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شركة لينير الصناعية النتاج
الصودا كاوية
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موقع المصنع :

 مدينة ازمير المدينة الصناعية للكيماويات علي اغا. على مساحة ا�رض 50 الف متر مربع
 والمدينــة الصناعيــة فيهــا صناعــات كيميائية متعــددة يمكننا التكامــل معها. ومدينة
 ازميــر فيهــا ميناء ومطار وكل الخدمات. تم مراعــاة تصميم المباني ضد الزالزل.  المادة

.الخام الرئيسية ملح الطعام متوفر بسعر الطن 18 دوالر

شركة لينير الصناعية النتاج الصودا كاوي



Lineer Kostik Soda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

الحوافز الحكومية :
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االعفاء من الرســوم الجمركية.
للمعدات والمواد الخام 

تخفيــض %50 من ضريبة ا�رباح.

تخفيــض ٥٠٪ من الضرائب العامة.

تخفيــض %50 من كلفة الطاقة.
الكهربائية 

اســتثناءات في التصاريح والضمان.
واوراق التسجيل 

 الترخيــص الممنــوح لشــركتنا هــو انتاج ١١٢ الف طن ســنويا حتى عام ٢٠٢٥م وهي أربعة
اضعاف انتاجنا

للمرحلة الحالية المصنع جاري إنشــاءه وســيتم افتتاحه قريبا ان شاء ا¯
.

.
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اهم الشركات المتعامل معها :
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 طريقة العمل :
باستخدام احدث التقنيات النتاج المواد الكيمائية المكلورة جهاز فصل كيميائي بخاصية الغشاء

من انتاج وترخيص شــركة انيوس البريطانية ذات الكفاءة العالية واســتهالك للطاقة اقل وكلفة  
الصيانة اقل وصديق للبيئة بعادم كلور صفر. 
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شركة انيوس البريطانية                                                                           وهي مصنعة جهاز الفصل الكيمائي   
ومانحــة ترخيــص مزاولة الصناعة. 

Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.� شــركة دركيــم التركيــة                                                                                         والتــي اعــدت دراســة الجــدوى
وشــريكنا صاحب الخبرة. 
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 شــركة نيبــورج الهنديــة                                              وهــي المتعاقــد معهــا تســليم مفتــاح واشــرفت علــى 

مصنع صــودا كاوية في العالم.

شــركة ك س ج لتقديم استشــارات هندسية

Nüberg Pvt Ltd

  INEOS TECHNOLOGIES LIMITED

KSJ Engineering & Project Pvt Ltd
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حســب منظمــة يــو ان كمتــارد في عام 2015 م اســتهلكت
تركيا 420 الف طن من الصودا كاوية بقيمة مائتين مليون دوالر. 

اÂنتاج المحلي يغطي %30 من احتياج تركيا. بينما %70 يستورد
من الخارج. 

يزداد سوق الصودا كاوية بمعدل %7 سنويا.3

انتاجنا ســيكون 28 الف طن والذي ســيغطي %7 من حاجة
التركي. السوق 

منتــج الصودا كاوية يباع بالدوالر عبر ســوق البورصة العالمي.

منتــج الصودا كاوية يدخل في %40 مــن الصناعات التحويلية
منها الورق واالســفنج والزنــك وااللمنيوم واالحبار والدهانات 
والنفــط والمنتجات الزراعية والبطاريــات وتنقية المياه وإنتاج 

 االطعمة وا�دويــة والمنظفات والمعقمات. 
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لماذا مادة الصودا
كاوية؟

شركة لينير الصناعية النتاج الصودا كاوي



 حمــض الهيدروكلــورك يدخل فــي تنقية الميــاه وصناعة.
  ا�غذيــة والزيت والغــاز والحديد وا�دويــة وصناعة الجلود

 وغيرها

 مــادة هيبوكلــورات الصوديــوم تدخــل كمــادة منظفــة
 ومطهــرة فــي صناعــة االنســجة والمطهرات والورق وفي

الصناعــات البتروكيميائيــة
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المواد المنتجة
المصاحبة :
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.

.



. التعــاون مــع اÈخريــن لتحقيق أهداف الشــركة
. إدراك أهميــة االختــالف والتنوع فــي الفريق
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فلسفة الشركة :

العمالء :

الموظفين :

العمل :

الرؤي :  االرتقاء بحيث نصبح شركة رائدة على مستوى العالم في مجال الكيماويات.
الرسالة  : عمل سلسلة مصانع كيماويات ومنتجات بجودة عالية.

. اÂســتماع إلــى إهتمامــات المتعامليــن مع الشــركة
. مراعــاة إحتياجــات المتعامليــن مع الشــركة
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العناية واالحترام :   .2

التمتــع بالثقــة وا�مانــة Âناطــة المســؤوليات بالموظفيــن Âنجــاز ا�عمــال بصــورة تنــم
 . عــن كفاءة

التدريــب واÂرشــاد لتطويــر قــدرات الموظفين. 

التمكين :   .1

. تطبيــق قيم الشــركة
. القيــام بالشــيء الصحيــح حتــى لو لم يشــاهدك أحد

النزاهة :   .2

. المنتــج يكــون ذو جــودة عالية فــي جميع ا�وقات
. الكفــاءة والفعاليــة فــي القيام بــأدوارك وواجباتك

الحرفية :   .3

. إنجــاز ا�عمــال حســب ما وعدت بــه بناء على أهــداف متفــق عليها
. إظهــار االلتــزام للمهــام المناطة بك

إشــراك الموظفين/المتعامليــن مــع الشــركة بطريقــة صادقة وشــفافة
توفيــر فــرص متســاوية لجميــع الموظفيــن دون تحيز

االلتــزام بالقانــون ومبــادئ العمــل للمحافظــة علــى المصداقية مــع المتعاملين مع الشــركة وعلــى التراخيص
الحكوميــة بالتشــغيل. 

. التمســك بمصالــح العمــل فــي كل ا�وقــات دون مخالفــة لدواعي الســرية في الشــركة

المسؤولية :   .4

السمعة/ا³خالص :   .1

2. الشفافية والعدل :  

العمل الجماعي :1.
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موقع تخزين الملح وتجهيزات
 حل الملح 
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انابيب التغذية وتدفق
المحلول 

Feed Tubes Overflow 
tubes
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تعبئة رقائق الصودا كاوية في
اكياس بالستيكية 
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صورة داخلية للتمديدات 
الداخلية 
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صورة جانبية للتمديدات 
الخارجية
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صورة البرفسور مظفر يشار المستشار العلمي للشركة اثناء زيارته
لشركة انيوس البريطانية مانحة ترخيص صناعة الصودا ومصنعة 

جهاز التحليل الكيمائي. 
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في الوسط صورة رئيس مجلس ادارة الشركة
الدكتور محمد الحميقاني يتوسط مدير شركة انيوس ونائبه اثناء زيارته 

لمقر الشركة ببريطانيا. 
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