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AMFA ÜZVLƏRİ MÜKAFATLANDIRILIR
AMFA nın 5-ci illik təltif şam ziyafəti Yanvar
ayının 27-də Monolit Plazada keçirildi. Bizim
keçmiş tədbirlərimizdə olduğu kimi, bu ildə
Azərbaycanın Mikromaliyyə sahəsinin əsas
idarəediciləri, o cümlədən 20 üzv müəssisələrin
nümayəndələri və üzv olmayan bank
nümayəndələri bir araya toplaşdı. Tədbirdə
həmçinin yerli maliyyə orqanlarından və
beynəlxalq təşkilatlardan nümayəndələr iştirak
etdi. Tədbirdə 50 dən çox nümayəndə iştirak
edirdi.
AMFA nın idarə heyətinin sədri Süleyman Kələşov və AMFA nın icraçı direktoru Jalə Hacıyeva tədbiri
açıq elan etdi. Daha sonra tədbir qonaq natiqlərin ( AYB nın ölkə direktoru Neil McKean, Azərbaycan
Mərkəzi Bankının kredit reysteri şöbəsinin rəhbəri Elçin Həbibov, AYB nın aparıcı bankeri Aytən
Rüstəmova) çıxışı ilə davam etdi.
Bu imkandan yararlanaraq AMFA böyük
məmuniyyətlə tədbirə maliyyə dəstəyi göstərən
təşkilatlara : BOKT” İNKİŞAF ÜÇÜN MALİYYƏ”, “
FİNCA”, “SOFTWARE GROUP” VƏ
VF
AZƏRKREDİTƏ təşəkkürlərini bildirdi.
Qaliblər:
Bu il, 5 dəyərli üzvdən ibarət olan təltif komitəsi 14
iddialı namizədlərin arasından 3 qalibi mükafata layiq
gördü.
UniBank
ASC:”Azərbaycanda mikrobiznesləri
dəstəkləyən təşkilat”
FİNCA:
“Nümunəvi müştəri şikayətlərinin idarə
edilməsi mexanizminə malik olan təşkilat”
Azərkredit: “Mikromaliyyə sektorunda xidmətlərin
şəffaflığın təşviq edən təşkilat”

Bütün qalibləri təbrik edirik! Təltif Mərasiminin şəkillərini AMFA-nın facebook
səhifəsini bəyənməklə əldə edə bilərsiniz!

Təşkilatınızı təşviq etmək istərdinizmi? AMFA
-dan ən yaxşı təşviqat imkanı sizin üçün!
AMFA şirkətinizi mikromaliyyə sektorunun peşəkar qurumları arasında təşviq etmək üçün unikal bir fürsət təklif edir.
AMFA İllik Hesabatında reklamınızı yerləşdirməklə siz təşkilatınızın AMA İllik Konfransı,
SEEP Qlobal Sammiti, MFC İllik Konfrnası, Avropa Mikromaliyyə Platforması İllik Konfransı, Sosial Fəaliyyət üzrə İşçi Qrup görüşü və s digər tədbirlərdə təşviq olunmasına
nail olacaqsınız.
Reklamınızı 2011-ci il üçün hazırlanan yeni AMFA İllik Hesabatında yerləşdirmək üçün
əlaqə saxlayın: Sevda Huseynova, program@amfa.az
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Lənkəranda artıq borclanma sorğusu
Lənkəran
ərazisində
fəaliyyət
göstərən maliyyə
təşkilatlarından
heç birində 4-dən
artıq krediti olan
müştəri olmasa
da, 4 krediti olan
müştəriləri
vardır.

AMFA və SBFIC Lənkəranda artıqborclanma sorğusu aparmışdır. AMFA və
SBFİC-nin partnyorlarından ibarət 9 maliyyə
qurumu bu sorğuda iştirak etmişdir. Təhlil 14
500 müştəri məlumat bazası əsasında aparılmışdır. Hazırlanmış hesabat bank və ya
MMİ-yə 8 digər maliyyə insititutu ilə
müqayisədə Lənkəran üzrə kredit portfelinin
nə qədər çarpaz borclanmasını öyrənmək
imkanı verir. Banklara və MMİ-lərə yalnız öz

kodlaşmış adları deyilir, digər bank və MMİ-lərin
kodu isə deyilmir. Müştəri haqqında hər hansı
bir məlumat isə tam məxfi saxlanılır. Təhlillərin
növbəti mərhələsi Gəncə—Qazax iqtisadi
zonası üzrə aparılacaq. Sizin bank və MMİ-ni
də bu ərazidə fəaliyyət göstərirsə, sizi də
ərazidəki portfelinizin borclanma səviyyəsini
öyrənmək üçün bu təhlil də iştirak etməyə dəvət
edirik. Bunun üçün Sevda Hüseynova ilə əlaqə
saxlayın: program@amfa.az

Mikromaliyyə sektorunda davranış kodeksi
Məsuliyyəti maliyyənin 3 C prinsipləri üzrə (Kredit Buro, Davranış Kodeksi, Müştəri
Şikayətləri sistemləri) alətlər seriyasının bir hissəsi olaraq SEEP bu yaxınlarda “Müştəri
Mühafizəsində Mikromaliyyə Assosiasiyalarının Rolu və Davranış Kodeksi” aləti
hazırlamışdır.
Davranış Kodeksi mikromaliyyə sektorunda özünü-tənzimləmə üçün çox mühümdür. Onlar
sosial məsuliyyəti təşviq edir və müştəri mühafizəsi üçün effektiv vasitələr təqdim edir. Bu
nəşrdə SEEÖ Mikromaliyyə assosiasiyalarının sektorun özünü-tənzimləməsində olan
rolunu vurğulayır. Assosiasiyalar tənzimləyici siyasətlərin tətbiqində fərdi MMİ-lərdən daha
effektivdir. Onlar həm də üzv MMİ-lərin qrup şəklində bir yerli bazarda toplamağ, bununla
da yerli mikromaliyyə sektorunun nüfuzunu gücləndirməyə qadirdilər.
Bu haqda ətraflı oxumaq üçün linkə baxın: http://www.seepnetwork.org/codes-of-conductand-the-role-of-microfinance-associations-in-client-protection-resources-345.php

Sosial Fəaliyyətin İdarəolunması üzrə AMFA-nın nümunəvi
təcrübəsi
Mikromaliyyə Mərkəzi (MFC, Polşa) AMFA-nın Sosial Fəaliyyətin İdarəOlunması
sahəsindəki fəaliyyətləri, nailiyyətləri və çətinliklərini təsvir edən “Sektor Şəffaflığının
artırılması: AMFA-nın nümunəvi təcrübəsi” adlı bir bloq məqaləsi nəşr etmişdir. Bu bloq
məqaləsi AMFA-nın keçdiyi sosial fəaliyyətin və müştəri mühafizəsinin təşviqi yolundan
bəhs edir. Məqaləni oxumaq üçün bu linkə baxın: http://www.mfc.org.pl/sites/

mfc.org.pl/files/Case%20Study%20on%20AMFA_0.pdf

Üzv xəbərləri: AQROİNVEST
2012-ci ilin Yanvar ayından başlayaraq, Aqroİnvest Kredit İttifaqı İstehlak Kreditləri
sırasında Tələbə Kreditləri məhsulu da əlavə edib. Bu pilot layihə KİVA ilə birgə
hazırlanmış və tələbələrə təhsil haqlarını ödəmək üçün kreditlərin verilməsini nəzərdə
tutur. AqroInvest bu məhsul üzrə ayda 25 000 ABŞ dollar kredit verilməsini planlaşdırır.
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Peşəkar İnkişaf Planlaşması
Rotman Proqramları tərəfindən Kanadanın ən aparıcı İnsan Resurslarının İdarəolunması proqramı
İnsan Resurslarının İdarə Olunması üzrə Ali Proqram iştirakçılara mühüm İR məsələləri və biznes
liderliyinin dərinliklərini öyrənmək imkanı verir.
Proqram insan resursları menecmentində yeni
cərəyanları əks etdirir və bu sahədə çalışan
peşəkarların praktiki məsələlərə toxunur.
Proqramın başlama tarixi: 26 Mart, 2012-ci il.
Əlavə məlumat və müraciət üçün:
www.rotmanexecutive.com/humanresources

Rotman Proqramları çərçivəsində
direktor və rəhbərlər üçün Maliyyə
Savadlılığı Proqramı
Əgər siz rəqəmləri daha yaxşı anlamaq
istəyirsinizsə, bu 3 günlük intesiv proqram sizin
üçün hazırlanmışdır. Maliyyə dilini gücləndirmək
direktorun menecment siyasətini təkmilləşdirməyə
imkan verəcək.
Növbəti təlimin başlaması tarixi: 13–15 Aprel, 2012
-ci
il.
Əlavə
məlumat
üçün:
www.rotmanexecutive.com/flp

TEZLİKLƏ! AMFA –da unikal təlim: RCP
sertifikatlı AMFA təlimçiləri tərəfindən
Risk Menecment üzrə Sertifikatlaşdırma
proqramı!
31 Mart—5 May, 2012-ci il

“Mikrofin” ilə Biznes Planlaşması və Maliyyə Layihələşdirməsi, Vaşinqton
Mikrofin 4.0. proqramından istifadə etməklə biznes plan və maliyyə proyeksiyaları hazırlamaq üçün
addımbaaddım təlim. Mikrofin proqramı ilə siz təşkilatınız üçün 5 illik müfəssəl maliyyə proyeksiyaları və
büdcələri hazırlaya və təşkilatınızın mühüm qərarlarının təsirini stimullaşdıra bilərsiniz.
Növbəti təlimin başlaması: 30 Aprel— 4 May 2012-ci il. Ətraflı məlumat: www.microfin.com

AMFA TƏLİMLƏRİNİ TƏQVİMİNİZDƏ QEYD EDİN!
Biznesinizin İnkişafı üçün Kouçinq xidməti. Camal Şahverdiyev. Azərbaycan/ İngilis/ Rus
dillərində (sifarişlə)
Kredit Verilməsinin Avtomatomatlaşdırılması üçün Kredit skorinqi/Rəhbər heyət üçün yüksək
səviyyəli seminar. Credit Info Solutions/IFC. 13-14 MART, 2012 İngilis dilində ( Azərbaycan dilinə və
əksinə tərcümə təmin ediləcəkdir)
Risk Menecment Sertifikasiya Proqramı / GARP/İFC. Ramin Həsənov/Azər Vəliyev
31 MART-5 MAY, 2012 (24 saat/həftədə 1 gün). İngilis dilində
PLANET RATING GİRAFE Metodologiyası. Emanuel Cavay. 24- 25 MAY, 2012. İngilis dili
Təlimlər haqqında daha ətraflı məlumat almaq və ya qeydiyyatdan keçmək istəyirsinizsə member_services@amfa.az elektron ünvanı vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏ ASSOSİASİYASI

C. Cabbarlı küç. 44
Kaspian Plaza 1, 5-ci mərtəbə
AZ 1065, Bakı, Azərbaycan

AMA İnformasiya Bülleteninə yazılmaq istərdiniz? Bizimlə əlaqə saxlayın: program@amfa.az

Telefon: 994 12 437 16 45
Faks: 994 12 437 23 39
E-mail: program@amfa.az

Bizim internet səhifəmiz: www.amfa.az
Biz feysbukda: AMFA

