
 

 

 للنشر الفوري 

  2015 أغسطس 7
 +1 (202 )289-5920 

info@nusacc.org 

 

المالي، ينضم لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية مديرًا منير غالي، المدير السيد 
 لمكتب الغرفة بالساحل الغربي األمريكي

 

تتشرف غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية أن تعلن أن السيد منير غالي قد إنضم للغرفة لمواصلة  - العاصمة واشنطن
لغرفة بأكثر السيد غالي إلى ا ضمإن. الساحل الغربي للواليات المتحدة علىغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية  أعمالتطوير 

تنفيذية في مؤسسة سيتي جروب، رويال بنك أوف كندا، مناصب عامًا من الخبرة في مجال التنمية الدولية، بما في ذلك  30من 
 لقراءة سيرته الذاتية كاملة.  هنا انقروشركة نورثورب جرومان، حيث عمل نائبًا للرئيس للعالقات الدولية. 

 
ارة قال السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التج، نالتعيي اوتعليقًا على هذ

ع خدمات يتوسفي إطار  يسعدنا جدًا أن نرحب بالسيد منير طنية: "األمريكية العربية الو 
 ادراتص أن حمود وأشار ات العالمية على الساحل الغربي."الشرك الغرفة لعدد متزايد من

مليار دوالر  70الـ  تجاوزتإلى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا قد  األمريكية البضائع
 توسع،ال لهذا تقديراو  ،المتحدة الواليات غرب من يأتي الصادراتوتزايد  ،2014في عام 
 أنشطته انجلس لوس في مكتب غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية سيركزكما قال، 

لى نم التجارية البعثات ستضافةا  و  بالتجارة، تواصل متعلقة فعاليات تنظيم على  المنطقة، وا 
 حمود ختتماو  .والمعرفة تكنولوجياالمتبادل لل نقلال تعزز التي المشاريع فرص وتشجيع
 يعالال وى مستال تعزيز من تزيد سوف التي الخبرة من ثروة يجلب منيرإن السيد " قائال:
  تقدمها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية للشركات األعضاء."  التي الخدمات من
 

غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، وأن أنضم لفريق من أمهر  من جزءاً  أكون  أن يسرني جدا"  غالي، وقال السيد منير
آلية ك أن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تدر  بثقة أقول أن أستطيع. العربي العالم في عاصمة كل المحترفين، يعرفون 

 أن امرةغ بسعادة "أشعر" وأضاف:المتحدة.ى في الواليات ستراتيجة من العالم أفضل من أي منظمة تجارية أخر هذه المنطقة اإل
ستثمارية في العالم العربي.  أتولى أعمال الغرفة على الساحل الغربي، والذي يضم عدد كبير من الشركات ذات صالت تجارية وا 

 إن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هنا لتسهيل ممارسة األعمال التجارية للشركات االعضاء." 
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ية الوطنية. رة األمريكية العربفي غرفة التجا الجديدة ومهامه الخاص القطاع في عمله السابق بين قوية صالت غالي يرى السيد
 شركة في كنت ندماعبين التجارة واالستثمار الدوليين والتنمية الوطنية، ف على الصلة القويةكنت أحافظ  "أينما عملت في الماضي،

 من للعديد وسعالت تمويل في شاركت الدولي، المصرفي وأثناء عملي. للشركة المعرفة نقل مبادرات قمت بإدارة غرومان، نورثروب
 خدمة أتطلع إلىو  أبعاد، عدة من الدوليين واالستثمار التجارة تحديات ومزايا غالي قائاًل: " أدرك السيد واختتم. األمريكية الشركات
 ." أعضائنا

 
 .هنااألمريكية العربية الوطنية، أنقر لمعرفة المزيد عن غرفة التجارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة رفةغ

 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضلً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير
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