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AFRIC@TECH, VIVA TECHNOLOGY 2019  
  سانوفي تعطي االنطالقة لثالثة تحديات أمام الشركات الناشئة اإلفريقية لالبتكار في مجال الصحة 

  
 

سانوفي،  شركة، 2019مايو  18إلى  16من  التي ستنعقد في باريس VivaTechبمناسبة ـ  2019يناير  21الدار البيضاء ـ في 
اإلفريقية، من أجل إيجاد حلول ابتكارية لتحسين الولوج أمام الشركات الناشئة تحديات  3تطلق البتكار في إفريقيا، لفاعل أساسي 

  ي في دول القارة اإلفريقية. حالص البيئيوتحويل النظام  العالج إلى
  

ال ، وذلك رغبة منها في ابتكار حلول الغد في مجهذه التحديات الثالثة إلى تحديد وانتقاء ومساندة أفضل الشركات الناشئة تسعى
نجاز إل ابتكاراجرأة و جسد إرادة سانوفي في المساهمة على الصعيد المحلي، بدعم المقاولين األكثرتوتالصحة في القارة اإلفريقية. 

  مشاريعهم.   
  

ظام بيئي للصحة ن من أجل إرساءلتحديات الثالثة في استراتيجية سانوفي لمساندة وتحفيز االبتكار في القارة اإلفريقية، وتندرج ا
  كافة الفاعلين في القطاع: السلطات العامة، المقاوالت الخاصة، الشركات الناشئة، الخ.  إدماجلصالح المرضى، مع 

  
  في الوقت  .التوعية والتشخيص وعالج المرضى المعانين من داء السكري حلول لتحسينيتمثل التحدي األول في تقديم

ع معظم بعد التشخيص، ال يخضوإصابتهم. ال يدركون في إفريقيا  الراهن، أزيد من ثلثي البالغين المعانين من السكري
عجز البنى التحتية الطبية ، ندرة الموارد المالية،  العالجالولوج إلى  قلةالمرضى ألي عالج أو مراقبة، أساسا بسبب 

  المرضى.     في توعيةنقص و
  عن  و البحتتدبير سلسلة التزويد و كيفية تحسين الولوج إلى األدوية في المناطق النائية، يرتكز التحدي الثاني على

 أفضل للمرضى، حتى في المناطقلرعاية حلول ابتكارية ومشخصة،  بلورةيمكن هذا التحدي من س. حلول األداء البديلة
األكثر عزلة. تبحث سانوفي عن وسائل التنمية لقطع "الكيلومتر األخير" عبر التجارة اإللكترونية، البيع المباشر في 

 الصيدلية، البيع المباشر للمريض، الخ.  
  ،في مجال الصحة الضخمة  للمعلوماتستعمال أفضل المساعدة صناع القرار كيفية رهان التحدي األخير  يشكلوأخيرا

. يهدف هذا التحدي إلى تحديد الحلول الرعاية الصحيةلمعرفة وتوقع األمراض، ألغراض البحث وتحسين تدبير 
 للمساعدة على اتخاذ القرار وتقييم الشراكات بين القطاع العام والخاص. 

  
باقتراح حلول تناسب هذه التحديات الثالثة. الشركات المختارة  Afric@Tech "ندعو الشركات الناشئة المغربية للمشاركة في

. سوف Viva Technologyللقارة اإلفريقية ضمن، وهو فضاء مكرس Afric@Techفي سياق مدعوة لتقديم حلولها االبتكارية 
 صرحيمكنها عرض حلولها أمام الجمهور"، تدافع عن مشاريعها أمام لجنة تحكيم مؤلفة من ممثلي سانوفي ومهنيي القطاع، و

        أمين بن عبج الرازق، المدير العام ألنشطة سانوفي في المغرب وتونس وليبيا. 
  

دليل ملموس على معايير:  5ستختار لجنة من المهنيين الشركات الناشئة الفائزة في فبراير. وسيتم تقييم الشركات الناشئة حسب 
 ة وتجربة كفاءات وخبر السوق ونموذج العمل، إمكاناتإفريقي على األقل، نضج المشروع، مالئمة الحل،  ئج اإليجابية في بلدالنتا

  ، وأخيرا الدالئل العلمية، إذا انطبقت.طاقم الشركة
  



إلدالء ال على اإلنترنيت. يمكن للمرشحين ييعتبر طلب المشاريع هذا مجانيا ومفتوحا أمام الجميع. يمكن ابتداء من اآلن التسج
     .2019فبراير  15إلى غاية  على اإلنترنيت همبملف

  
  للمشاركة، زوروا منصة االستعالم والتسجيل: 

.africa?lang=en-in-https://challenges.vivatechnology.com/en/challenges/sanofi 
 

منها لاللتحاق برواق سانوفي في الفضاء المخصص  10شركات ناشئة وتم اختيار لملفا  190، حصلت سانوفي على 2018في 
  .VivaTech ضمن  Afric@Techلمبادرة 

 
 
 

 
 نبذة عن سانوفي 

تتجلى مهمة سانوفي في مساندة النساء والرجال الذين يواجهون مشاكل صحية. وبوصفها مقاولة صيدلية حيوية عالمية مختصة 
في صحة اإلنسان، فإنها تعمل على الوقاية من األمراض بفضل لقاحاتها وباقتراح عالجات ابتكارية. نساند جميع األشخاص سواء 

  األشخاص المعانين من أمراض مزمنة. المصابين بأمراض نادرة أو ماليين 
  بلد االبتكار العلمي إلى حلول صحية في جميع أرجاء العالم.  100في أزيد من  100.000تحول سانوفي ومستخدميها 

  ، بعث نفس جديد في الحياة. Empowering Lifeسانوفي، 
www.sanofi.com   

  
 نبذة عن سانوفي في إفريقيا 

رعاية  تحسينتعتبر إفريقيا قارة متعددة األوجه، والتي تواجه مشاكل صحية هامة تستدعي مناهج صحية حيوية وابتكارية ل
سنة بوضع خبرتها ومعارفها وتجربتها لخدمة الشعوب اإلفريقية  50سانوفي في إفريقيا منذ أكثر من تلتزم  ومساندة شعوبها.

سواء تعلق األمر بالوقاية من المرض أو لمستمر عن مقاربات ابتكارية ومالئمة لتحسين الولوج إلى األدوية والعناية. والبحث ا
  عالجه، تدمج سانوفي إفريقيا آخر التكنولوجيات المتوفرة لجعل ابتكاراتنا وخدماتنا في متناول الجميع في القارة اإلفريقية. 

 

 المغرب في سانوفي عن نبذة
  سنة. 50سانوفي الرائد الصيدلي في المغرب منذ أكثر من توجد 

تتمثل أنشطة سانوفي في المغرب في تسجيل وإنتاج وتوزيع وتسويق الحلول العالجية المرتكزة على حاجات المرضى في أهم 
  لعموم.المحاور العالجية: داء السكري والطب القلبي الوعائي، الطب العام، األمراض النادرة، اللقاحات، وصحة ا

  .ASAQكما تتوفر سانوفي المغرب على نشاط اإلنتاج والتصدير نحو إفريقيا جنوب الصحراوية، وخاصة مضاد المالريا 
www.sanofi.com 

 
 

  العالقات مع الصحافة 
  عزيز يوسفي مالكي

 مدير التواصل والمسؤولية االجتماعية للمقاوالت
 199 357 61 6 212 00 الهاتف: 

Aziz.yousfimalki@sanofi.com 

 
 
 

  
 


