تعمل تريدووتر مع أصحاب املصلحة
املحليني إليجاد وجمع غازات التربيد الضارة
حول العامل .نحن نعمل عىل تجنب إطالقها
يف الهواء بهدف منع استنفاد طبقة األوزون
والتغري املناخي.

ملاذا تشكل غازات التربيد مشكلة؟
استنفادها لطبقة األوزون

هذه الغازات تتحلل إىل جزيئات صغرية وتتفاعل مع
طبقة األوزون ،مسبب ًة تسارعاً يف استنفادها وتفاقامً يف
اتساع الثقب املوجود يف طبقة األوزون.

مساهمتها يف التغري املناخي

غازات التربيد هي غازات دفيئة قوية لها احتاملية
ملحوظة يف التسبب باالحتباس الحراري.

يف عام  ،2020أفاد معهد ماساشوستس للتكنولوجيا ) (MITبأن املعدات القدمية )مثل الثالجات ،أنظمة التربيد ،مخازن التربيد ورغوات املباين العازلة( التي
رسب الغاز يف الهواء الجوي .بنوك الكلوروفلوركربون هذه تحوي ما يعادل
كانت تص ّنع قبل التخلص التدريجي العاملي من مركبات الكلوروفلوروكربون ال زالت ت ّ
 9مليارات طن مرتي من ثاين أوكسيد الكربون الذي ميكن إطالقه يف الهواء.

نحن نتخلص من
غاز التربيد ملنع أثره
السلبي عىل البيئة

$

منوذج عملنا يرتكز عىل "الدورة اإليجابية"
التي نستحدث منها قيمة اقتصادية من
خالل تدمري غازات التربيد الضارة والقوية،
واستثامر العائدات يف مشاريع جديدة ميكن
إيجادها لجمع وتدمري املزيد من الغازات.

زاغ

دير
بت

كيف تساعد تريدووتر يف حل
هذه املشكلة؟

نحن نجد ونقتني
غاز التربيد

الدورة اإليجابية

نحن نضمن رصيد
انبعاث الكربون

رصيد الكربون

كيف ميكنك أن تتخذ دورا ً يف هذا العمل؟
ملعرفة املزيد  TradewaterGlobal.Comقم بزيارة املوقع

نحن نقتني غازات التربيد

إذا كان بحوزتك غاز تربيد غري مستخدم أو مستعاد ،نحن مهتمون باقتنائه منك .العملية تتطلب ثالث خطوات
بسيطة

1

2

3

شارك تفاصيل املربد الذي لديك

احصل عىل عرض

الرتتيب من أجل التأكيد واالقتناء

نحن نقدم لك عرضاً بنا ًء عىل
املعلومات التي تشاركها

نحتاج أوالً ملعرفة بعض املعلومات
عن غاز التربيد الذي بحوزتك

أخريا ً ،نحن نفحص املادة من أجل
تأكيد أهليتها ثم نجمعها

الغازات املؤهلة
Halon-1301

Halon-1211

CFC-114

*HCFC-22

*HCFC-142b

CFC-115

CFC-13

CFC-113

CFC-12

CFC-502

CFC-11

CFC-500

* تنطبق بعض القيود واالحكام .ميكنكم طلب التفاصيل حول أي مربد آخر لديكم.

انضم إىل املسعى!
ال يجب أن يكون لديك غاز تربيد ليك تنضم إىل مسعانا .نحن نرحب بدعمك لنا من خالل الخيارات
اآلتية:
ساعدنا يف إيجاد غاز التربيد

الحي ،اسأل فني أجهزة التدفئة والتهوية الذي تتعامل معه ،أو
ميكنك البحث يف دكان ّ
اسأل قسم الصيانة يف مكان عملك.

شاركنا معرفتك

إذا كنت تعمل يف مجال أجهزة التدفئة والتهوية وتريد املساعدة ،نرجو منك االتصال
بنا!

انرش الخرب

أخرب اآلخرين يف محيطك عن عمل تريدوورك وساعدنا إليجاد املزيد من الغاز.

اشرت موازناتنا

ميكنك املشاركة يف مسعانا ضد التغري املناخي عرب رشاء أرصدة موازنات انبعاثات
الكربون التي ننتجها.

ساهم بخدماتك/تط ّوع

إذا كنت تعرف أحدا ً بإمكانه توفري خدمات مثل إدارة النفايات ،وتحاليل املختربات،
ومؤسسات التدمري ،أو أنت توفر هذه الخدمات شخصياً ،اتصل بنا!

هل أنت مهتم مبزيد من املعلومات
حول كيفية املشاركة؟

اتصل بنا!

الهاتف/الواتساب1717-8460-506+ :
الربيد اإللكرتوين:املوقع اإللكرتوين:
www. tradewaterglobal.com/ar
فيسبوكTradewaterGlobalEN :

