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الطاقة   قطاع 
مستقبل الفحم كمصدر للطاقة في أملانيا

والعشرون احلادي  األملاني  العربي  االقتصادي  امللتقى 
نحو شــــراكة اقتصــادية أكــــــثر اتســـاعــاً وتــوازنــاً        

املـرأة واالعمال في أملانيا
الدور االقتصادي للمرأة  »مستثمرة - مديرة - عاملة«

التدريـب املهني والفني 
العمالة املاهرة تروس احلركة االقتصادية 

النقـل اجلوي في أملانيا  
املزايا النسبية ملوقع أملانيا اجلغرافي وحجم االقتصاد



االفتتاحية
العام      3 األمني   – اخملالفي  عبدالعزيز 

عن  تصدر  سنوية  ربع  مجلة  السوق 
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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 

2018م سبتمبر  اإلصدار:  تاريخ 
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Zusammenarbeit
21st Arab-German Business Forum
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In Saudi-Arabien hat Bildung Priorität
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Interview
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Deutscher Botschafter in Kuwait

والفني     املهني  التدريب 

14 االقتصادية           احلركة  تروس  املاهرة  العمالة 

أملانيا     النقل اجلوي في 

االقتصاد  اجلغرافي وحجم  أملانيا  النسبية ملوقع  املزايا 

18 الشديدة من اخلارج           واملنافسة 

22 أملانيا           في  للطاقة  الفحم كمصدر  مستقبل 

25 األملانية          البحرية  املوانئ 

األملاني االقتصاد 

متنوعة 6أخبار 

والعشرين   احلادي  األملاني  العربي  االقتصادي  امللتقى 

28 وتوازناً           اتساعاً  أكثر  اقتصادية  شراكة  نحو 

األملاني العربي  التعاون 

املرأة واالعمال في أملانيا

10 الدور االقتصادي للمرأة  »مستثمرة - مديرة - عاملة«        
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