
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية
 نائب رئيس الوزراء الليبيتضيف ست

 

 بعد أكثر: "السيد مصطفى أبو شاغور يقول
 "ا ليبيا تفتح أبوابها للتجارةمن أربعين عام

 
سعادة استضافت اليوم غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية 

صطفى أبو شاغور في حفل نائب رئيس الوزراء الليبي الدكتور م
من رجال األعمال األمريكيين في  051غداء ضم أكثر من 

في واشنطن  (Four Seasons Hotel)" فور سيزون"فندق الـ 
 .العاصمة

 
لسرئيس نائب ، دان دي مارينوقال السيد  ة مج لغرفة  اإلدار

الغرفة تتطلع قدما لالستمرار في إعادة بناء  إن: "التجارة
ابقة ومضاعفة الجهود لتوسيع التجارة بين ليبيا النجاحات الس

والواليات المتحدة األمريكية في ظل البيئة الجديدة من حرية 
 ."ليبية واألمريكي ولدفعها قدما  ولتعزيز الروابط بين الشركات ال ."االقتصاد والسياسة

 
تحقيق انجازات جمة في معظم المسائل ومع هذا فقد استطعنا  لم يمض سوى تسعة أشهر على إيقاف األعمال العدوانية"

وأضاف أن ليبيا مازالت في منتصف الطريق لتحقيق وضع . ، حسب قول السيد نائب رئيس الوزراء أبو شاغور"الحساسة
لتحقيق التقدم واالستقرار والمحافظة على الحكم في ظل القانون ديمقراطي مستقر في ليبيا وبداية نهضة مؤسسات اجتماعية  

الفرص  لتحام الشروخ التي سببتها الحكومة السابقة عن طريق العنف والخوف لرؤية انتعاش االقتصاد الليبي وانفتاحإلعادة ا
 .أمام المزيد من الليبيين

 



 
 
 

 
 

 

 :أشار السيد أبو شاغور إلى أربعة عوامل رئيسية لضمان الرفاهية الليبية
 

 :االستقرار
ي كلمته بتأكيده للحضور أن ليبيا مكان آمن وهناك الكثير الذي يجب عمله افتتح السيد أبو شاغور، نائب رئيس الوزراء الليب

 وبشكل خاص، تحدث عن تفاصيل خطة خاصة إلعادة لم شمل المحاربين السابقين. لضمان تحقيق استمرارية األمن في ليبيا
 .والذين يدين لهم الشعب الليبي الكثير لتحقيق المؤسسات الحكومية

 
 :البنية التحتية

نتيجة أربعة عقود من : "قال الدكتور أبو شاغور. نية التحتية بحاجة إلى تقديم المزيد من الفرص الهائلة للشركات األمريكيةالب
الطرقات والمطارات والمراكز الصحية وأنظمة المياه . اإلهمال هنالك حاجة ماسة إلعادة بناء وتحديث البنية التحتية  الحرجة

لضمان ابلس جميعها بحاجة إلى استثمارات خارجية للنهوض بها عن طريق شركات رائدة والصرف الصحي خارج مدينة طر 
وعند توجيه السؤال إليه مهن أحد الحضور عن توقيت تجهيز الخطة الرئيسية، أجاب . تطوير البنية التحتية بطريقة فعالة

 ."النتخاب حكومة وطنية الدكتور أبو شاغور أنه في غضون سنة بعد أن تمهد الحكومة االنتقالية الطريق
 

 :رأس المال البشري
بالنسبة لرأس المال البشري، أوضح الدكتور أبو شاغور تيارين 
وقال إن ليبيا كمثل العديد من دول الشرق األوسط وشمال 

نوفر  نإننا نريد أ: "أفريقيا غنية بالموارد البشرية الشابة وقال
ابعة تعليمهم الجيد لمتلشبابنا ولألجيال القادمة في ليبيا الفرص 

على المستوى العالمي سواء داخل البلد أو خارجه لتطوير 
كما أشار إلى تحديث المراكز الصحية كعامل . مواهبهم

: وأضاف. على مستوى عالأساسي لبناء الكادر اإلنساني 
إننا نسعى إلى تطوير نظام الرعاية الصحية عن طريق عقد "

 .عالم والتي الكثير منها موجود في الواليات المتحدةشراكة مع المستشفيات الرائدة في ال



 
 
 

 
 

 

 
 :بيئة العمل

للبيئة التجارية في ليبيا، فقد أشار الدكتور أبو شاغور أن األعمال أيام القذافي كانت مبنية بشكل رئيسي على أما بالنسبة 
القيادة الجديدة في ليبيا ملتزمة بإتباع وأضاف أن . أسيء توزيعها من قبل السلطة البلد المحاباة والفساد حيث أن المصادر في

تباع النظام العالمي في االنفتاح والتجارة واالستثمار  .سياسة الشفافية واالنفتاح ولتحقيق هذا ال بد من إتباع حكم القانون وا 
عادة تأسيس أنظمتنا المالية مع التأكيد على الشفافية وتحمل المسؤولية اليات المتحدة تعطي واألنظمة المتبعة في الو . الحر وا 

بغية تحقيق التغيير والتطوير  المثال الذهبي في االنفتاح والشفافية والتي يمكننا االستفادة منها ومن خبرة الشركات األمريكية
وعن هذا الموضوع أشار أيضا  أن ليبيا تعتمد على النفط والهدف هو تقليل االعتماد على هذه المادة من . في هذه المجاالت

 .من الناتج القومي على مدى العشر سنوات القادمة% 01 – 01الناتج القومي قبل الحرب،  إلى  من% 01
 

جلب العديد من قادة الحكومة على مستوى الدولة نذكر منهم على سبيل المثال سعادة وزير التعليم العالي السيد حفل الغداء 
وسعادة ليوكاديا زاك مديرة وكالة التطوير  ي لدى الواليات المتحدةالسفير الليب العوجليالغرياني وسعادة علي  نعيم عبد الرحمن

، والسيد الري ولتر مدير بنك االستيراد والتصدير في الواليات المتحدة، وسعادة دان (USTDA)التجاري في الواليات المتحدة 
دي أميسيس من المجلس العام للتعاون واالستثمار الخاص 

موند ماكسويل مساعد نائب ، والسيد ري(OPIC)عبر البحار 
ومن الحضور . وزير شؤون المغرب العربي في وزارة الخارجية

أيضا كان سعادة السيد محمد الحسيني سفير جامعة الدول 
 .العربية في واشنطن

 
: وأشار السيد علي العوجلي سفير ليبيا لدى الواليات المتحدة

هي عليه  األمريكية يوما أقوى مما –لم تكن العالقات الليبية "
أن يلعبوا دورا في إعادة بناء ليبيا  المجال اآلن مفتوح أمام شركات القطاع الخاص األمريكية حيث أنه لديهم الفرصة. اليوم

 .ومساعدتنا في تحقيق آمالنا في السالم واالنتعاش والرفاهية العالية في الحياة
 



 
 
 

 
 

 

حيث  2102سيادة رئيس الوزراء عبد الرحيم الكعيب في مارس عام  إلى واشنطن جاءت بعد زيارة زيارة الدكتور أبو شاغور
التي وقعناها في  (MOU)وعقب  توقيع اتفاقية التفاهم . تم التوقيع على العديد من االتفاقيات التعاونية مع الواليات المتحدة

اتفاقية التفاهم هذه كانت . عة والزراعةللتجارة والصنا بين غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية وغرفة طرابلس 2102مارس 
وهي كذلك األولى من  الثالثة من نوعها بين الغرفتين وهي مصممة لتنشيط التجارة واالستثمار بين ليبيا والواليات المتحدة

 .نوعها منذ الثورة الليبية العام الماضي
 

. ن شأنه دعم العالقات االقتصادية بين الدولتينأمريكي مشترك جديد لألعمال م –تقوم تلك االتفاقية على خلق مجلس ليبي 
 .هذه الهيئة الجديدة أيضا من شأنها بناء حياة أفضل لكال البلدين

 
إنه لمن دواعي الغرفة أن تعلن عن استقبالها العديد من الوفود العالية المستوى من ليبيا في األشهر القليلة الماضية وأن زيارة "

وكما أشار الدكتور مصطفى أبو شاغور . ل عالمة امتياز في العالقات المتنامية بين البلدينالدكتور مصطفى أبو شاغور تمث
 .بأن العالقات بين الحكومتين مهمة ولكن كذلك أشير إلى أن العالقات في األعمال بين البلدين تعتبر ذات أهمية جادة أيضا  

ن الغرفة هنا تعمل يدا بيد مع مثيلتها. وهذا ما سيخلق المزيد من األعمال المنتجة في ليبيا الجديدة طرابلس وبنغازي  في وا 
نه لمن دواعي سعاد حسب ما قاله السيد ديفيد حمود الرئيس والمدير التنفيذي ." أن نكون جزءا من هذا الحدث التاريخيتنا وا 

 .لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية
 

كجزء من هذا الجهد تقوم الغرفة األمريكية 
" التجارة واالستثمار األخضر"رائدة في  بمهمة

من  رإلى ليبيا وتونس، عن طريق وفد يضم أكث
شركة أمريكية كبرى وصغيرة  ةي عشر تاثن

ومتوسطة الحجم حيث بلغ رأسمال تلك الشركات 
بليون دوالر في العام  251ما يزيد عن 

من المتوقع أن يصل هذا الوفد إلى . الماضي



 
 
 

 
 

 

فاقس صاجتماعات في طرابلس وبنغازي ومصراته ومن ثم سيصل الوفد إلى تونس لعقد اجتماعات في قريبا جدا   لعقد  ليبيا 
 .وتونس

 
مليون  665مليون دوالر إلى  03ارتفعت الصادرات األمريكية إلى ليبيا من  2110منذ رفع العقوبات على ليبيا في عام 

انخفضت تلك الصادرات إلى نسبة  2100في عام  ومع االضطرابات% . 00615أي بزيادة بلغت  2101دوالر في عام 
ومع . مليون دوالر 605أي % 63.5مليون دوالر والواردات إلى الواليات المتحدة انخفضت بنسبة  2.0.0إلى % 56.3

 .االستقرار العظيم والحكومة الجديدة تحتل مكانها، من المتوقع أن نرى تصاعدا ملحوظا في هذا الميزان التجاري
 

المعلومات والدراسة للمزيد من  الرجوع إلى هذا الرابطاألمريكية وبضائعها يمكنكم  –التجارة الليبية  ن المعلومات عنللمزيد م
هذه الدراسة سيتم نشرها في األشهر القليلة القادمة . 2100أعدتها غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية وتطلعاتها لعام  التي

 .2105وتعطي تنبؤاتها لعام 
 

 Lockheed)للهندسة والعمران، وشركة  (Black & Veatch)كل من  شارك من ضمن الداعمين لحفل غداء اليوم للوفد الليبي

Martin)  للدفاع واألمن وشركة(Occidental Petroleum) للطاقة. 
 

. ي تخطي التحديات التي تواجههالشعب الليبي يتحلى بالحيوية والمبادرة والنهوض ف: "اختتم الدكتور أبو شاغور كلمته قائال  
وأنا كلي ثقة أن الشكات األمريكية في ليبيا ستستفيد من  .وليبيا اآلن مستعدة للعمل وأنا أدعوكم لالطالع على ذلك بأنفسكم

 .بلدنا على مدى األعوام القادمة
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