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 القتصاد المؤاتية البيئة توفير
 المعرفة

 النائب األول لحاكم مصرف لبنان - رائـد شـرف الديـن
 

 4102 بيروت نت عرب
 بيروت   |4102 آذار  5 

 

 والسادة، املعايل، أيها السيدات أصحاب

 

 الحدث ،"بريوت نت عرب"ملؤمتر  الدورة الخامسةأشارك يف افتتاح  أن رسوري دواعي ملن أنه

 عىل مثابرتها "نت عرب"بتهنئة  أستهل كلمتي أن الرقمية. وأود اإلبداعية لقطاع الرائد اإلقليمي

 ،هذه املبادرة الهامة، عاماً بعد عام، عىل الرغم من تزايد عدم االستقرار السيايس عىل قدما

مرصف لبنان منذ  دعمهاالتي  املتميزةهو أحد املشاريع  "عرب نت"ن املحيل واإلقليمي. إ 

 ،إمياناً بقدرتها عىل تحفيز منو اقتصاد املعرفة العريب ودعم إنشاء رشكات جديدة ،بداياتها

فاملواهب اإلبداعية واالبتكار وريادة األعامل، فرص عمل للشباب يف لبنان.  توفريوبالتايل 

 املحافظة عليهاللبنان، والتي يهمنا  التفاضلية، هي السامت "عرب نت بريوت"موضوعات 

 .وتطويرها

 

كل جانب من جوانب وأكرث من أي وقت مىض، تتداخل التقنيات الرقمية واالبتكارات يف  ،اليوم

لتصبح جزءاً ال يتجزأ من قدرات الدول عىل تنمية رأساملها الفكري وقدراتها  حياتنا اليومية،

للرشكات الناشئة  ازدهارا"واق االقتصادية العاملية. لقد شهدنا، يف لبنان، التنافسية يف األس

املواهب وخلق فرص  تنميةمام شكل تأثرياً إيجابياً يف  خالل السنوات القليلة املاضية الرقمية
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مام يساعد عىل الحد من  ،مهنية بديلة للشباب اللبناين الذي يبحث عن فرص عمل يف الخارج

  .هجرة األدمغة

 

إننا، يف مرصف لبنان، نؤمن بأن وجود بيئة حاضنة متطورة ومتكاملة هي من أهم مقومات 

فإن دعم ومتكني أصحاب املشاريع الصغرية والرائدة يكون  ،وعليه لناشئة.النجاح للرشكات ا

املستثمرين  كام ،املكونات األساسية لهذه البيئة من الحاضنات، واملرسعات توفريمن خالل 

من هنا قمنا بتعزيز التزامنا بتشجيع روح  املؤسسات املالية والتعليمية. إىل واملوجهني،

 .، يف أواخر العام املايض333املبادرة بإطالق التعميم رقم 

 

مليون دوالر لدعم  044 الــ مبلغ يفوق ، خصص املرصف املركزي333فمن خالل التعميم رقم 

قمنا بتحفيز القطاع املرصيف اللبناين، القوي قد ت يف الرشكات الناشئة يف لبنان. فاالستثامرا

% من 57ـ ل ناتاريخيا، لالستثامر يف وسيلة جديدة واعدة للنمو االقتصادي، من خالل ضامن

 االستثامرات يف املشاريع الرقمية. 

 

بدأت النتائج اإليجابية لهذه املبادرة بالظهور من خالل إنشاء صناديق متعددة لدعم  ،وبالفعل

والتي نأمل أن تساعد الشباب اللبناين يف إطالق االبتكارات الرقمية وتطويرها إىل  ،الريادة

 .رشكات ذات أثر يف السوق العاملي

 

إننا نتطلع خالل اليومني القادمني اىل االستامع ملناقشات ومداخالت حول أحدث التطورات عىل 

والفرص والتحديات املاثلة أمامنا. كام نتطلع إىل  –اإلقليمية والعاملية  –الساحة الرقمية 

تطورات يف املجاالت اإلبداعية والنظام الرقمي عامة. وهنا نرحب لل ستعرضاملناقشات التي 

كام  ،النرية ذوي األفكار –اللبنانيني واإلقليميني  –األعامل املوهوبني  رحيبا خاصا بريادييت

نرحب بالرشكات الناشئة الواعدة التي ستتنافس يف مباريت "ماراثون األفكار" و "عرض الرشكات 

 .الناشئة" لهذا العام

 

إذ  ،"عرب نت بريوت"، من خالل العمليةيتطلع اىل تحقيق أكرب قدر من النتائج  مرصف لبنانإن 

 عىل املعنينيو  املشاريع كيفية العمل جنبا إىل جنب مع أصحاببهذا اللقاء  يخلصنأمل ان 

 والجهود، لبناء بيئة محفزة وحاضنة لريادة األعامل. الخرباتالساحة الرقمية من أجل الجمع بني 

 

وقطاع األعامل اللبناين بشكل  ،نا نؤمن مبواهب ومرونة رواد األعامل الشباب بشكل خاصإن

باملشاركة يف رحلة بناء إقتصاد معريف  يضع لبنان  –الظروفكل ويف  –عام، كام إننا ملتزمون 

 عىل خارطة الدول الكربى يف هذا املجال. 
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نتمنى لكم تجربة مثمرة واستفادة قصوى من هذا الحدث الفريد لتوسيع آفاقكم الرقمية، 

      ودمتم ذخراً للوطن. ،، وشحذ أفكاركم وتعزيز أعاملكموتوسيع شبكات اتصاالتكم

 

 .وشكرا"


