
  األمير سلطان بن فھد يترأس مجلس إدارته 

    مصنع إلنتاج اإلنسولين بمملكة البحرين

أعلن السيد أحمد راشد القطان العضو المنتدب لشركة إنوفست عن مشروع اإلنسولين اللذي سيقام في مدينة 
مستوى المملكة، سلمان الصناعية بمملكة البحرين، حيث يعتبر المشروع من أھم المشاريع الصناعية على 

لما يتمتع به المشروع من مواصفات عالية الجودة تضاھي كبريات  ،بل على مستوى الشرق األوسط
كما ويأتي ھذا المشروع ضمن توجھات إنوفست  .عروفة في مجال الصناعات الدوائيةمالشركات العالمية ال

موية من خالل خلق فرص عمل نوعية في التركيز على المشاريع ذات القيمة المضافة والتي تتسم بأبعاد تن
  .للبحرينيين، ونقل التكنولوجيا الى المنطقة، والمساھمة في تحقيق األمن الدوائي

وأضاف القطان بأن المشروع حظي بإھتمام كبير من قبل المستثمرين بالمنطقة ويأتي على رأس قائمة 
والذي عبر عن بالغ آل سعود،  ھد بن عبدالعزيزالمساھمين صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن ف

، مما له األثر وإشرافه المباشر عليه مجلس إدارة شركة المشروعإھتمامه بالمشروع من خالل قبوله ترؤس 
خصوصاً وأن األمير سلطان بن فھد له إھتمام كبير  ،الكبير في دعم المشروع وجعله واقعاً يفخر به الجميع

ي والعلمي، وكذلك لديه حماس في نقل تقنيات الصناعات الدوائية الى أفكار العلماء في المجال الطبفي تبني 
  .منطقة الخليج العربي بإعتبارھا تعزز األمن الصحي

ويقول القطان بأن المشروع يعتبر نقلة نوعية على مستوى الصناعة في مملكة البحرين ومنطقة الخليج 
حياة الفرد، ت الھامة التي تلعب دوراً مھماً في العربي، حيث أن مجال الصناعات الدوائية يعتبر من المجاال

على األدوية في  ال أن األنشطة في ھذا المجال في البحرين والمنطقة ال تعكس ولو جزءاً يسيراً من الطلبإ
ويكتسب اإلنسولين أھمية كبرى في المنطقة نتيجة لتصدر دول مجلس التعاون الخليجي للقائمة المنطقة، 

اإلصابة بين السكان، مما يستوجب عناية خاصة بكافة الجانب العالجية ومنھا تأمين وفرة العالمية لمعدالت 
  .دواء اإلنسولين

بأن المشروع سيقوم بإنتاج من جانبه صرح الدكتور خالد عبدهللا الرئيس الرئيس التنفيذي إلنوفست و
ھا دول المنطقة من حيث األمريكية واألوروبية والتي تعتمد إنسولين ذو جودة عالية حسب المواصفات

مستوى الجودة، وللتأكيد على ذلك تم إختيار أفضل الشركات العالمية في مجال إدارة المشروع، وتوفير 
ً في مجال التكنولوجيا المستخدمة، وھي شركات عالمية من ألمانيا وھولندا والواليات  المواد الخام، وأيضا

  .المتحدة األمريكية

مليون دوالر أمريكي، وسيقام على أرض  93بأن التكلفة تصل الى  كتور خالدالوعن حجم المشروع يقول  
، وحدةمليون  26قة إنتاجية سنوية مقدارھا ابطتر مربع في مدينة سلمان الصناعية، ألف م 16مساحتھا 

 ن اإلنتاج سوف يتم تسويقه في المنطقةوإحيث من المتوقع تنفيذ المشروع خالل سنتين يتم بعدھا اإلنتاج، 
وكذلك األسواق العالمية، حيث أنه تم اإلتفاق مع إحدى الشركات األوروبية الكبرى للتوزيع في السوق 



سيكون حدى الشركات للتسويق في بعض دول شرق آسيا، كما وروبي، باإلضافة الى اإلتفاق مع إاأل
ن أللمشروع أھمية إقتصادية كبيرة للمملكة من حيث نوعية وحجم التصدير من المواد المنتجة، كما 

التي سيوفرھا المشروع سوف يوفر فرص وظيفية بمواصفات عالية للبحرينيين، ناھيك عن حجم األعمال 
تور خالد الشكر والتقدير ، كما قدم الدكالمشروع للشركات الصغيرة التي توفر الخدمات المختلفة للمشروع

ً في المملكة، وأيضاً  ً إقتصاديا لجميع المسئولين اللذين أبدو التعاون والدعم لھذا المشروع اللذي يعتبر معلما
  . قدم الشكر لألمير سلطان بن فھد بن عبدالعزيز لدعمه المعنوي والمادي للمشروع

   


