
 های اخیرآپی لبنان در سالتحول اکوسیستم استارت

تعداد آپی را در منطقه خاورمتانه به خود اختصییاد داده اسیی   ترین سییتمییتت اسییتارتلبنان بعد از امارات متحده فعال

ستارتمعامالت حوزه  شور از آپا سال  11ی این ک سال  معامله 37به بتش از  2013معامله در  افزایش یافته و  2016در 

 افزایش یافته اس   2016متلتون دالر در سال  56 بهمتلتون دالر  7از  طی این دوره ارزش این معامالت

 MENAی در کشورهای حوزه آپاستارتآمار معامالت اکوسیستم 

 

شمار شنامه  صویب بخ شد این بخش در لبنان مدیون ت س  بانک مرکزی لبنان  331 هر شور را به ی این هاکه بانکا ک

متت سرمایه ست ستارتگذاری در اکو شویق آپا س کری ت به  ،دشتدوین و عملتاتی  2013سال  این بخشنامه که در  ده ا

شور این اختتار راهابانک سال  4الی  3بتوانند دهد که می ی این ک سمی خود )تا پایان  سرمایه ا صد  مجموعا  2015در

ی علت و فناوری و ها، پارکهادهنده، شییتا هاآپاسییتارتل شییام ارآفرینیکدر اکوسییتمییتت را متلتون دالر(  501حدود 

بانک مرکزی لبنان  ،در مقابل  کنندگذاری به صورت ممتقتت یا غترممتقتت سرمایه گذاری جمورانهی سرمایههاصندوق

درصیید مبلغ  100و  هاآپاسییتارتروی گذاری مبلغ سییرمایهدرصیید  75تا سییق   هاگذاری بانکزیان ناشییی از سییرمایه

همچنتن بانک کند  می ی حمایتی را تضمتنهای علت و فناوری و دیگر برنامههاو پارک هادهندهروی شتا گذاری سرمایه

با هدف شکوفایی رشد اقتصادی  برنامه  این اس درصد شریک  50به متزان  هاگذاری بانکمرکزی لبنان در سود سرمایه

 بنتان تعری  شده اس   ساختار اجرایی این قانون در نمودار زیر نشان داده شده اس   دانشاین کشور و توسعه اقتصاد 



 بانک مرکزی لبنان 331اختار اجرایی بخشنامه س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطمتنان های این کشور را به بانکآپاستارتگذاری در اکوستمتت این قانون مشارک  بانک مرکزی در سود و زیان سرمایه

متلتون دالر  20 کارآفرینی لبنان حدود شییده در اکوسییتمییتتگذاری انجامسییرمایه مبلغدهد  قبل از اجرای این قانون می

سهامی  طریقی این کشور با مشکالت متعددی در خصود تأمتن مالی چه از هاآپاستارتکه طوریگزارش شده اس  به

عمده  هادهد که بانکمی ی پس از تصویب این قانون نشانهادر سال هابررسی عملکرد بانک و چه از بدهی مواجه بودند 

آمار و ارقام تا پایان اند  گذاری جمورانه تخصتص دادهی سرمایههابه صندوق هاآپتارتاسگذاری خود را در حوزه سرمایه

بنتان ی و دانشآپاستارتمتلتون دالر در اکوستمتت  225مبلغ بانک  31بانک از  18 تعداددهد که می نشان 2015سال 

  ه شده اس ئاین اکوستمتت در نمودار زیر ارا یهادر هر یک از بخش هابانک گذاریاند  سهت سرمایهدهکرگذاری سرمایه

 به اکوستمتت هاترکتب تخصتص منابع بانک

بانک مرکزی لبنان

بانک

استارت آپ
پارک علت /شتا  دهنده

و فناری
صندوق جمورانه

درصد تضمتن مبلغ  75

گذاری بانک سرمایه

 توسط بانک مرکزی

درصد سرمایه اسمی  3تا 

متت می بانک ست تواند در 

گذاری آپی سرمایهاستارت

درصد  10 شود و تا سق 

توانیید در می از این مبلغ

گذاری سرمایه شرک یک 

 شود  

 درصد در سهام شرک  مشارک  کنند   80توانند تا سق  می هابانک

 خروج

 سال به فروش برساند  7ها باید سهام خود را تا بانک

 مشارک  در سود  

درصد برای بانک  50

 مرکزی لبنان

درصد برای بانک 50  



 

گذاری جمییورانه ی سییرمایههادر صییندوق هادرصیید از منابع بانک 88 ،شییودمی شییکل فوق مشییاهده درهمانطور که 

شده سرمایه مب  برای و گذاری  صد  10ی علت و فناوری حدود هاو پارک هادهندهشتا این ن س در جه   ها  بانکا

ده و کرگذاری سرمایه هاآپاستارتاند کمتر به صورت ممتقتت در دهکرگذاری خود سعی کاهش ریمک شکم  سرمایه

   دهندقرار ن این حوزه امتخصصدر اختتار بتشتر منابع خود را 

VCسرمایه گذاری در 

88%

سرمایه گذاری 

مستقیم در استارت

آپ 

2%

سرمایه گذاری در 

سازمان های حمایتی

10%


