
 مبادرة تنمٌة االستثمار العربً  التركً فً القطاع  الغذائً  والزراعً

توجه جمٌع جهودها وخبراتها من أجل تمتٌن وتوطٌد العالقات ب تقوم جمٌعة رجال األعمال األتراك العرب )تراب (

هذا فإننا نتطلع االجتماعً .فمنذ تأسٌس هذه الجمعٌة وحتى ٌومنا االقتصادي و سواء على الصعٌد التجاري و 

ستثمارٌة المناسبة كً ٌتمكنوا من انتهاجها إلى مساعدة المستثمرٌن العرب بشتى الوسائل وتقدٌم الخٌارات اال

, لذلك قامت جمعٌتنا  بالتعاون مع الغرف التجارٌة ووزارة الزراعة التركٌة  باطالق مبادرة تنمٌة  بأفضل السبل

هم فعالٌات مؤتمر الغذاء وتكنولوجٌا أ تعتبرالغذائً والزراعً  والتً فً القطاع االستثمار التركً العربً 

تراب اكسبو لتنظٌم المعارض  جمعٌتنا بالتنسٌق مع منظمة الصناعات الغذائٌة )قمة الغذاء الثانٌة ( التً تنظمها 

 والمؤتمرات حٌث تتضمن هذه المباردة البنود التالٌة :

اد البلدٌن وتحقٌق الربح األفضل واألكبر من خالل استخدام التصرٌح عن نشاطات تجارٌة تنمً اقتص -1
المواد األولٌة  الخام الغذائٌة ذات الجودة العالٌة  التً تشتهر بها كل دولة .

وتصدٌرها للدول االوروبٌة وتوزٌعها ضمن تركٌا  تركٌا كسوق مصنعة للمواد الخام العربٌة  جعلامكانٌة  -2
اتفاقٌات السوق االوروبٌة المشتركة باالستفادة من دخول تركٌا ضمن

مساعدة المستثمرٌن العرب بالحصول على التسهٌالت واالرشادات االزمة لضمان نجاح استثماراتهم فً -3
السوق التركٌة .

منتجاتهم كاملة المواد األولٌة الخام )الزراعٌة و الحٌوانٌة( امكانٌة التجار والمصنعٌن العرب عرض  -4
مر كوسٌلة تسوٌقٌة وتعرٌفٌة عن منتجاتهم وبالتالً زٌادة صادرات دولهم .الصنع فً معرض المؤت

تصرٌح المراكز االستثمارٌة العربٌة عن الفرص االستثمارٌة والمناخ االستثماري فً دولهم ضمن  -5
القطاع الغذائً والزراعً لتشجٌع دخول االستثمارات التركٌة فً الدول العربٌة .

وزارة الزراعة فً الدول العربٌة عن معلومات كاملة تبٌن فٌها قابلٌة  تصرٌح الغرف الزراعٌة و -6
السوق فً الدولة  طلبتلبٌة من اجل  تحقٌق العرض الكافًخول مستثمرٌن اتراك و اسواقهم التجارٌة لد

مما ٌحسن آلٌة تركٌا  التً  توصلت الٌها تكنولوجٌاالمن خالل ادخال الخبرات التركٌة وآخر وذلك 
ومعالجة المواد األولٌة الخام فً الدولة العربٌة  ورفع جودة المنتج وخفض تكالٌف انتاجه مما استخدام 

یحقق اكبر ربح ممكن  .
بتنفیذ ھذه المبادرة وتحقیق بنودھا سیعم النفع على كافة االطراف العربیة والتركیة سعیا لدعم فكرة السوق العربیة 

لجهات العربٌة المعنٌة من غرف زراعٌة ووزارات الزراعة والمركز التركٌة األوروبٌة المشتركة , بحٌث ٌمكن ل

االستثمارٌة العربٌة حجز جناح فً معرض قمة الغذاء الثانٌة لتعرض فٌها كافة المواد المعنوٌة والملموسة من 

شاركة منتجات او دراسات او خطط استثمارٌة على كافة المشاركٌن العرب واالتراك والجهات التركٌة الرسمٌة الم

.


