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ل لمنز ا في  ير و تد ة  د عا إ محطة 

ورق الورق المقوىالنفايات البيولوجية
كرتون

 زجاج/التعبئة التعبئة والتغليف
والتغليف المعادن

النفايات المتبقية  
استخدامها

نفايات الحدائق  النفايات الخطرةالنفايات الكهربائية  أنواع أخرى من
النفايات

 قشور/ جثث / الفواكه
القديمة

جرائد  
والتغليف ةّيحص ةطوف تاضافح

أثاث أغصان / فروع  ألعاب كهربائية / أحذية
وميض

المواد / الخشب

تاّنجعم  
 

زجاج / قوارير أكياس مكنسة كهربائية كتب حذاء عشب  / 
مجففات الشعر

 
 صبغي عالي /سائل تنظيف,

معدن

 / أكياس الشاي
 / فلتر القهوة

)بقايا القهوة )تنوة

 /  
 من اللحوم ، الطيور ،

 

علب  / الرماد المبرد
فحم

صحن / كوب ووعاء المناشف أوراق الشجر  الهواتف المحمولة/ معدات
الكمبيوتر والساعات

النفايات النفطية  /خزف / سيراميك صلب

سمك/ محار المغلفات  
/ شامبو و صلصة

قبعات معدنية الدراجات الهوائية بقايا سجائر / أنابيب ستائر  المصابيح الكهربائية / أنابيب
الضوء

نوافذ تاراّيسلا تاراطإ

 / بقايا اللحوم
عظم

 / حليب
علب عصير

غطاء معدني لعب مكسورة المعدات الرياضية أغطية فراش مواد كيمياوية جبس
أجهزةالمطبخ الكهربائية

قشر البيض / القشر  / بيتزا / زبادي
الحبوب الكرتون

صناديق السعوط  / بيرة
علب الصودا بدون رهن

 / قهوة
أكياس وجبة خفيفة

أدوات

كميات أصغر
مناشف ورقية وسخة

 مناشف ورقية فارغة / ورق
الحمام

أنابيب معدنية ورق التغليف المصقول بطاريات كرتون / ورق

 / النباتات / الزهور
 / 

سقاطة

كرتون / ألواح  
المنسوجات / أحذية

أرضية عبوات زجاجية / معدنية

 
في النفايات الحيوية

 يمكنك الحصول على إشعار
 الرسائل القصيرة مجانا
  بخصوص إفراغ حاوية

النفايات الورقية

خالية من بقايا الطعام 
تحويل النفايات إلى
 :إعادة تدويرالطاقة

 يعني النفايات القابلة

 الحفاظ على البيئة وتسليم
 النباتات المدرجة بالقائمة 

 السوداء هي النفايات
المتبقية نفايات تكنولوجيا المعلومات

 النفايات المتبقية هي ا" قم دائًما بتوصيل النفايات
تبقى عندك

بعد قيامك بالفرز

النفايات البيولوجية  الورق المقوى / ورق /
كارتون

حاويات زجاجية ومعدنية النفايات المتبقية برج النسيج  منطقة خاصة لنفايات
الحديقة

 مبنى خاص للنفايات
الكهربائية

 مبنى خاص بالنفايات
 الخطرة

ةيواحلا يف زرُفت

دليل فرز النفايات


