
ورق مستعمل القمامة العضویة المتبقي من النفایات المواد الضارة

األجهزة
البطاریات الكهربائیة القدیمة

البالستیك، المغلفات الزجاج، المغلفات المعدن، المغلفات
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 ال ال ال ال ال ال ال ال ال
المراكم والبطاریات 

...مع البطاریات المحمولة
البطاریات/المراكم المصنوعة 

من اللیثیوم 
...مع بطاریات اللیثیوم

األجهزة المزودة ببطاریات/
مراكم من اللیثیوم غیر قابلة 

لإلزالة )كمبیوتر لوحي، فُرش 
األسنان الكهربائیة(

...مع األجهزة الكهربائیة 
المزودة ببطاریات لیثیوم غیر 

قابلة لإلزالة
بطاریات المركبات )بطاریات 

السیارات( 
...مع بطاریات 

األجهزة الكهربائیة السلیمة 
...ُیعاد استخدامها؛ ُیعاد تدوریها

األجهزة المزودة ببطاریات/
مراكم من اللیثیوم 

...یتم إزالة البطاریات والمراكم 
والتخلص منها على نحو 

منفصل

نیكل - كادمیوم
)NiCd( البطاریات السائلة 

الخاصة بالمولدات الكهربائیة 
للطوارئ

...ُتعاد إلى البائع/الُمصنِّع

المواد المتطایرة المحتویة على 
مواد غیر مذیبة 

...مع المتبقي من النفایات 
أسطوانات الغاز
طفایات الحریق 

...ُتعاد إلى البائع/الُمصنِّع
منقیات األتربة والهواء

حاویات الحبر الخاصة بآالت 
النسخ

قوالب السلیكون 
...ُیلقى كل هذا مع المتبقي من 

النفایات 
األسمنت المصنوع من الصخر 

الحریري 
...إلى متعهِّد تصریف 

مواد النفایات القدیمة والمغلفات 
...مع تجمیعات مواد النفایات 
القدیمة وتجمیعات المغلفات 

المناسبة

المواد الضارة
مواد النفایات القدیمة والمغلفات
األجهزة الكهربائیة والهواتف 

المحمولة
البطاریات والمراكم القابلة 

للشحن
القمامة العضویة 

...ُیلَقى كل هذا مع تجمیعات 
مواد النفایات القدیمة وتجمیعات 

المغلفات المناسبة
المصابیح الموفرة للطاقة

المصابیح الفلوریة 
...ُیلَقى كل هذا مع تجمیع المواد 

الخطرة أو یؤَخذ إلى مركز 
جمع النفایات

العقاقیر 
...ُتعاد إلى الصیدلیة أو ُتلَقى مع 

المواد الضارة

حقائب/ أكیاس بالستیكیة
...مع المغلفات البالستیكیة

المواد البالستیكیة القابلة للتحلل 
بیولوجًیا 

...مع المتبقي من النفایات أو مع 
المغلفات البالستیكیة

الرماد
مستلزمات النظافة الشخصیةح
قمامة وفضالت القطط وروث 

الحیوانات الصغیرة
...مع المتبقي من النفایات 

العقاقیر
...مع المواد الضارة

القهوة المصنوعة في هیئة 
كبسوالت جزئیة 

...مع المتبقي من النفایات أو 
ضمن تجمیع كبسوالت القهوة

العبوات المركبة )شرائط 
األدویة(

علب المشروبات المركبة 
...مع المغلفات البالستیكیة

أجزاء الخردة الحدیدیة كبیرة 
الحجم

...مع النفایات المعدنیة
عبوات األلوان والطالء غیر 

المفرغة بالكامل  
...مع المواد الضارة

األلعاب
األقراص المضغوطة/األقراص 

متعددة االستخدامات

األنابیب والخراطیم
األدوات المنزلیة

أثاث الحدائق
البولیستیرن الخاص بالبناء

رقائق التغلیف 
...ُیلَقى كل هذا مع المتبقي من 

النفایات

CDs(
)DVDs

آنیة الطهو )األوعیة، األغطیة 
المصنوعة من الزجاج(

األلواح الزجاجیة مثل لوح 
زجاج النافذة والمرایا

الزجاج الكریستالي )البلور(
الكؤوس

...ُیلَقى كل هذا مع المتبقي من 
النفایات أو یؤَخذ إلى مركز 

جمع النفایات
المصابیح

...مع تجمیع المواد الخطرة أو 
إلى مركز جمع النفایات

البورسالن
...مع مخلفات البناء المعدنیة

السدادات
...مع المغلفات المعدنیة أو 

البالستیكیة
الزجاجات ذات البقایا المترسبة 

غ ثم ُتلَقى في حاویة  ...ٌتفرَّ
الزجاج 

المغلفات الزجاجية الفارغة 
الملونة وغير الملونة مثل:

الزجاجات من كافة األشكال 
واألحجام

قارورات الخمر والمشروبات 
الروحیة

العبوات الزجاجیة ذات فوهة 
عریضة أو العبوات الزجاجیة 

الحافظة
العبوات الزجاجیة المستخدمة في 

التعلیب
الزجاجات الصغیرة والقواریر 

المستخدمة لتعبئة العطور 
ومستحضرات التجمیل

أكواب الزبادي
المغلفات المركبة )مثل: مغلفات 

رقائق البطاطس(
علب المشروبات )مثل: علب 

 )Tetra-Pak شركة
حقائب التسوق
رقائق التغلیف

الزجاجات والعلب البالستیكیة
عبوات العقاقیر الفارغة

البولیستیرن )مواد التعبئة(
شرائط األدویة

أواني الزهور )Ø قطر أصغر 
من10سم(

البولیستیرن الخاص بالتعبئة 
فلین )زجاجات الخمر(

األجهزة الكهربائیة المزودة 
بالقوابس
الغساالت

األفران الكهربائیة
الشاشات

أجهزة التبرید والتجمید ومكیفات 
الهواء

األجهزة الكهربائیة الصغیرة 
)الهاتف المحمول، مجفف 

الشعر، فُرش األسنان الكهربائیة(
األنابیب الفسفوریة

المصابیح الموفرة للطاقة
LED المصابیح الكهربائیة

المضخات الحراریة
سخانات التخزین اللیلي

البطاریات على شكل زر
البطاریات المحمولة

...حتى بطاریات األجهزة
بطاریات المركبات )بطاریات 

السیارات(
...ما یتعلق ببطاریات المركبات
البطاریات/المراكم المصنوعة 

من اللیثیوم )الهواتف المحمولة، 
األجهزة الكهربائیة(

...تغطیة األقطاب، وما یتعلق 
بالبطاریات المصنوعة من اللیثیوم
األجهزة المزودة ببطاریات/مراكم 

من اللیثیوم غیر قابلة لإلزالة 
)كمبیوتر لوحي، فُرش األسنان 

الكهربائیة(
...حتى األجهزة الكهربائیة القدیمة 

المزودة ببطاریات/مراكم من 
اللیثیوم غیر قابلة لإلزالة

الزیوت المعدنیة والدهون 
المعدنیة

الطالءات والدهانات القدیمة 
التي تتضمن مواد مذیبة، المواد 

المذیبة
المواد الكمیائیة

مبیدات اآلفات والمبیدات 
الحشریة

عبوات الرذاذ )عبوات الغاز 
المضغوط(

العقاقیر

القمامة
أكیاس المكنسة الكهربائیة

الحفاضات
مستلزمات النظافة الشخصیة

روث الحیوانات الصغیرة 
وفضالت القطط

الرماد
المصابیح الكهربائیة

المعلبات الملوثة بشدة
البضائع االستهالكیة وقطع 

المالبس التالفة
الورق الحراري

)مثل تذاكر مواقف السیارات أو 
تذاكر الحافالت(

بقایا الفاكهة والخضراوات وبقایا 
الطعام

المواد الغذائیة الفاسدة
بقایا القهوة والشاي بما في ذلك 

المرشحات الورقیة
قشر البیض

األزهار المقطوفة
ورق المطبخ

الورق
بقایا العظم واللحم والسمك

قشور الفواكه االستوائیة )مثل: 
الموز، البرتقال(

النباتات المحفوظة بأصیص )بدون 
وعاء(

ورق الصحف واألكیاس الورقیة 
التي تستخدم لمرحلة ما قبل 

التجمیع

علب المشروبات أو عبوات 
الصفیح المصنوعة من األلومنیوم 

أو الصفیح
برامیل البیرة المخصصة للحفالت

رقائق األلومنیوم، الفناجین 
المصنوعة من األلومنیوم، 

األنابیب المصنوعة من األلومنیوم
صحون الوجبات، الصحون 
المخصصة إلطعام الحیوانات

أغطیة البراغي المصنوعة من 
المعدن، رقائق أغطیة األلومنیوم، 

أغطیة الزجاجات
عبوات األلوان والطالء المفرغة 

بالكامل
خردة المعادن - األجزاء الصغیرة 

)مثل: المسامیر أو البراغي(

صحف ومجالت مصورة
نشرات )إعالنیة(

ورق الكتابة والطباعة
كتب

تقویمات ودفاتر
أكیاس التغلیف

قصاصات ورقیة معدة لإلتالف
الورق المقوى المجزء
علب البیتزا والسجائر

المناشف الورقیة )النظیفة(
لفائف ورق المطبخ

أكیاس ورقیة مصنوعة من 
الكرافت 

مثل حقائب التسوق، أكیاس 
الخبز، ...

ورق شمع
الورق الصحي مثل منادیل 

الجیب والمناشف
الورق المطلي   

الصور   
الملصقات    

ورق السیلوفان    
المناشف الورقیة )المتسخة(

الورق المستخدم في الَخبز   
الورق الحراري

)مثل: تذكرة وقوف السیارات 
أو تذكرة الحافلة(

...ُیلَقى كل هذا مع المتبقي من 
النفایات 

تجنب النفایات في المنزل.
www.umweltv.at/richtig-trennen خدمة لمجتمعك ولجمعیة الحفاظ على البیئة. لمزید من المعلومات تفضل بزیارة

خدمة التنزیل متوفرة على الموقع في عدة لغات.
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