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Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış və 
xüsusi əhəmiyyətli əqdlər 

Aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər 
bağlanılmayıb 

Cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri 2019-cu ildə əlavə vəsait cəlb edilməyib. 

İdarəetmə strukturu; Cəmiyyətə təkbaşına icra orqanı- Direktor tərəfindən rəhbərik 
edilir. Bundan əlavə olaraq, qanunvericiliyin tələblərinə əsasən 
Cəmiyyətin bir üzvdən ibarət olan müşahidə şurası mövcuddur. 

İnkişaf siyasəti “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC kapital bazarının əsas 
iştirakçısı kimi daim bu bazara öz tövhəsini verməkdədir. Belə 
ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr 
tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında 
maliyyə xidmətlərinin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”-
Şirkətin inkişaf siyasəti üçün prioritet sənəd kimi müəyyən 
olunmuşdur.  
Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə nail olmaq üçün Şirkət 
aşağıdakıları əsas götürməklə təmin edir: 
Fəaliyyətini şəffaflıq, ədalətlilik və dürüstlük prinsipləri əsasında 
həyata keçirmək; 
Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tələblərə riayət etmək; 
Dövlət orqanları qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirmək və 
qanunvericilik ilə müəyyən edilmiş qaydada, müddətdə və 
məbləğdə vergi və digər icbari ödənişləri ödəmək; 
Çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və 
korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı tədbirləri həyata keçirmək; 
Etik normaları, biznesin aparılması qaydalarını və şirkətin 
reputasiyasını qorumaq; 
Müştərilərə həm əlverişli şərtlərlə, həm də keyfiyyətli xidmətləri 
və məhsulları təklif etməklə özünü etibarlı tərəfdaş kimi 
doğrultmaq; 
Müştərilərə risklərin idarə olunması ilə əlaqədar tövsiyələr 
verilməklə müştəri qarşısında konsaltinq tərəfdaş kimi çıxış 
etmək və s.  
 

Səhmdar kapitalının gəlirliyi və 
dividend siyasəti 

2019-cu ildə “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC-nin mənfəəti 
şirkətin inkişafına yönəldilmiş və dividend ödənilməmişdir.  
 
Dividend siyasəti: 
Xalis mənfəətin dividendlərin ödənişinə yönəldilməsi Şirkətin 
strategiyasının tələblərinə və Səhmdarların Ümumi Yığıncağının 
qərarına əsaslanır. 
Siyasətin əsas məqsədi hər il üçün davamlı və etibarlı dividend 
siyasətini həyata keçirmək və bu siyasətdən hər hansı bir 
uzaqlaşmanın qarşısını almaqdan ibarətdir. 
 



İdarəetmə orqanlarının hər bir üzvünə 
verilən ödənişlər; 

Şirkət tərəfindən əmək haqqıdan başqa idarəetmə orqanlarına 
ödəniş edilməyib. 

İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi Şirkətin 2019-cu il üzrə Maliyyə hesabatında açıqlanıb 

Cəmiyyətin qiymətli kağızlarının 
dövriyyəsi və gəlirliyi; 

Cəmiyyətin nizamnamə kapitalı hər birinin nominal dəyəri 1000 
manat olan 1550 ədəd səhmlərdən ibarətdir.  

İctimai layihələr  2019-cu ildə “AzFinance İnvestisiya Şirkəti” QSC-də tələbələr 
üçün  təcrübə proqramı təşkil edilmişdir. Təcrübə proqramına 5 
tələbə cəlb edilmiş və təcrübələrini uğurla başa vurmuşlar. 
Bundan əlavə olaraq Şirkət Biznes mühiti və beynəlxalq 
reytinqlər üzrə Komissiyanın Maliyyə bazarlarının inkişafı və 
kreditlərin əlçatanlığı işçi qrupunun üzvüdür. 

 

İdarəetmə orqanları və vəzifəli şəxslər, onların əsas və əlavə iş yerləri barədə məlumat 

 

№ Adı, Soyadı, Atasının 
adı 

Vəzifəsi Əlavə iş yeri 

1 Mamedov Abid Mamed 
oğlu 

Müşahidə Şurasının sədri "AzFinance Asset 
Management" MMC- Direktor 

2 Səfərəliyev İntiqam 
Bəhman oğlu 

Direktor  "AzFinance Asset 
Management" MMC- Direktor 
müavini 

3 Məmmədov Fərid 
Ruslan oğlu 

Direktor Müavini "AzFinance Asset 
Management" MMC-Əməliyyat 
departamentinin rəhbəri 

4 Qasımova Pərvanə 
Əlifağa qızı 

Direktor Müavini  Yoxdur 

5 Hüseynov Famil Hüseyn 
oğlu 

İT Departamenti Rəhbəri  Yoxdur 

6 Kərimov Rafael Qədim 
oğlu 

Risklərin idarəolunması departamentinin 
rəhbəri 

Yoxdur 

7 Cəfərov Tural Müzəffər 
oğlu 

Müştəri xidmətləri departamenti rəhbəri Yoxdur 

8 Səmədov Ramil Rafail 
oğlu 

Aktivlərin idarəedilməsi şöbəsinin rəhbəri Yoxdur 

9 Qənbərov Valeh İslam 
oğlu 

Satış Departamenti rəhbəri Yoxdur 

10 Şirinzadə Elmidar Taleh 
oğlu 

Diler şöbəsinin rəhbəri Yoxdur 

11 Sultanov Ayaz Nadir 
oğlu 

Müştəri sifarişlərinin icrası şöbəsinin 
rəhbəri 

Yoxdur 

12 Əzizov Aqşin Hilal oğlu Baş Mühasib Yoxdur 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


