
 

 في األردن. الشركة متخصصة في صناعة 2013شركة سيجما هي شركة منتجة للمنظفات تأسست في عام 

 ، وكذلك منتجات العناية بالبشرة والشعر.المنظفات المنزلية والصناعية

تطبيق االبدداع االيكولدوجي لل دد مدن مخداطر المدواد الكيميا يدة فدي الصدناعة  شاركت الشركة في مشروع "

بددعم تنندي و ،SAICM)) الدوليدة للمدواد الكيميا يدة لدددارةالنهج االسدتراتيجي  " ، بدعم مالي مناالردنية 

 يهدف المشروع الىمن برنامج األمم المت دة للبي ة ، وو دة اإلنتاج األنظف التابعة للجمعية العلمية الملكية. 

المنظفات المنزليدة والصدناعية ومنتجدات العنايدة بالبشدرة ال د من مخاطر استخدام المواد الكيميا ية وتطوير 

 دى الطويل.التي تكون مستدامة وأقل خطورة على الم والشعر

 االبداع االيكولوجي:

 ب لدول تهددف جديددة أعمدال اسدتراتيجية  سديجما شركة طورت االيكولوجي، االبداع منهجية تنفيذ خالل من

 السدا لة الغسديل لمنظفدات واإلقليميدة الم ليدة األسدواق فدي الرا ددين المنتجين من وا دة لتكون ، 2020 عام

 ومدواد كيميا يدة غيدر بمدواد مصدنوعة الجودة عالية منتجات وتنديم المنزلية؛ المنظفات ومنتجات ، والبودرة

 .البي ة على التأثيرات من وال د والمستهلكين العمال ص ة وت سين ضرراً، أقل

مسدتبدلة المدواد  سدا لة غسيل مسا يق إلنتاج جديد أعمال نموذج في سيجما شاركت ، األهداف هذه ولت نيق

 العمددال صدد ة علددى يددرثر ممددا ،والتددي تصددنف علددى أنهددا سددامة للتكدداثر ،فورماميدددال مثددل الكيميا يددة الخطددرة

 على العمال والمستهلكين. أقل تأثيرات ذات  افظةبمواد . والمستهلكين

 

 
 

 شركة سيجما للمنظفات

 61 عدد العمال

 المنتجات الرئيسية
المنظفات المنزلية والصناعية ومنتجات العناية 

 بالبشرة والشعر

 األردن والسعودية والكويت. االسواق الرئيسية



 مدن. العاليدة الجودة معايير تلبي أنها من للتأكد اختبارها تم والتي ، الجديدة المنظفات تركيبات الشركة انهت

 التنظيميددة النواعددد مدد  تتوافددق الكيماويددة المددواد تركيددزات أن مددن والتأكددد ، االبتكددارات هددذه تنددديم خددالل

 ، البلدان عبر ال الية التوزي  شبكة على وبناء ، صرامة األكثر األوروبية والمنظفات التجميل لمست ضرات

 الم لية السوق  صة زيادة إلى يردي مما ؛ الجديدة المنظفات لتنديم سوق كأول األردن تستهدف سيجما فإن

 توسدي  إلدى سديجما تسدعى ، انطدالق كننطدة الم لي السوق باستخدام. المنبلة األرب  السنوات في٪  5 بنسبة

 أوروبدا بلددان فدي الجديددة المنظفدات إدخدال المسدتنبل وفدي. إفرينيدا وشمال الخليج دول في المنتجات توزي 

 .السنين مر على بنوة بنوها التي الموجودة األوروبيين الموردين شبكة على باالعتماد ، الشرقية

 بالبي دة ضدرراً  أقدل بديلدة مدواد عدن بجديدة الب د  علدى الشدركات ت فيدز في إيجابياً  أثراً  المشروع ترك لند"

 ".جديد هو ما كل عن للب   الشركات بين المنافسة روح خلق كما ، المنتجات وتطوير

 السيد م مد الشاعر

 شركة سيجما مرسس ومدير عام

 


