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الرئي�س

د. اأوتو في�ْسهوي

وزير الدولة ال�صابق لالقت�صاد والمرافق العامة والموا�صالت والتكنولوجيا في ولية بافاريا الألمانية الجنوبية

نّواب الرئي�س

البروف�سور د. كالو�س بيتر هازه - المدير ال�صابق لمتحف الفن الإ�صالمي في برلين

راْندولف روِدْن�ْستوك

رئي�س اتحاد القت�صاد البافاري )جمعية م�صجلة ج م( المدير الإداري، مالك م�صانع الب�صريات جي رودنْ�ْصتوك - �صركة 

محدودة الم�صوؤولية + �صركاها ع�صو مجل�س رئا�صة التحاد العام لل�صناعة الألمانية )BDI ب د اآي(

ح�سام معروف - �صاحب وكالة ميديا لالإ�صت�صارات الإعالنية والت�صويق mediaAGENT ومديرها الإداري

اأمين ال�سندوق

Südwestmetall د. هارالد ماركفارت - نائب رئي�س

ال�سفراء المختارون من قبل مجل�س ال�سفراء العرب

�سعادة ال�سفير اإبراهيم محمود اأحمد عبداهلل 

�صفير مملكة البحرين وعميد ال�صفراء العرب في األمانيا 

�سعادة ال�سفير د. عمر زنيبر - �صفير المملكة المغربية

�سعادة ال�سفير د. م�سطفى اديب - �صفير جمهورية لبنان

�سعادة ال�سفير منذر بدر �سليمان العي�سى - �صفير دولة الكويت

�سعادة ال�سفيرة د. خلود دعيب�س - رئي�س بعثة فل�صطين الدبلوما�صية 

�سعادة ال�سفيرة منى �سمير كامل - رئي�صة بعثة جامعة الدول العربية في برلين 

�سعادة ال�سفير محمد محمود براهيم خليل - �صفير الجمهورية الإ�صالمية الموريتانية

�سعادة ال�سفير د. بدر عبدالعاطى - �صفير جمهورية م�صر العربية

ممثلي البرلمان االلماني بوند�ستاغ

�سعادة ال�سيدة لويزه امت�سبيرغ، حزب التحاد 90 / الخ�صر

�سعادة ال�سيدة مي�سيل مونتيفيرينغ، الحزب ال�صتراكي الديمقراطي

�سعادة الدكتور يوهان ديفيد فادفول، الحزب الإتحاد الديمقراطي الم�صيحي 

�سعادة ال�سيد الك�سندر ردوان، الحزب التحاد الجتماعي الم�صيحي

باقي اع�ساء المجل�س

�ساحب ال�سمو الملكي عبدالمجيد بن عبداالإله بن عبدالعزيز اآل �سعود 

ملحق دبلوما�صي - وزارة الخارجية - المملكة العربية ال�صعودية

Birkholz International  المهند�س ن�سير بيرك هولز - �صاحب ورئي�س مجموعة

البروف�سور توما�س ادي�س

Volkswagen Nutzfahrzeuge  ع�صو مجل�س ادارة �صوؤون العاملين قي �صركة

م�سطفى ال�سعيد - م�صت�صار اإعالمي

البروف�سور د. اأودو �ستاينباخ 

متخ�ص�س الدرا�صات ال�صالمية اواأحد موؤ�ص�صي من�صة هومبولد فيادرينا للحكومة 

(Humboldt-Viadrina Governance Platform)

فولف �سفيبرت - مكتب �صفيبرت للمحاماة

االأ�ستاذ الدكتور هاينري�س فون بيرير

�صركة بيرير ال�صت�صارية الم�صاهمة المحدودة الرئي�س ال�صابق لهيئة الرقابة في �صركة �صيمن�س

االأ�ستاذ الدكتور ماتيا�س فيتر

جامعة هومبولت برلين الأ�صتاذ الفخري للتنمية الدولية

.DAFG e.V. مقر جمعية ال�سداقة العربية االألمانية

DAFG - Deutsch Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V.

Friedrichstr. 185 (Kontorhaus)

10117 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 - 20 64 88 88

Fax: +49 (0) 30 - 20 64 88 89

E-Mail: info@dafg.eu

Internet: www.dafg.eu

و�سائل الموا�سالت العامة: 

المترو المو�سل اإلى محطة »�ْستاْدْت ِمِته« Stadtmitte  )رقم 2+6(

 ال�سخ�س الذي يمكن االت�سال:

بيورن هينري�س�س

المدير التنفيذي

E-Mail: bjoern.hinrichs@dafg.eu

The DAFG Office

المجل�س الإداري لجمعية ال�صداقة 

العربية الألمانية

�ســيـــا�ســة

�إقت�ســاد

ثقـــافة وعـــلــوم

�إعـالم

ا�صتمارة انت�صاب

البيانات الالزمة لمنح الجمعية �سالحية �سحب الر�سوم 

مبا�سرة 

�صاحب الح�صاب / الر�صيد

البنك / الم�صرف

رقم البنك الر�صمي

رقم الح�صاب

التوقيع والختم اإذا كان متوفرا

)موافقة على تخويل �صالحية �صحب ر�صم الع�صوية(

الح�ساب البنكي للجمعية:

 Deutsche Bank Berlin  دوْيْت�صه بْنك برلين

رقم البنك الوطني: 24 700 100  

رقم ح�صاب الجمعية البنكي: 810 66 10

IBAN: DE8210070024 0106681000
BIC: DEUTDEDBBER

Friedrichstraße 185
Kontorhaus Mitte

D - 10117 Berlin
Tel:  +49 (0) 30. 20 64 88 88
Fax: +49 (0) 30. 20 64 88 89

Web: www.dafg.eu
Mail: office@dafg.eu

يقدم اأع�صاء  المجل�س الم�صورة لجمعية ال�صداقة العربية الألمانية ويدعمون 

جهودها. وي�صم هذا المجل�س ال�صت�صاري �صفراء كل من الدول العربية 

لدى الحكومة الألمانية، ويتوّلى‘ رئا�صته عميد ال�صلك الدبلوما�صي العربي 

في األمانيا.

وهناك اإلى‘ جانب روؤ�صاء البعثات الدبلوما�صية العربية في األمانيا، �صخ�صيات 

بارزة اأخرى‘ تحظى‘ بع�صوية المجل�س ال�صت�صاري لجمعية ال�صداقة العربية 

الألمانية.

المجل�س ال�صت�صاري لجمعية ال�صداقة 

العربية الألمانية



  ميدان العمل في كل من المجاالت الثقافية والعلمية 

      والتربوية

اإن تفادي النزاع وال�صراع بين الح�صارات يفر�س اإدراك العنا�صر الم�صتركة 

والهتمام بنقاط الخالف في وجهات النظر. وقد اأخذت جمعية ال�صداقة 

العربية الألمانية على عاتقها تنظيم اللقاءات والندوات وبرامج التبادل 

للنهو�س بالعالقات في �صتى الميادين الثقافية والعلمية والتربوية. وتنطلق في 

تحقيق اأهدافها من ال�صتعداد المتبادل لدى مختلف الأطراف لإدراج 

التبادل الثقافي في دائرة الهتمام اإلى جانب العالقات ال�صيا�صية 

والقت�صادية، وا�صتغالل فر�س التنمية الهائلة التي يتيحها قطاع العلوم 

والتربية.

  فعاليات االإعالم واالت�ساالت

تعتبر اللقاءات ال�صخ�صية اإلى جانب جهود الت�صالت الفعالة جزءا ل يتجزاأ 

من عنا�صر اإن�صاء عالقات ال�صداقة وتنميتها.  وتحر�س جمعية ال�صداقة 

العربية الألمانية على التن�صيق بين مختلف الأطراف الفعالة في مجال 

العالقات العربية الألمانية، وت�صافر الجهود، م�صتغلة ب�صورة خا�صة موقع 

النترنت، كمنبر رئي�صي لن�صر المعلومات وتعميق التفاهم بين الأع�صاء و�صتى 

التنظيمات المعنية والراأي العام في كل من البلدان العربية واألمانيا. 

و�صت�صتعين بعالقات جيدة مع و�صائل الإعالم العربية والألمانية لتمهيد 

الطريق اأمام منح المزيد من الهتمام لن�صر اأخبار الق�صايا العربية الألمانية 

ب�صورة مكثفة.

  جمعية ال�سداقة العربية االألمانية - اتحاد ُم�سّجل

تهدف جمعية ال�صداقة العربية الألمانية - وبوحي من روح ال�صداقة - اإلى 

تنمية التفاهم والثقة والتعاون بين األمانيا والعالم العربي والنهو�س بها. وي�صاهم 

طيف المهمات الوا�صع - الذي ي�صمل الميادين ال�صيا�صية والقت�صادية 

والثقافية والعلمية بل والإعالمية - في حث الب�صر من مجالت متباينة تماما، 

على بذل اأق�صى الجهود في �صبيل تنفيذ اأهداف الجمعية.

ويدعم اأداء رئي�س جمعية ال�صداقة العربية الألمانية د. اأوتو في�صهوي، اأع�صاء 

كل من مجل�س الإدارة المكون من خبراء في الميادين ال�صيا�صية والقت�صادية 

والثقافية، والمجل�س ال�صت�صاري الذي ينتمي اإليه  اأي�صا ال�صفراء العرب 

المعتمدون في العا�صمة الألمانية. هذا بالإ�صافة اإلى لجان الخبراء من �صّتى 

الميادين الذين يقدمون الدعم والم�صورة لجمعية ال�صداقة العربية الألمانية، 

في الميادين الأهم: الثقافة والعلوم والتربية وال�صيا�صة، القت�صاد والت�صالت 

واالإعالم. 

اإن جمعية ال�صداقة العربية الألمانية، عبارة عن مبادرة بعيدة عن النتماء 

الحزبي، يت�صم عملها بال�صفافية والفر�س المتاحة اأمام الأع�صاء للم�صاهمة باأكبر 

قدر من الجهد في تحقيق الغايات المرجّوة.

  مجال العمل في الميدان ال�سيا�سي

تبذل جمعية ال�صداقة العربية الألمانية جهودها لرعاية العالقات ال�صيا�صية بين 

األمانيا والبلدان العربية، على اأ�صا�س الحوار ال�صريح والإرادة الحقيقية في 

التفاهم. ويتطلب ذلك تعميق التفاهم المتبادل بين الهياكل الحكومية 

وال�صيا�صية والجتماعيةن والت�صاور في �صّتى‘ الق�صايا الآنية والم�صتقبلية من 

مختلف جوانبها. وتتعاون جمعية ال�صداقة العربية الألمانية ب�صورة وثيقة، مع 

البعثات الدبلوما�صية العربية في األمانيان ومع جميع الأحزال العربية والألمانية 

والموؤ�ص�صات التي ت�صعر بالتزامها اإزاء تطوير العالقات العربية الألمانية وتنميتها. 

 بيد اأن الجمعية ل تعتبر نف�صها عامال �صيا�صيا ول طرفا في النزاعات ال�صيا�صية.   

  فعاليات الميدان االقت�سادي

تعتبر جمعية ال�صداقة العربية الألمانية نف�صها همزة و�صل بين قطاعي ال�صيا�صة 

والقت�صاد في األمانيا من جهة وبين البلدان العربية ال�صريكة. وتتوّلى الجمعية 

تنظيم اللقاءات الهادفة اإلى’ تقديم المعلومات عن التطورات القت�صادية ف�صال 

عن الأنظمة المالية واإمكانيات التمويل. وينبغي هنا اأن يولى’ النظام الم�صرفي 

ال�صالمي عناية خا�صة. تتوّلى جمعية ال�صداقة العربية الألمانية اي�صا تنظيم 

رحالت لوفوٍد األمانية اإلى’ البلدان العربية وال�صهر على’ تنفيذها. بالإ�صافة اإلى’ 

دعم م�صاعي التح�صير لزيارات وفود عربية اإلى’ األمانيا وتنفيذ هذه الزيارات، 

ف�صال عن اأنها تدعم جهود القطاع القت�صادي الألماني الرامية اإلى’ عقد 

ال�صالت واإر�صاء اأ�ص�س التعاون مع الجانب العربي ورعاية هذه العالقات. وبناء 

على’ ذلك، فاإن محاور الأن�صطة الرئي�صية ت�صمل اأي�صا: تنظيم موؤتمرات 

ال�صتثمار ـ التي ُيدعى’ اإليها ممثلون رفيعو الم�صتوى’ من البلدان العربية ل�صرح 

اإمكانيات ال�صتثمار في البلد المعني وتوفير اإمكانيات عقد ال�صالت المبا�صرة

اأ�ص�س ال�صداقةاأهداف وا�صحة اأ�ص�س ال�صداقة

مجاالت فعاليات جمعية ال�سداقة العربية االألمانيةمجاالت فعاليات جمعية ال�سداقة العربية االألمانيةمخطط جمعية ال�سداقة العربية االألمانية - اتحاد م�سجل

ا�صتمارة انت�صاب

الرجاء تقديم كافة المعلومات المطلوبة واإر�سال اال�ستمارة 

المملوءة، بالبريد على العنوان التالي:

لعنوان: فريدري�س �صترا�صه، 10117 برلين 

 DAFG  
Deutsch-Arabische Freundschaftsgesellschaft e.V.

ال�صم

ال�صم الأول

عنوان الت�صال

ال�صركة / الدائرة 

الُم�صّمى الوظيفي

ال�صارع

الدولة 

الرقم البريدي البلدة / المدينة

المهنة

رقم الهاتف / الفاك�س )المنزل(

رقم الهاتف / الفاك�س )المكتب(

رقم الهاتف )جوال(

البريد اللكتروني / موقع النترنت

تاريخ الميالد

التاريخ التوقيع

محط االهتمام: البلدان / الق�صايا

مرفق طيا: �صورة لبطاقة الع�صوية

مرفق طيا: �صورة لبطاقة الع�صوية       

نعم، اأ�صمح باإي�صال البيانات المدرجة اإلى بقية اأع�صاء جمعية ال�صداقة         

العربية الألمانية اتحاد م�صجل  

ر�صم الع�صوية العادية لالأفراد - 90 يورو -       

ر�صم الع�صوية المخّف�س لالأفراد - 50 يورو -       

    مرفق طيا وثيقة التاأهيل لر�صم الع�صوية المخّف�س

اأوافق على تخويل الجمعية �صالحية �صحب ر�صم ع�صوية         

ال�صركة / الفردي ال�صنوي من ح�صابي / ح�صاب ال�صركة  


