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   مليار دوالر 1.8بقيمة  ويستشيستر مقاطعة في ريجينيرون  لشركة  األساس حجر وضع عن تعلن هوكول الحاكمة
  

  على وظيفة 1,000 يوفر مما  هدسون،  مدينة  وسط منطقة في التوسع بصدد نيويورك في الحيوية  للتكنولوجيا شركة  أكبر 
  سنوات خمس  مدار

   
  

أعلنت الحاكمة كاثي هوكول اليوم عن وضع حجر األساس لمرافق األبحاث والتصنيع قبل السريري والدعم التي تم اإلعالن  
( في حرم مقاطعة ويستشيستر التابع للشركة في  Regeneronمليار دوالر لشركة ريجينيرون ) 1.8عنها مسبقًا بقيمة 

هذه الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية التي تبتكر وتصنع األدوية التي تغير حياة األشخاص الذين يعانون تاريتاون. 
فرصة عمل جديدة بدوام كامل وذات مهارات عالية في منطقة وسط   1,000من أمراض خطيرة، تلتزم بخلق ما ال يقل عن  

وسع ريجينيرون المستمر في والية نيويورك، تدعم وكالة إمباير ستيت  هدسون على مدى السنوات الخمس المقبلة. لتشجيع ت
القائم على األداء،   Excelsior Jobsمليون دوالر من اإلعفاءات الضريبية لبرنامج  100للتطوير المشروع بما يصل إلى 

الواليات الثالث قبل أن بما يتوافق مع أهداف التوظيف للشركة. نظرت شركة ريجينيرون في عدة مواقع محتملة في منطقة 
  تتخذ قرارها بشأن التوسع في منطقة وسط مدينة هدسون.

  
"نيويورك رائدة في صناعة علوم الحياة ويرجع ذلك جزئيًا إلى عقود من االستثمار والعديد من التطورات العلمية الرائدة في 

ة على مدى سرعة وفعالية ريجينيرون في  أحد األدل COVID-19. "لقد كانت أزمة قالت الحاكمة هوكول ريجينيرون،"
القدرة على نشر محرك اكتشاف األدوية وتطويرها ضد األمراض المدمرة. لقد أنقذ عمل ريجينيرون بال شك عدًدا ال يحصى 
من األرواح في نيويورك وفي جميع أنحاء الواليات المتحدة، ونحن فخورون بأن ريجينيرون ستستمر في خلق وظائف جيدة 

ثمار في منطقة وسط هدسون حيث تعمل على تحقيق اختراقات إضافية ضد األمراض المسببة للعمى والسرطان واالست
  واألمراض الوراثية وأكثر من ذلك."

  
"لقد كنا شركة   قال رئيس شركة ريجينيرون والرئيس التنفيذي، الطبيب الحاصل على درجة الدكتوراه، ليونارد س. شاليفر:

فخورة في نيويورك منذ بدايتنا منذ أكثر من ثالثة عقود، وخالل هذه الفترة اخترعنا تقنية اكتشاف األدوية الرائدة في الصناعة 
عتمدة بالكامل من إدارة الغذاء والدواء األمريكية في مختبراتنا. لعبت والية نيويورك دوًرا وطورنا عشرة أدوية معتمدة أو م

مهًما في نجاحنا من خالل االعتراف المستمر بقيمة االبتكار، وتعزيز قطاع الطب الحيوي الشامل والديناميكي، والمساعدة في  
  جذب أفضل المواهب إلى المنطقة."

  
 جديدة مختبرات إضافة اآلن الجارية التوسع خطة وتشمل ريجينيرون، شركة في والتطوير للبحث  ي رئيس مقر هي  تاريتاون
  إلى يصل ما  وتجهيز  وبناء  تصميم  المشروع هذا سيشمل مكتبية. اتومساح  السريري  قبل والتصنيع العمليات تطوير وأجنحة
   مربع. قدم 900,000 حوالي اإلجمالية تهامساح تبلغ مركزية مرافق ومحطة للسيارات مرائب  وثالثة مبان   ثمانية

  
تُقدر  . 2027من المتوقع أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين على مدى ست سنوات، ومن المتوقع أن يكتمل البناء في عام  

مليار   2مليون دوالر، مع ما يقرب من  283.3المنافع المالية المباشرة وغير المباشرة للوالية والحكومة المحلية بأكثر من 
  دوالر من الفوائد االقتصادية المقدرة لوالية نيويورك.

  
دوالر في   250,000ويورك في مدينة نيويورك، وفي العام التالي، استثمرت والية ني 1988تأسست ريجينيرون في عام 

الشركة. واليوم، تُعد شركة ريجينيرون أكبر شركة للتكنولوجيا الحيوية في والية نيويورك، وإحدى الشركات الكبرى واألكثر  



إنتاجية على مستوى العالم. وتُصنف الشركة بشكل مستمر كأفضل شركة في صناعة المستحضرات الصيدالنية البيولوجية 
  شركة أهلية تهتم بالمجتمعات المحلية في البالد. 50، وتندرج ضمن أكثر (Scienceس )ساين وفقًا لمجلة 

  
"ريجينيرون شركة تابعة لوالية  قالت هوب نايت، مفوضة وكالة إمباير ستيت للتطوير والرئيسة والمديرة التنفيذية:

نيويورك، تتمتع بسجل حافل بالنجاحات في إحداث تطورات منقذة للحياة تعود بالنفع على العالم بأسره. باإلضافة إلى ذلك، 
ريجينيرون هي شركة مستثمرة في المجتمعات المحيطة وموظفيها. لن تستمر ريجينيرون في تحقيق نمو اقتصادي كبير في  

   هدسون فحسب، بل ستستمر في كونها شريًكا مجتمعيًا جيًدا في المنطقة."منطقة ميد 
  

"يعتبر وضع حجر األساس لتوسيع شركة ريجينيرون هنا   قالت زعيمة األغلبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت كوزينز:
 1,000مليار دوالر وفرص العمل وعددها   1.8سيكون الستثمارها البالغ في ويستشستر خطوة رائعة إلى األمام لمنطقتنا. 

التي سيتم إنشاؤها تأثير اقتصادي كبير باإلضافة إلى العمل الحاسم الذي ستستمر في القيام به لمساعدة أولئك الذين يعانون من  
، وأنا أتطلع إنجاز هذا COVID-19فحة العديد من الحاالت الطبية واألمراض. كانت ريجينيرون أيًضا رائدة وطنية في مكا

 المشروع." 

  

"إن التوسع في ريجينيرون، رائدة التكنولوجيا الحيوية في مقاطعة  قال عضو مجلس الشيوخ عن الوالية بيتر هاركهام: 
ا على أن ويستتشستر، بمساعدة االستثمار المستمر للوالية في نمو األعمال التجارية وخلق فرص العمل، يمثل دلياًل قويً 

االنتعاش االقتصادي الملحوظ بعد الوباء في نيويورك يجري على قدم وساق. من خالل العمل معًا، يعمل الشركاء في  
  القطاعين العام والخاص على إحياء إرث وادي هدسون في التصنيع ذي الشهرة العالمية."

  

وهي في الوقت نفسه، محرك   - تقدم ريجينيرون كليهما  "يتطلب الطب الحديث أحدث العلوم. قال عضو الجمعية توم أبيناتي:
اقتصادي رئيسي في منطقتنا. توفر ريجينيرون عدًدا هائالً من الوظائف على كل مستوى وتولد نشاًطا اقتصاديًا إضافيًا كبيًرا.  

  سيجلب هذا التوسع المزيد من الشيء ذاته."

  

: "تفخر مقاطعة ويستشستر بكونها موطنًا ألكبر شركة تكنولوجيا قال جورج التيمر، المدير التنفيذي لمقاطعة ويستشستر
ريجينيرون. تنمو ريجينيرون وتشكل مستقبل صناعة المستحضرات الصيدالنية الحيوية وبذلك تضيف   -حيوية في نيويورك 

لحاكمة كاثي هوكول على قيادتها وبعد نظرها في دعم التوسع بما يصل إلى  أشكر ا وظائف بدوام كامل وذات مهارات عالية.
نتطلع جميعًا إلى رؤية ما ستفعله   القائم على األداء. Excelsior Jobsمليون دوالر في اإلعفاءات الضريبية لبرنامج  100

 ريجينيرون بعد ذلك." 

  
"يعد التوسع في حرم ريجينيرون من أهم مشاريع التنمية االقتصادية في تاريخ   قال بول فاينر، المسؤول عن بلدة غرينبرغ:

مدينة غرينبرغ. باإلضافة إلى ذلك، تحقق ريجينيرون اختراقات وتطورات كبيرة في مجال علوم الحياة وتحسين حياة سكان  
لحاكمة هوكول وفريقها في وكالة إمباير ستيت للتطوير على النهوض بهذا المشروع نيويورك في هذه العملية. أود أن أشكر ا

  المهم."
  

"تفخر بلدة ماونت بليزانت بامتالكها ريجينيرون كشركة مصنعة  قال كارل فولجنزي، المسؤول عن بلدة ماونت بليزانت: 
وبنجاح على مر السنين وتقدم العديد من فرص العمل   رئيسية ومنشأة للتكنولوجيا الحيوية في مدينتنا والتي توسعت باستمرار

نتطلع إلى نموهم في المستقبل ونتطلع إلى الشراكة معهم من أجل مستقبل أكثر إشراقًا في   والتي وسعت قاعدة ضرائبنا.
  المستقبل."

  
###  
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