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المخلفات الورقیة
كالصحف، والمجالت، والفواتیر، والنشرات، وأوراق التغلیف،

والكتالوجات، وعلب الصنادیق، والورق المقوى، وعلب السجائر
بدون الرقائق)، وورق الكتابة، والكراسات، وكراتین البیض،)

واألكیاس الورقیة التي یعبأ فیھا الدقیق أو السكر أو الكعك

ال ترم المخلفات التالیة في البرمیل األزرق
ورق الجدران، والمنادیل المنزلیة أو الورقیة المستعملة،
وأسطوانات ،DVD و CDوأوراق الكربون والفحم،و

الشامبو (النفایات المتبقیة) 

مواد التعبئة والتغلیف البالستیكیة (فارغة)
األكیاس البالستیكیة ورقائق التغلیق مثل: المستخدمة لتغلیف
السجق والجبن، ورقائق التغلیف األخرى، وعبوات الملء،

واألنابیب والزجاجات البالستیكیة مثل: أنابیب معجون األسنان
أو رغوة االستحمام، واألكواب البالستیكیة، مثل: أكواب الزبادي

والقشدة والسمن الرایب، وعبوات أقراص األدویة المضغوطة،
وعبوات الستایروفوم، وأجزائھا المستخدمة مع الفاكھة

والخضروات والبیض واللحم، ذات الصنادیق المغلفة بالبالستیك
أو األلومنیوم، مثل المستخدمة مع العصیر أو الحلیب

ال ترم المخلفات التالیة في الكیس األصفر
أوراق السقف الستایروفوم أو أوراق السّد، والمحاقن
الطبیة، والمواد البالستیكیة األخرى، وشرائط الفیدیو

والموسیقى، ولعب األطفال، وأنابیب المیاه، سالل
(التخزین (للنفایات المتبقیة)

مخلفات الزجاج والخردة المعدنیة (فارغة)
الزجاجات المعدة لالستعمال مرة واحدة فقط (دون تأمین)،

وزجاجات التخزین، وزجاجات األدویة، وزجاجات الخردل،
وزجاجات الخل والزیت والصلصة، وزجاجات التوابل، وعلب

التخزین، وعلب الرذاذ، ومواد األلومنیوم مثل غطاء علب الزبادي
وألومنیوم الصواني، وعلب البسكویت، وأغطیة الزجاجات

واألغطیة الحلزونیة

ال تلق المخلفات التالیة في حاویات
النفایات القابلة للتدویر

ألواح الزجاج، وزجاج الكریستال، والسیرامیك،
والخزف، والمصابیح الكھربائیة (للنفایات المتبقیة)،

واللمبات الموفرة للطاقة، ولمبات الفلورسنت، واألجھزة
الكھربائیة، والكابالت الكھربائیة، والمعادن المطلیة

بالمینا (النفایات المتبقیة)، وكبسوالت زجاجات الخمور
والشامبانیا، وأجزاء صناعة السیارات أو الدراجات

(مرفق التخلص من النفایات، تجار الخردة)

النفایات المتبقیة
ومواد النظافة الصحیة المستعملة بجمیع أنواعھا من الحفاضات
والضمادات المستعملة وأكیاس النظافة، والمصابیح الكھربائیة،

والقمامة، واعقاب السجائر، وأعقاب میك، والخزف، والمواد
البالستیكیة (بخالف عبوات التعبئة والتغلیف)، ومستحضرات

التجمیل المختلطة، والرماد (البارد) 

ال ترم المخلفات التالیة في البرمیل
الرمادي

النفایات الحیویة، والمواد القابلة للتدویر، المواد
الضارة ، تحذف (فیأكیاس قمامة منفردة)، واألجھزة

الكھربائیة

ال تلق المخلفات التالیة في حاویات النفایات
العضویة

اللحوم النیئة، واألسماك النیئة، والعظام وفضالت القطط (تُرمى
في حاویة النفایات المتبقیة)، وعبوات ومغلفات المواد الغذائیة،

وأكیاس البالستیك، وینطبق ھذا أیًضا على أكیاس البالستیك القابلة
للتحلل (تُرمى في أكیاس قمامة منفردة)، والبراز، والحیوانات

المیتة، وبقایا الطعام الذي یحتوي على منتجات حیوانیة من القطاع
التجاري (فصل النفایات أمر واجب یقتضیھ القانون!)

النفایات الحیویة
النفایات العضویة مثل بقایا الفواكھ والخضروات، و

قشور البیض والمكسرات، و أكیاس الشاي وبقایا القھوة،
بقایا الطعام الفاسد أو المطبوخ بكمیات معتاد إعدادھا

لتناولھا في المنزل، و بقایا الورود (ورود مقطوفة وورود
مزروعة مع التراب)، و أزھار من الحدیقة، األعشاب

الضارة، بقایا النباتات المعمرة و بقابا األعشاب، و
األعشاب المقصوصة، بقایا تقلیم األشجار والشجیرات

 .بكمیات قلیلة، الشعر، و الریش و القش
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التخلص من النفایات
فصل النفایات بطریقة صحیحة
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