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  ليبيا في الغازية والمشروبات الهريسة لمصنع ضمانات تقدم ميجا

  أفريقيا وشمال األوسط الشرق في المباشر األجنبي االستثمار بتشجيع ميجا التزام تؤكد الضمانية التغطية

 

 

 أنها يومال( ميجا) االستثمار لضمان الدولية الوكالة أعلنت -2132 األول تشرين/أكتوبر في 13 العاصمة، واشنطن
 إنتاج في متخصصة شركة وهي المحدودة، الجفرة مجموعة أنشطة في الجاريين والتوسع العمليات مساندة بصدد
 االستثمارات برنامج خالل من المشروع تغطية وتمت  .ليبيا في والهريسة والعصائر المعدنية مياهال وتوزيع وتعبئة

 تقدمها التي الضمان أو اإلقراض أدوات إلحدى استخدام أول وهو ،االستثمار لضمان الدولية للوكالة التابع الصغيرة
 . ليبيا في الدولي البنك مجموعة

 

 شركة من المحدودة الجفرة مجموعة إلى للمساهمين قرضا ميجا من دوالر مليون 8.9 قدره استثمار ضمان ويعزز
 لالستثمار المحدودة ميمز إنتر لمجموعة التابعة الشركات إحدى وهي موريشيوس، من لالستثمار المحدودة ميمز إنتر

  (. MIMS d.o.o) البوسنة من الكبرى الصناعية المجموعات إحدى من وجزء

 

 أفريكإنفستمنت وصندوق الخاص، المال رأس الستثمارات األفريقي للصندوق استثمار خالل من القرض وُيمول
 األموال، تحويل على القيود مخاطر ضد غطاء وفروي سنوات عشر إلى الضمان أجل ويمتد .ميمز إنتر في الثاني،

 . األهلية واالضطرابات والحروب، والمصادرة،

 

 تراجع" االستثمار، لضمان الدولية الوكالة لشؤون التنفيذي الرئيس نائب كوباياشي، إيزومي قالت ذلك، على وتعليقا
 .التعافي من مراحله أولى في حاليا يزال ال لكنه ،1122 عام الحرب اندالع مع شديدا تراجعا ليبيا في االستثمار

 صالح في تصب التي المباشرة األجنبية لالستثمارات ملموس محفز أثر المشروع لهذا لمساندتنا تكون أن في ونأمل
 ." ليبيا في التنمية

 

 إضافي، عمستود إنشاء ذلك في بما للجفرة، اإلنتاجية القدرة زيادة على ميمز إنتر من المساهمين قرض وسيساعد
 بمصنع موظفا 251 من أكثر ويعمل .المصنع في الهواء لمعالجة جديد نظام وتركيب القوارير، تعبئة سعة وزيادة
 . األهلية الحرب طوال العمل عن يتوقف لم الذي الجفرة
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 الذي الدعم بفضل" لالستثمار، المحدودة ميمز إنتر لشركة التنفيذي الرئيس سليموفيتش، موجو السيد قال جانبه، من
 الليبيين المستهلكين إمداد إلى وباإلضافة  .التوسع خطط في قدما المضي على قدرتنا من واثقون فإننا ميجا، تقدمه

 مليون 5.5 حوالي ننفق أيضا فإننا -الليبية المائدة على رئيسي طبق وهي – والهريسة والعصائر اآلمنة الشرب بمياه
."والمستشفيات المدارس مع التواصل أنشطة وممارسة المحلية، والخدمات السلع شراء في سنويا يورو   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 

 


