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AMFA-nın Lobbiçilik səyləri öz nəticəsini göstərdi
2011-ci ilin noyabr ayında Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyasının (AMFA) MKR
üzrə qiymət siyasətini nəzərdən keçirmək məqsədilə MKR xidmətlərindən istifadəni
artırmaq və mikromaliyyə kredit təşkilatları üçün əlverişli etmək niyyəti ilə Azərbaycan
Mərkəzi Bankına müraciət məktubu təqdim etmişdir.
Nəticə etibarı ilə, MKR-in
xidmətlərindən istifadəni stimullaşdırmaq və artıq
borclanmaya doğru olan müştərilərin qorunmasına töhfə olması məqsədilə etdiyimiz
müraciət məktubuna və tövsiyyələrimizə baxılacağına dair Azərbaycan Mərkəzi
Bankı tərəfindən müsbət cavab aldıq.
Çox sevindirici bir haldır ki, Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2 Aprel tarixindən etibarən
Azərbaycanda Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reysterinin (MKR) məlumatlarından istifadə
qaydalarına dair müsbət dəyişişiklikləri təsdiqləyib.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının rəsmi saytında yerləşdirilən məlumata əsasən
qaydalar əməliyyat rejimi üzərində tənzimləyici nəzarət mexanizmlərinin o cümlədən
məlumatın növləri , əldə edilmiş məlumatın şərtləri və xüsusiyyətlərinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə dəyişiklik edilmişdir.
Qaydalara əsasən kredit məlumatı banklar, bank olmayan kredit təşkilatları,
həmçinin lisenziyası aradan qaldırılmış təşkilatlara da təmin olunmalıdır.
Məlumat Mərkəzləşdirilmiş Kredit Reyestrinin (MKR) avtomatlaşdırılmış sisteminin
tələblərinə uyğun olaraq elektron formada təqdim olunur.
Banklar və Bank olmayan Kredit təşkilatları (BOKT), cari və potensial borcalanlar
haqqında məlumat əldə edə bilərlər, lakin fiziki və hüquqi şəxslərin yalnız onlarla
bağlı məlumatı əldə etmək imkanı vardır.
Bu sənəd həmçinin məlumatın dəqiqliyinin araşdırılması üçün qaydaları müəyyən
edir. Kredit Reyestrindəki dəyişikliklər yalnız məlumat provayderləri tərəfindən təmin
edilən məlumatlar əsasında həyata keçirilir.
Fiziki və hüquqi şəxslərin qeyri-dəqiq məlumatlar haqqında şikayəti Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankına təqdim edilməlidir.
Bir fərdi sorğunun qiyməti 2 manatdan 1 manata endirilib, hüquqi şəxs üçün
sorğunun qiyməti iki manat təşkil edir. Kredit reyestri xidmətinin kommersiya
məqsədləri yoxdur, tariflər inzibati xərclərin ödənilməsi üçün tətbiq edilir.

AMFA yeni üzvlərini salamlayır!

“Viza Kredit” BOKT MMC

“PAŞA BANK” ASC

Islam Bankçılığı və Mikromaliyyəsi
Üzrə 2 Günlük
İxtisaslaşdırılmış Təlim
20 - 21 May, 2013-cü il,
Bakı – Azərbaycan
Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyanı və İslam Mikromaliyyəsi üzrə ixtisaslaşmış AlHuda Mərkəzi ilə birgə Bakıda 20-21 May 2013-cü ildə tarixlərində İslam Bankçılığı və
Maliyyəsi mövzusunda 2 günlük təlim keçirməyi planlaşdırır.
Bu təlimlərin əsas məqsədi Biznes & Maliyyənin Təşkili və İdarə edilməsi ilə birgə İslamın
mənəvi və intelektual irsini davam etdirmək və yaymaqdır.
Təlimdə iştirak edəcək iştirakçıların əldə edəcəkləri: Islam Bankçılığı və Maliyyəsi,
onun konsepsiyası, Modellər & Əməliyyat təcrübələri; İslam Maliyyəsi ilə bağlı Şəriət
prinsipləri və Mexanizmi; İslam Maliyyəsi üzrə qlobal təcrübələr haqqında biliklər əldə
etmək imkanı; Yerli və beynəlxalq alim və ekspertlərin verəcəkləri dərslər; Bankirlərin,
Maliyyə Təşkilatlarının, donor agentliklərinin və Dövlət orqanlarının həvəsləndirilməsi; Donor agentlikləri, İslam bankları və İslam Mikromaliyyə Təşkilatları/Şəbəkələri ilə
əməkdaşlıq imkanları; İnkişaf etməkdə olan bazarlarda yeni maliyyə texnikalarının və
üstünlüklərinin öyrənilməsi; İslam Mikromaliyyəsi vasitəsilə Yoxsulluğun azaldılması,
Sosial İnkişaf və Maliyyənin yeni üsullarının öyrənilməsi.
Daha çox məlumat əldə etmək üçün www.amfa.az nəzər yetirin.

Mikromaliyyə sahəsində maliyyə və institusional fəaliyyətləri
qiymətləndirmək məqsədilə Planet Rating tərəfindən keçiriləcək təlim
20-21 İyun, 2013-cü il
Bakı, Azərbaycan
AMFA tərəfindən təşkil olunacaq
SMART GİRAFE Metodologiyası
S M AR T G I R AF E M E T O D O L O G İ Y A S I
İndi SMART GİRAFE metodologiyasına nəzərdən keçirilmiş Müştəri Mühafizəsi təcrübələri və
Sosial məqsədlər və strateji qərarlar arasında tarazlıq , həmçinin Sosial Fəaliyyət ilə bağlı və MMİlərin uzun müddətli davamlılığına birbaşa təsiri olan iki element daxildir.
2012-ci il Oktyabr ayından start verilən SMART GİRAFE Reytinq Metodologiyası Mikromaliyyə
sənayesinin ən ali inkişaf mərhələsi hesab olunur!
Daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün www.amfa.az saytımıza daxil ola bilərsiniz.

ÜZVLƏR GUŞƏSİ
AccessBank-ın həyata keçirdiyi “Jurnalistikada yeni nəsil” layihəsi sona çatdı
BDU jurnalistika fakültəsinin tələbələri , AccessBank-ın layihəsi olan, British Council və Thomson Foundation-la birgə
həyata keçirilən “Jurnalistikada yeni nəsil” layihəsi çərçivəsində seminarlar və media-səfərlər həftəsində iştirak etmək
üçün Londonu ziyarət etdilər. Həftə Azərbaycan proqramında ilk “Yeni Jurnalistlər”in kulmunasiyası ilə əlamətdar
oldu. Bu proqram ərzində geniş tələbə qrupu ingilis dili məşğələlərində və 3 jurnalistika kursunda iştirak etdilər. Bir ilə
yaxın davam edən jurnalistika və ingilis dili treninqlərindən sonra Londona getmək üçün on tələbə seçildi. Onların
əksəriyyəti üçün bu səfər Azərbaycanın sərhədlərindən kənara ilk səfər idi. Tələbələr Londonda dolğun həftə
keçirdilər.

“FINCA Azerbaijan” ın Quba Filialı 7 Yaşını Qeyd Edir
Fəaliyyətində yüksək professionallığa, hər bir müştəriyə fərdi yanaşma və innovasiyaya böyük diqqət ayıran “FINCA
Azerbaijan”ın Quba filialı uğurlu fəaliyyətininin 7 illiyini qeyd edir.
Quba şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 22 ünvanında yerləşən Quba filialı 42 nəfərdən ibarət olan işçi heyətinin
peşəkar əməyi nəticəsində kredit portfelini ötən il ilə müqayisədə 17% artıraraq 6 300 000 ABŞ dollarına, müştəri
sayını isə 21 % artıraraq 7000 nəfərə çatdırıb.
Filial Quba, Qusar, Xaçmazda yaşayan ticarət, xidmət, istehsalat və təsərrüfatla məşğul olan orta və kiçik
sahibkarlara rahat və əlverişli şərtlərlə, qısa müddət ərzində 50 000 ABŞ dolları məbləğinədək Kənd Kredit Qrupu,
Həmrəy Kredit Qrupu, Fərdi Ekspres Krediti, Kiçik və Orta Sahibkar Krediti, Fərdi Kənd Krediti kredit məhsullarını
təklif edir.

TuranBank 2012-ci ilin Audit Hesabatını KPMG ilə yekunlaşdıran ilk Bankdır
Beynəlxalq audit şirkəti KPMG TuranBanka 2012-ci il üzrə konsolidə edilmiş audit hesabatı təqdim etmişdir.
Hesabat TuranBankın və onun törəmə şirkəti olan TuranLizinqin fəaliyyətinin nəticələrini əhatə edir.
Verilmiş maliyyə hesabatına əsasən TuranBankın aktivləri 2012-ci ilin sonuna 2011-ci ilin nəticələri ilə müqayisədə
31% artaraq 217,1 mln. manat təşkil etmişdir. Hesabat ili ərzində Bankın kredit portfeli 37,9% artaraq 161,3 mln.
manat, müştərilərin əmanətləri isə 18,5% artaraq 102,8 mln. manat olmuşdur.
Bankın nizamnamə kapitalı hesabat dövrü ərzində 36,4% artırılaraq 30 mln. manata çatdırılmışdır. 2012-ci ilin
fəaliyyətinin nəticəsi olaraq TuranBank 4 mln. manat balans mənfəəti əldə etmişdir. Bankın xalis mənfəəti 3,2 mln.
manat təşkil etmişdir.

PEŞƏKAR İNKİŞAF

Creditinfo-nun Qlobal Forumu 18-19 Sentyabr, 2013-cü il Praqa, Çexiya
Creditinfo təşkilatı 18-19 Sentyabr 2013-cü il tarixində Praqada Qlobal Forumu həyata keçirməyi planlaşdırır.
Konfrans daha çox müzakirə olunan kredit bürolarının yaradılması, kredit riskinin idarə edilməsi, yeni yaradılmış
olanların və onların inkişafı kimi maraqlı mövzuları əhatə edəcək.
Buna uyğun olaraq MMİ-lər və kredit büroları arasında əməkdaşlıqla bağlı olan problem və faydalar üzrə mövzular
gündəlikdə öz əksini tapacaq.
Ətraflı məlumat və qeydiyyatdan keçmək üçün aşağıdakı linkə müraciət edə bilərsiniz:
http://www.creditinfo.com/creditinfo/creditinfo-global-forum/

Bütün innovator və yenilikçilərə Çağırış. 90 saniyəyə Böyük ideyalar!
“90 saniyəyə Böyük ideya” qoşulun, MFC-nin 2013-cü il İllik konfransına
pulsuz qeydiyyatdan keçmə şansını əldə edin.
Mikromaliyyə Mərkəzi (MFC) Məsuliyyətli və əhatəli maliyyənin qlobal yoxsulluqla mübarizə aparmağa yardımçı ola
biləcəyi yeni radikal ideyalar axtarır. Zəruri şərtdir ki, onlar sınaqdan keçirilməmiş “ İstifadə edilməmiş ideyalar” ,
daha az sınaqdan keçirilmiş və daha az müzakirə edilmiş ideyalar olmalıdır.
Qaliblər öz ideyalarını qlobal miqyasda 2013-cü il Mikromaliyyə konfransının xüsusi sessiyasında - 500-dən artıq
praktikə, mikromaliyyə sektorunda fəaliyyət göstərən təşkilatlara təqdim edəcək.
Tədbirin gözləntiləri optimizm və yenilikdən ibarət olduğu üçün böhranı əla imkana çevirməyə yardımçı ola biləcək
mövzular daha çox əhəmiyyət kəsb edir.
20 Aprel 2013-cü il müraciət üçün son tarixdir. Qalib 26 Aprel 2013-cü il tarixində elan olunacaq.
Əlavə məlumat üçün Mikromaliyyə mərkəzinin saytına müraciət edə bilərsiniz. www.mfc.org.pl

FRANKFURT MƏKTƏBİNİN TƏLİM PROQRAMI
FS-in 2013-cü il Yay Akademiyalarına qoşulun / Yeni təcrüblər əldə edin. Bacarıqlarınızı təkmilləşdirin.
Nəzərədə 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
Mikromaliyyləşdirmədə təsdiq Edilən ekspert (2013-cü il mart ayından baslayaraq); Final imtahanı 06.03.2013cü ildə, növbəti final imtahanı 4 sentyabr 2013-cü ildə keçirilcək.
SME Maliyysində Təsdiq Edilən Ekspert(2013-cü il mart ayından baslayaraq)
Davamlı Enerji Maliyyəsi E-learning kursu ( 2013-cü ildən baslayaraq)
Ətraflı məlumatı : www.linked.fs.de saytından əldə edə bilərsiniz

AMFA TƏLİMLƏRİ: TƏQVİMİNİZDƏ QEYD EDİN
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Oktyabr 7-8

İslam Mikromaliyyə və Metodologiyası
(Daha ətraflı məlumat AMFA-nın vebsaytında olacaq: www.amfa.az)
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Invesorlar Yarmarkası
(detailed information will be soon at AMFA website www.amfa.az)

ƏLAQƏ VASİTƏLƏRİMİZ:

AZƏRBAYCAN MİKROMALİYYƏ ASSOSİASİYASI
C. Cabbarlı küç 44
Kaspian Plaza I, 5-ci mərtəbə
AZ 1065, Bakı, Azərbaycan

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

Telefon: +994 50 208 40 79

Azerbaijan Micro-finance Association

Faks: +994 12 437 23 39

AMFA(Azerbaijan Micro-finance Association)

