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AMFA 6-ci Mikromaliyyə Konfransı  

Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası (AMFA) 
„Düşünmək zamanıdır. Risklərin idarə edilməsi” 
adlı 6-cı Mikromaliyyə Konfransı keçirmişdir.  
Bu ilki tədbirin məqsədi risk menecment sahəsində 
ən qabaqcıl təcrübələrin paylaşılması və 
Azərbaycan mikromaliyyə sektorunun 
təkmilləşdirilməsinə töhfə ola biləcək ideyalar 
mübadiləsi üçün əlverişli mühitin yaradılmasıdır. 
Konfrans iştirakçılara investorlarla, strateji maraqlı 
tərəflər və texniki xidmət provayderləri ilə 
şəbəkələşmək və yeni əməkdaşlıqlar yaratmaq imkanı vermişdir. O həmçinin, müxtəlif 
mikromaliyyə təcrübələrini paylaşmaq və bu gün sektor üçün mövcud olan çətinliklərə 
rəğmən, sektorun funksionallığını təkmilləşdirmək yollarını müzakirə etmək üçün 
mükəmməl bir imkan yaratmışdır.  
İki günlük tədbir adekvat daxili nəzarət sistemləri, mikromaliyyədə müştəri mühafizəsi, risk 
menecment, çətin çatılan ərazilərdə ən yeni faydalı texnologiyalar, mikromaliyyədə 
qadınların rolu, maliyyə təhsili, mikrokredit və mikro sahibkarlıq müəssisələri üçün hüquqi 

çərçivənin təkmilləşdirilməsi, orta menecmentdə 
bacarıqların artırılması və sosial fəaliyyətin idarə 
olunması kimi  mövzuları əhatə etmişdir. 
Konfrans AMFA İcraçı Direktoru Jalə xanım Hacıyeva 
tərəfindən açılmış və AMFA İdarə Heyətinin Sədri 
cənab Süleyman Kələşov, Azərbaycan Respublikası 
Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin Sədr Müavini cənab 
Rəşad Orucov, Milli Məclisin İqtisadi İşlər Palatasının 
Sədri cənab Ziyad Səmədzadə, Milli Sahibkarlar 
Konfederasiyasının Sədri cənab Məmməd Musayev, 
AYİB Bakı ofisinin Direktoru cənab Neil MakKeyn, 

Mikromaliyyə Mərkəzinin İcraçı Direktoru cənab Qjeqorj Qalusek tərəfindən açılış 
nitqlərinin söylənməsi ilə davam etmişdir.    
Konfransın ilk günündə baş tutan mükafatlandırma 
mərasimində AMFA üzvlərini „İlin üzv təşkilatı – 2012” və “İlin 
Peşəkarı -2012” nominasiyaları üzrə mükafatlandırmışdır. 
Azərbaycan mikromaliyyə sektorunun milli, regional və qlobal 
səviyyələrdə etibarının və tanıtımının artırılmasına yardım et-
miş mühüm təşəbbüslərə verdiyi töhfəsinə görə  Accessbank 
„İlin üzv təşkilatı -2012” mükafatına, xanım 
Mehriban Yusifova isə „İlin Peşəkarı -2012” 
mükafatına layiq görülmüşdür.  
Tədbirdə iştirak edən investorlar arasında 
Triple Jump, PlaNIS responsAbility, KfW, Finance in Motion, 
EBRD, INCOFIN, IFC, COOPEST və OikoCredit kimi 
şirkətlər olmuşdur. Konfransa maliyyə dəstəyi ölkədə 
sektorun inkişafını aktiv dəstəkləyən üzv və partnyor təşkilatlar 
tərəfindən təmin edilmişdir ki, bu təşkilatlar da  AccessBank, 
Paşa Bank, PlaNis ResponsAbility SAS, Triple Jump, 
Software Group, FINCA Azərbaycan MMC,VF 
AzərKredit MMC, EFSE/Finance-in Motion, Aqrarkredit MMC, Molbulak Azərbaycan MMC, 
Moody’s, Frankfurt Maliyyə və Menecment Məktəbi, İnkişaf üçün Maliyyə MMC, Path 
Solutions, Avrasiya Kredit MMC və Qafqaz Lizinq şirkəti olmuşdur.  
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Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı (AYİB) 20 Sentyabr 2012-ci il tarixdə Bakıda Kempinski 
Hotel Badamdarın konfrans zalında “Azərbaycan maliyyə sektorunda Gender Bərabərliyinin 
təşviqi” layihəsinin açılış mərasimini keçirmişdir.  
 
Layihə çərçivəsində keçirilən bu ilk tədbirin məqsədi layihənin əsas məqsədlərini, layihədə iştirak 
edən maliyyə təşkilatları ilə icra olunacaq fəaliyyətləri və maliyyə təşkilatlarının həm müştəri port-
feli, həm də işçiləri arasında gender bərabərliyi üzərində işləməklə insan, sosial və iqtisadi inkişaf 
məqsədlərinə nail olmaq üçün qlobal və yerli ən qabaqcıl təcrübələrdən istifadə etməkdir.  
 
Seminar iştirakçıları ilə sektorda gender bərabərliyini, hökumət  və qeyri hökumət təşkilatları aras-
ında əməkdaşlığı təşviq etməklə, Azərbaycandakı maliyyə qurumları vasitəsilə qadınlara məxsus 
və onlar tərəfindən idarə olunan bizneslərə maliyyə çıxışı imkanlarını artırmaq da daxil olmaqla, 
gender məsələləri müzakirə olunmuşdur. Layihə Frankfurt Maliyyə və Menecment Məktəbi ilə 
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən icra olunur. 
 
Tədbirdə layihə partnyorları olan təşkilatlar, kommersiya bankları və qeyri-bank maliyyə təşkilatları, 
gender bərabərliyi məsələləri ilə məşğul olan aparıcı maraqlı tərəflərin təmsilçiləri iştirak etmişdir. 
Seminar AYİB Bakı ofisi və AMFA-nın layihənin aparılmasında məsul olan şəxslərin çıxışından 
ibarət dəyirmi masa kimi təşkil olunmuşdur.   

Gender balansı: Azərbaycan və xaricdən qabaqcıl təcrübələr 

AccessBank, “Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafında mikromaliyyələşdirmənin rolu” mövzusunda 
müsabiqə üzrə ərizələrin toplanmasını başa çatdırmışdır. Müsabiqədə Bakı və regionlarda kütləvi 
informasiya vasitələrində çalışan jurnalistlər (çap, televiziya, radio, İnternet-portal) iştirak edə 
bilərdilər. Müsabiqənin nəticəsinə əsasən, 1-ci yerin qalibinə 1000 manat, 2-ci yer – 800 manat, 3-cü 
yerə isə 600 manat məbləğində pul mükafatı veriləcək. Müsabiqəyə sentyabr ayının 13-dək 
tarixlərində qəzet və jurnallarda dərc olunan məqalələr, xəbər süjetləri, televiziya və radioproqramlar, 
İnternet portallarda yerləşdirilmiş Azərbaycan və ya Rus dilində materiallar qəbul edilib.  Müsabiqəyə 
təqdim olunan materiallar azad jüri tərəfindən qiymətləndiriləcək. Bunlar: Beynəlxalq Maliyyə 
Korporasiyasının Bakı ofisinin rəhbəri Aliyə Əzimova, Azərbaycan Mikromaliyyələşdirmə 
Assosiyasiyasının icraçı direktoru Jalə Hacıyeva, AccessBank-ın Mikrokredit Departamentinin 
rəhbəri Tariyel İsmaylovdur. 

AccessBank Media Müsabiqəsi 

CIPE-ın “KnowHow” layihəsi çərçivəsində AMFA-ya ABŞ-da 
yerləşən  Assosiasiya rəhbərliyi tərəfində (Talley Management 
Group) mentoqrluq təklif olunmuşdur. 2012-ci ilin Yanvar ayında 
başlayan layihə 6 milli assosiasiyaya—Azərbaycan, Banqladeş 
(Banqladeş Qadın Ticarət Palatası), Gürcüstan (Gürcüstan Kiçik or 
orta sahibkarlıq Assosiasiyası)ç Yamayka (Yamayka Qadin Biznes 
Sahibkarları), Serbiya ( Serbiya Biznes qadınları Assosiasiyası) və 
Yunanıstan (Yunan Qadınlar Assosiasiyası) üçün Öyrənmə səfəri 
təşkil edilmişdir.  Öyrənmə Səfəri ASEA  və BOMA (Beynəlxalq 
Assosiasiyalar Menecerləri və Sahibkarları) ilə əməkdaşlıqda CİPE 
ofisində keçirilirdi.   

Öyrənmə səfəri ASEA baş 
ekspertləri tərəfindən təşkil olunmuş yüksək səviyyəli seminarlar və 
ABŞ Assosiasiyalarının rəhbərləri (hər assosiasiya uyğun olan 
sahələrdə—statistika, maliyyə və sığorta, sahibkarlıq, konsaltinq 
şirkətləri və s.) ilə təkbətək görüşlər ilə zəngin təşkil olunmuşdur. AMFA 
üçün bu səfərdən əsas öyrənilmiş məqamlar ABŞ assosiasiyalarının 
işçilər arasında liderlik potensialının yetişdirilməsi, könüllü menecmenti, 
assosiasiya menecmentində mühüm təcrübələr, uğurlu fond toplanması 
strategiyaları, Könüllü İdarəetməsi Təlimatı və proseduralar  olmuşdur. 
Öyrənmə Səfərinin materialalrı işçilərin bacarıqlarının artırılması təlimi 
üçün istifadə olunacaq.   

MEMBERS 

CIPE-dan Milli Assosiasiya rəhbərləri üçün ABŞ-a Öyrənmə Səfəri 
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PEŞƏKAR İNKİŞAF 

 SFM üzrə onlayn seminar 

Sosial fəaliyyət Menecmentinin Əsasları 
Sosial Fəaliyyət Menecmentinin (SFM) 
fundamentlərini, bütün SFM-lərin birlikdə 
necə uzlaşmalarını və sizə uyğun olan 
SFM alət və resurslarını necə əldə etməyi 
öyrədən  praktiki, 9 sesiyalıq onlayn 
kurslardır. Webex onlayn platformadan 
siz, prezentasiyalara baxa və dinləyə 
bilərsiz, suallar verə bilərsiz və 
həmkarlarınız ilə qarşılıqlı müzakirələr 
apara bilərsiz. Daha çox informasiya əldə 
etmək üçün nəzər salın: info@sptf.info  

SUSU Akademiya təlimi, 29 Oktyabr – 9 Noyabr, Dartford, 
Kent, Britaniya Krallığı  

Bu təlim  strateji məqsədlərə çatmaq üçün təşkilatların kollek-
tiv bacarıqlarının artırılması məqsədilə hazırlanmışdır. Təlim 
əsas mövzuları aşağıdakılardır:  

MMİ-lərin transformasiyası 
Risk menecment  
Mikromaliyyə maliyyə təminatı 
Strateji menecment 
Təlim haqqı 3500 Britaniya frankıdır. Qeydiyyat üçün son tarix: 
15 Oktyabr, 2012-ci ildir. Əlavə məlumat üçün Ademola To-
soye ilə əlaqə saxlayın: ade@microfinanceassociation.org 

Məsuliyyətli İnvestisiya Vebinarı 

Məsuliyyətli investisiya üzrə artan 
biliklər daha geniş və dərin informasi-
yaya, əsas faktlar və rəqəmlərə sadə 
və şəffaf çıxış ehtiyacı yaradır. Buna 
görədə www.yourSRI.com  yaradılmış-
dır. Bu qısa web-seminarın məqsədi 
məsuliyyətli investisiya və biznesdə 
məlumat bazasını necə istifadəsi 
haqqında ümümi məlumat verməkdir. 

Qeydiyyat üçün: 

https://attendee.gotowebinar.com/

register/14517197163642368  

Mikromaliyyədə Strateji Liderlik üzrə HBS-Accion Pro-
qramı! 

Altı günlük bu kurs 1-6 Aprel tarixlərində Massçusetsdə, Kembridc 
HBS kampusunda keçiriləcək. Proqram yüksək səviyyəli me-
necment və liderlik təlimləri keçirən dünyanın ən ilk təhsil proqram-
larından biridir. Əvvəllər sırf mikromaliyyə icraçılarına hədəflənsə 
də, daha sonra proqram bütün maliyyə sektoru liderləri üçün 
genişlənmişdir. Əvvəllər bu proqramda iştirak edənlər arasında 
yüzlərlə dünyanın ən qabaqcıl MMİ-ləri, o cümlədən Grameen 
Bank, SKS,  MiBanco, BRI, Compartamos, və Equity Bankın işçiləri 
olmuşdur. Yerləşdirmə, təhsil proqramı, logistika, təhsil haqqı, 
təqaüdlər imkanı və s. əlavə məlumat üçün zəhmət olmasa bu 
səhifəyə baxın visit www.accion.org/hbs, və ya yazın: hbsac-
cion@accion.org  

Bu təşəbbüs Grameen Credit Agricole Fondu  (GCAMF)ilə 
Sığorta və Risk Menecment Mərkəzi tərəfindən yaradılmışdır.  
Bu səfərin əsas məqsədi Hindistanda kənd təsərrüfatı mikro 
sığortası sahəsində bu günə qədər nə kimi işlər görülməsini, 
Hindistan təcrübəsini AMFA-nın OXFAM ilə birlikdə keçirdiyi 
Kənd Təsərrüfatı Kreditlərinin Sığortalanması Mexanizminin 
Yaradılması layihəsinin ilkin nəticələri ilə müqayisə etmək ol-
muşdur.  
Hindistan bu sahədə artıq bir çox öyrənmə mərhələlərindən 
keçdiyi, hökumət və özəl sektor sığorta şirkətlərinin yüksək 
təəhhüdünə və müxtəlif ictimai, özəl və icma sxemləri ilə sıx  
əməkdaşlığa malik olduğu üçün maraqlı bir nümunədir. Səfərin 
əsas hissəsini sahə səfərləri olmuşdur ki, bunlar da AMFA-ya 
bu sığorta məhsullarının satılması, xüsusilə hədəf müştərilərin öyrənilməsi üzrə sosial konteksti daha yaxşı 
anlamağa kömək etmişdir. Bu səfərlər həm də müxtəlif kənd təsərrüfatı indeks sığortalamaları proseduralarını 
nümayiş etdirmişdir. 
 Səfərin sonuncu günündə iştirakçılar kənd təsərrüfatının sığortalanması sahəsində olan yerli eksperlər ilə 
birlikdə keçirilmiş yekun seminarda öz təəssüratlarını paylaşmaq və ümumiləşdirmək imkanına malik olmuşlar. 
Sığortaçılar, maliyyə dəstəkçiləri, tədqiqat qurumları və QHT-ləri təmsil edən 15-20 iştirakçı bu öyrənmə 
səfərində iştirak etmişdir.  

AMFA Hindistan, Çennayda Kənd Təsərrüfatı İndeksi Mikromaliyyə 
 Öyrənmə Səfərində iştirak edir 
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Al-Huda İslam Mikromaliyyə Mərkəzi yaradır 

A M F A  A Y L I Q  İ N F O R M A S İ Y A  

İslam Mikromaliyyəsi Mərkəzi Pakistanda yaradılmış və bütün dünyada yoxsulluğun aradan qaldırıl-
masında islam mikromaliyyəsinin artan rolunu nəzərə alaraq, mikromaliyyə təşkilatlarında Şəriət 
qaydaları və bu sahədə bacarıqların artırılması məqsədi daşıyır.  Bu Mərkəz Azərbaycan, Mavrit 
adaları, Qazaxstan, Nigeriya, Niderland, İsveçrə, İrlandiya və Cənubi Afrikada olan partnyorlar ilə 
əməkdaşlıq edir.  Al-Huda İslam Bankçılığı və İqtisadiyyatı Mərkəzinin direktoru Muhammad Zubair 
Muğal bildirmişdir ki, dünyada mövcud olan yoxsul əhalinin 46 %-I məhz müsəlman ölkələrində 
yaşayır. Buna görə də, islam mikromaliyyəsinin rolu getdikcə artmaqdadır. Bundan əlavə o bildir-
mişdir ki, islam mikromaliyyəsi  müntəzəm və davamlı gəlir vasitəsilə yoxsulluğun aradan qaldırıl-
masına və özünü təminatın gücləndirilməsinə yardım edir. Cənab Muğal islam mikromaliyyəsinin 
istənilən mikromaliyyə modeli—kənd bankçılığı, Qramin modeli, kooperativ və özünə-yardım 
modellərinə inteqrasiya edilə biləcəyini vurğulamışdır. Bununla MMİ-lər  islam mikromaliyyəsini heç 
bir structural modifikasiya etmədən icra edə bilər. Əlavə məlumat üçün bu linkə keçin:  
www.alhudacibe.com/imhd  

Beynəlxalq Statistika ili ("Statistics2013") statistika elminin dünya miqyaslı qeydetmə mərasimidir. 
Statistics2013  daha geniş elm ictimaiyyətinə, biznes və hökumət məlumat istifadəçilərinə, media, 
siyasət yaradıcıları, işçilər, tələbələr və ümumi ictimaiyyət arasında statistikanın vacibliyini təşviq 
edəcək. Statistics2013-ün məqsədlərinə aşağıdakılar daxildir:  
• Cəmiyyətin bütün sahələrində statistika barədə ictimai məlumatlılığı artırmaq 
• Statistikanı xüsusilə gənclər arasında bir peşə kimi təşviq etmək 
•Ehtimal və Statistika elmlərində kreativliyi və inkişafı təşviq etmək 
Sizin təşkilatınız da bu kampaniyanın bir hissəsi olmaq istərdimi? Elə isə, marağınızı bildirmək və 
Statistics2013 dəstəkçiləri siyahısına qoşulmaq üçün http://statistics2013.org/join.cfm səhifəsinə 
keçin. Bu günə qədər öz marağını bildirən qrupların siyahısına baxmaq üçün bu linki açın: http://
statistics2013.org/participants.cfm  

2013 BEYNƏLXALQ STATİSTİKA İLİ 

Al-Huda və AMFA İslam Mikromaliyyə Təlimi 

8-10 Oktyabr 2012-ci ildə Bakıda Al-
Huda İslam Mikromaliyyə Mərkəzi və 
AMFA tərəfindən birgə təşkil olunan 
İslam Mİkromaliyyə Təlimi keçirilmişdir. 
Son bir neçə ildə xüsusilə dünyanın ink-
işafda olan ölkələrində yoxsulluğun 
aradan qaldırı lması üçün islam 
mikromaliyyəsi getdikcə məşhur bir 
mexanizmə çevrilmişdir. Bu təlim bu 
maliyyə modeli, onun konsepsiyaları və 
əməliyyat təcrübələri haqqında biliklərin 
artırılması məqsədi daşıyırdı. Al-Huda 
ekspertləri yoxsulluğun aradan qaldırıl-
ması, o cümlədən İslam mikromaliyyəsi 
vasitəsilə sosial və maliyyə inkişafı üzrə ən yeni vasitələri müzakirə olunmuşdur. Digər məsələlər 
ilə yanaşı təlim həm də,  bu sahədə olan milli və beynəlxalq ekspertlərdən Şəriətin maliyyə 
prinsipləri və yeni yaranan bazarlarında islam maliyyələşməsi üzrə yeni metodları öyrənmək üçün 
mükəmməl bir fürsət olmuşdur. 



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  


