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العدد  موضوع 
صناعة التقنيات الطبية في أملانيا  

املتجددة    الطاقة 
طاقة الرياح واسهاماتها في انتاج الكهرباء في أملانيا 

امللتقـى االقتصادي العربي األملاني الثاني والعشـرين 
نحو شراكة اقتصادية متكافئة ومستدامة       

واملواصالت النقل  قطاع 
حلول تقنية ملواجهة التحديات

امليول املهنيـة للمرأة في أملانيا 
التحوالت واالحتياجات



االفتتاحية
العام      1 األمني   – اخملالفي  عبدالعزيز 

عن  تصدر  سنوية  ربع  مجلة  السوق 

األملانية العربية  والصناعة  التجارة  غرفة 

الغرفة رئيس 

رامزاور  بيتر 

السابق االحتادي  الوزير 

والتحرير اإلدارة 

التحرير رئيس  العام  املشرف 

العام   األمني 

اخملالفي العزيز  عبد 

التحرير  مدير 

العبسي علي  د. 

: تصميم

الرميمة فضل 

romaset – stock.adobe :صورة الغالف
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السوق: مجلة  مع  للمراسالت 

األملانية العربية  والصناعة  التجارة  غرفة 

00493027890720 تلفون: 

00493027890749 فاكس: 

alabsi@ghorfa.de االلكتروني:  البريد 

presse@ghorfa.de         

طباعة:

Druck Center Meckenheim GmbH

املواد  إعداد  أثناء  والدقة  احلذر  درجات  أقصى  إتباع  من  الرغم  على 
وال  الواردة.  املعطيات  صحة  عدم  مسؤولية  الغرفة  تتحمل  ال 

أيضاً.  النصوص  في  ترد  قد  التي  األخطاء  مسؤولية  تتحمل 

املصدر. ذكر  مع  واالقتباس  الطباعة  بإعادة  ويسمح 

2019م سبتمبر  اإلصدار:  تاريخ 
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Energie 
GCC-Staaten treiben die Energiewende voran

Länderreport
VAE sind ein bevorzugter Wirtschaftsstandort

Außenhandel
Deutsche Ausfuhren in die arabischen 
Länder nehmen leicht zu

Zusammenarbeit
22nd Arab-German Business Forum

Gesundheit
Gesundheitsmarkt der Golfstaaten bietet 
lukratives Geschäftsumfeld
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العدد  موضوع 
صناعة التقنيات الطبية في أملانيا  

املتجددة    الطاقة 
طاقة الرياح واسهاماتها في انتاج الكهرباء في أملانيا 

امللتقى االقتصادي العربي األملاني الثاني والعشـرين 
نحو شراكة اقتصادية متكافئة ومستدامة       

واملواصالت النقل  قطاع 
حلول تقنية ملواجهة التحديات

امليـول املهنية للمرأة في أملانيا 
التحوالت واالحتياجات

املتجددة   الطاقة  مصادر 

12 أملانيا             الكهرباء في  انتاج  الرياح واسهاماتها في  طاقة 

واملواصالت    النقل  قطاع 

16 التحديات             ملواجهة  تقنية  حلول 

أملانيا   للمرأة في  املهنية  امليول 

19 واالحتياجات             التحوالت 

التجارة اإللكترونية    25 عاما من 

22 االنترنت               والتجارة عبر  املبيعات  رقمنة  حتديات 

أملانيا     الكهرباء في  نقل  شبكات 

24 الطاقة                لقطاع  الرئيسية  االعمدة  أحد 

األملاني االقتصاد 

متنوعة 4أخبار 

والعشرين     الثاني  األملاني  العربي  االقتصادي  امللتقى 

26 ومستدامة              متكافئة  اقتصادية  شراكة  نحو 

األملاني العربي  التعاون 

أملانيا     في  الطبية  التقنيات  صناعة 

8 ضمان جلودة احلياة وتطوير القدرة على االبتكار        

العدد موضوع 

األسهم  7سوق 

نشطة 32أ

األملاني العربي  التجاري  35التبادل 


