
حاوية النفايات المنزلية رمادية اللون   
تضم النفايات المنزلية كل أنواع النفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها   

أو يمكن إعادة تدويرها ولكن بتكلفة عالية، إال أن هذه النفايات ليست عديمة 
القيمة، حيث إننا نعالج النفايات التي توضع في حاوية النفايات المنزلية رمادية 

اللون مع غيرها في محطة حرق النفايات الحديثة الخاصة بنا لتوليد طاقة 
"خضراء؛ صديقة للبيئة" وتدفئة نظيفة.

حاوية النفايات العضوية  
يُوضع في حاوية النفايات العضوية كل أنواع النفايات العضوية،   

مما يساعد على حماية البيئة والمناخ، إذ أننا نستخدم النفايات العضوية إلنتاج 
األسمدة العضوية والغاز الحيوي، ويحل الغاز الحيوي الناتج محل 2.5 مليون 

لتر من وقود الديزل سنويًا وتستخدم البقايا المتخمرة واألسمدة العضوية في 
الزراعة. تُجمع النفايات العضوية في أوراق جرائد أو أكياس ورقية أو في 

وعاء مثالً ثم تُرمى في الحاوية.

حاوية النفايات القابلة إلعادة التدوير الصفراء والبرتقالية  
تشمل المواد القابلة إلعادة التدوير العبوات وغيرها من األغراض   

المعدنية أو البالستيكية أو المركبة من أكثر من مادة، وتتوفر حاويات النفايات 
القابلة إلعادة التدوير في برلين باللونين األصفر والبرتقالي، ويُمكنك التخلص 

من نفاياتك في أي منهما، ويساعد فصل المواد القابلة إلعادة التدوير على 
عملية التدوير، وهذا بدوره يحافظ على المواد الخام المحدودة مثل البترول أو 

خام الحديد ويساعد على حماية البيئة والمناخ. 

حاوية األوراق الزرقاء  
تُعّد األوراق القديمة من المواد الخام المهمة، ويساعد فصلها بشكل   
صحيح على الحفاظ على الموارد الطبيعية مثل الخشب والماء، وفي برلين 

وحدها يساعد الجمع المنفصل للورق المقوى والورق وإعادة معالجتهما على 
توفير كمية خشب سنويا أكبر مما قد توفره غابة Grunewald في برلين.

حاوية الزجاج  
يُمكن إعادة تدوير الزجاج القديم بالكامل، حيث يمكن صهره كلما   

دعت الحاجة دون فقدان جودته وإعادة تدويره ليُصبح زجاجات وأوعية 
زجاجية جديدة، ال يلزم شطف المنتجات الزجاجية والزجاجات، ولكن يُرجى 
االنتباه إلى الفصل بين الزجاج األبيض واألخضر والبني بشكل صحيح، فهذا 

األمر مهم للغاية في عملية إعادة التدوير فيما بعد. 

النفايات كبيرة الحجم
يمكنك التخلص من نفايات كبيرة الحجم تصل إلى 3 أمتار مكعبة مجانًا في كل 
مرة تقوم بتوصيلها لنا. أين؟ في مراكز تدوير النفايات الخاصة بنا وعددها 15 
مركًزا، أو يمكنك طلب خدمة جمع النفايات كبيرة الحجم من خالل هيئة تنظيف 

مدينة برلين. 

تشمل النفايات كبيرة الحجم من بين أشياء أخرى ما يلي: 
■   قطع األثاث المقسمة الصغيرة والكبيرة

■   السجاد والمراتب
■   الخشب المستخدم في الشقق السكنية

■   الخردة مثل الدراجات القديمة وعربات األطفال وما شابه ذلك
■   الخشب المضغوط وإطارات األبواب وألواح األبواب وإطارات النوافذ 

البالستيكية )الخالية من الزجاج(
■   المكونات البالستيكية مثل المزاريب واألنابيب وخزانات مياه المرحاض 

وأحواض االستحمام
■   األجهزة الكهربائية

■   المنسوجات القديمة )توضع في حقائب(

ومع ذلك قد تكون هناك أغراض بحالة جيدة، وبالتالي سيكون التخلص منها 
خسارةً ويمكن ألي شخص آخر استخدامها واالنتفاع بها. وفي ذلك الصدد 

 يمكنك االستفادة من سوق التبادل واإلهداء المجاني الخاص بنا 
www.bsr.de/verschenkmarkt أو متجر المنتجات المستعملة الخاص 

www.nochmall.de  بهيئة تنظيف مدينة برلين

نظرة عامة حول جميع أنواع النفايات
بها  المنوط  الجهة  أننا  كما  مليونَي منزل،  النفايات من  المختصة بجمع  الجهة  )BSR( هي  برلين  تنظيف مدينة  هيئة 
الحفاظ على نظافة الشوارع والطرق والمتنزهات والميادين - والحرص على جعل الطرق آمنة في فصل الشتاء، وفيما يلي 

سنوضح كيفية فصل النفايات في برلين.

العربية

يسرنا مساعدتك: 
www.BSR.de  ، 030 7592-4900 :رقم الهاتف



النفايات المنزلية - ال يُسمح بإلقاء اآلتي:

المنتجات البالستيكية مثل األكواب والزجاجات البالستيكية،  
المعادن والمواد المركبة من أكثر من مادة )توضع في   

حاوية النفايات القابلة إلعادة التدوير(  
البرطمانات والزجاجات الزجاجية )توضع في حاوية الزجاج(  

الورق والورق المقوى )توضع في حاوية األوراق(  
بقايا الفاكهة والطعام، القهوة  

)توضع في حاوية النفايات العضوية(  
البطاريات واألجهزة الكهربائية والمواد الضارة ومخلفات البناء  

النفايات كبيرة الحجم  

النفايات العضوية - ال يُسمح بإلقاء اآلتي:

المواد البالستيكية والعبوات وشرائح التغليف  
األكياس البالستيكية واألكياس المصنوعة من البالستيك الحيوي  

المعادن ورقائق األلومنيوم والعلب المعدنية  
مستلزمات النظافة الشخصية والحفاضات وأكياس المكانس الكهربائية   

المنسوجات والجلود   
فضالت القطط والحيوانات الصغيرة   

الخشب الُمعالج والرماد   
التراب والرمل والحصى والحجارة  

المواد القابلة إلعادة التدوير - ال يُسمح بإلقاء اآلتي:

األجهزة الكهربائية  
المصابيح الموفرة للطاقة  

البطاريات  
المنسوجات  

وحدات تخزين الحاسب اآللي  
الخشب  
الورق  

الزجاج  
المواد الضارة  

الورق - ال يُسمح بإلقاء اآلتي:

بقايا ورق الحائط  
األوراق المتسخة  

األوراق المغلفة )أوراق الشمع أو الرسومات أو الصور الفوتوغرافية(  
ورق الكربون  

الزجاج - ال يُسمح بإلقاء اآلتي:

المصابيح المتوهجة والمصابيح الموفرة للطاقة  
األواني والبورسلين والسيراميك  

شظايا زجاج المرايا والنوافذ  
الزجاج البلوري  

النفايات المنزلية - يُسمح بإلقاء اآلتي:

المستلزمات والمناشف الشخصية الصحية والحفاضات وفضالت  
الحيوانات  

األواني وزجاج المرايا والنوافذ  
أكياس المكانس الكهربائية والقمامة )بقايا الكنس(  

األوراق المتسخة أو المغلفة وشرائح التغليف والصور  
بقايا ورق الحائط والطالء الجاف  
الرماد ومحتوى منفضة السجائر  

النفايات العضوية - يُسمح بإلقاء اآلتي:

بقايا الطعام، حتى المطهو منها   
المواد الغذائية القديمة )غير الُمغلفة(  

بقايا الفاكهة والخضراوات وقشورها وكذلك قشور الحمضيات  
بقايا وفالتر القهوة والشاي وقشر البيض  

ورق المطبخ  
قصاصات العشب والشجر وأوراق األشجار والزهور )ويلزم استخدام أكياس  

أوراق األشجار الخاصة بهيئة تنظيف مدينة برلين(  

المواد القابلة إلعادة التدوير - يُسمح بإلقاء اآلتي:

األكواب مثل أكواب الزبادي والسمن  
الزجاجات البالستيكية مثل زجاجات منتجات العناية وسوائل   

ومساحيق التنظيف  
أدوات الحياة اليومية مثل أباريق الري واألوعية واأللعاب البالستيكية  

شرائح التغليف مثل األغلفة واألكياس البالستيكية  
اللدائن الرغوية مثل أوعية الستايروفوم المخصصة للمواد الغذائية  

عبوات المشروبات والعبوات المعدنية وأغطية الزجاجات  
األوعية والمعدات وأدوات المائدة والبراغي  

الرقائق واألغطية واألطباق المصنوعة من األلومنيوم  
علب المشروبات الكرتونية  

الورق - يُسمح بإلقاء اآلتي:

الجرائد والمجالت والكرتون والورق المقوى  
العبوات الورقية  

المنشورات والكتالوجات  
الكتب والدفاتر وأوراق الكتابة  

الزجاج - يُسمح بإلقاء اآلتي:

الزجاجات مثل زجاجات العصير والنبيذ والخل  
األكواب مثل أكواب المربى أو عبوات أغذية األطفال الرضع   

البرطمانات الزجاجية  
العبوات الزجاجية  

قوارير العطور وزجاجات األدوية  


