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استخدام األكياس الخرضاء لنفايات الطعام

تذكر استخدام األكياس الخرضاء املخصصة لنفايات الطعام. 

اربط الكيس ربطة ذات عقدة محكمة قبل رميه يف سلة 

املهمالت الخارجية الخاصة بنفايات الطعام.

ال ينبغي وضع عبوات املواد الغذائية يف سلة املطبخ 

الخرضاء، ولكن يجب التخلص منها كنفايات قابلة إلعادة 

التدوير أو نفايات متبقية.

نفايات الطعام

نعم، من فضلك
كل بقايا الطعام	 

الخبز والبسكويت والكعك	 

فالتر القهوة وأكياس الشاي الورقية	 

رشائح اللحم الباردة	 

زيت الطبخ والقيل	 

منتجات األلبان	 

قشور البيض	 

الدهون والصلصات	 

األسامك واملحار	 

الفاكهة والخرضاوات )مبا يف ذلك نوى 	 

الفاكهة(

عظام اللحوم والعظام الصغرية	 

قشور البندق	 

األطعمة الجاهزة والنيئة	 

األرز واملعكرونة	 

الحلويات	 

ال شكًرا
 الرماد وأعقاب السجائر والتبغ عديم الدخان	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 ورق الَخبْز وعلب الكعك	 

- تُفَرز كنفايات متبقية 

 املواد البالستيكية القابلة للتحلل	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 مواد التعبئة والتغليف	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 أكياس فضالت القطط وبراز الكالب	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 ملصقات الفاكهة والخرضاوات	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 بقايا األدوية	 

- تُسلَّم للصيدليات

 قرش الجنب وأغلفة السجق	 

- تُفَرز كنفايات متبقية 

 أصص النباتات ونفايات الحدائق	 

-  تُفَرز كنفايات حدائق أو تُسلَّم إىل مركز إعادة 

التدوير

 املناديل	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 العلكة املمضوغة	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

نفايات الطعام



العلب البالستيكية وعلب املواد الغذائية واملرشوبات الكرتونية

العلب البالستيكية وعلب املواد الغذائية 
واملرشوبات الكرتونية يف نفس سلة املهمالت

ينبغي عليك وضع علب املواد الغذائية واملرشوبات 

الكرتونية يف نفس سلة املهمالت/الصندوق مع املواد 

البالستيكية. بعد ذلك تُفَصل العلب الكرتونية يف 

املصنع ويف مرحلة إعادة التدوير.

توفري مساحة أكرب يف سلة املهمالت

احرص عىل ضغط املواد البالستيكية والعلب الكرتونية 

جيًدا قبل وضعها يف سلة املهمالت. عىل سبيل 

املثال، اجمع قطًعا صغرية من املواد البالستيكية يف 

كيس بالستييك مستعمل وقم بتكديسها يف األحواض 

البالستيكية بحيث تشغل مساحة أقل يف سلة 

املهمالت. 

نعم، من فضلك
األغلفة الفقاعية	 

أغلفة األقراص املدمجة )CD( وأقراص 	 

)DVD( الفيديو الرقمية

علب املرشوبات الكرتونية )مثل، 	 

الحليب والعصري والكاكاو(

علب املواد الغذائية الكرتونية )مثل، 	 

الطامطم املقطعة والحساء والصلصات 

والحمص ومصاصات الثلج( 

األغلفة البالستيكية املنزلية/الورق 	 

الحراري

األكياس البالستيكية	 

الزجاجات البالستيكية والعلب والصواين 	 

واألكواب والِدالء

األغطية البالستيكية	 

عبوات التغليف البالستيكية الخاصة 	 

باملواد الغذائية 

عبوات التغليف البالستيكية املكتوب 	 

عليها »sundhedsfare« )خطر عىل 

الصحة(

األلعاب البالستيكية )بدون األجزاء 	 

اإللكرتونية(

ال شكًرا
 	)DVD( وأقراص الفيديو الرقمية )CD( األقراص املدمجة 

- تُفَرز كنفايات متبقية 

عبوات التغليف الخطرة الخاصة باملواد الكيميائية )مثل الخاصة مبعقم 	 

 اليدين والطالء ومانع الترسب والسيليكون والكلور ومنظف الرصف(

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات خطرة

 البوليسرتين	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

األحذية املطاطية واملواد املقاومة للامء وأحواض التجديف وخراطيم 	 

 الحدائق

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 عبوات الدواء التي بها بعض املحتويات	 

- تُسلَّم إىل الصيدليات

 امليالمني )مثل، األطباق واألكواب واألوعية البالستيكية الصلبة(	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 األكواب الورقية وعلب البيتزا	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 املواد البالستيكية املزودة بأجزاء إلكرتونية	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

األكياس التي تحتوي عىل معدن بداخلها )مثل الخاصة برقائق 	 

البطاطس أو القهوة أو األطعمة املجمدة أو الكيس الداخيل لصناديق 

 املرشوبات(

- تُفَرز كنفايات متبقية

 املواد البالستيكية الكبرية )مثل، أثاث الحدائق وأنابيب السباكة(	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

املواد البالستيكية علب املواد الغذائية 
واملرشوبات الكرتونية



األجسام املعدنية الصغرية فقط

ال تضع سوى القطع الصغرية من النفايات املعدنية يف 

سلة املهمالت، ألن العنارص األكرب حجاًم ميكن أن تعلق/

تنحرش يف سلة املهمالت. يجب تسليم العنارص األكرب حجاًم 

والعنارص الثقيلة جًدا إىل مركز إعادة التدوير.

قد يكون هناك بعض األجزاء البالستيكية أو الخشبية عىل 

املعدن، كام هو الحال غالبًا مع املقصات أو املطارق. تُصَهر 

املعادن عند درجة حرارة عالية جًدا، ما يعني أن األجزاء 

البالستيكية والخشبية تحرتق قبل وقت طويل من انصهار 

املعادن، وبالتايل ال تتداخل مع عملية إعادة التدوير. 

املعادن

نعم، من فضلك
صواين األلومنيوم/صواين رقائق القصدير	 

علب البرية واملرشوبات الغازية	 

كبسوالت القهوة املعدنية بدون القهوة التي 	 

بداخلها

أواين املطبخ وأدوات املائدة املعدنية )مثل، 	 

املقصات والسكاكني(

األغطية املعدنية	 

حوامل الشموع املعدنية	 

األدوات املعدنية )بدون األجزاء اإللكرتونية(	 

األلعاب املعدنية )باستثناء األلعاب اإللكرتونية(	 

القدور واملقايل	 

األجسام املعدنية الصغرية )مثل، املسامري والرباغي 	 

واألغطية(

رقائق القصدير/رقائق األلومنيوم	 

العلب الصفيح	 

ال شكًرا

 أسطوانات الغاز	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو املوزعني

 كبسوالت القهوة التي بها بعض بقايا القهوة	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 األسالك والكابالت	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 عبوات الدواء التي بها بعض املحتويات	 

- تُسلَّم إىل الصيدليات

 العبوات املعدنية التي تحتوي عىل طالء/مواد كيميائية	 
- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات خطرة

 املعادن التي بها أجزاء إلكرتونية	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

األكياس التي تحتوي عىل معدن بداخلها )مثل، الخاصة 	 

 برقائق البطاطس والقهوة واألطعمة املجمدة(

- تُفَرز كنفايات متبقية

علب الرذاذ والزجاجات املضغوطة )مثل الخاصة مبثبتات 	 

 الشعر والقشدة املخفوقة ومزيل العرق(

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفّرز كنفايات خطرة

املعادن



الورق النظيف والجاف

ال ميكن إعادة تدوير الورق املبلل أو املتسخ ألنه قد يفسد 

الورق النظيف والجاف. لذلك، يجب فرزه كنفايات متبقية.

غالبًا ما تتكون الكتب من مواد مختلفة، مثل غالف من 

الورق املقوى الصلب وصفحات ورقية. لذلك، ينبغي 

تسليم الكتب إىل مركز إعادة التدوير، وال ينبغي التخلص 

منها يف سلة مهمالت الورق. 

الورق

نعم، من فضلك
ورق اإلعالنات	 

الكتيبات	 

املجالت الهزلية	 

األظرف املزودة بفتحات أو بدونها	 

الخطابات	 

املجالت	 

الصحف	 

األوراق املكتبية	 

املطبوعات	 

ورق الطباعة	 

اإليصاالت وقسائم املبيعات 	 

الصحف األسبوعية	 

ال شكًرا
 ورق الَخبْز	 

- يُفَرز كنفايات متبقية 

 الكتب	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 ورق تغليف الهدايا	 

- يُفَرز كنفايات متبقية

 علب الحليب والعصري الكرتونية	 

- تفرز كالعلب البالستيكية وعلب املواد الغذائية 

واملرشوبات الكرتونية

 املناديل الورقية واملناشف الورقية	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 الورق املقوى والكرتون املموج	 

- يُفَرز كالورق املقوى

 علب البيتزا	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 األكياس الخاصة بالدقيق والحبوب	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

 الورق املبلل و/أو املتسخ	 

- يُفَرز كنفايات متبقية

 كراتني البيض	 

- تُفَرز كالورق املقوى

الورق



نعم، من فضلك
الزجاج املكسور 	 

أكواب الرشب )غري الكريستال(	 

القوارير الزجاجية	 

الربطامنات الزجاجية )مثل برطامنات املرىب(	 

عبوات التغليف الزجاجية 	 

املزهريات واألوعية والتحف الزجاجية )باستثناء 	 

زجاج الكريستال أو الزجاج املقّس(

ال شكًرا
 أحواض السمك والحدائق الزجاجية	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

املصابيح الكهربائية واألضواء الرشيطية ومصادر الضوء 	 

 األخرى

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات خطرة 

 العبوات الزجاجية التي عليها ملصق خطر	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات خطرة 

 الزجاج املقّس )مثل، األطباق املقاومة للحرارة(	 

- يُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 السرياميك والبورسلني واألواين الحجرية	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 زجاج الكريستال	 

- يُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 عبوات األدوية الزجاجية التي بها بعض املحتويات	 

- تُسلَّم إىل الصيدليات

 املرايا	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 زجاج النوافذ	 

- يُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

الزجاج ال يُقصد به الزجاج فقط

ال ينبغي وضع السرياميك والبورسلني واألواين الحجرية 

والزجاج املقاوم للحرارة يف سلة مهمالت الزجاج، حيث 

تنصهر هذه املواد يف درجات حرارة أعىل بكثري من العبوات 

الزجاجية. يحتوي زجاج الكريستال عىل مادة الرصاص وال 

ميكن صهره مع الزجاج العادي.

حتى الكميات الصغرية ميكن أن تلوث الزجاج، ما يجعل 

من الصعب إعادة تدويره. لذلك يجب تسليمها إىل مركز 

إعادة التدوير.

الزجاج

الزجاج



نعم، من فضلك
الورق املقوى	 

صناديق الورق املقوى	 

عبوات التغليف املصنوعة من الورق املقوى 	 

)مثل، الخاصة باملعكرونة وأكواب الشاي 

وحبوب اإلفطار(

األنابيب الكرتونية الخاصة مبناديل املطبخ 	 

واملراحيض

الورق املقوى املموج	 

كراتني البيض	 

علب األحذية	 

ال شكًرا
 الكتب	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 البوليسرتين	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 ورق تغليف الهدايا	 

- يُفَرز كنفايات متبقية

 علب الحليب والعصري الكرتونية	 

- تفرز كالعلب البالستيكية وعلب املواد الغذائية 

واملرشوبات الكرتونية

 األكواب واألطباق الورقية	 

- تُفَرز كنفايات متبقية

الورق املقوى الذي يحتوي عىل بقايا طعام أو زيت 	 

 أو دهون

- يُفَرز كنفايات متبقية

علب البيتزا وغريها من عبوات تغليف الوجبات 	 

 الجاهزة

- تُفَرز كنفايات متبقية

 الورق املقوى املبلل أو املتسخ	 

- يُفَرز كنفايات متبقية

الورق املقوى النظيف والجاف 

ال ميكن إعادة تدوير الورق املقوى املبتل أو املتسخ. ال 

ميكن إعادة تدوير الورق املقوى املبتل واملتسخ مثل علب 

البيتزا ألنه قد يُفِسد الورق املقوى النظيف والجاف. لذلك، 

يجب فرزه كنفايات متبقية.

تُصَنع علب الحليب والعصري الكرتونية من مواد مختلفة، 

وبالتايل ال ميكن التخلص منها مع الورق املقوى، ولكن 

يجب وضعها يف سلة مهمالت العلب البالستيكية وعلب 

املواد الغذائية واملرشوبات الكرتونية.

تذكر طي الورق املقوى ومتزيقه إىل قطع أصغر إذا لزم 

األمر، بحيث ميكن وضعه يف سلة املهمالت. ميكن ترك 

األرشطة الالصقة أو الدبابيس عىل الورق املقوى.

الورق املقوى

الورق املقوى



نعم، من فضلك
الرماد )املربد واملُغلّف(	 

 األكياس التي تحتوي عىل معدن بداخلها	 

)مثل، الخاصة برقائق البطاطس والقهوة 

واألطعمة املجمدة( 

أكياس فضالت القطط وبراز الكالب	 

أعقاب السجائر والتبغ عديم الدخان	 

الورق والورق املقوى املتسخ أو املبلل	 

القفازات واألقمشة التي تستخدم ملرة واحدة 	 

فقط 

ورق تغليف الهدايا ورشائط التزيني	 

نفايات الحيوانات األليفة الصغرية	 

املناديل	 

علب البيتزا	 

 املواد البالستيكية شديدة االتساخ 	 

)مثل، الخاصة بالطالء( 

النفايات الصحية )مثل، املناشف الصحية 	 

والحفاضات والالصقات الطبية والعيدان 

القطنية(

األوساخ الناتجة عن الكنس	 

أكياس املكانس الكهربائية	 

ال شكًرا
 النفايات التي ميكن إعادة تدويرها	 

- يجب وضعها يف سلة مهمالت إعادة التدوير أو 

تسليمها إىل مركز إعادة التدوير 

 البطاريات	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات 

خطرة أو تُسلَّم عرب مخطط األكياس*

 اإللكرتونيات	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُسلَّم عرب مخطط 

األكياس*

 املصابيح الكهربائية 	 

- يُعاد تدويرها أو تُفَرز كنفايات خطرة

 النفايات واملواد الكيميائية الخطرة	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير أو تُفَرز كنفايات 

خطرة

 البوليسرتين	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 نفايات الحدائق واألحجار والرتبة	 

- تُسلَّم إىل مركز إعادة التدوير

 بقايا األدوية	 

- تُسلَّم للصيدليات

... ثم هناك النفايات املتبقية

النفايات املتبقية هي ما تبقى بعد فرز كل يشء إىل مركز 

إعادة التدوير والنفايات الخطرة واإللكرتونيات.

تذكر وضع النفايات يف كيس وربط الكيس بربطة ذات 

عقدة قبل وضعه يف سلة املهمالت. توخَّ الحذر بشكل 

خاص عند تعبئة النفايات املرتبة والنفايات الصحية.

النفايات املتبقية

* مخطط األكياس: إذا كانت لديك سلة مهمالت ُمخصصة للنفايات املتبقية، فيمكنك التخلص من البطاريات واإللكرتونيات الصغرية يف أكياس فريزر منفصلة )بحد أقىص 

.Ziplock 4 لرتات( عن طريق وضعها عىل غطاء سلة املهمالت. تذكر ربط الكيس بربطة ذات عقدة. ال ميكن استخدام أكياس

النفايات املتبقية



نصائح الستخدام أكياس نفايات الطعام

تجنب ملء الكيس بشكل زائد. وميكنك ترك 

مساحة كافية لتتمكن من ربط الكيس ربطة ذات 

عقدة، وليك يسهل رميه يف سلة املهمالت الخاصة 

بنفايات الطعام.

دع الهواء يخرج من الكيس واربطه 

دامئًا ربطة ضيقة ذات عقدة.

غرّي الكيس كثريًا خالل فرتات الطقس 

الدافئ لتقليل الرائحة.

سلة مطبخ خرضاء لنفايات الطعام

إن األكياس الخرضاء لنفايات الطعام مناسبة لسلة 

املطبخ الخرضاء الصغرية. عىل سبيل املثال، ميكن 

وضع سلة املطبخ تحت الحوض أو تعليقها عىل باب 

الخزانة. وميكنك وضعها عىل الطاولة أو يف الحوض 

عند الطهي.

تذكر أنه يجب عليك دامئًا التخلص من 
نفايات الطعام يف األكياس الخرضاء

يجب عليك دامئًا التخلص من نفايات الطعام 

يف األكياس الخرضاء التي توفرها البلدية. وال 

تضع النفايات السائبة يف سلة املهمالت. األكياس 

الخرضاء ُمخصصة لنفايات الطعام فقط.

اربط الكيس ربطة 

ضيقة ذات عقدة

هل نفدت أكياس نفايات الطعام؟

يف حال كان لديك سلة مهمالت مخصصة لنفايات الطعام:

اربط كيس نفايات طعام فارًغا مبقبض سلة املهمالت الخاصة بنفايات 

الطعام، وسيضع الشخص املسؤول عن جمع النفايات أكياًسا جديدة يف سلة 

املهمالت يف املرة التالية التي يتم تفريغها فيها. 

يف حال كان لديك سلة مهمالت مشرتكة لنفايات الطعام:

اتصل باملدير املسؤول عن جمع النفايات يف مكان إقامتك، وسيطلب أكياس 

نفايات طعام جديدة من البلدية. وميكنك أيًضا الحصول عىل أكياس جديدة 

من مركز إعادة التدوير. تحقق من موقع البلدية اإللكرتوين بحثًا عن أي 

نقاط تجميع أخرى.

نفايات الطعام

1 2 3



2 هل يجب عيل تفكيك النفايات؟
إذا كانت النفايات تتكون من عدة أنواع من املواد، عىل سبيل املثال، صندوق من الورق املقوى مبقبض بالستييك وكيس بداخله، 

فافصل هذه املواد وضعها يف سلة املهمالت املخصصة. يجب إزالة الغالف البالستييك عن املجالت قبل رميها يف سلة مهمالت 

الورق.

1 إىل أي مدى يجب أن تكون النفايات نظيفة؟
احرِص عىل إزالة نفايات الطعام من العبوات املعدنية والبالستيكية والزجاجية. عىل سبيل املثال، 

اكشط بقايا املرىب من الربطامن وأفِرغ زجاجة الكاتشب بقدر ما تستطيع.

ال تستخدم املاء الساخن أو سائل الغسل لغسل الوعاء/العبوة، فهذا يناقض مبدأ الفوائد البيئية. 

استخدم ماء الصحون أو املاء املستخدم يف طهي الخرضاوات لشطف الوعاء/العبوة. إذا كانت 

العبوة تحتوي عىل الكثري من نفايات الطعام التي يتعذر إزالتها، فيجب عليك وضعها يف سلة 

النفايات املتبقية.

3 هل يجب إزالة الغطاء؟
يجب إزالة األغطية املعدنية أو البالستيكية ووضعها يف 

سلة املهمالت الخاصة باألجزاء املعدنية أو البالستيكية، عىل 

التوايل. وينطبق هذا أيًضا عىل الزجاجات البالستيكية وعلب 

املرشوبات الكرتونية ذات األغطية البالستيكية.

4    ماذا عن أكياس القهوة وأكياس رقائق 
البطاطس؟

تتكون بعض النفايات من عدة مواد ال ميكن فصلها يف مصنع 

املعالجة، مثل املعدن والبالستيك املوجود يف أكياس القهوة 

وأكياس الرقائق. هذه األنواع من النفايات ال ميكن إعادة 

تدويرها، وبالتايل يجب وضعها يف سلة النفايات املتبقية.

 نصائح رائعة
للفرز 6

5 كيف ميكنني وضع املزيد من النفايات يف سلة املهمالت؟
احرص عىل ضغط علب املواد الغذائية واملرشوبات الكرتونية حتى تشغل أقل مساحة ممكنة. اجمع املواد 

البالستيكية اللينة يف كيس، مثل كيس من خبز الجاودار أو البطاطس، وقم بتكديس األحواض والصواين 

البالستيكية. سيمنحك هذا مساحة لوضع املزيد من النفايات يف سلة املهمالت.

6 أما زلت متحريًا؟
إذا كانت لديك أي شكوك حول ما إذا كانت نفاياتك 

نظيفة بدرجة كافية أو أين يفرتض وضعها، فضعها 

يف النفايات املتبقية.

مبجرد قيامك بإيداع النفايات يف سلة 

مهمالت إعادة التدوير، يتم نقلها 

إىل املرافق حيث ميكن فرزها وإعادة 

تدويرها. وإلعادة تدويرها، هناك بعض 

القواعد األساسية التي يجب عليك اتباعها.



معلومات االتصال

،Allerød بلدية 

 Natur og Miljø )الطبيعة والبيئة(

/www.alleroed.dk/borger :موقع الويب 

affald-og-genbrug 

renovation@alleroed.dk :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 00 01 10 48 45+ 

،Hørsholm Kommune 

 Center for By og Miljø )املدينة والبيئة(

www.horsholm.dk/affald :موقع الويب 

genbrug@horsholm.dk :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 

،Rudersdal Kommune 

 Teknik og Miljø )التكنولوجيا والبيئة(

www.rudersdal.dk/affald :موقع الويب 

tom@rudersdal.dk :الربيد اإللكرتوين 

الهاتف: 

هل تريد معرفة املزيد؟

PN Kommunikation/Westring kbh :النص والفكرة والتخطيط

+45 48 49 00 00 +45 46 11 24 00


