
 فاین الصحیة القابضة تعین أحمد الفخراني رئیسًا تجاریًا لمصر

 

وصناعة العامة الصحة مجال في الرائدة المجموعات إحدى القابضة، الصحیة فاین مجموعة عینت :2020 أغسطس 25                  الثالثاء

رؤى من به یتمیز لما الفخراني تعیین جاء وقد بمصر. للمجموعة تجاریًا ورئیسًا عامًا مدیرًا الفخراني أحمد الصحي،                    الورق

سیمكنه الذي األمر والمتفاني، الجاد العمل من طویلة سنوات حصیلة بمثابة جمیعها تعتبر متنوعة وخبرة ابتكاري ونهج                   مستنیرة

 من المساهمة في تعزیز إرث المجموعة المشهود له عالمیًا نحو المزید من االبتكار والنجاح.

 

بتمیز المیزانیات إدارة عن فضًال ببراعة، والمبیعات التسویق عملیات إدارة في المهنیة مسیرته خالل نجح قد الفخراني وكان                    هذا

بكونه التفرد من الفخراني تمكن االستثنائیة، وخبرته مهاراته وبفضل واألسواق. والمنتجات بالزبائن یتعلق فیما كبیرة معرفة                  مع

في والتوسع اإلقلیمي المستوى على المجموعة بنشاط النهوض على عالیة قدرة مع المنصب ذلك لشغل األمثل االستراتیجي                   القائد

 القطاع التجاري.

 

بارزة مناصب عدة شغل حیث المهنیة، بمسیرته التقدم في خاللها نجح الزمان من عقدین من ألكثر تمتد بخبرة الفخراني                     ویتمتع

المدیر منصب آخرها كان وأوروبا، وأفریقیا األوسط الشرق منطقة في المرموقة الجنسیات متعددة الشركات من عدد                  في

 التجاري لشركة فیلیب موریس في مصر ودول المشرق العربي، كما أنه عمل في السابق في شركتي كوكاكوال ولوریال.

 

فاین مجموعة في "یسعدنا الفیرتي: مایكل جیمس القابضة، الصحیة فاین لمجموعة التنفیذي الرئیس قال المناسبة،                 وبهذه

مصر في أعمالنا تطویر في بارزًا دورّا سیلعب بأنه ثقة كلي المجموعة. في القیادة لفریق قیمة كإضافة بالفخراني                    الترحیب

العمل إلى نتطلع عامًا. 21 من ألكثر تمتد والتي بها، یتمتع التي المتنوعة للخبرة نظرًا السوق في للصناعة كقادة مكانتنا                      وتوطید

 معًا وتحقیق المزید من اإلنجازات والنجاحات الممیزة".
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 حول مجموعة فاین الصحیة القابضة:

المبتكرة التعقیم وحلول الصحي الورق منتجات صناعة في الرائدة المجموعات إحدى القابضة"، الصحیة "فاین مجموعة                 تخدم

أن في تتمثل طموحة رؤیة مع العالم حول دولة 80 من أكثر في المستهلكین أفریقیا، وشمال األوسط الشرق منطقة مستوى                      على

لعدد وفقًا أعمالها تأدیة على المجموعة وتحرص الدوران. سریعة االستهالكیة السلع قطاع في الرائدة العربیة المجموعة                  تصبح

برامج في والریادة اإلنتاجیة، عملیاتها علیها تقوم التي المتطورة والتكنولوجیا االستدامة، مبادئ أبرزها من الركائز،                 من

على مشتملة المنتجات، من متنوعة باقة المجموعة وتقدم الجوائز. على والحائزة الجودة عالیة والمنتجات المجتمعیة،                 المسؤولیة

الورقیة والخامات السن، كبار وحفاضات األطفال، وحفاضات التوالیت، وورق والمطبخ، المائدة وورق الوجه،               منادیل

مستلزمات إلى باإلضافة والمؤسسات، للشركات المتكاملة الصحیة والحلول الضخمة، الورق كروالت التحویلیة              للصناعات

 الحمایة والوقایة الشخصیة.

 


