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سانوفي تد ّشن في سيدي عبد هللا أكبر مجمّع صناعي صيدلي في
إفريقيا
معها الصناعي
الجزائر  11أكتوبر - 2018أعلنت شركة سانوفي الجزائر عن االفتتاح الرسمي لمج ّ
الصيدلي في سيدي عبد هللا ،باستثمار يفوق  85مليون يورو ( 10.6مليار دينار جزائري) ،إذ ي ّعد
مع الصناعي
مع سانوفي لإلنتاج و التوزيع الصيدلي في إفريقيا .من خالل المج ّ
هذا المنشأ أكبر مج ّ
هذا ،تثبت سانوفي التزامها منذ  27سنة اتجاه المرضى الجزائريين و جميع العاملين في قطاع
الصحة في الجزائر.
مع بحضور السيد يوسف يوسفي ،وزير الصناعة و المناجم و ذلك في قطب
تم تدشين المج ّ
البيوتكنولوجيا و الصيدلة للمدينة الجديدة سيدي عبد هللا بالجزائر العاصمة.
مع على مساحة تفوق ستة هكتارات منها  3،5هكتار مخصصة لإلنتاج ،التوزيع والتخزين
يتربّع المج ّ
مع الصناعي الهام بقدرة إنتاجية تزيد عن  100مليون وحدة في السنة ،إذ أنه
و يتمتّع هذا المج ّ
سيغطي حوالي  100نوع من المنتجات الصناعية في تخصّصات عالجية مختلفة منها السكّري،
أمراض القلب ،األعصاب و عالج األلم .وستقوم شركة سانوفي ،الرائدة في سوق األدوية في
الجزائر ،بزيادة إنتاجها المحلي تدريجياً بنسبة  ٪80مقابل ال  ٪65الحالية.
وقد صرّح فيليپ لوسكان ،نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الصناعية العامة لسانوفي" :يمثل هذا
المشروع أكبر استثمار لشبكة سانوفي الصناعية في أفريقيا .إنه يبرهن على تفوقنا الصناعي
والتزامنا بإتاحة ابتكاراتنا الصيدالنية في جميع أنحاء العالم".
كما قال أوليفييه شارميل  ،نائب الرئيس التنفيذي لقسم الطب العام واألسواق الناشئة لسانوفي:
"يعد هذا االستثمار التزام رئيسي لسانوفي .و بموجبه ،فإننا نجدد شراكتنا الطويلة في الجزائر
ونظهر تصميمنا على وضع هذا البلد في صميم جهودنا لدعم المرضى في مسارهم الصحي.
يعتبر هذا المجمع المتكامل أحد المواقع الصناعية النادرة في الجزائر التي تجمع بين اإلنتاج والتوزيع
على حد سوى ،مما يسمح بتحسين الخدمات اللوجستية و تلبية أعلى معايير الجودة الدولية.

وأضاف هيثم شرايتح ،المدير العام لسانوفي الجزائر":إن إنشاء هذا المجمّع الصناعي هو أفضل ما
يلخّص التزام سانوفي الطويل األجل في الجزائر إلى جانب السلطات و أخصائيي الصحة ،كونه
شريكا في مسار الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين".

نبذة عن سانوفي في الجزائر
سانوفي هو شريك مسار الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين منذ أكثر من  27سنة ،موظفا مايزيد
عن  900عامل .نحن ملتزمون مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الصحة من خالل شراكات رفيعة
المستوى في العديد من المجاالت :تقديم حلول صحية ،الوقاية ،تدعيم البحث ،التكوين الطبي
المستمر واإلدماج الصناعي.
صا مختلفًا مثل
تقدم شركة سانوفي للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من  135تخص ً
السكري وارتفاع ضغط الدم ،أمراض القلب ،األورام ،التخثر ،طب النفس ،األعصاب والطب العام ،
وكذلك في مجال اللقاحات عن طريق سانوفي پاستور و األمراض النادرة عن طريق جانزايم.

نبذة عن سانوفي
مهمة سانوفي هي مرافقة كل شخص يواجه مشاكل صحية .كوننا شركة عالمية متخصصة في المستحضرات
دة من خالل لقاحاتنا و نسهر على توفير
الصيدالنية البيولوجية و صحة اإلنسان ،فإننا نسعى إلى اجتناب أمراض ع ّ
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.
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