فيفاتيك  :2019سانوفي تستقبل  11شركة إفريقية ناشئة
من بينها  1شركة ناشئة جزائرية
الجزائر العاصمة  13ماي  :2019من  16إلى  18ماي  2019في باريس ،تستضيف شركة سانوفي  11شركة ناشئة
في فيفاتيك الذي يعتبر الملتقى الدولي للشركات الناشئة و القيادية لالحتفال باالبتكار في العاصمة الفرنسية باريس.
مرشحة
للعام الثاني على التوالي ،تلقت سانوفي استجابة كبيرة للتحديات المقترحة مع ما يزيد عن  220شركة ناشئة
ّ
من إفريقيا.
 1شركة جزائرية ناشئة مختارة ة في سياق التحديات التي أطلقتها شركة سانوفي


تم اختيار آكيناتيك من بين  163شركة ناشئة حول العالم الستجابتها للتحدي الذي أطلقته سانوفي "كيفية
تسريع عملية تشخيص المرضى الذين يعانون من مرض نادر وإحالتهم إلى مراكز الخبرة" إ ذ ستقدم آكيناتيك حل ّها
أمام هيئة محلفين من الخبراء و عرض حلولها أمام حضور فيفاتيك في باريس.



آكيناتيك هي شركة ناشئة في مجال علم خدمة البيانات ) DSAAS (Data Science As a Servicesوهي تقوم
بتطوير حلول رقمية ذكية ومتخصصة في رقمنة العمليات التجارية .يتكون المشروع المقدم من حل يسمى "ا آي"
 A-EYEو الذي يسمح بتصور بيانات األمراض النادرة  ،والهدف من هذا الحل هو تسريع تشخيص األمراض النادرة
وإحالتها نحو مراكز العالج المتخصصة.
سانوفي تختار 10شركات إفريقية ناشئة
في سياق التحديات الثالثة الخاصة بالقارة األفريقية  ،استجابت  222شركة ناشئة ألحد التحديات التي أطلقتها
سانوفي .وفقا لخمس معايير ،اختيرت  10شركات ناشئة :دليل ملموس على النتائج اإليجابية في بلد واحد على
األقل في أفريقيا ،نضج المشروع  ،أهمية الحل  ،إمكانات السوق وتبنّي التسويق  ،المهارات  ،الخبرات و تجربة
الفريق وأخيرا األدلة العلمية إن وجدت.




التحدي األول :توفير الحلول لتحسين التوعية ،التشخيص و رعاية المرضى المصابين بداء السكري.

ل المعلومات ،التحفيز والدعم ل لمرضى في المناطق الصعبة  ،ثم تقدم هذه
 كيهياال( :كينيا) :يوفر الح ّ
البيانات إلى مراكز الصحة العمومية لمكافحة األوبئة.
 مزبوط (مصر) :تم تطوير هذا الحل قصد تمكين مرضى السكري من التحكم في مرضهم ،تتبع وتحليل
ومراجعة وإرسال بياناتهم بالتفصيل
 وا ل نيو مي (نيجيريا) :يقوم بتقييم المخاطر الصحية لألشخاص باستخدام خوارزمية استشارية بشأن
رفاهيتهم ،صحتهم وإنتاجيتهم
 سوسو (بنين ،كوت ديفوار) :شركة ديناميكية ومبتكرة تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الصحية لعائالت
الالجئين األفارقة
التحدي الثاني :الوصول إلى الرعاية الصحية واألدوية في المناطق النائية  ،من إدارة سلسلة التزويد إلى حلول
الدفع البديلة.
 هيلو ماد (رواندا) :هي خدمة طبية رقمية تربط المرضى من منازلهم باألطباء .كما توفر األدوية للمرضى
المصابين بأمراض مزمنة.
 لييزا هيلث (جنوب إفريقيا) :شركة لوجستية تقدم أدوية للمصابين باإليدز والسكري و أدوية مكافحة
السرطان.
 يداوي (مصر) :هي صيدلية عبر اإلنترنت لطلب األدوية ومستحضرات التجميل من خالل تطبيق جوال ثم
استعادتها من الصيدليات الشريكة.

 التحدي الثالث :تحدي استخدام البيانات الضخمة للتعرف على األمراض والتنبؤ بها ألغراض البحث وتحسين إدارة
الرعاية الصحية.
ل من تحديد أولويات المجتمعات وتحسين
الح
هذا
يسمح
تشاركية،
منهجية
خالل
من
(مصر):
شمسية

ّ
النظام الصحي باجتناب عيوب العمليات المتمركزة.
دمي الرعاية
 پولس (مصر) :تطوّر حلول التطبيب عن بعد و تجهيز سيارات اإلسعاف و المستشفيات و لمق ّ
و كل من يقدم خدمات طبية عن بعد.
 أحميني (تونس) :هو حل يسمح للنساء الالئي يعشن في المناطق الريفية باالنضمام والمساهمة في
الضمان االجتماعي عن ُبعد عبر الهاتف المحمول وبطريقة مبسطة للغاية.
ستحظى الشركات الناشئة الفائزة من مشروع دعم من قبل فرق سانوفي المحلية و ذلك قصد دعم نموّهم و طموحهم.

سانوفي ،ممثل االبتكار
بتواجدها في فيفاتيك ،تؤكد سانوفي استعدادها لدعم جيل جديد من روّاد األعمال الموهوبين و ذوي الجرأة المهتمين
برفع التحديات للحفاظ على الصحة وتحسينها في المجتمعات اإل فريقية .مع هؤالء ،تريد سانوفي تقديم حلول ملموسة
لظهور مشكالت صحية جديدة مثل االنتقال إلى األمراض غير المعدية مثل السرطان و السكري أو ارتفاع ضغط الدم  ،مع
االستمرار في مكافحة األمراض المعدية التي ال تزال تشكل تهديدا خطيرا لجميع سكان المعمورة.
منذ أكثر من  50عا ًما  ،التزمت سانوفي بوضع كل خبرتها ومعرفتها في خدمة الشعب اإلفريقي ،ساعية باستمرار إلى
اتباع أساليب مبتكرة ومتكيفة لتحسين الوصول إلى األدوية والرعاية ،سواء كان األمر يتعلق بالوقاية من األمراض أو عالجها.
ل القارة السمراء.
تدمج سانوفي أحدث التقنيات المتاحة لجعل ابتكاراتها وخدماتها في متناول ج ّ
تابعونا على التويتر@sanofi:
على لينكدإينhttps://www.linkedin.com/company/1642/:

حول سانوفي
مهمة سانوفي هي مرافقة كل شخص يواجه مشاكل صحية .كوننا شركة عالمية متخصصة في المستحضرات
دة من خالل لقاحاتنا و نسهر على
الصيدالنية البيولوجية و صحة اإلنسان ،فإننا نسعى إلى اجتناب أمراض ع ّ
توفير تشكيلة واسعة من األدوية المبتكرة .سانوفي ترافق أولئك الذين يعانون من أمراض نادرة بنفس األهمية
التي توليها لماليين المصابين بأمراض مزمنة.
بقوة عاملة تفوق  100.000موظف موزعين في  100بلد عبر العالم ،تسهر سانوفي على تحويل ابتكاراتها
العلمية إلى حلول صحية ناجعة في كل ربوع العالم.
سانوفي ،الحياة بكل قوّتها
اتصال الصحافة: Rym.fettouche@sanofi.com
+ 213 (0) 982 400 220

