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التي نستحدث منها قيمة اقتصادية من 
خ�ل تدم� غازات الت�يد الضارة والقوية، 

واستث�ر العائدات � مشاريع جديدة �كن 
إيجادها لجمع وتدم� ا�زيد من الغازات.

استنفادها لطبقة ا£وزون
هذه الغازات تتحلل إ© جزيئات صغ�ة وتتفاعل مع 

طبقة ا£وزون، مسببًة تسارعاً � استنفادها وتفاق�ً � 
اتساع الثقب ا�وجود � طبقة ا£وزون. 

مساهمتها � التغ� ا�ناخي
غازات الت�يد هي غازات دفيئة قوية لها احت�لية 

ملحوظة � التسبب با´حتباس الحراري.

� عام 2020، أفاد معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT) بأن ا�عدات القد�ة (مثل الث�جات، أنظمة الت�يد، مخازن الت�يد ورغوات ا�با¶ العازلة) التي 
كانت تصّنع قبل التخلص التدريجي العا�ي من مركبات الكلوروفلوروكربون ´ زالت تÂّب الغاز � الهواء الجوي. بنوك الكلوروفلوركربون هذه تحوي ما يعادل 

9 مليارات طن مÇي من ثا¶ أوكسيد الكربون الذي �كن إط�قه � الهواء. 

�اذا تشكل غازات الت�يد مشكلة؟

�عرفة ا�زيد TradewaterGlobal.Com قم بزيارة ا�وقع 

كيف �كنك أن تتخذ دوراً � هذا العمل؟

 نحن نضمن رصيد
انبعاث الكربون

تعمل تريدووتر مع أصحاب ا�صلحة 

يجاد وجمع غازات الت�يد الضارة  Ìا�حلي
حول العاÍ. نحن نعمل ع� تجنب إط�قها 
� الهواء بهدف منع استنفاد طبقة ا£وزون 

والتغ� ا�ناخي.

كيف تساعد تريدووتر � حل 
هذه ا�شكلة؟

 نحن نتخلص من
 غاز الت�يد �نع أثره
السلبي ع� البيئة

 نحن نجد ونقتني
غاز الت�يد



نحن نقتني غازات الت�يد

شارك تفاصيل ا��د الذي لديك

نحتاج أو´ً �عرفة بعض ا�علومات 
عن غاز الت�يد الذي بحوزتك

́قتناء الÇتيب من أجل التأكيد وا

أخ�اً، نحن نفحص ا�ادة من أجل 
تأكيد أهليتها ثم نجمعها 

احصل ع� عرض
نحن نقدم لك عرضاً بناًء ع� 

ا�علومات التي تشاركها

123

إذا كان بحوزتك غاز ت�يد غ� مستخدم أو مستعاد، نحن مهتمون باقتنائه منك. العملية تتطلب ث�ث خطوات 
بسيطة

الغازات ا�ؤهلة

* تنطبق بعض القيود وا´حكام. �كنكم طلب التفاصيل حول أي م�د آخر لديكم.
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انضم إ© ا�سعى!
´ يجب أن يكون لديك غاز ت�يد لÖ تنضم إ© مسعانا. نحن نرحب بدعمك لنا من خ�ل الخيارات 

ا×تية:

�كنك البحث � دكان الحّي، اسأل فني أجهزة التدفئة والتهوية الذي تتعامل معه، أو 
اسأل قسم الصيانة � مكان عملك.

ساعدنا � إيجاد غاز الت�يد 

إذا كنت تعمل � مجال أجهزة التدفئة والتهوية وتريد ا�ساعدة، نرجو منك ا´تصال 
بنا!

شاركنا معرفتك

أخ� ا×خرين � محيطك عن عمل تريدوورك وساعدنا 
يجاد ا�زيد من الغاز. انÙ الخ�

�كنك ا�شاركة � مسعانا ضد التغ� ا�ناخي ع� Úاء أرصدة موازنات انبعاثات 
الكربون التي ننتجها.

 اشÇ موازناتنا

إذا كنت تعرف أحداً بإمكانه توف� خدمات مثل إدارة النفايات، وتحاليل ا�خت�ات، 
ومؤسسات التدم�، أو أنت توفر هذه الخدمات شخصياً،  اتصل بنا! 

ساهم بخدماتك/تطّوع

اتصل بنا!

ال�يد ا
لكÇو¶:ا�وقع ا
لكÇو¶: 

www. tradewaterglobal.com/ar

  TradewaterGlobalEN :فيسبوك

هل أنت مهتم Üزيد من ا�علومات 
حول كيفية ا�شاركة؟


