
-:قارونبحيرةملوحةفيللتحكمالبيئىاملردود
:اآلتييإلقارونبحيرةهميامناالقتصاديةاألهميةذاتالذائبةاألمالحاستخالصأدى

ما انعكس على مفي البحيرة واملناطق املحيطة بهاالنظام البيئىعلىالحفاظ-1
أسرة من القرى آالف 6الحفاظ  على مهنة الصيد والتى يعيش عليها اكثر من 

.البحيرةاملنتشرة حول شاطئ 



التتتم فى متتتة األراتتتا اراايتتتة ال اا  تتتا-2
:بالب  رةالم  طا 

شىىر ي زيىىادة األرايىىامل  املحتصىىاحة ويااىىة فىىي ال ىى   الأدى إلىىى 
حة فىىىى للبحيىىىرة حيىىىإ واىىىم إحمىىىالي محىىىاحة األرايىىىامل املحتصىىىا

ألىىىىا ،ىىىىدان  وحيىىىىإ 20األعىىىىوام العشىىىىرة االييىىىىرة إلىىىىى أكثىىىىر مىىىىن 
. أالف ،دان10حوالي 2002كانت قبم عام 



الجنوبيالشاطئطول علىواملنتشرةالسياحيةتاملنشأعلىالحفاظ-3
علىهور الظفىبداتالتىاالخرى السياحيةاملشاريعجانبإلىللبحيرة

.للبحيرةيالشمالالشاطئ



والبيئةوأنظمة اجلودة إميسال 
ا،قة وحاالة على -1 -:اميحال متو
9001ال ودة اي و -
14001البيئة اي و -
18000األوشا-
22000سالمة وصحة الغذا  -
ال يد الشركة فى طريقها لاحصول على شهادة ممارسات التصنيع-

(GMP)
فى تححين 50001الشركة فى طريقها لاحصول على شهادة اي و -

.كفا ة الطاقة



•

-:املحئولية امل تمعية لشركة إميحال 
ها والعاملين تواام الشركة الحعي نحو الو،ا  بمحئولياتها االحتماعية تجاه امل تمع املحيط ب

-:بها وذلك من يالل االتى 

إنشاء خمبز نصف آيل-
. إنشاء مسجد-
. دار حضانة-
.  اندي رايضي خلدمة العاملني-
توفري سكن للعاملني -

-:تقوم الشركة بتقديم الدعم ألهالي املنطقة -
النواحي الصحية 

التعليمية

الخدمية 



-:األنشطة الرياضية والثقا،ية 
الشركة بجميع األنشطة الرياضية والثقافية تهتم 

.قافيةاالشتراك والتعاون مع المحافظة في المناسبات البيئية والث



:منتجات الشركة 
 120ماح كبريتات الصوديوم الالمائية-1

 
ألا طن سنويا

 150ماح كلوريد الصوديوم -2
 
ألا طن سنويا

 27ماح كبريتات املاغنحيوم املائية-3
 
ألا طن سنويا

 40ماح كلوريد الصوديوم عالي النقاوة -4
 
ألا طن سنويا

الا طن سنويا40

ألا طن سنويا15الطبيةماح كلوريد الصوديوم لالستخدامات-5
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اإلنتاج السنوي لمصانع شركة إميسال 



منتجات الشركة 

كبريمات صرديرم الاائ ا( 1)

كجى( 50)شفاير  

كألرايد صرديرم( 2)

ااغنس رمكبريمات ( 3)

(ماك رم)كألرايد صرديرم ( 4)

طن( 1)جاابر باج 

كجى( 50)و ( 25)شفاير جى( 350)أك اس 

كجى( 25)شفاير 

جى( 750)ك س
أقراص تعبأ مة شفاير 

كجى( 25)



املاح الطبمل

قطرات العين –الكلوي يحتخدم في محاليم الغحيم 
املحاليم املاحية الطبية –



شفراً ل ضراتفى ،،،


