فانسان رينــا ،رئيسا للغرفة التجارية العربية الفرنسية
الدكتور صالح بكر الطيار ،أمينا عــاما لواليـة رابعـــة
عقدت هيئات الغرفة التجارية العربية الفرنسية اجتماعاتها السنوية يوم الخميس الواقع في  2حزيران  /يونيو
 2016في بأفيون دارمونوفيل وقامت بالتجديد ألعضاء مجلس اإلدارة المنتهية واليتهم وبانتخاب أعضاء جـدد.
وتم بهذه المناسبة انتخـاب السيد فانسان رينا ،المدير المنتدب للتنمية في مجموعة سويز ،رئيسا جديدا للغرفة
المصـوتين ،خلفـا للسيد هيرفيه دو شــاريت الذي لم
التجـارية العـربية الفرنســـية لفتـرة ثــالثة ســنوات بإجمـاع
ّ
يرغب بالتقدّم لواليـة ثــالثة ،وأصبح رئيســا فخـــريا.
كما تم انتخاب السيد جان لوي شابوتون ،مدير التجارة الخارجية لمجموعة  RATP-DEVفي منصب النائب
الثاني للرئيس ،والسيد تييري جيرار ،مدير التجارة الخارجية لمجموعة  NGEفي منصب النائب الرابع للرئيس.
أقرت السيد محمد الصحراوي في منصب النائب األول للرئيس ،والسيد ابراهيم فودة في منصب النائب
كما ّ
الثالث للرئيس ،والسيد نـائل الكبـاريتي ،في منصب النـائب الخامس للرئيس.
وقد أعاد مجلس إدارة الغرفة التجـارية العـربية الفرنسـية الجـديد التأكيد على قرار مجلس اإلدارة السـابق المنعقد
في  14أبريل  ،2016بالتمديد للدكتور صالح بكر الطيار كأمين عـام للغرفة التجارية العربية الفرنسية لوالية
رابعة في هذا المنصب.
وإثـر اجتماع مجلس اإلدارة بتـاريخ  2يونيـو /حزيران  ،2016أصبح تشـكيل مكتب الغرفة التجـارية العـربية
الفرنسـية على النحـو التـــالي:
الرئيس :

السيد Vincent REINA

األمين العام :الدكتور صالح بكر الطيار

نواب الرئيس:

النائب األول :السيد محمد الصحراوي ،نائب الرئيس
لالتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية
النائب الثاني :ال سيد ،Jean-Luc CHAPOTONالمدير التجاري الدولي Groupe RATP DEV-

النائب الثالث :السيد ابراهيم فودة ،ممثل مركز تنمية الصادرات السعودية
النائب الرابع :السيد  ،Thierry GIRARDالمدير التجاري الدولي لشركة NGE

النائب الخامس :السيد نائل رجا الكباريتي ،رئيس غرفة تجارة األردن

أمين الصندوق :السيد  ،Jean-Yves MARSALEIXالمدير التجاري والتطوير لشركة
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المستشارون:

السيد شاهين علي شاهين ،األمين العام المساعد التحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالبالد
العربية
السيد  ،Daniel CONTENAYمدير DFC CONSULT

السيد الطاهر قليل ،ممثـــل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
السيد  ،Dominique BRUNINالمندوب العام لمجموعة الغرف التجارية الفرنسية الدولية
المدير الدولي في CCI France
السيد أحمد حسن شركس ،ممثل اتحاد غـرف التجارة المصرية
السيد جهاد فغالي ،الرئيس المدير العام ALBITRON sas

السـيد بكري يوسف عمر ،األمين العام التحاد عام اصحاب العمل السوداني
السيد  ،Henri POMERANCمدير ATRAD
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