
النفايات المنزلية

القمامة الجافة

,  أغلفة معدنية, أغلفة بالستيكية - األغلفة المصنعة من خامات متعددة
أغلفة من رقائق متعددة الخامات

الرطبةالقمامة 

الورق والكرتون

األغلفة الزجاجية -الزجاج

,  فرش األسنان, فرش, أمشاط, مستحضرات التجميل والنظافة الشخصية مثل أمواس الحالقة البالسنيكية: اذام
ضمادات؛ أشياء ومواسير / األشرطة الالصقة, حفاضات األطفال والفوط الصحية, صابونات, أصابع القطن

قفازات المطابخ؛ أدوات مدرسية مثل المساطر والمحايات براية , مصنعة من الكاوتشوك أو المطاط
:  فلومستر واسطوانات الليزر/ األقالم الجاف والحبر أقالم التلوين الكحلية, كوريكتور/ مبيض األخطاء,األقالم

,  أحذية, جوارب نايلون والقبعات, ورق الكربون؛ اكسسوارات شخصية مثل األحزمة, سي دي وديفيدي
,  رمال الكالب  والقطط , الخرق القذرة, أكياس المكانس الكھربائية, أقمشة؛ أكسسوارات منزلية مثل الشموع

إشاعات طبية؛ فضالت المطبخ الغير قابلة للتحلل مثل كبسوالت القھوة؛ أدوات المائدة البالستيكية مثل 
,  األسفنج, قطيع األطعمةلوحة مصنوعة من البالستيك أو التيفال لت/ أورمة, الشوك والمالعق والسكاكين
الشرائح القاتلة للحشرات

مطاط؛ كل شيئ غير قابل للتحلل/ استك, لطائرةا
تجمع النفايات في أكياس شفافة نسبيا ال تزيد عن: كيف  2- كيلو في كل كيس

تضع في المكان المحدد لسحبھا قبل الساعة: متى  6.00 في اليوم المحدد لذلك

( أغلفة بالستيكية وغيره, كرتون/ ورق, علب معدنية, زجاج( ال أغلفة
ال تستعمل أكياس سوداء أو أكياس المشتروات

زيوت , مشروبات, الزجاجات والعبوات البالستيكية التي تحتوي المياه المعدنية: أغلفة بالستيكية : ماذا
رقائق البالستيك , شبكات الفاكھه والخضروات, نكتار حليب؛ األوعية التي تحتوي البيض/ عصائر, الطعام

صواني البوليسترين أغلفة  , عبوات متعددة الخامات, البرطمانات المختلفة, المستخدمة في تغليف األطعمة

دون فضالت األطعمة( أطباق وأكواب مصنعة من البالستيك ) pvc-pp أحدى ھذه الرموز عليھا
علب المشروبات المصنعة من : عبوات مصنعة من األلومنيوم أو معادن أخرى, بيلستر( شرائط األدوية

,  مثبتات الشعر والكريمة اللباني؛ علب التونة, التي تحتوي الروائح والعطور: األلومنيوم البخاخات المعدنية
أغطية الزجاجات / سدادات, رقائق األلومنيوم/ الورق, غطاء علب الزبادي, أنابيب كريمات الشعر

الشماعات المصنعة من البالستيك أو األلومنيوم وغيره, المصنوعة من البالستيك أو السيليكون
تضع في المكان المحدد لسحبھا قبل الساعة: متى  6.00 في اليوم المحدد لذلك

تضع في أكياس شفافة نسبيا: كيف

الحاملة أحد( علب مواد الطالء أو السوائل المذيبة, ورق كرتون, التضع معادن تختلف عما ذكر أعاله
بوليسترين وسلوفان كبيرة الحجم أو الكمية ,(t/f الرموز

,  قشر البيض, تفل القھوة وفالتر الشاي, قشر الفاكھه, الطعام الفاسد, فضالت الطعام الني والمطبوخ: ماذا
العصي الخشبية الحاملة , أغطية الزجاجات المصنعة من الفلين, الزھور والنباتات صغيرة الحجم

للمصاصات الثلجية
أكياس فقط قابلة للتحلل. تجمع في أكياس أو صناديق متحرك: كيف

تضع في المكان المحدد لسحبھا قبل الساعة: متى  6.00 في اليوم المحدد لذلك

( عبوات بالستيك وغيره, ورق الومنيوم, أكياس بالستيكية, أحفضة( ال تضع مخلفات غير قابلة للتحلل
ال تستعمل األكياس البالستيكية

أكياس ورقية التي تستخدم لبيع الخبز , كراسات/ أوراق ودفاتر, المجالت منشورات الدعاية, الصحف: ماذا
فوط المطبخ , )علب الكرتون المستخدمة لتغليف البيتزا دون الفضالت , صناديق كرتون, كتب, والفواكه
قطع من الورق والكرتون, أغلفة الكرتون الصغيرة بعد ضغطھا لتقليلل حجمھا, الورقية

تضع في المكان المحدد لسحبھا قبل الساعة: متى  6.00 في اليوم المحدد لذلك
مجمعة ومربوطة مع مراعاة آال يزيد الوزن عن, صناديق ورقية, تعرض في أكياس ورقية: كيف  20 كجم 

أو في الصناديق المستلمة من البلدية لجمع الورق

ال تستخدم أكياس بالستيكية, ال تضع ورق مختلط بدھون أو قذر

بسدادات أو ( برطمانات زجاجية)أيضا بأغطيتھا( زجاجات مصنوعة من الزجاج األبيض أو الملون: ماذا
ال تصفي الزيوت باألحواض, الزجاجات والبرطمانات يجب أن تكون خاوية تماما). أغطية

تضع في المكان المحدد لسحبھا قبل الساعة: متى  6.00 في اليوم المحدد لذلك
تجمع في دلو أو صندوق متحرك: كيف

, فناجين( حطام السيراميك والبورسالين أو الخزف والفخار, ال تضع معھم أكياس أو شنط بالستيكية
مصابيح أكواب وأشياء مصنعة من الكريستال/ لمبات, مصابيح نيون, )زھريات, أطباق


