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األملانية   األردنية  العالقات 
مقابلة مع سفير اململكة األردنية الهاشمية

أملانيا  الرياضي في  االقتصاد 
اثار األنشـــطة الرياضية على القطاعـــات االقتصادية اخملتلفة        

التعليـم العالي والبحـث العلمي في أملانيا 
ضمان ديناميكية االقتصاد ومنوه املستدام

ملتقى الطاقة العربي االملاني التاسـع 
الشراكة في قطاع الطاقة أحد ركائز التعاون العربي األملاني  

االثار االقتصاديـة للتغيرات املناخية  
االحتباس احلراري أحد عقبات النمو االقتصادي



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 ديسمبر  اإلصدار:  تاريخ 
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األملانية   األردنية  العالقات 
مقابلة مع سفير اململكة األردنية الهاشمية

أملانيا  الرياضي في  االقتصاد 
اثار األنشـــطة الرياضية على القطاعـــات االقتصادية اخملتلفة        

التعليـم العالي والبحـث العلمي في أملانيا 
ضمان ديناميكية االقتصاد ومنوه املستدام

ملتقى الطاقة العربي االملاني التاسـع 
الشراكة في قطاع الطاقة أحد ركائز التعاون العربي األملاني  

االثار االقتصاديـة للتغيرات املناخية  
االحتباس احلراري أحد عقبات النمو االقتصادي

Zusammenarbeit
1st German-Arab Women Business Leaders Summit
9th Arab-German Energy Forum in Kairo

Branchen
Libanon, Irak und Jordanien investieren in Energie
GCC- Staaten: Sportsektor hat Breitenwirkung

Aktivitäten
Delegationsreise nach Algerien

Länderreport 
Jordanien ist regionaler Stabilitätsanker

Interview
Basheer Zoubi, Botschafter des 
Haschemitischen Königreichs Jordanien

أملانيا  في  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

14 املستدام           ومنوه  االقتصاد  ديناميكية  ضمان 

أملانيا  في  املناخية  للتغيرات  االقتصادية  االثار 

17 النمو االقتصادي           االحتباس احلراري أحد عقبات 

أملانيا  في  السياحة 

20 السياحة           لنمو صناعة  االقتصادي  األثر 

احلديدية  السكك  قطاع 

23 أحد أعمدة قطاع النقل في االقتصاد األملاني          

األملاني االقتصاد 

متنوعة 6أخبار 

التاسع االملاني  العربي  الطاقة  ملتقى 

30 األملاني           العربي  التعاون  ركائز  أحد  الطاقة  قطاع  في  الشراكة 

االعمال لرائدات  األملاني  العربي  امللتقى 

35 املستدامة           التنمية  وحتقيق  االقتصاد  إدارة  في  للمرأة  أكبر  دور  نحو 

األملاني العربي  التعاون 

أملانيا  الرياضي في  االقتصاد 

10 اخملتلفة        االقتصادية  القطاعات  الرياضية على  األنشطة  اثار 

العدد موضوع 

26 الهاشمية   األردنية  اململكة  الزغبي سفير  السفير بشير  سعادة 

بلة  مقا

األسهم  9سوق 

نشطة 40أ


