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ما الذي يجب وضعه في كل حاوية؟ - كيفية فصل النفايات بشكل صحيح  

يلقى به في حاوية النفايات 
البيولوجية

✔   بقايا الفواكه والخضراوات
✔   مرشحات )فلتر( القهوة والشاي 

lوأكياس الشاي
✔   بقايا الطعام )المطبوخ أيضا(

✔   الطعام القديم )بدون التعبئة 
والتغليف(

✔   قشر البيض

✔   الزهور

✔   قمامة الحديقة

✔   أوراق الشجر
✔   ورق التغليف،على سبيل المثال، 

الصحف والمناشف الورقية

النفايات البيولوجية 

ال يلقى به في حاوية النفايات 
البيولوجية

✘  قمامة الحيوانات الصغيرة، فضالت 
القطط، براز الكالب

✘  الخشب
✘  التراب والعشب والرمل والحصى 

والحجارة

يلقى به في حاوية النفايات 
المتبقية

✔   أعقاب السجائر

✔   الرماد والكناسة

✔   السيراميك والبورسلين

✔   الصحون واألواني الفخارية

✔   المالبس واإلسفنج
✔   قمامة الحيوانات الصغيرة، فضالت 

القطط
✔   أكياس الغبار ]الخاصة بالمكنسة[

✔   حفاظات االطفال

✔   منتجات النظافة

النفايات المتبقية

ال يلقى به في حاوية النفايات 
المتبقية

✘  الملوثات
✘  البطاريات واألجهزة الكهربائية

✘  األنقاض

يلقى به في حاوية النفايات من 
األوراق

✔   الصحف والمجالت

✔   الكتالوجات
✔   الورق المقوى وصناديق الورق 

المقوى )الكراتين(
✔   النشرات

✔   الدفاتر والكتب

✔   ورق التغليف

✔   علب البيتزا )نظيفة وغير مغطاة(   

✔   كرتون البيض المصنوع من الورق 

المقوى

نفايات الورق 

ال يلقى به في حاوية نفايات الورق

✘  الخشب
✘  األوراق القذرة أو الورق المطلي

✘  الصور واألكياس البالستيكية

يلقى به في الكيس األصفر

✔   علب اليوغورت والمرغرين )علب 

السمنة(
✔   ستايروفوم التعبئة والتغليف

✔   األنابيب البالستيكية

✔   الزجاجات البالستيكية

✔   األكياس البالستيكية

✔   علب الحفظ

✔   علب الحليب والعصير

✔   أكياس التغليف الفراغي

الكيس األصفر 

ال يلقى به في الكيس األصغر

✘  األوعية البالستيكية
✘  الشماعات

✘  األنابيب البالستيكية

يلقى به في حاوية الزجاج

✔   أكواب النبيذ

✔   الزجاج المعشق

✔   قوارير الزجاج القابل للتصرف

✔   الزجاج المجوف

نفايات الزجاج 

ال سلقى به في نفايات الزجاج

✘  ألواح النوافذ
✘  الخزف والسيراميك والخزف الحجري

✘  اللمبات

ساعات عمل خدمة العمالء: من االثنين إلى الخميس من الساعة 8 حتى الساعة 17
الجمعة  من الساعة  8 حتى الساعة 16

استفد من مراكز إعادة التدوير 
هل لديك أي أسئلة حول إعادة التدوير؟ - نحن نقدم لكم النصيحة!


