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على الدفع بقوة وتسليط الضوء على أهمية الغذاء لتحسين نوعية الحياة للجميع، اليوم ولألجيال  تلتزم نستله بالعملرؤية الشركه: 
  .القادمة، للمجتمع وللكوكب الذى نعيش عليه

 

 نبذة عن شركة نستله مصر  -1

شركة نستله مصر شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة نستلة أس إيه التى يقع مقرها فى سويسرا والتي تعتبر أكبر شركة فى 
 .والتغذية العالم فى مجال الصحة

 :العالميهنبذه عن نستله 
 مليار فرنك سويسرى  91.439 2018حجم مبيعاتها لعام  •

 دوله حول العالم 189فى اكثر من  323.000حجم العمالة  •

 دوله حول العالم 85قى  413عدد المصانع  •

 عالمة تجارية 2000تمتلك أكثر من  •

 يتم بيع حوالى مليار منتج من منتجات نستله يوميآ •

 
ص عمل مصانع وتوفر فر  10بتشغيل  والشرق األوسط، فتقوم نستلهفى العالم العربى، وتحديدا فى شمال أفريقيا  تتواجد نستله

دولة وفى كل  54شخص. تباع منتجات نستله اآلن فى كل دول القارة األفريقية البالغ عددها  11000مباشرة لما يقرب من 
 با, الشرق األوسط وشمال أفريقيا(و واليوم نستله مصر هى جزء من منطقة )أور  دول الشرق األوسط.

 

. 1988المستوردين، وبدأت الشركة عملياتها فى مصر عام عن طريق  1870تواجدت منتجات شركة نستله فى مصر منذ عام 
وتوفر  شمال أفريقيا.الشرق األوسط و مصر مركزا محوريًا لمنطقة  رئيسى فى القاهرة، تعد شركة نستلهواليوم، ومن خالل مقرها ال

 مستقبل   بناء في والمساهمة الحياة جودة تحسين" وهو الشركة بهدف ملتزمين موظفاً  3000فرص عمل مباشرة لما يقرب من 
  فى مصر. فرد 8000من  ألكثر مباشرة غير عمل   فرص بمنح أيضاً  الشركة تساهم كما". أكثر صحي

بحجم  2019ع بداية ممليار جنيه حتى اليوم، وقد افتتحنا مصنعنا الثالث فى مصر  2.6حجم استثماراتنا فى مصر بلغ 
 مليون جنيه مصرى  250استثمارات 
مليون دوالر، ونقوم بالتصدير لبلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا  50صادرات الشركة سنويا يبلغ حجم 

 الجنوبية
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 (2020مصر )حقائق عن 
 ماجى، سيريالك، نسكويك، ويعيد تعبئة نيدو ونسكافيه إلنتاجأكتوبر  6فى مدينة  ينفى مصر: مصنع مصانع 3 تمتلك نستله

 او مركز  امخزنكما تمتلك نستله  مصنع المياه ببنها وينتج نستله بيور اليف ومياه بركة المعبأة. وه لث؛ المصنع الثاوبنجورنو
 للتوزيع فى مصر.

: القهوة والمشروبات، األلبان، المياه، أغذية األطفال، الحلويات والمنتجات الخفيفة، ومنهاللمنتجات  ةفئ 13تعمل نستله مصرعلى 
  قطاع األسواق الخاصةخدمة لبروفيشينال األغذية العالجية، حبوب نستله، منتجات الطهى، أغذية الحيوانات األليفة ونستله 

لبن نيدو، مبيض القهوة "كوفى تشمل  تباع فى المنطقةالمنتجات الرئيسية التى  رمنتج، ومن أشه 60لدينا فى مصر أكثر من 
حليب  رقائق فيتنيس توستيز،ماجى، شيكوالتة كيت كات، كواليتى ستريت، وخلطات مرقة بونجورنو، ميت"، نسكافيه، نسكويك، 

مياه أوبتى فاست،حلول الحفاظ على الوزن األغذية العالجية، ، لإلفطار هاألطفال نان، غذاء األطفال سيريالك، حبوب نستل
  ةبيور اليف، مياه برك هنستل

 
 

 إنجازات نستله وتاريخها فى مصر -2
 بيع أول غذاء لألطفال من حبوب القمح "فارين الكتيه" فى اإلسكندرية 1870
 افتتاح أول وكيل لبيع منتجات نستلة فى اإلسكندرية 1911
 افتتاح ثانى وكيل لبيع منتجات نستلة فى القاهرة  1914
 افتتاح ثالث وكيل لبيع منتجات نستلة فى بورسعيد 1920
 دمج شركة "صناعة التبريد" فى نستله مصر، شركة جروبى سابقًا والتى كانت تنتج األيس كريم والزبادى 1987
 أكتوبر  6البدء فى إنشاء أول مصنع للشركة فى  1988
 ونسكافيهبدء إنتاج سيريالك ومرقة ماجى وإعادة تعبئة النيدو  1990
 دمج شركة "دولسى للصناعات الغذائية" فى نستله مصرالتى تنتج "أيس كريم دولسى"  1995
إنتاج وإطالق أيس كريم موفنبيك فى مصر، المنشأة الوحيدة ألنتاج أيس كريم مونفينبيك خارج أوروبا والتى  2003

 تخدم دول الشرق األوسط.
 إنشاء منطقة شمال شرق أفريقيا ومركزها الرئيسى بالقاهرة  2005
 إطالق خدمة نستله لألسواق الخاصة )خدمة الفنادق و المطاعم( 2008
 و حليب نيدو األساسى  3x1إطالق مجموعة من المنتجات الشهيرة اقتصادية التكلفة مثل نسكافيه  2008
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وهى من أفضل شركات  –مة التجارية لشركة بى سى سى العال بيع مصنع منتجات الزبادى ومنح حق استغالل 2009
 وشركاء شركة الكتاليس فى مصر. -تصنيع األجبان 

 إطالق شيكوالتة كيت كات وكواليتى ستريت فى مصر 2009
 إطالق حبوب إفطار نستله فى مصر  2010
 شرق أفريقيابدء عمليات خدمات نستله للشركات لخدمة منطقة الشرق األوسط وشمال  2010

 إندماج شركة وايث نيوتريشن فى نستله نيوتريشين 2012
 تدشين أول مصنع حلويات لمنطقة شمال شرق إفريقيا في مصر 2014
 Froneriالعالمية إلنشاء شركة جديدة تحمل إسم  R&Rتوقيع شركة نستله العالمية صفقة شراكة مع شركة  2016

 س كريم، ومنتجات األلبان المبردةاآليتعمل فى مجال إنتاج المنتجات الغذائية المجمدة و 
2017 

 
 

2019 
 

 أحدى –"( CMC)" مصرية مساهمة شركة - للتسويق كارافان شركة توقيع شركة نستله العالمية صفقة شراء
 (بونجورنو) التجارية العالمة تحت التحضير سريعة القهوة تصنيع في الرائدة الشركات

 )بونجورنو(لتصنيع القهوة سريعة الذوبان  2اكتوبر 6إفتتاح مصنع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 نستلة فى مصر

 حقائق وأرقام

 

 
 
 
 
 

 خلق القيمة المشتركة والمشاركة المجتمعية: نستله مصر -3
 

. 2030لتكون متماشية مع المسار الحكومي للتنمية ورؤية الحكومة  للمسؤولية المجتمعيةقامت شركة نستله مصر بتطوير استراتيجيتها  •
مثل صحة األطفال ، وتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع ، واالستثمار في برامج التدريب  فى مصر ذات األهميةركزنا على المجاالت 

 ، باإلضافة إلى تمكين اإلنتاج ودعم السوق المحلية.الفنىو التعليم 

 

 هي: لتى بنيت عليها رؤية نستلهالتأثير الثالثة امجاالت  •

 أكثر صحة وألذ ة منتجاتمحفظ من خالل توفيرحياة أكثر صحة.  تبنىل على اطفاألألفراد والعائالت: طموحنا العالمي هو مساعدة ا. 1
 ، وتطوير ومشاركة فهمنا للعالقة بين التغذية والصحة. صحىحياة اسلوب وإلهام المستهلكين لقيادة  ،مذاقآ

في المجتمعات المرتبطة مباشرة بأنشطة أعمالنا. نحن نهدف إلى فراد  سبل العيش لأل لمجتمع: طموحنا العالمي هو تحسينخدمة ا. 2
 تطوير مجتمعات مزدهرة ومرنة كجزء من سلسلة توريد آمنة وطويلة األجل.

لموارد المسؤول لستخدام الضع التزامات واضحة لقمنا بو موحنا هو السعي لتحقيق تأثير بيئي صفري في عملياتنا و . بالنسبة للكوكب: ط3
 المتجددة والمدارة بشكل مستدام ، والعمل بكفاءة أكبر ، وتحقيق صفر نفايات للتخلص منها وتحسين إدارة المياه.
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مع كل من وزارة التضامن سابقا "معًا لصحة أبنائنا" أجيال سليمه قامت الشركة بتوقيع برتوكول تعاون لتدشين مبادرة 

 .االجتماعى . و المركز القومى للبحوث والقطاع الخاص ممثال فى شركتى سانوفى وايه.بى.بى

خالل األباء واألمهات والمدرسه لتعليمهم منذ  سنه من 12سنوات الى  3والتى تستهدف رفع التوعيه لدى األطفال ما بين 
 .الصغر العادات الغذائيه السليمه واتلي تشمل أهمية الخضروات والفواكهه، والوجبات الغذائية المتوازنة، وشرب المياه

ن سنة( م 40إلى  20من خالل المبادرة سوف تنتمكن من الوصول إلى كافة المصريين مع إستهداف األمهات الشابة )من 
 كافة الطبقات اإلجتماعية اإلقتصادية وسوف تستمر هذه المبادرة ثالث سنوات متتالية فى ظل دعم الحكومة.

 ومن أبرز الجهود المبذوله فى نطاق المبادرة:

 أصحاء" بناءبرنامج نستله "أ

 12مدرسة ابتدائية في  1025تلميذ في  860.000ليستفيد منه 2010أصحاء" منذ العام  تطبق شركة نستله برنامج "أبناء
بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجمعية ". ويهدف البرنامج إلى بناء وزيادة وعي التالميذ بالتغذية الصحية وتشجيع  محافظة

 تالميذ المدارس االبتدائية على تبني أسلوب حياة صحي 
التربية والتعليم. واشتمل التدريب على جميع النشاطات ومتخصصين اجتماعيين من وزارة  وقامت نستله مصر بتدريب متطوعين

التي تمّكن المتطوعين من توفير المواد التعليمية لألطفال بطريقة مبّسطة من خالل التعلم التجريبي.  وإضافة إلى ذلك فقد قامت 
 ية.نستله مصر بتوزيع النشرات والكتيبات على األطفال بعد مراجعتها من قبل المعهد القومي للتغذ

ر البرنامج في اآلراء والتغذية الراجعة التي تم الحصول عليها من مختلف التالميذ المشاركين. فقد أظهرت تبنيهم عادة ويظهر أث
أكواب من الماء يوميًا وتناولهم الوجبات وفقًا للهرم الغذائي. كما تحدث آخرون عن تعلمهم  8صحية جديدة تتمثل في شرب 

لمهمة مثل غسل اليدين والوجه وتنظيف األسنان بانتظام، وغير ذلك من العادات المهمة التي يمكن أن عادات النظافة اليومية ا
تساعدهم على تجنب اإلصابة باألمراض الشائعة والتسمم الغذائي. كما قال آخرون أنهم بدأوا يحبون أكل الخضروات وأنهم 

أنهم  قالواعلى أهمية ممارسة النشاط البدني بالنسبة لصحتهم، و  يحرصون على تناول السلطة بشكل يومي. وأخيرًا أكد التالميذ
 أصبحوا أكثر نشاطًا بفضل البرنامج. 
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  baby & meبرنامج 

هي مبادرة عالمية لرفع الوعي وتثقيف األمهات بمدى أهمية التغذية في الفترة المبكرة من حياة الطفل  baby & meبرنامج  
فترة الحمل وتنتهي بنهاية السنة الثانية من عمر الطفل. هذه الفترة تعتبر حاسمة حيث أن  يوم( والتي تبدأ من 1.000)أول 

 كيفية تغذيته في تلك الفترة هي التي ستحدد مقدار جودة حياته من الناحية الصحية.
مقدمًا تغذية على هو برنامج نستله لتغذية األم والطفل موجهًا لمعالجة المشاكل الهامة للعالم بأسره  baby & meبرنامج 

 يوم. 1.000أسس علمية ونصائح عملية لآلباء واألمهات وكل من يتولى االهتمام باألطفال في أول 

البرنامج يهدف إلى إيضاح تأثير تجنب نقص التغذية / األفراط في التغذية وتقليل المخاطر الصحية على كل من األم والطفل 
 في إطار الشراكة في الصحة العامة.

يهدف إلى مساعدة األجيال القادمة من األطفال لتطوير إمكانياتهم والحياة بطريقة أكثر صحية عن  baby & meبرنامج 
 يوم. 1.000طريق توفير كل األغذية المتطورة المثبت علميًا فائدتها لألمهات واألطفال في أول 

لتغذية وعدم الوعي الغذائي. فيمكن خلق قيم مشتركة مصر في أمس الحاجة لتلك المبادرة بسبب المؤشرات التحذيرية لسوء ا
 من خالل اإلشارة إلى نستله كشريك جدير بالثقة لألمهات من خالل مشاركات وخطة تواصل مسؤولة.

يوم من خالل ثالث محاور: المستهلك، أطباء األطفال والسلطات  1.000عتمد على التحكم في أول   baby & meبرنامج  
 الحكومية.


