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Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasi-
yası (AMFA)  29 yanvar 2013-cü il 
tarixində ITC Biznes mərkəzində 6-cı 
İllik Təltif Şam Ziyafətini  həm üzv 
təşkilatların həm də qeyri üzv 
təşkilatların, o cümlədən Azərbaycan 
mikromaliyyə səktorunun aparıcı 
mütəxəssislərinin iştirakı ilə 
keçirilməsinə müvəffəq oldu. 70 
nəfərdən ibarət olan iştirakçılar 
(qonaqlar) arasında yerli maliyyə 
orqanlarının və beynəlxalq təşkilatların 
nümayəndələri də var idi. 
 
 AMFA -nın idarə heyətinin sədri Süleyman Kələşov və AMFA nın icraçı direktoru xanım 
Jalə Hacıyeva tədbiri açıq elan etdi və Software Group təşkilatının icraçı direktoru cənab 
Kalin Radev tədbirdə qonaq natiq qismində çıxış etdi.  
 
Bu imkandan yararlanaraq AMFA böyük məmnuniyyətlə tədbirə maliyyə dəstəyi göstərən 
təşkilatlara: VF Azərkredit, Software Group və Moody’s Analytics 
təşkilatlarına təşəkkürünü bildirmək istərdi. 
 
2012-ci ildə AMFA-nın üzv təşkilatları arasında keçirilən sorğuların nəticəsinə 
əsaslanaraq 2 nəfər hökumət rəsmisi: cənab Rəşad  Orucov Azərbaycan 
Respublikasında Bank olmayan kredit təşkilatlarının inkişafını təmin edən qanunvericilik 
bazasının və nəzarət mexanizminin yaradılmasına verdiyi mühüm və nümunəvi dəstəyə 
görə, cənab Elçin Həbibov isə Azərbaycan Respublikasında Bank olmayan kredit 
təşkilatlarının Kredit Reyestrinə qoşulmasında, sadə və sürətli sorğu mexanizminin 
yaradılmasına verdiyi önəmli və nümunəvi dəstəyə görə  AMFA-nın fəxri diplomu ilə təltif 
olundular.  
 
Bu il 4  dəyərli üzvdən  ibarət  seçki komitəsi  AYİB-in Baş Bankiri Aytən Qiyasova, İslam 
İnkişaf Bankının (İİB) Avropa və Mərkəzi Asiya şöbəsinin, Ölkə Programları üzrə mene-
ceri Ramil Məhərrəmov;IFC təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə korporativ 
İdarəetmə üzrə regional layihə meneceri  Eldar Adilzadə və AMFA  üzv təşkilatlar 
tərəfindən göndərilmiş sorğuları qiymətləndirdilər.  
 
Namizədlər arasından seçilmiş 3 qalib təşkilatlar aşağıdakı nominasiyalar üzrə təltif olun-
dular:  
FİNCA Azərbaycan MMC : Gecikmədə olan kreditlərin effektiv idarə edilməsi;  
Qafqaz Lizinq ASC: Mikromaliyyə sektorunda xidmətlərin şəffaflığını təşviq edən təşkilat; 
Turan Bank ASC: Effektiv korporativ idarəetmə 

 

Bütün Qalibləri təbrik edirik! 

6-cı AMFA İllik Təltif Şam Ziyafəti 
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AMFA Illik Assambleyası 

AMFA-nın  12 dekabr 2012-ci ildə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində 
İllik Ümumi Yığıncağı keçirildi. Tədbirdə üzvlər Assosiasiyanın 
keçən ilki bütün fəaliyyətini gözdən keçirmək şansı əldə etdilər və 
2013-cü ildə görüləcək işlərin planı müzakirə edildi. Görüş zamanı 
əldə olunan ən mühüm qərar AMFA İdarə Heyəti üzvlərinin say 
tərkibinin 5 üzvdən 7 üzvə qaldırılması oldu. Bu seçim üzvlərin 
sayının davamlı olaraq artmasının köməyi ilə idarə heyəti 
səviyyəsində alınan qərarların daha da demokratikləşdirilməsi 
ehtiyacına əsaslanır. 
Yeni seçilən üzvlər: Muğanbankdan Elnur Abbasov və Kaspian 
İnvestdən Natiq Məmmədov oldular. 
 AMFA-nın icraçı direktoru 2013-cü il üçün strateji planı təqdim 
etdi və 2013-cü il yanvar ayından başlayacaq yeni layihə 

haqqında qısa məlumat verdi. 

YENİ SEÇİLMİŞ AMFA İDARƏ HEYƏTİ ÜZVLƏRİ 

 

    Elnur Abbasov  
Muğan Bank 

Natiq Mammadov 
Kaspian Invest 

AMFA-ya yeni üzv olmuş təşkilatlar 

Aşağıdakı təşkilatların AMFA üzvlüyündə görməyə şadıq: 
 
 
                                                                         
 

      
 

 ‘’AFS’’ Kredit İttifaqı      Kömək Kredit İttifaqı 
 
   
 
 
 
 
 
 Alyans Kredo Finans NBCO    Muğan Bank 
 
 
Bütün yeni üzvlərimizi salamlayır və təşkilatınızın bu üzvlükdən faydalanacağına ümid edirik! .  
 
 

 



AMFA məmnuniyyətlə elan edir ki, Sosial Fəaliyyət Fondu tərəfindən dəstəklənən “Sosial Fəaliyyət üzrə 
Universal Standartların İcraatı” layihəsinə başlayır.  
Layihə çərçivəsində AMFA seçilmiş üzvləri ilə, 2 Universal Standartın həmin təşkilatlarda icrasını, bu stan-
dartlar üzrə qabacıl təcrübələrin toplanması və boşluq olan sahələrdə təkmilləşdirmənin təşkili və 
izlənməsi üzərində çalışacaq.  AMFA tərəfindən seçilmiş iki standart:  
Müştərilərə qarşı məsuliyyətli davranış;  
İşçilərə qarşı məsuliyyətli davranış  
Layihədə iştirak edəcək təşkilatlar üçün əməkdaşlıq etməyin faydaları aşağıdakılardır:  
• Universal Standarlar üzrə SPM Resurs Kitabxanasına üzvlərin paylaşdıqları təcrübələr 

yerləşdiriləcək ki, bu də həmin qurum üçün qlobal tanıtım imkanıdır 
• Təcrübə və alətlərini paylaşan AMFA üzvləri qlobal səviyyədə SMP təşviq edən liderlər kimi təqdim 

ediləcəklər  
• Layihəyə verdiyi töhfə, paylaşdığı təcrübələr, alətlərin sayı və keyfiyyətinə görə seçilmiş 1 AMFA 

üzvü Sosial Fəaliyyət üzrə İşçi Qrupun 2013-cü ilin İyun ayında Panamada keçirilən illik görüşündə 
iştirak üçün təqaüd alacaq. 

• 2013-cü ilin Oktyabr ayında keçiriləcək AMFA İnvestorlar Yarmarkasına 2 pulsuz giriş imkanı 
qazanacaq Layihəyə verdiyi töhfə, paylaşdığı təcrübələr, alətlərin sayı və keyfiyyətinə görə seçilərək) 

 
Bu standartların icrası üzrə etdiyi cəhdlərə görə, təşkilat öz sosial missiyasına nail olmuş olacaq.  
İşçi qrupun üzvü olaraq AMFA, Universal Standartların Qlobal Məlumatlılığın Artırılması Kampaniyasında 
da iştirak edir və il ərzində bu kampaniya çərçivəsində bir sıra işlər həyata keçirəcək. 

AMFA Sosial Fəaliyyət üzrə Universal Standartların İcrası üzrə layihəyə  
başlayır 

Fitch AccessBankın BB+ dakı Reytinqini təsdiq etmişdir; proqnoz stabildir 

2013-cü il, 1 fevral tarixində, Fitch Reytinq Access Bankın uzunmüddətli xarici valyuta 
defolt emitentini BB+ səviyyəsində təsdiq etmişdir. Gözlənilən nəticə stabildir. Bununla 
da Fitch, Azərbaycan bank sektorunda dəyişilməz olaraq ən yüksək prestijə sahib olan 
Bankın ən vacib kredit reytinqini həyata keçirmişdir. Sahibkarların dəstəyi istisna ol-

maqla həyata keçirilən– bu vacib əhəmiyyətli reytinq b+ da təsdiqini tapmışdır. BB+ səviyyəsində təsdiq 
edilmə Access Bankın müsbətə doğru dinamik inkişafına şərait yaradır ki, bu da özünü davamli kredit 
əməliyyatlarında  xüsusilə də ölkənin regionlarında müştərilərə verilən mikro kreditlərdə göstərir. Eyni 
zamanda biz yüksək dərəcəli portfel keyfiyyətini qoruyub saxlaya bildik “ deyə Accessbankın İcraçı Direk-
toru Maykl Hoffmann bildirdi.  

ÜZVLƏR GÜŞƏSİ 

MIX  2011-ci il üçün Maliyyələşmə Strukturu Məlumat Bazasını yeniləyib 

MİX bu yaxınlarda təxminən 700 MMİ-nin 3-cü tərəflərlə ödənilməmiş borc öhdəliklərini əhatə edən 2011-ci il 
məlumatlarını daxil etməklə Maliyyələşdirmə Strukturu bazasını yeniləyib. Yoxlanılan MMİ-lərin ümumi kredit portfeli 
həqiqətən də bazarı tam təmsil edir, belə ki,  2012-ci il üçün MMİ-lərin 70%-dən çoxu MİX-ə maliyyə göstəricilərini 
təqdim etmişdir. Təhlildən bəzi maraqlı nəticələr çıxarılmışdır: 
• Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya, digər regionlarla müqayisədə 1 milyon dollar dəyərində  ən yüksək orta 

məbləğlə, fondlardan maliyyələşən borcların böyük bir hissəsini tutmaqda davam edir.  
• Mikromaliyyə sektorunda inkişaf etmiş bir çox bazarlar kimi, Latın Amerikası və Karib hövzəsi cəmi borcun 

böyük hissəsini (45%) - 7 milyard dollara yaxın borc əldə etmişdir.   
• Afrikada vəsaitlər (Mikromaliyyə İnvestisiya Vasitəçiləri (MIIs)) və mikromaliyyə təşkilatları tipik borcverənlər 

olmuşdur. Maliyyə təşkilatlarının mənşəyinə baxdıqda, biz görərik ki, onların əksəriyyəti yerlilərdir (kreditor 
region Afrikadır) və maliyyələşmənin böyük hissəsi yerli kommersiya bankları tərəfindən təmin olunur.  

 
Daha çox məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı linkə nəzər yetirin:  
http://www.themix.org/press-release/mix-releases-new-dataset-mfi-funding-structure#ixzz2HwoWucQN 
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PEŞƏKAR İNKİŞAF 

Smart Kampanyası-nın Müştəri Mühafizəsi Sertifikatı 
Smart Kampaniyası az gəlirli müştərilərə maliyyə xidmətləri göstərən provayderləri sertifikatlaşmağa 
çağırır. Bundan əlavə, maliyyə institutlarının sərmayədarlarını və digər dəstəkçilərini öz sərmayələrini Ser-
tifikat axtarışına yönəltməyə dəvət edir. Müştəri Mühafizəsi Sertifikatı müstəqildir və maliyyə institutlarının 
müştərilərlə bağli işdə standartlara uyğunluğunu qiymətləndirən üçüncü tərəfdir. Bu maliyyə institutlarına 
Müştərilərin Mühafizəsi Prinsiplərinə müvafiqliyini nümayiş etdirməyə imkan verir. Müştərilərlə dəqiq 
düşünülmüş, şəffaf, etibarlı iş aparılmasına yönəlmiş daha stabil mikromaliyyə sənayesinə öz təcrübəsini 
genişləndirməsinə yardım edir.  
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün təqdim etdiyimiz linkə nəzər yetirin: http://smartcampaign.org/certification 

FRANKFURT MƏKTƏBİNİN Təlim Proqramı 
FS-in 2013-cü il Yay Akademiyalarına qoşulun / Yeni təcrübələr əldə edin. Bacarıqlarınızı təkmilləşdirin.  
Nəzərdə tutulan kurslar: 
Mikro & SME Banking Yay Akademiyası (İyul 7-12,2013) 
Davamlı Enerji Maliyyəsi Yay Akademiyası (İyul 14-19, 2013) 
Təşkilat daxili Maliyyə Yay Akademiyası (İyul 21-26, 2013) 
Daha çox məlumat almaq üçün: www.fs.de/summer.academy 
LinkEd-e-Learning Platform 
Mikromaliyyələşdirmədə təsdiq Edilən ekspert (2013-cü il mart ayından başlayaraq); Final imtahanı isə 06.03.2013-
cü ildə, növbəti final imtahanı isə 4 sentyabr 2013-cü ildə keçiriləcək. 
SME Maliyyəsində Təsdqi Edilən Ekspert(2013-cü il mart ayından başlayaraq) 
Davamlı Enerji Maliyyəsi E-learning kursu ( 2013-cü ildən başlayaraq) 
More info at: www.linked.fs.de 

MFC İllik Konfransı 
MFC, 2013-cü il İllik Konfransının 28-30 May 2013-cü ildə Buda, Monteneqroda keçiriləcəyini 
elan etdi. Konfransda iştirakla bağlı qeydiyyatdan keçmək üçün 2013-cü il Martın 1-dən açıq elan 
olunacaq. 

C. Cabbarlı küç 44  
Caspian Plaza 1, 5th floor 

AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏ ASSOSİASİYASI 

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİMİZ: 

AMFA Aylıq İnformasiya Bülletenini 
siz də almaq istəyirsiniz? Bizimlə 
əlaqə saxlayın: program@amfa.az  

İnternet səhifəmiz: www.amfa.az  

Biz feysbukda: AMFA 

Telefon: +994 50 208 40 79 
Faks: +994 12 437 16 45 


