بيان صحفي  -الجزائر

رأفت حنين ـ المدير العام الجديد لسا نوفي في الجزائر
الجزائر العاصمة (الجزائر)ـ  06أكتوبر  2019ـ أعلنت سانوفي عن تعيين السيد رأفت حنين في
منصب ا لمدير العام و ذلك منذ تاريخ الثاني من سبتمبر  2019و ذلك خالفا للسيد هيثم شريتح
 ،الذي سيتولى مهاما جديدة في مجمع سانوفي بعد ثالث سنوات في الجزائر .رأفت حنين
خريج جامعة ماكجيل في مونتريال (كندا) .اكتسب خبرة دولية في كل من أوروبا (فرنسا ،
سويسرا) والواليات المتحدة ،كندا ،و في الشرق األوسط  ،متمتّعا بخبرة قوية في الصناعة
الصيدالنية في مجاالت عالجية مختلفة مثل األورام  ،الطب الباطني السكري والتخثر .انضم رأفت
حنين إلى شركة سا نوفي عام  2002وشغل العديد من المناصب المهمة داخل المج ّ
مع و من
بينها منصب مدير في القسم العام لعالجات األورام و كذا منصب مدير القسم العام لعالجات
السكري وآخ ُرها مدير العمليات أورآسيا والشرق األوسط.

و على إثر تعيينه ،أعلن السيد رأفت حنين:

"أنا ج ّ
د سعيد وفخور بهذه التجربة الجديدة في هذا البلد الجميل ،الجزائر .شركة سانوفي
الجزائر مهم ج ًدا للمجمع وله دور جوهري في ازدهار شركتنا في إفريقيا" .
قبل أن يضيف" :يجدر التذكير بالتزام سانوفي المتواصل في الجزائر و خاصة في مجال اإلنتاج
ي منذ ما يقارب العشرين عاما و ذلك من خالل ثالث وحدات صناعية ،إضافة إلى التزامنا
المحل ّ
ي ،الشراكات عالية المستوى في العديد من المجاالت  ،وأخيرا
المتواصل في التكوين الطب ّ
توظيف أزيد من  900شخص سعيا منّا لخدمة المرضى الجزائريين .طموحي هو مواصلة مشاريع
والتزامات شركة سانوفي في الجزائر بهدف رفع مستوى عمالنا إلى أفضل مستوياتها وتثمين
ً
ً
وشريكا
شريكا في مسار صحة المرضى
جميع شراكاتنا في الجزائر .سنواصل مهمتنا ،كوننا
مرجعيا ف ّعاال لجميع الجهات الفاعلة في قطاع الصحة في الجزائر ".
و ختم رأفت حنين ،المدير العام لسانوفي الجزائر قائال  ":أقدم تشكراتي للسيد هيثم شريتح
ُ
على العمل الذي قام به خالل الثالث سنوات الماضية كما أهنّئه على تعيينه في منصب جديد
في سانوفي".
نب حول سانوفي في الجزائر

سانوفي شريك في برنامج الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين منذ حوالي  30عا ًما  ،مش ّغال ما يفوق  900موظف في الجزائر.
نحن ملتزمون مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الصحة من خالل شراكات رفيعة المستوى في العديد من المجاالت :توفير
الحلول الصحية،الوقاية وتشجيع البحث ،التعليم الطبي المتواصل و اإلدماج الصناعي .توفر سانوفي للمرضى الجزائريين منتجات
مبتكرة في أكثر من  135تخص ً
صا مختل ًفا منها مرض السكري ،ارتفاع ضغط الدم ،أمراض القلب واألورام ،التخثّر ،الطب النفسي
واألعصاب والطب العام وكذلك في مجال اللقاحات من خالل سانوفي پاستور و األمراض النادرة من خالل سانوفي جانزيم.

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