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Tbilisidə EFSE İllik Görüşü: “Dəyişən dünyada 

davamlılıq və stabillik” 

May ayında Tbilisidə EFSE-nin 2012-ci il 
üçün ilk illik Görüşü keçirilmişdir. Görüş 
Gürcüstan Mərkəzi Bankının rəsmiləri, 30 
ölkədən olan beynəlxalq investorlar, fond 
məsləhətçiləri, inkişaf və kommersiya bank-
larını təmsil edən 500-dən çox iştirakçı ilə 
keçirilmişdir.  
Sektorun digər tədbirləri ilə müqayisədə, bu 
tədbirdə bankların idarə heyətləri, 
müşahidə şuraları, sədrlərindən ibarət ali 
rəhbərliyin iştirakı ilə səciyyələnmişdir.   
AMFA və MFC bu görüşə EFSE ilə birgə 
AMFA tərəfindən MFC-nin dəstəyi və EFSE
-nin maliyyə yardımı ilə maliyyə təhsili bro-
şuralarının yaradılması üzrə korporativ  layihə sazişinin imzalanması məqsədilə dəvət ol-
unmuşdu.  
Konfransın sonuncu günündə 3 parallel aparılan texniki seminarlar təşkil olunmuşdur:   
1) Yerli valyuta maliyyələşməsi – bunu necə genişləndirmək olar? ; 
2) Bərpa olunan enerji layihələrinin maliyyələşdirilməsi üzrə çətinliklər;  
3) Kənd Təsərrüfatı Maliyyələşməsi– Bu necə reallaşdırmaq olar?  
AMFA İcraçı Direktoru BFC Konsaltinq tərəfindən aparılan və müştəri yönümlü və 
mənfəətli kənd təsərrüfatı kreditləşməsi əməliyyatlarının bütün məqamlarının əhatə olun-
duğu Kənd təsərrüfatı maliyyələşməsi seminarında iştirak etmişdir. Bununla yanaşı semi-
narda, kənd təsərrüfatı üzrə mühüm problemlərə baxıldı və bu problemlərin daha effektiv 
həlli yolları üzrə müzakirələr aparıldı. Seminar bitdikdə, AMFA BFC ilə oxşar seminarın 
Azərbaycanda, Bakıda keçirilməsi imkanlarını müzakirə etdi.  

AMFA məmnuniyyətlə sizi 6-ci İllik Konfransına dəvət edir. Bu konfrans ölkənin 
mikromaliyyə sektorunun ən mühüm tədbiri olmaqla Azərbaycanın mikromaliyyə 
praktiklərini, orta və kiçik banklarını, investorlar və sektorun digər maraqlı tərəflərini bir 
araya toplayır.  
 
Konfransa qeydiyyatdan keçmək və sponsorluq imkanları üçün zəhmət olmasa AMFA Kon-
frans Meneceri Vüsalə Qarayeva ilə əlaqə saxlayın. Email: network_coordinator@amfa.az, 
Tel: +994124371645 
 

EARLY REGISTRATION FEE ONLY UNTIL 16TH AUGUST! 
 

6-cı Azərbaycan Mikromaliyyə Konfransı—5 Oktyabr 
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MFC Konfransı 2012, Tbilisi: “Biznes və ya inkişaf? 

Seçim etmək vaxtıdır.” MİX SPS Mükafatlandırmaq 

Mərasimi. 

29-30 May 2012-ci il tarixində regional şəbəkə olan MFC-nın illik kon-
fransı baş tutdu. Konfransda MŞA və MDB məkanından 500 təmsilçi işti-
rak edirdi. MFC Direktorlar Şurasının Sədri olan, AMFA İcraçı Direktoru 
Jalə Hacıyeva konfransın açılış mərasımın aparıcı natiqi olmuşdur. Kon-
frans sessiyaları həvəsləndirici, sektorun hazırkı böhran vəziyyətindən 
çıxarılması və mikromaliyyənin öz ilkin inkişaf amalına qayıtmasına nail 
olmaq üçün üzvlər və strateji partnyorlar arasında maraqlı müzakirələr 
yaratmış oldu.  
Regiondakı həmkar şəbəkələrlə təcrübə mübadiləsi ənənəsinə sadiq 
qalaraq, AMFA 2 işçisinə—Şəbəkə Koordinatoru Vüsalə Qarayeva və İn-
zibati Köməkçi Günel Cəfərovanın da bu konfransda iştirakı onlara 
həmkar assosiasiyalar—
Gürcüstan, Mərkəzi 
Asiya, Rusiya assosiasi-
yaları, o cümlədən AYİB, 
İFC, Frankfurt Biznes 
Məktəbi, SEEP 
Şəbəkəsi, beynəlxalq 
intvestorlar icması və 
digər strateji partnyor-
larla görüşmək imkanı 
vermişdir.  
Konfrans müddətində 
AMFA işçi heyəti İllik He-
sabatını və Oktyabr ay-
ında keçiriləcək növbəti 
konfrans dəvətnamələri strateji partnyorlar və investorlar arasında fərdi 
görüşlər vasitəsilə paylamışdır. Nəticədə 25 partnyor təşkilat Bakıda 
keçiriləcək AMFA İllik Konfransında iştirak marağının olduğunu bildirmiş-
dir.   
MŞA regionundan olan bir sıra konsaltinq şirkətləri ilə görüş imkanın 
istifadə edərək, Bakıda Oktyabr ayında keçiriləcək konfransdan öncə, 
konfrans müddətində və sonra iştirakçılara təqdim edilə biləcək bir sıra 
texniki seminar imkanları müzakirə olunmuşdur.  
MFC Konfransı müddətində MFC Direktor Müavini Kaşa Pavlakın 
aparıcılığı ilə xüsusi bir mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Bu mükafat-
landırma mərasimi MŞA regiondakı mikromaliyyə praktiklərini sosial 
fəaliyyət hesabatlarındakı uğurlarına görə tanımaq məqsədilə təşkil olun-
muşdur. MIX-in MŞA üzrə regional meneceri Mükafat Sertifikatlarını 
qaliblarə, o cümlədən AMFA üzvlərinə təqdim etmişdir: VF AzərKredit—
Platin Mükafat, Avrasiya Kredit və Kaspian İnvest Gümüş Mükafat, AMFA 
özü isə MİX tərəfindən bu il ilk dəfə təqdim olunan Qızıl Mükafata layiq 
görülmüşdür. O cümlədən mərasimdə qeyd olunmuşdur ki, AMFA MŞA 
regionunda yeganə şəbəkədir ki, bu mükafatı almışdır.  
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LinkEd Frankfurt Maliyyə və Menecment Məktəbinin elektron öyrənmə platformasıdır. Linked vasitəsiləs 
Frankfurt Məktəbinin təhsil proqramlarına heç bir fiziki və iqtisadi maneə olmadan dünyanın hər bir 
yerindən qoşulmaq olar. Bizim electron öyrənmə proqramlarımız sizə sistemli şəkildə və uğurla karyer-
anızı qurmağa və təhsilinizi artırmağa kömək edər.  
2012-ci ilin sentyabr ayında başlayan elektron tədris proqramlarımızı:  
Sertifikatlaşmış Mikromaliyyə Eksperti 
Sertifikatlaşmış KOS Maliyyələşməsi Eksperti 

Linked vasitəsilə təhsilə qoşulun!  Bacarıqlarınızı Frankfurt 
Məktəbinin Yay Akademiyalarına qoşulmaqla artırın! 

Mikromaliyyə üzrə Boulder İnstitutu bu ilin 16 İyul 3 Avqustunda İtaliyada, Turində BƏT Kam-
pusunda davamlı olaraq ingilis və fransız dillərində Boulder təlimini elan edir. Ümumilikdə inkişaf 
yönümlü kurslardan 25 ingilis dilində, 16 fransız dilində kurslar təqdim olunacaq. İştirakçılar pro-
qramın yekununda “Boulder Institute Development Concentration” Diplomu əldə edəcəklər.  
İngilis dilində proqram: http://www.bouldermicrofinance.org/_eng/index.php  
Fransız dilində proqram: dilində proqram: http://www.bouldermicrofinance.org/_fra/index.php  

Davamlı Mikromaliyyə üzrə 9-cu illik Boulder MM təlimi  
 

 
Citi Fondu “Qabiliyyət 21-ci əsrin əsas bacarığı” adlı 9-cu Maliyyə Təhsili Sammitini elan edir. Filippin, 
Asiya və bütün dünyadan olan qeyri-mənfəət təşkilatları, maliyyə təşkilatları, dövlət orqanları, 
çoxtərəfli təşkilatlar, mikromaliyyə təşkilatları, istehlak təşviq qrupları, təhsil müəssisələri və özəl 
biznes qurumlarını təmsil edən 250-dən çox iştirakçıya siz də qoşulun. Əlavə məlumat və qeydiyyat 
üçün bu səhifəyə keçin: www.FinancialEducationSummit.org 

9-cu maliyyə təhsili sammiti, 5-6 dekabr, Manila 

EFSE və AMFA Azərbaycanda maliyyə savadlılığını artırır 

 KfW (Alman Inkişaf Bankı) təşəbbüsü ilə yaradılan Cənubi Avropa üçün Avropa Fondu (EFSE) Al-
man İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Nazirliyinin maliyyə dəstəyi ilə Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası 
ilə birgə Azərbaycandakı kommersiya bankları və mikromaliyyə təşkilatlarının maliyyə savadlılığının artırıl-
ması məqsədilə maliyyə təhsili bukleti hazırlayacaqlar.  
 Layihə çarpaz və artıq borclanmanın qarşısının alınması məqsədilə irəli sürülmüşdür. Layihə həm 
də, məsuliyyətli maliyyələşmə, şəffaf kreditləşmə təcrübələri, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun məsuliyyətli 
məhsul, ədalətli müştərilərə kredit məhsulları haqqında tam və düzgün məlumat, bütün şərtlərin tam 
açıqlanmasını təşviq edəcək.  
 Buklet AMFA üzvlərinin carı və potensial üzvlərinə kredit götürmək ilə əlaqədar olan risklər və fay-
dalar, depozitlərin qoyulması və maliyyə institutları tərəfindən digər xidmətlərin istifadəsi barədə 
məlumatlandıracaq.    
 AMFA-nın EFSE ilə bu layihə üzrə əməkdaşlığı Azərbaycan mikromaliyyə sektorunun şəffaflıq və 
müştəri mühafizəsinə sadiqliyini nümayiş etdirir.  
 “EFSE Development Facility” – fondun texniki yardım və təlim gücü olan qurumu bukletin yaradıl-
ması üçün maliyyə dəstəyi ayırmışdır. Azərbaycan dilinə tərcümə olunacaq bu buklet Sentyabr ayında çap 
olunacaq və 66 rayonda üzv təşkilatların filialları və şöbələri arasında paylanacaq.  



C. Cabbarlı küç. 44 

Kaspian Plaza 1, 5-ci mərtəbə 

AZ 1065, Bakı, Azərbaycan 

Telefon: 994 12 437 16 45  

Faks: 994 12 437 23 39 

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  

TA Consult  aşağıdakı sahələr üzrə ixtisaslaşmış xidmətlər göstərir: institutional bacarıqların artırılması və 
strateji inkişaf, KOS və kənd təsərrüfatı kreditləşməsi də daxil olmaqla, kreditləşmə texnologiylarının icrası, mar-
ketinq və məhsul hazırlanması, biznesin inkişafı, risk menecment və daxili nəzarət, kredit portfelinin monitorinqi 
və problemli kreditlərlə iş, İR, işçi seçilməsi, təlim və İT həlləri.   
Coğrafi baxımdan bizim fəaliyyətimiz MDB, Şərqi və Qərbi Avropa, Mərkəzi Asiyanı əhatə edir. TA Consult Ru-
siya, Ukrayna, Bolqariya, Ruminya, Macarıstan, İspaniya, Fransa, İtaliya, Birləşmiş Krallıq, Niderland, Tacikistan-
dakı müştərilərin müxtəlif xidmətlər göstərmişdir.   
TA Consult beynəlxalq səviyyəli maliyyə məsləhətçisi olmaqla regionun yerli bazarları haqqında dərin biliyə sa-
hibdir. Banklar və bank olmayan maliyyə təşkilatların institutsional güclənməsi üzrə bir sıra uğurlu layihələr 
həyata keçirən TA Consult maliyyə təşkilatlarının təşkilati strukturu, biznes prosesləri və əməliyyatları üçün effek-
tiv həllər təqdim etmək üzrə müfəssəl təcrübə toplamışdır. Biz hər bir həlli hər bir müştəri üçün fərdi işləyirik.  
TA Consult 2007-ci ildə bankçılıq və maliyyə konsaltinqi sahəsində 15 ildən çox təcrübəsi olan konsultantlar və 
MDB / Şərqi Avropa region üzrə yerli təcrübələrə və biliyə malik olan yerli konsultantlar komandası tərəfindən 
yaradılmışdır.    
Şirkət Sankt Peterburqda yerləşir və Birləşmiş Krallıq. Belarusiya və Ukraynada ofisləri var.  
Əlaqə vasitələri: Office 13Н, ul. Bolshaya Raznochinnaya, 19А,  
Tel./Fax: +7 812 4986613/ E-mail: info@taconsult.biz 
 

 
“TA Consult”: Banklar və bank olmayan maliyyə təşkilatlarına məsləhət 

xidmətləri 


