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خلق الفرص وتجاوز االزمات
السيدات والسادة
أعضاء الغرفة
وقراء مجلة السوق
تواصل جائحة كورونا الهيمنة على الحياة اليومية فارضة تأثيراتها
على االقتصاد والتجارة واالعمال والتواصل .وتواجه اقتصاديات
مختلف الدول صعوبات جمة عكست نفسها على التجارة والسفر
ومعدالت النمو والبطالة .خالل هذه الظروف يكتسب دور الغرفة
في تعزيز العالقات االقتصادية العربية األلمانية مزيدا من األهمية
ويستدعي تطويرا في األدوات والوسائل من اجل الحفاظ على
التعاون بين الشركات العربية واأللمانية وتوسيعها حيثما أمكن
وإقامة شراكات تجارية واعمال جديدة وإيجاد حلول مبتكرة
للتحديات القائمة في التواصل والعمل على خلق مزيد من فرص
التعاون في مختلف المجاالت االقتصادية.
استطاعت الغرفة التكيف مع الظروف الجديدة واستمرت في تفعيل
أنشطتها بل كثفتها خالل األسابيع الماضية حيث شهد الصيف
أنشطة عديدة ومتنوعة .وعقدت الغرفة بالتعاون مع وزارة االستثمار
السعودية ندوة عبر االنترنت حول موضوع «التعاون التجاري
واالستثماري السعودي األلماني» وندوة أخرى عبر اإلنترنت مع غرفة
تجارة وصناعة قطر حول موضوع «التعاون التجاري واالستثمار
القطري األلماني» .وبالتعاون مع مجلس التنمية االقتصادية في
البحرين ،تم عقد لقاء اقتصادي لمناقشة افاق التعاون االقتصادي
البحريني األلماني وفرص االستثمار في مملكة البحرين.
وفي مجال تعزيز التعاون مع المؤسسات المختلفة وقعت الغرفة
مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات
للتعاون في مجال تطوير مناخ االعمال وإنعاش الصادرات
واالستثمارات ،كما اتفقت الغرفة مع المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم «األلكسو» على تفعيل التعاون بينهما خصوصا في
مجال البحث العلمي والطاقة المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة.
وخالل األسابيع القادمة تقف الغرفة امام ثالثة من اهم الملتقيات
التي تنظمها حيث ينعقد ملتقى الصحة العربي األلماني الثالث
عشر يومي  22-21سبتمبر في مدينة دوسلدورف برعاية ومشاركة
رئيس وزراء والية شمال الراين – وستفاليا أرمين الشيت .وخالل
الفترة  28-26أكتوبر سيعقد الملتقى االقتصادي العربي األلماني
الثالث والعشرين في برلين تحت رعاية وزير االقتصاد االتحادي
بيتر التماير حيث سيبحث عدد من صناع القرار ورجال االعمال من
الجانبين مستقبل التعاون االقتصادي العربي واأللماني بعد كورونا.

كذلك سيخصص ملتقى الطاقة العربي األلماني الحادي عشر والذي
سيعقد خالل الفترة  25-24نوفمبر المقبل للبحث حول اإلمكانيات
المتزايدة للتعاون العربي األلماني في قطاع الطاقة.
في هذا العدد من السوق نستعرض العديد من الموضوعات التي
تغطي عددا من القطاعات االقتصادية األلمانية الهامة حيث يتناول
موضوع العدد صناعة االدوية في ألمانيا والتي تكتسب أهمية
متزايدة خصوصا خالل ازمة كورونا ،كذلك نتناول بالبحث الطاقة
المتجددة واستراتيجية الهيدروجين الجديدة ،وتواصال مع اثار
ازمة كورونا نعرض اثار برامج المساعدات والتحفيز االقتصادي
التي اقرتها الحكومة األلمانية على االقتصاد .قطاع النقل والدعم
اللوجستي واهم المعلومات الخاصة بهذا المجال نستعرضها في
هذا العدد ،كما نتناول موضوع رئاسة ألمانيا لالتحاد األوروبي
باعتبارها اهم وأكبر دولة عضو فيه.
في العدد أيضا يجد القارئ مقابلة خاصة مع د .جيرد مولر ،الوزير
االتحادي للتعاون االقتصادي والتنمية تتعلق بالتعاون والدعم
األلماني للسودان .الى جانب ذلك نقدم مقالة للباحثة األلمانية من
أصول لبنانية ميسون زين الدين حول االزمة اللبنانية.
ومع تطلعنا للترحيب بإسهاماتكم ومشاركتكم في فعاليات وانشطة
الغرفة ،نأمل ان يحظى هذا العدد على قبول واهتمام أعضاء الغرفة
وشركائها وقراء مجلة السوق.
عبد العزيز المخالفي
األمين العام
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طباعة:
Druck Center Meckenheim GmbH
على الرغم من إتباع أقصى درجات احلذر والدقة أثناء إعداد املواد
ال تتحمل الغرفة مسؤولية عدم صحة املعطيات الواردة .وال
تتحمل مسؤولية األخطاء التي قد ترد في النصوص أيضاً.
ويسمح بإعادة الطباعة واالقتباس مع ذكر املصدر.
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