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BMT Qlobal Kompakt Azərbaycan işçi qrupunun
Türkiyəyə təcrübə mübadiləsi səfəri
BMT Qlobal Kompakt Azərbaycan işçi qrupunun Türkiyəyə təcrübə mübadiləsi səfəri
Özəl və ictimai sektordan olan nümayəndələrdən ibarət BMT Qlobal Kompakt Azərbaycan işçi qrupu 30
aprel- 4 may 2012-ci ildə Türkiyəyə səfər ediblər(Qarant sığorta şirkəti, AccessBank, AMFA, Ata Holding,
BMTnin İnkişaf Proqramı). Bu səfərin məqsədi BMT Qlobal Kompakt Türkiyənin bir çox fəal üzvləri ilə
görüşərək Türkiyədəki həmkarlarımızdan qabaqcıl təcrübələri əldə etmək idi. Səfər zamanı aşağıda qeyd
edilmiş təşkilatlarla görüş keçirildi: Özəl sektor inkişafı üzrə İstanbul Beynəlxalq Mərkəzi, ARGE
Consulting, ABFT, Vodafone, Cisco, Bilgi Universiteti, Kadir Has Universiteti, CSR Assosiasiyası, CITI
Bankının mikromaliyyə proyekti. Komanda şəklində olan təcrübə mübadiləsindən əsas öyrənilən, Qlobal
Kompaktının onların şirkətlərinin əldə etdiyi Qlobal kompaktın dəyərlərini nümayiş etdirməkdə aparıcı
şəxslər olacaq, işçi qrupunda təmsil olunan təşkilat üzvləri və təşkilatların liderlik səviyyəsini artırmağa
ehtiyac olması oldu. Bəzi təşkilatlar Qlobal Kompakt əməkdaşlıq platformasının yaradılmasında və ölkə
səviyyəsində yüksək inkişafı təmin etmək üçün vacib olan müştərək təşəbbüslərin fəal iştirakını və
maliyyə dəstəyini stimullaşdıracaq sektor yanaşması səfərbəylinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Səfər
ərzində iştirakçılar potensial üzvlər eləcə də güclü əməkdaşlıq bazası vasitəsilə prinsipləri praktiki
cəhətdən həyata keçirmiş üzvlərin canlı nümayişi üçün Qlobal Kompakt dəyərləri və gəlirləri haqda
məlumatlılığın artırılmasına xidmət edən qısa müddətli fəaliyyət planı üzrə bir neçə tətbiqi tapşırıqlar
həyata keçiriblər.
Qeyd: AMFA 2009-cu ildən BMT Qlobal kompaktın üzvüdür və 2012-ci il Noyabr ayında yaradılmış BMT
Qlobal Kompakt Azərbaycan İşçi Qrupuna vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi seçilib. Qarant Sığorta
Şirkətinin sədri Azərbaycanda BMT Qlobal Kompaktın rəsmi nümayəndəsidir. Ətraflı məlumat üçün:
www.unglobalcompact.org
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İyunun 15indən başlayaraq AMFA, Rick Menecment üzrə biliklərinizi artırmaq üçün əla imkanlara sahib olan və beynəlxalq təcrübə qazandıran Risk Sertifikasiya Proqramının (RSP)
növbəti mərhələsini həyata keçirəcək. Bu təlim bank risklərinin idarə edilməsinin qlobal konsepsiyalarına və maliyyə nizamnaməsinin beynəlxalq standartlarına əsaslanır. Treyninq sizing dil
seçimi imkanınızdan asılı olaraq İngilis və Rus dilində aparılacaq.
Qeydiyyat üçün, zəhmət olmasa AMFA şəbəkə kordinatoru, Vüsalə Qarayeva ilə əlaqə saxlayın. network_coordinator@amfa,az Qeydiyyat üçün son tarix 1 İyun, 2012 ci ildir.
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Yunus sosial əsaslarla idarə olunan biznesdə
cəmləşir
Mikro-maliyyə təşkilatı olan Grameen Bankın əsasını qoyduğu üçün Nobel Sülh Mükafatını əldə
edən qalib, Harvard Biznes Məktəbində gəlir yönümlü biznes modellerini ayıran sosial risklərin
əhəmiyyətindən danışdı. Biznes Məktəbində nitqi zamanı Yunus, Grameen Bankda gördüyü
işləri müzakirə etdi və tələbləri sadəcə mənfəət əldə etməkdə başqa sosial əsaslarla biznesin
idarəsini həyata keçirməyə çağırdı.
Bütün insanlara sahibkarlıq ruhu verilir, həmdə “istisnasiz “ deyə Mikromaliyyə pioneri
Məhəmməd Yunus HBMdə dinləyicilərinə bildirib. Bəzi insanlar sadəcə bu ruhu kəşf edə
bilmirlər, çünki, onların mühiti bu inkişafa icazə vermir.
Yunus bildirdiki, bu sosial bizneslər xeyriyyə cəhdlərinə və sosial problemlərin həllində
ənənəvi metodlarda hökümət xərclərinə müsbət alternativdir.Yunus bildiribki, xarici ianələrə
etibar edən xeyriyyədən fərli olaraq, sosial bizneslər davamlı olaraq istifadə edilir. Sosial
biznesdən əldə olunan gəlir əməliyyatların genişləndirilməsinə, müəssisənin inkişafına
xərclənir və beləliklə şirkət daha çox insana xidmət edə bilir. “O daimi dövriyyəni əmələ gətirir.
Sən puldan yenidən istifadə edə bilirsən. Beləliklə, xeyriyyədə pul bir dəfə istifadə edildiyi
halda bu yolla pul aramsız olaraq işləyir” deyə Yunus əlavə edib. İnnovasiya Laboratoriyasında biznes ideyalarını 159 şəkildə əks etdirən tələbələrin Sosiologiyasını dinlədikdən sonra,
Yunus, onları yaradıcı enerjisini sosial dəyişikliyə çevirməyə həvəsləndirdi.

ÜZV XƏBƏRLƏRİ: VF AzərKredit
Uyğun şərtlərlə qrup və fərdi kreditlər verməklə, mehriban işçilər işə qəbul etməklə və
müştərilərin rəyini dinləməklə, VF AzərKredit müştərilərin etibarını qazana bilmişdir. Buna
görə də, bu ay VF AzərKreditin müştərilərinin sayı 50000-ə çatmışdı. 50000-ci müştəri Vüqar
Məmmədov 25 Aprel 2012-ci ildə təşkilatın Qaradağ şöbəsində Türkiyənin Bodrum şəhərinə
2 nəfər üçün 7 günlük tətil paketi ilə mükafatlandırılmışdır. Öz nitqində Vüqar Məmmədov
bildirmişdir ki, VF AzərKreditdən götürdüyü kreditlər digərləri kimi ona da uğur gətirmişdir!
Müştərilərinin etibarlı təşkilatı kimi qalmaq üçün, VF AzərKredit mütəmadi olaraq
Azərbaycanın 19 rayonunda yerləşən 26 ofisdən ibarət öz şəbəkəsini genişləndirməyə,
xidmət və məhsullarının keyfiyyət və kəmiyyətini artırmağa çalışır!

ÜZV XƏBƏRLƏRİ: AccessBank
Ötən ay AccessBank və British Council “Yeni jurnalistlər nəsli” adlı layihənin başlandığını
elan edib. Layihə, British Council təşkilatı ilə birgə, Bakı Dövlət Universitetinin və Thomson
Foundation dəstəyi ilə həyata keçiriləcək. Bu layihəyə, jurnalistika sahəsində beynəlxalq
aləmdə tanınmış peşəkarlar tərəfindən Thomson Foundation fondunun xüsusi proqramı üzrə
aparılan tədris kursu daxildir. Bu proqram, beynəlxalq standartlara müvafiq surətdə,
jurnalistika sahəsində tələbələrin bilik və səriştəsinin yüksəldilməsinə yönəldilib.
Seçilən 25 tələbə əsas məşğələlərə başlamazdan əvvəl bütünlüklə yay mövsümü ərzində
sürətli ingilis dili kursu keçəcək. Proqramın ən fəal iştirakçıları seçilərək 2013-cü ildə London
və Kardiff şəhərlərinə göndəriləcək.

ÜZV XƏBƏRLƏRİ: AQROINVEST
2012-ci ilin Mart ayında OikoKredit Kredit komitərsi Aqroinvest Kredit İttifaqında 500 000
ABŞ dollar kredit ayırmışdır. Kreditin məqsədi portfel keyfiyyətini yüksəltməkdir. Aprel ayında
ayrılmış kredit artıq təşkilata köçürülmüşdür və ittifaqın üzvlərinə paylanmışdır. Bundan
əlavə Aqroinvest 2012-ci ilin Mart ayında Paşa Bank və İmplementing Credit Agency
şirkətindən müvafiq olaraq 300 000 AZN və 140 000 AZN vəsait cəlb etmişdir.
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Rotman İnsan Resursları Proqramı
Torontoda Rotman Menecment Məktəbi 30 Oktyabr—1 Noyabr, 2012-ci il.
Bu, direktorlar və insan resursları üzrə rəhbər işçilərər İnsan Resursları Komitəsinin rolu və vacibliyini
daha yaxşı anlamağa kömək edən yüksək səviyyəli strateji proqramdır.
Mühüm öyrəniləcək məqamlar:
⇒
Rəhbərliyin əmək haqqıları üzrə cari cərəyanlar və təcrübələri anlamaq
⇒
Rəhbər namizədləri effektiv qiymətləndirmək
⇒
Direktorlar şurası və İnsan Resursları İcraçıları arasında əlaqələri daha yaxşı anlamaq
⇒
Həmfikir peşəkarlarla şəbəkələşmək və təcrübələri bölüşmək
Əlavə məlumat üçün bu səhifəyə baxın: www.rotmanexecutive.com/hrboardeffectiveness

MFC Risk Menecment Seminarı 28 May, Tibilisi, Gürcüstan
Bu seminar Risk Menecment sahəsi üzrə dünyanın ən aparıcı ekspertlərindən biri olan Christian Ruehmer (IFC)
tərəfindən İngilis və Rus dillərində aparılacaq və seminar əsasən Risk Mədəniyyəti, Risk Siyasəti və Risk Hesabatını cəmləşdirən kredit, bazar axını və əməliyyati risklərin ənənəvi kateqoriyalarını əhatə edəcək. Müzakirələr
Korporativ İdaretmə strukturu çərçivəsində bitəcək.
Qeydiyyat üçün son tarix: 10 May 2012 ci il.
Maraqlananlar & qeydiyyatdan keçmək istəyənlər: Shaiyr Satybaldieva, CA Layihə Kordinatoru shsatybaldieva@gmail.com

Müəssisənin davamlı inkişafı üzrə V Akademiya: 18-29 İyun, Turin, İtalya
Bu il Akademiyada xüsusi mövzular olacaq:
•
Davamlı inkişaf üçün əlverişli mühitin yaradılması siyasəti
•
Müəssisənin inkifaı və yaxşı iş şəraitinin yaradılmasına kömək etmək üçün məhsullar və xidmətlər
•
Dəyər zənciri və biznes xidmət bazarları vasitəsilə sektorial müəssisənin inkişafı üçün sistemli yanaşma
Daha çox məlumat əldə etmək üçün: http://emld.itcilo.org/en

AMFAnın təşkil etdiyi, RCP sertifikatı olan
təlimçilərin apardığı Risk Sertifikasiya Təlimi
15 İyun, 2012 ci ildə başlayır

AMFA TƏLİMLƏRİNİ TƏQVİMİNİZDƏ QEYD EDİN!
Biznesinizin İnkişafı üçün Kouçinq xidməti. Camal Şahverdiyev. Azərbaycan/ İngilis/ Rus
dillərində (sifarişlə)
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.
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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 facebookda: AMFA

