
 

 

كشرككة متصصصرة فري تصرنيا مروان التنتيرد متعرنن   1991تأسست مجموعة العمالق الصناعية في العام 

اإلستصنامات، ومن ثم توسعت الشككة لتصبح مالكة لستة عالمات تجاكيرة مسرج ة لمجموعرة مرن المنتجرات 

التي غالبا ما يتم المنتفات المنزلية، ومنتجات العناية الشصصية، ومنتجات ومساحيق الغسيل، والتي تتضمن 

 تصنيكها إلى أسواق العكاق والمم كة العكبية السعونية.

 

 مصراطك مرن ل حرن اإليكولروجي اإلبناع تطبيق شاككت الشككة في مشكوع "

"، المررنعوم ماليررا مررن لبررل "الررن   األكننيررة  الصررناعة فرري الكيميائيررة المرروان

(" وبرنعم فنري مرن SAICM) الكيميائيرة ل مروان النولية لإلناك اإلستكاتيجي 

( ووحرن  اإلنترا  UN Environmentلبرل بكنرام  األمرم المتحرن  ل بيئرة )

تم التككيز مرن صرالل مشركوع اإلبرناع   االنتد في الجمعية الع مية الم كية.

اإليكولوجي ع ى تقنيم ح رول إبناعيرة مسرتنامة لمنرت  سرائل غسرل األطبراق، 

حيررأ أن الشررككة كانررت ت ررند مسررتقبال إلررى فررتح أسررواق جنيررن  فرري اإلتحرران 

ن األوكوبي. تتمثل غايات مجموعة العمالق الصناعية في توفيك منتجات صحية نتيفة بأسعاك في متناول الي

ل مست  كين، وهو األمك الذي يساهم فري تعزيرز سرمعل الشرككة وتحسرن أنائ را البيئري. ومرن ضرمن األهرناد 
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 المنتجات الرئيسية
المنتفات المنزلية، ومنتجات العناية الشصصية، 

 ومنتجات مساحيق الغسيل
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اإلستكاتيجية المبنئية التي تم التصطيط ل ا لألعوام الصمسة القانمة، هرنفت مجموعرة العمرالق الصرناعية إلرى 

اع في ا منتجات الشككة، باإلضافة إلى ول التي تببناء وتعزيز عاللات ا ما الموكنين والموزعين في كافة الن

فري مرا  %10تقنيم منتجات عالية الجون  ضمن لائمة منتجات ا، وزيان  حصرت ا فري السروق األكننيرة بنسربة 

 يتع ق بسائل غسل األطباق صالل الصمس أعوام القانمة.

 اإلبداع اإليكولوجي

يكولروجي، لامرت مجموعرة العمرالق الصرناعية من صالل إلترزام اإلناك  الع يرا بقرو  ل مشراككة فري اإلبرناع اإل

بتطويك إستكاتيجية عمل جنين  ت ند إلى أن تصبح مجموعة العمالق الصناعية مميز  ع رى صرعين أسرواق 

اإلتحرران األوكوبرري والسرروق األكننيررة ، مررن حيررأ ترروفيك منتجررات مصررنعة مررن مرروان ألررل ضررككا مررا ضررمان 

إلررى اإللتررزام بتق يررل المصرراطك الترري ت ررنن صررحة المسررت  كين  الجررون  العاليررة واألسررعاك المنافسررة، باإلضررافة

و تطبيق إجكاءات مستنامة بيئيا. ولتحقيق هذه اإلستكاتيجية ستقوم مجموعرة العمرالق والعام ين في الشككة 

الصناعية بالبناء ع ى مرا ترم تحقيقرل مرن تعراون ضرمن س سر ة القريم، باإلضرافة إلرى تقرنيم المنتجرات التري ترم 

نيثا في مناطق ونول جنين . وفي سبيل هذه الغاية ف قن عم ت مجموعرل العمرالق الصرناعية ع رى تطويكها ح

تطويك نموذ  أعمال جنين يست ند إطالق سائل ج ي األطباق ل تصنيك إلى أسواق اإلتحان األوكوبي بح ول 

تشرركيعات هررذا المنررت  مررا تشرركيعات اإلتحرران األوكوبرري بمررا فرري ذلرر  ، بشرركل يضررمن توافررق 2020العررام 

 (.REACH) الكيميائية الموان وتقيين واالعتمان والتقييم التسجيلالمنتفات و ونتام 

وكصطررو  أولررى تجرراه تحقيررق هررذا ال ررند، لامررت مجموعررة العمررالق الصررناعية بظسررتبعان المرروان الحافتررة 

المستصنمة في الشككة من لائمة الموان الكيميائية الصاصة بالشككة. نتكا لكون هذه الموان تصضا إلى كلابة 

، باإلضرافة ببة ل تحسرسذات صصرائ  مسرأو شنين  من لبل اإلتحان األوكوبي كمروان مرنمك  ل غرن  الصرماء 

(. وفري هرذا الصرنن لامرت مجموعرة parabens و  siloxaneإلى إستبنال العناصك التي تتضرمن مروان )

العمررالق الصررناعية بتحضرريك معانلررة جنيررن  لسررائل غسررل األطبرراق بغرركم إصضرراع ا ل فحرر ، ومررن ثررم 

مروان المسرتصنمة فري سرائل . سريدني إسرتبنال هرذه ال2018إستصنام ا في اإلنترا  بح رول شر ك من مرن عرام 

غسل األطباق إلى صفم المصاطك المكتبطة بالصحة سواءا ع ى المسرت  كين أو العرام ين فري الشرككة، مثرل 

(، باإلضررافة إلررى التررأثيكات البيئيررة ع ررى parabensالحساسررية وشرريصوصة الج ررن الررذي تتسرربن بررل مرران  )

 ت محطات معالجة المياه العانمة.ضمن مصكجا  parabensومنتجات تح ل الـالكائنات البحكية 

لامت مجموعة العمالق الصناعية، في إطاك زيان  الفائن  مرن هرذه اإلبتكراكات، بتنفيرذ نكاسرة سرولية لتحنيرن 

الفك  المتاحة ضمن السوق األكننية، وفي أسرواق اإلتحران األوكوبري ع رى المرنو الطويرل، وذلر  بغركم 



 

ة الجنيرن . باإلضرافة إلرى ضمان حجز أفضل األماكن في السوق لمنت  سائل غسل األطباق بصيغتل الكيميائي

ذل  تعمل الشككة ما أحن شككات النعاية واإلعالن مرن أجرل إطرالق حم رة تسرويقية تكرون أكثرك فعاليرة فري 

إيصال الصصائ  التي يتمتا ب ا هذا المنت  الجنين والقيمة التي سود يضيف ا ل سوق، ما التككيز ع رى أن 

حية ع رى المسرت    وع رى فكيرق العمرل المركتبط بالعم يرات ل منت  ستق ل من المصراطك الصرالتككيبة الجنين  

اإلنتاجية في الشككة، باإلضافة إلى صفم التأثيكات البيئية المكتبطة بالتص   من المنت  سواء كان ذل  في 

التجمعات المائية أو في التكبة. وبناءا ع ى نتائ  النكاسة والبحأ حول إطالق المنرت  فري السروق األكننيرة، 

 .2020% بح ول العام 10المتولا أن تتمكن الشككة من زيان  حصت ا السولية بنسبة  فظنل من

بالتزامن ما التطويكات والتحسينات الفنية ع ى تككيبرة سرائل التنتيرد، ت ترزم مجموعرة العمرالق الصرناعية 

فري  بتطويك إستكاتيجية تعمل ع ى تحسين تكود العمل ناصل الشرككة وتحفيرز المشراككة مرن فكيرق العمرل

تحقيرق الشككة، األمك الرذي سرود يعرون بالمنفعرة ع رى الشرككة فري تحقيرق أهرناف ا وتقرنم ا، باإلضرافة إلرى 

الفائن  العائن  ع رى المروتفين مرن تطببيرق إسرتكاتيجيات اإلبرناع اإليكولروجي. تتضرمن هرذه اإلسرتكاتيجيات، 

فعاليات شر كية تعمرل ع رى إشركا  كافرة تحسين إمتيازات العمل مثل نتام الحوافز لزيان  اإلنتاجية، وتنتيم 

العررام ين فرري الشررككة فرري عم يررة اإلبتكرراك والتتطررويك وتحنيررن الفررك  المتاحررة مثررل التطرروك الرروتيفي ضررمن 

 الشككة، ضبط المنتجات والسالمة والصحة الم نية.


