
الوباقوترييك ةعباتلا ةقطنملا يف تايافنلا زرف ليلد

KYLLÄ
- pahvilaatikot, aaltopahvipakkaukset
- kartonkitölkit (myös folioidut)
- kartonkipakkaukset (esim. keksi- ja  
  monipakkaukset, einespakkaukset)
- paperipussit ja -kassit

- pizzalaatikot, munakennot
- kartonkiset kertakäyttöastiat
- wc- ja talouspaperihylsyt
- kopiopaperin kääreet

KYLLÄ
- elintarvikkeiden muoviset pakkaukset,   
   esim. jogurttipurkit, voirasiat, leikkele-
 ja valmisruokapakkaukset
- pesuaine-, shampoo- ja
 saippuapakkaukset
- muovipullot, -kanisterit ja -purkit
- pakkausten muoviset korkit ja kannet
- muovikassit, -pussit ja -kääreet
- solumuovipakkaukset (styrox)

EI
- likaiset pakkaukset
- PVC-pakkaukset
- vaarallisten aineiden pakkaukset
- muut muovituotteet tai yritysten 
  muovipakkausjätteet

معن

 بلعك ةيئاذغلا داوملا فيلغتل كيتسالبلا تاوبع

ةزهاجلا قابطألاو محللا حئارش ،نّبللا

نوباصلاو وبماشلا ،ليسغلا قيحاسم تاوبع 

يناوألاو تانولاجلا ،ةيكيتسالبلا ينانقلا 

ةيكيتسالبلا ةيطغألا

ةيكيتسالبلا فئافللاو سايكألا 

نيريتسيلوبلا تاوبع 

الك

ةخّستملا تاوبعلا

 لينيفلا ّددعتم ديرولك نم ةعونصملا تاوبعلا 

PVC (3 وأ 03 ةمالعلا)

 تيزك ،ميحشتلا تويز ىلع ىوتحت يتلا تاوبعلا 

لمالفلا

باعلألاك ىرخألا ةيكيتسالبلا ضارغألا 

 ةجتانلا ةيكيتسالبلا تاوبعلا 

 تاسسؤملا نع

تاكرشلاو

معن

ةيجاجزلا ريراوقلا

ةيجاجزلا ينانقلا 

الك

كيماريسلاو نيلسروبلا

ةيجاجزلا قابطألا 

لابوألاو لاتسيركلا 

 ايارملاو ذفاونلا جاجز 

ةيجاجزلا حيباصملاو تابمللا ـ

معن

 ًاضيأ)ريصعلاو بيلحلا تاوبعك ّىوقملا قرولا نم ةعونصملا تاوبعلا ـّجومملا قرولا بلع ،نوتركلا بلع

ةفاجلا ةيئاذغلا داوملا تاوبعك ىّوقملا قرولا تاوبع ـ(موينيمولأ ةقاقر ىلع يوتحت يتلا كلت

قرولا سايكأ 

ضيبلا بلع ،ازتيبلا بلع 

نوتركلا نوحص 

ةّيقرولا فشانملاو مامحلا قرو ةناوطسا 

ةعابطلا قاروأ فيلغت قروك فيلغتلا قرو

معن

ةيئاذغلا داوملا تاوبع

 ةيندعملا بورشملا ريراوق 

تادادسلااو ةيندعملا ةيطغألا 

 ةيطغأو موينيمولألا قئاقر ،موينيمولألا يناوأ 

موينيمولألا

لوسوريإلاو ناهدلا تاوبع 

نولفتلا يناوأو يلاقملا ،رودقلا 

ةريغصلا ةيندعملا تاّدعملاو ماعطلا لوانت تاودأ 

 ةريغصلا ةيندعملا تاودألا 

(...خلإ ،يغاربلا ،ريماسملاك)

يندعملا عومشلا فالغ 

الك

 ةيندعملا تايافنلاو تاوبعلا

اهمجح ّىدعتي يتلا

ةيئاوهلا تاجاّردلاك ةيواحلا ةهوف

معن

تاّلجملاو دئارجلا قرو

ةفرظألا ،تاياعدلا 

 فالغلا اهنع عزنإ) بتكلاو تاجولاتاكلا 

 وأ ةفاجلا تايافنلا < ّىوقملا يكيتسالبلا

(ةطلتخملا

مورفملا قرولا 

الك

نوتركلا وأ ّىوقملا قرولا ،كيتسالبلا

ايادهلا فيلغت قرو 

خّستملا وأ ّللبملا قرولا

     تاوبعلا

كيتسالبلا بلع

جاجزلا

ّىوقملا قرولا تاوبع

ندعملا

قرولا

 ءاملاب ةجاحلا دنع اهفطشب مق
درابلا
 اهعضو تاداّدسلاو ءاطغلا عزنإ
تايافنلا ةيواح يف ةلصفنم
 سفن نم ةعونصملا بلعلا عض
ضعبلا اهضعب لخاد داوملا

 ءاملاب ةجاحلا دنع اهفطشب مق
درابلا
تادادسلاو ةيطغألا عزنإ 
فالغلا عزن يرورضلا ريغ نم

 اهحيطست ،اهفطشب مق
ضعبلا اهضعب لخاد اهعضوو
 يف اهعضو تاداّدسلاو ةيطغألا عزنإ
 كيتسالبلا تاوبع تايواح
معن

 ءاملاب ةجاحلا دنع اهفطشب مق
درابلا
 ةداعإل ةرطخلا داوملا تاوبع حلصت
 الو ةغراف نوكت نأ طرش ريودتلا
عفادلا زاغلا ىلع يوتحت

كيتسالبلا فالغ عزنإ
 لكشب ةيواحلا يف اهعض
لصفنم

معن

 ،هكاوفلاو راضخلا روشق

ضيبلا رشق

كمسلاو موحللا تايافن 

ماعطلا اياقبو ةفلاتلا ةيئاذغلا داوملا 

ياشلا سايكأ ،رتلفلا عم نبلا لفت 

 ليدانملا ،ةدئاملا ليدانم ،ةيقرولا فشانملا  

ةيقرولا

الك

ماعطلا ةقرمك ةلئاسلا تايافنلا

،قئادحلا تايافن ،ةبرتلا 

روهزلاو ةيلخادلا تاتابنلا

 نم جتني امو تاناويحلا زارب ،ططقلا لمر 

صافقألا فيظنت دنع تايافن

 ةراشإ لالخ نم ةرطخلا تايافنلا ىلع فّرعتلا نكمي
ةوبعلا ىلع ةدوجوملا رطخلا

 تويزلا ةافصم ،تويزلا
اهريغو 

بيلصتلا داوم ،كّللا ءالط ،قيصلتلا ،ءالطلا داوم 
صاصرلا تايراطب 

عاعشملاو لمارفلا ،كّرحملا لئاوس 
ةّلحملا وأ ةبيذملا داوملا 

ةيوقلا فيظنتلاو لسغلا داوم 
روطعلا ،رعشلا تّبثمو رفاظألا ءالط 

 ةيراجتلا تالحملا < ةريغصلاو ةريبكلا تايراطبلا 
عابت ثيح

تايلديصلا < ةيودألا 

 ،ةيئابرهكلا ةقاطلا ىلع لمعت يتلا ةزهجألا عيمج لخدت
 ةدرخلا ةناخ يف ةريغصلاو ةريبكلا تايراطبلا

ةينورتكلالاو ةيئابرهكلا

 حابصمو LED تابمل ،ةقاطلا ريفوت تابمل
تنسيرولفلا

 ،قيرحلا راذنإ زاهجك ةريغصلا ةيئابرهكلا تاودألا 
 يتلا ةريغصلا ةيئابرهكلا تاودألاو حيباصملا

خباطملا يف لمعتست
 ةزهجأو بوساحلاك تالاصّتالاو ةيتامولعملا ةزهجأ 

ةعابطلا
 تالاسغلا ،زاغلا دقاومك ةريبكلا ةيئابرهكلا تاودألا 

ةيئابرهكلا دقاوملاو
ءاوهلا تافّيكمو تاداربلاك ةدرابلا ةزهجألا

 يف تايافنلا تايواحل تايافنلا هذه حلصت ال

 ببسب ينكسلا ىنبملا

اهتّيمك وأ اهتازيم ،اهمجح

لقنلا لئاسو بيلاود ،تارايسلا

ةيندعملا ةدرخلا ،ثاثألا 

ءانبلاو ميمرتلا تايافن 

لمرلاو مدرلا نم ةريبك تايمك 

 يف اهسنك متي يتلا تايافنلا نم ةريبك تايمك 

.ناديعلاو ،قئادحلا

ةينورتكلالاو ةيئابرهكلا ةدرخلا 

 ةرطخلا تايافنلا 

ريودتلا ةداعإ تايواحل حلصت ال يتلا تايافنلا

ةّيدلبلا تايافن

 معن

ةيذحألا ،لامعتسالل ةحلاص ريغلا ةشمقألا

ةيحصلا ةفاظنلا تاجتنم ،تاضافحلا 

كيماريسلا ،نيلسروبلا 

ةيجاجزلا ضارغألاو قابطألا ،تالواطلا جاجز 

بتكلا تافالغ 

نيجولاهلاو ةّجهوتملا حيباصملا 

 PVC كيتسالب نم ةريغص ةيمك 

 ال يتلا ةيكيتسالبلا تاودألاو (ةيامحلا ءاطغك)

 ةيكيتسالبلا تايافنلا ةيواح يف اهعضو حلصي

(ةيكيتسالبلا باعلألاك)

 تايافن نم جتني امو تاناويحلا زارب ،ططقلا لمر

صافقألا فيظنت دنع

 ةروراق لخاد ةعوضوم ةليلق تايمك) ماعطلا تويز

(قالغإلا ةمكحم ةيكيتسالب

ةخّستملا بلعلا 

 متي يتلا تايافنلا ،ةبرتلا نم ةليلق تايمك 

 روهزلا ،ةيلخادلا تاتابنلا ،قئاحلا يف اهسنك

ناديعلاو

مدرلاو لمرلا نم ةليلق تايمك 

الك

 يف اهعمج متي ناك لاح يف ةّيويحلا تايافنلا

اهديمست وأ ةصاخ تايواح

ةرطخلا تايافنلا  ةيئابرهكلا ةدرخلا
ةينورتكلالاو

 ال يتلا ىرخألا تايافنلا
ريودتلا ةداعإ تايواحل حلصت

ةّيويحلا تايافنلا

لئاوسلا نم اهغرفأ
 فيلغت يفرايمرون يف متي
 سايكأب ةيويحلا تايافنلا
 كيتسالب سايكأ وأ  ةيقرو
يويح
 ةعباتلا ىرخألا نكامألا يف
 متي ،الوباقوترييكل
 ةيقرو سايكأب اهفيلغت
 ةيداع ةيكيتسالبوأ

ةطلتخملا تايافنلا
 لجأ نم تايافنلا ّفلغ
 ّفلغ .ةيواحلا خاّستا يدافت
 يتلا تايافنلاو جاجزلا ًاديج
ةصاخ ةروصب رابغلا ببست
 يوتحت ال يتلا تايافنلا
 ربتعت ةّيويح تايافن ىلع
ةفاج تايافن
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