
فرز النفايات ?



ترشدك البلدية بكل المعلومات
 عن الحاويات العامة                          

والتفاصيل
ومركزاعادة تدويرالنفايات 

ا 

ممنوع؟

?

?

الورق المستعمل والكرتون 
مجاني 

الجرائد، الصحف، المجالت،
 المكتب،                         

الكتيبات وااوراق
النشرات، الكتب، المظاريف  

إلى أين؟

الكراتين

إلى أين؟

تلميح

صناديق كرتونية، اكياس ورقيه، ورق 
التغليف، ورق المقوى، كرتون المضلع   

مركز إعادة التدويرفي البلدية
عبوات و مغلّفات صغيرة مطوية 

للورق في الحاويات العامة 

مناشف الورق، علب المشروبات، أكياس  و
غالف البالستيك، ورق االلمنيوم، الخيوط 

يرجى اصطحاب الصناديق الكرتونية الكبيرة
إلى مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية 

رجى تعبية الحاويات العامة للورق بإحكام 

يرجى ان ال ترمي المود
التالية في حاوية النفايات   

المنزلية ، بل إتّجه إلى 
الحاويات العامة في البلدية 

الورق المستعمل

ما هي؟

الحوايات العامة للورق
مركز إعادة التدويرفي البلدية 

ما هي؟



يرجى فصل الزجاج األبيض
والملون بعناية 

إزالة السّدادات واالغطية من الزجاجات 

النفايات المنزلية العضوية

قشور الخضار والفواكه، بقايا الطعام،
أغذية ملوثة ومنتهية الصالحية، 

فلتر القهوة ، اكياس الشاي، 
مناديل التنظيف الورقية المستعملة، 

قشور البيض 

مجاني
الزجاج الواضح و  الملون 

فقط قناني زجاجية :ماذا؟
كزجاجات النبيذ ، الشمبانيا و العصير،

برطمانات زجاجية ) لحفظ الفواك، 
الخضروات والمربى  (

إلى اين؟

إلى اين؟

حاويات خاصة لرمي الزجاج الواضح
و  الزجاج الملون       

مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية  

?

ممنوع؟

 النوافذ والمرايا، أواني و كؤوس زجاجية
زجاج

زجاج المزود باألسالك  و
خزف، فخاريات، الزجاج المقاوم للحرارة 

والمصابيح الكهربائية 
أضواء النيون والمصابيح المقتصدة للطاقة 

تلميح

?

من المطبخ:

من الحديقة:

النفايات المنزلية المتبقية
المغلفات 

النفايات الخطرة و رماد الفحم 

ما هي؟

ممنوع؟
أوراق الشجر، قصاصات األعشاب

نشارة الخشب، بقايا النباتات، أخشاب 
الصغيرة،  روث الحيوانات الصغيرة 

حاوية النفايات المنزلية العضوية 
الكمبوست لتصنيع السماد في حديقتك 

قصاصات الشجر والشجيرات إلى مركز 
الجمع إلعادة التدوير بالبلدية 



?

المغلفات البالستيكية 
مجاني 

إلى أين؟

ممنوع؟

تلميح

خاصة فقط بالمغلفات البالستيكية :

الحاويات العامة لجمع المغلفات البالستيكية
„ الحاويات الصفراء   „

األكياس الصفراء
مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية 

يرجى تقليص الحجم ) يجب طي علب
المشروبات وضغط  القوارير 

قبل رميها ( البالستيكية 

ما هي؟
القواريرالفارغة، الكؤوس، العلب، المغلفات،
الرقائق واألكياس، علب الحليب والعصائر، 

االيالستومير، مغلفات وعبوات المجمدات 

كل المواد المصنوعة من البالستيك،
الغيرالقابلة للتعبئة والتغليف )  كاللعب، 

المزهريات، المعدات الرياضية، األدوات 
المنزلية وغيرها من المواد البالستيكية 

<=   إلى حاويات النفايات المتبقية (



?

?

مجاني 

إلى أين؟

إلى أين؟
ممنوع؟ ممنوع؟

٠خاصة فقط بالمغلفات المعدنية :
علب األلومنيوم والمعلبات، علب أغذية

الحيوانات، األغطية المعدنية،            
أغطية أكواب الزبادي،  ورق األلمنيوم 
الحاويات العامة لجمع المغلفات المعدنية

„ الحاوية ألزرقاء    „
األكياس الصفراء    

مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية 

النفايات ذات الحجم الكبير

ما هي؟

مجاني
المغلفات المعدنية 

خراطيش الغاز، طفايات الحريق،
علب الرش مع مخلفاتها 

<=)     إلى النفايات الخطرة    (
المواد المعدنية األخرى كالمسامير،   

الصفائح المعدنية، واألواني 
<=)   إلى خردة المعادن   (

النفايات، بسبب ضخامة حجمها أوما هي؟
وزنها ال يمكن تصريفها في حاويات 

النفايات المنزلية المتبقية   .
يتم فرز الخشب، المعدن 

والنفايات األخرى على سبيل المثال، 
 السجاد، األرضيات واألثاث 

المراتب،
مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية
النفايات المتبقية والبيولوجية، مواد

التعبئة والتغليف، قصاصات األعشاب، 
الحشائش والشجيرات، االنقاض 



?

مجاني 
المعدات الكهربائية القديمة

www.eak-austria.at لزيادة ألمعلومات:
جميع األجهزة الكهربائية
يتم جمعها في ستة فئات :

ما هي؟

إلى أين؟

 األجهزة المنزلية الكبيرة: 
الغساالت، المواقد الكهربائية،

غسالة الصحون 
 األجهزة المنزلية الصغيرة

الهواتف النقالة، أجهزة الراديو، خالطات،
المكانس الكهربائية، واألدوات الكهربائية   

 اجهزة الشاشات
التلفزيون، وشاشات الكمبيوتر

 ثالجات
المجمدات والثالجات، 

مكيفات الهواء 
 مصابيح تفريغ الغاز

أنابيب الفلورسنت،       
المصابيح الموفرة للطاقة 

 البطاريات المحمولة

 مركز الجمع إلعادة
التدوير بالبلدية 



            مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية
            مواقع جمع مخلفات المواد الخطرة 

حتى العبوات التي قد تحتوي على بقايا
مكونات خطرة، تصريفها كالنفايات

المنزلية الخطرة ! ال تختلط أبدا 
المواد اإلشكالية المختلفة 
بعظها البعظ عند التفريغ 

بل تترك دائما في 
التعبئة والتغليف 

األصلي!

 المنزلية والمنظفات المبيدات والكيماويات
المنظفات

 الدهانات والورنيش ومواد الصقة        
االدوية

النفايات الملوثة بالزيت 
زيت التدفئة وزيت المحركات والبنزين 

علب الرذاذ 
البطاريات وأيظا تلك القابلة 

إلعادة الشحن                          
?

?

مجاني  مجاني 

إلى أين؟

إلى أين؟

النفايات الخطرة 

 المنزلية الخطرة والسامة مع عبواتها التي 
النفايات

قد تحتوي على بقايا مكونات خطرة :

تحذير

 ÖLI حاويات الزيوت و الدهون الغذائية المستهلكة 

ممنوع؟

ÖLI حاويات لجمع :
الزيوت و الدهون القلي المستهلكة

  زيوت الطعام (معلبات ... وما إلى ذلك)
 غذائية ملوثة  سمن الزبدة وشحم الخنزير

زيوت و دهون
ومنتهية الصالحية  

مركز الجمع إلعادة التدوير بالبلدية 

زيوت معدنية، زيوت المحركات
والتشحيم، مايونيز، صلصات 

وبقايا الطعام    .

ما هي؟ ما هي؟




