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AYİB ailəsinin 21 mikromaliyyə təşkilatından olan qərarvericilər ailəsi Vyanada, Birgə 
Vyana İnstitutunda toplaşaraq, çətinləşən mühitdə inkişaflarını davamlı etmək yollarını tap-
maq məqsədilə toplaşmışdılar. Bu təşkilatlar öz biznesləri üçün başqa heç bir yerdən 
maliyyə vəsaiti tapa bilməyəcək bir çox əhaliyə—məsələn, təcrid olunmuş uzaq ərazilərdə 
yaşayan və ya çox az girovu olan insanlara—maliyyə vəsaitlərinə çıxış imkanı yaratmışdır. 
600,000-dən çox müştəri və 760 milyon dollar paylanmış kredit portfeli və orta kredit 
məbləği 500-5000 dollar arasında olan kreditləri ilə, bu MMİ-lər mikro və kiçik müştərilərin 
maliyyələşdirilməsində mühüm rol oynayırlar.   

11 ölkəni təmsil edən mikromaliyyə direktorları və baş icraçı məmurları ideyalar, təcrübələr, 
mübarizə və uğur yollarını paylaşmaq üçün toplaşmışdılar. AYİB tərəfindən AYİB 
fəaliyyətləri həyata keçirilən və keçirilməyən ərazilərdən investorlar və konsultantlar da bu-
raya dəvət olunmuşdular ki, onlar da iştirakçıların müzakirələrinə və təcrübə mübadilələrinə 
öz töhfələrini versinlər. Belə qonaqlar arasında AMFA İcraçı Direktoru Jalə Hacıyeva da 
Assosiasiya / Şəbəkə İnkişafı Eksperti qismində müvafiq sessiyada çıxış etmək məqsədilə 
dəvət olunmuşdur.  

AMFA təcrübəsinin Vyanada, AYİB MMİ Forumunda paylaşılması  

BU  

SAY IM IZDA :  

A Z Ə R B A Y C A N  

M İ K R O M A L İ Y Y Ə  

A S S O S İ A S İ Y A S I  

Mikromaliyyə 
təşkilatlarının 
potensialının 

gücləndirilməsi və 
mikromaliyyə ijmanın 

maraqlarının 
qorunmasına 

yönəldilmiş effektiv 
kollektiv təşəbbüslərin 

təşviq olunması 

AMFA  M İSS İYAS I :  

D E K A B R  

23-24 Oktyabr 2012-ci il tarixd’ Iraqın Ərbil 
şəhərində “İqtisadi və Sosial İnkişaf Yolu” adlı İraq 
Mikromaliyyə Konfransı keçirilmişdir. Konfrans   
İraq ərazisində maliyyə xidmətləri göstərən 12 
mikromaliyyə təşkilatını, siyasət yaradıcılarını, do-
norları, kommersiya banklarını, mikromaliyyə 
assosiasiyalarını, beynəlxalq resurs təşkilatları və 
ABŞ İnkişaf Agentliyi nümayəndələrini bir araya 
toplamışdır.  
2003-cü ildən bəri İraq mikromaliyyə sektoru 30 
İyun 2012-ci ilədək ümumi dəyəri 959.3 milyon ABŞ 
dollar olan 403, 765 mikro-kredit vermişdir. Əksər 
borcalanlar davamlı bizneslər və fermaları təmsil edir.   
AMFA 2010-cu ildən etibarən İraq İllik MM Konfransına töhfə verməklə və gələcək assosi-
asiyanın potensial idarə heyəti üzvlərinə məsləhətlər verməklə, 2012-ci il Avqust ayında 
QHT Qeydiyyatında uğurla qeydiyyatdan keçən ölkə səviyyəli milli assosiasiya yaradılması  
ilə nəticələnən məsafədən mentorluq xidmətləri göstərməklə Iraq Mikromaliyyə sektorunu 

dəstəkləyir. Bu il AMFA 2 sessiyada çıxış etmək üçün dəvət edilmiş-
dir: İraq Mikromaliyyə Assosiasiyasının gücləndirilməsi: imkanlar və 
çətinliklər; 2) Maliyyə xidmətlərinə daha geniş çıxış və müsbət təsir 
əldə etmək naminə Sosial Fəaliyyətin İraq Mikromaliyyəsinə inteqra-
siya edilməsi”. Konfrans zamanı AMFA İcraçı direktoru USAİD-İraq 
tərəfindən İraq Mikromaliyyə Sektorunun dəstəklənməsinə ver-
diyi xüsusi dəstəyinə görə Minnətdarlıq Mükafatı ilə təltif 
edilmişdir.  
İştirakçılar konfransda mikromaliyyə təşkilatları və İraq mikromaliyyə 
sektorunun birlikdə yoxsullara mikro kreditlər verilməsi yolu ilə 
onların maliyyə vəsaitlərinə çıxışının artırılması imkanlarını, İraq 
mikromaliyyə sektorunun hazırkı inkişaf vəziyyəti , növbəti onillikdə 
mikromaliyyənin növbəti inkişafı planları, yaxşı idarəçilik, sosial 
fəaliyyət, diversifikasiya edilmiş maliyyə mənbələri, yeni və tələb olu-
nan məhsullar yaratmaqla, gənclər və qadınlar kimi daha zəif qru-
plara xidmət göstərilməsi və s. mövzularda müzakirələr aparmışlar.   

AMFA İraq Mikromaliyyə Konfransında 
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ÜZVLƏRİN MƏMNUNLUQ SORĞUSU 2012: Nəticələr 

Noyabr ayında AMFA, 2012-ci il üçün Üzvlərin Məmnunluq Sorğusunu tamamladı. Sorğu SEEP 
Network-un texniki dəstəyi ilə AMFA tərəfindən hər iki dildə aparılmışdır. AMFA üzvlərindən 
83%-i bu sorğuda iştirak etmiş və öz rəyini bildirmişdir. Sorğu asan və rahat istifadə üçün 
effektiv alət olmaqla yanaşı, o, AMFA-nın üzvlərə təqdim etdiyi xidmətlər və məhsullarından 
üzvlərin məmnunluq səviyyəsini bilməyə və üzvlərə gələcəkdə yeni məhsul və xidmətlərin 
işlənərək, təklif olunması üçün qabaqcıl metodologiyaya malikdir.  Sorğunun nəticələrinə 
əsasən, bu il 66.7% respondentlər, assosiasiya ilə ümumi əməkdaşlıqdan məmnun olduqlarını,  
4.2% bu əməkdaşlıqdan narazı olduqlarını bildirmişlər. Assosiasiyanın fəaliyyətlərində iştirak 
etməkdə əsas məhdudiyyətlərlə bağlı suala, 42% respondent hər hansı bir məhdudiyyətin 
olmadığını, 32.35% isə işçi heyətinin yetərsiz vaxt səbəbindən tədbirlərdə iştirak edə 
bilməməsini əsas məhdudiyyət kimi qeyd etmişdir. 

Sorğu nəticələrini tam olaraq, aşağıdakı linkdən oxuya bilərsiniz:  
http://www.surveyanalytics.com//userimages/sub-2/1079706/24188/index.html 

AMFA’s ED is reelected to the SEEP Board of Directors  

5-8 noyabr, 2012-ci il tarixdə ABŞ, Arlinqtonda SEEP Qlobal Assosiasiyalar Sammiti və “İnkluziv 
bazarların yaradılması: maliyyə və sahibkarlıq həlləri vasitəsilə nəticələr” adlı İllik Konfrans 
keçirilmişdir.  Konfransda 70-dən çox ölkədən olan 260 təşkilatdan 600-ə qədər təmsilçi iştirak 
etmişdir. Bu ilki konfransın məzmunu inkluzivlik anlayışı üçün ən mühüm maneə olan maliyyə 
xidmətləri və sahibkarlığın inkişafı üzrə innovasiyalara fokuslaşmışdır; xüsusilə, də  iqtisadi 
özünü-təyinetmənin mühüm alətlərinə çıxışın genişləndirilməsi üçün miqyas və təsirin artırılması 
innovasiyaları daha mühümdür. AMFA bu qlobal mikromaliyyə sektoru tədbirində İcraçı Direktoru 
və Şəbəkə Koordinatoru vasitəsilə təmsil olunmuşdur. 
Bu il AMFA İcraçı Direktoru SEEP şəbəkəsinin Direktorlar Şurasında şura üzvü kimi fəaliyyətinin 
3-cü ilini tamamlamış oldu və 2013-2015-ci illər üçün yenidən nöbəti 3 illik müddətə şura üzvü 
seçildir. Bundan əlavə, AMFA İcraçı Direktoru həm də, Assosiasiya İnkişaf İcmasının Məsləhət 
Şurasında da xidmət göstərmək üçün dəvət olunmuşdur.   
AMFA Şəbəkə Koordinatoru AMFA-nı Sosial Fəaliyyət Qrupu görüşündə və Qlobal Assosiasiya-
lar Sammitində uğurla təmsil edərək, SFİ-də universal standartları təşviq etmək məqsədilə hazır-
lanan regional fəaliyyət planına öz töhfəsini vermişdir.  
Konfrans müddətində AMFA heyəti MİX, MFC, City Fondu, İMFN, Sanabel, Credit Suisse kimi 
strateji partnyorlar ilə bir sıra görüşlər keçirmişdir.   
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Beynəlxalq Hüquq İnstitutu inkişafda olan iqtisadiyyatların üzləşdiyi hüquqi və iqtisadi tələblərin həllinin 
tapılmasında dövlət rəsmiləri, ixtisaslaşmış şəxslər və özəl sektor üçün təlimlər təklif edir. BHİ iştirakçılarına 
yaxşı idarəetmə, menecment və şəffaf standartların əldə olunmasında qabaqcıl təcrübələr öyrədilir və bu 
qabaqcıl təcrübələr onlara dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini, dövlət ictimai hesabatlılığının 
təşviqi və iqtisadi inkişafı əldə olunmasında istifadə olunan alətlər ilə tanış etmiş olur.  185 ölkədən 28,000 
iştirakçıdan çoxu BHİ və onun qlobal filiallarının həyata keçirdiyi təlimlərdə iştirak etmişdir. Bu ilki iştirakçılar 
üçün 30-a yaxın müxtəlif kurslar təklif olunur ki, onlar arasında da: Beynəlxalq İctimai Satınalmalar, Beynəlxalq 
Borclanma və Borcların idarə olunması, Layihə Menecmenti, Arbitraj və Vasitəçilik, Qanunvericilik Strateji 
Planlaşdırma və İdarəetmə kimi kurslar vardır (Tam siyahını üçün nəzər salın: http://www.ili.org/
training/2013.html ). 
Qeydiyyatdan keçmək üçün, əlaqə saxlayın: +1-202-247-6006 və ya elektron poçtla: training@ili.org. 

Beynəlxalq Hüquq İnstitutu (ILI) 2013 Seminarlar Cədvəli 

Öncə də qeyd etdiyimiz kimi, EFSE İnkişaf Fondu və 
AMFA, mikromaliyyə müştəriləri üçün maliyyə savadlığı 
bukletlərinin hazırlanması üzrə birgə əməkdaşlıq etmişlər. 
Layihə May-Oktyabr 2012-ci il müddətində davam etmişdir. 
Bu qısa müddət ərzində 1) “Kredit götürərkən nələri 
bilməliyik” adlı artıq borclanmadan mühafizə bukleti 2) 
“Dama- dama göl olar” adlı yığımların təşviqi bukleti və 3) 
“Siz pullarınızı idarə edirsiniz, yoxsa pullarınız sizi idarə 
edir?” adlı şəxsi büdcənin idarə olunması bukletləri 
hazırlandı, çap edildi və AMFA üzvləri və partnyorları 
arasında paylaşdırıldı.  
Bu Layihənin konsultant partnyoru kimi, Polşada yerləşən 
Mikromaliyyə Mərkəzi hazırlanmış bukletlərin yoxlanılması, 
onlara əlavə və dəyişikliklərin edilməsi, yekun redaktəsini 
də daxil olmaqla davamlı olaraq texniki dəstək 
göstərmişdir.  
Bukletlərin yerli məzmuna tam uyğun olmasını və keyfiyyətini təmin etmək məqsədilə, mikromaliyyə bazarının  
təxminən 70%-ini təşkil edən 9 fəal AMFA üzv təşkilatı –Accessbank, BOKT FİNCA Azərbaycan, Dəmirbank, 
Unibank, BOKT VF AzərKredit, Bank Respublika, BOKT Avrasiya Kreditin iştirakı ilə dəyirmi masa görüşü 
təşkil edilmişdir. Dəyirmi masada əsas müzakirə məqamları: 1) məzmun 2) dizayn 3) tərcümə/dil üzrə 
olmuşdur.  Son olaraq bukletlər üzvlərin rəyləri əsasında redaktə edilərək yekunlaşdırılmış və çap edilmişdir. 
Hər 3 bukletindən ümumilikdə 40 500 nüsxədən çox AMFA üzvləri, qeyri-üzv maliyyə təşlikatları, partnyorları, 
donorlar, mərkəzi bank və digər səhmdarlar arasında paylaşdırılmışdır.  

EFSE DF—AMFA maliyyə təhsili layihənin uğurlu yekunlaşması  

8-9 Noyabr 2012-ci il tarixdə, Türkiyə, İstanbulda 3-cü Qadın Sahib-
karlığı və Liderlik Sammiti təşkil olunmuşdur. AMFA İcraçı Direk-
toru Jalə xanım Hacıyeva İnkluziv Maliyyə sessiyasında spiker 
qismində çıxış etmişdir.  
Bu ilki sammit “Yeni dünya nizamında Qadınların Artan Gücü” 
şüarına malik olmaqla, qadınların səlahiyyətləndirilməsinin roluna fo-
kuslaşaraq, dünya nizamının gələcək iqtisadi və sosial sahələr üzrə 
gələcəyini müzakirə etmişdir. Sammitin məqsədlərindən biri olaraq,  
KAGIDER (Türkiyə Qadın Sahibkarlar Assosiasiyası) hər iki ölkədə 
qadın sahibkarların maliyyə vəsaitlərinə çıxışının artırılmasını 
dəstəkləmək istiqamətində birgə layihələrin keçirilməsi üçün AMFA ilə 
əməkdaşlığını davam etdirməyi planlaşdırır. Sammit dialoq və 
müzakirələr, bütün dünyadan olan müxtəlif qurumlar və şəxslər aras-

ında qadınların səlahiyyətləndirilməsinin ümumi bayraqdarı kimi əməkdaşlıq etmələri üçün əla imkan təqdim 
etmiş oldu. Sammit haqqında ətraflı məlumat: www.kglzirve.org  
  

Beynəlxalq Qadın Sahibkarlığı və Liderlik Sammiti 



C. Cabbarlı küç. 44 

Kaspian Plaza 1, 5-ci mərtəbə 

AZ 1065, Bakı, Azərbaycan 

Telefon: 994 50 208 40 79 

E-mail: program@amfa.az 

AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏ ASSOSİASİYASI 

Bizim internet səhifəmiz: www.amfa.az  

Biz facebookda: AMFA 

AMA İnformasiya Bülleteninə yazıl-
maq istərdiniz? Bizimlə əlaqə sax-
layın: program@amfa.az  


