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أصب الهدف مع
البقايا العضوية 

 ما الذي �كنك إلقائه يف
الحاوية العضوية؟

(الغطاء البني) 

 ما الذي �كنك إلقائه يف
حاوية البقايا؟
(الغطاء الربتقايل) 

بقايا األغذية املطبوخة بقايا الفواكه والخضار

 أعقاب الك�دات  الحفاضات
 السجائر

 املناديل/املناشف
 املبللة

غبار الكنس

...وبقية النفايات غ� القابلة إلعادة التدوير

إذا كنت ترغب يف معرفة املزيد عن فصل النفايات يف مدريد:مدريد

تفضل بزيارة املواقع اإللكرتونية

 اتصل بـ 

 أو راسلنا عىل

 وتذكر: الحاويات البالستيكية واملعدنية والرباغي إىل
 الحاوية الصفراء؛ والورق املقوى إىل الحاوية الزرقاء؛

 والزجاج إىل الحاوية الخرضاء. النفايات الكب�ة الحجم
والخطرة والزيوت النباتية دا´ا يف النقطة النظيفة

 فضالت 
الحيوانات

 رمال القط  الشعر

 قشور البيض وفواكه البحر

 والفواكه املجففة

القهوة املستعملة والشاي

 ورق املطبخ

واملناشف املتسخة

وإذا كان لديك تجارة، تذكر:

• تبِّت كيساً قبل وضع النفايات يف الدلو.

• أخرج النفايات يف األوقات املحددة.

 سدادات الفلÂ وعود

 الثقاب والنشارة

 بقايا البستنة

الصغ�ة
madrid.es/organica   |   aciertaconlaorganica.es

organica@madrid.es
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ملاذا أصابت مدريد
الهدف مع البقايا العضوية؟ 

إىل ما بعد الحاوية

 إن إيداع البقايا العضوية يف حاوية ذات غطاء بني هو Æثابة
 بادرة بسيطة تسهل تحويل النفايات إىل موارد لجعل مدينتنا

أكÉ استدامة

 يف الوقت الراهن، تحتوي حاوية البقايا (غطاء برتقايل)
             عىل كمية متفاوتة من النفايات العضوية

                   (%47 يف املنازل و %30 يف املتاجر)،
والتي سيتم فصلها اآلن

 تقوم الشاحنات بتفريغ
 حاويات البقايا العضوية
بشكل يومي

 كل سنة، يتم توليد 245.314 ميغاواط يف
 الساعة، أي ما يعادل استهالك الكهرباء لـ

 95.000 منزل يف مدريد

 يتم أيضا الحصول عىل الس�د املستخدم
 يف الحقول وأع�ل الرتميم من ركام

الحىص أو التحسينات البيئية

 التخطيط الجيد
 للمشرتيات هو أفضل

 طريقة لتقليص النفايات
العضوية

 نُحّد من كمية النفايات التي
 تصل إىل مكب نفايات

"فالدÖينغوميث"ك

 نتموضع يف نفس مستوى
 املدن األوروبية األخرى يف

مجال النفايات

 Öكن تحويل النفايات التي كانت
 تنبعث منها يف السابق روائح كريهة

 وتحتل مساحة كب�ة يف مكب
النفايات إىل س�د طبيعي وطاقة

 (غاز حيوي)

 نُحّد من انبعاثات غازات الدفيئة
 ونستغل غاز امليثان املنبعث لتوليد

الطاقة عىل شكل غاز حيوي

 يعترب التعاون بÂ التجارة واملواطنة والبلدية مفتاح ÛكÂ مدريد من االستدامة

 نخلق مناصب شغل جديدة
 يف الحديقة التكنولوجية
 بفالدÖينغوميث، يتم
تحويل النفايات إىل س�د

 وطاقة (غاز حيوي) ح


