
نفايات الورق

الصحف

كـتيبات

الكـتالوجات

رسائل ومغلفات

دفاتر المالحظات والكـتابة وورق النسخ

كـتب الهاتف
تغليف ورق

كرتون البيض
كياس ورق

أ
ا

صناديق وصناديق من الورق المقوى

الورق المقوى المموج

صناديق مجمدة نظيفة وغير مطلية
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 هوالبرون نظام فصل النفايات من جمعية نفايات

النفايات العضوية

بقايا الطعام
طعام

قشور الموز
قشور الحمضيات

القهوة والشاي المشروب
قشر البيض

شعر
نفايات الحدائق

زهار
أ
قطع ال

أ
ا

صص
أ
نباتات ال

الفروع الصغيرة
اوراق اشجار
عشبة ضارة

رماد الخشب النقي
فضالت الحيوانات الصغيرة من العواشب

صفر
أ
صفركيس ا
أ
كيس ا

زجاجات المشروبات
زجاجات الشامبو

زجاجات الكاتشب
زجاجات المنظفات

غسل الزجاجات السائلة
علب المشروبات

علب طعام
ليفة

أ
علب طعام الحيوانات ال

وعاء معدني
علب الرش الفارغة

نابيب معدنية
أ
ا

غطية لولبية من المعدن
أ
ا

غطاء زبادي معدني
عبوة الحليب

النفايات المتبقية

عبوات بالستيكية
اكياس بالستيك

رقائق
كواب الزبادي

أ
ا

العاب بالستيكية
منتجات النظافة

حفاضات
و

أ
قذر ا

الورق المطلي
اكواب الشرب

كياس المكانس الكهربائية
أ
ا

قصاصات من القماش
فحم الكوك ورماد الفحم

حارس الفم



نفايات الورق

نعم

الصحف

كـتيبات

الكـتالوجات

رسائل ومغلفات

دفاتر المالحظات والكـتابة وورق النسخ

كـتب الهاتف
تغليف ورق

كرتون البيض
كياس ورق

أ
ا

صناديق وصناديق من الورق المقوى

الورق المقوى المموج

صناديق مجمدة نظيفة وغير مطلية

ال
ورق شديد االتساخ

مناديل

ورق رول المطبخ

المناديل

الورق المطلي

يصاالت الورق الحراري ، مثل االإ
الصور

ورق الصور الفوتوغرافية

عبوات الحليب والعصير

حفاضات

رقائق

حارس الفم
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صفر
أ
صفركيس �
أ
كيس �

نعمنعم

زجاجات �لمشروبات

زجاجات �لشامبو

زجاجات �لمنظفات

زجاجات عامل �لتنظيف

زجاجات �لكاتشب

علب طعام

علب �لمشروبات

ليفة
أ
علب طعام �لحيو�نات �ل

نابيب معدنية
أ
�

غطية لولبية من �لمعدن
أ
�

لومنيوم
أ
رقائق معدنية و�

)... خر�طيش )ماء صود� ، كريمة مخفوقة

علب �لرش �لفارغة

وعاء معدني

غطاء زبادي معدني

عبوة �لحليب

لل

�كياس بالستيك

رقائق

كو�ب �لزبادي
أ
�

�لعاب بالستيكية

حارس �لفم

منتجات �لنظافة

حفاضات
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زجاج العبوات

نعم

زجاجات يمكن التخلص منها

.برطمانات حفظ المربى والمخلالت وغيرها

.…زجاجات النبيذ والعصائر والشراب

 إذا لم يكن هناك زجاجة)                                

(إيداع
زجاجات العطور

ال

اكواب الشرب

واني الزجاجية
أ
ال

ة
آ
زجاج المرا

تغليف معدني

عبوات بالستيكية

علب طعام
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منفصل تماما

بيض والملون
أ
بعد الزجاج اال



النفايات العضوية

نعم
بقايا الطعام

طعام
قشور الموز

قشور الحمضيات
القهوة والشاي المشروب

قشر البيض
شعر

نفايات الحدائق
زهار

أ
قطع ال

أ
ا

صص
أ
نباتات ال

الفروع الصغيرة
اوراق اشجار
عشبة ضارة

رماد الخشب النقي
فضالت الحيوانات الصغيرة من العواشب

ل

اكياس بالستيك

منتجات النظافة

حفاضات

فراغ حقيبة نظافة

قمامة

قصاصات من القماش

فحم الكوك ورماد الفحم

زيوت ودهون الطعام
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النفايات المتبقية

نعم
عبوات بالستيكية

اكياس بالستيك
رقائق

كواب الزبادي
أ
ا

العاب بالستيكية
منتجات النظافة

حفاضات
و

أ
قذر ا

الورق المطلي
اكواب الشرب

واني الزجاجية
أ
ال

ة
آ
زجاج المرا

قمامة
كياس المكانس الكهربائية

أ
ا

قصاصات من القماش
فحم الكوك ورماد الفحم

حارس الفم

    ال

نفايات الحديقة والمطبخ

ورق نظيف غير مصقول

ورقة

زجاجات بالستيكية

تغليف معدني

زجاج العبوات

بطاريات

مصابيح موفرة للطاقة

جهزة الكهربائية
أ
ال

النفايات الخطرة

زيوت ودهون الطعام
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