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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 تاريخ اإلصدار: مارس 
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Zusammenarbeit
Delegationsreisen nach Saudi-Arabien, 
Bahrain und Oman

Branchen
Die GCC-Staaten bauen die Wasserversorgung aus
Fitnessmarkt verzeichnet gesundes Wachstum

Länderreport
In Saudi-Arabien nimmt der Projektmarkt 
an Fahrt auf

GCC -Staaten 
Private Initiative ist im Bildungssektor gefragt

Interview
Dr. Cyrill Nunn
Deutscher Botschafter in Bagdad
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أملانيا   األبحاث في  ومراكز  التقنية  اجلامعات 
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األملاني االقتصاد 

متنوعة 4أخبار 

28 السعودية           العربية  اململكة  الى  الغرفة  من  اقتصادي  وفد  زيارة 

30 البحرين           مملكة  الى  الغرفة  من  وفد  زيارة 

32 ُعمان           الى سلطنة  الغرفة  من  اقتصادي  وفد  زيارة 

األملاني العربي  التعاون 

أملانيا   واألمتتة في  الرقمنة 

8 األملاني        االقتصاد  الرقمي وحتديث  التحول  حتديات 

العدد موضوع 

 )FRUIT LOGISTICA( معرض برلني الدولي للفواكه

26 الفواكه           الزراعية من  الدولية للصادرات  أبرز املعارض 

معارض  

األسهم  7سوق 

نشطة 34أ

األملاني العربي  التجاري  37التبادل 


