելու ավելի 

հավասարակշռված որոշումներ: Դադար վերցրեք և շունչ քաշեք:

8. Ձերբազատվեք մտացածին կապանքներից. փորձեք վերաիմաստավորել ձեր 

մտածելակերպը: Անցումը “business as usual” հայեցակարգից “business as unusual” 

պահանջում է գիտակցել մարդկանց արժեքը:

9. Փնտրեք օրինակներ. մտածեք ավելի ընդարձակ` դիմեք ձեր թիմին, ձեր սեփական 

գիտելիքներին ու քննադատական դատողությանը: Այն, ինչ անցյալում ձեզ լավ 

ծառայություն է մատուցել, կարող է օգտակար լինել նաև ներկայում:

10. Պատկերացրեք խնդիրը. ըմբռնեք, թե իրականում ինչ եք ուզում լուծել կամ փոխել: 

11. Նայեք ներսից և դրսից. դադար վերցրեք, մտածեք մինչև գործելը, իրավիճակը 

գնահատեք ներսից: Այնուհետև քննարկումներ կազմակերպեք վստահելի անձանց հետ, 

հատկապես նրանց` ովքեր ոչ միշտ են համաձայնվում ձեզ հետ:

12. Որոշումներ ընդունելուց առաջ հանգստացրեք ձեր միտքն ու մարմինը. եթե 

պատրաստվում եք գործարար որոշում կայացնել անսովոր իրավիճակում, ապա առաջին 

հերթին հանգստացեք, այնուհետև որոշեք` արդյոք իրավիճակը պահանջում է արագ 

լուծում: Եվ, եթե խնդիրը հնարավորություն է տալիս հանգամանալից մտածելու, այն 

ավելի հանգիստ լուծելով` դուք կխնայեք ժամանակ ու միջոցներ:

13. Ներգրավեք տարբեր մակարդակներում գործող առաջնորդների. խնդրի էությունն 

ու դրա ազդեցությունը հասկանալու համար անհրաժեշտ են ռազմավարական և 

մարտավարական որոշումներ կայացնող ղեկավարներ: Դրանց ներգրավումը զգալիորեն 

կբարձրացնի առաջնորդության որակը տարբեր մակարդակներում:

14. Խոսեք նրանց հետ, ովքեր անցել են այդ ճանապարհը. լսեք նրանց և սովորեք 

նրանցից: 

15. Առաջնորդեք իմաստավորված. առաջնորդեք համարձակ, համեստ և կարգապահ: 

Պարզություն մտցրեք տեսլականում և արժեքներում: Ձեր թիմում եղեք համբերատար 

և ճկուն: Խրախուսեք թիմի միասնականությանը նպաստող ջանքերը: Խթանեք 

երկարաժամկետ ազդեցություն ունեցող փոքր հաղթանակների գործելաոճը:

Ամբողջական նյութը հասանելի է այստեղ: 

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2020/05/12/facing-a-new-leadership-challenge-15-ways-to-tackle-it-head-on/#513d28e15177վ
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ՍՊԱՍՎՈՂ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Վերջին տարիներին Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնը Միջազգային մասնավոր 

ձեռնարկատիրության կենտրոնի (CIPE) հետ համագործակցության շրջանակներում 

բազմիցս կազմակերպել է դասընթացներ` նվիրված գործարար բարեվարքությանն 

ու հակակոռուպցիոն համապատասխանությանը: Այս թեման շարունակում է մնալ 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի հետաքրքրությունների շրջանակում: 

Ուստի, շտապում ենք տեղեկացնել և հրավիրել մասնակցելու «Ինչպե՞ս գործարար 

հարաբերություններում պայքարել կոռուպցիայի դեմ. գործնական օրինակների 

քննարկում» անվճար սեմինարին:

Վերնագիրն իսկ հուշում է, որ սեմինարի ընթացքում քննարկվելու են միայն կոռուպցիոն 

ռիսկեր բովանդակող իրավիճակային գործնական օրինակներ: Դրանց լուծումները 

կփորձենք գտնել միասին` օգնության դիմելով Էթիկական վարքագծի և գործարար 

բարեվարքության ամրապնդում. զարգացող շուկաների ընկերությունների համար 

ուղեցույցին:

Սեմինարը տեղի կունենա zoom հարթակում, ս.թ. մարտի 17-ին, ժամը` 16:00-19:00-ը: 

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել` corpgov@corpgov.am: 

«ԻՆՉՊԵ՞Ս ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

ՊԱՅՔԱՐԵԼ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ 

ՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ» ՍԵՄԻՆԱՐ

https://www.cipe.org/resources/strengthening-ethical-conduct-business-integrity-a-guide-for-companies-in-emerging-markets/
https://www.cipe.org/resources/strengthening-ethical-conduct-business-integrity-a-guide-for-companies-in-emerging-markets/
https://www.cipe.org/resources/strengthening-ethical-conduct-business-integrity-a-guide-for-companies-in-emerging-markets/
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Բիզնեսի բարեվարքության ակումբը կազմակերպում է հերթական քննարկումը:

Բիզնեսի բարեվարքության ակումբի  քննարկման առարկան Հայաստանի 

Հանրապետության կորպորատիվ կառավարման վերանայված կանոնագրքի 

իրավակիրարկումն ապահովելու նպատակով մշակված օրենսդրական փոփոխությունների և 

լրացումների նախագծերի փաթեթն է:

Քննարկումը կայանալու է zoom հարթակում ս.թ. մարտի 12-ին, ժամը` 17:00-18:00-ը: 

Վերջին ժամանակահատվածում Հայաստանի փորձագիտական և գործարար հանրության 

շրջանում ակտիվացել են տնօրենների խորհրդում կանանց ներկայացվածության 

առնչությամբ քննարկումներն ու բանավեճերը:

• Ինչպե՞ս է ազդում խորհրդում կանանց ներկայացվածությունը բիզնեսի կատարողականի, 

կառավարման համակարգի, սոցիալական կերպարի, ինչպես նաև հասարակության վրա.

• Խթանու՞մ են արդյոք օրենսդրական և «փափուկ» քվոտաները խորհուրդներում կանանց 

ներկայացվածությունը.

• Կորպորատիվ որոշումների վրա իրապես ազդելու համար պե±տք է արդյոք, որ կանայք 

խորհրդում կազմեն կրիտիկական զանգված.

• Ի՞նչ հատկանիշներով պետք է օժտված լինեն կանայք խորհուրդներում կորպորատիվ 

որոշումների վրա ազդելու համար.

• Ինչպե՞ս նախապատրաստել խորհրդի կին անդամներին:

Այս և մի շարք այլ հարցերի պատասխանը Դուք կարող եք ստանալ` մասնակցելով «Կանայք 

տնօրենների խորհրդում» վիրտուալ սեմինարին:

«ԿԱՆԱՅՔ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ» 

ՎԻՐՏՈՒԱԼ ՍԵՄԻՆԱՐ

ԲԻԶՆԵՍԻ ԲԱՐԵՎԱՐՔՈՒԹՅԱՆ ԱԿՈՒՄԲԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ 

Է ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄԸ
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Սեմինարի բանախոսներն են`

ՓԱՅՎԻ ՅՈԿԻՆԵՆԸ (PÄIVI JOKINEN), Եվրոպացի կանայք խորհուրդներում 

կազմակերպության նախագահը (https://europeanwomenonboards.eu/team/paivi-jok-

inen/): Փայվին միջազգային բազմագիտակ է: Նա զբաղեցրել է տարբեր ղեկավար 

պաշտոններ Ֆինլանդիայում, Մեքսիկայում, Սինգապուրում, Ինդոնեզիայում և 

Բելգիայում: Նա ունի տարբեր ճյուղերում, ինչպես նաև կրթության, խորհրդատվության, 

մարքեթինգի, կապի, ռազմավարության, նորարարության և վաճառքի գործառնական 

ոլորտներում աշխատելու հարուստ փորձառություն: Փայվին Incap Oyj ցուցակված 

բաժնետիրական ընկերության և Ֆինլանդիայի պրոֆեսիոնալների ցանցի 

խորհուրդների անդամ է: Նա նաև Ֆինլանդիայի տնօրենների ինստիտուտի և BoCap 

անկախ մասնավոր ներդրումային ընկերության խորհրդատվական խորհրդի անդամ է: 

ՍՅՈՒԶԱՆ ՍՏԵՆՍՈՆԸ (SUSAN STENSON), Անկախ աուդիտ ընկերության գործընկերը 

(https://www.independentaudit.com/team/susan-stenson): Սյուզանն իր աշխատանքային 

ուղին սկսել է Լոնդոն Սիթի փաստաբանական գրասենյակում՝ որպես կորպորատիվ 

իրավաբան: Այնուհետև տեղափոխվել է Euroclear ընկերության բրյուսելյան գրասենյակ, 

որտեղ զբաղեցրել է մի շարք ղեկավար պաշտոններ: Նա ունի եվրոպական 

ընկերությունների խորհուրդների հետ աշխատելու մեծ փորձառություն, ինչպես 

նաև կառավարման տարբեր ոլորտներին վերաբերող գործնական գիտելիքներ: Նա 

ավելի քան 10 տարի զբաղեցրել է Euroclear ընկերության քարտուղարի պաշտոնը և 

ղեկավարել խմբի կառավարման ու ներդրողների հետ կապերի բաժինը` վերափոխման 

և իրավակարգավորումների  փոփոխման ժամանակահատվածում:

Սեմինարը կվարի կորպորատիվ կառավարման փորձառու մասնագետ և Eric Salmon & 

Partners իտալա-ֆրանսիական ընկերության խորհրդատվական խորհրդի անդամ ՀԱԳԵՆ 

ՇՎԱՅՆԻՑԸ: Հագենը Եվրոպական կորպորատիվ կառավարման ինստիտուտի (ECGI), 

INSEAD միջազգային տնօրենների ցանցի տնօրենների խորհրդի անդամ է, ներկայումս 

նաև`  Անդամակցության հանձնաժողովի նախագահ և Առաջադրման ու կառավարման 

հանձնաժողովի անդամ: Նա ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանում կորպորատիվ 

կառավարման նախաձեռնություններին և մասնագիտացված կառույցների գործունեությանը:

https://europeanwomenonboards.eu/team/paivi-jokinen/
https://europeanwomenonboards.eu/team/paivi-jokinen/
https://www.independentaudit.com/team/susan-stenson
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Սեմինարը տեղի կունենա 2021թ.-ի մարտի 26-ին, ժամը` 17:00-18:00-ը (Երևանի 

ժամանակով) Zoom հարթակում:

Սեմինարն անցկացվելու է անգլերեն և հայերեն լեզուներով՝ համաժամանակյա 

թարգմանությամբ: Համապատասխան լեզվի ընտրությունը սեմինարի մասնակցի կողմից 

պետք է կատարվի INTERPRETER գործիքում:

Սեմինարն անվճար է, կազմակերպվում է Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնի կողմից 

Միջազգային Մասնավոր Ձեռնարկատիրության Կենտրոնի (www.cipe.org) «Հայաստան. 

հզորացնել մասնավոր հատվածը` ժողովրդավարական անցմանն աջակցելու համար» 

դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում:

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք գրել` corpgov@corpgov.am: 

Կորպորատիվ Կառավարման Կենտրոնն ակնկալում և կարևորում է Ձեր մասնակցությունը:

http://www.cipe.org
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Երկու բան պետք է լցնի մարդու հոգին հիացմունքով ու հարգանքով՝  

աստղալից երկինքը գլխի վերևում և բարոյական օրենքը սրտի մեջ:

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ
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www.corpgov.am

www.facebook.com/CorpGovCenFoundation

www.linkedin.com/company/corporate-governance-center-foundation

www.businessintegrityclub.corpgov.am

http://www.corpgov.am
http://www.facebook.com/CorpGovCenFoundation 
http://www.linkedin.com/company/corporate-governance-center-foundation 
http://www.businessintegrityclub.corpgov.am

