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ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
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ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման էությունըէությունը
Կորպորատիվ կառավարումը համակարգ է, որի միջոցով ընկերությունները
ղեկավարվում և վերահսկվում են:

ՔեդբըրիիՔեդբըրիի ԿանոնագԿանոնագիիրքրք, , ՄիացյալՄիացյալ ԹագավորությԹագավորություունն

Կորպորատիվ կառավարումը տնտեսական արդյունավետության և աճի
բարելավման, ինչպես նաև ներդրողների վստահության ամրապնդման
կարևոր տարր է: Կորպորատիվ կառավարումը ընկերության
ղեկավարության, խորհրդի, բաժնետերերի և այլ շահառուների միջև առկա
հարաբերությունների համալիր է: Կորպորատիվ կառավարումը սահմանում է
կառուցակարգեր, որոնց միջոցով ձևավորվում են ընկերության նպատակները, 
որոշվում են դրանց հասնելու, ինչպես նաև գործունեության
վերահսկողության միջոցները: 

Լավ կորպորատիվ կառավարումը պետք է խթանի, որպեսզի
ղեկավարությունը և խորհուրդը ձգտեն հասնել ընկերության և բաժնետերերի
շահերին համապատասխանող նպատակների իրագործմանը, ինչպես նաև
նպաստի արդյունավետ վերահսկողությանը:

ՏՀԶԿՏՀԶԿ--իի կորպորատիվկորպորատիվ կառավարմանկառավարման սկզբունքներսկզբունքներ



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման էությունըէությունը` ` ըստըստ
պրակտիկներիպրակտիկների
Կորպորատիվ կառավարումը ճշգրիտ գիտություն չէ…: Այն նաև

կարճաժամկետպլանավորում չէ, այլ բազմակողմանի գնահատում է, թե
որքանով է այս կամ այն միջոցառումը ճիշտ այն անձանց տեսանկյունից, 
որոնց վրա ազդում է այդ միջոցառումը: 

Որևիցե որոշման համար քվեարկելով` տնօրենների խորհուրդը պետք է
հաշվի առնի դրա իրավական, բարոյական, էթիկական կողմերը: 
Տնօրենների խորհուրդը միշտ կշռում է…: Իհարկե շատ հազվադեպ է
հնարավոր գտնել բոլոր կողմերի շահերը բավարարող որոշում: Կան
փոխզիջումներ, օգուտներ ու վնասներ: Այսպիսով, կորպորատիվ
կառավարումը դատողություն է և երկարաժամկետ հատվածում օգուտներ
փնտրելու հնարավորություն: 

ՏնօրեններիՏնօրենների խորհրդիխորհրդի անդամանդամ



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման
համակարգիհամակարգի կառուցվածքըկառուցվածքը

Խորհուրդ – ընդհանուր կառավարմանը
վերաբերող որոշումներ

Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով

Գործադիր մարմին – ընթացիկ ղեկավարում
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Ընտրել և դադարեցնել
լիազորությունները Հաշվետու լինել

Հաշվետվություն, հարցերին
պատասխանում

Կառավարում և
վերահսկում



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման
համակարգիհամակարգի վրավրաազդողազդող ուժերըուժերը

ՇահառուներՇահառուներ ԿարգավորմանԿարգավորման
դաշտդաշտ

ՄիջազգայինՄիջազգային
սկզբունքներսկզբունքներ

ՀեղինակայինՀեղինակային
գործակալներգործակալներ



ՏՀԶԿՏՀԶԿ--իի ԿԿԿԿ սկզբունքներիսկզբունքների էությունըէությունը
ԿԿԿԿսկզբունքներիսկզբունքների հենասյուներըհենասյուները

ԱրդարությունԱրդարություն: : Կորպորատիվ կառավարման
համակարգը պետք է պաշտպանի
բաժնետերերի իրավունքները և ապահովի
հավասար վերաբերմունք բոլոր բաժնետերերի
նկատմամբ:

ՊատասխանատվությունՊատասխանատվություն: : Կորպորատիվ
կառավարման համակարգը պետք է ճանաչի
շահառու անձանց` օրենքով սահմանված
իրավունքները և խրախուսի ընկերությունների
և շահառուների ակտիվ
համագործակցությունը: 

ԹափանցիկությունԹափանցիկություն:: Կորպորատիվ կառավարման
համակարգը պետք է ապահովի ընկերության
վերաբերյալ բոլոր էական փաստերի
ժամանակին և ճշգրիտ բացահայտումը:

ՀաշվետվողականությունՀաշվետվողականություն:: Կորպորատիվ
կառավարման համակարգը պետք է լինի
ռազմավարական ուղեցույց` Խորհրդի կողմից
ընկերության կառավարման, գործադիր
մարմնի գործունեության արդյունավետ
վերահսկման, ինչպես նաև ընկերության և նրա
բաժնետերերի առջև Խորհրդի
հաշվետվողականության ապահովման
համար:

ԿԿԿԿսկզբունքներիսկզբունքների
բովանդակությունըբովանդակությունը

ա) արդյունավետկորպորատիվ
կառավարմանմիջավայրի
ապահովում,

բ) բաժնետերերի իրավունքներ,
գ) հավասար վերաբերմունք

բաժնետերերի նկատմամբ, 
դ) շահառուների դերը կորպորատիվ

կառավարմանմեջ, 
ե) տեղեկատվության բացահայտում և

թափանցիկություն, 
զ) խորհրդի իրավասություններ: 



««ՊենտագոնՊենտագոն» » մոդելմոդել
Սեփականության 

իրավունքի 

պաշտպանվածություն

ԿԿ սկզբունքներին 

հետևում

Շահառուների հետ 

բարենպաստ 

հարաբերություններ

Թափանցիկություն, անկա

խ ներքին ու արտաքին 

աուդիտորներ

Կառավարման և 

վերահսկման մարմինների 

գործառույթների 

տարանջատում
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ԿապիտալիԿապիտալի մատչելիությանմատչելիությանապահովումապահովում

ՌիսկերիՌիսկերի կառավարումկառավարում

ԿորպորատիվԿորպորատիվ հեղինակությանհեղինակության բարձրացումբարձրացում

ԳործունեությանԳործունեությանարդյունավետությանարդյունավետության բարձրացումբարձրացում

ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման
առավելություններըառավելությունները



 Բարձրացնել գործունեության
արդյունավետությունը, մրցունակությունը, շահութաբերությունը և 
ձևավորել երկարաժամկետ արժեքներ.

 Ձևավորել հստակ կանոններ, պատասխանատվության և 
հաշվետվողականության համակարգեր.

 Կատարելագործել որոշումների կայացման գործընթացը և կայացվող
որոշումների որակը.

 Սահմանել և իրագործել կորպորատիվ ռազմավարությունը.

 Կատարելագործել ներքին հսկողության բովանդակությունն ու
կառուցվածքը, բացահայտել և կառավարել ռիսկերը.

 Ներգրավել կապիտալ և բիզնես գործընկերներ.

 Ձևավորել հեղինակություն և համբավ՝ շահառուների հետ
հարաբերություններն ամրապնդելու միջոցով.

 Նախապատրաստվել բիզնեսի անվնաս փոխանցմանն ապագա
սերունդներին:

ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման պատշաճպատշաճ
պրակտիկանպրակտիկան նպաստումնպաստում էէ`̀



ՆերդրումայինՆերդրումային որոշումներորոշումներ կայացնելիսկայացնելիս
կորպորատիվկորպորատիվ կառավարմանկառավարման
կարևորությունըկարևորությունը
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 Շահառուների դերի վերագնահատում,

 Ոչ ֆորմալ կանոնների դերի ակտիվացում,

 Տնօրենների խորհրդի դերի ակտիվացում,

 Ոչ գործադիր, հատկապես անկախ տնօրենների դերի ակտիվացում,

 Ներքին հսկողության համակարգի ուժեղացում,

 Կորպորատիվ քարտուղարի դերի ակտիվացում,

 Տեղեկատվության բացահայտման և թափանցիկության
պահանջների խստացում:

ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման ժամանակակիցժամանակակից
խնդիրներըխնդիրները
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Խորհուրդը պետք է ապահովիընկերությանռազմավարականկառավարումը, գործադիրմարմնի
նկատմամբարդյունավետհսկողությունը, ինչպեսնաևխորհրդիհաշվետվողականությունը
ընկերության բաժնետերերի և նրա շահառուների նկատմամբ:

Խորհուրդըպետք է գործի տեղեկացված, բարեխիղճ, պատշաճ շրջահայացությամբ ու հոգացությամբ
և ընկերության ու բաժնետերերի լավագույն շահերից ելնելով:
Խորհուրդըպետք է հավասար և անկողմնակալ վերաբերմունք ապահովի բոլոր բաժնետերերի
նկատմամբ, կիրառի գործարար վարվելակերպի բարձր ստանդարտներ`՝ հաշվի առնելով
շահառուների շահերը և սպասումները:

Խորհուրդըպետք է բարեխիղճկատարիհետևյալ գործառույթները.

Սահմանի Ընկերության առաքելությունը, տեսլականը, արժեհամակարգը,
Հաստատի ընկերության ռազմավարությունը, տարեկան ծրագրերը, բիզնես-պլանները, կորպորատիվ
կառավարման քաղաքականությունները, այդ թվում՝ ռիսկերի կառավարման, արտակարգ բնույթի
գործարքները,
Իրականացնի կորպորատիվ կառավարմանպրակտիկայի մշտադիտարկումներ,
Նշանակի Ընկերության բարձրագույն ղեակավարության անդամներ, վերահսկի նրանց
գործունեությունը, սահմանի նրանց հատուցումների մեծությունը,
Հետևի Ընկերության թափանցիկությանը,
Ապահովի վերահսկողության միջավայր:

ՏՀԶԿՏՀԶԿ--իի ԿԿԿԿ սկզբունքներըսկզբունքներըխորհրդիխորհրդի դերիդերի
մասինմասին



ԽորհրդիԽորհրդի դերըդերը

Խելամիտ և արդյունավետ հսկողության շրջանակներում
ձեռնարկատիրական առաջնորդության ապահովում

(ՄԹԿորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք (2006))

Հաշվետվու
թյուն Արժեքներ

Ռազմավա
րություն

Գործադիր
մարմնի

ձևավորում



ԽորհրդիԽորհրդիանդամներիանդամներիտեսակներըտեսակները

 ԽորհրդիԽորհրդի նախագահնախագահ
 ԳլխավորԳլխավոր գործադիրգործադիր տնօրենտնօրեն
 ԳործադիրԳործադիր տնօրեններտնօրեններ
 ՈչՈչ գործադիրգործադիր տնօրեններտնօրեններ
ԱնկախԱնկախտնօրեններտնօրեններ



ԽորհրդիԽորհրդի նախագահնախագահ
 ԱրդյունավետԱրդյունավետխորհուրդըխորհուրդըկարիքկարիքունիունիՆախագահիՆախագահի, , որնորն օժտվածօժտված է՝է՝

 Կանոնադրությամբ, Խորհրդի կանոնակարգով և Ընկերության ներքին իրավական
ակտերով սահմանված բավարար իրավասություններով,

 Անձնային, պրոֆեսիոնալ հատկանիշներով և բարձր հեղինակությամբ,
 Ընկերության, նրա բաժնետերերի ու այլ շահառուների շահերին նվիրվածությամբ:

 ԽորհրդիԽորհրդինախագահինախագահիգործառույթներնգործառույթներն ենեն՝՝
 Խորհրդինառաջնորդում, խորհրդի գործունեության արդյունավետության

բարձրացում, 
 Խորհրդի գործունեության ընթացակարգերի ձևավորում և դրանց իրագործման

ապահովում ու վերահսկում,
 Տարեկանաշխատանքային պլանի ձևավորում, խորհրդի օրակարգի ձևավորում,
 Խորհրդի նիստերի հրավիրում, նախագահում,
 Ընկերության բարձրագույն ղեկավարության և խորհրդի անդամների գնահատման

կոորդինացում,
 Ոչ գործադիր/անկախտնօրենների գործունեությանն աջակցում,
 Խորհրդի ներքին վեճերի լուծում,
 Գործակցություն գլխավոր գործադիր տնօրենի հետ,
 Ուսուցումների իրականացմանն աջակցում,
 Խորհրդի ներկայացում, հաղորդակցում բաժնետերերի/շահառուների հետ:

 ԽորհրդիԽորհրդինախագահինախագահիիրավասություններըիրավասություններըպետքպետք էէ սահմանազատվենսահմանազատվեն գործադիրգործադիր
տնօրենիտնօրենիիրավասություններիցիրավասություններից ::



ԳործադիրԳործադիր ևև ոչոչ գործադիրգործադիրտնօրեններտնօրեններ

 ԳործադիրԳործադիրտնօրենտնօրեն ((օրինակօրինակ՝՝ գլխավորգլխավոր գործադիրգործադիրտնօրենտնօրեն))
 Անկախչէ,
 Ապահովում է օպերատիվ և ռազմավարականկառավարման գործակցությունը,
 Ապահովում է աշխատակիցների կողմից ռազմավարությանընկալումը և

իրագործումը:
 ՈչՈչ գործադիրգործադիրտնօրեններտնօրեններ
 Խորհրդին հաղորդում է լրացուցիչ փորձառություն, 
 Նոր,  դրսից հայացք է ընկերության գործունեությաննկատմամբ:
 ՈչՈչ գործադիրգործադիրտնօրեններըտնօրեններըպատասխանատուպատասխանատու ենեն ((ըստըստ ՀիգսիՀիգսի

հաշվետվությանհաշվետվության))
 ՌազմավարությանՌազմավարությանհամարհամար.. մարտահրավերներիընկալում, աջակցություն

ռազմավարականզարգացմանը:
 ԱրտադրողականությանԱրտադրողականությանաճիաճի համարհամար.. արդյունավետկառավարման, նպատակների

իրագործելիությանապահովում:
 ՌիսկերիՌիսկերի կառավարմանկառավարման համարհամար.. ֆինանսականտեղեկատվության

արժանահավատության, ներքին հսկողության համակարգի, ռիսկերի
կառավարմանհամակարգիապահովում:

 ՄարդկայինՄարդկային ռեսուրսներիռեսուրսների կառավարմանկառավարման համարհամար.. շահառուների հետ
փոխհարաբերություններիքաղաքականություններիզարգացում, բարձրագույն
գործադիրղեկավարության ընտրություն, նշանակում, աշխատանքից
ազատում, անընդհատությանպլանավորում:



ԱնկախԱնկախտնօրեններտնօրեններ
 Չպետք է գործարար (ինչպես նաև ընտանեկան) հարաբերություններ

ունենա ընկերության, նրա բաժնետերերի, խորհրդի և գործադիր
մարմնի հետ:

 Չկանայնպիսի գործոններ, որոնք կարող են ազդել
անկողմնակալ, անկախ որոշումների կայացման վրա՝
 Աշխատակից չէ, ընկերությունից վարձատրություն չի ստանում,
 Ընկերության հետ չունի նյութական հարաբերություններ,
 Նշանակալից բաժնետեր չէ,
 Խորհրդի երկարաժամկետանդամ չէ (5-9 տարի),
 Խորհրդիայլ անդամների և գործադիր մարմնի անդամների հետ

փոխկապվածություն չունի:
 Ընկերության հետ կապը ընկերությունն է:
 Ներդրողներիհամար որոշիչ գործոն է:
 Էականորենազդում է որոշումների որակի վրա:
 Խորհրդի հավասարանդամ է, խորհրդատու չէ:
 Ունի մասնագիտացում ֆինանսների, բիզնեսի, ռազմավարական

կառավարմանոլորտներում:



ԽորհրդիԽորհրդի անդամներիանդամներիպարտականություններըպարտականությունները

 ԳործելԳործել իրիր պարտականություններիպարտականությունների շրջանակումշրջանակում, որը սահմանված է
օրենքով, ընկերության կանոնադրությամբ և ընկերության ներքին
իրավական ակտերով:

 ԲարեխիղճԲարեխիղճ լինելուլինելուպարտականությունպարտականություն. գործելազնիվ և
արդար,  ցուցաբերել ակտիվություն և շրջահայացություն,  ձեռնպահ
մնալ անօրինական գործողություններից:

 ԼոյալԼոյալ լինելուլինելու պարտականությունպարտականություն. բացառել այնպիսի
իրավիճակները, երբ խորհրդի անդամների անձնական շահը
դառնում է առաջնային Ընկերության շահի: 



ԽորհրդիԽորհրդի անդամներիանդամների իրավունքներըիրավունքները

 Հասանելիություն տեղեկատվության նկատմամբ,
 Ծախսերի փոխհատուցում,
 Պարտականությունների կատարում առանց

կողմնակի միջամտությունների,
 Խորհրդի նիստերին տեղեկացված մասնակցություն,
 Խորհրդատվության ստացում և տրամադրում,
 Ունակությունների ու գիտելիքների զարգացման

հնարավորություն:



 ԽորհրդիԽորհրդի ձևավորումձևավորում, , որոր հնարավորությունհնարավորություն էէ տալիստալիս
 Կառուցողական և արդյունավետ քննարկումների,
 Ամբողջական տեղեկատվության, տարբեր կարծիքների

վրա հիմնված ռացիոնալ որոշումների օպերատիվ
կայացում,

 Հանձնաժողովների գործունեության արդյունավետ
կազմակերպում:

 ՓոքրՓոքր, , թեթե մեծմեծ խորհուրդխորհուրդ
 Արդյունավետություն, փոխհամաձայնեցում, ժամանակ, 
հեշտ ղեկավարում,
 Ունակությունների համադրումից օգուտներ,
 Հանձնաժողովների գործունեության ապահովում:

ԽորհրդիԽորհրդի քանակականքանակական կազմկազմ ևև
ունակություններիունակությունների համադրումհամադրում



ՀավասարակշռվածՀավասարակշռվածխորհուրդխորհուրդ

 Ընկերության զարգացման հետ սեփական
զարգացման ապահովում,

 Կազմի պարբերական վերանայում, նորացում,
 Բազմապրոֆիլայնություն, բազմակարծություն,
 Ոլորտում փորձառություն, բիզնես դատողություն, 

ֆինանսական, իրավական փորձառություն,
 Հիմնական շահառուների ներկայացվածություն,
 Գործադիր և ոչ գործադիր տնօրենների, անկախ

տնօրենների համադրում,
 Գենդերային բազմազանություն,
 Տարիքային բաշխվածություն:



ԿանանցԿանանցտեսակարարտեսակարար կշիռըկշիռը եվրոպականեվրոպական
երկրներիերկրներիտնօրեններիտնօրեններիխորհուրդներումխորհուրդներում
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ՄՏԱՎՈՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Վերլուծական մտածողություն և

անկախ դատողություն
 Տեսլականև պատկերացում
 Ռազմավարականհեռանկարներ
ՄԵՆԵՋԵՐԻԱԼ

ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 Ռեսուրսներիկառավարում
 Հաղորդակցությանապահովում
 Պատվիրակող
 Գաղափարներ զարգացնող
 Նպատակներինհասնող

ԷՄՈՑԻՈՆԱԼԵՎՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 Ինքնաճանաչում
 Էմոցիոնալ կայունություն
 Միջանձնային հաղորդակցում
 Ազդեցություն
 Շահադրդում
 Բարեխղճություն

ԹԻՄԱՅԻՆԱՇԽԱՏԵԼԱՈՃ
Ակտիվ լսող
Վերլուծող
Կառուղոցականհետադարձկապ
Համագործակցություն

ԽորհրդիԽորհրդի անդամներիանդամների ունակություններունակություններ



ԽորհրդիԽորհրդի ընտրությունընտրություն ևև նշանակումնշանակում

 Ընտրություն
 Խորհրդի կարիքների ճանաչում և նույնականացում
 Խորհրդին անհրաժեշտ անդամների ընտրության պլան
 Ընդհանուր ժողով առաջարկների ներկայացում
 Նշանակում
 Դեր, պարտականություններ, պատասխանատվություն
 Գործունեության ժամկետներ
 Վարձատրություն և արտոնություններ
 Շահերի բախում
 Խորհրդի որոշումներին հետևելու պարտականություն
 Ապահովագրում
 Հանձնաժողովներում ներգրավվածություն



 Հանձնաժողովներն օգնում են Խորհրդին, բայց նրան չեն
փոխարինում:

 Հանձնաժողովները ոչ գործադիր մարմին են: 
 Ձևավորվում են Խորհրդի անդամներից (տարածված սխալ):
 Գործում են մասնագիտացված ոլորտներում և խնդիրների

նկատմամբ կիրառում են մասնագիտական մոտեցումներ:
 Հանձնաժողովի նախագահը անկախ/ ոչ գործադիր տնօրեն է

(լավագույն պրակտիկա):
 Բարձրացնում են խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը:
 Հաշվետու են խորհրդին, ենթարկվում են խորհրդի նախագահի

մոնիթորինգին:
 Հիմնական հանձնաժողովներն են՝

 Աուդիտ (հաճախ ներառում է ռիսկերի հանձնաժողով),
 Փոխհատուցումների/վարձատրության,
 Կորպորատիվ կառավարմանև/կամ նշանակումների:

ԽորհրդինԽորհրդին կիցկից գործողգործող հանձնաժողովներհանձնաժողովներ



ԽորհրդիԽորհրդի գործունեությանգործունեության հաջողությանհաջողության գործոններըգործոնները

 Նախապես ձևավորված օրակարգ,
 Խորհրդի նիստերի որոշակի հաճախականության սահմանում,
 Խորհրդի նիստերի կազմակերպվածություն,
 Հավասարակշռության ապահովում խնդիրների միջև (խնդիրների

բաշխումը՝ 40% ռազմավարական, 30% հսկողություն, 20%  
ՄՌ, 10% ընթացիկ),

 Բավարար ժամանակի հատկացում կառուցողական բանավեճերի
ու քննարկումների համար,

 Խորհրդի անդամներին ամբողջական և արժանահավատ
տեղեկատվության ժամանակին մատակարարում (առնվազն 8-10 
օր առաջ),

 Խորհրդի նիստերի միջին տևողության կանոնակարգում (Մեծ
Բրիտանիայի 62% խորհրդի հանդիպումները տևում են 2-4 
ժամ, 25%-ը` 4-6 ժամ),

 Կորպորատիվ քարտուղարի առկայություն:



ԽորհրդիԽորհրդի նիստերինիստերի հրավիրմանհրավիրման
հաճախականությունըհաճախականությունը
 Լավագույն պրակտիկան չի սահմանում Խորհրդի նիստերի

հրավիրման հաճախականությունը: 
 Խորհրդի նիստերի հրավիրման հաճախականությունը կախված է

ընկերության գործունեության բնույթից, խորհրդի անդամների
պատրաստվածության մակարդակից, ոչ գործադիր տնօրենների
ակտիվությունից:

 Խորհրդի նիստերի հրավիրման հաճախականությունը պետք է լինի
այնպիսին, որ նա չմիջամտի գործադիր մարմնի գործունեությանը:

 Տարեկան ժամանակացույց որպես տարեկան աշխատանքային պլան:
 Հնարավոր են նաև չծրագրված հանդիպումներ:
 2007թ. Խորհրդի նիստերի հրավիրման հաճախականությունը

տարվա ընթացքում կազմել է 8.7
 Իտալիա – 12
 Իսպանիա – 10.9
 Բելգիա – 8.9
 Մեծ Բրիտանիա – 8.7
 Ֆրանսիսա - 7.4
 Գերմանիա – 4.4



ԽորհրդիԽորհրդի ևև նրանրաանդամներիանդամների գնահատումգնահատում

 Ընկերության հաջողության մեջ ունեցած ներդրման գնահատում

 Նույնականացնել խնդիրները,
 Ճշգրտել անհատական/կոլեկտիվ

դերերը, պարտականությունները,
 Կատարելագործել աշխատանքային

հարաբերությունները, զարգացնել պրոֆեսիոնալիզմը:

 Ինքնագնահատում և գնահատում խորհրդատուների կողմից:
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ԳործադիրԳործադիր մարմնիմարմնի գործառույթներըգործառույթները

 Ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների
կոորդինացում, 

 ընկերության ռազմավարության, նպատակների, բիզնես-
պլանների, բյուջեների մշակում և խորհրդի հաստատմանը
ներկայացում, դրանց իրագործում,

 ընկերության աշխատակիցների ընտրություն, վարձատրության
սահմանում, նրանց գործունեության վերահսկում, 

 ընկերության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների
արժանահավատության ապահովում, 

 ընկերության ռիսկերի արդյունավետ կառավարում, 
 ընկերության գործունեության համապատասխանության ապահովում, 
 անօրինական գործողություններից, վճարներից կամ աշխատելաոճից

խուսափում,
 հաշվետվությունների ներկայացում ընկերության խորհրդին և

բաժնետերերի ընդհանուր ժողովին: 



ԳործադիրԳործադիր մարմնիմարմնի գործունեությանգործունեության կարգըկարգը

 Միանձնյա որոշումներ – տնօրեն

 Կոլեգիալ որոշումներ - տնօրինություն

 Տնօրինության նիստերի հրավիրման ժամկետներ,
 Տնօրինության նիստերի կազմակերպման և անցկացման կարգ,
 Տնօրինության նիստերում որոշումների ընդունման կարգ:



ԳործադիրԳործադիր մարմնիմարմնի գնահատումըգնահատումը եվեվ
վարձատրությունըվարձատրությունը

 Ընկերության հաջողության մեջ ունեցած ներդրման գնահատում

 ընկերության ֆինանսական ցուցանիշների փոփոխություն,
 ընկերության հաճախորդների բավարարվածության աստիճան,
 ընկերության ընթացիկ գործունեությունը ղեկավարելիս

օրենսդրության և ներքին ընթացակարգերի պահպանում,
 ընկերության աշխատակիցների արդյունավետ կառավարում և

նրանց աշխատանքային հմտությունների
զարգացում, շահադրդման բարձրացում,

 սեփական ունակությունների, հմտությունների և
կարողությունների զարգացում:



ՄԱՍՄԱՍ 44

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐՔԱՐՏՈՒՂԱՐ



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարքարտուղար. . սովորականսովորական
աշխատողիցաշխատողից մինչևմինչև պաշտոնատարպաշտոնատարանձանձ

Քարտուղարը սովորական աշխատող է: Նրապարտականությունն
է կատարել ղեկավարի հրամաններն ու հրահանգները (1887 թ.):

Տնօրենների խորհրդի քարտուղարը կարևոր պաշտոնատար անձ
է, որից մեծամասամբ կախված է տնօրենների խորհրդի
գործունեության ինչպես ընթացակարգային կողմը, այնպես էլ
ընդունված որոշումների իրագործումը (Քեդբըրիի
Կանոնագիրք, 1992թ.) : 



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի դերիդերի
ակտիվացմանակտիվացման նախադրյալներընախադրյալները

 Կառավարումից սեփականության տարանջատում

 Կորպորատիվ իրավունքի զարգացում

 Բաժնետերերի ակտիվության աճ

 Կորպորատիվ կառավարման համակարգում շահառուների
դերի ակտիվացում



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի գործառույթներըգործառույթները

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ. կորպորատիվ քարտուղարի
ներկայությունը ընկերությունում հանդիսանում է
կորպորատիվ բրենդի տարր և վկայում է այն մասին, որ
ընկերությունը բաց է և պատրաստ է հաղորդակցվել իր
շահառուների հետ:

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹ. կորպորատիվ
քարտուղարը հետևում է ընկերության իրավական
համապատասխանությանը, ազդում է ընդունվող որոշումների
որակի վրա:



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի գործառույթներըգործառույթները

Կորպորատիվ
կառավարման
պրակտիկայի

կատարելագործմանը
նպաստում

Ընդհանուր ժողովի և
Խորհրդիգործունեությանն

աջակցում

Բաժնետերերի
իրավունքների

պաշտպանության
ապահովում

Կորպորատիվ
տեղեկատվության

պատշաճ բացահայտման
ապահովում



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի կարգավիճակըկարգավիճակը

«ԵՐԿՈՒ ՏԻՐՈՋԾԱՌԱ»
 Ենթակայություն գործադիր մարմնի ղեկավարի նկատմամբ

 Հաշվետվողականություն տնօրենների խորհրդի նկատմամբ

ԱՇԽԱՏԱԿՑԻ ԼԻԶԻՆԳ

ՀԱՄԱՏԵՂՈՒՄ. կորպորատիվ քարտուղար, թե տնօրինության
քարտուղար



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի գործունեությանգործունեության
կազմակերպումըկազմակերպումը

 Կենտրոնացվածտիպար . ձևավորվում է կորպորատիվ
քարտուղարիաշխատակազմ, որն ապահովում է կորպորատիվ
քարտուղարի ն պատվիրակված գործառույթների
իրականացումը:

 Բաշխվածտիպար .Կորպորատիվ քարտուղարիաշխատակազմ
չի ձևավորվում, և կորպորատիվ քարտուղարն իր գործառույթներն
իրագործում է ընկերությանայլ ստորաբաժանումների
աշխատակիցներիաջակցությամբ : 



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի գործունեությանգործունեության
կանոնակարգումըկանոնակարգումը

 Կորպորատիվ քարտուղարի գործունեության կանոնակարգ
և/կամ հաստիքի նկարագիր ,

 Տնօրեններիխորհրդի կանոնակարգ. որպես առանձին բաժին ,

 Կորպորատիվ կառավարմանկանոնագիրք. որպես առանձին
բաժին:



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարիքարտուղարի որակավորումըորակավորումը

ԱՆՁՆԱՅԻՆՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

•Ակտիվություն, առաջնորդային
հատկանիշներ,

•Պատասխանատու և բարեխիղճ
վերաբերմունք,

•Անկողմնակալություն և
անաչառություն,

•Անբիծ հեղինակություն,
•Սեփական կարծիքն ունենալու և այն
հիմնավորելու ունակություն,

•Մտածելակերպի
ինքնուրույնություն, ճկունություն և
առողջ հետաքրքրասիրություն,

•Սթրեսային իրավիճակներում
աշխատելու ունակություն,

•Միջանձնային շփումների գերազանց
ունակությունների առկայություն:

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ
• Կորպորատիվիրավունք և
կորպորատիվկառավարում,

• Ֆինանսականհաշվետվություն
և վերլուծություն,

• Տնտեսագիտությանև
վիճակագրությանհիմունքներ,

• Ռազմավարական կառավարում, 
• Ռիսկերի կառավարում,
• Շուկայագիտություն,
• Հասարակությանհետ կապերի
տեխնոլոգիաներ:



ԿորպորատիվԿորպորատիվ քարտուղարներիքարտուղարների միություններմիություններ

 կորպորատիվ քարտուղարի ինստիտուտի անհրաժեշտության
գիտակցմանը նպաստում,

 կորպորատիվ կառավարման լավագույն պրակտիկայի քարոզում,
 միության անդամների շահերի և կարգավիճակի, մասնագիտական

համբավիպաշտպանություն,
 միության անդամների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի

բարձրացմանն աջակցումը, պրոֆեսիոնալ վարքագծի կանոնների
բարձրացում,

 կորպորատիվ քարտուղարների որակավորման բարձրացում և
սերտիֆիկացում,

 իր անդամների համար հետաքրքրություն ներկայացնող գործող և
նախագծման փուլում գտնվող իրավական ակտերի վերլուծություն,

 տեղեկատվության և լավագույն փորձի ազատփոխանակման
խթանում:
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ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԵՎԵՎ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ



ՏեղեկատվությանՏեղեկատվության պատշաճպատշաճ բացահայտումբացահայտում

 կանոնավոր, ժամանակին և օպերատիվ,
 համարժեք տեղեկատվության անխափան հասանելիության

ապահովում,
 բացահայտվող տեղեկատվության

էականություն, ամբողջականություն, օբյեկտիվություն, արժանահավ
ատություն, ոչ հակասական բնույթ, 

 հավասար վերաբերմունք շահառուների նկատմամբ ,
 ընկերության թափանցիկության և նրա առևտրային շահերի միջև

խելամիտ հավասարակշռություն,
 տարբեր կապուղիներով բացահայտվող տեղեկատվության

նույնականություն,
 տեղեկատվության բացահայտման կանոնակարգում,
 տեղեկատվության բացահայտմամբ պայմանավորված

պարտավորությունների կատարում:



ՏեղեկատվությանՏեղեկատվության բացահայտմանբացահայտման ՏՀԶԿՏՀԶԿ--իի
սկզբունքներսկզբունքներ

 ֆինանսատնտեսական գործունեությանարդյունքներ,
 ռազմավարական նպատակներ,
 բաժնետերերի և սեփականության կառուցվածք,
 Խորհրդի և գործադիր մարմնիանդամների

տվյալներ, վարձատրության չափի
 ռիսկի կանխատեսվող և էականգործոններ,
 աշխատակիցներին և այլ շահառուանձանց վերաբերող էական

հարցեր,
 կորպորատիվկառավարման կառուցվածք ու քաղաքականություն:



ՈչՈչ ֆինանսականֆինանսական հաշվետվությունհաշվետվություն

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը ընկերության
տնտեսական, սոցիալականև բնապահպանական գործունեության
արդյունքների մասինտեղեկություններիամբողջություն է:

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները հանդիսանում են
ընկերությունների կորպորատիվկառավարման որակը բարձրացնող
գործոն:

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները հանդիսանում են շրջակա
միջավայրի հետ հաղորդակցմանմիջոց:

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները օգնում են ընկերություններին
բացահայտել ընկերության շահույթների ավելացմանաղբյուրները և
կրճատել ծախսերը:

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները Ընկերության ուշադրությունը
հրավիրում են նրա հեղինակության, շահառուների
լոյալության, ինտելեկտուալ կապիտալի զարգացման
հիմնախնդիրների վրա: 
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ՎարքագծայինՎարքագծային կանոններըկանոնները կորպորատիվկորպորատիվ
հարաբերություններումհարաբերություններում

Կորպորատիվ վարքագծի կանոնները ընկերության
վարվելակերպի ուղեցույց է, որում ամրագրվում են
ընկերության սեփականատերերի, ղեկավար անձանց և
աշխատակիցների բարոյական պարտավորությունները
միմյանց և այլ շահառուների, այդ թվում` 
գործընկերների, հաճախորդների, պետական
մարմինների և հասարակության նկատմամբ:



ԿորպորատիվԿորպորատիվ վարքագծիվարքագծի կանոններկանոններ

ԸնկերությունԸնկերություն ևև հասարակությունհասարակություն`̀
հեղինակությունհեղինակություն

Ընկերություն և աշխատակիցներ`
նույնականացում

ԸնկերությանԸնկերության աշխատակիցներիաշխատակիցների միջևմիջև`̀
արդյունավետությունարդյունավետություն



ԿորպորատիվԿորպորատիվ վարքագծիվարքագծի կանոններիկանոնների գործառույթներըգործառույթները

 Արժեքներովկառավարումև շահառուներիհետ հարաբերությունների
ձևավորում կորպորատիվարժեքների հիմանվրա

 Աշխատողների համարվարքագծային ստանդարտների ուղենշում,
 Աշխատողների ոչ ցանկալի վարքագծի կանխում,
 Խնդրահարույց իրավիճակներում որոշումների կայացմանհամար
չափանիշներիսահմանում,
 Ընկերություն-աշխատակիցներ-արտաքինմիջավայր
փոխհարաբերությունների չափանիշների սահմանում:

 Աշխատակիցների կողմնորոշումդեպիկորպորատիվմիասնական
նպատակներնու արժեքներըև կորպորատիվմիջավայրի ձևավորում,
 Ընկերությանարժեքներիտարածումընկերությանկառավարմանտարբեր
մակարդակներում:

ՀեղինակությանՀեղինակության բարձրացումբարձրացում

ԿորպորատիվԿորպորատիվ նույնականությաննույնականության ամրապնդումամրապնդում

ԿառավարմանԿառավարման արդյունավետությանարդյունավետության բարձրացումբարձրացում



ԿորպորատիվԿորպորատիվ վարքագծիվարքագծի կանոններիկանոնների ներդրմաններդրման
արդյունքներըարդյունքները

Նվազողպահանջմունքներ

 Բարձր աշխատավարձ
 Աշխատատեղի երաշխավորում

Աճողպահանջմունքներ
 Հարգանք գործընկերների և

ղեկավարության կողմից
 Ինքնաիրացման

հնարավորություններ
 Բարձր համբավ ունեցող

ընկերությունում աշխատելու
հնարավորություն

Անփոփոխգործոններ

 Որակավորման, պրոֆեսիոնալ
հմտությունների աճ

 Կարիերայի աճ



ԿորպորատիվԿորպորատիվ վարքագծիվարքագծի կանոններիկանոնների թեմատիկաթեմատիկա

ԸնկերությԸնկերությաաննառաքելությունառաքելություն, , կորպորատիվկորպորատիվարժեքներարժեքներ
ուու սկզբունքներսկզբունքներ

ՓոխհարաբերություններՓոխհարաբերություններ շահառուներիշահառուների հետհետ

ԲնապահպանականԲնապահպանականհիմնախնդիրներհիմնախնդիրներ

ԿորպորատիվԿորպորատիվխնդիրներիխնդիրների կարգավորումկարգավորում

ՊրոֆեսիոնալՊրոֆեսիոնալ էթիկայիէթիկայի հարցերհարցեր

ԱյլԱյլ հարցերհարցեր



ԿորպորատիվԿորպորատիվ վարքագծիվարքագծի կանոններիկանոնների թեմատիկաթեմատիկա

1 1 ՓՈՒԼՓՈՒԼ. . ՏեղեկատվությանՏեղեկատվության հավաքագրումհավաքագրում

 Ընկերության հիմնարարարժեքների որոշում,
 Ընկերության շահառուներիբացահայտում և շահերի բախման կարգավորում,
 Էթիկականխախտումների հնարավորոլորտների որոշում:

2 2 ՓՈՒԼՓՈՒԼ. . ԿանոններիԿանոնների մշակումմշակում ևև քննարկումքննարկում

 Փաստաթղթի բովանդակային մշակում,
 Աշխատակիցներիմասնակցությամբ քննարկումներիկազմակերպում,
 Կանոնների վերամշակում քննարկմանարդյունքներիհիման վրա:

3 3 ՓՈՒԼՓՈՒԼ. . ԿանոններիԿանոնների ներդրումներդրում

 Կանոնների հաստատում և Կանոնների իրագործմանհամակարգի
սահմանում,
 Կանոնների վերջնականտարբերակի հետաշխատակիցներին
ծանոթացում (տեղեկացում, ուսուցումներ, քննարկումներ):



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման կանոնագիրքկանոնագիրք

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը կանոնների
ամբողջություն է, որը պարունակում է կորպորատիվ
վարքագիծը սահմանող նորմեր և կոչված է
կանոնակարգել և կարգավորել կորպորատիվ
կառավարման հարաբերություններն ու խթանել դրանց
բարելավումն ինչպես կոնկրետ
ընկերության, երկրի, տարածաշրջանի, այնպես էլ
միջազգային կտրվածքով: 



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման կանոնագրքիկանոնագրքիառարկանառարկան

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքի առարկան
լավագույն պրակտիկան է:

Օրենքներով հնարավոր չէ կարգավորել գործնական
կյանքի բոլոր ոլորտները: 

Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը
հանդիսանալով ոչ ֆորմալ կանոն, լրացնում և
մանրամասնում է օրենքների դրույթները:



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման
կանոնագրքիկանոնագրքի հիմնականհիմնական բովանդակությունըբովանդակությունը

1. Բաժնետերեր
2. Տնօրենների խորհուրդ (խորհուրդ)
3. Գործադիր մարմին
4. Հսկողության համակարգ
5. Կորպորատիվ քարտուղար
6. Շահառուներ
7. Տեղեկատվության բացահայտում
8. Շահերի բախում



ԿորպորատիվԿորպորատիվ կառավարմանկառավարման
այլայլ հնարավորհնարավորփաստաթղթերփաստաթղթեր

1. Ընդհանուր ժողովի վարման կանոնակարգ

2. Խորհրդի կանոնակարգ
3. Գործադիր մարմնի կանոնակարգ

4. Վերստուգիչ հանձնաժողովի (ներքին աուդիտորի) կանոնակարգ
5. Խորհրդի անդամների պաշտոնների նկարագիր

6. Կորպորատիվ քարտուղարի պաշտոնի նկարագիր
7. Շահութաբաժնային քաղաքականություն և ընթացակարգեր

8. Փոխհատուցումների քաղաքականություն
9. Տեղեկատվության բացահայտման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

10. Շահերի բախման քաղաքականություն և ընթացակարգեր
11. Ռիսկերի կառավարման քաղաքականություն և ընթացակարգեր

12. Ընկերության անընդհատության պլան


