


بالفيومالشركة المصرية لألمالح والمعادن 

شركة مساهمة مصرية ، تأسست عام " إميسال" 

حرة ستثمار والمناطق الم طبقاً لقانون اال1984

م والمعدل بالقانون رقم 1974لسنة ( 43)رقم 

م والخاضعة ألحكام القانون رقم 1977لسنة 32

150مصرح به برأسمال 1989لسنة ( 230)

مليون 110مصدر قدره مليون جنيه ورأسمال 

.يمصرجنيه 



المصرياألهليالبنك

بنك االستثمار القومي

الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

(إيجي ليس)شركة تنمية للتأجير التمويلي واالستثمار 

صندوق التنمية والخدمات بمحافظة الفيوم

شركة مصر للتأمين

شركة مصر لتأمينات الحياة

49.84%

17.05%

13.11%

6.56%

5.24%

4.4%

3.8%

الشركة ونسبة مساهمة كل منهمومساهم



أهداف شركة إميسال



فيمرالمستاالرتفاعمنطبيعيةكمحميةقارونبحيرةبيئةحماية➢

.المحميةداخلالبيئيالنظامعلىللحفاظالبحيرةملوحة

ظيفةنصناعيةبطرقالبحيرةفيالمذابةوالمعادناألمالحاستخراج➢

.والتصديرالمحليةالصناعاتإحتياجاتلتغطية

ةللتنميجديدمجتمعخلقطريقعنالعملفرصمنالعديدخلق➢

.الفيوممحافظةفيالصناعية



شركة إميسال

موقع شركة إميسال

بالفيوم



مخطط عام لشركة إميسال 



ألراضيالزراعيالصرفمياههىقارونبحيرةلمياهالرئيسيالمصدر-

يصلومالفيمنخفضفىجزءأعمققارونبحيرةتعتبرحيثالفيوممحافظة

.البحرسطحمستوىتحتم44إلى

الصرفمياهمنسنويا3ممليون500مناكثرقارونبحيرةتستقبل-

.لتر/جرام2الى1,5منيترواحبتركيزالزراعي

37حوالىبتركيزسنويا  البحيرةمنمياه3ممليون15حوالىسحبيتم-

.الشمسىالتركيزأحواضإلياللترفىجرام

37منمتتابعةأحواضأربعةطريقعنالبحيرةلمياهالتركيزرفعيتم-

الحوضنهايةفىاللتر/جم350إلىليصلاألولالحوضفىاللترفىجرام

.الرابع

األمالحالستخالصالمصانعإليالرابعالحوضمنالمحلولسحبيتم-

.معقدةصناعيةبطرق



لم ولن يتم ارجاع اى قطرة محاليل 

قارون منذ بحيرة ملحية الى مياه 

إلى اآلننشاء الشركة وإ

أينبدوالفيزيائيةالصناعيةالطرقعلىاألساسيفالصناعيةالعملياتتعتمد▪

.كيماوياتضافةإوأكيميائيةتفاعالت

.(التركيزأحواض)الشمسيةبالطاقةالتبخيرعملية▪

ومصنعمائيةالالالصوديومكبريتاتالنتاج)الصوديومكبريتاتبمصنع)التبريدعملية▪

.(االبسومملحالمائيةالماغنسيومكبريتاتالنتاج)الماغنسيومكبريتات

.مبخراتداخلمخلخلضغطتحتالتبخيرعمليه▪

منالخارجةالخامالمادةعلىالمختلفةاألمالحإلنتاجالصناعيةالعملياتتعتمد▪

.بالتتابعالمصانع

أحواضإليإرجاعهيتماألمالحاستخالصبعدالمصانعمنالخارجالملحىالمحلول▪

أمالحىوهتنفيذهافيالشركةبدأتوالتيالمستقبليةللمشروعاتخامكمادةتخزين

.الماغنسيومكلوريدوأمالحوالبوتاسيومالبورونالبرومين،

العمليات الصناعية بمصانع الشركة المختلفة



عمخطط العمليات اإلنتاجية بالمصان
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شركةقامتحيثإميسالبواسطةالكاملاإلشرافتحتالصوديومكبريتاتمصنعإقامةتم

MANNESMANطنألف120اإلنتاجيةالطاقةوتبلغ1992عامفيالفعلياإلنتاجوبدأبالتنفيذاألملانية
 
 
سنويا

 
 
Na2SO4الالمائيةمصنع كبريتات الصوديوم : أول



 
 
NaClمصنع غسيل وتنقية وتكرير ملح كلوريد الصوديوم : ثانيا

 وبدا اإلنتاج 150الصينية بطاقة CNTICتم إنشاء هذا املصنع بواسطة شركة 
 
ألف طن سنويا

2001الفعلي في عام 



 
 
MgSO4.7H2Oمصنع كبريتات املاغنسيوم : ثالثا

الفاكيوموملح كلوريد الصوديوم فائق النقاوة ملح 

 والطاقة اإلنتاجية 40اإلنتاجية مللح الفاكيوم الصينية وتبلغ الطاقةCNTICبواسطة شركة  2008تم إنشاؤه فى عام 
 
ألف طن سنويا

 27مللح البسوم 
 
ألف طن سنويا



 
 
لصوديوم مصنع توسعات إنتاج ملح الفاكيوم وإنتاج ملح كلوريد ا: رابعا

لالستخدامات الطبية

 والطاقة 40اإلنتاجية ملصنع توسعات الفاكيوم الهندية وتبلغ الطاقةSSPبواسطة شركة  2015تم إنشاؤه فى عام 
 
ألف طن سنويا

 15اإلنتاجية لوحدة إنتاج كلوريد الصوديوم لالستخدامات الطبية 
 
ألف طن سنويا




