
دليل فرز النفايات
ليس من السهل معرفة كيفية فرز جميع أنواع النفايات. وعىل الرغم من أنه ميكن اآلن فرز جزء كبري من النفايات يف 

الحاويات الجديدة املقسمة املخصصة للعديد من النفايات، إال أن ذلك بعيد عن كل ما ميكن أن يتم وضعه يف الحاوية. 
باستخدام دليل فرز النفايات هذا، سوف تعرف كيفية التعامل مع معظم أنواع النفايات. بالفرز وإعادة التدوير، ميكننا 

حامية أنفسنا من املواد الخطرة مع الحد من استهالك مواردنا الطبيعية القيمة.

ملزيد من املعلومات:
www.laholm.se/kallsortering، هاتف 42 0430-153.

،))Skogaby( عىل طول الطريق املؤدي إىل سكوغايب )Laholm( عىل بعد ثالثة كيلومرتات إىل الرشق من الهومل( Ahla 205 ُيكنك العثور عىل مركز إعادة التدوير يف 
www.laholm.se/atervinningscentralen .0430-151 38 رقم الهاتف 

ُيكنك العثور عىل محطات إعادة التدوير يف العناوين التالية: مركز إعادة التدوير يف آهال Ahla återvinningscentral( Ahla 205(, غينيفاد Bruksgatan )Genevad( بني األرقام 
 )Knäred( بني األرقام 1 و 3 بجوار محطة اإلطفائية، كناريد )Hishult( Möllevägen هيسهولت ،Bygdegården بجوار )Hasslöv( Karupsvägen 2 3 و 5، هاسلوف
 )Lilla Tjärby( ليله شاريب ،)Laholm( Repslagaregatan 18 الهومل ،Coop أمام  )Laholm( Ängelholmsvägen بجوار السكة الحديد، الهومل Lagavägen 3

Bonnarpsvägen/Tjärbyvägen، ميلبيسرتاند )Mellbystrand( منطقة إيقاف السيارات Söderleden Maxi، رانيسلوف Kristineborgsvägen )Ränneslöv( بجوار 
 ملعب كرة القدم، سكوتتورب )Skottorp( خط السكة الحديد القديم بالقرب من Strandvägen 37، سكوميسلوفسرتاند Stora Strandvägen )Skummeslövsstrand( بني

  Timmermansv و Västkustvägen، فالبرييا Vallberga( Maskinvägen(، فينغه )Veinge( تقاطع الطريق Skogabyvägen/Vessingegatan، فوكستورب
 Våxtorp( Bygatan 19(، إيسبي Brödåkravägen 2 )Ysby( بجوار ملعب كرة القدم.

تتوفر خزائن جمع النفايات الخطرة بيئياً )العبوات والكميات الصغرية( Mellby Center, ICA يف Våxtorp ويف Coop يف Knäred، ويف مدخل مبنى بلدية الهومل. ونعني بالنفايات الكبرية 
التي يتم أخذها من العقارات النفايات املنزلية الضخمة التي ال يكن للحاوية استيعابها. وال يرسي هذا عىل نفايات البناء أو النفايات الخطرة. يتضمن اشرتاكك يف النفايات جمع النفايات الكبرية ست 

مرات يف السنة ولألرسة الواحدة، بحد أقىص 10 عبوات يف كل مرة )يجب أن تكون كل عبوة قابلة للتعامل معها/ حملها بواسطة شخص واحد(. يتم جمع النفايات من العقار وفًقا لجدول زمني محدد. 
.www.laholm.se/kallsortering ُيكنك القراءة عن ما يرسي عىل منطقتك عىل 

 لحجز موعد لجمع النفايات الكبرية ُيكنك االتصال بـ 42 0430-153.

Xمكب النفاياتحوض السمك

النفايات الخطرةالذخرية

نفايات الطعامقرش الربتقال

النفايات الخطرةاسبستوس )الحرير الصخري/الغبار الناجم عن االسبستوس(

الرتبة والحىصاألسفلت )القري/الزفت(

Xالنفايات الخطرةمسحوق إزالة الدهون

Xاملعدنصواين الخبز

النفايات املتبقيةورق الخبز

Xالبطارياتالبطاريات أقل من 3 كيلو

البطارياتالبطاريات أكرب من 3 كيلو

النفايات الخطرةاملبيدات الحرشية

الرتبة والحىصبقايا الخرسانة

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات

20
18

رب 
تم

سب
مل 

هو
 ال

ية
لد

ب

1



Xقابل للحرقمقعد سيارة لألطفال

Xاملصابيحمصباح السيارة

مكب النفاياتزجاج السيارة 

Xالنفايات الخطرةمسحوق غسيل وتنظيف السيارات

سامدنفايات الزهور

سامدتربة الزهور

النفايات املتبقيةأصيص الزهور )البالستيك(

مكب النفايات)أصيص الزهور البورسلني والخزف وما إىل ذلك(

النفايات املتبقيةالحفاضات

النفايات الخطرةإنذار الحريق

الصحف واملجالتالصحف واملجالتالكتيبات

الزجاج امللون / غري امللونالزجاج امللون / غري امللوناملرطانات )الزجاج(

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةاملرطانات )املعدن(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةاملرطانات )البالستيك(

Xالنفايات املتبقيةالكتب
)CD( النفايات املتبقيةغطاء/حافظة األقراص املضغوطة

)CD( النفايات املتبقيةاألقراص املضغوطة

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةأكياس الشيبس )ورق(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةأكياس الشيبس )البالستيك(

إطارات بدون معدنالنفايات املتبقيةإطارات الدراجة

املعدنإطارات مبعدن

Xاملصابيحمصباح الدراجة

Xاملعدنالدراجات

النفايات املتبقيةأكياس املكنسة الكهربائية

النفايات الكهربائيةأجهزة الكمبيوتر

النفايات املتبقيةفرش غسل الصحون

املعدنمغسلة املطبخ 

النفايات املتبقيةقرص الكمبيوتر

أجهزة املطبخ الكهربائيةغسالة الصحون

النفايات الخطرةمسحوق غسيل الصحون

مكب النفاياتالكؤوس

نوافذ ذات إطارمقصورات الحامم )بزجاج مسطح(

كبري قابل للحرقمقصورات الحامم )ببالستيك(

إطار به معدنإطار به معدن من سيارة شخصية

إطارات بدون معدنإطار ليس به معدن من سيارة شخصية

املعدنجهاز التدفئة )غري مملوء بالزيت(

املعدنجهاز التدفئة )مملوء بالزيت(

املحركات الكهربائيةاملحركات الكهربائية

Xالنفايات الكهربائيةالرشائح اإللكرتونية بها بطاريات أو سلك، صغرية

النفايات الكهربائيةالرشائح اإللكرتونية بها بطاريات أو سلك، كبرية

النفايات املتبقيةصحون االستخدام مرة واحدة )الورق(

النفايات املتبقيةصحون االستخدام مرة واحدة )البالستيك(

Xالنفايات الخطرةترمومرتات الحرارة )مقاييس الحرارة(

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةالرقائق )األلومنيوم(

*ُيكن أن يتم جمعها بشكل منفصل يف املستقبل 

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات

2



النفايات املتبقيةالرقائق )البالستيك(

Xالنفايات الخطرةاملواد الكيميائية الخاصة بالتصوير

قابل للحرقالنفايات املتبقيةالستايرفوم )ليس العلب(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةعبوات الساتايرفوم

نفايات الطعامالفاكهة

الثالجة واملجمدصندوق التجميد

النفايات الخطرةاأللعاب النارية

Xالنفايات الخطرةالزئبق امللون

قابل للحرقالنفايات املتبقيةعلب الدهانات )فارغة(

النفايات الخطرةعلب الدهانات بها بقايا دهان

النفايات الخطرةنوافذ مع مفاصل يب يف يس

نوافذ ذات إطارزجاج النوافذ مع إطار

مكب النفاياتزجاج النوافذ دون إطار

املعدنالشامعات )املعدن(

النفايات املتبقيةالشامعات )البالستيك(

النفايات الخطرةزجاجات الغاز

Xالجص )الجبس(الجص )الجبس(، ألواح الجص

Xاملعدنأنابيب حديد الزهر

النفايات الخطرةالغليكول

نفايات الطعامالحلوى

األرز وفروع األشجارفروع األشجار )أسمك من قلم(

سامدفروع األشجار )أرفع من قلم(

املعدنالقدور

سامدالعشب 

املعدنجزازة العشب )بدون زيت(

سامدالقش

مكب النفاياتاملغسلة

النفايات الكهربائيةاألدوات املنزلية

النفايات املتبقيةورق املطبخ

سامدماكينة قص العشب

سامدالرتبة

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةعلب العصري

كابالت كهربائيةالكابالت )مبقبس وبدون مقبس(

نفايات الطعامفلرت القهوة مع تفل القهوة

النفايات املتبقيةفلرت القهوة

Xالرتبة والحىصالقرميد والبالط

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةالسدادات

ال يُقبلالخزانة الفوالذية

النفايات املتبقيةرشيط كاسيت

النفايات املتبقيةأرشطة

املعدنالقدور

الصحف واملجالتالكتالوجات )الدليل(

النفايات املتبقيةرمل القطط

Xالنفايات الخطرةالصودا الكاوية

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةأنابيب الكافيار

Xالنفايات الخطرةاملواد الكيميائية )العلب الصغرية(

النفايات الخطرةاملواد الكيميائية )العلب الكبرية(

مكب النفاياتالسرياميك

إعادة التدوير / املنسوجاتاملالبس )باستثناء املالبس التالفة بسبب الزيت أو املبللة(

Xالنفايات الخطرةبطاريات األزرار

Xالنفايات الخطرةألوان الرسم

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات
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Xالنفايات الكهربائيةالقابس الكهربايئ

Xاملعدنكرايس املكتب

النفايات املتبقيةالسدادات

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةالسدادات )البالستيك(

النفايات الخطرةوسائد هوائية

سامدالنباتات املنزلية )بدون أصيص(

قابل للحرقالوسائد

النفايات املتبقيةمظروف )به مربع ُيكن من رؤية ما تحته / غراء( 

الثالجة واملجمدثالجة/مربد

Xقابل للحرقأدراج الثالجة

Xأجهزة املطبخ الكهربائيةشفاط املطبخ

Xالنفايات الخطرةورنيش

Xالنفايات الخطرةمخفف الطالء

Xاملصابيحمصباح كهربايئ

ال يُقبلإطارات سيارات النقل

Xاملصابيحملبات الليد

املعدنألعاب األطفال )املعدن(

النفايات املتبقيةألعاب األطفال )صغرية مصنوعة من البالستيك(

Xقابل للحرقالنفايات املتبقيةألعاب األطفال )كبرية مصنوعة من البالستيك(

Xالنفايات الخطرةالغراء

النفايات املتبقيةقاعدة الشموع

املصابيحمصابيح النيون األنبوبية

Xاملصابيحاللمبات املوفرة

ال يُقبلبقايا األدوية )يتم أخذها يف الصيدلية(

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةعلب املرشوبات الغازية )دون إمكانية إرجاعها مقابل املال(

Xالنفايات الخطرةمادة مذيبة / املذيبات

سامدأوراق الشجر

Xقابل للحرقمراتب الرسير

Xاملعدنمكواة أسطوانية

نفايات الطعامبقايا الطعام

إعادة التدوير / املنسوجاتالسجاد )صغري(

Xكبري قابل للحرقالسجاد )كبري(

ال يُقبلبقايا األدوية )يتم أخذها يف الصيدلية(

Xاملعدناملعدن )ليست علب(

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةاملعدن

النفايات املتبقيةالبالستيك املرن وليس العلب

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةعلب الحليب

Xاملحركات الكهربائيةاملحركات )يجب أن تكون خالية من الزيت(

النفايات املتبقيةاألكواب )الورق(

النفايات املتبقيةاألكواب )البالستيك(

الرتبة والحىصاألكواب )البورسلني/الخزف وما إىل ذلك(

النفايات املتبقيةفرش الطالء

النفايات املتبقيةالرضاعة/اللهاية

Xاملعدنالشبكة )املعدن(

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات
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Xقابل للحرقالنفايات املتبقيةالشبكة )البالستيك(

النفايات الخطرةالصواريخ النارية

النفايات الخطرةالصواريخ النارية

النفايات الخطرةالزيت

النفايات الخطرةبرميل الزيت )مع الزيت(

Xاملعدنبرميل الزيت )فارغ(

النفايات الخطرةفلرت الزيت

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةاألكياس الورقية

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةاألكياس الورقية

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكية )صلبة(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكية )لينة(

النفايات املتبقيةاألصيص البالستييك

Xاملعدنالصفائح/ األلواح املعدنية

Xمكب النفاياتالبورسلني/ مادة

Xقابل للحرقزحافة البولكا

النفايات املتبقيةخرقة املالط والتنظيف

Xقابل للحرقحقائب السفر

خدمة إضافية/حاوية الحديقةاألرز وفروع األشجاراألرز وفروع األشجار

النفايات املتبقيةاملناديل

إعادة التدوير / املنسوجاتاألحذية )جيدة(

النفايات املتبقيةاألحذية )ممزقة(

Xإطار به معدنعجلة بإطار

Xإطارات بدون معدنعجلة دون إطار

مكب النفاياتاآلنية/األوعية

Xكابالت كهربائيةالكابالت )مبقبس وبدون مقبس(

Xقابل للحرقاألسالك

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةعلب الزبد )الجزء الورقي(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةعلب الزبد )الجزء البالستييك(

علب التغليف الورقيةعلب التغليف الورقيةعلب السعوط )الورق(

علب التغليف البالستيكيةعلب التغليف البالستيكيةعلب السعوط )البالستيك(

Xمكب النفاياتزجاج املرايا

النفايات الخطرةزيت مستخدم

أجهزة املطبخ الكهربائيةاملواقد

أجهزة املطبخ الكهربائيةلوح املوقد

Xالنفايات الخطرةعلبة الرذاذ )األسرباي( )غري فارغة(

علب التغليف املعدنيةعلب التغليف املعدنيةعلبة الرذاذ )األسرباي( )فارغة(

النفايات املتبقيةالشموع

األرز وفروع األشجارزَنْد الخشب 

النفايات املتبقيةجورب بنطلوين " نسايئ"   

Xكبري قابل للحرقألواح التزلج عىل املاء

Xكبري قابل للحرقصناديق األسقف

قابل للحرقاملزاريب )البالستيك(

املعدناملزاريب )الصفيح(

النفايات املتبقيةالصحون )الورق(

النفايات املتبقيةالصحون )البالستيك(

مكب النفاياتالصحون )البورسلني/الخزف وما إىل ذلك(

Xقابل للحرقالنفايات املتبقيةورق الحائط

الرتبة والحىصالقرميد

إعادة التدوير / املنسوجاتاملنسوجات كلها ما عدا املبتلة والتالفة بالزيت

النفايات املتبقيةاملنسوجات التالفة بالزيت

النفايات املتبقيةاملنسوجات املبتلة

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات
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الصحف واملجالتالصحف واملجالتالصحف واملجالت

Xقابل للحرقالكرتون

مكب النفاياتكريس املرحاض

Xقابل للحرقالنفايات املتبقيةعلب الدهان الفارغة البالستيكية

املعدنخزانة تجفيف املالبس  

َفة الهوائية اللّفافة للمالبس/ نشافة الثياب أجهزة املطبخ الكهربائيةاملَُجفِّ

سامدالُخث

ال يُقبلإطارات الجرارات

النفايات املتبقيةاألحذية التالفة

Xالرتبة والحىصالخشب والجص مع البالط

الخشب املعالج بالترشيب والضغط
الخشب املعالج بالترشيب 

والضغط

Xالبطاقات املعدنيةأثاث الحدائق )املعدن(

Xقابل للحرقأثاث الحدائق )البالستيك(

Xنفايات الخشبأثاث الحدائق )الخشب(

Xالرتبة والحىصاأللياف الخشبية مع االسمنت

النفايات املتبقيةالعلكة

Xالنفايات الكهربائيةجهاز التلفزيون

أجهزة املطبخ الكهربائيةغسالة املالبس

قابل للحرقغطاء الرسير/اللحاف

Xقابل للحرقالكرتون

النفايات الخطرةاألسلحة

املعدنمسخن املاء

مكب النفاياتاملزهريات

علب التغليف الورقيةالكرتون املموجعلب التغليف الورقيةالكرتون املموج

النفايات املتبقيةرشيط فيديو

النفايات املتبقيةعلبة /حافظة رشيط الفيديو

النفايات املتبقيةأرشطة الفيديو

العلب املعدنيةعلب التغليف املعدنيةحامل الشموع )معدنية(

الثالجة واملجمدمضخة الحرارة

نفايات الطعامقرش البيض

نفايات الطعامقلب التفاح

العلب املعدنيةعلب التغليف املعدنيةعلب البرية )دون إمكانية إرجاعها مقابل املال(

ملزيد من املعلومات:

www.laholm.se/kallsortering ،42 153-0430 فتاه.

نوع النفايات
الحاويات املقسمة 

املخصصة لعدة أنواع من 
النفايات

خزانة جمع النفايات محطة إعادة التدويرمركز إعادة التدوير
الخطرة بيئًيا

النفايات الخطرة التي يتم 
جمعها من العقارات
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