
 
 

 

 

 التجاري يختتم زيارته إلى ليبيا" السهل األخضر"وفد 
 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية وغرفة
 تجارة بنغازي توقعان على مذكرة التفاهم

 
 الجزء الثاني من الحملة التجارية تبتدئ زياراتها في تونس

 
اجتماعات عمل خالل هذا األسبوع مع كبار من غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية " السهل األخضر"عقد وفد 

كل من تلك المدن . قادة رجال األعمال وكبار المسؤولين الحكوميين في ليبيا بمدينة طرابلس وبنغازي ومصراته
 .شهدت معارك كبيرة في حرب تحرير ليبيا العام الماضي واآلن في طريقها الستعادة أنفاسها

 
ة الحيوية إن فترة إعادة البناء تتسم بالحرك"

. والسريعة التي لم تعهدها ليبيا في السابق
حيث أن الشعب الليبي متعطش للحرية ورغد 
العيش الذي ُحِرم منه طيلة أكثر من أربعين 

لذا نراهم اآلن متشوقون لتعويض ما . عاما  
هذا ما أشار به السيد ." فاتهم من الوقت

ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 
 .األمريكية العربية الوطنية التجارة

 



 
 

 

 

االلتزام األكيد بالنهوض قدما وبخطى سريعة يعكس ما عّبر عنه سعادة السيد أحمد الكوشلي وزير التجارة الليبي الذي 
إن فترة االثنتين وأربعين سنة من انغالق األسواق : "استضاف وفد الغرفة التجارية األمريكية العربية الوطنية حين قال

ننا نتطلع قدما  إلى ليبيا الحرة التي تتسم بالشفافية والقانون . الفساد قد انجلت واآلن نبني مستقبال باهرا  واعدا  الليبية و  وا 
 ."وااللتزام بحكم القانون المتكامل

 
نحن اآلن في فترة انتقالية وقريبا جدا سيكون لدينا حكومة تعمل على تطوير قانون : "واستمر سعادة الوزير قائال  

ونحن في هذا . تجارة واالستثمار الخارجيال
الوقت نشجع الشركات للمباشرة في عقد صفقات 

نريدكم أن تبنوا ليبيا معنا . العمل اليوم قبل الغد
 .حيث أن الفرص متوفرة ألوجها اليوم

 
نظرا لكون األسواق الليبية مغلقة على مدى عدة 
عقود مضت فإننا اليوم ننطلق لنشهد أكبر توسع 

الطلبات للمعدات . اد في تاريخنالالقتص
والخدمات األمريكية التي كانت مقفولة منذ 

صحيح أن البلد الزالت تشهد بعض الشيء من عدم . السبعينات في القرن الماضي بدأت ترى رواجا عظيما اآلن
 .ات األمريكيةاالستقرار ولكن هذا من المتوقع له أن يخمد بعد االنتخابات الوطنية حيث تنضج الفرص أمام الشرك

 
والبلد اآلن في طريقها . ستروج تلك األنشطة مع انفتاح قطاع النفط والغاز والذي يشكل أكبر قطاعات االقتصاد الليبي

 .لتمهد الطريق للتطويرات الواسعة في إنتاج النفط والطاقة لخلق الدخل لتمويل المشاريع االستثمارية وتطويرها
 



 
 

 

 

قال السيد نائب وزير عند االجتماع مع وفد الغرفة، 
إن "الكهرباء الليبي الدكتور محمد علي الخالت 

سنويا في طلبات % 8الدولة سترضى بزيادة بنسبة 
إن المساعدات الحكومية حافظت على . الكهرباء

أسعار منخفضة جدا على مدى عقود مضت ومن 
األغلب أن تأتي أسعار تكاليف الطاقة مفاجأة للكثير 

 .يينمن المستهلكين الليب
 

ألف  04يشكل توليد الطاقة وتمريرها تحديا للـ 
موظفا في شركة الكهرباء العامة في ليبيا 

(GECOL .) وهنالك خطة لتقديم شركات خاصة
مستقلة للطاقة لكن القوانين الليبية بحاجة إلى إعادة 

 .النظر فيها لتستوعب تلك الشركات الخاصة
 

وخاصة في تلك المتولدة من الطاقة الشمسية والرياح، لذا فإن ليبيا ترحب الطاقة المتجددة تعد كذلك من األولويات 
 .بالشركاء األمريكيين الذين يشجعون البحث في هذا المجال مع الجامعات الليبية

 
، أحد أعضاء الوفد وهي المديرة اإلدارية للشركة الدولية لتوليد الطاقة (Emily Berlin)أشارت السيدة إيميلي بيرلين 

نحن تغمرنا السعادة : ي مركزها بوالية فلوريدا، بأنها سعيدة بأنها انضمت إلى وفد الغرفة المتجه إلى ليبيا وقالتوالت
ألن نرى الشعب الليبي يتحلى بهذه الروح من التفاني وااللتزام للنهوض ببلدهم إلى المستقبل الباهر ونأمل أن نساهم 

 .في تطوير اقتصاد ليبيا الجديدة
 

الطعام لبراعم الشعب الليبي يعتبر من أولويات الحكومة الجديدة ذلك ألن المساعدات الحكومية حافظت إن توفير 
فحسب إحصائيات وزارة التجارة األمريكية، . على انخفاض األسعار بشكل كبير مع تفشي الفساد أثناء الحكم السابق



 
 

 

 

ل خارجية مما يدعو إلى تطوير البنية التحتية من حاجتها من المواد الغذائية من دو % 57فإن ليبيا اآلن تستورد 
 .الزراعية في ليبيا وخلق فرص أمام المصدِّرين األمريكيين للمواد الغذائية

 
أحد أفراد الوفد من الغرفة التجارية ونائب رئيس شركة التجارة ( Maruf Muminov)قال السيد معروف مومينوف 

تشكل ليبيا مع اقتصادها المتنامي السريع فرصة ذهبية للمواد : "، قالفي والية ميريالند( United Trading)المتحدة 
ن شركتنا . الغذائية الجيدة ونحن متشوقون لبناء عالقات دائمة مع هذا البلد تحتل موقعا ( United Trading)وا 

 .ممتازا لتوفير تلك األطعمة لألسواق الليبية
 

وأثناء إحدى زيارات أعضاء . الحكومة الليبية وأكبر جهة لتنفيذ المشاريع منظمة تطوير مراكز اإلدارة، هي جزء من
بليون دوالر منها بشكل خاص  74الوفد لتلك المنظمة علموا أن المنظمة تشرف اآلن على مشاريع تبلغ قيمتها 

وأخرى للمعاهد ( بليون دوالر 57)لتطوير السكن 
بليون  04جامعة تبلغ قيمتها  50التعليمية تضم 

بليون دوالر مخصصة  3والر، وحوالي د
للمستشفيات منها تحسين بعض التسهيالت لـ 

نشاء  37  .مركزا  جديدا   08مركز وا 
 

أحد ( David Muirhead)السيد ديفيد ميرهيد 
أعضاء الوفد ومدير شركة مورغانتي للبناء والتي 

لقد سنحت : "مركزها في والية كونكتيكيت، أشار
ات في نقل  التكنولوجيا والتدريب مع نظرائنا في ليبيا مما يساعدنا في التخطيط لنا الفرصة لتحقيق نجاح

كما أن شركة مورغانتي تتطلع قدما . واالستعدادات لالنتشار الناجح في تلك المنطقة االستراتيجية من شمال أفريقيا
 .لالستمرار في تلك المشاريع الجديدة في األسواق الواعدة

 



 
 

 

 

ارة األمريكية العربية الوطنية وغرفة التجارة والصناعة في بنغازي بالتوقيع على اتفاقية قامت كل من غرفة التج
حيث استضاف السيد صالح مبروك العبيدي رئيس غرفة بنغازي . التفاهم، وهي األولى من نوعها بين الغرفتين

 .أعضاء وفد الغرفة األمريكية
 

الشعب : "المدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية قائال  وفي هذا االحتفال أشار السيد ديفيد حمود الرئيس و 
لم يكن ذلك سهال  كما أننا فقدنا الكثير من . األمريكي هو تماما كالشعب الليبي كافح للحصول على استقالله وحريته

 ."األرواح ولكن أخيرا تحققت الحرية وهذا ما ساعد الواليات المتحدة لتصبح دولة عظيمة
 

 .بدأت بنغازي الحرب إلسقاط النظام وكانت هي المدينة األولى لتتمتع بالحريةلقد 
 

والمدينة الساحلية مصراته أيضا شهدت معارك 
كبيرة حيث تلقت اآلالف من القذائف على مدى 

وقد تم استضافة الوفد في . اثني عشر أسبوعا
مصراته من قبل رئيس الغرفة المحلية للتجارة 

الذي يدير أكبر شركة إلنتاج السيد محمد رائد و 
وقد اصطحب سعادته . األلبان في شمال أفريقيا

الوفد األمريكية في زيارة لمراكز شركته والتي 
 .تستخدم كميات هائلة من المنتجات األمريكية

 
م أكد مسؤولو الغرف التجارية في بنغازي وطرابلس ومصراته أن أعضاء وفد الغرفة األمريكية قد خرجوا مع تقديره

الغنية بآثار ما قبل التاريخ وأغنى ( Leptis Magna)لتاريخ الثقافة الليبية حيث كانت لهم زيارة صباحية لمنطقة 
كما سمحت الفرصة للوفد ليزور وادي الخوف والذي يبلغ . منطقة أثرية اعتزت بها روما القديمة في شمال أفريقيا

 .كما تمتع الوفد بالمشاركة في حفل زواج تقليدي ليبي .قدم في شرق ليبيا بروعة الجبال الخضراء 744عمقه 
 



 
 

 

 

 667مليون دوالر إلى  33صعدت الصادرات األمريكية إلى ليبيا من  5440مع تخفيف المقاطعة األمريكية في عام 
إلى  5400وأول الصادرات األمريكية في عام . بالمائة 00647وهذا يشكل نسبة زيادة . 5404مليون دوالر في عام 

تلتها معدات المواصالت . مليون دوالر 074يا كانت المنتجات الغذائية حيث شكلت نسبة مبيعات وصلت إلى ليب
وحسب دراسة قامت بها غرفة التجارة األمريكية العربية والتي ستصدر . واآلليات والمواد الزراعية والمنتجات الكهربائية

 .5407بليون دوالر مع عام  5000إلى  قريبا تشير التنبؤات إلى أن الصادرات األمريكية ستصل
 

فقد ( Safe Harbor Global)، أحد أعضاء وفد الغرفة ورئيس شركة اإلعالم (Peter Semler)السيد بيتر سيملر 
وستكون . ربما تعتبر ليبيا  أكبر األسواق للنمو منذ سقوط االتحاد السوفياتي: "أوجز الفرص التي أتيحت للوفد قائال  

 ."الجزائر مركزا للنمو بالنسبة ألمريكا  وباقي الدول في العالم مبتدئين من البنية التحتيةليبيا وتونس و 
 

ننا نريد من . ليبيا ستكون منفذا لبلدان الشرق األوسط وأفريقيا: "أما وزير ليبيا للتجارة السيد أحمد الكوشلي، فأضاف وا 
بغض النظر عن : "إلى أعضاء وفد الغرفة األمريكية وتحدث". الشركات األمريكية تأسيس فروعها المحلية في ليبيا

االعتقاد السائد أن ليبيا هي حقل نفط بل ليبيا لديها العديد والكثير لتقدمه وهذا ال ينحصر فقط في مجال السياحة 
لدينا العديد من المراكز واآلثار التاريخية مما يوفر فرصا ال مثيل لها لتطوير . والصناعة والرعاية الصحية

 ."الستثمارا
 

نريد من الشركات الصغرى والوسطى أن تكون الركيزة األساسية لنجاحنا االقتصادي : "واختتم سعادة الوزير الكوشلي
 .ولتنمية المعرفة وانتقال التكنولوجيا


