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 حضرة السادة الزمالء،

 لبنان -أعضاء غرفة التجارة الدولية 

 2018، آذار 27، ثالثاءال

 

 تحية وبعد،

جرياً على عادتها كل عام، وبالتعاون مع وزارة اإلقتصاد التركية وبحضور وزارات اإلقتصاد والغذاء والزراعة 

الحيوانية، تتشرف جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية وشركة تراب إكسبو لتنظيم المعارض والثروة 

 بدعوتكم لحضور قمة التعاون اإلقتصادي التركي العربي الحادية عشر:

 قمة التعاون اإلقتصادي التركي العربي للغذاء والزراعة والتجهيزات الفندقية

 / إسطنبول 2018آيار  4 – 1

 الملتقى التركي العربي الخامس للغذاء وتكنولوجيا الصناعات الغذائية

 الملتقى التركي العربي الثالث للزراعة وتكنولوجيا الصناعات الزراعية

 الملتقى العربي الثاني لمعدات الفنادق والمطاعم والمقاهي والمخابز والتقنيات التكنولوجية

في مدينة إسطنبول جانب مطار  Pullman Istanbul Convention Centerوذلك في مركز المؤتمرات 

 أتاتورك الدولي

يشارك في الملتقى وزراء االقتصاد في الدول العربية وتركيا باإلضافة إلى رؤساء غرف التجارة وممثلي اكثر من 

كة شر 300كة من مختلف الدول العربية والعديد من رجال األعمال األتراك من خالل معرض الكثر من رش 550

 .تركية متخصصة

تهدف القمة الى تطوير العالقات اإلقتصادية بين الدول العربية وتركيا عن طريق توفير فرص للتعاون اإلقتصادي 
 والتجاري االقتصادي وتفعيل اإلستثمار المشترك بين رجال االعمال األتراك والعرب.

 

 تجدون ربطاً تفاصيل اإلشتراك واإلقامة في الفندق.

 المؤتمر أو للحصول على أي معلومات إضافية الرجاء اإلتصال بنا على األرقام التالية: لإلشتراك في

749995/01 
749989/01 

 

 وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام..،

 الرئيس
 وجيه البزري


