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 المعرض السابع لمستلزمات وتکنولوجیا البناء
والدیکور الداخلی والمفروشات

 المعرض الثالث لالستثمار والتمویل
والمشاریع العقاریۀ

(

ملتقى التعاون االقتصادي
التـركي العـربي الـسادس عشـر 



دليل الملتقى



 زيارة األجنحة العارضة شراكات تركية عربية

 ندوات اقتصادية

فعاليات  الملتقى

 لقاءات ثنائية

www.turabexpo.com
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 اختصاصات معرض مستلزمات البناء
والديكور الداخلي والمفروشات

وحدات األثاث المنزلي الحديثة، الكالسيكية والريفية
مفروشات المكاتب

طاوالت كراسي بمختلف أنماطها والكنبات
اثاث غرف األطفال والمراهقين

معدات األثاث والمواد الخام
مفروشات الحدائق وملحقاتها
مفروشات الفنادق والمدارس

أطقم الصالونات وغرف جلوس ومفروشاتها
أطقم غرف الطعام ومفروشاتها

اثاث غرف النوم ومفروشاتها

 ستائر شفافة (تول) ، ستائر عادية ، ستائر مطرّزة ،
 ستائر مكتبية

اكسسوارات الستائر وآلياتها
المفروشات األقمشة المزخرفة

بياضات غرف النوم والبطانيات ومنتجات غرف النوم
أقمشة المطبخ وغرف الطعام

مناشف ومنتجات الحّمامات
سجاد

أواني زجاجية
مستلزمات وأجهزة المطبخ

األدوات المنزلية البالستيكية
مواد التزيين والديكور والهدايا

األجهزة الكهربائية المنزلية

األرضيات والبالط والجرانيت والرخام والسيراميك ومستلزماتها
األبواب وأنظمة األبواب
النوافذ وأنظمة النوافذ

معدات وملحقات المطابخ والحمامات
الدهانات الداخلية والخارجية

أغطية الواجهات الخارجية
آالت البناء

نوافذ الحماية لحجب الضوء والستائر والمظالت
األبواب األلية و البوابات وملحقاتها

أنظمة الوقاية من الشمس
عوازل النار والصوت والماء

مواد بناء كيميائية والصقة و تشبيكية
اإلسمنت والرمل والجبصين

أغطية األسقف
 انظمة التبريد والتكييف و تنقية الهواء

معدات السباكة والصحية
اإلسمنت - األدوات والمعدات، حديد التسليح

معدات السقالة والقوالب
 سيور ناقلة (انظمة نقل المواد الثقيلة)  و المصاعد و الساللم 

المتحركة
األنابيب و ملحقاتها

  الحجر المستخدم لبناء الجدران و ادواته
الكهرباء والطاقة واإلنارة
أنظمة الطاقة الشمسية

أنظمة األسقف المعلقة وملحقاتها
أنظمة الحماية و التشغيل االلي

الالفتات اإلرشادية الداخلية و أدوات العرض
 تنسيق الحدائق وأحواض السباحة وحمامات الساونا والمدافئ

المنزلية الجاهزة
أغلفة الجدارن وأدواتها

أدوات ومعدات فوالذية للبناء
معدات الربط والتثبيت

 أنظمة المعالجة
مستلزمات صلبة للبناء ومعدات يدوية

المفروشات مستلزمات وتکنولوجیا اإلنشاءات والبناء

التصمیم الداخلی



WWW.TURABEXPO.COM WWW.TURABEXPO.COM

اختصاصات معرض االستثمارات
والتمويل  والمشاريع العقارية

االستثمارات، التمويل والمشاريع العقارية
خدمات المقاوالت

استشارات االستثمار - مكاتب االراضي  - خدمات عقارية
 مشاريع االسكان الخاصة والعامة والفلل

مراكز التسوق والمراكز التجارية
 المدن الصناعية والمناطق الصناعية المنظمة

 الوحدات السكنية الحديدية أو الخشبية مسبقة الصنع ،
مستلزمات البناء الجاهزة

البنوك، مؤسسات التمويل واالئتمان



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore 

أهداف
الملتقى

شركة  1500 جمع  إلى  الملتقى   يهدف 
العربية مع الدول  أعمال من مختلف   ورجل 
في متخصصة  عارضة  تركية  شركة   250 

مجاالت مستلزمات وتكنولوجيا البناء
 والديكور الداخلي والمفروشات واالستثمار 
طاولة على  العقارية  والمشاريع   والتمويل 
 واحدة لدعم حركة التبادل التجاري التركي
الصادرات وزيادة  العربي  والعربي   العربي 
من وتركيا  العربية  الدول  بين   والواردات 
التجارية الصفقات  إبرام  تسهيل   خالل 

واالستثمارية والحصول على وكاالت
تجارية واالستفادة من المزايا والحسومات 

التي ستقدمها الشركات وهيئات 
 االستثمار التركية والعربية المشاركة خالل 

فترة الملتقى

 كما يهدف إلى فتح باب االستثمار العربي في
 تركيا وذلك من خالل توفير مشاريع تركية جاهزة

 لالستثمار وتحتاج لتمويل، والعمل على جلب
 االستثمارات التركية إلى الدول العربية من خالل

 بحث الشراكات بين الشركات العربية والتركية
 وفسح المجال أمام الدول العربية لعرض

.استثماراتها وجلب المستثمرين لها
يعتبر الملتقى الفرصة األكبر واألهم اللتقاء

رجال األعمال والمستثمرين والشركات
العربية والتركية

www.turabexpo.com



ضمن سعي جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية العربية ومجموعة التعاون

التركي العربي لألعمال إلى تعزيز وتسهيل وحماية حركة التبادل التجاري بين

تركيا والدول العربية تم تأسيس المنظومات التالية:

منظومة 
اإلستثمار 
والتطوير 
العقاري 

منظومة 
اإلستشارات 

الحقوقية

منظومة 
التخليص 
الجمركي

منظومة 
الرعاية 
الصحية

الشركات أهم  من  مشترك  عمل  مجموعات  خلق  إلى  المنظومات  هذه   تهدف 

 والمكاتب العاملة في مجال المنظومة من الدول العربية وتركيا بهدف تبادل اآلراء

التجاري التبادل  حركة  وتسهيل  تطوير  على  والعمل  والمعلومات  النظر   ووجهات 

واستقطاب جهات وشركات التمويل من مختلف الدول العربية وتركيا

w w w . t u r a b e x p o . c o m



 الحجز الفندقي
٤ أيام - ٣ ليالي في 

فندق ٥ نجوم.

الخدمات

  الوصول إلى اسطنبول يوم الثالثاء 25
 الفعاليات يومي األربعاء والخميس 26 و 27

المغادرة يوم الجمعة 28

المواصالت بين مطار 
اسطنبول الجديد  

والفندق يومي 
الوصول والمغادرة.

 خدمات الترجمة وتنظيم 
اللقاءات الثنائية مع 

الشركات والمصانع التركية 
المشاركة.

w w w . t u r a b e x p o . c o m

جوالت تسوق
مسائية يومية.

الخميس ٢٧ / ٠١
٠٩:٠٠ – ١٨:٠٠ : زيارة الشركات ورجال األعمال العرب ألجنحة الشركات التركية العارضة

 ٠٩:٠٠ – ١٣:٠٠ : اللقاءات الثنائية بين رجال األعمال والشركات العربية و الشركات التركية

١٤:٠٠ – ١٨:٠٠ :  المقابالت التلفزيونية و توزيع الشهادات على المشاركين العرب – ستاند تراب

 ٠٩:٠٠ – ١٠:٣٠  :  اجتماع خاص بأعضاء منظومة االستثمار والتطوير العقاري والمقاوالت

١١:٠٠ – ١٢:٣٠  :  اجتماع خاص بأعضاء منظومة التخليص الجمركي

 ١٥:٠٠ – ١٦:٣٠  :   اجتماع خاص بأعضاء منظومة االستشارات الحقوقية

١٨:٠٠ – ٢٢:٠٠ : زيارة لمركز تسوق    

الجمعة ٢٨ / ٠١
٠٦:٠٠ – ١٣:٠٠ : تنظيم مغادرة المشاركين نحو مطار اسطنبول الجديد

 ٠٩:٠٠ – ١٦:٠٠ : زيارة ميدانية إلحدى الشركات أو المصانع التركية المشاركة



برنامج ملتقى  التعاون االقتصادي
التـركي العـربي الـسادس عشـر  

 ٢٥ - ٢٨  كانون الثاني (يناير)   ٢٠٢٢ / اسطنبول

الثالثاء ٢٥ / ٠١
٠٧:٠٠ – ٢٣:٠٠ : استقبال وفود رجال األعمال العرب في مطار اسطنبول الجديد

وإجراءات التسجيل في الفندق 

١٢:٠٠ – ٢٣:٠٠ : استالم غرف الفندق

 ١٧:٠٠ – ٢٢:٠٠ : زيارة لمركز تسوق

االربعاء ٢٦ / ٠١
٠٩:٠٠ – ١١:٠٠ : مراسم االفتتاح الرسمي للقمة بحضور البروتكول الرسمي -  الصالة الرئيسية

١١:٠٠ – ١٨:٠٠ : زيارة الشركات ورجال األعمال العرب ألجنحة الشركات التركية العارضة

 ١٦:٠٠ – ١٨:٠٠ : حفل تكريم و توزيع الدروع للحضور الرسمي

   "ندوة اقتصادية بعنوان "واقع وأفق االستثمارات العقارية التركية العربية                       

      وعرض ألهم الفرص االستثمارية المتوفرة في تركيا- الصالة الرئيسية                                

 ١٨:٠٠ – ٢٢:٠٠ : زيارة لمركز تسوق

الخميس ٢٧ / ٠١
٠٩:٠٠ – ١٨:٠٠ : زيارة الشركات ورجال األعمال العرب ألجنحة الشركات التركية العارضة

 ٠٩:٠٠ – ١٣:٠٠ : اللقاءات الثنائية بين رجال األعمال والشركات العربية و الشركات التركية

١٤:٠٠ – ١٨:٠٠ :  المقابالت التلفزيونية و توزيع الشهادات على المشاركين العرب – ستاند تراب

 ٠٩:٠٠ – ١٠:٣٠  :  اجتماع خاص بأعضاء منظومة االستثمار والتطوير العقاري والمقاوالت

١١:٠٠ – ١٢:٣٠  :  اجتماع خاص بأعضاء منظومة التخليص الجمركي

 ١٥:٠٠ – ١٦:٣٠  :   اجتماع خاص بأعضاء منظومة االستشارات الحقوقية

١٨:٠٠ – ٢٢:٠٠ : زيارة لمركز تسوق    

الجمعة ٢٨ / ٠١
٠٦:٠٠ – ١٣:٠٠ : تنظيم مغادرة المشاركين نحو مطار اسطنبول الجديد

 ٠٩:٠٠ – ١٦:٠٠ : زيارة ميدانية إلحدى الشركات أو المصانع التركية المشاركة
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المعارض والمؤتمرات السابقة

ملتقى  التعاون االقتصادي التركي العربي الرابع عشر 19 – 22 / 1 / 2019
معرض مستلزمات البناء واالستثمار العقاري

ملتقى  التعاون االقتصادي التركي العربي  الثالث عشر 23 – 26 / 4 / 2019
معرض الغذاء والزراعة والتجهيزات الفندقية

ملتقى  التعاون االقتصادي التركي العربي  الخامس عشر 24 – 27 / 8 / 2021
معرض الغذاء والزراعة والتجهيزات الفندقية

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  العاشر  5 – 8 / 12 / 2017
معرض مستلزمات البناء واالستثمار العقاري

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  التاسع 2 – 5 / 5 / 2017
معرض الغذاء والزراعة وتجهيزات الفنادق

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  الثاني عشر 19 – 22 / 11 / 2018
معرض مستلزمات البناء واالستثمار العقاري

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي الحادي عشر  1 – 4 / 5 / 2018
معرض الغذاء والزراعة والتجهيزات الفندقية

معرض اللقاءات المباشرة (عن بعد)  للمالبس الجاهزة  والجلود واألحذية
 والحقائب و المفروشات والمنسوجات المنزلية  24 - 28 / 2021

الملتقى التركي العربي للسياحة العالجية  06  – 08 / 07 / 2021



ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي الثامن ١٢-٢٠١٦/١٢/١٥ 
معرض مستلزمات البناء واالستثمار العقاري

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  السابع (٠٤/٢٩- ٠٥/٠١) /٢٠١٦
 معرض الغذاء والزراعة

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي السادس ٢٦-٢٠١٥/١٠/٢٩ 
معرض لأللبسه الجاهزة وتكنولوجيا الصناعات النسيجية

 ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  الخامس ٢٦ – ٢٩ / ٥ /٢٠١٥
معرض البناء , الديكور , التصميم والمفروشات

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي الرابع ١-٢٠١٤/١٢/٤ 
 معرض الغذاء والزراعة

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  الثالث  ٢٦ – ٢٩ / ٥ /٢٠١٤
معرض البناء , الديكور , التصميم والمفروشات

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي الثاني ١٣-٢٠١٣/١١/١٦ 
 معرض الغذاء والزراعة

ملتقى التعاون االقتصادي التركي العربي  االول ٢٠٠٧ / ٣ / ٣١ –  ٢٩



www.turabexpo.com

@turabexpo

turab.expo1

turab@turabexpo.com

+90 536 220 68 99

+90 533 736 30 90

+90 232 425 77 70


