نستله الشرق األوسط
ٌ
لمحة عن تقدمنا في التزاماتنا للتأسيس لقيمة مشتركة

نظرة عن
نــســتــلــه
الــشــرق
األوسط

بــدأت رحلــة نســتله منــذ  150عامــا مــع الكيميائــي هنــري
نســتله ،الــذي قــام بتطويــر “فاريــن الكتيــه“ ،أول تركيبــة
حليــب لألطفــال مصنوعــة مــن الحبــوب إلنقــاذ حيــاة
ٍ
طفــل يعانــي مــن ســوء تغذيــة .ومنــذ ذلــك الحيــن
ٍ
أصبحــت التغذيــة فــي قلــب أعمــال نســتله.

إيف منجارد
رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي
نستله الشرق األوسط،

مـصـنـعـ ًا

يعــود إرث وتاريــخ نســتله الشــرق األوســط إلــى أكثــر مــن
أســس
 80عامــا أي منــذ عــام  ،1934حيــث قمنــا ببنــاء
ٍ
مــن الثقــة والمصداقيــة مــع النــاس فــي المنطقــة،
وســعينا إلــى تحقيــق مهمتنــا العالميــة لتحســين جــودة
ـتقبل صحــي أكثــر.
حيــاة النــاس والمســاهمة ببنــاء مسـ
ٍ
وفــي الشــرق األوســط ،نســعى إلــى تقديــم مجموعــة
مــن المنتجــات اللذيــذة والصحيــة التــي تتناســب مــع
االحتياجــات المحليــة للجــودة ،الســامة ،الطعــم
والمتعــة  -مــع التركيــز علــى احتياجــات بعــض العناصــر
الغذائيــة للمســاهمة فــي تحقيــق نظــام غذائــي صحــي
لــكل الفئــات العمريــة.
ومتــوازن
ّ
نحــن نملــك القــدرات ،واألهــم مــن ذلــك نملــك العــزم
دور إيجابــي فــي المســاهمة إليجــاد الحلــول،
علــى لعــب ٍ
وينعكــس ذلــك فــي االلتزامــات التــي نســعى إلــى تحقيقها
للتأســيس لقيمــة مشــتركة فــي المجتمــع.

18
 ٢٠٠مليون دوالر
أميركي

 150عامًا
من الشغف
نحو الـتـغـذيـة

إجمالي الرواتب ومصاريف
التأمينات االجتماعية

 2،4مليار دوالر أميركي
نسبة السيدات
الـــعـــامـــالت ضـــمـــن
المناصب اإلدارية

% 24

الـتـأسـيـس
لقيمة
مـشـتـركـة

2١٠٠

 400مليون دوالر
أميركي
اسـتـثـمـارات
على مدى
 5سنوات الماضية

١١٠٠٠
ّ
موظف

مــو ّرد

هـذه األرقـام تـعـود لـنـتـائج عـام .2015

إجــمــالي مــبــيــعــات
2015

رحـلـتـنـا خـالل
الـ  150عامًا

1867

ﻗﺎم ﻫﻨﺮي ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺑﺈﻃﻼق
ﻓﺎرﻳﻦ ﻻﻛﺘﻴﻪ

1929

ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﺘﺮ ﻛﺎﻳﻲ،
ﻛﻮﻟﻠﺮ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
اﻟﺸﻮﻛﻮﻻﺗﺔ

1947

1997

أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺎﺟﻲ ﺟﺰءاً
ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻧﺴﺘﻠﻪ

1938

إﻃﻼق ﻧﺴﻜﺎﻓﻴﻪ ،أول ﻗﻬﻮة
ﺳﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

1986

اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺐ ﻧﺴﺘﻠﻪ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﻃﻼق ﻧﺴﺒﺮﻳﺴﻮ

2003

أﻋﻠﻦ ﺑﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﻴﻚ-ﻟﻴﺘﻤﺎﺛﻪ ﻋﻦ
إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻠﻪ

2012
اﻛﺘﺴﺎب واﻳﺚ
ﻧﻴﻮﺗﺮﻳﺸﻦ

1866

إﻧﺸﺎء ﺷﺮﻛﺔ أﻧﻐﻠﻮ-ﺳﻮﻳﺲ
ّ
ﻟﻠﺤﻠﻴﺐ
اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻋﻠﻰ ﻳﺪّ
اﺧﻮﻳﻦ ﺟﻮرج وﺗﺸﺎرﻟﺰ ﺑﺎﻳﺞ

1905

دﻣﺞ ﻧﺴﺘﻠﻪ وﺷﺮﻛﺔ
أﻧﻐﻠﻮ-ﺳﻮﻳﺲ ﻧﺘﺎج اﻟﺤﻠﻴﺐ
ّ
اﻟﻤﻜﺜﻒ

1934

ﺑﺪأ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮ ّزع ﺑﺒﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻧﺴﺘﻠﻪ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

1944

إﻃﻼق ﺣﻠﻴﺐ ﻧﻴﺪو اﻟﻤﺠﻔﻒ

1984

ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﺎرﻧﻴﺸﻦ

1992

ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺑﻴﺮﻳﻴﺮ ﻓﻴﺘﺎل

2001

ﺷﺮﻛﺔ راﻟﺴﺘﻮن ﺑﻮرﻳﻨﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺟﺰءاً
ﻣﻦ ﻧﺴﺘﻠﻪ ﺗﺤﺖ إﺳﻢ ﻧﺴﺘﻠﻪ
ﺑﻮرﻳﻨﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻴﻔﺔ

2005

إﻃﻼق ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ

نــسـتـلـه فـي الشرق األوسط
 13بـلـدًا؛  18مصنعًا
سوريا
إيران

العراق

الكويت

البحرين
قطر
اإلمارات العربية
المتحدة
مـصـانـع األغـذيـة
مصنع المها في دبي الجنوب
منتجات الطهي ،خلطات القهوة

عمان

المملكة العربية
السعودية

نستله دبي الصناعية في تكنوبارك
الحليب المجفف ،الشوكوالته ومنتجات الطهي
مصنع نستله إيران في قزوين
الرضع ،المشروبات
حبوب األطفال ،حليب ّ
المجففة ،وخلطات القهوة
مصانع تعبئة المياه

لبنان

اليمن

فلسطين
األردن

الـتـغـذيـة ،الـصـحـة
والـعـافـيـة

تعزيز نظام غذائي صحي وأسلوب
حـيـاة سلـيـم

بشكل متوازن
يقوم نظام نستله للتصنيف الغذائي* على مساعدتنا في وضع احتياجات المستهلكين
ٍ
حسب فئاتهم العمرية وذلك عبر تحديد كيفية تناول األطعمة المختلفة وأوقات تناولها أيضًا.
بعض من منتجاتنا
بشكل واضح في
السكر والدهون
ساعدنا هذا النظام على خفض نسب الصوديوم،
ّ
ٍ
ٍ
إن المنتجات التي ال تتوافق مع نظام التصنيف الغذائي
األكثر استهالكًا ،لكن دون التأثير على الطعمّ .
ُيعاد تصنيعها لتحقيق هدف تخفيض نسب العناصر الغذائية غير المتوافقة.

ٌ
بمعلومات
تزود السيدات الحوامل واألمهات الجديدات
بداية صحية لحياة صحية مع نستله هو
ٍ
منصة ّ
بسيطة ،تستند على األدلة العلمية ،متعلقة بالتغذية خالل فترة الحمل وكيفية اعتماد نمط حياة صحي،
وبتغذية الطفل ونموه منذ والدته وحتى عمر  3سنوات.
www.healthybabyarabia.com

الــتــزامــات 2016 - 2014

تدعيم المنتجات
بالعناصر الغذائية
الدقيقة

الملح

 8.3مليار % 10 -
حصة من المنتجات
المدعمة
ّ

السكر
ّ

% 10 -

الدهون
المشبعة
ّ

% 10 -

الدهون
الـمـتـحـولـة*
ّ

*من الـزيـوت
الـمـهـدرجـة جـزئـيـًا

تقوم مبادرة مع ًا لصحة أبنائنا بإلهام األهل على بناء وترسيخ عاداتٍ
صحية لتناول الطعام واتباع أسلوب حياة سليم عند أطفالهم.

مع نهاية عام  ،2015قمنا بتحقيق

 8مليار

برنامج نستله أجيال سليمة
يهدف برنامج أجيال سليمة إلى تعزيز العادات الصحية لتناول
الطعام والنشاط البدني بين طالب المدارس في المنطقة .حتى
اليوم وصلنا إلى  40000طفل في لبنان ،دبي ،األردن والسعودية.
كما تم إطالقه في فلسطين عام  .2016لقد أثبتت األدلة
العلمية أن هذا البرنامج أظهر تحسنًا إيجابيًا لعادات تناول
*
الطعام عند األطفال وزيادة المعرفة التغذوية لديهم.

% 10 -

إجمالي مبيع الحصص في بعض منتجات
من المنتجات
الطهي
المدعمة
ّ

% 30 -

في رقائق الفطور
لألطفال

*
إن نظام نستله للتصنيف الغذائي هو منهجية علمية وعملية إلرشادنا في
ّ
إعادة تركيب المنتجات.

% 4في بعض
المنتجات

ال تحتوي أي
مـن مـنـتـجاتـنـا
على الدهون
المتحولة
ّ

المزيد من
االعتدال
بحجم
الوجبات

المزيد من
الفواكه
والخضار

عــادات

المزيد من المزيد من
الحركة شرب المياه
والنشاط
البدني

لـجـعـل شرب الـمـيـاه اكثر متعة
#U4HK_ME

@U4HKME

/U4HKME

U4HK-me.com

*Habib-Mourad C. et al. BMC Public Health 14:940 ,2014. Habib-Mourad C. et al. Educ Health 2014,32
http://sheu.org.uk/x/eh321chm.pdf. Habib-Mourad et al. Frontiers in Public Health; April 00056- 2015.

الـمـيـاه واالسـتـدامـة
الــبــيــئــيــة

مبادرة نستله الشرق األوسط
لتوظيف الشباب
منذ 2009

%74

تـقـدمـنـا في الـتـزامـنـا
ّ
اﻟـﺘـﻮﻇـﻴـﻒ

1732

ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻦ
اﻟـ  30ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2010

51

اﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ

ﻟﻠــﺘــﻤــﻴــﺰ
ﻣــﺮﻛــﺰ ﻧــﺴــﺘــﻠــﻪ
ّ

 145ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ 38
 150ﻓﺮﺻﺔ

ﺗﻢ ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ

ﺗﺪرﻳﺐ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2014

اﻧﻀﻤﻮا ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2009

٧٠

ﻣﺘﺪرﺑ ﺗﻢ
ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﺎم
٢٠١٦

ﻓـﻌﺎﻟـﻴـﺔ ﻓـﻲ

350

 10ﺑـﻠـﺪان ﺧـﻼل 2016

50

ﻃﺎﻟﺒ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓﻲ
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﻟﺒﻨﺎن ﻋﺎم 2016

ﺷﺎﺑ ﺗﻢ

ﺗﻮﻇﻴﻔﻬﻢ ﻋﺎم 2016

انخفاض
في سحب
*
المياه

انخفاض في
استهالك
*
الطاقة

%37-

%30-

اﻟـﻤـﺰﻳـﺪ
ﻣـﻦ اﻟـﻔـﺮص

اﻟــﺪﻋــﻢ

50

%42-

%63-

زيادة حجم
اإلنـتـاج

انخفاض
في الـكمية
المطلقة
للنفايات

4400

ﺷﺎﺑ ﺗﻢ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﺧﻼل ﻋﺎم 2016
* لكل طن من المنتجات التي يتم إنتاجها في مصانع األغذية.

انخفاض في
انـبـعاث الغـازات
*
الدفيئة
السعي لتحقيق
نسبة  %0من
النفايات

Nestle-ME.com

/NestleME

@NestleME

لمعرفة المزيد حول نستله في المجتمع والتزامات التأسيس لقيمة مشتركة،
يمكنكم زيارة هذا الرابط اإللكترونيwww.nestle-me.com/ar/csv :

