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كلمة نائب الرئي�س واملدير العام

كل جناح و�أنتم بخري

قراءنا الأعزاء� ،أه ًال ومرحبا بكم يف عدد جديد من ن�شرتنا الإخبارية ،ونرجو
�أن ي�صلكم هذا العدد و�أنتم يف �أمت ال�صحة والعافية.
وي�سرين يف بداية �إطاللتي هذه عليكم �أن �أزف لكم الب�شرى ب�أن العام اجلاري
يوا�صل �إثبات كونه عام ًا متميز ًا ل�شركتنا ،حيث حتقق وحداتنا على م�ستوى
العامل نتائج مثرية للإعجاب تخطت التوقعات ،وهو ما يعد خري تتويج
لال�سرتاتيجية التي تبنتها �شركتنا ملدة ناهزت  175عام ًا من النجاح .وتتلخ�ص
هذه اال�سرتاتيجية باخلطوط العري�ضة التالية:
• البداية هي العمل على �إدراك متطلبات العمالء املحددة وتطلعاتهم ملا
يريدون ر�ؤيته يف منتجاتنا.
• يلي ذلك جت�سيد هذه التطلعات يف منتجات تت�سم ب�أعلى معايري القيمة
واجلودة مت ت�صميمها بناء على احتياجات العمالء.
• وبعدها نحر�ص على التوا�صل معكم من خالل الو�سائل الإعالنية
والإعالمية لنطلعكم على مقومات تفوق هذه املنتجات ،ونربهن لكم على
ذلك من خالل ا�ستعرا�ض �أدائها.
• وختاماً ،نقوم بت�سعري منتجاتنا وفق منهجية تقوم على اجلمع ما بني تقدمي �أعلى
م�ستويات القيمة للم�ستهلكني ،و�ضمان جتربة ا�ستثنائية لهم عند ا�ستخدامها.
وقد كانت هذه اال�سرتاتيجية املحرك الدافع لنجاح وتفوق عالمات بروكرت
�آند قامبل منذ ن�ش�أتها خالل العام  ،1837حتى بات جناحها منوذج ًا يحتذى
ومقيا�س ًا لنجاح �سواها.
وتعد نتائجنا الف�صلية الأخرية على ال�صعيد العاملي ت�أكيد ًا على �أهمية موا�صلة
هذه اال�سرتاتيجية التي �أثبتت فعاليتها على مر العقود ،فقد �شهدت بروكرت
�آند قامبل نتائج ف�صلية مثرية للإعجاب ،وكانت نتائجها هذه عام ًال رئي�سي ًا
يف بلوغ م�ؤ�شر بور�صة نيويورك خالل فرباير املن�صرم �إىل �أعلى م�ستوياته على
مدى خم�س �سنوات .وبهذا ،فقد تخطت �شركتنا توقعات مراقبي الأ�سواق للربع
املايل الثاين على التوايل ،حمققة �أرقام مبيعات قاربت �أعلى م�ستويات التوقعات
الأولية ،يف حني �أنها تبلي ح�سن ًا يف ما يتعلق ب�أرقام الأرباح.
ويجدر بي القول �أن عملياتنا يف �شبه اجلزيرة العربية متثل �أف�ضل تطبيق
ال�سرتاتيجية بروكرت �آند قامبل يف العمل وتعد مثا ًال يحتذى يف ذلك ،فقد جنحنا
على مدى  57عام ًا من العمليات يف املنطقة يف ت�أ�سي�س تراث حافل بالإجنازات
والإبداع يف جمال املنتجات ،ور�سخنا مكانة بارزة لعالماتنا التجارية و�أ�صنافنا،
مالم�سني حياة النا�س اليومية وم�ضفني عليها معايري قيمة عالية.
وقد كان هذا التفوق والنجاح ال�سبب املبا�شر لت�ألق �شركتنا خالل حفل توزيع
جوائز منتج العام  2013يف اخلليج ،والتي تعد من �أبرز اجلوائز على م�ستوى
املنطقة ،حيث ح�صدت عالماتنا  10جوائز من �أ�صل  36جائزة يف املجمل .و�أهم
ما يف هذا الإجناز هو �أن اجلوائز جاءت نتيجة الت�صويت لها قبل امل�ستهلكني
يف خمتلف �أنحاء اخلليج ،فقد حازت على ا�ستح�سانهم وتخطت توقعاتهم.
وقد جرى خالل مراحل الت�صويت التنويه مبعايري الإبداع يف املعتمدة منتجات
بروكرت �آند قامبل والرتكيز على اجلودة.
وباالنتقال �إىل موا�ضيع �أخرى ،تطالعون يف هذا العدد �أعزائي القراء فقرة حول
�إجناز �آخر حققته بروكرت �آند قامبل ،حيث مت ت�صنيفها �ضمن قائمة جملة
’فورت�شن‘ الأمريكية لأكرث ال�شركات �إثارة للإعجاب على م�ستوى العامل .كما
ن�سلط الأ�ضواء لكم على من�ش�أة الت�صنيع اجلديدة التي افتتحناها يف مدينة
تايكانغ بال�صني ،والتي تعد من �أكرث املرافق ال�صناعية ا�ستدامة على وجه
املعمورة .ف�ض ًال عن ذلك� ،سنطلعكم على تفا�صيل ت�شريفنا بزيارة وفد من كبار
ال�شخ�صيات من �إدارة ميناء امللك عبد العزيز ملرافقنا الت�صنيعية بالدمام،
وتنويه �أع�ضاء الوفد بالتزامنا املتوا�صل بدعم ال�صناعة الوطنية وتطوير
الكفاءات ال�سعودية.
وختاماً ،ي�سرين الت�أكيد لكم �أعزاءنا من جديد �أن هدفنا ووعدنا لكم هو ما يقود
منو �شركتنا وي�سدد خطاها على �صعيد ابتكار منتجات تت�سم باجلودة العالية
وترمي �إىل حت�سني حياة العمالء يف �شبه اجلزيرة العربية .ونحن كلنا ثقة �أن
بروكرت �آند قامبل �ستوا�صل كتابة ق�صة جناحها امل�ؤثرة يوم ًا بعد يوم وعام ًا بعد
عام ،يقودها يف ذلك النجاح والإبداع.
وال�شكر لكم

�آل رجواين

نائب الرئي�س واملدير العام
بروكرت �آند قامبل يف �شبه اجلزيرة العربية وباك�ستان

VP Message
A Track Record of Success
This year is already shaping up to be one of unparalleled growth
for P&G. We’ve recently posted remarkable global results that
have surpassed expectations. Our track record of success over the
past 175 years is based on P&G’s time-tested business model:
• We discover meaningful insights into what consumers need
;and want
• We translate those insights into noticeably superior
;products focused on those needs
• We communicate that superiority through advertising that
includes compelling claims, performance demonstrations, and
superior benefit visuals; and
• We price our products at a point where consumers experience
superior overall value
This model has enabled P&G to deliver reliable and meaningful
growth since our foundation in 1837, to outperform the market and
set the benchmark for our industry.
Our last quarter’s global results are an excellent example of how our
laser focus on this time-tested business model enables us to deliver
outstanding business results: P&G has delivered an exceptionally solid
quarter, which was a major contributor in driving the New York Stock
Exchange to a five-year high in February. Beating analysts forecast for
the second quarter in a row, we delivered at the high end of our initial
forecast on sales growth, and well ahead of the profit forecasts.
Our business in the Arabian Peninsula is a benchmark when it
comes to outstanding execution of P&G’s business model: Over
the past 57 years, we have created a real legacy in brand building
in the region, where we have consistently delivered commercial
innovations that were distinctive, that added value to people’s
lives on a daily basis, and that helped to transform how people
live their lives across the Arabian Peninsula.
This very legacy of brand building was the reason of our latest
recognition in the region: P&G in the Arabian Peninsula won ten of
the most coveted brand awards in the region at the recently held
Product of the Year Gulf 2013 awards. Winning these ten awards
is a vote of confidence from consumers in the Gulf feel that our
brands are delivering on – and exceeding – their expectations.
You will also read in this issue about how P&G has been ranked
globally for its leadership and by FORTUNE magazine for its Most
Admired listings, as well as the inauguration of our most sustainable
plant to date in Taicang, China. We also welcomed and hosted a
VIP delegation from Saudi Arabia’s King Abdul Aziz Sea Port at our
manufacturing facilities in Dammam to talk about our commitment to
local manufacturing and developing Saudi talent.
Our company’s purpose and promise is what drives us to continue
improving, innovating and delivering the quality that will improve
the lives of our consumers in the Arabian Peninsula. We are
confident that we will continue P&G’s history of success over the
course of this year.

Thank you.

Al Rajwani
Vice President / General Manager
P&G Arabian Peninsula and Pakistan

P&G recognizes

its heroes in Dubai
at the annual Family Day
Procter & Gamble in the Arabian Peninsula paid tribute to the
company’s employees and their families at the annual Family
Day. The event, which was held at the Grand Hyatt Dubai on
Saturday 13 April, was attended by both big and small and over
218 P&Gers and their families for an afternoon and evening of
celebrating the best that P&G stands for.
Those in attendance from the P&G community were treated to
hours of games, entertainment and give-aways. The organizing
committee, which included Rabia Rauf, Fares Hamade, Mohamad
Saksouk, Acel Scheffler, Mona Idriss and Samiksha Varma, ensured
that everyone left with a smile on their faces and with memories
to take with them.
“We wanted to thank, reward and celebrate our P&G heroes
and their families,” said Fares Hamade. “They’re the reason why
P&G is a family to all of us, and we wanted to arrange an event
that would give back. There was so much to do and to enjoy and
we were delighted that everyone enjoyed the setting and the
arrangements. I’d like to thank Rene Smit, Souad Kazoun and
Ahmed Kabil as well for their support. It was such a special day for
all of us, and we will keep working to celebrate our amazing P&G
community in Dubai.”

بروكرت �آند قامبل تكرم �أبطالها
يومها

يف دبي خالل
ال�سنوي للعائالت

�أعربت بروكرت �آند قامبل يف �شبه اجلزيرة العربية عن تقديرها ملوظفيها
 الذي �أقيم يف فندق، وح�ضر احلفل.وعائالتهم خالل يومها ال�سنوي للعائالت
 من موظفي218  �أكرث من، �أبريل املا�ضي13 غراند حياة بدبي يوم ال�سبت
 حيث �أم�ضوا فرتتي ما بعد الظهرية وامل�ساء،بروكرت �آند قامبل مع �أ�سرهم
.لالحتفال ب�أف�ضل ما متثله بروكرت �آند قامبل
وقد جرى تنظيم فعاليات ترفيهية امتدت ل�ساعات و�شملت الألعاب والت�سايل
 و�ضمت اللجنة املنظمة للحفل ربيعة ر�ؤوف وفار�س حمادة.وتقدمي الهدايا
 حيث حر�ص،وحممد �سك�سوك و�آ�سيل �شيفلر ومنى �إدري�س و�ساميك�سا فارما
 وعلى �أن يخلف هذا اليوم،املنظمون على ر�سم االبت�سامة على وجوه اجلميع
.ذكريات مميزة يف �أذهانهم
 «�أردنا �أن نعرب عن �شكرنا لأبطال بروكرت �آند قامبل:وقال فار�س حمادة
 �إذ �أن بروكرت �آند قامبل مبثابة العائلة لكل،و�أ�سرهم ومكاف�أتهم على جهودهم
 وقد حر�صنا على تنظيم حدث من �ش�أنه �أن يعرب عن خال�ص تقدير و�شكر.منا
 وكنا �سعداء ب�أن اجلميع، وكان هناك الكثري للقيام به والتمتع به.ال�شركة
 وود �أن �أ�شكر كل من رينيه �سميت و�سعاد كازون و�أحمد.�أم�ضوا �أوقات ًا ممتعة
 و�سنوا�صل،ً لقد كان هذا يوم ًا مميز ًا بالن�سبة لنا جميعا.قابيل على دعمهم
.»االحتفاء بكوادر بروكرت �آند قامبل يف دبي
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 ال�شركة الأف�ضل عاملياً يف جمال..بروكرت �آند قامبل
تطوير القيادات

 يف،» �شركة للقيادات40  �شركة بروكرت �آند قامبل ك�أف�ضل �شركة يف جمال تطوير القيادات �ضمن قائمة «�أف�ضلChief Executive �سمّت جملة
 وتعترب هذه ال�سنة هي الثانية على التوايل واملرة الثالثة التي نح�صل فيها على هذه اجلائزة خالل.2013  فرباير/عددها ال�صادر يف يناير
.ال�سنوات الثمانية التي وُجد فيها هذا الت�صنيف
 وهم. باملئة1  وتوظّ ف �أقل من، «تعر�ض بروكرت �آند قامبل ما يزيد عن ن�صف مليون مر�شح ًا على امل�ستوى العاملي يف كل �سنة:وقال كاتب املقال
 «يلعب املدراء يف بروكرت �آند قامبل دور ًا حيوي ًا يف حتديد: و�أ�ضاف.»يتحدّون القادة من خالل عمل متميز وم�س�ؤولية كبرية منذ اليوم الأول
 فهم يقومون، والنواب والر�ؤ�ساء ومدراء العمليات، ويبد�أ ذلك من ر�أ�س ال�شركة؛ رئي�سهم التنفيذي.وتطوير اجليل القادم يف القادة يف ال�شركة
».بجذب طالب اجلامعات والتعليم يف برامج التعليم التنفيذي
و�أ�شادت املجلة برتكيز بروكرت �آند قامبل الدويل على �إدارة املواهب على جميع م�ستويات العمليات والإدارة لت�شكيل قيادات لديهم خربات يف كافة
.جوانب العمل

P&G named best company worldwide for
leadership development
Chief Executive Magazine named P&G the best overall company for leadership development in its list of the “40 Best Companies for
Leaders,” a feature in its January/February 2013 issue. This is the second year in a row and the third time that we’ve received this award
in the eight years this ranking has existed.
“P&G screens over a half million candidates globally each year and hires less than 1 percent. They challenge these new lead¬ers with
meaningful work and great responsibility from Day One,” wrote the article’s author. “P&G managers play a vital role in identifying and
growing the company’s next generation of leaders. This starts at the top. Their CEO, vice chairs, presidents and functional officers recruit
on college campuses and teach in their executive edu¬cation programs.”
The magazine praised P&G’s global focus on talent management across all functions and management levels to mould leaders who
have experience in every facet of the business.

P&G ranked 15th on
FORTUNE’S Most Admired
Companies list
Procter & Gamble has again been listed as one of the world’s
most admired companies by FORTUNE magazine. P&G
ranked number two in the soap and cosmetics industry and
number fifteen overall on the 2012 list. P&G was recognized
for its innovation and its positive impact on consumers’ lives
worldwide.
The World’s Most Admired Companies are rated on nine
attributes such as ability to attract and retain talented
people, quality of management, social responsibility to the
community and the environment, innovativeness, quality of
products or services, wise use of corporate assets, financial
soundness, long-term investment value and effectiveness in
doing business globally.
Since 1997 the FORTUNE World’s Most Admired Companies
study has surveyed top executives and directors from eligible
companies, along with financial analysts, to identify the
companies that enjoy the strongest reputations within their
industries and across industries.

15 بروكرت �آند قامبل يف املرتبة
Fortune �ضمن قائمة جملة
ًلأكرث ال�شركات تقديرا

عادت بروكرت �آند قامبل لتحتل موقع ًا لها كواحدة من �أكرث �شركات العامل
 وقد حازت بروكرت �آند قامبل على املرتبة.Fortune تقدير ًا من قِبل جملة
 �ضمن القائمة ال�شاملة15 الثانية يف �صناعة م�ستح�ضرات التجميل واملرتبة
 وفازت بروكرت �آند قامبل بهذا التقدير نظر ًا �إىل االبتكار والت�أثري..2012 للعام
.الإيجابي على حياة امل�ستهلكني على امل�ستوى العاملي
هذا ويتم حتديد �أف�ضل ال�شركات تقدير ًا يف العامل بنا ًء على جمموعة من
، جودة الإدارة،املميزات مثل القدرة على جذب واملحافظة على املواهب
 جودة املنتجات، االبتكار،امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه املجتمع والبيئة
 قيمة، القدرة املالية، اال�ستخدام الذكي لأ�صول ال�شركة،واخلدمات
.اال�ستثمارات طويلة الأمد وفعالية الأعمال على النطاق الدويل
ومن اجلدير بالذكر �أن درا�سة �أكرث ال�شركات تقدير ًا التي تقوم بها جملة
 �أجرت م�سح ًا على تنفيذيني ومدراء كبار من،1997  منذ العامFortune
 بالإ�ضافة �إىل �إجراء حتاليل مالية لتحديد ال�شركات التي،�شركات مرموقة
.تتحلى بال�سمعة الأقوى �ضمن قطاعاتها ويف خمتلف ال�صناعات

�شركة ال�صناعات احلديثة -م�شروع م�شرتك مع
بروكرت �آند قامبل -ت�ست�ضيف املدير العام
مليناء امللك عبد العزيز يف م�صنع الدمام

ا�ست�ضافت �شركة ال�صناعات احلديثة -م�شروع م�شرتك مع بروكرت �آند قامبل -يف
بداية العام يف م�صنع الدمام باملنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�سعودية،
�إحدى ال�شخ�صيات املرموقة من ميناء امللك عبد العزيز البحري يف الدمام ،حيث
دُعي ال�سيد نعيم بن ابراهيم النعيم ،املدير العام مليناء امللك عبد العزيز البحري
يف الدمام للقيام بجولة يف املن�ش�أة ،وقدّم طاقم موظفينا �شرح ًا خمت�صر ًا لل�سيد
النعيم والوفد املرافق ،حول تاريخ امل�صنع وتو�سعاته ،والعمليات احلالية التي يقوم
بها ،بالإ�ضافة �إىل املراحل التي و�صل �إليها يف جمال ال�سعودة.
وتنتج �شركة ال�صناعات احلديثة جمموعة من العالمات التجارية يف اململكة ،من بينها
تايد� ،إريال ،بونك�س ،فريي ،داوين ،بانتني ،بريت بل�س ،هيد �آند �شولدرز ،وهريبل
�إي�سن�سيز ،و�سيلفكرين ،املنتجات اللذان يباعان يف اململكة ويتم ت�صديرهما �إىل 35
دولة .وقد �أثنى ال�سيد النعيم على �شركة ال�صناعات احلديثة لتطويرها من�ش�أة ت�صنيع
عاملية امل�ستوى يف الدمام ،وللم�ستويات العالية من التوطني يف التوظيف يف طاقم
املوظفني بامل�صنع .ويعترب م�صنع الدمام موقع ًا متعدد الفئات يتم فيه �صناعة منتجات
غ�سيل املالب�س والعناية بالأقم�شة ،بالإ�ضافة �إىل منتجات العناية بال�شعر واملنزل.
الداخلي ،والعمل اجلماعي ،واحلوافز واملميزات ،وو�سائل تقييم الآداء وتقديره.

Modern Industries Company – a
joint venture with P&G – hosts
King Abdul Aziz Sea Port’s Director
General at Dammam Plant
At the beginning of the year Modern Industries Company – a joint
venture with P&G – hosted a VIP delegation from Dammam’s King
Abdul Aziz Sea Port at the Dammam plant in Saudi Arabia’s Eastern
Region. The Director General of Dammam’s King Abdul Aziz Sea Port
Mr Naeem Bin Ibrahim Al Naeem was invited to tour the facility and
our employees presented Mr Al Naeem and his delegation with a
briefing on the factory’s history and expansion, its current operations
and Saudization levels.
Modern Industries Company produces a number of brands in the
Kingdom, including Tide, Ariel, Bonux, Fairy, Downey, Pantene, Pert
Plus, Head & Shoulders, Herbal Essences and Silvrikin which are both
sold within the Kingdom and exported to 35 countries. Mr Al Naeem
commended Modern Industries Company for the development of
a world-class manufacturing facility in Dammam and for the high
levels of employee localization among the plant’s workforce. The
Dammam plant is a multi-category site where a variety of wellknown laundry and fabric care, hair and household care products
are manufactured.

P&G talks sustainability at the
third Saudi CSR Forum
P&G was center stage at the third Saudi CSR Forum in April.
P&G’s government relations & public policy group manager
Turki Bin Moammar addressed a packed audience at the Jeddah
event and shared P&G’s sustainability vision and experiences in
brand building through CSR. Bin Moammar also took part in a
group discussion to answer audience questions on aligning a
company’s brand identity with its social activities and measuring
the effectiveness of CSR initiatives.
In his presentation, entitled ‘The Power of Purpose-Inspired
Brands’, Bin Moammar shared insights into regional projects
such as the Pampers 1 Pack = 1 Vaccine campaign, Crest oral
hygiene activities which have reached over two million people in
the GCC, and the Tide Loads of Hope initiative to support those
affected by the Jeddah 2009 floods.
“P&G is committed to supporting local communities through
sustainable activities that touch and improve consumers’ lives. It’s
part of our responsibility and our company purpose, and we’re
”delighted to share our success stories and recognize our partners.

بروكرت �آند قامبل تناق�ش اال�ستدامة
يف امل�ؤمتر ال�سعودي الثالث للم�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات

�شاركت بروكرت �آند قامبل ب�شكل فعال يف امل�ؤمتر ال�سعودي الثالث للم�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركات يف �أبريل  .2013وتوجه مدير جمموعة بروكرت �آند قامبل
للعالقات احلكومية وال�سيا�سة العامة تركي بن معمر للح�ضور يف امل�ؤمتر
الذي عقد يف جدة ،متحدثا عن ر�ؤية بروكرت �آند قامبل يف جمال اال�ستدامة
وجتاربها يف جهود بناء العالمة عرب امل�س�ؤولية االجتماعية و�شارك بن معمر
يف اجتماع مفتوح �أجاب فيه عن �أ�سئلة احل�ضور حول حتقيق التوازن بني هوية
العالمة والن�شاطات االجتماعية ،وبحث فعالية مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية.
وو�ضح بن معمر خالل عر�ض تقدميي بعنوان ’قوة العالمات ذات الهدف
املُلهَم‘ ،الر�ؤى وامل�شاريع املحلية مثل حملة ’علبة واحدة = لقاح واحد‘،
لنظافة الفم التي توا�صلت مع ما يزيد عن مليون ) (Crestون�شاطات كر�ست
�شخ�ص يف �أرجاء دول جمل�س التعاون اخلليجي ،بالإ�ضافة �إىل مبادرة تايد
’.الكثري من الأمل‘ لدعم املت�ضررين من في�ضانات جدة يف العام 2009
وتلتزم بروكرت �آند قامبل يف دعم املجتمعات املحلية من خالل ن�شاطات
اال�ستدامة التي تام�س وتطوّر حياة امل�ستهلكني .وهي جزء من �أهداف
اال�ستدامة و�أهداف ال�شركة ب�شكل عام ،ونحن �سعداء مب�شاركة حكايات
جناحنا ومتييز �شركا�ؤنا.
«احلياة ال�صحية» التي ت�سعى «بروكرت �آند قامبل» لتعزيزها بني موظفيها.

م�ستجدات العالمة التجارية
Brand News

حملة «�شكراً �أمي» من بروكرت �آند قامبل تتوا�صل مع
 25,000طالب يف �أرجاء الإمارات العربية املتحدة

اختتم االحتاد الإماراتي لألعاب القوى ،بالتعاون مع حملة «�شكر ًا �أمي» من بروكرت �آند
قامبل» ،ال�سنة الأوىل من برناجمه املتميز «الطريق �إىل امليداليات الأوملبية» ،والذي مت
من خالله التوا�صل مع  25,000طالب يف  65مدر�سة يف خمتلف �أنحاء دولة الإمارات
العربية املتحدة .وكانت بروكرت �آند قامبل قد �أطلقت حملة «�شكر ًا �أمي» العام املن�صرم
بهدف دعم جهود البحث عن ريا�ضيي امل�ستقبل ال�شباب ،وامل�ساعدة يف تطوير احلياة
اليومية للأمهات والأطفال والعائالت يف الدولة .وعملت بروكرت �آند قامبل �إىل جانب
االحتاد الإماراتي لألعاب القوى ،وحتت �إ�شراف اللجنة الأوملبية الوطنية بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،على تنفيذ خطة مدتها ثمانية �أ�شهر ،ال�ستك�شاف وتدريب وت�أهيل
الريا�ضيني الوطنيني يف الإمارات ،حتى ي�صبحوا ريا�ضيني مب�ستوى عاملي قادرين على
خو�ض مناف�سات الألعاب الأوملبية يف امل�ستقبل.
وقال حممد الكمايل ،الأمني العام للجنة الأوملبية الوطنية بدولة الإمارات العربية
املتحدة�« :إن هذا الربنامج من �ش�أنه �أن يغيرّ م�ستقبل العديد من ال�شباب وال�شابات يف
دولة الإمارات ،وقد لعبت بروكرت �آند قامبل دور ًا رئي�سي ًا يف م�ساعدتنا على الك�شف
عن املواهب الكامنة يف اجليل ال�شاب بالدولة وتطويرها� .إننا نتطلع �إىل امل�ستقبل ب�آمال
كبرية يف �أن تكون نتائج برنامج «الطريق �إىل امليداليات الأوملبية» هائلة خالل ال�سنوات
املقبلة .ونعمل على زيادة م�ستوى التوعية بالو�صول �إىل املزيد من املدرا�س ،وقد
ا�ستطعنا �إيجاد عدد من الأطفال املوهوبني ريا�ضي ًا يب�شرون مب�ستقبل متميز».
ومن جانبه قال �آل رجواين ،املدير العام ونائب الرئي�س يف بروكرت �آند قامبل مبنطقة
�شبه اجلزيرة العربية وباك�ستان« :لقد كان هدفنا على الدوام يكمن يف �إحداث فارق يف
حياة الأمهات و�أطفالهن .ومن خالل العمل مع �شركائنا؛ اللجنة الأوملبية الوطنية بدولة
الإمارات العربية املتحدة واالحتاد الإماراتي لألعاب القوى� ،سنقدم �إرث ًا را�سخ ًا لدى
عائالت الدولة .لقد ا�ستفدنا من عالماتنا املتواجدة يف كافة املنازل من خالل حملة
«�شكر ًا �أمي» لدعم الأمهات والرتويج للريا�ضة يف املدار�س».

Riyadh’s Al-Nafeesa crowned
Gillette Future Champs
Gillette concluded the first football tournament of its kind in February, the
Gillette Future Champs in Saudi Arabia. The winners, Riyadh-based football
team Al-Nafeesa. will be sent to the prestigious Fundación Real Madrid, part
of the Real Madrid Football club, to be trained at a summer experience soccer
camp under the guidance of one of the world’s best football coaches.
The Gillette Future Champs program is about helping talented young
Saudi football players become the champions of tomorrow. They learnt
essential skills both on and off the field and, with the help of trained
professionals, become the best at anything they put their minds to.
The Gillette 5-a-side competition is the most exciting youth football
competition Saudi Arabia has seen yet. Gillette Future Champs engaged
over 1,800 participants and 256 teams from Jeddah and Riyadh.
Mustafa Al Agha, the host of MBC’s Sada Al Malaeb sports TV show that
covers the latest football matches regionally and worldwide, congratulated
the winners: “I am excited to be with you and witness the champions of
the first football tournament of its kind in the Kingdom, Gillette Future
Champs, which kicked off five months ago here in the same place. I have
been following the games and results of the tournament, and must say how
amazed I am with the level of professionalism and football talents of Saudi
youth. I am proud to be part of the Gillette’s challenge that paves the way
for promising Saudi footballers to be recognized in the international football
”!scene. Thank you, Gillette

P&G’s ‘Thank You Mom’ Campaign Reaches
25,000 School Children in the UAE
In partnership with P&G’s ‘Thank You Mom’ Campaign, the UAE Athletics
’Federation has completed the first year of its ‘Road to the Olympics Medals
program, reaching over 25,000 school children at 65 schools across the country.
P&G launched the ‘Thank You Mom’ campaign last year to support the search
for young athletes of the future and help improve the everyday lives of the
country’s moms, children and families. Under guidance from the UAE National
Olympics Committee, P&G has worked with the UAE Athletics Federation
to implement the eight-month plan to scout, train and prepare young UAE
nationals to become world class athletes for future Olympic Games.
Mohammed Al Kamali, Secretary General of the UAE National Olympics
Committee, said, “This program is changing the future of many boys and girls
in the UAE and P&G has played a central role in helping us to unearth the
talents of the country’s youth and developing that talent. Looking forward we
have high hopes that the results of the ‘Road to the Olympics Medals’ program
will be tremendous in the years to come. We’re extending our outreach to even
more schools and we’ve already found a number of children whom are athletics
”stars of today and of the future.
“Our aim has always been to make a difference in the lives of moms and their
children and through working with our partners the UAE National Olympics
Committee and the UAE Athletics Federation we will deliver a lasting legacy to
the country’s families. We’ve leveraged off of our household brands through
the ‘Thank You Mom’ campaign to support moms and promote sports in
schools” said Al Rajwani, P&G’s General Manager and Vice President for the
Arabian Peninsula and Pakistan.

فريق النفي�سة من الريا�ض يتوّج بطل م�سابقة
«جيليت �أبطال امل�ستقبل»

اختتمت جيليت ،العالمة الرائدة يف جمال العناية ال�شخ�صية للرجال يف العامل ،خالل
�شهر فرباير املا�ضي مبادرتها الريا�ضية الأوىل من نوعها يف اململكة العربية ال�سعودية،
وهي بطولة «جيليت �أبطال امل�ستقبل» لكرة القدم ،والتي انتهت بفوز فريق النفي�سة من
مدينة الريا�ض .و�سيتوجه الفريق الرابح �إىل �إ�سبانيا للتدرب على مهارات كرة القدم
يف مع�سكر �صيفي مب�ؤ�س�سة ريال مدريد املرموقة ،و�سي�شرف على التدريبات �أحد �أف�ضل
مدربي كرة القدم يف العامل.
و�سعت بطولة «جيليت �أبطال امل�ستقبل» �إىل م�ساعدة ال�شباب املوهوبني يف كرة القدم
داخل اململكة العربية ال�سعودية لكي يغدوا �أبطال امل�ستقبل .وقد متكن امل�شاركون من
تعلّم املهارات الأ�سا�سية لكرة القدم داخل وخارج امللعب ،وذلك مب�ساعدة جمموعة من
املدربني املحرتفني .وقد كانت هذه البطولة اخلما�سية الأكرث �إثارة وتناف�سية يف كرة
القدم لل�شباب يف اململكة حتى الآن .و�شهدت بطولة «جيليت �أبطال امل�ستقبل» جناح ًا
باهر ًا يف اململكة العربية ال�سعودية حيث �شارك فيها �أكرث من � 1800شاب من خالل �أكرث
من  256فريق ًا من جدة والريا�ض ،تناف�سوا فيما بينهم يف اللعبة الأكرث �شعبية يف العامل.
وتتعاون جيليت مع م�صطفى الآغا� ،سفري جيليت يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
لإطالق م�سابقة «جيليت �أبطال امل�ستقبل» يف اململكة العربية ال�سعودية ،والتي حتث
�شبابها على امل�شاركة و�إظهار �سمات البطل الكامنة بداخلهم .وتعك�س تلك املبادرة
مدى تفهّم جيليت العميق للخلفية ال�سعودية والع�شق الذي يحمله �شبابها لكرة القدم،
ولهذا �سعت جيليت من خالل تلك البطولة �إىل متكني املواهب ال�سعودية ال�شابة ومنحها
تلك الفر�صة الفريدة لتعزيز مهاراتهم .وجاءت ال�شراكة بني جيليت وم�صطفى الآغا
نظر ًا للر�ؤية امل�شرتكة بينهما وحر�صهما على دعم وتعزيز كل ما يتعلق بالريا�ضة و�أمور
ال�شباب يف اململكة العربية ال�سعودية ،الدولة الأكرب يف منطقة اخلليج.

هدى ومنى قطان تلتقيان املعجبات يف مول
الإمارات للحديث عن اجلمال
SkinSpa 7 Silk-épil والعناية بالب�شرة مع

 اال�ست�شارات الفردية اخلا�صة، ال�شقيقتان الأبرز يف عامل اجلمال،قدمت هدى ومنى قطان
بالتجميل والعناية بالإ�ضافة �إىل عرو�ض تو�ضيحية حية يف جناح «براون» الذي �أقيم يف مول
 وقد قدمت ال�شقيقتان ال�شهريتان الن�صائح القيّمة حول كافة.الإمارات خالل �شهر مار�س املا�ضي
 مع الرتكيز على كيفية التمتع بب�شرة ن�ضرة خالية من العيوب بف�ضل الآلة،�ش�ؤون العناية والتجميل
 وتقوم بوظيفتني هما التق�شريSkinSpa 7 Silk-épil  والتي حتمل ا�سم،»اجلديدة من «براون
.و�إزالة ال�شعر الزائد مع التقنيات ال�صوتية املتطورة
 «�إن براون عالمة رائعة:وعبرّ ت ال�شقيقتان هدى ومنى قطّ ان عن ر�أيهما بالآلة اجلديدة بالقول
، اجلديدة التي تقوم بوظيفتني يف �آن واحدSkinSpa  ومع �إطالق �آلة،نكن لها كل حب واحرتام
 وقد �أحببنا الآلة مبجرد،�أ�صبح احل�صول على النتائج التجميلية املده�شة �أمر ًا ممكن ًا يف املنزل
».جتربتها
 «ي�سعدين للغاية لقاء املعجبات وا�ستعر�ض مدى ب�ساطة و�سهولة احل�صول:و�أ�ضافت هدى قطان
7 Silk-épil  �أعجبتني فر�شاة التق�شري يف �آلة.على ب�شرة جميلة م�شرقة وخالية من ال�شعر
 فهي تتمتع بتقنية ت�سرع عملية التق�شري ومتكنني من التخل�ص من ال�شعر النامي داخل،SkinSpa
».اجللد ب�سهولة
 تعمل بالتقنيات ال�صوتية من خالل �أكرث منSkinSpa ي�شار �إىل �أن فر�شاة التق�شري يف �آلة
 مما ي�ساعد يف �إزالة خاليا اجللد امليتة وحت�سني مظهر الب�شرة، اهتزاز يف الدقيقة3,000
 ويت�ألف الت�صميم الفريد للآلة من ثالثة �أنواع خمتلفة من.لتبدو �أكرث ن�ضارة و�شباب ًا وحيوية
 مما يحفز جتديد خاليا �سطح،الأطراف التي ت�سمح مبختلف نب�ضات التدليك اللطيفة والقوية
 تتكيف مع جميعSkinSpa 7 Silk-épil  وبف�ضل ت�صميمها املنا�سب ل�شكل اليد ف�إن �آلة.الب�شرة
.انحناءات اجل�سم ب�سهولة وي�سر

Huda and Mona Kattan talk Braun
Silk-épil Beauty at one-day Mall of
the Emirates Show
Two of the UAE’s leading fashion experts, Huda and Mona Kattan, provided
one-on-one beauty and grooming consultations as well as live demonstrations
at the Braun stand at Dubai’s Mall of the Emirates in March during a one-off
beauty session. The famed sisters dispensed invaluable advice to hundreds of
visitors on all their beauty and grooming tips; they focused on how to achieve
flawless, radiant skin thanks to Braun’s new beauty device, the Silk-épil 7
SkinSpa, the 2-in-1 epilation and exfoliation system with sonic technology.
“Braun is a brand we love and respect dearly, and the new SkinSpa epilator
delivers two amazing beauty benefits at home, once we tried the SkinSpa, we
were hooked”, expressed both Huda and Mona Kattan.
“I’m so excited to meet with our fans and show them how simple it is to
achieve radiant, hair-free skin. I am a big fan of the exfoliation brush in the Silképil 7 SkinSpa. The sonic brush speeds up my exfoliation routine and leaves me
with fewer in-grown hairs,” added Huda.
SkinSpa’s exfoliation brush with sonic technology operates at over 3,000
micro-vibrations per minute to remove dead skin cells and refine and improve
the skin’s appearance, revealing younger looking skin that glows with natural
vitality. Its unique design
consists of three different
types of filament tip
that allow for a
combination of firm
and gentle micromassage impulses,
which stimulate
the regeneration
of the skin’s
surface. And with
its ergonomic
design the Silképil 7 SkinSpa
adapts to every
contour of the
female body.

 من2013بروكرت�آندقامبلتت�صدردورةالعام
 �ألقاب10جوائزمنتجالعاميفاخلليج وحت�صد

2013 فازت �شركة بروكرت �آند قامبل يف �شبه اجلزيرة العربية بع�شرة �ألقاب خالل دورة العام
 ويتم اختيار. والتي تعد من �أبرز اجلوائز على م�ستوى املنطقة،من جوائز منتج العام يف اخلليج
 وبعدها يجري،املنتجات امل�شاركة يف جوائز منتج العام يف اخلليج من قبل جلنة حتكيم م�ستقلة
 وقد جرى خالل مراحل.الت�صويت للم�شاركات فيها من قبل امل�ستهلكني يف خمتلف �أنحاء اخلليج
.الت�صويت التنويه مبعايري الإبداع يف املعتمدة منتجات بروكرت �آند قامبل والرتكيز على اجلودة
 ويف هذا.وقد توزعت اجلوائز التي حققتها بروكرت �آند قامبل على جمموعة من فئات املنتجات
 جرى اختيار كل من براون و�أوالي لنيل جائزتني لكل منهما �ضمن فئات حلول �إزالة،الإطار
Braun(  و�أجهزة ت�صفيف ال�شعر،)Braun Silk.Epil 7 Dual Epilator( ال�شعر
Olay Regenerist(  ومكافحة عالمات التقدم بال�سن،)Satin Hair 7 Straightener
lay White(  وتبيي�ض الوجه،)Microsculpting Cream, Night Renewal Elixir
.)Radiance Intensive Fairness

 فازت جيليت خالل جوائز منتج العام يف اخلليج �ضمن فئة العناية بب�شرة الرجال،�إ�ضافة �إىل ذلك
) �ضمن فئتها بجائزة م�سحوقAriel Microboosters(  وفازت �أريـال،)Fusin PrSeries(
 وفازت �ألويز.الغ�سيل الأكرث ابتكار ًا يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وفق ًا لدرا�سة منتج العام
 ويف فئة العناية.) بجائزة املنتج الأكرث تف�ضي ًال يف فئة فوط ال�سيداتAlways Diamond(
Moisturizing Scalp( بال�شعر فاز هيد �آند �شولدرز بجائزة �أف�ضل منتج ملكافحة الق�شرة
) ك�أف�ضلPantene Oil Replacement(  وفاز بانتني بديل الزيت،)Care Shampoo
) بجائزة �أف�ضلWella Koleston Color Intensive Foam(  وفازت ويال،عالج لل�شعر
.�صبغة لل�شعر وفق ًا لدرا�سة منتج العام
 املدير العام ونائب الرئي�س يف �شركة بروكرت �آند قامبل و�شبه اجلزيرة العربية،وقال �آل راجواين
 «نحن فخورون وم�سرورون بت�صويت امل�ستهلكني يف املنطقة للكثري من عالماتنا التجارية:وباك�ستان
 وت�سعى �شركتنا لتح�سني حياة امل�ستهلكني يف.للح�صول على اجلوائز الأوىل يف كل من فئاتها
 لذا ميثل ابتكار منتجات حتظى با�ستح�سانهم على الدوام �أولوية حمورية يف،جميع �أنحاء العامل
 ويعد الفوز بهذه اجلوائز الع�شر �شهادة حقيقية على �أن امل�ستهلكني يف اخلليج يرون.ا�سرتاتيجيتنا
 و�سنوا�صل ال�سعي دوم ًا لتح�سني.�أن عالماتنا التجارية تنجح يف تقدمي هذا امل�ستوى من االبتكار
.»حياة امل�ستهلكني يف �شبه اجلزيرة العربية من خالل تطوير منتجات تتجاوز توقعاتهم

P&G tops Product of the Year
Gulf 2013 Awards with 10 wins
Procter & Gamble (P&G) Arabian Peninsula won ten of the most coveted brand
awards in the region at the recently held Product of the Year Gulf 2013 awards.
The awards, which are voted upon by an initial jury review and followed by a
Gulf-wide consumer survey, recognized P&G’s product innovation and focus on
quality for a number of the company’s product ranges.
The awards included wins for a range of P&G’s products and categories.
Both Braun and Olay picked up two awards apiece for the hair removal
solutions (Braun Silk.Epil 7 Dual Epilator) and hair appliances (Braun Satin Hair
7 Straightener), and the anti-aging face care (Olay Regenerist Microsculpting
Cream and Night Renewal Elixir) and whitening face care (Olay White Radiance
Intensive Fairness) categories respectively.
Additionally, in the men’s skincare category of the Product of the Year Gulf
Survey, Gillette won for its Fusion ProSeries product, while Ariel Microboosters
was voted in its category as being the most innovative laundry detergent
product in the GCC. Always Diamond was voted the most preferred product
in the feminine pads category. In the hair care segment Head & Shoulders won
out as the top-placed product in the anti-dandruff hair care category for its
Moisturizing Scalp Care Shampoo. Pantene Oil Replacement was voted number
one in the hair treatments category, and Wella Koleston Color Intensive Foam
came top in the hair colorants category.
“We are proud and humbled that so many of our brands have been voted by
the consumers of the region as being at the top in their respective categories.
Our company’s purpose is to improve the lives of consumers around the world.
Hence delighting consumers via ongoing product innovation is a key strategic
priority. Winning these ten awards is testament to the fact that consumers in
the Gulf feel that our brands deliver on this purpose. We will continue striving
hard to improve consumers’ lives in the Arabian Peninsula via developing
products that continuously exceed their expectations,” said Al Rajwani, P&G’s
General Manager and Vice President for the Arabian Peninsula and Pakistan.

�أخبار التنمية امل�ستدامة

Sustainability News

بروكرت �آند قامبل تتوا�صل مع طالب وطالبات الإمارات يف
معار�ض الوظائف اجلامعية

تواجد فريق التوظيف يف بروكرت �آند قامبل ب�شكل م�ؤثر خالل اثنني من �أهم معار�ض التوظيف ب�شهر مار�س يف اجلامعة الأمريكية بكل من ال�شارقة
. من �ضمنها برنامج التدريب ال�صيفي، وقد هدف الن�شاط اجلامعي �إىل تثقيف الطالب والطالبات حول بروكرت �آند قامبل والفر�ص التوظيفية.ودبي
 هذا وقابل فريق.وقد �ساهم موظفي بروكرت �آند قامبل من اخلريجني �أو امل�شاركني م�سبق ًا يف برنامج تدريب بروكرت �آند قامبل يف املعار�ض التوظيفية
 الذين كانوا �شغوفني مبناق�شة تعزيز التعاون اجلامعي، �إ�ضافة �إىل موظفي اجلامعة، طالب وطالبة1,000 التوظيف لدى بروكرت �آند قامبل ما يزيد عن
.مع بروكرت �آند قامبل
 «قابلنا طالب وطالبات متميزين على �أر�ض الواقع يف كال اجلامعتني خالل:وقالت النا الرتزي مديرة التدريب والتوظيف يف بروكرت �آند قامبل اخلليج
 يقدم برنامج التوظيف من بروكرت �آند قامبل فر�ص ًا رائعة للطلبة لي�صبحوا فاعلني يف.املحا�ضرات التقدميية ويف من�صة التوظيف التي �أقمناها هناك
 لدينا عدد من خريجي. التي يق�ضونها مع بروكرت �آند قامبل12  �إىل10  وليكون لهم ت�أثري عرب اخلو�ض يف م�شاريع فريدة خالل الأ�سابيع الـ،�أعمالنا
.»اجلامعتني ونتطلع قدم ًا �إىل الرتحيب باملزيد من طالب اجلامعة الأمريكية يف كل دبي وال�شارقة �ضمن �شركة بروكرت �آند قامبل

P&G connects with UAE students at
university career fairs
P&G’s recruitment team were out in force during March at two of the UAE’s most high-profile career fairs at the American
University of Sharjah and the American University of Dubai. The campus drives aimed to educate students about P&G
and career opportunities, including the Summer Internship Program. P&G employees who were either alumni or had
previously participated in a P&G internship program presented at the career fairs. In total P&G’s recruitment team met with
over a thousand students as well as university staff, whom were eager to discuss further classroom-based collaboration
with P&G.
“We met some remarkable students on-site at the two universities both during our presentation sessions as well as at our
career stand,” said Lana Eltarazi, P&G’s Gulf training and recruiting manager. “P&G’s internship program offers students
an opportunity to become a core part of our business and make an impact by taking on challenging projects during
their 10 to 12 weeks with P&G. We have a number of alumni from the two universities and we’re looking forward to
welcoming more AUS and AUD students into P&G.”

New P&G plant sets new
sustainability benchmarks
for global manufacturing
P&G’s newest manufacturing facility, the company’s 137th
site worldwide, is the company’s most sustainable plant
to date. The P&G Taicang Plant and Distribution Center in
China’s Jiangsu Province uses 100% renewable power (a first
for a factory in China), will process and reuse 100% of its
effluent waste, and will not send any waste to landfill. The
plant combines P&G’s focus on sustainable manufacturing
with the latest green technologies to conserve energy and
reduce water and solid-matter waste.
The Taicang site, which is designed by the globally
renowned architect and environmentalist William
McDonough, represents P&G’s commitment to
sustainable innovation and is the first P&G plant to
achieve LEED Gold certification for its administrative
building and LEED Silver for its manufacturing and
distribution centre. Taicang is also the first P&G
site to support our partnership with the World
Wide Fund for Nature (WWF) for the global Water
Stewardship Programme. Through this programme
P&G is sponsoring wetland restoration in China’s
Lake Taihu Catchment Area.

م�صنع بروكرت �آند قامبل اجلديد
ي�ضع معايري متطورة يف اال�ستدامة
لل�صناعة العاملية

 املوقع رقم،تعد املن�ش�أة ال�صناعية الأحدث من بركرتو �آند قامبل
. �أكرث م�صانع ال�شركة ا�ستدامة حتى اليوم، لل�شركة يف العامل137
وي�ستخدم م�صنع ومركز توزيع بروكرت �آند قامبل يف مدينة تاي�سانغ
 (الأمر الذي%100 مبقاطعة جيانغ�سو ال�صينية طاقة متجددة بن�سبة
 و�سيقوم بالعمل،)يعد الأول من نوعه بالن�سبة �إىل م�صنع يف ال�صني
 ولن يقوم ب�إر�سال �أية، من النفايات التي يخلفها%100 و�إعادة ا�ستخدام
 وميزج امل�صنع ما بني تركيز بروكرت �آند قامبل على.نفايات �إىل املكبّات
ال�صناعة امل�ستدامة و�أحدث التقنيات اخل�ضراء للحفاظ على الطاقة
.والتقلي�ص من ا�ستخدام املياه والنفايات ال�صلبة
 الذي قام بت�صميمه املهند�س ال�شهري والنا�شط،ويعك�س موقع تاي�سانغ
، التزام بروكرت �آند قامبل باالبتكار امل�ستدام،البيئي ويليام ماكدونو
LEED وهو امل�صنع الأول لدى بروكرت �أند قامبل الذي يحوز على �شهادة
 الف�ضية على مركز الت�صنيعLEED الذهبية على املبنى الإداري و�شهادة
 واملوقع هو �أي�ض ًا الأول من نوعه لدى بروكرت �آند قامبل الذي.والتوزيع
 لربنامج �إدارة املياهWWF يدعم �شراكتنا مع ال�صندوق العاملي للطبيعة
 وترعى بروكرت �آند قامبل من خالل هذا الربنامج ا�ستعادة.العاملي
.الأرا�ضي الرطبة يف منطقة جتمعات املياه ببحرية تايهو ال�صينية

 من م�صانع بروكرت �آند قامبل%25
العاملية �أ�صبحت الآن غري
م�صدّرة للنفايات

 حققت بروكرت �آند قامبل �إجناز ًا م�شهود ًا يف �أن �أ�صبحت،يف جزء من التزامنا باال�ستدامة
 وتربز بروكرت �أند. من مراكز الت�صنيع اخلا�صة بها حول العامل غري م�صدّرة للنفايات48
قامبل بهذا الإجناز كمن�ش�آة غري م�صدّرة للنفايات كونها موقع ت�صنيع لن ير�سل �أي نفايات
.�صناعية خطرية �إىل مواقع مكبات النفايات
 �إنتاج النفايات الأ�سا�سية،هذا وخفّ�ضت بروكرت �آند قامبل خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية
 وتربز ر�ؤية بروكرت �آند قامبل يف �صناعة. يف املئة68 يف ال�شركة بن�سبة متميزة و�صلت �إىل
 وت�شغيل م�صانعها بطاقة،%100 منتجاتها من مواد متجددة �أو مُعاد تدويرها بن�سبة
 وت�صميم منتجات تعزز، وعدم �إر�سال �أي نفايات �إىل املكبّات،%100 متجدةة بن�سبة
.احلفاظ على م�صادر الطاقة
 املدير والرئي�س التنفيذي ل�شركة بروكرت �آند قامبل بهذه،وحتدث روبرت ماكدونالد
 «نقوم يف هذه املواقع ب�إعادة تدوير النفايات وحتويلها وا�ستخدامها:ًاملنا�سبة قائال
 و�إمنا هو �أي�ض ًا �إيجابي، �إن هذا الأمر ال يعود بالنفع على �أعمالنا فح�سب.لأغرا�ض �أخرى
 �إن. لأننا ن�ستخدم م�صادر الطاقة العاملية ب�شكل �أكرث فعالية وم�س�ؤولية،بالن�سبة �إىل البيئة
 ونود �أن ن�شكر جميع موظفينا و�شركائنا املورّدين الذي �ساهموا،هذا الإجناز هو فخر لنا
.»يف حتقيق هذا الإجناز

Twenty-five percent of
P&G’s global factories now
zero-waste
As part of our commitment to sustainability, P&G has reached a
zero-waste milestone with the news that 48 of our manufacturing
centers worldwide are now zero-waste facilities. P&G qualifies a
zero-waste facility as a site that will not send any non-hazardous
manufacturing waste to a landfill site.
Over the past five years P&G has reduced absolute waste across
the company by an impressive 68%. P&G’s sustainability vision is
to produce products from 100% renewable or recycled materials,
power plants with 100% renewable energy, send zero waste to
landfills and design products to maximize the conservation of
resources.
To mark the occasion, P&G’s Chairman and CEO Robert McDonald
wrote: “At these sites all waste is recycled, repurposed or converted
into energy. This is not only good for our business; it is also good for
the environment, because we are more efficiently and responsibly
using the world’s resources. This is an accomplishment to be proud
of, and we want to thank all of our employees and our supplier
partners who have worked to make this happen.”

بروكرت �آند قامبل تفوز بجائزة مرموقة لتعاونها
‘يف جمال التوريد من قبل �شركة ’�شيب

‘ من قِبل �شركة ’�شيب2012 ) يف منطقة �شبه اجلزيرة العربية على جائزة التميّز يف التعاون يف جمال التوريد للعامP&G( ح�صدت �شركة بروكرت �آند قامبل
 مديرة عمليات التوريد يف، التي ت�سلمتها حياة �شاوي، وتعترب هذه اجلائزة. ال�شركة العاملية الرائدة يف خدمات املن�صات ومناولة حاويات ال�شحن،)CHEP(
 تقدير ًا لنجاح ال�شركة يف توحيد عمليات نقل املواد اخلام الداخلية �إ�ضافة �إىل �شبكة التوزيع،�شركة بروكرت �آند قامبل يف �شبه اجلزيرة العربية وباك�ستان
.اخلارجية ملنتجاتها

 و�إن فعالية وتطوير عمليات التوريد لدينا هي �أمر، «ت�ؤمن بروكرت �آند قامبل �إميان ًا را�سخ ًا ب�ضرورة الإبتكار امل�ستمر يف �أعمالها:ويف هذه املنا�سبة قالت �شاوي
 وعمليات �شبكة التوريد يف بروكرت �آند، �إن من�ش�آت الت�صنيع اخلا�صة بنا يف املنطقة �ضخمة. وخا�صة يف منطقة �شبه اجلزيرة العربية،حيوي للحفاظ على النمو
.»ًقامبل �ضرورية جد ًا للت�أكد من و�صول املواد واملنتجات �إىل املكان املنا�سب ويف الوقت املنا�سب �أي�ضا
كما وجاءت جائزة �شركة ’�شيب تقدير ًا للجهود الكبرية التي تبذلها بروكرت �آند قامبل لتعزيز التعاون يف جمال التوزيع مع �شركائها ومزوّديها وعمالئها يف كافة
. وذلك بهدف حتقيق ان�سيابية فعالة يف عمليات ت�سليم املواد جلميع نقاط الت�سليم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي،الأنحاء التي ت�صل �إليها �شبكة التوريد
 وذلك بف�ضل التحكم الفريد بعمليات �شبكة التوريد بني م�صانع، حيث مل تخ�سر �أي ًا من معداتها2012 و�سجلّت �شركة بروكرت �آند قامبل �إجناز ًا متميز ًا يف العام
.ال�شركة و�شبكتها التوزيعية
 املدير الإداري ل�شركة ’�شيب‘ يف منطقة، ويرى كيفني �سميث، للتميز يف جمال التوريد2011  لعامCHEP هذا وكانت بروكرت �آند قامبل قد حازت على جائزة
. �أن �إ�صرار بروكرت �آند قامبل على اال�ستمرار يف االبتكار يف جمال �شبكات التوريد �سيكون له �أثر كبري على منو ال�شركة امل�ستقبلي،ال�شرق الأو�سط
 الذي يحقق- ال نرى هذا االبتكار والتطوير يف جمال التوريد.»�إن عمليات التوريد الفعالة ميكن لها �أن ت�ؤثر ب�شكل ملحوظ على عائدات واحتياطيات �أي �شركة
 لقد �أثبتت بروكرت �آند قامبل ب�شكل متوا�صل وعام ًا بعد عام �أن هناك دائم ًا املزيد للقيام به بهدف رفع. لدى الكثري من ال�شركات-فعالية �أكرب وتكاليف �أقل
 �إن �شركة بروكرت �آند قامبل رائدة يف جمال �شبكات التوريد يف منطقة �شبه. ومنها �إىل العمالء ثم �إىل امل�ستهلكني،م�ستويات �شحن املواد واملنتجات �إىل امل�صانع
 ونحن �سعدنا يف منحها هذه اجلائزة،اجلزيرة العربية

Procter & Gamble Awarded Top Award for
Supply Chain Collaboration by CHEP

Procter & Gamble (P&G) Arabian Peninsula has been awarded the Excellence in Supply Chain Collaboration for
2012 by CHEP, the world’s leading pallet and container pooling services company. The award, which was presented
to P&G’s Supply Network Operations Associate Director for the Arabian Peninsula & Pakistan and the Near East
Hayat Chaoui, is recognition for the company’s success in integrating both its inbound raw materials channel as
well as its outbound product distribution.
“P&G believes in constant innovation across the business, and the efficiency and development of our supply chain
operations is essential to maintaining growth, especially in the Arabian Peninsula,” said Chaoui. “Our production
facilities in the region are sizable, and P&G’s Supply Network Operations is essential to ensuring that materials and
products are delivered to the right place at the right time.”
CHEP also recognized P&G for the company’s efforts to further collaboration with distribution partners, suppliers,
and customers across the whole scope of its supply chain to streamline material handling processes across all supply
chain drop points within the GCC. Procter & Gamble had zero equipment losses in 2012 following the extensive
implementation of supply chain controls across the company’s plant and distribution network.
P&G also received a CHEP award in 2011 for Supply Chain Excellence, and CHEP’s Middle East managing director
Kevin Smyth believes that P&G’s insistence on continuous supply chain innovation will stand it in good stead for
future growth.
“An effective supply chain operation can significantly impact both the revenues and the margins of any business.
We don’t see enough companies innovating and developing their supply chains to deliver better efficiencies
and lower costs. P&G has constantly proved year-on-year that there’s more that can be done to raise the bar
and transform how materials and products are shipped to plants and from there to the customer and finally the
consumer. P&G are a leader in the supply chain field in the Arabian Peninsula and we’re delighted to be able to
present them with this award.”
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