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 شركة السكر و الصناعات التكاملية- 11

  حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني أكسيذ

  نًبنى انًزكش انزئيسي انقاهزة CO2 انكزبىٌ

 حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني أكسيذ 

  نًحطت يحىالث انصانت انًغطاة بانحىايذيتCO2 انكزبىٌ 

 حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني  أكسيذ  

 نًحىالث أبزاج انخبزيذ بًصنع حكزيز انسكز بانحىايذيت CO2 انكزبىٌ

  حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني  أكسيذ 

  بًصنع حكزيز انسكز بانحىايذيت H6 نًحطت انًحىالث  CO2  انكزبىٌ

 حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني  أكسيذ     

   نًصنع أرينجCO2  انكزبىٌ 

  حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني أكسيذ

 نًصنع أرينج (1) نًحطت يحىالث رقى CO2 انكزبىٌ

  حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني أكسيذ

 قنا –  نًحطت يحىالث أبزاج انخبزيذ  نًصنع دشنا CO2 انكزبىٌ 

  حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس ثاني أكسيذ

  سىهاج–نًحطت يحىالث أبزاج انخبزيذ نًصنع خزخا  CO2    انكزبىٌ

   حصًيى وحىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي باسخخذاو غاس أكسيذ

 نًصنع قىص  CO2  انكزبىٌ

  حصًيى  و حىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي نهحزيق بإسخخذاو غاس

  انًعذاث بانحىايذيت  انًحىالث بًصنع  نًحطتCO2  انكزبىٌ ثاٌ أكسيذ 

  حصًيى  و حىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار اآلني انًبكز بانحزيق ونظاو اإلطفاء انخهقائي نهحزيق بإسخخذاو غاس

  انًحىالث بًصنع  انكًياوياث بانحىايذيته  نًحط CO2 انكزبىٌ  أكسيذ  ثاني
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 ٌحصًيى  و حىريذ وحزكيب نظاو اإلنذار واإلطفاء اآلني نهحزيق بإسخخذاو غاس ثاني أكسيذ انكزبى  CO2 

بًصنع انخكزيز واننقم بانحىايذيت  انًزكشيت   نهًحطت

 اعًال حىريذ نظاو االطفاء انخهقائى باسخخذاو يادة انفىو بصهاريح انىقىد نًصنع سكز قىص 


