
GOOD FOOD, GOOD LIFE

We have more than 2,000 brands, from 
global icons to local favorites. 

We enable healthier and happier lives, 
drawing on more than 150 years of passion 
for nutrition to bring them products they 
can trust.
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:قصة نستله 

ال مرتفعة كانت نسبة وفيات األطفالقرن التاسع عشر في منتصف •
جدا ، وكان السبب يعود إلى اعتقاد االطباء بعدم  قدرة  بعض

ية األمهات على إرضاع أطفالهن ، االمر الذي يؤدي إلى سوء التغذ
.وبالتالي إلى الوفاة

ديل فكرة إنتاج غذاء بهنري نستله أتت للخبير صيدلي يدعى •
يعة، لألطفال الرضع الذين تعجز أمهاتهم عن إرضاعهم بصورة طب

.1866وبدأ في عام 

" لهنست"شركة فقام هنري بتطوير اسمه التجاري الخاص وأنشأ •
مة وطور شعار الشركة على شكل مأوى للطيور ، حيث تعني كل

عني باللغة األلمانية ، وكان الرمز معبرا جدا ، وي" العش" نستله 
حسب رؤية هنري األمومة ، األمان ، الحنان ،الطبيعة ، الغذاء 

.،العائلة والتراث 



ي فيفي، هي شركة متعددة الجنسيات متخصصة في إنتاج األطعمة المعلبة أسست ف

الحليب، سويس ميلك لمنتجات-شركة أنجلو: سويسرا وهي ناتج اندماج شركتين هما

نتج أطعمة هنري نسلي التي أسسها هنري نستله والتي كانت تالكتيوشركة فاري 

.1905الُرضع وقد اندمجت الشركتان في العام 

:بداية الشركة

ي عاماً، وظفت نستله خبراتها بمجال التّغذية ف140على مدى أكثر من 

ليوم الشركة تطوير منتجات تسهم في تعزيز نمط حياة المستهلكين، لتصبح ا

مصنعاً 481األولى عالمياً في مجال التغذية والصحة والعافية، حيث تمتلك 

275.000إدارياً تنتشر في معظم دول العالم، وتوظف أكثر من ومركزأً 

.شخص

غذاء سليم لحياة "أي Good Food, Good Lifeوتعتمد نستله مبدأ 

الجودة ، كقاعدة تبني عليها مجموعتها المتنامية من العالمات التجارية ذات"سليمة

. ى المذاق المتميزالعالية، والتي تمنح المستهلكين القيمة الغذائية العالية باإلضافة إل

مليار دوالر سنوياً في مجال األبحاث 1.5ولتحقيق ذلك، تستثمر نستله قرابة 

.والتطوير



منتجات شركة نستلة
:  عالمة تجارية من المنتجات الغذائية المهمة مثل 29أنتجت شركة نستله خالل السنوات ما يقارب 

نتجات منتجات الطبخ، منتجات الحليب، عبوات المياه، القهوة ومشتقاتها، منتجات غذاء األطفال، م

ة أنها واحدة العناية بالحيوانات، الحلويات والسكاكر، وغيرها من المنتجات المهمة في العالم باإلضاف

ا تندرج تحت أي أنه. من المساهمين الرئيسيين في لولاير، أكبر شركة مستحضرات تجميل في العالم

.سوق المنافسة الكاملة لذلك يمكننا توقع وجود الكثير المنافسين لها في العالم

http://www.nestle-nespresso.com/
http://www.kitkatarabia.com/ar/
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:نستلة في الشرق األوسط

.عندما تمت أول عملية استيراد في لبنان1934بدأت نستله تحديًدا في عام ▪

، ويقع مكتبها الرئيسي في1997نشئت شركة نستله الشرق األوسط رسميًا عام ▪
اون اإلمارات العربية المتحدة، ليدير مجمل أعمال الشركة في دول مجلس التع

، واليمن الخليجي باإلضافة الى لبنان، األردن، فلسطين وسوريا، إيران، العراق
*.مليونًا220مغطية بذلك مجموع ٍ سكان يفوق الـ –

مليون دوالر أمريكي 400وصل مجموع استثمارات الشركة في المنطقة إلى ▪
ه يمثل النمو، فالشرق األوسط بالنسبة ّ لنستل. على مدى السنوات الخمسة األخيرة

حديات في ؛ ّ كما يمثل بعض التواإلبتكاروالمستقبل الواعد، والموهبة، والمهارة، 
ي إدارة األعمال، وبذلك نشير إلى األوضاع ّ األمنية والسياسية المتغيرة ف

.المنطقة، والتي تؤثر مباشرة على عافية األفراد وأسلوب حياتهم فيها



منتجات نستله في الشرق األوسط 

منتًجا ّ 60تضم قائمة منتجات نستله في الشرق األوسط أكثر من •
:  مبتكًرا لمختلف الفئات

الحليب وغذاء الرضع، والمياه المعبأة، والشوكوالتة، منتجات 
طعام والقهوة، ومبيضات القهوة، ورقائق الفطور، ومنتجات الطهي، و

،الحيوانات، وغيرها

،S-26نستله نيدو، نستله نان، : تحت عالمات تجارية متعددة مثل
يريالك، ، نستله سمايت، كوفي كات، ماجي، نسكافيه، كيت بروجرس

.و نستله فيتنسنسبريسونستله بيور اليف، 



بداية الصعوبات•

مع نهاية الحرب العالمية وجدت شركة نستله نفسها في أزمة حقيقة

ومما زاد  األمر سوءا هو ارتفاع 1921وسجلت شركة نستله أول خسارة لها عام 

.أسعار المواد األولية ، والركود االقتصادي بعد الحرب والتدهور في العمالت

قرار الشركة االقتصادي؟ •
أخذت خطوات عملية لمواجهة الخسارة، وكانت ردة الفعل سريعة ، ◦

إلعادة تنظيم الشركةدايلزوجلبت الخبير المصرفي لويس 



تراجع المبيعات بعكس التوقعات
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عاتاسباب تراجع النتائج التي تعكس التوق

ةتباطئ اقتصاديات الدول الناشئ

ارتفاع قيمة الفرانك السويسري

دالرئيسية بالهنتجاتهامنمنع أحد 



ما السوق الذي تعمل فيه وخصائصه؟

Your Date Here Your Name



:(Perfect Competition)تعمل نستله في سوق المنافسة الكاملة•
:يتميز سوق المنافسة التامة أو الكاملة بعدة خصائص وهي

الً للسعرضمان عدم تأثير أي مستهلك أو منتج على سعر السلعة في السوق ويكون المنتج في هذه الحالة مستقب•
(Price-Taker)

، وهو السعر الوحيد الذي (Competitive Price)ويسمى السعر السائد في سوق السلعة التنافسي بسعر المنافسة•
.تباع فيه السلعة في سوق المنافسة

وجود عدد كبير من البائعين والمنتجين

ئع الذي تم بمعنى أن تكون هذه السلعة متطابقة من ناحية الجودة والكفاءة وأداء الخدمة، بغض النظر عن المنتج أو البا•
 Perfect) "ل كاملبدي"ونتيجة لتجانس السلعة، فإن السلعة التي يقوم بإنتاجها المنتج األول تعتبر . شراء السلعة منه
Substitute) نهائي لسلعة المنتجين اآلخرين، وبالتالي فإن منحنى الطلب الفردي على سلعة المنتج يكون ال 

.المرونة

:(Homogenous Goods)سلع متجانسة

لة من إنتاج وتستطيع عناصر اإلنتاج أيضاً االنتقال بسهو. عدم وجود أي عوائق تمنع دخول منتجين جدد إلى السوق•
.سلعة إلى إنتاج سلعة أخرى

:(Free Entry)حرية الدخول والخروج إلى السوق

تقنية المستخدمة تتوفر جميع المعلومات المطلوبة حول السلعة وسعرها وطريقة إنتاجها والتكاليف المرتبطة بإنتاجها وال•
.في عملية إنتاجها وبصورة تامة في سوق المنافسة الكاملة

:(Perfect Information)توفر المعلومات بشكل كامل



منافسين 
هشركة نستل

يبسي، كوال نستله هي أكبر المنافسين الدوليين لشركة ب

.يونيليفر، كرافت،  فودز ، وشركة 



THANK YOU :)


