


Müstəqil Sənayeçilər və İş 
Adamları Dərnəyi (MÜSİAD) 5 

May 1990-cı ildə bir qrup türk iş 
adamı tərəfindən qurulan bir 

qeyri-hökumət təşkilatıdır.



1 1 000’dən çox  
üzvlə

60.000’dən çox şirkəti 
təmsil edir...

1.600.000 nəfərin 
məşğulluğunu təmin edirik.

95 fərqli ölkədə 
ümumilikdə...

225 məntəqədəyik.



MİSSİYA VİZYON DƏYƏRLƏR



Yerli və beynəlxalq səviyyədə müstəqil  
fəaliyyət göstərən sahibkarlar dərnəyi  
olaraq, əvvəlcədən müəyyən etdiyimiz  
prinsip və dəyərləri paylaşaraq üzv  
sayımızı artırmaq, üzvlərimiz arasındakı  
birliyi inkişaf etdirmək və qurum 
daxilində  sahib olduğumuz bu birlik və 
bərabərlik  ruhu ilə ölkələrimizin maddi 
və mənəvi  yöndən inkişafına dəstək 
olmaqdır.

MİSSİYAMIZ



Azərbaycan və Türkiyə İş Dünyasının 
prinsipli  və dəyər əsaslı biznesmenlərini, 
ədalətli  dünya idealogiyası ilə, innovativ 
mühitdə bir  araya gətirmək, qardaşlıq 
düşüncəsini  ortaqlıq mədəniyyəti ilə 
birləşdirərək qlobal  iqtisadiyyatın əsas 
iştirakçılarından olmaq.

VİZYONUMUZ



 Halal, Haram Düşüncəsi
 Ətraf Mühit Düşüncəsi
 Ədalətli Bölgü
 Məhsuldarlıq
 Mərhəmət
 Comərdlik
 Həmrəylik
 Dürüstlük
 Etibarlılıq
 Ləyaqət
 İnkişaf

DƏYƏRLƏRİMİZ



MÜSİAD Azərbaycan 2018-ci 
ilin əvvəlində aktiv 
fəaliyyətə başlamışdır. 

55 rəsmi üzvümüzlə

3950 nəfərin 
məşğulluğunu təmin 
edirik.



MÜSİAD Azərbaycan’da

60 % - dən çox 10 nəfərlik
Üzvümüz Azərbaycan vətəndaşı  
olan sahibkarlar və iş adamlarıdır.

İdarə heyəti

5 komitə
və
Karz-ı Hasen Sandığı

ilə fəaliyyətimizə davam edirik.



MƏQSƏDLƏRİMİZ

Dəyər Kriteriyalarının  
İnkişafı

MƏDƏNİ İNKİŞAF

SEKTOR İNKİŞAFI

ŞƏXSİ İNKİŞAF
İnsan Faktorunun İnkişaf  

etdirilməsi

KORPORATİV İNKİŞAF
İş və İşləmə 

Sistemlərinin İnkişafı
Bazarın İnkişaf etdirilməsi

SOSİAL İNKİAF
Ölkənin və  Cəmiyyətin 

İnkişafı



IBF HAQQINDA
IBF (International Business Forum - 
Beynəlxalq Biznes Forumu), 25 ölkənin iş 
dünyasından biznesmenlərin iştirak etdiyi, 
ildə bir dəfə təşkil edilən və ticarət 
fəaliyyətlərini də əhatə edən, 1995-ci ildə 
MÜSİAD tərəfindən yaradılmış beynəlxalq 
bir platformadır. Müsəlman biznesmenləri 
arasında “Qlobal Biznes Şəbəkəsi” 
qurulması prinsipini əsas tutularaq 
yaradılan bu xüsusi platforma iqtisadi 
bağların qurulmasını, davamlı əməkdaşlıq 
modellərinin yaradılmasını, əlaqələrin 
gücləndirilməsini, eləcə də sosial-iqtisadi 
inkişafın sürətləndirilməsini məqsəd 
olaraq seçmişdir.



IBF TARİX

1995

• PAKİSTAN
• Lahore

1996

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

1997

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

1998

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2000

•CAR
•Keyptaun

2001

•MALAYZİYA
•Kuala-Lumpur

2003

•İRAN
•Tehran

2004

•TÜRKİYƏ
•İstanbul



2005

• S.Ərəbistanı
• Ciddə

2006

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2007

• B.Ə.Ə
• Əbu-Dabi

2008

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2009

• MİSİR
• Qahirə

2010

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2011

• İORDANİYA
• Əmman

2012

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2013

• MƏRAKEŞ
• Mərakeş

2014

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2015

• QƏTƏR
• Doha

2016

• TÜRKİYƏ
• İstanbul



2017

• İORDANİYA
• Əmman

2018

• TÜRKİYƏ
• İstanbul

2019

• BOSNİA-HERS.
• Sarayeva

2021
AZƏRBAYCAN

Bakı



25-ci IBF Forumu (International Business Forum) bu il 
Bakıda keçiriləcək. Qeyd edək ki, forum dünyanın bir sıra 
ölkələrinin iş adamlarını və dövlət rəsmilərini bir araya 
gətirməklə, ölkələr arasında ikitərəfli iqtisadi-ticarət 
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, davamlı əməkdaşlıq 
modellərinin yaradılması, investisiya sahəsində 
əməkdaşlıq və biznes əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi 
məqsədilə təşkil olunur. 

25-ci IBF Forumu (14-17 noyabr)

İyulun 6-da iş adamlarının, biznes assosiasiyaların və 
IBF-in nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan 
Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi 
(KOBİA) və IBF arasında 25-ci IBF-in Forumunun Bakıda 
keçirilməsinə dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 
Sənədi KOBİA-nın İdarə Heyətinin sədri Orxan 
Məmmədov və IBF-in sədri Erol Yarar imzalayıblar. 



14 - 17 noyabr 1000+
gözlənilən iştirakçı sayı

«Sektor üzrə İnvestisiya İmkanları
«1000 Biznesmen
«Sektor üzrə Qiymətləndirmə Görüşləri
«B2B Görüşləri
«Firma Ziyarətləri
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info@musiad.az
+994 12 440 06 90
www.musiad.az
www.ibforum.org
 

/ musiadazerbaycan


