
التقرير السنوي لمعرض طرابلس الدولي 

م 2021لعام 



إدارة المعارض و الفعاليات 



كشف بالمعارض التي أقيمت بمدينة 

م2021/ 60/30إلى 01/01معرض طرابلس الدولي خالل  الفترة من 

تحت أشراف الهيئة العامة للمعارض

التاري    خالجهة المنظمةالمعرضم.ر

معرض ليبيا الدولي الثامن1

ة للتمور والصناعات المصاحب

11/4/2021إل 8من مركز تنمية الصادرات

ي 2 المنتدى والمعرض الليب 

التونسي 

كة ارث 2021/ 25/5إل 23من شر



كشف بالمعارض التي أقيمت بمدينة 

م2021/ 12/31إلى 01/07معرض طرابلس الدولي خالل  الفترة من 

تحت أشراف إدارة معرض طرابلس الدولي

التاري    خالجهة المنظمةالمعرضم.ر

كة الدولية للمعارضمعرض ليبيا لإلنشاءات-1 7/2021/ 1إل 6–28من شر

ونية-2 كة ليبيا اللوجستيمعرض التجارة االلكتر ة شر

لتنظيم المعارض

2021/ 3/8إل 1من 

كة نمور أفريقيامعرض ليبيا بيلد-3 2021/ 7/10إل 4من شر

102021/ 22إل 16من معرض طرابلس الدولي مهرجان طرابلس الدولي للتسوق-4

اسع ملتقر ومعرض ليبيا الدولي الت-5

لالتصاالت وتقنية المعلومات

كة الواحة 2021/ 12/11إل 9من شر

وعات الصغرى -6 معرض المشر

والمتوسطة

كة صخر لتنظيم  شر

المعارض

11/2021/ 18إل 15من 

الجمعية الليبية لرعايةمعرض طيور الزينة-7

طيور الزينة

2021/ 11/ 22إل 21من 

كة الواحةمعرض ليبيا الدولي للطباعة-8 2021/ 11/ 25إل 23من شر

12/2021/ 13إل 9من وزارة الشئون االجتماعيةمعرض االش المنتجة-9

منظمة جديد لألعمال معرض العاصمة البيضاء10

ية الختر

20/12/2021إل 18من 

كة ليبيا اللوجستيمعرض العالمات التجارية -11 ة شر

لتنظيم المعارض

2021/ 12/ 30إل 28من 

مع العلم انه تم إلغاء بعض المحافل و المعارض التي كانت ستقام على أرض معرض طرابلس-:مالحظة 

الدولي خالل النصف الثاني من قبل الشركات المنظمة



كشف بالفعاليات التي أقيمت بمدينة 

م2021/ 06/30إلى 01/01معرض طرابلس الدولي خالل  الفترة من 

تحت أشراف الهيئة العامة للمعارض

بقاعة عمر المختار 

الجهة المنظمةالحدثم.ر

 للدكتور الهادي الدالي 1
ن ي لألبحاث والدراساتحفل تأبير المركز الليب 

مؤسسة هي أقومإقامة مسابقة قرانيه2

ي حفل افتتاح المنتدى والمعرض الل3 يب 

التونسي 

كة ارث للمعارض شر

ي اجتماع ديوان المحاسبة4 ديوان المحاسبة الليب 

منظمة القدس لإلغاثة والتنميةإقامة أمسية شعرية5

منظمة القدس لإلغاثة والتنميةعقد اجتماع الجمعية العمومية6

وضات حفل اختتام الدورة التأهيلية لمف7

تنمية القيادات

ادة الحركة العامة للكشافة المرشدات هيئة القي

العامة

ادة الحركة العامة للكشافة المرشدات هيئة القيلقاء أمناء الشئون المالية8

العامة



كشف بالفعاليات التي أقيمت بمدينة 

م2021/ 12/31إلى 01/07معرض طرابلس الدولي خالل  الفترة من 

تحت أشراف إدارة معرض طرابلس الدولي

بقاعة عمر المختار 

كة الدولية حفل افتتاح معرض ليبيا لإلنشاءات 1 الشر

ي لدعم االستحقاقات الوطنيةندوة سياسية حول االستفتاء عىل الدستور-2
التجمع الوطبن

ونية -3 كة ليبيا اللوجستيية لتنظيم المعارض  حفل افتتاح معرض ليبيا للتجارة االلكتر شر

ن الواقع والمن-4 ئ البحرية بير
ن
(طرابلس )غرفة التجارة والصناعة والزراعة افسةورشة عمل بعنوان الموان

ي -5
ي معا نرتقر

ي الملتقر الخامس تعالوا نلتقر
تقر ي لتن

مؤسسة نلتقر

كة الواحة حفل افتتاح معرض ليبيا لالتصاالت -6 شر

كة الواحة حفل اختتام معرض ليبيا لالتصاالت -7 شر

اللجنة الفرعية مرصاتة للتعويض عن المنقوالت ت اجتماع رؤساء اللجان الفرعية للتعويض عن المنقوال -8

كة الواحة حفل افتتاح معرض ليبيا للطباعة والدعاية  -9 شر

كة الواحة حفل اختتام معرض ليبيا للطباعة والدعاية  -10 شر

الهيئة الوطنية العامة لزراعة األعضاء واألنسجة والخاليااليوم العالمي للكبد-11

وزارة الشئون االجتماعية حفل افتتاح معرض األش المنتجة -12

جمعية ميالد جديد حفل افتتاح مهرجان العاصمة -13

ي -14 الهيئة الوطنية العامة لزراعة األعضاء واألنسجة والخالياالملتقر العلمي الطب 



:المشاركات الخارجية التي  تم المشاركة بها 

م تكليف مدير عام معرض طرابلس الدولي ضمن وفد إلستال* 

. 2020جناح ليبيا بمعرض اكسبو دبي 

الليبي المنتدىبإفتتاح فعاليات معرض طرابلس الدولي مشاركة* 

.التركي باسطنبول

مشاركة معرض طرابلس الدولي بفعاليات معرض صنع في* 

.ليبيا بدولة تونس 



إدارة الشؤون اإلدارية و المالية 
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الماليـــــة 

 م2021/ 6/ 30م حتى 1/2021/ 1اجمالي اإليرادات والمصروفات خالل الفترة من

        

837.313.000 .ل

         

703.237.633 .ل

 م12/2021/ 31م  حتى 2021/ 7/ 1اجمالي اإليرادات والمصروفات خالل الفترة من

        

1.182.813.000 .ل

         

1.219.292.121 .ل



إدارة التخطيط و المشروعات 



س جاري العمل على صيانة البوابة التاريخية لمدينة معرض طرابل

.الدولي 

تم تنظيم البيت الداخلي إلدارة معرض طرابلس الدولي من ناحية

.توسعة المكاتب و تجهيزها بالفرش األرضي و األثاث

 الكشف على أسطح االجنحة و معالجتها بمواد عازلة.

 االشراف على المعارض التخصصية من الناحية الفنية.

 متابعة ورش العمل المقامة بقاعة عمر المختار.

 الصيانة الدورية لمرافق مدينة المعرض.

إعداد الرسومات الهندسية و المقايسات التي تخص أعمال االزالة و

.البناء و التشييد ، ورفع المساحات للمباني المراد إزالتها 



إدارة االستثمار و التطوير 



ة تم استحداث إدارة االستثمار و التطوير إليجاد موارد جديدة لزياد

.م 2022إيرادات معرض طرابلس الدولي خالل العام 



مكتب الشؤون القانونية  
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مكتب العالقات الدولية و االعالم 



العالقات الدولية 

 تمت مراسلة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية و عقد عدة

إجتماعات  لفتح أطر التعاون مع مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة 

عرض الخارجية ، كما تم تسليمهم اإليميل الخاص بالموقع االلكتروني لم

.طرابلس الدولي 

اب تم تكليف مدير المكتب بعدة مهام خارج إدارة المعرض لبحث فتح ب

التعاون مع بعض الجهات التابعة للوزارة و الجهات العامة األخرى 



االعـــــــــالم 

تغطية جميع المعارض التخصصية التي أقيمت على أرض معرض طرابلس

الدولي إعالميا ودعوة القنوات واإلذاعات اإلعالمية المحلية و الدولية لحضور

.هذه االحداث

ن تقديم جميع الخدمات للشركات المنظمة للمعارض والمؤتمرات ابتدأ من اإلعال

حفل عن موعد المعرض وتغطية حفل االفتتاح واالختتام و االشراف على تجهيز

.االفتتاح و األنشطة المصاحبة للمعارض إعالميا

ظمة  إتمام إجراءات التأشيرة بمصلحة الجوازات و الجنسية لجميع الشركة المن

.للمعارض الجانبية 

مختارتغطية  و توثيق جميع الفعاليات و المؤتمرات التي أقيمت بقاعة عمر ال.

رعاة تصميم و تجهيز و طباعة الهوية البصرية الخاصة بالمهرجان و استجالب

احبة إعالمين و إعالنيين لهذا الحدث و توفير التغطية اإلعالمية و االذاعية المص

.له و إنشاء صفحات خاصة به على مواقع التواصل االجتماعي 



االعـــــــــالم 

افة و عقد اتفاقية شراكة مع شركة العنكبوت الليبي للخدمات االستض

.المواقع اإللكترونية ليكون شريك تقني لمعرض طرابلس الدولي 

يله إعتماد شعار معرض طرابلس الدولي و إضافة تاريخ إنشائه و تسج

كعالمة تجارية خاصة به من خالل مكتب العالمة التجارية  بوزارة 

.االقتصاد و التجارة 

 التباحث مع عدة جهات عامة و خاصة للمشاركة في افتتاح اإلذاعة

م المسموعة و المركز اإلعالمي الخاص بمعرض طرابلس الدولي تحت اس

( .قناة معرض طرابلس الدولي ) 



المشاكل و الصعوبات 



انبية ضعف اإليرادات المالية لمعرض طرابلس الدولي بسبب قلة المعارض الج1.

و ضعف المشاركة الدولية في المعارض المقامة نتيجة األوضاع األمنية و

.السياسية  التي مرت بها ليبيا في السنوات السابقة

احات تهالك البنية التحتية لمرافق معرض طرابلس الدولي وفقد بعض المس2.

.منها بسبب وضع اليد عليها من بعض الجهات

اعتماد معرض طرابلس الدولي على موارده  الذاتية دون التمويل من الخزانة3.

العامة مما ادى الى عدم قدرته على توسيع قاعدة صناعة المعارض محلياً و

.تكثيف المشاركات الخارجية

.عدم إدراج مخصص من خطط التنمية السابقة لمعرض طرابلس الدولي4.

جائحة كورونا وتأثيرها على صناعة المعارض وذلك من خالل عزوف عدد 5.

.من الشركات الدولية و المحلية إلقامة معارض



مشروع ميزانية تقديرية لمعرض طرابلس 

م 2021الدولي للربع األخير لعام 



ع تم إعداد مشروع ميزانية تقديرية  لمعرض طرابلس الدولي عن الرب

م و تم إعتمادها من قبل معالي وزير االقتصاد و 2021األخير لعام 

.التجارة بحكومة الوحدة الوطنية 



التحول الى اإلدارة االلكترونية 



                      ع            ع   ى  ذك      ك   ع   ك          
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م2022خطة عمل معرض طرابلس الدولي لعام 



(الرؤية)

من أن يصبح معرض طرابلس الدولي من أهم المعارض الدولية في العالم

اهم خالل التنوع في الدورات و الفعاليات التي تقام على أرضه و ان يس

.في الرفع من الناتج القومي المحلي 

 م 2022األهــــداف خالل العام
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ة و أعمال الصيانكشف بالمعارض الدولية و التخصصية المزمع إقامتها

م2022للربع األول لعام المقترحة و االعمال االنشائية



التــــــــــــــــــــــــــاريـــــــخ  اســــــــــــــم المعـــــــــــرض  الرقم 

معرض ليبيا الدولي الرابع  للرعاية الصحية 2022/ 2/ 13-15 1

معرض الطاقة البديلة  2022/ 3/ 6-8 2

معرض ليبيا الدولي للغذاء 2022/ 3/ 13-16 3

معرض مكافحة اآلفات 2022/ 3/ 20-23 4

معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة  و الفالحة 2022/ 3/ 21-24 5

الدورة الثالثة لمهرجان رمضان للتسوق 2022/ 9-4/ 27-3 6



بيان أعمال المرحلة األولي خالل الربع األول م.ر

1
ي لمدينة المعرض 

. صيانة المدخل الرئيسي التاريخن

2م 1800إنشاء صالة عرض بمساحة 2

2م 1200إنشاء صالة عرض بمساحة 3

صيانة واستحداث دورات المياه 4

2م3500بمساحة ( 58)توريد وتركيب سقف الصالة 5

كهرباء إلظهارها تنسيق الحدائق من فتح ممرات لها وتشعيبها وتنسيقها باإلضافة إلي شبكة الري وال6

ق ئالال بالمظهر 

يد جهزة أبتزويد األجنحة 7 التكيف و التت 

تزويد مرافق المعرض بمعدات األمن والسالمة 8



ة و أعمال الصيانكشف بالمعارض الدولية و التخصصية المزمع إقامتها

م2022لعام الثانيللربع المقترحة و االعمال االنشائية



التـــــــــــــــــــــــاريخ  المعــــــــــــــــرض اســـــــــــــــم الرقم 

م2022/ 4/ 23-30 مسابقة و معرض المصحف الشريف  1

م2022/ 5/ 14-23 لمعرض طرابلس الدولي ( 48)الدورة  2

م2022/ 2-6/ 30-5 المعرض الدولي الثاني عشر للبناء و االنشاءات  

( ليبيا بيلد ) 

3

م 2022/ 6/ 12-15 ( ليديكس ) معرض ليبيا الدولي للدفاع  4

م2022/ 6/ 25-28 مؤتمر و معرض إعادة أعمار ليبيا الدولي  5



ميالدية2022الربع الثاني لعام بيان أعمال المرحلة الثانية  م.ر

.2م1000إنشاء موقف سيارات متعدد الطوابق عىل ارض مساحتها 1

كة العامة للكهرباء  ( 58)تغتر محول الكهرباء التابع للصالة 2 .عن طريق الشر

. عىل شارع عمر المختار المطلة و تشغيل النوافتر الخارجية صيانة وطالء الواجهة الخارجية 3

داخل مدينة المعرض تواالسفلترميم وصيانة الطرق 4

توريد وعمل طبقات عازلة ألسطح إدارة المعرض 5



ة و أعمال الصيانكشف بالمعارض الدولية و التخصصية المزمع إقامتها

م2022لعام الثالث للربع المقترحة و االعمال االنشائية



التاريخ  اسم المعرض  الرقم 

م 2022/ 7/ 4-7 الليبي التونسي الثاني  المعرض و المنتدى 1

م2022/ 7/ 5-7 معرض ليبيا للنقل و الخدمات اللوجستية  2

م2022/ 7/ 14-19 معرض طرابلس الدولي للكتاب  3

م2022/ 7/ 28–25 مهرجان الطفولة  4

م2022/ 8/ 1-3 معرض ليبيا الثاني للتجارة االلكترونية و االختراعات

الجديدة 

5

م2022/ 8/ 13-15 لتطوير المشروعاتالمنتدى الليبي التركي الثاني 6

م2022/ 8/ 23-25 معرض ليبيا الرابع لألثات و المفروشات  7

م2022/ 9/ 3-5 الحرير معرض طرابلس الدولي للسجاد و منتجات 8

م2022/ 9/ 6-8 و البالستيكية و االلكترونيةمعرض المواد الكهربائية 9

م2022/ 9/ 13-15 للمعارض األربعة الكبرى الدورة الرابعة 10

م2022/ 9/ 17-19 الخبز و الخبيز معرض طرابلس األول للحلويات و 11

م 2022/ 9/ 24-26 المعرض الدولي األول للطاقات المتجددة نيوين ليبيا  12



ميالدية2022الربع الثالث  لعام بيان أعمال المرحلة الثانية  م.ر

.2م1940صالة عرض بمساحة إنشاء 1

صيانة مخازن معرض طرابلس الدولي 2



ة و أعمال الصيانكشف بالمعارض الدولية و التخصصية المزمع إقامتها

م2022لعام الرابع للربع المقترحة و االعمال االنشائية



التاريخ  اســــــــــــــــم المعــــــــــــرض  الرقم 

م2022/ 10/ 3-6 المعرض الدولي الثالث للعمارة   و االستثمار العقاري 1

م2022/ 10/ 19-22 مهرجان طرابلس الدولي للذهب  و الفضة و األحجار 

الكريمة

2

م2022/ 10/ 16-22 مهرجان طرابلس الدولي الثاني للتسوق 3

م2022/ 10/ 25-27 معرض العسل الليبي الدولي األول 4

م3-11/2022/ 31-10 معرض ليبيا الدولي التاسع للتمور والصناعات المصاحبة 5

م2022/ 11/ 5-7 المعرض السادس للمشروعات الصغرى و المتوسطة 6

م2022/ 11/ 14-17 معرض ليبيا الدولي العاشر لالتصاالت و تقنية المعلومات 7

م2022/ 11/ 27-30 معرض ليبيا الدولي لإلنشاءات 8

م2022/ 12/ 3-7 المعرض العربي الثاني لألسر المنتجة  9

م2022/ 12/ 12-15 معرض ليبيا الدولي السادس للطباعة و الدعاية واإلعالم 10

م 2022/ 12/ 28-30 المعرض الثاني للوكاالت   و العالمات التجارية 11



 ي دي 2022بيا  أع ال    رحل    ر بع     ن   .ر

1

.2م3800أنشاء صالة عرض بمساحة 

2

. وتركيب أرضيات لمساحة إدارة المعرض توريد 



اآلراء و المقترحات لمعالجة الصعوبات و العراقيل  

ة تخصيص جزء من ميزانية التنمية لمعرض طرابلس الدولي إلمكاني

تطوير و صيانة مرافق مدينة معرض طرابلس الدولي 

 انتهت الخطــــة


