
   0102بحلول عام  %011 بنسبة قابلة للتدويرغلفة عبوات وأبالتزامها  تعلن “ه"نستل    

  

 القاهرة، مصر

  9900 ابريل 90 

و إعادة االستخدام أ منتجاتها قابلة للتدويرلغلفة ألعبوات واالن تكون كافة أالتزامها بعن  "نستله مصر"أعلنت شركة  

 .مساهمة في الحفاظ على البيئةمنها باللتزاًما وذلك ا  9992بحلول عام  %099بنسبة 

يمانا منها بأهمية تضافر كافة جهود القطاع إو "0202"مصر  مع خطة متوافقة تأتى هذه المبادرة " أنمصر أكدت "نستلهو

المخلفات ومنع مع األمثل  التعاملمنه للمجتمع المصري ويضمن خلق بيئة صحية وآيعمل على الخاص المصري بما 

  .مواردنا الطبيعية وضمان استمراريتهاإلى الحفاظ على  ما يؤدىب في األرض هاالعمليات العشوائية لدفن

الصناعية لمخلفاتها تدويرإعادة راءات بالبدء في اجبالتعاون مع وزارة الصحة المصرية  وفى هذا السياق فقد قامت نستله

عن بما يضمن عدم االضرار بالبيئة المحيطة  حيث يتم التخلص من تلك المخلفاتوذلك بالتعاقد مع احدي شركات االسمنت 

  .استغاللها كمصدر للطاقة في تلك المصانع طريق

من إمكانية إعادة  والتاكد تغليف والتعبئةتطوير الحلول المستخدمة في الوالتزاماتها البيئية على  نستلهتعتمد استراتيجية شركة 

 بعدة مبادرات منها: نستله"“شركة  قامتوكمبادرة جديدة في السوق المصري  ،التدوير بيئيا

 كون  استخدامها ألغلفة زجاجاتها البالستيكية من المياه الطبيعية تماشيا مع هذا التوجه مع تأكيدها على  لحد منا

 ""صوت التكه أمان بدون هذا الغالفدام ستخالزجاجات آمنة لال

 والتي يتم استخدامها فيما بعد  لمهتمة بأنشطة تدوير المخلفات البالستيكيةا تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنيال

من المنتجات المختلفة، كما تشجع العمالء أنفسهم على المشاركة لصناعة زجاجات بالستيكية مره أخرى أو غيرها 

 والتخلص من المواد البالستيكية بشكل أكثر وعيًا.في هذه المبادرات 

    البحر األحمر، بالتعاون مع  وشواطئفاف النيل تنظيم حمالت جمع زجاجات البالستيك على ضالبدء في

  الجمعيات األهلية فى تلك المناطق للحماية الطبيعة والحفاظ على الثروة السمكية.

تقوم " :ام إدارة العالقات المؤسسية لنستله مصر وشمال شرق أفريقيا قائلًهصرحت نهله كمال عضو مجلس اإلدارة ومدير عو

التى نعمل بها مجتمعات ال للألفراد والعائالت، وخدمة جودة الحياة والمساهمة فى مستقبل أكثر صحةتحسين  رؤية نستله على 

من المبادرات التى  قوم بالعديدفإننا ن البيئة،وفيما يخص جهودنا للحفاظ على  وكذلك الحفاظ على البيئة ومواردنا الطبيعية،

 ." إنطالقأ من مسؤليتنا تجاه األجيال القادمة من أجل أن تصبح صديقة للبيئة ،تطوير المواد المستخدمة في التغليفتهدف إلى 

العمل مع الحفاظ على البيئة من خالل مساهمة في واستراتيجيا للدوًرا حيويًا تلعب  نستلهشركة  ": ت نهله كمال قائلهواختتم

بما يخدم منها،  االستفادةلتحقيق أكبر قدر من  لمخلفات المواد اإلستهالكيةتطوير عمليات إعادة التدويرالعديد من الشركاء ل

 ."االقتصاد المصري ويحقق التنمية المستدامة ويخلق العديد من فرص العمل



 


