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Sosial Fəaliyyət Fond Layihəsi üzrə yeniliklər:
İnkişaf üçün Maliyyə MMC təşkilatını təbrik edirik!
Bu yaxınlarda Sosial Fəaliyyətlər Fondu tərəfindən qrant verilən Assosiasiyalar üzv
təşkilatlarını alətlərini təqdim etməyə dəvət etdi. Nəticə etibarilə USSPM üzrə təcrübələrə
əsaslanan çoxlu sayda alət toplandı. Seçilmiş alətlər arasında yerli dildə hazırlanmış
alətlər də daxil olmaqla 89 alət seçilmiş (ingilis, fransız, ispan dillərində) və SPTF-in
(Sosial fəaliyyətlər üzrə işçi qrupu) dünya standartları səviyyəsində olan alətlər üzrə
kitabxanasına təqdim edilmişdir. Sosial fəaliyyətlər qrupu və SPTF iştirak edən təşkilatlar
arasında Assosiasiyaları və onlara üzv ən fəal Mikromaliyyə institutlarını (MMİ) 2013-cü
ildə Panamada təşkil olunacaq illik görüşdə iştirak etmək imkanı ilə mükafatlandırmışdır.
İştirakçı qismində olan təşkilatlar: AMFA (Azərbaycan) (35 alət), APSFD (Fil dişi sahili)
(12 alət), CMF (Nepal ) (11 alət), AMFIU (Uqanda)(9 alət), MCPI (Fillipin) (9 alət),
COPEME (Peru)(7 alət), Microfinance Network (4 alət) and TAMFI (Tanzaniya) (2 alət)
təqdim etmişlər. ,
SOSIAL FƏALIYYƏT ÜZRƏ FOND AMFA- ya yalnız ən çox alət topladığı üçün deyil
həmçinin bütün sənədləri düzgün qaydada təqdim etdiyi üçün xüsusi təşəkkürünü
bildirmişdir.
Qlobal miqyasda adı çəkilən MMİ-lər öz alətlərini qlobal mikromaliyyə sektoru ilə
bölüşdükləri üçün SPTF-in Panamada keçirilən İllik iclasında iştirak imkanı ilə mükafatlandırılmışdır. İnkişaf üçün maliyyə MMC (Azərbaycan), Réseau MUCREFAB de Côte
d’Ivoire (REMU-CI) (Fil dişi sahili) Livan İnkişaf Assosiasiyası - Al Majmoua
(Livan),
Nirdhan Utthan Bank Ltd (Nepal), Financiera Proempresa (Peru), Peoples Bank of Caraga (Fillipin), Tujijenge Tanzania (Tanzaniya), Opportunity Bank
(Uqanda).
AMFA həmçinin alətlərini bölüşən digər partnyor təşkilatlara da xüsusi təşəkkürünü bildirir
bunlar: VIJN FOND AZƏRKREDIT MMC, FINCA AZƏRBAYCAN MMC, TURAN BANK
ASC, QAFQAZ LIZINQ ASC VƏ AVRASIYA KREDIT MMC təşkilatlarıdır. Bütün alətlər
SPTF tərəfdən baxılacaq və alətlərini təqdim edən, seçilmiş MMİ resurslarını bölüşərək
dünyada təbliğ olunma və AMFA-nın Milli Mükafat proqramında iştirak etmə şansını əldə
edəcək.
Milli Mükafatın Qalibləri 14 İYUN, 2013- CÜ IL tarixində elan ediləcək və ən qabaqcıl
təcrübələr digər Layihənin digər partnyorları ilə bölüşüləcək.
Yüksək əməkdaşlığınıza görə Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və gələcək
fəaliyyətinizdə uğurlar diləyirik!

AMFA-MIX Premium xidmətlər üzrə təlim
24 Aprel 2013-cü il
MİX 24 Aprel 2013-cü il tarixində saat 10:00-dan 12:00dək , AMFA
üzvlərinə ödənişsiz olaraq
təmin etdiyi Premium xidmətlər
üzrə təlim keçirdi. Bu təlim
AMFA üzvləri üçün MİX Marketin ödənişli xidmətlərindən
ödənişsiz istifadəsinə imkan
yaradacaq. Ağa Babayev MMİlər üçün dəyərli təhlil alətləri ola
biləcək MİX Market Premium
paketin səciyyəvi xüsusiyyətləri
üzrə potensial istifadəçilər üçün təlim keçirdi. Investorlar və maraqlı
tərəflər MİX premium paketindən istifadə etmək üçün ödəniş edirlər.
Lakin, AMFA Rüblük məlumatları, Barometr sorğularını və ölkə brifinqi və
rüblük yenilənmələri üçün bazar üzrə bu konteksdə məlumatları MİX-ə təqdim etdiyiniə görə, MİX, AMFA və AMFA
üzvlərinə qeyd olunan xidmətlərdən ödənişsiz olaraq istifadə etmələrinə şərait yaradır.

Kredit işçiləri və Menecerləri üçün Təlim
26-27 Aprel, 3-4 May, 2013-cü il
AMFA və USİD-nin ACT layihəsi 2013-cü ildən etibarən Layihə tərəfindən hazırlanmış və ölkədə fəaliyyət göstərən
mikromaliyyə institutlarının faydalana biləcəyi texnologiya və materialları AMFA üzvlərinin yararlanmasının təmin
edilməsi məqsədilə 26-27 aprel 2013-cü il tarixində kredit işçiləri üçün, 03-04 may 2013-cü il tarixində isə Kredit
menecerləri\filial müdirləri üçün təlim həyata keçirdi.
Təlim USAİD-in Azərbaycanda Rəqabətlilik və ticarət Layihəsi üzrə mütəxəssisi Arelis Gomez və baş maliyyə
mütəxəssisi Vasif Bədəlov tərəfindən aparıldı.
Təlim iştirakçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və belə təlimlərin mütəmadi olaraq keçirilməsinin labüd olduğu
bildirilmişdir.

AMFA yeni üzvünü salamlayır!

“ Bank of Baku” ASC

ÜZVLƏR GUŞƏSİ
DəmirBank-ın saytında TransEuroCom, AzGoldNet və Azedunet ödənişləri
etmək mümkündür
DəmirBank-ın internet saytında artıq TransEuroCom stasionar telefon, həmçinin AzGoldNet və Azedunet internet
ödənişlərini həyata keçirmək mümkündür.
Bankın plastik kart sahibləri BillPay on-layn ödəniş xidməti vasitəsi ilə https://billpay.demirbank.az internet
səhifəsində qeydiyyatdan keçərək kommunal, stasionar və mobil rabitə, İnternet provayder və kabel TV xidmətlərinin
onlayn ödənişini həyata keçirə bilər.
Onlayn ödənişlər VISA və MasterCard beynəlxalq ödəniş sistemlərinin təhlükəsizlik standartları üzrə xüsusi sertifikasiya keçmiş ödəmə sistemi vasitəsi ilə dərhal həyata keçirilir. Plastik kart sahibləri evdən və ya ofisdən sadəcə
DəmirBank-a 149 nömrəsinə zəng etməklə də bu ödənişləri həyata keçirə bilər.
DəmirBank eləcə də plastik kart sahibi olmayan müştərilərə Bankın filiallarında kommunal (işıq, qaz, su), stasionar
və mobil rabitə, İnternet, kabel TV və DYP cərimələrinin ödənişlərini təklif edir.

“Muğanbank” ASC nizamnamə kapitalını artırdı
“Muğanbank” ASC-nin ümumi məbləği 3 000 000 AZN təşkil edən, hər birinin nominal dəyəri 200 AZN olan,
AZ1001005466 qeydiyyat nömrəli, 15000 ədəd adi sənədsiz adlı səhmlərinin emissiyası başa çatmışdır.
Yerləşdirmədən sonra “Muğanbank” ASC-nin nizamnamə kapitalı 38 305,80 min AZN-dən 41 305,80 min AZN-ə çatmışdır.
Azərbaycan maliyyə-bank sektorunun tanınmış qurumlarından olan “Muğanbank” ASC 1992-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Bankın ölkə ərazisində 30 filialı və 4 şöbəsi müştərilərə hər növ bank məhsulları üzrə keyfiyyətli xidmət
göstərir. “Muğanbank” ASC ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi (USAID), Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı
(EBRD), Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası (IFC) və ABŞ-ın World Business Capital (WBC) investisiya fondu kimi
beynəlxalq iqtisadi qurumlarla əməkdaşlıq edir.

PEŞƏKAR İNKİŞAF

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.

MicroFinanza Rating Mikromaliyyədə İnstitusional Reytinq üçün təkmilləşdirilmiş
metodologiya
MicroFinaza Rating təşkilatı böyük məmnuniyyətlə təkmilləşdirilmiş Mikromaliyyə Reytinq PLUS metodologiyasını
təqdim edir. MFR PLUS, biznes və mikromaliyyə sektorunun uzun müddətli davamlı olması üçün nüfuzlu risk
uyğunluğunu tanımaq məqsədilə ənənəvi maliyyə təhlili üçün müştəri mühafizəsi və digər sosial risk amillərini
ənənəvi maliyyə təhlilinə inteqrasiya edir.
2012-ci il oktyabr ayında Mikromaliyyə reytinq sənayesində başladılan, MFR PLUS MicroFinanza Rating təşkilatının
yüksək keyfiyyət standartları ilə təsdiqlənən xidmət üzrə ən qabaqcıl ixtisaslaşdırılmış reytinq texnologiyası hesab
edilir.
Ətraflı məlumat əldə etmək üçün MicroFinanza Rating təşkilatının veb saytına daxil ola və yaxud Regional Menecer
xanım Laura Profiri ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Riskin idarəedilməsi və nəzarəti üzrə icraedici proqram
30 sentyabr- 4 oktyabr 2013-cü il
Yüksək ixtisaslı risk peşəkarlarına olan qlobal tələbat kəskin şəkildə artıb. Maliyyə və iqtisadi böhran, maliyyə
xidmətlərinin tənzimlənməməsi və qloballaşdırılması və maliyyə texnologiyalarının sürətlə artaraq təkmilləşməsi
risklərin idarə edilməsinin mürəkkəbliyini göstərir.
Bu proqram iştirakçılara müxtəlif maliyyə risklərinə dərindən nəzər yetirərək idarə etməyi öyrədəcək. Bu proqram
xüsusilə risk üzrə təcrübəyə malik mütəxəssislər üçün karyera inkişafına təkan verəcək faydalı məlumatlarla
zəngindir.Bundan əlavə iştirakçılar risklərin qiymətləndirilməsi üçün zəruri alətlərlə, həmçinin müvafiq risklərin alınması və azaldılması strategiyalarının hazırlanması ilə təchiz edəcək.
Proqrama qoşulan iştirakçılar bu proqram vasitəsilə şəbəkələrini bütün dünyaya təqdim etmək şansı əldə edəcəklər.
Proqrama qoşulmaqla iştirakçılar, geniş sosial fəaliyyətlər çərçivəsində tədqiqatlarını yalnız Frankfurtda deyil, Almaniyanın ən məşhur festivalı olan Münihdə Oktoberfest festivalına 1 günlük qatılmaq şansını da əldə edəcəklər.
Ətraflı məlumatı www.frankfurt-school.de/ExEd-RiskManagement saytından əldə edə bilərsiniz.

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 06.03.2013-cü
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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İslam Mikromaliyyə və Metodologiyası
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Invesorlar Yarmarkası
(detailed information will be soon at AMFA website www.amfa.az)

16-cı MFC Konfransı “ Mikromaliyyə 2.0 : Yeni mənbələrin əsasınının
qoyulması 28-30 May, 2013, Budva Monteneqro
Mikromaliyyə üzrə regionun ən böyük tədbirinə Siz də qoşulun. Artıq 400
nəfər qeydiyyatdan keçib!
Qeydiyyatdan keçmək üçün www.mfc2013.com saytında daxil olun.
Qonaq natiq qismində çıxış edənlərin təsdiqlənmiş siyahısına: Luka Djurovic, MFI Alter Modus MMC,
Sebastien Duquet, ResponsAbility Social Investment AG, Mark van Doesburgh,Triple Jump BV,
Jasmina Glisovic, Avropa İnkişaf Bankı Şurası, Sergio Guzman, Smart Campaign, Jalə Hacıyeva
Mikromaliyyə Mərkəzi (MFC), Peter Kooi, ACLEDA Bank, Elvira Lefting, Finance in Motion GmbH/
EFSE, David Meier, Microinvest, Chiara Pescatori, MicroFinanza Rating, Ivan Pavlov, eFellows, Kalin
Radev, SoftwareGroup, Jody Rasch, Moody’s Analytics, Henry Russell, Avropa və Yenidənqurma
İnkişaf Bankı (AYİB), Daniel Schriber, Symbiotics SA, Daryl Skoog, MicroPlanet Technologies Inc.,
Liliana Spasojevic, LLC MFO CREDO, Gürcüstan\Azərbaycan, Caroline Tsilikounas, MonteCredit,
Sachin Vankalas, LuxFLAG, Maria Teresa Zappia, BlueOrchard Finance S.A. və başqaları daxildir.

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)

