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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الدكتور علي العيساوي وزير االقتصاد والصناعة معالي

 معالي السيد الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي

 الحجار رئيس مجموعة البنك االسالمي للتنمية رالدكتور بند معالي

 ليبيا بجمهورية تركيا ةعبد الرزاق مختار سفير دول فيرسعادة الس

 الكريمالحضور 

 

 جميعا   مساءكم،،، أسعد هللا  السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته

 

التي نتجت ولبرنامج بناء حاضنة ريادة األعمال هذا الحفل الفتتاح في حضراتكم يسعدني الترحيب ب

جتماعية االو قتصاديةواالاألبحاث اإلحصائية ناجحة ومثمرة بين مركز  ثالثية شراكةعن عمل دؤوب و

 سالمي للتنمية والبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية.والبنك اإل )سيسرك( االسالميةلدول لالتدريب و

 

والبرنامج الليبي لإلدماج ختيار من قبل البنك اإلسالمي للتنمية الوقع ا 2016في منتصف العام 

هو برنامج طموح هدفه ولبرنامج "بناء" ليكون الشريك المنفذ  )سيسرك( مركزناعلى التنمية و

   الشباب الليبي والمؤسسات الليبية.بناء قدرات دعم المساهمة في 

 

مجموعة البنك االسالمي وفى هذا الصدد، أود أن أغتنم هذا المناسبة ألتقدم بجزيل الشكر والعرفان ل

ا الطويلة على مدى األربعة يعكس ويقدر خبرة مركزن والحكومة الليبية على هذا االختيار الذي للتنمية

لما فيه خدمة ومساندة بناء القدرات و جتماعيةاالو االقتصاديةفي مجاالت البحوث عقود الماضية 

  الجهود التنموية لدولنا األعضاء.
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فيها العديد من مراكز  برنامج بناء قمنا في سيسريك مع شركائنا بوضع خطة شاركنامنذ انطالق 

، للخروج المسؤولين الليبيينوالخبراء و لتابعة لدول منظمة التعاون اإلسالميبيوت الخبرة ااألبحاث و

 :وهيمشاريع رئيسية  ةبخطة طموحة لبرنامج بناء تتكون من ثالث

 

رأى الخبراء أنها أهم التي ومشروع دعم ريادة االعمال و، ناء القدراتومشروع ب، مشروع البحوث

تقوية مؤسساتها لفي بناء قدرات الشباب في ليبيا مكننا من خاللها المساهمة يالمجاالت التي 

 .االجتماعيةو االقتصادية

 

عمال هو أكبر مشاريع برنامج بناء لدعم ريادة األالمشروع الثالث و بإطالقو ها نحن نحتفل اليوم 

ة رفع كفاءدعم و من خاللللشباب الليبي  االقتصاديوالهدف منه التمكين ، والمشروعات الصغيرة

بالتعاون  الليبي من رواد األعمال الشباب احتضان وتدريب وتوجيه عمال في ليبيا ومنظومة ريادة األ

 أن التي اخترناو حاضنة أعمال بناء في اسطنبولمن خالل للتدريب المتقدم ثم ، في ليبيا مع شركائنا 

ألجل  والمنطقة تكنولوجية في تركيا يكون مقرها واحة التكنولوجيا بجامعة يلديز التي تعد أهم واحة 

 . شركاتهم الناشئةلمعرفة لرواد األعمال الليبيين ونقل التقنية وا

 

من خالل حاضنة أعمال بناء التي نحن بصدد  عمالريادة األمشروع نشاطات ولى أانطلقت قد هذا و

والصناعة  قتصاداالتتويجها رسميا بإطالق مبادرة بناء لريادة األعمال في ليبيا بالشراكة مع وزارة 

التي سترعى عشرات المشاريع و، روعات الصغيرة والمتوسطة الليبيالبرنامج الوطني للمشالليبية و

 .بإسطنبولهنا في في مقر الحاضنة لليبي في ليبيا ثم تقوم باحتضان عشرات الشباب االصغيرة و

 

العرب في  بالطالنماء" لريادة األعمال للجاليات وعمالها مبادرة "ألحاضنة بناء كباكورة طلقت أكما 

كما نأمل أيضا  و ،ن لهم النجاح والتوفيقملي، آتقديم خدماتها لهمفي احتضانهم و فعليا بدأتو، تركيا

 رواد اعمال حاضنة بناء. ألبنائناالحقة  أخرى قصص نجاح اقريبن نرى أ

 

  ،السيدات األفاضلالسادة والحضور الكريم، 
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نجاحا  اإلنجاز مثاال   اونعتبر هذ، نجازه مع شركائنا في برنامج بناءنحن في سيسريك فخورون بما تم ا

 في تتويجملين آ منظمة التعاون اإلسالمي دولوبين مؤسسات  المتينة والشراكةالفاعل لتنسيق على ا

وربط وتشبيك الشركات ، الليبي االقتصادتساهم في بناء  مشاريع ناجحة بإطالقأنشطة هذه الحاضنة 

 وكريمة. آمنةتكفل لهم حياة يتمكن شبابنا من خاللها الحصول على فرص عمل الناشئة في منطقتنا ل

 

على ثقتهم ائنا في البنك اإلسالمي للتنمية لشركبرنامج بناء ولفريق عمل شكر في الختام أتقدم بالو

مثلة بالبرنامج مومؤسساتها ودعمهم لنا في تنفيذ البرنامج وكذلك شريكنا الحكومة الليبية ، بسيسريك

في انجاح هذه المستفيدة من البرنامج المؤسسات الليبية المتعاونة وبقية والتنمية الليبي لإلدماج و

الذي  رض الواقع في بلدنا العزيز ليبياأانجاح مشاريع على زة والفريدة في تنفيذ والمتمي الشراكة

يكون ذلك أن  رادة وعزم الشباب الليبيإفي هللا ثم في  وأمل كلنا يقينو زدهاراإلونتمنى له النهوض 

 .في القريب العاجل

 

 بركاتهوالسالم عليكم ورحمة هللا و

 

 


