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تحت رعاية مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، عقد المؤتمر التاسع 
عشـــــــر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب في العاصمة طرابلس الغرب بدولة 
ليبيا، خالل الفترة 29-28 تشرين الثاني )نوفمبر( 2021، تحت شعار االستثمار 
وعودة الحياة، وذلك بتنظيم من االتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في 
ليبيا، واتحاد الغرف العربية، واألمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمؤسسة العربية 

لضمان االستثمار وائتمان الصادرات، ومجموعة االقتصاد واألعمال.
والعرب  الليبيين  والرسميين  الشخصيات  كبار  من  عدد  بحضور  المؤتمر  وتميز 
والدوليين المعنيين باالستثمار، وقيادات غرف التجارة والصناعة والزراعة في الدول 
العربية، والغرف العربية - األجنبية المشتركة، والمنظمات واالتحادات االقتصادية 
العربية المتخصصة، والمؤسسات االقتصادية والمالية واالجتماعية العربية، وبنوك 
الدول  في  االستثمار  تشجيع  وهيئات  العربية،  واإلنماء  التمويل  وصناديق  التنمية 
العربية، وأصحاب األعمال والمستثمرين ورواد األعمال العرب، وكبار اإلعالميين 
والمالية واالجتماعية.  االقتصادية  المجاالت  في  دوليين وعرب  العالميين، وخبراء 
وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 500 مشارك من مختلف االختصاصات الرفيعة 

المستوى.
ليبيا  في  والزراعة  والصناعة  التجارة  لغرف  العام  االتحاد  رئيس  المؤتمر  وافتتح 
المهندس محمد عبد الكريم الرعيض مرحبا وشاكرا المشاركين، ومنوها بالدعم الذي 
وفرته حكومة الوحدة الوطنية لهذا المؤتمر، وبالجهود التي بذلت من قبل الجهات 
ليبيا،  شعب  إليه  يرنو  الذي  المشرق  المستقبل  إلى  التطلع  على  وأكد  المنظمة. 
باألخص وأن الدولة قد وضعت اللبنة األولى لتدعيم االقتصاد وتنويعه من خالل 

خطة عودة الحياة التي يتم تنفيذها بشراكة مع القطاع الخاص.
الحشد  أن  حنفي  خالد  الدكتور  معالي  العربية  الغرف  التحاد  العام  األمين  وأكد 
والمشاركة الكبيرة التي فاقت التوقعات في هذا المؤتمر لدليل مهم على عودة ليبيا 
دولة   14 من  الخاص  القطاع  من  مشاركة  هناك  حيث  مجددا،  الحياة  إلى  فعال 
عربية، ومن 3 دول أجنبية، ومن منظمات عمل عربي مشترك بقيادة جامعة الدول 
العربية. ولفت إلى أن هذا المؤتمر انطلق عام 1984 في السعودية وعقد سلسلة 
من المؤتمرات الناجحة التي كان آخرها في البحرين ومن ثم هنا في ليبيا الواعدة. 
للنمو  متوقعة  كبيرة  معدالت  من  الدولية  التقديرات  عليه  تجمع  ما  إلى  لفت  كما 
شتى  في  االستثمارات  أمام  مفتوحا  أصبح  الباب  أن  تعكس  ليبيا  في  االقتصادي 
المجاالت، باألخص وأن عائدات النفط ال تقل عن 30 مليار دوالر سنويا. وأشاد 
الهيكلية  انطلقت والتي تنطوي على تحول كبير وتغيير في  التي  الجديدة  بالرؤية 
والعمق  الموقع،  بفضل  باللوجستيات  المتمثلة  االرتكاز  ونقاط  المميزات  على  بناء 
اإلفريقي، ناهيك عن الروابط العربية المتجذرة، بما يفسح المجال ألن تصبح ليبيا 
محورا اقتصاديا وليس فقط مجرد سوق استهالكي، داعيا إلى العبور إلى المشروعات 

التي تحقق التطلعات للشعب الليبي.
أن  زكي  أبو  رؤوف  السيد  واألعمال  االقتصاد  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  واعتبر 
مجرد انعقاد المؤتمر يشكل نجاحا لليبيا، الفتا إلى أن مختلف الطاقات واإلمكانات 
لما  االستقرار  ترسيخ  أهمية  ولذلك  استثمار واسعة،  مقبلة على حركة  االقتصادية 

لذلك من أهمية لمستقبل ليبيا. 
وتحدث رئيس مجلس اإلدارة للهيئة العامة لتشجيع االستثمار وشؤون الخصخصة 

افتتاح المؤتمر التاسع عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب: "االستثمار في ليبيا فرص
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الدكتور جمال اللموشي الذي أشار إلى أن االقتصاد ليس مجرد بناء مصنع أو تشييد 
بناء، بل هو في الواقع بناء الطاقات والعقول والمشاركة الفاعلة ألبناء ليبيا في اإلنتاج 
والثروات، ال سيما باالستفادة من التكنولوجيا الحديثة وبناء المدن الحديثة والذكية والمدن 
الطبية والمشروعات الرائدة، واالستثمار في الموارد ال سيما في مجال النفط. وأكد أن 
السياسة الجديدة ترتكز على المنفعة المشتركة والدخول في شراكات حقيقية لبناء المدن 

والتجمعات الصناعية.
وتحدث رئيس مركز الجامعة العربية في تونس معالي الدكتور محمد صالح بن عيسى 
العربي، وخاصة  التعاون  المؤتمر وما يمثله من فرص لالستثمار ولتعزيز  عن أهمية 
وأنه أثبت على مدى انعقاده مدى أهميته في مشروعات التنمية االقتصادية واالجتماعية 
العربية. وأفاد أن الجامعة العربية بصدد إعداد مسودة التفاقية عربية جديدة لالستثمار 

العربي المشترك من شأنها أن تساهم في تعزيز االستثمار العربي البيني. 
ورحب وزير االقتصاد والتجارة في دولة ليبيا معالي محمد الحويج بالحضور، ومشيرا أن 
ما عاشته ليبيا زاد وتيرة التعثر في مشاريع التنمية وتعود الحياة القتصادها باستثمارات 
ومشاريع أصحاب األعمال العرب. ونوه بأن االستثمار هو شراكة وقيمة مضافة، حيث 
ليبيا اآلن في مرحلة بناء لالنتقال من الريعية إلى المعرفة والحداثة، ارتكازا على خطة 
جديدة تنطوي على الكثير من الحوافز لتشجيع االستثمار في شتى المجاالت والقطاعات 

التي تحتاجها ليبيا.
وأشار محافظ مصرف ليبيا المركزي معالي الصديق عمر الكبير إلى الدور المهم الذي 
يقوم به المصرف المركزي في سبيل تحقيق أكبر قدر من االستقرار النقدي والمالي، 

فضال عن تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص الليبي والعربي.
وألقيت كلمة رئيس مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا دولة المهندس 
عبد الحميد دبيبة من قبل نائبه سعادة المهندس رمضان بوجناح، والذي شدد على أن 
حكومة الوحدة الوطنية تعمل جاهدة لتحقيق االستقرار ومشاركة جميع شرائح المجتمع 
بالتنمية. ودعا أصحاب األعمال العرب لتوطيد عالقاتهم مع نظرائهم في ليبيا يدا بيد 

في سبيل التنمية والتطوير.

Under the auspices of the Council of Ministers of the 
Government of National Unity in the State of Libya, the 
Nineteenth Conference of Arab Business Owners and 
Investors was held in the capital, Tripoli, in the west of 
the State of Libya, during the period 28-29 November 
(November) 2021, under the slogan of investment and 
the return of life, organized by the General Federation of 
Chambers of Commerce, Industry and Agriculture in Libya, 
the Union of Arab Chambers, the General Secretariat of 
the League of Arab States, the Arab Investment and Export 
Credit Guarantee Corporation, and Al-Iktissad Wal-Aamal 
Group.
The conference was distinguished by the presence of a 
number of senior Libyan, Arab and international figures 
and officials concerned with investment, leaders of the 
chambers of commerce, industry and agriculture in the 
Arab countries, joint Arab-foreign chambers, specialized 
Arab economic organizations and unions, Arab economic, 
financial and social institutions, development banks, 
Arab financing and development funds, and investment 
promotion authorities in Arab countries, Arab business 
owners, investors and entrepreneurs, leading international 
media professionals, and international and Arab experts 
in the economic, financial and social fields. The number 
of participants reached more than 500 participants from 
various high-level specializations.
The conference was initiated by Mohamad Al Raiid, 
the Chairman of the General Federation of Chambers 
of Commerce, Industry and Agriculture in Libya, who 
welcomed and thanked the participants, praising the 
support provided by the Government of National Unity 

for this conference, and the efforts made by the organizing 
authorities. He also stressed the aspiration to the bright 
future that the people of Libya aspire to, especially that 
the state has laid the first building block to support and 
diversify the economy through a life-return plan that is 
implemented in partnership with the private sector.
The Secretary-General of the Union of Arab Chambers, 
H.E. Dr. Khaled Hanafy, emphasized that the crowd and 
the large participation that exceeded expectations in this 
conference is an important evidence of Libya’s truly 
return to life again, as there is participation from the 
private sector from 14 Arab countries, from 3 foreign 
countries, and from Arab labor organizations jointly led 
by the League of Arab States. He also pointed out that this 
conference was launched in 1984 in Saudi Arabia and held 
a series of successful conferences, the last of which was 
in Bahrain and then here in the promising Libya. Hanafy 
pointed to the consensus on international estimates of 
large expected rates of economic growth in Libya, which 
reveals that the door has become open to investments in 
various fields, especially that oil revenues are not less than 
30 billion dollars annually. He praised the new vision that 
was launched, which entails a major transformation and 
change in the structure based on the advantages and focal 
points represented by logistics thanks to the location and 
the African depth, not to mention the deep-rooted Arab 
ties, which would allow Libya to become an economic 
hub and not just a consumer market, calling for crossing to 
projects that achieve the aspirations of the Libyan people.
Mr. Raouf Abou Zaki, the CEO of Al-Iktissad Wal-
Aamal Group, considered that the mere convening of the 
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conference constitutes a success for Libya, pointing out 
that the various economic energies and capabilities are on 
the verge of a wide investment movement, and therefore 
the importance of establishing stability because of its 
importance for the future of Libya.
The Chairman of the Board of Directors of the General 
Authority for Investment Promotion Affairs and 
Privatization, Dr. Jamal Al-Lamoushi, who indicated 
that the economy is not just about building a factory 
or constructing a building, in fact, it is about building 
energies and minds and the active participation of the 
people of Libya in production and wealth, especially by 
making use of modern technology, building modern and 
smart cities, medical cities and pioneering projects, and 
investing in resources, especially in the field of oil. Dr. 
Jamal Al-Lamoushi also stressed that the new policy is 
based on mutual benefit and entering into real partnerships 
to build cities and industrial clusters.
The President of the Arab League Center in Tunis, His 
Excellency Dr. Mohamed Saleh bin Issa, spoke about 
the importance of the conference and the opportunities 
it represented for investment and for strengthening Arab 
cooperation, especially since it demonstrated over the 
course of its convening the extent of its importance in 
Arab economic and social development projects. He stated 
that the Arab League is in the process of preparing a draft 
of a new Arab agreement for joint Arab investment that 

would contribute to promoting the inter-Arab investment.
The Minister of Economy and Trade in the State of Libya, 
His Excellency Mohammed Al-Huweij, welcomed the 
attendees, noting that what Libya experienced increased 
the pace of stumbling in development projects and the 
return to life of its economy with the investments and 
projects of Arab business owners. Adding that investment 
is a partnership and an added value, as Libya is now in a 
constructive phase to move from rentier state to knowledge 
and modernity, based on a new plan that includes many 
incentives to encourage investment in various fields and 
sectors that Libya needs.
The Governor of the Central Bank of Libya, H.E. Saddek 
Omar El Kaber, referred to the important role played by 
the Central Bank in order to achieve the greatest degree of 
monetary and financial stability, as well as to provide full 
support to the Libyan and Arab private sector.
The speech of the Prime Minister of the Government of 
National Unity in the State of Libya, Eng. Abdul Hamid 
Dbeibeh, was delivered by his deputy, H.E. Ramadan 
Boujnah, who stressed that the Government of National 
Unity is working hard to achieve stability and the 
participation of all segments of society in the development 
process. He furtherly called on Arab business owners to 
consolidate their relations with their counterparts in Libya 
hand in hand for the sake of progress and development.


