
الســــوق
مجلة غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية                                                                                                4/2017

www.ghorfa.de ُّ

العالقات السـودانية األملانية  
السودان  مقابلة مع سفير جمهورية 

نتائــج االنتخابات األملانية 
احلاجة إلى سياســة اقتصادية جديدة

األملانية  الوحدة  حالة 
تراجع التفاوت االقتصادي بني الشرق والغرب

األملاني االقتصاد 
نظام التأمني الصحي

مستقبل الصناعات االلكترونية

األملاني العربي  التعاون 
امللتقى العربي األملاني الثامن للطاقة



االفتتاحية
العام      3 األمني   – اخملالفي  العزيز  األستاذ عبد 

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 

التسويق:

Lia Redecker

الغالف: صورة 

By Deutscher Bundestag / Achim Melde

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 

2017 ديسمبر  اإلصدار:  تاريخ 
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