
دليلكم إىل والية ساكسونيا- أنهالت

العيش والعمل يف وسط أملانيا وأوروبا

نصوص منشور مخاطبة الكوادر 

األجنبية الشابة املتخصصة واألرس



اِنتباه!

هل تودون أنتم أيضاً العيش والعمل يف والية ساكسونيا- أنهالت؟ تعترب 

واليتنا االتحادية الشابة نسبياً مركز أملانيا وأوروبا وتقع بني املراكز 

الحرضية الكربى هانوفر واليبتسيك وبرلني.

ونحن سعداء باستقبال شباب من مختلف أنحاء العامل! ستجدون يف 

هذا املنشور معلومات حول الخطوات األوىل املمكنة بخصوص حياتكم 

الجديدة.
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5 أسباب من أجل العيش يف ساكسونيا- 

أنهالت

بالطبع ليست هناك خمسة أسباب فقط لصالح ساكسونيا-

أنهالت، لكن األسباب الخمسة التالية هي األهم:

1. ميكنكم هنا بناء مستقبل مهني ناجح بكل سهولة!

لديكم يف ساكسونيا- أنهالت حريات متنوعة ملامرسة املهنة التي تريدونها، ألن 

املنطقة هنا تتوفر عىل فرص عمل وأماكن تكوين شاغرة! ومستقبالً ستصبح 

الفرص أفضل من اآلن. ويرسي ذلك أيضا بالنسبة للوظائف القيادية يف العديد 

من الرشكات الصغرى واملتوسطة يف والية ساكسونيا- أنهالت.  ال تحتاج الرشكات 

فقط إىل كوادر متخصصة ورؤساء، بل تحتاج جزئياً إىل أصحاب رشكات جدد. ويف 

هذا السياق ال توجد حدود للتفكري الناقد والرشكات الصغرى واملتوسطة تتميز 

هنا بحيويتها وابتكاريتها. وقد اعرتفت القوى السياسية بأن ذلك يشكل نقاط 

قوة، حيث تحظى األفكار الجديدة بكل الدعم لدينا.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/ 

working-in-saxony-anhalt/ 

(أملانية / إنجليزية)

 www.wirtschaft-in-sachsen-anhalt.de 

(أملانية)
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2. نحن نحب األطفال!

ترغب والية ساكسونيا- أنهالت يف املزيد من األطفال، لذلك نبذل الكثري من 

الجهد من أجل مساعدة األرس الشابة. باستطاعتكم هنا إنشاء أرسة مع إمكانية 

العمل أو الدراسة. كيف ميكن ذلك؟ نوفر عىل سبيل املثال مكاناً لكل األطفال 

يف واحدة من بني 1.700 روضة أطفال عىل مستوى الوالية. ويستفيد أغلب اآلباء 

من هذا العرض، بحيث تعترب والية ساكسونيا- أنهالت رائدة يف هذا املجال يف 

كل أملانيا. باإلضافة إىل أن نسبة املدرسني مقارنة مع التالميذ والبالغة 1 عىل 12 

تعترب أفضل من نظرياتها يف أغلب الواليات االتحادية األخرى.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

 www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de 

(أملانية / إنجليزية)

3. فرص البحث العلمي والدراسة الجامعية جيدة هنا!

تقدم والية ساكسونيا- أنهالت الدعم لالبتكارات الجديدة، والعلوم هنا بحالة 

جيدة وظروف الدراسة الجامعية ممتازة للطالب البالغ عددهم حالياً 55.000 

طالب. تتوفر الوالية عىل جامعتني ومعهد عايل للفنون وأربع معاهد عليا، من 

شأنها أن تعّدكم بشكل جيد لولوج الحياة املهنية.

ميكنكم االطالع عىل املزيد من املعلومات بخصوص الدراسة الجامعية من 

خالل: 

 www.lsaurl.de/XuKZ 

(أملانية)

 www.lsaurl.de/sXxg 

(إنجليزية)

مكنكم معرفة املزيد حول البحث العلمي من خالل: 

 www.forschung-sachsen-anhalt.de 

(أملانية)
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4. "العيش واالستمتاع باألحداث يف والية ساكسونيا - أنهالت"

سواء تعلق األمر بالتجوال أو باملناظر الطبيعية يف جبال هارتس، أو اإلبحار 

باملراكب الرشاعية أو ركوب األمواج يف بحرية جوتشه أو ركوب الدراجة يف 

أحب طرق الدراجات يف أملانيا عىل طول نهر اإللبه أو االستمتاع بأنواع النبيذ 

يف منطقة زاله - أونسطروت - فالوالية توفر العرض املناسب لكل األذواق. 

وبالنسبة للباحثني عن مستوى معييش رفيع وحياة املدن والتسلية فإنهم 

سيجدون يف املدينتني الجامعيتني ماغديبورغ وهاله/زاله ضالتهم بالتأكيد، 

حيث تتوفر املدينتان عىل مطاعم رفيعة وحانات مريحة ونوادي عرصية.

تتسم العديد من األماكن يف والية ساكسونيا - أنهالت بأهمية بالغة بالنسبة 

للتاريخني األملاين واألورويب، حيث أن مارثن لوتر قد بدأ حركة اإلصالح 

الربوتستانتي يف والية ساكسونيا - أنهالت، باإلضافة إىل أن الوالية تضم العديد 

من مواقع مدرجة ضمن برنامج الرتاث العاملي الذي تديره اليونيسكو، من بينها 

معلمة "باوهاوس" أو املعامل التي ساهم يف إنشائها الرسام لوكاس كارناخ.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

www.sachsen-anhalt-tourismus.de 

(أملانية)

 www.saxony-anhalt-tourism.eu 

(إنجليزية)

5. تكاليف السكن هنا مناسبة!

يف والية ساكسونيا - أنهالت يبقى حلم امتالك بيت شخيص سهل املنال، ألن 

تكاليف البناء هنا مناسبة، حيث أن معدل سعر املرت املربع من القطع األرضية 

املخصصة للبناء هنا يساوي ربع معدل السعر يف أملانيا. كام أن أسعار اإليجار 

تعترب رخصية هنا باملقارنة مع واليات أخرى حتى داخل املدن.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل: 

www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de 

(أملانية / إنجليزية)

هل أقنعناكم؟ هل تودون معرفة املزيد عن والية ساكسونيا- أنهالت؟ 

 (WelcomeCenter) يرسنا تقديم العون لكم من خالل مركز الرتحيب الخاص بنا

! نساعدكم يف البحث عن السكن والعمل ونجيب عىل أسئلتكم بخصوص 

إجراءات االنتقال، كام نرشح لكم كيفية تسجيل أطفالكم يف إحدى روضات 

األطفال وندلكم عىل األماكن التي تحصلون فيها عىل الدعم واملساعدة أو عىل 

كيفية دعمنا لكم مادياً.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل: 

 www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de 

(أملانية / إنجليزية)
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العمل والتكوين يف والية ساكسونيا- 

أنهالت ـ ما الذي ينبغي عليكم معرفته

1. معلومات حول سوق العمل

حظوظ جيدة للكوادر املتخصصة

لديكم فرص جيدة يف والية ساكسونيا- أنهالت إليجاد فرصة عمل أو مكان 

تكوين، فقد انخفضت نسبة البطالة خالل السنوات الخمس عرشة األخرية 

إىل النصف تقريبا وتبلغ حاليا 10 باملائة، وبالتايل يبقى ربع أماكن العمل 

املعروضة وثلث أماكن التكوين شاغراً. وحيث أنه لن يكون باملقدور مستقبال 

تعويض كل عاميل والية ساكسونيا- أنهالت املتقاعدين بعامل آخرين شباب، 

فإن عرض الوظائف واملهن الجذابة سيصبح أفضل. وعىل وجه الخصوص تقدم 

الرشكات الصغرى حالياً فرصاً جيدة للتوظيف، كام أن هناك العديد من املهن 

املطلوبة بشكل خاص يف والية ساكسونيا- أنهالت. وهناك العديد من الفرص 

الكبرية خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات واملعاهد العليا. هذه فرصتكم!

هل تريدون مامرسة عمل ما أو اجتياز تكوين معني يف والية 

ساكسونيا- أنهالت؟ قد تكون املعلومات املوالية مهمة بالنسبة إليكم.
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ما هو الدخل الذي بإمكانكم الحصول عليه؟

إذا كان لديكم يف أملانيا عمل بدوام كامل فإنكم تشتغلون كل أسبوع 40 ساعة 

تقريبا. ومعدل الدخل يف والية ساكسونيا- أنهالت  يزيد عن 2.200 يورو 

شهرياً. وهذا هو الدخل اإلجاميل الذي تُقتطع منه الرضائب وأقساط التأمني 

االجتامعي. ويرسي يف أملانيا الحد األدىن القانوين لألجور والذي بيلغ 8,50 يورو 

للساعة الواحدة. 

ميكنكم معرفة املزيد من خالل: 

 www.lsaurl.de/IiMS 

(أملانية / إنجليزية / فرنسية)

القانون يحميكم

القانون يحمي العاملني، فعىل سبيل املثال أوقات العمل محددة ويحق لكل 

شخص الحصول عىل إجازة، كام أنه تتم حاميتكم من إنهاء عقد عملكم من 

طرف املشغلني. وحتى يف حالة املرض يتم االستمرار يف رصف الراتب ملدة طويلة.

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

 www.lsaurl.de/UIWB 

(أملانية / إنجليزية / روسية / تركية)

www.lsaurl.de/1Tyt 

(أملانية / إنجليزية / إسبانية)
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2. أين ميكنكم إيجاد عمل

البوابة اإللكرتونية الخاصة بالكوادر املتخصصة PFIFF التابعة لوالية 

ساكسونيا- أنهالت وبورصة العمل التابعة لوكالة العمل االتحادية تقدمان لكم 

بعدة لغات معلومات حول فرص العمل وأماكن التكوين الشاغرة وذلك تحت:

 www.pfiff-sachsen-anhalt.de 

(أملانية / إنجليزية)

 www.jobboerse.arbeitsagentur.de 

(أملانية / إنجليزية / إسبانية / فرنسية / إيطالية / روسية / تركية)

ما هي املؤهالت املطلوبة؟

قامت وكالة العمل االتحادية بفحص مجموعات العمل التي تقدم العديد من 

فرص العمل الشاغرة، ومن بينها نجد يف والية ساكسونيا- أنهالت

كوادر متخصصة يف تكنولوجيا الطاقة  •

أخصائيو الهندسة اإللكرتونية  •

كوادر متخصصة يف السباكة وتكنولوجيا التدفئة والتجهيزات الصحية  •

خرباء يف تطوير الربمجيات والربمجة  •

أخصائيون يف مجال الصحة ورعاية املرىض وكبار السن، وكذا  •

أطباء وأطباء أسنان  •

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

www.lsaurl.de/ykQC 

(أملانية)
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ما هو التكوين األفيد؟

كام قامت وكالة العمل االتحادية كذلك بفحص فرص تحقيق تدرج مهني جيد 

يف املستقبل. وقد أظهر ذلك الفحص أنه من األفضل الحصول عىل تكوين يف 

املجاالت التالية عىل سبيل املثال: 

املجال الصحي، مثل رعاية املرىض وكبار السن،  •

مجال التجهيزات الصحية والتدفئة وتكنولوجيا التكييف،  •

مجال الطاقة والصلب واإللكرتونيات،  •

مجال السوقيات )اللوجيستيك(،   •

صناعة املواد الغذائية وامللذات االستهالكية،  •

صناعة البالستيك  •

ميكنكم معرفة املزيد من خالل:

www.lsaurl.de/rTR2 

(أملانية)

3. كيف يجري التكوين

يعترب التكوين ثنايئ املسار أمراً معهوداً يف أملانيا وذلك يعني أنكم تتلقون الجزء 

النظري يف إحدى املدارس املهنية وتطبقون ما تعلمتموه من خالل التكوين 

العميل يف إحدى الرشكات.

يجب تقديم الطلبات لدى الرشكة املعنية وسيكون مكان تكوينكم هناك 

وستحصلون عىل أجر مقابل ذلك. يبدأ التكوين يف الغالب يف شهر آب/أغسطس 

أو سبتمرب/أيلول.

وهناك بعض املهن التي ميكنكم تعلمها من خالل تكوين مدريس.

ميكنكم معرفة املزيد حول التكوين ثنايئ املسار والرشوط الخاصة به 

وإمكانيات الدعم أو كيفية تقديم الطلبات من خالل 

www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/ausbildung-lernen 

(أملانية / إنجليزية / إسبانية)
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4. معلومات توجيهية حول موضوع العمل

تودون االنطالق مهنيا يف والية ساكسونيا- أنهالت؟ 

ستجدون إذن أهم األسئلة واإلجابات بهذا الخصوص تحت: 

www.make-it-in-germany.com/de/fuer-fachkraefte/arbeiten 

(أملانية / إنجليزية / إسبانية)

ميكنكم هنا عىل سبيل املثال االستعالم أيضاً حول الرشوط الواجب توفرها 

من أجل العمل داخل أملانيا أو حول كيفية إيجاد العمل املناسب والرتشح له. 

تجيب البوابة اإللكرتونية كذلك عن األسئلة املتعلقة بتعديل الشهادات املهنية 

أو بصياغة عقود العمل وتعرض عىل سبيل املثال الرضائب ورسوم التأمني 

االجتامعي الواجب أداؤها، والطرق التي ميكن للكوادر املتخصصة من خاللها 

تحسني مستواهم يف اللغة األملانية وكذا إمكانيات عيش أرسهم يف أملانيا.
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مركز الرتحيب يف والية ساكسونيا- أنهالتأين تحصلون عىل املزيد من املساعدة

اللغات: أملانية / إنجليزية

يقدم مركز الرتحيب WelcomeCenter  يف والية ساكسونيا- أنهالت معلومات 

واستشارات حول املواضيع التالية: 

الظروف العامة للعمل والحياة  •

التوسط يف ربط االتصال مع املوظفني املختصني بخصوص األسئلة الهامة   •

)مثل العمل والتكوين والشقة/البناء وروضة األطفال واملدرسة واإلدارات(

االنتقال للسكن يف والية ساكسونيا- أنهالت والبحث عن شقة  •

عروض رعاية األطفال واملدارس  •

الرعاية الصحية  •

االتصال

 كريستني موغدانس وفيليكس مالطر

+49 391 – 60 54 50 6  الهاتف: 

info@welcomecenter-sachsen-anhalt.de  اإلمييل: 

www.welcomecenter-sachsen-anhalt.de  :Web

عروض معلومات عامة
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بوابة تأمني الكوادر املتخصصة

اللغات: أملانية / إنجليزية

تجدون يف خانة »العمل يف ساكسونيا- أنهالت« بصفة منتظمة توجيهات 

بخصوص املوظفني املختصني وروابط الصفحات الخاصة بعروض الدعم 

واملعلومات التوجيهية الهامة بالنسبة للكوادر املتخصصة األجنبية فيام يخص 

مبارشة عمل ما أو تكوين مهني ما يف والية ساكسونيا- أنهالت والتساوالت 

املرتبطة بذلك.

www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/working-in-saxony-anhalt

بوابة االندماج ساكسونيا- أنهالت

اللغات: أملانية، عروض معلومات مختارة متوفرة كذلك باإلنجليزية / الفرنسية/ 

الروسية / العربية / الفارسية / األلبانية / الرصبية- الكرواتية

تجمع بوابة االندماج املعلومات اآلنية التي تشكل أهمية بالنسبة لألجنبيات 

واألجانب بصفة دورية. وهنا عىل سبيل املثال تجد الكوادر املتخصصة 

واملهاجرين والالجئني مساعدات متخصصة بخصوص عروض االندماج األويل. 

ومن بني تلك املساعدات نجد عىل وجه الخصوص دليل الوافدين الجدد دليل 

الوافدين الجدد )http://lsaurl.de/YGkQ( )أملانية / إنجليزية / فرنسية / 

روسية(

www.integriert-in-sachsen-anhalt.de
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تقديم الدعم أثناء البحث عن العمل ومكان التكوين وكذا 

االعرتاف باملؤهالت املهنية

مبادرة الوالية » الكوادر املتخصصة تحت املجهر«

اللغة: أملانية

توفر مبادرة الوالية املسامة Fachkraft im Fokus )الكوادر املتخصصة تحت 

 PFIFF  املجهر( سوياً مع البوابة اإللكرتونية الخاصة بالكوادر املتخصصة

إمكانية البحث عن فرصة عمل جذابة يف والية ساكسونيا- أنهالت.

كام توجد إمكانية الحصول عىل استشارات حول مواضيع التكوين املستمر  

بشكل منفرد والتخطيط للمستقبل املهني وإمكانيات التطور املهني.

االتصال

أخصائيو االستشارة الجهويون

 +49 391 605 44 33  الهاتف: 

kontakt@fachkraft-im-fokus.de  :اإلمييل 

www.fachkraft-im-fokus.de  :Web
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وكالة العمل االتحادية

لغات االستشارة: أملانية / إنجليزية

من أجل البحث عن عمل والحصول عىل ملحة عن وضع فرص العمل يف العديد 

من املهن يف مختلف املناطق، تجدون املساعدة لدى بورصة العمل التابعة 

لوكالة العمل االتحادية: 

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

إن كانت لديكم أسئلة بخصوص مهن بعينها أو إمكانيات الكسب، فستجدون 

املساعدة لدى شبكة املهن BERUFENET تحت:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

من أجل االطالع عىل أنواع املهن هناك بوابة إلكرتونية تضم أفالما عن مهن 

ووظائف معينة. متوفرة اآلن أيضاً باإلنجليزية:

http://www.berufe.tv 

يرسنا كذلك أن نقدم لك استشارات يف عني املكان )http://lsaurl.de/swcU( يف 

وكاالت العمل ومكاتب العمل القريبة منكم أو مجاناً عرب خدمة الخط الساخن 

5555 4 0800 )من داخل أملانيا( أو 10 310 120 911 49+ )من خارج أملانيا(

االتصال

املوظفون املختصون يف وكاالت العمل ومكاتب العمل

0 50 55 45 – 0800 (من داخل أملانيا)  الهاتف: 

10 10 03 12  – 911 49+ (من خارج أملانيا)  

الرجاء استخدام استامرة االتصال استامرة االتصال اإلمييل: 

www.lsaurl.de/fWRN  

www.arbeitsagentur.de  :Web
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)ZAV( املصلحة املركزية للوساطة الخارجية والتخصصية

اللغات: أملانية / إنجليزية

تقدم املصلحة املركزية للوساطة الخارجية والتخصصية )ZAV( الدعم فيام 

يتعلق مببارشة العمل والتكوين داخل أملانيا وتوفر استشارات ومعلومات 

شاملة، مثل واجب الحصول عىل ترخيص عمل وترخيص اإلقامة الالزم واملبادئ 

القانونية وكذا الروابط واملنشورات التوجيهية. تنسق مصلحة املوارد البرشية 

الدولية مع شبكة التشغيل األوروبية واتحاد إدارات العمل األوروبية.

ميكن للمرتشحني من الخارج االستعالم من خالل الصفحة اإللكرتونية

 www.make-it-in-Germany.de ومن خالل مركز الرتحيب االفرتايض

)http://lsaurl.de/pwIQ( Virtuelle Welcome Center der ZAV 

االتصال

(ZAV) للوساطة الخارجية والتخصصية

 +49 228 – 71 31 31 3  الهاتف: 

zav@arbeitsagentur.de  اإلمييل: 

www.lsaurl.de/pwIQ  :Web

شبكة االندماج عرب التأهيل

اللغة: أملانية

ميكن لألشخاص الذين يتوفرون عىل مؤهالت مهنية من الخارج والذين 

تواجههم مسائل االعرتاف والتأهيل الحصول عىل معلومات بخصوص اإلجراءات 

الحالية ورشوط االعرتاف والتأهيل وأهم األطراف الفاعلة بالنسبة لالعرتاف 

والتعديل.

االتصال

السيد د. توماس كاور

+49 391 – 60 53 10 3  الهاتف: 

thomas.kauer@caritas-magdeburg.de  اإلمييل: 

www.sachsen-anhalt.netzwerk-iq.de   :Web

Zentrale Auslands- 
und Fachvermittlung (ZAV)
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اتحاد املشاريع: جرس العمل زائد - إدماج طالبي اللجوء والالجئني يف العمل 

والتكوين يف/ من أجل ساكسونيا- أنهالت

لغات االستشارة: أملانية / إنجليزية / عربية / روسية / رصبية / كرواتية

يف إطار اتحاد املشاريع »جرس العمل زائد« „Jobbrücke PLUS“ ميكن لطالبي 

اللجوء وللحاصلني عىل إذن إقامة مؤقتة ممن يحق لهم الولوج لسوق العمل 

ولالجئني املعرتف بهم الحصول عىل الدعم أثناء عملية البحث عن عمل. ومن بني 

املساعدات املقدمة هناك:

تقديم االستشارة  •

اعتامد التأهيل املهني  •

تأهيل مهني قصري املدى مرفق بدورة لغة  •

الوساطة للحصول عىل العمل والتكوين  •

االتصال

الريسا هايتسامن 

 الهاتف:  27 88 79 72 – 391 49+ 

l.heitzmann@spi-ost.de  اإلمييل: 

www.jobbruecke-chance.de  :Web

عروض دعم أخرى لطالبي اللجوء ولالجئني
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مبادرة الوالية » الكوادر املتخصصة تحت املجهر«

لغات االستشارة: عربية / أملانية / إنجليزية / روسية

هل أنتم من الالجئني املعرتف بهم يف والية ساكسونيا- أنهالت وحاصلني عىل 

مؤهل مهني أو خربة مهنية؟ إذن فلديكم إمكانية الحصول عىل الدعم أثناء 

البحث عن عمل من طرف مرافقي االستقبال. ومن بني ذلك الدعم عىل سبيل 

املثال تحسني معارفكم اللغوية واملساعدة عىل االعرتاف مبؤهالتكم املهنية أو 

تقديم االستشارة بخصوص إدماج أفراد أرستكم.

االتصال

مرافقو االستقبال لالجئني

د. نوال جعفر (أملانية، عربية)

+49 345 –  29 98 27 19  الهاتف: 

دمييرتيس فيليمونوفس (أملانية / عربية / إنجليزية / روسية

+49 391 –  60 54 43 1  الهاتف: 

welcome@fachkraft-im-fokus.de  اإلمييل: 

www.fachkraft-im-fokus.de/willkommensbegleitung.html  :Web
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حقوق ملكية الصورهيئة التحرير والنرش:
 النارش: رئاسة الحكومة يف والية ساكسونيا- أنهالت

 مكتب الصحافة واإلعالم التابع لحكومة الوالية

 قسم العمل العام والرتويج للوالية

 صندوق بريد 4165

39016 ماغديبورغ

التصميم: الوكالة اإلشهارية هوملت وكوسريوف، رشكة مدنية

 الطباعة: مطبعة هارتس فرينيجوروده، ش.ذ.م.م

 متت طباعته عىل ورق صديق للبئية

نوفمرب/ترشين الثاين 2015

 ESF-Projekt „Jobbrücke PLUS“, Industrie- und Handelskammer :شارك يف إعداد املحتوى

 Magdeburg, Integrationsportal Sachsen-Anhalt, Landesinitiative Fachkraft im Fokus,

 Landeskoordination IQ Netzwerk Sachsen-Anhalt, Ministerium für Wissenschaft

 und Wirtschaft Sachsen-Anhalt, Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der

Bundesagentur für Arbeit, Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, WelcomeCenter Sachsen-

.Anhalt, Zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit

تم نرش هذا املطبوع يف إطار العمل العام لحكومة والية ساكسونيا- أنهالت. ال يحق استخدامها يف 

الدعاية االنتخابية ال من طرف األحزاب وال من طرف مساعدي االنتخابات أثناء الحمالت االنتخابية. وكل 

توزيع لهذا املطبوع يف املناسبات االنتخابية وشبابيك االستعالمات الخاصة التابعة لألحزاب أو إدخال أو 

طباعة أو إلصاق أية معلومات سياسية أو مواد إعالنية عىل هذا املطبوع يعترب انتهاكاً وسوء استخدام له. 

وحتى دون وجود أي ارتباط زمني مع أية انتخابات قادمة فإنه ال يحق استخدام املطبوع بأي شكل ميكن 

فهمه عىل أنه مساندة من طرف حكومة الوالية لصالح مجموعات بعينها.

Martin-Luther- :املصور ,Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg :مالك الصورة :Titel

Martin-Luther-Universität Halle- :العنوان/الوصف ,Universität Halle-Wittenberg

Wittenberg/Universitätsplatz der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

 Heppe :العنوان/الوصف ,Harald Krieg :املصور ,IMG :صفحة الغالف  من الداخل: مالك الصورة

Medical Chitosan GmbH/Laborarbeiten in der Heppe Medical Chitosan GmbH

صفحة 2: مالك الصورة: Glasmanufaktur Harzkristall Derenburg GmbH, املصور: 

 Spielplatz an der :العنوان/الوصف ,Glasmanufaktur Harzkristall Derenburg GmbH

Glasmanufaktur Harzkristall Derenburg

صفحة 5: مالك الصورة: Hanwha Q CELLS GmbH, املصور: Hanwha Q CELLS GmbH, العنوان/

Hanwha Q CELLS GmbH Utility: Solarkraftwerk in Röttgen, Deutschland :الوصف

Harald Krieg :املصور ,IMG :صفحة 6: مالك الصورة

 Logistik/Rund 90 :العنوان/الوصف  ,Jens Schlueter :املصور ,IMG :صفحة 8: مالك الصورة

 Güterverkehrsstellen, der Eisenbahnknoten Magdeburg-Rothensee, der Rangierbahnhof

 in Halle )Saale( sowie der Güterbahnhof Großkorbetha bilden das Rückrad einer

 leistungsfähigen Infrastruktur in 

.Sachsen-Anhalt

صفحة 15: مالك الصورة: HNG Global GmbH, املصور: Klaus-Peter Voigt, العنوان/الوصف: 

 HNG Global GmbH/Josef F. Bockhorst, ehemaliger Geschäftsführer von HNG Global

mit dem indischen Mitarbeiter des Unternehmens bei der Qualitätskontrolle
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تجدون املزيد من املعلومات حول والية ساكسونيا- أنهالت تحت

www.sachsen-anhalt.de
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