
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية تبدأ حملة
 لالستثمار في ليبيا وتونس" السهل األخضر"

 

 وفد يضم ثالث عشرة شركة من كبار الشركات األمريكية
 التي حققت دخاًل في العام الماضي وصل إلى

 بليون دوالر وتمثل عشر واليات 052أكثر من 
 

 ا إن الشعب األمريكي يؤمنغرفة التجارة األمريكية تقول في ليبي
 بالشعب الليبي ويكرس اهتماماته إلنجاح ليبيا الجديدة 

 
بدأت غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية اليوم جولة 

لالستثمار في " السهل األخضر"تستغرق تسعة أيام بعنوان 
انطلق الوفد على المستوى التنفيذي من كبار . ليبيا وتونس

زيارته األولى من نوعها بعد االنطالقة شركات األعمال في 
التي بادرت بها تونس وليبيا مبتدئة نهضة جديدة في الشرق 

 .وشمال أفريقيا في العام الماضي األوسط
 

وهذه هي الحملة الرابعة التي تقوم بها غرفة التجارة األمريكية 
ضم . العربية الوطنية إلى ليبيا في األعوام األخيرة الماضية

ث عشرة شركة كانت قد حققت دخاًل في العام الوفد ثال
وهذه . بليون دوالر 052الماضي وصل إلى أكثر من 



 
 
 

 
 

 

الشركات تمثل عشر واليات تمتد من والية واشنطن غربًا 
 .إلى والية فلوريدا شرقاً 

 
قام كبار المسؤولين في غرفة التجارة األمريكية العربية 

صطحبة حوالي ، م(8)الوطنية مؤخرًا بالعديد من الزيارات 
شركة أمريكية إلى ليبيا، وهذا ما يمثل أكبر ( 022)مائة 

هيئة من هيئات العمل على مستوى الواليات المتحدة 
كل واحدة من تلك الزيارات كانت باالشتراك مع . األمريكية

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس واالتحاد 
 .العام لغرف التجارة في ليبيا

 
ة مثل هذا الوفد يضم عدة شركات من ضمن المائة العليا في أمريكا سواء الكبرى منها أو الوسطى أو الصغرى وفود الغرف

وهي من قطاعات مختلفة تضم أعمال الهندسة والبناء، والدفاع واألمن، والطاقة، والمواد الغذائية، والمعلوماتية واالتصاالت 
 .التكنولوجية، والقانون، والطب

 
وتونس مركزًا هامًا بالنسبة للشركات األمريكية المطلوبة على تمثل ليبيا "

كما أن مصلحة الشركات الليبية . مستوى عال لخدماتها التقنية ولخبراتها
لعقد صفقات عمل مع نظيراتها األمريكية بلغت حدًا عظيمًا ال مثيل له 

ي هذا ما أشار إليه السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذ." مسبقاً 
 .لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية

 
في ليبيا هنالك تقدير عميق للجهود األمريكية لتحرير البلد من النظام 
السابق، كما أن الشركات األمريكية تتأمل أن يعود ذلك بفتح فرص عمل 

فحسب رأي السفير األمريكي إلى ليبيا سعادة السيد جي كريستوفر . رائدة



 
 
 

 
 

 

استقبال وفد غرفة التجارة األمريكية بحرارة من قبل رجال األعمال الليبيين الذين يتطلعون قدمًا لعقد صفقات لقد تم : "ستيفنز
 ."مع العديد من القطاعات األمريكية

 
كانت هذه الزيارة األولى لرجال األعمال األمريكيين منذ أن تولى السفير األمريكي السيد ستيفنز منصبه الشهر الماضي في 

وقد استضاف السفير األمريكي أعضاء الوفد في منزله باإلضافة . ليبيا
 .األعمال الليبيين من رجال ونساءإلى كبار رجال 

 
لتي انبثقت منها انطالقة الربيع كون ليبيا وتونس في مقدمة الدول ا

العربي فإنهما شهدتا تغييرات كاسحة في العام الماضي حيث عانت كل 
منهما من عقود من الفساد وسوء اإلدارة في المجال االقتصادي والمجال 

طبعًا هذا سيحتاج بعض الوقت ولكن في األشهر القليلة . الحكومي
 .في جميع المجاالت الماضية شهدت كل منهما تحقيق خطوات جبارة

 
 فاع األمريكي السيد ليون بانيتافي وقت قريب مضى، طمأن وزير الد

أنا على ثقة أنكم ستنجحون في تحقيق الحلم في : "الشعب الليبي قائالً 
لى الشعب لتحقيق مستقبل أكثر أمانا  إيجاد حكومة من الشعب وا 

 ".ورفاهية
 

رار الزيارة التي قام بها إلى هذه الرحلة التي تقوم بها الغرفة كانت على غ
 052واشنطن نائب رئيس الوزراء الليبي الدكتور مصطفى أبو شاقور والذي استضافته الغرفة في حفل غداء ضم أكثر من 

هنا من خالل هذا يمكن الرجوع إلى بعض المعلومات عن زيارة الدكتور أبو شاقور . )من كبار رجال األعمال وقادة الحكومة
 .(الرابط
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وفي نفس الموضوع، كانت هناك زيارة على مستوى عال قامت بها غرفة التجارة الليبية في مطلع هذا العام على غرار زيارة 
الل زيارة غرفة تجارة طرابلس، قام مديرها السيد خليل مسعود خ. قام بها معالي السيد عبد الرحيم الكيب رئيس الوزراء الليبي

للمزيد من المعلومات عن احتفال توقيع مذكرة . )محفوظ بالتوقيع على مذكرة التفاهم التاريخية مع غرفة التجارة األمريكية
 (.الرجوع إلى هذا الرابطالتفاهم هذه، يمكنكم 

 
كانت مذكرة التفاهم هذه بمثابة تأسيس لمجلس عمل 

ليبي لتعزيز العالقات االقتصادية بين ليبيا  –أمريكي 
كما أنها تؤكد على أن . والواليات المتحدة األمريكية

غرف التجارة تلعب دورا رائدًا في دفع وتنمية التجارة 
 .تحسين مستوى المعيشةفرص العمل و الحرة وخلق 

 
اليوم في ندوة دامت نصف يوم، نظمتها غرفة التجارة 
في طرابلس باالشتراك مع غرفة التجارة األمريكية 

من كبار رجال األعمال الليبيين الذين يتطلعون قدما لعقد صفقات تجارية مع نظيراتها من ( 022)ضمت أكثر من مائة 
: ال السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةفي هذا اللقاء، ق. الشركات األمريكية

واليوم . إن مشاركة الغرفتين تعتبر حدثا تخطى العديد من السنوات عن طريق الصداقة والتبادل والتعاون واالحترام المشترك"
ت لعشرات اآلالف من الشركاء في كل من الواليات المتحدة نستمر على هذا الطريق يدا بيد لتقديم أعلى مستوى من الخدما

 .وليبيا
 

إن الغرفة ترسل رسالة واضحة بأنها تؤمن بليبيا وأن الشعب األمريكي يؤمن بالشعب الليبي : "واختتم السيد حمود كلمته قائالً 
ننا ملتزمون ومهتمون بتحقيق النجاح لليبيا الجديدة  ".وا 
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