
  

               
  
 

وتعزیز العمل فرص لتوفیر (میج) الزجاج لصناعة األوسط الشرق شركة في تستثمر الدولیة التمویل                مؤسسة
 النمو اإلقتصادي في مصر

  
تمویًال تقدیمها عن الدولي، البنك بمجموعة عضو الدولیة التمویل مؤسسة أعلنت – 2019 أبریل 2 مصر،                  القاهرة،
العبوات تصنیع في رائدة شركة وهي (میج)، الزجاج لصناعة األوسط الشرق لشركة دوالر ملیون 100 إلى                  یصل
القطاع وتعزیز جدیدة، عمل فرص وخلق للشركة، الرأسمالیة النفقات برنامج دعم أجل من مصر، في                 الزجاجیة

  الصناعي في مصر.
  

من متنوعة مجموعة تستخدمها التي الزجاجیة العبوات من إنتاجها زیادة على میج شركة اإلستثمار هذا                 سیساعد
في التمویل هذا سیساهم ذلك، إلى باإلضافة وغیرها. األدویة وشركات المشروبات صناعة شركات مثل                الشركات،
وخلق محلًیا التوسع في الشركة سیساعد كما السنویة. صادراتها وزیادة الدولي المستوى على الشركة مكانة                 تعزیز
القطاع لدعم الدولیة التمویل مؤسسة جهود إطار في التمویل هذا یأتي الحالیة. العمالة على والحفاظ الوظائف                  آالف

 الصناعي في مصر ودعم الصادرات التي ُتعد مصدًرا رئیًسا للعملة األجنبیة.
  

یعدون میج شركة مثل :"المصنعین إن مصر في الدولي والتعاون االستثمار وزیرة نصر، سحر الدكتورة                 وصرحت
یتفوقون أیًضا بل فحسب، المحلي المستوى على وفرص وظائف یخلقون ال فهم المصري، االقتصاد من مهًما                  جزًءا
إلثبات المصریة الشركات لدى واإلمكانیات مصر في األعمال مناخ جاذبیة على دلیل وهذا الدولي، المستوى                 على

  ریادتها على المستوى الدولي".
  

القوى موهبة على شهادة بمثابة ُیعد االستثمار "هذا أن: میج شركة إدارة مجلس رئیس بشر، الجلیل السید/عبد                   وأكد
األداء وتحسین عاًما 38 مدار على رحلتنا قیادة یواصل ومبتكر منظم إداري فریق بقیادة العالي واألداء                  العاملة
أسواق وفي مصر في عمالئنا لجمیع تنافسیة وبأسعار الجودة عالیة ومنتجات متفوقة خدمة تقدیم خالل من                  باستمرار

 التصدیر الخاصة بنا".
  

مع قویة عالقات بشبكة تتمتع وكما مصر في الماهرة والعاملة للوظائف رئیًسا مصدًرا الصناعیة الشركات                 تعد
  الشركات الكبیرة والصغیرة في جمیع أنحاء البالد. 

  
"لقد میج: مجموعة في الرئیسیین الشركاء أحد كابیتال"، "جلف لشركة التنفیذي الرئیس الصلح، كریم الدكتور                 وقال
خطط تمویل على عملنا ومؤخرًا، المشروعات، من عدد خالل من الدولیة التمویل مؤسسة مع كثب عن                  عملنا
وضمن جدیدة جغرافیة مناطق عبر بقوة الشركة توسع استراتیجیة أبرزت لقد میج. لمجموعة المستمرة                التوسع
تمتلك وإفریقیا. األوسط الشرق في الزجاج سوق في رائدة شركة باعتبارها میج شركة موقع جدیدة إنتاج                  خطوط
من تمّكنها بارزة بمكانة كذلك تتمتع كما قوي، إدارة وفریق لإلنتاج المخصصة المنشآت أحدث الیوم                 الشركة



االقتصاد في الثقة على الضوء یسّلط الدولیة التمویل مؤسسة من االستثمار هذا "إن وأضاف: النمو.                 مواصلة
 المصري وعودة االستثمارات األجنبیة المباشرة إلى البالد".

  
خفض على لمساعدتها میج لشركة االستشاریة خدماتها الدولیة التمویل مؤسسة ستقّدم التمویل، حزمة إلى                باإلضافة
كفاءة لتعزیز الرامیة الدولیة التمویل مؤسسة جهود إطار في هذا یأتي الدفیئة. الغازات وانبعاثات للطاقة                 استهالكها

  الموارد في القطاع الصناعي ومساعدة الشركات في المنافسة على المستوى الدولي.
   

مؤسسة لدى والخدمات الزراعیة التجاریة واألعمال التصنیع إلستثمارات العالمي المدیر تیلما، توماش              وصرح
بما قویة، تصدیر بإمكانات تتمتع التي الشركات في االستثمار على تركز مصر في "استراتیجیتنا أن: الدولیة                  التمویل
سیضمن میج، شركة مثل رائدة، شركة دعم "إن وأضاف: عمل". فرص خلق على ویساعد المحلي االقتصاد                  یعزز

  استمرارها في المساهمة في التنمیة االقتصادیة في مصر".
  

حیث ،2018 المالي العام خالل قیاسیًا رقمًا بلغت قد مصر في الدولیة التمویل مؤسسة استثمارات أن بالذكر                   جدیر
البنیة وتحسین العمل، فرص خلق في للمساعدة مصر في الخاص القطاع في دوالر ملیار 1.5 المؤسسة                  استثمرت

  التحتیة ، وتعزیز النمو االقتصادي. یشمل هذا الرقم استثمارات مشتركة مع مستثمرین آخرین.
  

 ُنبذة عن مؤسسة التمویل الدولیة
إنمائیة مؤسسة أكبر - الدولي البنك مجموعة في وعضو الدولي للبنك الشقیقة المؤسسة - الدولیة التمویل مؤسسة                   ُتعد
2000 من أكثر مع الدولیة التمویل مؤسسة في ونتعاون الناشئة. األسواق في الخاص القطاع على تركز                  عالمیة
أصعب في الفرص وخلق األسواق إلنشاء ونفوذنا وخبراتنا أموالنا رؤوس ونستخدم العالم، أنحاء جمیع في                 شركة
في األجل طویل للتمویل أمریكي دوالر ملیار 23 من أكثر وّفرنا ،2018 المالي العام وفي العالم. حول                   المناطق
للمزید المشترك. الرخاء مستوى وزیادة المدقع الفقر على للقضاء الخاص القطاع قوة من مستفیدین النامیة،                 البلدان
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