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 غرفة التجارة العربية االمريكية تدعم
 " أسبوع التجارة العالمية" في لوس انجلوس

 

السيدة ماريا كونتريراس سويت مسئولة شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 الواليات زعامة على الحفاظ مفتاح هي التجارية فى اإلدارة األمريكية: اإلتفاقات

 العالمية االقتصادية المتحدة
 

دعمت غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية وعدد من المؤسسات المحلية،  – كاليفورنيا أنجلوس، لوس
ألسبوع التجارة العالمية، وقد شاركت السيدة هدى  89غرفة التجارة بمنطقة لوس أنجلوس في االحتفال السنوي الـ

تاحي والذي اإلفتسلمان، ممثلة عن مكتب لوس انجلوس لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، في اإلفطار 
 .انجلوس لوس هيلتون بيفرلي في فندق أقيم في

 
رجل أعمال، بما  600وقد شارك أكثر من 

ك الشركات اعضاء غرفة التجارة في ذل
االمريكية العربية الوطنية، في االفتتاحية 
التي سلطت الضوء على الفرص التجارية 
والمزايا االقتصادية من التجارة العالمية 
 واالستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. 

 من تجاريون  ممثلون  االفتتاح حفل وتضمن
 مصر بلدا، منهم جمهورية 30 نحو
السيد ياسر مصطفى  وقد مثلها ية،العرب

القنصل التجاري بالقنصلية العامة لجمهورية 
 مصر العربية بلوس انجلوس، ودولة

 ةالصغير المشروعات شؤون مسئولةالسيدة ماريا كونتريراس سويت، 
: "إذا أردنا الحفاظ على الزعامة األمريكية اإلدارة فى والمتوسطة

االقتصادية العالمية، فإن االتفاقات التجارية القوية ضرورية للمصدرين 
في االعمال التجارية الصغيرة للوصول إلى األسواق العالمية ورفع 

 ." إمكانيات ريادة األعمال الخاصة بهم
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 العربية اإلمارات لدولة العام القنصل السبوسي، علي هللا عبد سعادة مثلها والتي المتحدة، العربية اإلمارات
 .انجلوس لوس في المتحدة

 
 لغرفتنا الشقيقة في لوس أنجلوس، فضال الممتاز العمل دعم يسعدها العربية الوطنية"إن غرفة التجارة االمريكية 

 ديفيد قال" المتحدة، الواليات في نوعه من األكبر يكون  قد والذي التجارة العالمية في لوس أنجلوس، أسبوع عن
 الساحل في دائمال الوجود على الحفاظ في كبيرة للغرفة. "إن الغرفة ترى قيمة التنفيذي والمدير الرئيس حمود،
 ."العربي العالم مع مهمة متميزة تجارية عالقات تطوير والذي يعمل على الغربي،

 
لقد حافظت غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية 
على نشاط مكاتبها في كاليفورنيا على مدى عقود. 

إستضاف مكتب لوس انجلوس  2014ففي عام 
للغرفة "ورشة عمل دول مجلس التعاون الخليجي 
للتجارة"، وشارك في إستضافة ندوة مع قنصلية 

مات دولة االمارات العربية المتحدة تركزت حول خد
التقنين، كما شارك في الحفل االفتتاحي للقنصلية 
الجديدة لدولة االمارات العربية المتحدة في لوس 

الرحالت المباشرة  إنطالق وكذلك دعم انجلوس،
 أنجلوس، لوس إلى ظبي أبو من االتحاد لطيران

ستضاف لغرفة التجارة االمريكية  إفطار حفل أول وا 
ء المبارك، كما شارك في إستضافة وفد هيئة كهربا رمضان بشهر لالحتفال الغربي الساحل في العربية الوطنية
  كاليفورنيا. والية الى زيارته ومياة دبي في

 
 في التجارية الياتالفع من لشهر يعد بداية والذي االفطار االفتتاحي، في الرئيسيين المتحدثين قائمة وقد شملت

مسئولة  سويت، كونتريراس والسيدة ماريا ،(اكس سبيس)لـ المالي لمديرا جونسون، بريت كاليفورنيا، السيد جنوب
 شؤون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اإلدارة األمريكية.

السيد بريت جونسون، المدير المالي لـ)سبيس اكس( يلقي كلمته 

 االفتتاحية.
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 حدودنا، خارج يعيشون  العالم في المستهلكين من ٪95 الراهن، الوقت في" سويت: كونتريراس السيدة وقالت
 لتجاريةا فإن االتفاقات العالمية، االقتصادية الزعامة على الحفاظ أردنا تباع لهم. إذا أعمالنا من فقط 1% ولكن
 ريادة انياتإمك ورفع العالمية األسواق إلى للوصول الصغيرة التجارية ضرورية للمصدرين في االعمال القوية

 ." بهم الخاصة األعمال
 

رئيسة أسبوع التجارة العالمية  براون، كارولين وقالت
 حلول سلسلة و العالمية ومديرة التجارة 2015لعام

"إن منطقة لوس انجلوس تعتبر "بوابة التجارة"،  التوريد:
 لوس منطقة عملت غرفة التجارة في عامًا، 89ولمدة 
 ىكاليفورنيا عل بجنوب التجاري  المجتمع مع انجلوس

الترويج للمميزات المالية للتجارة والنقل والخدمات 
وتأثير التجارة على الوظائف والفرص داخل  اللوجستية،

 المجتمعات المحلية." 
 

 االمزاي من واحدة بأن القول إلى براون  ذهبت السيدة
 تمركز هو انجلوس للوس أهمية األكثر الجغرافية
 المطلة ةالبواب على بجنوب كاليفورنيا التجاري  المجتمع

 تيناألمريك إلى كونه ممراً  وكذلك الهادئ، المحيط على
 وأوروبا ينواألمريكت آسيا تنمو بشكل كبير مع تزال التجارة ال ذلك، إلى باإلضافة. الجنوبية( وأمريكا )كندا

 ".وأفريقيا
 

 مصدر وهي والثقافات، واللغات، الناس، خالل من العالمية مجتمع لوس انجلوس تركيبة أن إلى براون  وأشارت
يتم  لغة 209 لها دولة 200 من أكثر مع نقيم عالقات تجارية إننا"وقالت: . كاليفورنيا بجنوب للتجارة قوة

 يناولد. . . واحد تجاري  شريك على نعتمد ال نحن" النحو، أكدت: هذا وعلى" مجتمعاتنا. في التحدث بها

السيد جاري توبين )على اليسار(، الرئيس والمدير التنفيذي 
لغرفة التجارة بمنطقة لوس أنجلوس يمنح سعادة السيد ميكي 
كانتور)على يمين(، وزير الخارجية األمريكي السابق للتجارة 

 .Stanley T، درع متحدةوالممثل التجاري للواليات ال
Olafson  .البرونزي 
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 من منتجاتال شراء على القدرة ولدينا العالم، أنحاء جميع مطالب تلبي الجودة عالية منتجات لتقديم االبتكار
 ." العالم أنحاء جميع

 
 الزراعة، مثل وختتمت قائلة: "إن صناعات"

 وااللكترونيات، والمعادن، والسيارات،
نوعها،  من فريدة كاليفورنيا تجعل والفضاء

 كاليفورنيا جنوب تجعل أساسية ميزات وهذه
 للغاية." تنافسية

 
 توزيع حفل اإلفطار اإلفتتاحي وقد تضمن

في  األعمال مجتمع أعضاء جوائز لتكريم
 في لمساهماتهم مدينة لوس انجلوس 

 وهذا العام، تم منح سعادة. الدولية التجارة
 الخارجية وزير كانتور، السيد ميكي

 البرونزي تقديرا  Stanley T. Olafsonالمتحدة ، درع  للواليات التجاري  والممثل للتجارة السابق األمريكي
 .كاليفورنيا بجنوب التجاري  المجال في البارزة إلسهاماته

 
 :اإلضافية إيضا وقد شملت الجوائز

 
 اتوميشين. هاس وشركة مجموعة شركات اليف ،: التصديري  اإلنجاز جائزة 
  جائزة االستثمار االجنبي المباشر: شركةInBody USA  
  جائزةBob Kleist للقيادة: منظمة المراة في التجارة الدولية و Los Angeles chapter 
  جائزة االنجاز الخدمي: جمعية الوسطاء ووكالء الشحن في لوس انجلوس 

 

 2015 العالمية لعامكارولين براون، رئيسة أسبوع التجارة السيدة 
حلول سلسلة التوريد: "إن منطقة لوس  ومديرة التجارة العالمية و

 انجلوس تعتبر "بوابة التجارة".
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طالبًا من الجامعات والمدارس الثانوية بمنح دراسية تصل ألكثر من  17فتتاحي، تكريم كما تم خالل الحدث اال
 دوالر، كجزء من مبادرة أسبوع التجارة العالمية للتعليم.   10,000

    
 انجلوس لوس ةبمنطق غرفة التجارة في العالمية للمبادرات األول الرئيس نائب فالديراما، السيد كارلوس واختتم
العالمية بالغرفة يقدر دعم مكتب لوس انجلوس لغرفة التجارة االمريكية العربية  إن مجلس المبادرات"قائاًل: 

  هذا الحدث الفريد، االفطار االفتتاحي ألسبوع التجارة العالمية."  ذلك في بما الوطنية لبرامجنا الدولية،

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

دوالر،  10,000دارس الثانوية بمنح دراسية تصل ألكثر من طالباً من الجامعات والم 17تم خالل الحدث االفتتاحي، تكريم 

 كجزء من مبادرة أسبوع التجارة العالمية للتعليم.
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