
 وزیرة االستثمار والتعاون الدولى تفتتح خط انتاج جدید لشركة "جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر" في اطار
  توسعاتها باستثمارات 20 ملیون جنیه

 >>الشركة: سنضخ 100 ملیون جنیه استثمارات جدیدة فى مصر خالل 2019..واستثماراتنا وصلت إلى ملیار جنیه فى
 مصر

 

 >>د.سحر نصر:الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جدیدة فى مجال الصحة بالتنسیق مع وزیرة الصحة نظرا لألولویة التى
 یحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنین

 

 >>الوزیرة تشید بقصص النجاح االستثمارات البریطانیة فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 ملیار دوالر فى ظل وجود
 1817 شركة بریطانیة فى مصر

 

 >>السفیر البریطانى لدى القاهرة:خطة مصریة بریطانیة لالستثمار فى مجال الصحة..والمملكة المتحدة ستواصل التعاون مع
 الحكومة المصریة لالستثمار في المزید من المشروعات نظرًا لما تتمتع به مصر من مقومات كبیرة فى مناخ االستثمار

 

 >>نبیل بصرى مدیر الشركة لشمال افریقیا: منتج الفولتارین ایملجیل سیكون ضمن حوالي 40 منتج ُینتجها مصنع الجیزة
 البالغ طاقته اإلنتاجیة أكثر من 90 ملیون ُعلبة ویحتوي على 11 خط إنتاج

 

 

 افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزیرة االستثمار والتعاون الدولى، الیوم االثنین 17 یونیو 2019م، التوسعات الجدیدة وخط
 إنتاج جدید لشركة جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر، إلنتاج الفولتارین وذلك بمصنع سمیثكالین بیشام في الجیزة،
 باستثمارات جدیدة تبلغ 20 ملیون جنیه، بحضور السیر/ جیفرى أدمز، سفیر المملكة المتحدة لدى القاهرة، والسید / نبیل
 بصري، المدیر العام لـ جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر لشمال إفریقیا، والسید/ مالیك میطاهرى، مدیر مصنع

 جالكسو سمیث كالین بالجیزة.

 واعربت د.سحر نصر، عن سعادتها فى وجود استثمارات بریطانیة جدیدة فى مصر  والتي تعكس ثقة متزایدة من
 المستثمرین في مناخ االستثمار في مصر وما تم من إصالحات تشریعیة وهیكلیة ومؤسسیة ساهمت في تهیئة مناخ افضل
 المستثمرین المحلیین واألجانب، مشیرة إلى أهمیة هذا االستثمار فى خلق فرص العمل خاصة للمرأة، ودعت الوزیرة إلى

 تصدیر هذه المنتجات إلى الخارج لزیادة الصادرات.

 وأشادت الوزیرة، بقصص النجاح التى تحققها االستثمارات البریطانیة فى مصر والتى وصلت إلى 47.8 ملیار دوالر فى
 ظل وجود 1817 شركة بریطانیة فى مصر.

 وأوضحت الوزیرة، أن الوزارة تشجع على ضخ استثمارات جدیدة فى مجال الصحة بالتنسیق مع د.هالة زاید، وزیرة
 الصحة، نظرا لألولویة التى یحظها بها مجال الصحة ودورها فى خدمة المواطنین.

 وأكدت الوزیرة، أن وجود منتجات جدیدة فى مجال االدویة فى مصر یدعم المبادرات التى اطلقتها السید الرئیس/ عبد الفتاح
 السیسى، فى مجال الصحة خالل الفترة الماضیة.

 وذكرت الوزیرة، أن التعدیالت الجدیدة فى قانون االستثمار ستجعل الشركات القائمة تستفید من الحوافز عندما تقوم بتوسعات
 جدیدة.

 وأعلنت شركة جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر، أنها ستضخ استثمارات جدیدة بقیمة 100 ملیون جنیه خالل العام
 الحالى، منها الـ20 ملیون جنیه فى خط االنتاج الجدید، والتي من خاللها تم تطویر خط اإلنتاج شبه الصلب بالمصنع إلى

 أعلى المعاییر، حیث أصبح باإلمكان إنتاج أحدث األدویة شبه الصلبة لعالج األلم الظاهري وتعتزم الشركة افتتاح خط انتاج



 جدید خالل العام الحالى باستثمارات تقدر بقیمة 80 ملیون جنیه، وتقدر استثمارات جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر
 بنحو ملیار جنیه، وحققت مبیعات عالمیة بلغت 7.5 ملیار جنیه إسترلیني في العام الماضي، وفي مصر وحدها تم إنتاج أكثر

 من 70 ملیون عبوة من منتجات الرعایة الصحیة والطبیة محلیة الصنع عبر خمسة مواقع تصنیع متخصصة، ووفرت
 الشركة نحو 350 فرصة عمل.

 وقال نبیل بصري، المدیر العام لـ"جالكسو سیمثكالین كونسیومر هیلث كیر لشمال افریقیا:"تقوم جالكسو سمیثكالین
 كونسیومر هیلث كیر بدوًرا مهًما في تحسین الحالة الصحیة الیومیة للناس في جمیع أنحاء العالم ونحن فخورون بالعمل في

 مصر، ومع المصریین سنعمل نحو تنمیة عالماتنا الُمصنعة محلیًا".

 وأضاف بصري:"جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر هي شركة أساسها العلم والقیم وُتعد مقیاسًا للجودة، هذا
 االستثمار في مصنع الجیزة سُیمكننا من توفیر أحد أفضل منتجاتنا وتصنیعه محلیًا، وهو الفولتارین ایملجیل"، وتوضح

 خططتنا أن منتج الفولتارین ایملجیل سیكون ضمن حوالي 40 منتج ُینتجها مصنع الجیزة الذي تبُلغ طاقته اإلنتاجیة أكثر من
 90 ملیون ُعلبة، حیث یحتوي على 11 خط إنتاج، وُتنتج تلك الخطوط 39 منتجًا مختلفًا مثل الفولتارین ایملجل، والمیزیل،
 وكیناكومب، ودیوریسف، وكیبوریكس، وفورتام، وماكسیبیم وكابوزاید، موضحا أن التطویر الجدید في المصنع یتوافق مع

 أحدث معاییر وقواعد الصحة والسالمة العالمیة، حیث تم إقامة مرافق تخزین منفصلة خصیصًا للمنتجات الطبیة القابلة
 لالشتعال والمنتجات الحساسة األخرى، وُأنشأ المصنع على مساحة 32 ألف متر مربع.

 وذكر أن جالكسو سمیثكالین هي شركة رعایة صحیة عالمیة أساسها العلم وتلتزم بتحسین حیاة الناس حیث تساعدهم على
 االستمتاع بالحیاة بصورة أفضل. كما تمتلك ثالث شركات عالمیة في مجاالت األدویة الوصفیة، اللقاحات ومنتجات الرعایة
 الصحیة، مشیرا إلى أن جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر هي واحدة من أكبر شركات الرعایة الصحیة في العالم

 وتمتلك مجموعة من أشهر عالمات الرعایة الصحیة على مستوى العالم منها سنسوداین، فولتارین، بارودونتكس، بانادول،
 كوریغا وأوتریفین واثبتت كل هذه العالمات نجاحًا كبیرًا في أكثر من 100 دولة حول العالم ألنها جمیًعا تعتمد على الجودة
 وأساسها العلم. فهي مستوحاة من الحاجة الحقیقیة لمالیین األشخاص الذین یزورون الصیدلیات واألسواق یومًیا في جمیع

 أنحاء العالم واختیارهم األول لمنتجات جالكسو سمیثكالین كونسیومر هیلث كیر.

 وقال السیر جیفرى أدمز، السفیر البریطاني لدى القاهرة:"نشهد مشروع رائع لالستثمار فى مصر سیخلق فرص عمل
 للمصریین، ویستفیدوا منه، وانا سعید للمشاركة فى التوسع االستثمارى فى مصر".

 وأضاف:"بریطانیا لدیها خطة طموحة للرعایة الصحیة فى مصر، لكى یستفید الشعب المصرى فى مجال اصالح الرعایة
 الصحیة"، مشیرا إلى وجود خطة مصریة بریطانیة لالستثمار فى مجال الصحة.

 وتابع:"ستواصل المملكة المتحدة التعاون مع الحكومة المصریة لالستثمار في المزید من المشروعات، نظرًا لما تتمتع به
 مصر من مقومات كبیرة فى مناخ االستثمار".


