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 لالقتصاد اللبناني الحيويصندوق "األكسجين" 
 

رياض سالمه، األستاذ أعلن حاكم مصرف لبنان،   حب اهلل، ووزير الصناعة دياب مجلس الوزراء رئيسبالتوافق مع دولة 
 أعلنوكان قد  ،الذين يقومون بتصديرها وأولئكللصناعيين الذين يبيعون منتجاتهم في السوق المحلية  دائم   إيجاد حل  عن 

     . المواد األّولية إستيرادلتمويل أمريكي مليون دوالر  100بقيمة  مبلغتحرير  عن قرارفي السابق 

للتسهيالت االئتمانية وشركة تكنولوجيا مالية  )مزيج من صندوق مخصص ةإنشاء منصّ سالمه بيقضي قرار الحاكم 
"FinTech )"خدمة االقتصاد اللبناني من خالل توفير تسهيالت  فيالوحيد هدفها يكُمن و  .أوروبا مقّرها في تعمل من

 اللبنانية المحلية وبالتنسيق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين المصارفبالشراكة مع  ،قصيرة األجل للمستوردين والمصدرين
  .ووزارة الصناعة

وهي تشّكل الفضلى.  وفًقا لمعايير الممارسات الدولية ،الحوكمةب والمتصلةة واالجتماعية يالبيئ معاييرالب المنّصةهذه  تلتزم
نشاء برنامج إقراض مستدام وقابل للتطوير و مليون دوالر أمريكي  750جمع حوالي  إلى رميت ةيذإنقا ةمالي مبادرة ا 

  .أمريكي سنوًيادوالر  مليار 3 يقارب ماب األّوليةستيراد المواد ي الحجم على تمويل إلمساعدة الصناعيين الصغار والمتوسط

، إلى جانب عدد  من المستثمرين العالميين الدوليين هذه المبادرة في إطار سيادية ركيزةالمصرف المركزي  يشّكل 
، إضافًة إلى الّصناعيين "Family Offices" ةيمكاتب العائلالاألصول البديلة و  يريومؤّسسات التمويل اإلنمائية ومد

  االستثمار. الراغبين في

دارة  متمّرس عالميسيتّولى السّيد ألكسندر جهاد حرقوص إدارة المنصة، وهو رجل أعمال  في مجال التكنولوجيا المالية وا 
  ."LIFE"مجموعة  من أهّم أعضاء مؤّسسة المديرين التنفيذيين الماليين الدوليين الّلبنانّيين  مع بالتعاوناألصول في باريس، 



منطقة الشرق  فيو في العالم سنة في األسواق الناشئة  15خبرة تفوق الـ لديهمسيتّم تشكيل فريق من األخّصائيين كما 
، االئتمان والتمويل التجاري والتكنولوجيا الماليةمجال  فيأيضا . سيبدأ هذا الفريق المتخصص فريقيااألوسط وشمال إ

    بالعمل في األسابيع اآلتية، بمساعدة خبراء محليين ودوليين في التمويل التجاري. 

تخضع كّل كما س الطاقة اإلنتاجية. توظيف تعزيزو  ينيرادات المقترضنمو إ زيادةمصالح، و إلى توحيد ال ويهدف ذلك
دارة  تقليص الئتمان، ما يساهم فيعلى ا العمليات إلى التحليل والضمان والتأمين الشفاف المرتبطة بسعر مخاطر الوا 

     .  لهاض التعرّ خطر و  الصرف

    . 2020ع أن ينطلق النشاط خالل شهر نيسان ومن المتوقّ 


