
القواعد المتبعة لتصنيف النفايات



مرحبا بك في الفريق



نحن بحاجة إلى فريق قوي
ـ عند االنتقال بالتصنيف إلى المستوى التالي

 ينبغي تصنيف نفايات منزلك ألنها تحتوي على موارد عديدة يمكن إعادة استخدامها. إنضم إلى
الفريق لنقوم معا بإنجاز عملية إعادة االستخدام

 هذه القواعد المتبعة ستوضح لك أين ينبغي وضع األنواع المختلفة للنفايات. الحاويات الموضوعة
 في مكان إقامتك مزودة برموز، بحيث يمكنك معرفة أي من الحاويات ينبغي عليك استخدامه

 لمختلف أنواع النفايات. قد يكون هناك فرق بين الحاويات المقسمة إلى غرف والحاويات المنفردة،
إال أنه يجب تصنيف النفايات بالطريقة نفسها بغض النظر عن طريقة جمعها

 يمكنك أن تقرأ حول القرارات المتعلقة بنظام النفايات الكبيرة الحجم، وهو ما يمكنك استخدامه
 للنفايات التي ال يمكن وضعها في الحاويات، كالثياب واألحذية والمفروشات وغيرها من

األغراض المنزلية

 إن كان لديك نفايات ولم تكن متأكدا من كيفية تصنيفها، فبإمكانك استخدام التطبيق
(app) الخاص بنا

AffaldGenbrug Vejle 

 إقرأ المزيد في الصفحة الخلفية لهذه المطوية. يمكنك أيضا أن ترسل لنا رسالة عبر البريد
affaldgenbrug@vejle.dk اإللكتروني

أو االتصال بنا على الرقم: 7٦8١٢8٠٠



المتبقية النفايات 

هذا ما ينبغي عليك وضعه في الحاوية

• علب الكرتون لحفظ اللبن والحليب والعصائر
• المناديل الورقية المستعملة

• معجون األسنان وقطن األذن
• حفاضات األطفال والفوط الصحية

• علب التعبئة البالستيكية لحفظ الزيت والزبدة والسمن
• أنابيب صلصة المايونيز والريموالد وسمك الماكريل

• القمامة الناتجة عن كناسة األرض، وأكياس المكنسة الكهربائية
• علب التعبئة األخرى التي ال يمكن تنظيفها بالماء

• أطباق البيتزا المتسخة

 تذكر أن تضع االقمامة في أكياس. ينبغي عليك أن تشتري أكياس
 للنفايات المتبقية بنفسك. وسيجري إرسال النفايات المتبقية لحرقها

 .واستخدامها إلنتاج الكهرباء والحرارة



العضوية النفايات 

 ،إستعمل األكياس الخضراء، التي سنقوم بتسليمها إليك   
 للنفايات العضوية. سيجري استخدام النفايات العضوية   

 .الستخراج الغاز الحيوي والستعمالها كأسمدة لألراضي الزراعية   

 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق

هذا ما ينبغي عليك وضعه في الحاوية

• جميع فضالت الطعام ـ المطبوخة وغير المطبوخة الغير مغلفة
• الفاكهة والخضروات

• الخبز والشوفان والبندق
• األجبان ومنتجات الحليب
• اللحوم والعظام واألحشاء

• قشور البيض وعلب البيض من ورق الكرتون المقوى
• القش المستخدم للحيوانات األليفة الصغيرة

• الزهور والنباتات
• مناديل المطبخ والمناديل الورقية والمناشف الورقية

• فلتر الشاي والقهوة
 • األرز وعجينة المعكرونة الباستا

• الصلصة ودهون المقالة



 المعادن والبالستيك

 :هذا ما ينبغي عليك وضعه في الحاوية
 يجب أن يكون الغالف فارغا ونظيفا. حافظ على البيئة واستخدم

 المياه المستعملة، يمكنك مثال أن تستعمل مياه البطاطس لغسل
العبوات المعدنية

• العبوات المعدنية للجعة والمشروبات الغازية   
• العبوات المعدنية لحفظ األطعمة من مثل عبوات الطماطم واألناناس والحلوى   

 • األطباق واألوراق المصنوعة من االلومنيوم
• أوعية الشموع والمحافظ )الكابسوالت( واألغطية المعدنية

• األوعية المقاومة للحرارة )الكاسوروال( والمواد المعدنية الصغيرة الحجم
• أطباق البالستيك التي تستخدم للحلوى والفاكهة والخضار نظيفة   

• المغلفات البالستيكية من مثل أكياس التسوق واألكياس المستعملة   
في تجميد المواد الغذائية، واألكياس البالستيكية التي يغلف بها الخبز والفاكهة والخضروات إضافة للثياب

• األغطية والزجاجات البالستيكية المستخدمة مثال لحفظ العصائر الطبيعية والمصنعة   
 األوعية بمختلف أنواعها، والتي تستخدم مثال لحفظ الخل واآليس كريم والشامبو ومواد تنظيف  

 األواني، وسائل تنظيف زجاج السيارة،
وسائل تبريد محرك السيارة

 ضع المواد المعدنية والبالستيكية كل على حدة في الحاوية. فالنفايات البالستيكية يمكن
 إذابتها لتحويلها إلى منتجات بالستيكية جديدة، من مثل مفروشات الحدائق والثياب

.المصنوعة من األلياف الصناعية. أما المعادن فيجري إذابتها لتحويلها إلى مواد معدنية جديدة



األوراق

 يوضع الورق منفردا في الحاوية، بحيث يجري تحويله لورق جديد،
 ويمكن استخدامه مثال لصناعة أطباق البيض، أو للتغليف والتعبئة، أو

أوراق التواليت، أو ورق كرتون مضلع

 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق

هذا ما ينبغي عليك وضعه في الحاوية
(ينبغي أن يكون الورق نظيفا وجافا)

• الجرائد والمجالت األسبوعية   
• المجالت الدورية ومجالت الرسوم المتحركة   

• اإلعالنات والكتيبات   
• أوراق الكتابة والرسم واألوراق المنسوخة   

• الرسائل والمغلفات   
• علب الكارتون لحفظ رقائق الذرة ومعجون األسنان والمصابيح الكهربائية

• كتب دليل التلفون   

 وللقيام بتصنيف صحيح للورق المقوى يمكنك قراءة فقرة  ”الورق المقوى” في
هذه المطوية



 يجب أن تقوم بوضع النفايات الخطرة في الصندوق األحمر. وحين يصبح ممتلئا فعليك
 وضعه في الخارج مع حاويتك لكي يتم تفريغه أثناء الجمع اليومي للنفايات، بحيث

 نقوم بإبداله بصندوق جديد. إن كنت تقيم في مجمع سكني فقد يكون هنا تجميع مشترك
للصناديق الحمراء ـ إبحث األمر مع المسئول عن شؤون المبنى حيث تقيم

النفايات الخطرة

هذا ما يسمح بوضعه في الصندوق األحمر

• البطاريات العادية والتي يمكن إعادة تعبئتها   
• خرطوشة المحبرة لآلالت الطابعة وغيرها  

  • المصابيح الموفرة للطاقة
• المواد السامة لمكافحة الحشرات الضارة وتلك المستخدمة لحماية النباتات

• بقايا المواد الكيميائية، وأدوات التنظيف المتسخة بالزيوت والمواد الكيميائية
• مستحضرات التجميل وطالء األظافر 

• األدوات اإللكترونية الصغيرة الحجم، والتلفونات الجوالة وأضواء الدراجات الهوائية
• عبوات الرش   

• أدوات قياس الحرارة   

وينبغي تسليم األشياء الكبيرة الحجم لدى موقع إعادة التدوير

كما ينبغي تسليم اإلبر وبقايا األدوية إلى الصيدلية

 وتوضع القطع الزجاجية المتناثرة )مغلفة بورق الجرائد(، وأكياس
 المكنسة الكهربائية والرماد )في كيس مغلق( في الحاوية المخصصة

للنفايات المتبقية



 ينبغي عليك أن تكون مسجال بنظام نفايات الحدائق، وإال فلن نقوم بجمعها من
 عنوانك. وتذكر بأننا نرحب بك دوما في موقع إعادة التدوير، إن أردت أن تحضر

نفايات الحدائق بنفسك

نفايات الحدائق
 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق

هذا ما يمكنك تسليمه من نفايات الحدائق
(نفايات الحدائق المتناثرة في الحاوية)

• أوراق الشجر    
• العشب  

• النباتات المعمرة 
• األغضان الصغيرة وجذوز األشجار الصغيرة الحجم  

• تشذيب الشجيرات   
• الفاكهة المتساقطة عن األشجار    

 يجري تجميع نفايات الحدائق ١٣ مرة في السنة. قم بوضع الحاوية أمام المنزل
 بشكل بارز في اليوم المقرر لتفريغ الحاويات. ستجد المواعيد المقررة لتفريغ

 الحاويات في منطقتك على موقعنا في شبكة المعلومات تحت قسم الخدمة الذاتية
(AffaldOnline) المتعلقة بالنفايات

 نحن نقوم أيضا بجمع أشجار عيد الميالد. فإن كان لديك أغصان ال يمكن
 وضعها في الحاوية، فيمكنك ربطها كحزمة ووضعها بجانب الحاوية
 لنأخذها مع بقية النفايات. وتذكر بأن طولها ال يصح أن يتجاوز المتر

الواحد



النفايات الكبيرة الحجم

يمكنك قراءة المزيد حول كيفية قيامك بحجز موعد ألخذ النفايات الكبيرة الحجم
www.affaldgenbrug.vejle.dk/storskrald

هذا ما يمكنك وضعه أمام المنزل من النفايات الكبيرة الحجم

• المفروشات والسجاد وغيره من األثاث    
• (الورق المقوى )في كيس جاهز أو مربوطا كحزمة   

• (مادة البوليسترين )في كيس جاهز    
• (الثياب واألحذية )في كيس جاهز  

• البالستيك الصلب مثل ألعاب األطفال ومفروشات الحدائق  
• يجب أن ال يتجاوز طول هذه األغراض مترين، وأن ال يتجاوز وزنها ٤٥ كلغ   

• يجب أن ال يتجاوز وزن األكياس الجاهزة ١٥ كلغ  
• نقوم بجمع ما يقارب حجمه متر واحد مكعب في المرة الواحدة  

• يجب أن تكون األكياس الجاهزة مغلقة

 عليك أن تقوم بحجز موعد لتسليم النفايات الكبيرة الحجم عبر
 موقعنا على الشبكة تحت قسم الخدمة الذاتية المتعلقة النفايات

)AffaldOnline(، أو من خالل االتصال بنا. يمكنك االختيار 
 بين عدة مواعيد لتسليم النفايات. والمدة بين موعد وآخر هي
 حوالي ١٤ يوما، ونأتي ألخذها في مدة تتراوح بين ٣ ـ ١٤

.يوما تقريبا

 بعض المجمعات السكنية لديها نظام آخر. إبحث األمر
مع المسئول عن شئون المبنى حيث تقيم



 يجري إعادة استخدام الورق المقوى في عدة أمور منها صناديق الورق المقوى،
وأنابيب مناديل المطبخ وأطباق البيض

 قم بتسليم الورق المقوى إلى موقع النفايات الكبيرة
 :الحجم أو ضعه في الحاوية الكبيرة

• الورق المقوى    
• األنابيب المصنوعة من ورق مقوى   

• الورق المقوى المضلع    
• ورق الكارتون الكبير الحجم    

  • أطباق البيتزا النظيفة   

 إن كنت تقيم في فيلال أو في منزل أرضي فعليك ربط الورق
 المقوى، أو وضعه في كيس جاهز ووضع الكيس أمام المنزل

لتسليمه إلى عمال النفايات الكبيرة الحجم

 إن كنت تقيم في شقة مباني أو أي مجمع سكني آخر،
 فقد يجري وضع صندوق أو حاوية كبيرة خاصة

 للورق المقوى. إن لم يكن ذلك موجودا، فعليك
 وضع الورق المقوى أمام المنزل لتسليمه إلى

 عمال النفايات الكبيرة الحجم. إبحث األمر
 مع مسئول شئون المبنى لمعرفة ما هو

النظام المعمول به حيث تقيم

الورق المقوى
 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق



الزجاج

أوافق على تسليم

• القوارير الزجاجية المستخدمة مثال لحفظ العصائر المصنعة والتوابل والكحول 
• الزجاجات المستخدمة لحفظ الزيوت ومخلالت الشمندر والخيار

• قوارير النبيذ
• الزجاجات المستخدمة لحفظ المربيات 

• يجب أن تكون األوعية والقوارير الزجاجية فارغة ونظيفة

ينبغي تسليم علب التعبئة الزجاجية في البراميل الموضوعة في
مختلف المواقع في البلدية. كما يجب أن تكون الزجاجة خالية من

الطعام والمشروبات قبل وضعها في البراميل.
إبحث عن البرميل األقرب لمكان إقامتك في:

www.affaldgenbrug.vejle.dk/glaskuber

كما بإمكانك استعمال التطبيق (app) الخاص بنا:
AffaldGenbrug Vejle

ونرحب بك دوما إن أردت أن تقوم بتسليم األوعية والقناني
الزجاجية النظيفة بنفسك لدى أحد مواقع إعادة التدوير التابعة لنا.



مواقع إعادة التدوير

نفايات إضافية؟

يوجد في بلدية فايلي أربعة مواقع إلعادة التدوير. في منطقة
بوركوب )Børkop( و إجتفيذ (Egtved) و جيفي (Give) و

فايلي )Vejle(. ونرحب بك فيها إن أردت تسليم النفايات
المصنفة.

موقع إعادة التدوير ـ فايلي
Vestre Engvej 7١٠٠ ,7٠ Vejle

 الدوام في الموقع: اإلثنين ـ الجمعة الساعة
7.٠٠ ـ ٠٠.١8

 السبت واألحد واألعياد الرسمية الساعة
٩.٠٠ ـ ٠٠.١8

موقع إعادة التدوير ـ بوركوب
Overmøllevej 7٠8١٢١, ٠ 

Børkop

موقع إعادة التدوير ـ إجتفيذ
Nydamsvej ٦٠٤٠ ,8 Egtved

موقع إعادة التدوير ـ جيفي
 Dyrskuevej 7٢, ٣٢٣ Give

 الدوام في المواقع: طوال أيام األسبوع س
١٠.٠٠ ـ ٠٠.١8

 جميع المواقع مغلقة في ١٢/٢٤، ١٢/٢٥،
١٢/٣١ و ١/١

 إن كان لديك من حين آلخر نفايات إضافية،
 يمكنك شراء ملصقات لألكياس، إما للتفريغ

 اليومي، أو للنفايات التي يعاد استخدامها. ضع
 الملصق على كيس جاهز ـ يسمح فقط بوضع
 نوع واحد في الكيس ـ ثم ضع الكيس خارج

 المنزل في اليوم المقرر لجمع النفايات. وستقوم
 عربة النفايات بأخذه حين تحضر. يمكنك قراءة

 المزيد حول ملصقات األكياس في موقعنا
على شبكة المعلومات

www.affaldgenbrug.vejle.dk

 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق



قم بإرسال النفايات بطريقة سليمة

التفريغ اليومي
ـ تذكر أن تغلق الكيس بشكل محكم

 ينبغي عليك أن تستمر في استبعاد فضالت الطعام ووضعها في األكياس
 الخضراء. ستقوم بلدية فايلي بتسليم أكياس خضراء مرة في السنة. وينبغي
 وضع بقايا النفايات أيضا في كيس، بحيث تتجنب أن تصبح حاوية النفايات

الخاصة بك متسخة. وعليك أن تشتري أكياس بقايا النفايات بنفسك

 ولتجنب سقوط القمامة أو خروجها من الكيس، فيحبذ عدم ملء األكياس بشكل
كامل أبدا. واحرص على وجود فراغ لكي تتمكن من إغالقها برباط



 األوراق والبالستيك والمعادن
توضع كل منها على حدة في الحاوية

 ينبغي عليك، مراعاة للتصنيف الالحق، أن تقوم بتسليم النفايات التي يمكن إعادة استخدامها،
 كل على حدة في الحاوية. إن قمت مثال بجمع النفايات بكيس بالستيكي، فعليك أن تفرغ محتوى

 الكيس في الحاوية. ويمكنك وضع الكيس البالستيكي الفارغ منفردا في الحاوية المخصصة للمواد
البالستيكية والمعدنية، كما يمكنك استخدامه مرة أخرى

 قم بطوي وثني وضغط علب التغليف والتعبئة، فكلما كان حيز النفايات أقل، كلما زادت سعة
 الحاوية. وتذكر أيضا أن تقوم بغسل العبوات المعدنية مثال. أما علب التغليف والتعبئة، التي ال يمكن

تنظيفها عن طريق الغسيل بالماء الباردة، عليك أن تضعها في صندوق النفايات المتبقية

 الخاص بنا (app) للتأكد استخدم التطبيق






