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I.  يصبدس رهٕس انٕٓاء 
لسًٍٛ  إنٗ انٕٓاء سى يصبدس رهٕسيًب ٚؤثش سهجب ػهٗ انحٛبح . ٔرُم ٚؼزجش انٕٓاء يهٕثب كهًب حذس رغٛش فٙ رشكٛجّ

 ًْٔب : انًصبدس انطجٛؼٛخ ٔانًصبدس انصُبػٛخ .

 انًصبدس انطجٛؼٛخ نزهٕس انٕٓاء  .1

 انجشاكٍٛ انزٙ رمزف فٙ انٕٓاء سيبدا ٔغبصاد . -

 . ..CO ٔ CO2ٔانزٙ رُزح دخبَب ٔغبصاد يثم :،انحشاسح اسرفبع دسخخ ثفؼم انصٕاػك ٔانحشائك انطجٛؼٛخ نهغبثبد، -

 بل .انؼٕاصف انزشاثٛخ ٔانضٔاثغ انشيهٛخ ْٔٙ ػجبسح ػٙ سٚبذ يحًهخ ثبألرشثخ ٔانشي -

 انًصبدس انصُبػٛخ نزهٕس انٕٓاء  .2

 ٔسبئم انُمم انزٙ رسزؼًم يشزمبد انجزشٔل ٔانزٙ رُزح دخبَب ٔغبصاد  . -

 يصبَغ اإلسًُذ ٔيؼبيم ركشٚش انجزشٔل انزٙ رُزح غبصاد سبيخ . -

 ذخٍٛ .انز -

 حشق انُفبٚبد . -

II.  س رهٕس انٕٓاء ػهٗ انصحخ ٔانجٛئخ بخطأ 

 :  َزكش يُٓبػهٗ صحخ اإلَسبٌ ٔثٛئزّ بس خطػذح أٚشكم رهٕس انٕٓاء 

نٕٓاء يهٕس ثغبصاد سبيٕ أٔ  اسزُشبلّكبنشثٕ ٔانسشغبٌ ٔانحسبسٛخ ... ػُذ  إصبثخ اإلَسبٌ ثؼذح أيشاض خطٛشح -

 دخبٌ أٔ غجبس ..

بسح ثسجت ثؼط انغبصاد يًب ٚؤد٘ إنٗ رسشة َسجخ كجٛشح يٍ األشؼخ فٕق انجُفسدٛخ انع ثمت غجمخ األٔصٌٔ -

 ثبنكبئُبد انحٛخ .

َزٛدخ رٔثبٌ ثؼط انغبصاد يثم أكبسٛذ اٜصٔد ٔأكبسٛذ انكجشٚذ فٙ يبء انًطش , ْٔٙ  ركٌٕ األيطبس انحًعٛخ -

 أيطبس ظبسح ثبنُجبد ٔانزشثخ ٔيهٕثخ نهًٛبِ .

انكشثٌٕ  ْٔٙ ظبْشح رُزح ثسجت انغبصاد انًٕخٕدح فٙ اندٕ يثم : ثُبئٙ أٔكسٛذ ظبْشح اإلحزجبط انحشاس٘ -

ٔانًٛثبٌ ٔثخبس انًبء انزٙ رًُغ األشؼخ يٍ انخشٔج يٍ انغالف اندٕ٘ يًب ٕٚفش انذفء انالصو نهحٛبح ٔنكٍ رضاٚذ 

خهٛذ  اَصٓبسدسخخ انحشاسح انًزٕسطخ نكٕكت األسض ٔثبنزبنٙ إنٗ  اسرفبعَسجخ ْزِ انغبصاد ثسجت انزهٕس ٚؤد٘ إنٗ 

 يًب ٚعش ثحٛبح اإلَسبٌ ٔثٛئزّ . فٛعبَبدب ٚزشرت ػُّ يٍ ٔي انمطجٍٛ ٔإسرفبع يسزٕٖ انًبء فٙ انجحبس

III.  .ثؼط اإلخشاءاد نهحذ يٍ رهٕس انٕٓاء 
 ثؼط اإلخشاءاد انزمُٛخ يٍ أثشصْب :  ارخبرنهحذ يٍ رهٕس انٕٓاء ٚدت 

 كم إَسبٌ ثًسؤٔنٛزّ فٙ انًحبفظخ ػهٗ َمبٔح انٕٓاء ٔػذو رهٕٚثّ .  اسزشؼبس - 

ردٓٛض يذاخٍ انًصبَغ ٔػٕادو انسٛبساد ثًصفبح ٔيششحبد رًُغ انذخبٌ ٔرحٕل انغبصاد انعبسح إنٗ غبصاد ألم  - 

 ظشسا .

 ٔسبئم َمم ثذٚهخ ال رسزؼًم يشزمبد انجزشٔل . اسزؼًبل - 

 ٔسبئم َمم راد يحشكبد لذًٚخ.  اسزؼًبلانجُضٍٚ انخبنٙ يٍ انشصبص ٔػذو  اسزؼًبل - 

 نهطبلبد انًزدذدح غٛش انًهٕثخ نهٕٓاء كبنطبلخ انشًسٛخ ٔغبلخ انشٚبذ  يصبدس اسزؼًبل - 

 ثبنًُبغك انخعشاء ٔغشط األشدبس نًب نٓب يٍ دٔس فٙ رُمٛخ انٕٓاء . االػزُبء - 

 يُغ انزذخٍٛ ٔخبصخ فٙ األيبكٍ انؼًٕيٛخ. - 

        ػذو حشق انُفبٚبد فٙ انطجٛؼخ . - 
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