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  بلدیة الصلبة من المصدربعض اإلرشادات بشأن عملیة فرز النفایات ال
  ٢٠١٧تشرین الثاني  ١٦تاریخ  ٧/١مرفق بالتعمیم رقم ال )١رقم ( مستندال

 أنواع النفایات  -أ

ادرة الصلبة، أي تلك الص بلديةتختلف أنواع النفايات حسب مصدرها؛ هذا المستند مخّصص للنفايات ال
، باإلضافة إلى النفايات غير والمكاتب عن المنازل والمدارس والجامعات والفنادق والمطاعم والمتاجر

  .الخطرة الناتجة عن المؤسسات الصناعية والمستشفيات والمؤسسات الصحيّة االخرى
 

  تركیبة النفایات المنزلیة الصلبة  -ب
  إن النفایات المنزلیة الصلبة تتألف من المواد التالیة:

  اإلستخدام  النوع  نّوالمك
نفايات 
  عضوية

الفاكهة، الخضار،  نفايات الحدائق، أوراق بقايا الطعام، 
  األشجار، المحارم واألوراق الصغيرة، الخ.

إعادة التدوير  -
  (تسبيخ)

  بالستيك

)، بوليإيثيلين PS)، بوليستر (PC()، بوليكاربوناتPAنيلون (
)HDPE, LDPE, PET) بوليبروبيلين ،(PPبوليستيرين ،( )PS ،(

)، بوليفينيلدين كلوريد PVC()، بوليفينيل كلوريد PUبوليؤرثان (
)PVDC) أكريلونيتريل بوتاديين ستيرين ،(ABS.(  

 إعادة التدوير -
 وقود بديل  -
  طمر صحي -

  ورق، كرتون، محارم، صحف، إلخ...  ورقيات
 إعادة التدوير -
  وقود بديل  -

  معادن
حديد، تنك، زينك، نحاس، فوالذ، ألومينوم، رصاص، ستنليس 

  ستيل، برونز، إلخ...
  التدويرإعادة  -

  زجاج
زجاج مصقول، زجاج البيركس، زجاج المسّطح، زجاج 
 الرصاص، زجاج البوروسيلكات، زجاج األلياف، إلخ...

 إعادة التدوير -
  طمر صحي -

  صوف، حرير، قطن، كتان، األلياف، النيلون، البوليستر، إلخ...  نسيج
 إعادة التدوير -
 وقود بديل  -
  طمر صحي -

  إلكترونيات
تلفاز، آلة حاسبة، هواتف (سلكية والسلكية)، كومبيوتر، راديو، 

إلخ...
 إعادة التدوير -
  طمر صحي -

نفايات غير 
قابلة إلعادة 

التدوير 
  (مرفوضات)

الحفاضات، أوراق  غیر قابلة إلعادة التدویر مثلأي نفایة أخرى 
  األلومينوم، أعقاب السجائر، الخ...

 طمر صحي -
(إحتمال  -

إسخدام جزء 
  كوقود بديل)

  

  النفایات وتحدید ألوان الحاویاتتقسیم   -ت
إستنادًا إلى مكونات النفایات الواردة في الجدول أعاله، فإن وزارة البیئة تشجع جمیع الراغبین بفرز النفایات من المصدر 

  :ةالتالی ولا، متّبعین األقسام واأللوان وفق الجد(مع األفضلیة لفرزھا إلى أربعة أقسام) إما فرزھا إلى ثالثة أقسام أو أربعة
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  تقّسم النفایات على الشكل التالي::  أربعة أقسام -١

  نالمكوّ 
 اللون المتوجب إتباعھ

  (اللون المخصص)
  ندوافع فصل ھذا المكوّ 

  نفایات عضویة

 
 

  أخضر

إن النفایات العضویة معّرضة للتلوث من رواسب كیمیائیة من 
 منزیوت ومواد تنظیف وأسید (بطاریات)، إلخ... وھذا النوع 

التلوث الذي قد تتعرض لھ ھذه المواد یفقدھا من قیمتھا كمحّسن 
 للتربة لدى تسبیخھا لما قد تلح من ضرر بالمزروعات وثمارھا.

  ورقیات
  

            أزرق
إن الورقیات معرضة لفقدان قیمتھا كمواد صالحة إلعادة 
التدویر لدى تعرضھا للتلوث من مكونات أخرى ضمن 

  النفایات.

أخرى قابلة مواد 
  إلعادة التدویر

  
     أحمر

أي ھذه المكونات ھي المواد األخرى القابلة إلعادة التدویر (
الورقیات والنفایات العضویة). یتم فرز ھذه المواد للحیال  دون 

دون تعرضھا للتلوث من مكونات أخرى مما یخفض من كلفة 
ذه ھمعالجتھا قبل إعادة تدویرھا ویرفع من قیمتھا. یمكن فرز 

المواد إلى ثالثة أقسام (مواد یتم إعادة تدویرھا، ومواد ذات 
قدرة حرارایة یمكن إستخدامھا كوقود بدیل، ومواد مرفوضة 

  یتم طمرھا).

  مرفوضات

  

  رمادي
ھذه المكونات تشمل مواد غیر قابلة إلعادة التدویر وإعادة 
اإلستخدام. یتم فرز ھذه المواد كي ال تعرض مكونات أخرى 

  للتلوث. یتم إرسال ھذه المواد إلى المطامر الصحیة.
 

  :تقسیم النفایات على الشكل التالي: ثالثة أقسام -٢

  نالمكوّ 
 اللون المتوجب إتباعھ

  (تعرفة األلوان)
  ندوافع فصل ھذا المكوّ 

  نفایات عضویة

 
 

  أخضر

إن النفایات العضویة معّرضة للتلوث من رواسب كیمیائیة من 
تنظیف وأسید (بطاریات)، إلخ... وھذا النوع من زیوت ومواد 

التلوث الذي قد تتعرض لھ ھذه المواد یفقدھا من قیمتھا كمحّسن 
 للتربة لدى تسبیخھا لما قد تلح من ضرر بالمزروعات وثمارھا.

مواد أخرى قابلة 
  إلعادة التدویر

  
    أحمر

اء (بإستثنھذه المكونات تشمل المواد الصالحة إلعادة التدویر 
النفایات العضویة)، ومواد ذات قدرة حراریة. إن المواد 
الصالحة إلعادة التدویر یمكن فرزھا ومعالجتھا ثم إعادة 
تدویرھا دون أن تخسر الكثیر من قیمتھا. كذلك األمر ینطبق 
على المواد ذات قدرة حراریة التي تفرز ثم یتم تحضیرھا 

  إلستخدامھا كوقود بدیل.

  مرفوضات

  

  رمادي
ھذه المكونات تشمل مواد غیر قابلة إلعادة التدویر وإعادة 
اإلستخدام. یتم فرز ھذه المواد كي ال تعرض مكونات أخرى 

  للتلوث. یتم إرسال ھذه المواد إلى المطامر الصحیة.
 

 :یمكن تحدید وجھة النفایات وفق اللون المتبع كما یلي ،إستنادًا إلى األلوان المحددة لكل قسم من النفایات
 اللون المتوجب إتباعھ

  (اللون المخصص)
  وجھة المواد

  مراكز التسبیخ  أخضر
  مراكز تدویر المنتجات الورقیة أزرق
  مراكز الفرز  أحمر
  المطامر الصحیة رمادي
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  تقسیم المواد الصالحة إلعادة التدویر وألوان الحاویات -٣
للراغبین بتوسیع نطاق الفرز من المصدر لیشمل عدد أوسع من المواد الصالحة إلعادة التدویر فیتوجب علیھم إستخدام أما 

  األلوان المخصصة التالیة:

  

  
  تفاصیل إضافیة حول المواد التي یمكن إعادة تدویرھا -٤

  الذي یحتوي ھذه الموادالمنتج   المادة

  الورق والكرتون

 والجامعات والمدارس والمطابع والصحفالورق األبیض المعتمد في المكاتب  
 األكیاس الورقیة 
 علب الكرتون المخصصة للتوضیب 
  طبقات الكرتون الممّوج 

  البالستیك على أنواعھ

 عبوات المشروبات الغازیة  
 عبوات المیاه المعدنیة 
  عبوات العصیر 
 معلبات األلبان 
 األكواب واألوعیة الجاھزة 
  الدلو والعلب الكبیرة 

 أكیاس النایلون والبالستیك 
 النایلون الرقیق لتغلیف األطعمة 
 عبوات مواد التنظیف 
 مكونات الكمبیوتر (األقراص الصلبة) 
 الطاوالت والكراسي 
  العوازل الكھربائیة 

  التنك والحدید واأللمنیوم
 علب المشروبات الغازیة 
 عبوات المأكوالت المعلّبة 
  أدوات الطبخ 

 الرقائق المعدنیة 
 أدوات العدّة 
  البراغي، المسامیر 

  الزجاج
  الشفافالزجاج  
  الزجاج البني 

 الزجاج األخضر 
  الزجاج المتعدد األلوان 

  النسیج
 الثیاب البالیة 

  القماش 
 السجاد العتیق 
  فوط المطبخ 

  األجھزة االلكترونیة
 ھواتف 
 آالت حاسبة 
  بّطاریات 

 أدوات إلكترونیة منزلیة 
  كومبیوترات 

  
من المستحسن على كل بلدیّة أن تخّصص مساحة أرض ضمن نطاقھا البلدي لفرز النفایات القابلة إلعادة   مالحظة:

ومن ثّم تجھیزھا عبر تأمین مكبس آلي للورق والكرتون والمواد البالستیكیة وتأمین  ،التدویر وتخزینھا
بھدف تسھیل عملیّة نقلھا إلى المراكز التي یمكن أن تستخدمھا  ،فّرامة لتقلیص حجم المواد المفرزة

  ).٢والمبیّنة في المستند رقم (
  
 

  التدویر ةالمواد الصالحة إلعاد
  اللون المتوجب إتباعھ

  (اللون المخصص)
    أرجواني  معادن 
                أزرق  ورقیات

             أبیض  زجاج شفاف
    بني       زجاج بني

    زیتي      زجاج أخضر
         برتقالي  إلكترونیات

  أسود        دوالیب وكوتشوك
         أصفر  بالستیك 

        نبیذي   الخشب
  نیلي         أقمشة

  )؛٤٧٧أو  ٤٠٢(مقّسم  ٠١-٩٧٦٥٥٥ أو ٠١-٩٧٦٥١٣ لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة وزارة البیئة على الرقم
www.moe.gov.lb 
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  لتدویر وعناوینھاعادة ابالمراكز التي تستخدم المواد القابلة إل المحدّثة ئحةاللا
  ٢٠١٧تشرین الثاني  ١٦تاریخ  ٧/١مرفق بالتعمیم رقم ال )٢رقم ( مستندال

  
  

 نشاطات أخرى  آلیة إستالم المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة 

  إستالم
  تأمین نقل المواد

  والكرتونمنتجات الورق 

 بالستیك 
مفروزة من المصدر 
ومفروزة من مراكز 

 الفرز
 األوزاعي غیر متوفر  جمع

03‐498663 
03‐970906 

االوزاعي 
 (بیروت)

 حسین ضاھر

  بالستیك 
  معادن 
  نیلون

  الجناح  مفروزة من المصدر
  ضمن

  بیروت 
  جبل لبنان

 901251‐03  جمع
الجناح  
  (بیروت)

Run Waste 
 رانوایست

  بالستیك 
  معادن 
زجاج 

  إلكترونیات

  الجناح  مفروزة من المصدر
ضمن بیروت 

  الكبرى
 050170‐03  جمع

الجناح 
 (بیروت)

Recycle 
Beirut 
ریسیكل 
بیروت

  بالستیك
  معادن

  مفروزة من المصدر
  بدارو

  
  سن الفیل

تأمین الخدمة 
مؤسسات لل
شركات خاصة الو

  ضمن 
  بیروت 

قسم من قضاء 
المتن (من الساحل 

   لغایة بكفیا)
ساحل كسروان 

  ساحل جبیل

  جمع
01‐381381 
03‐508108 

بدارو 
  (بیروت)

Zero Waste 
Act  زیرو
 وایست آكت

دن امع
الكترونیات 

  بالستیك
  زجاج
 نیلون

 مفروزة من المصدر   زقاق البالط

شرط وفرة كمیة 
أكیاس كبیرة   ٥

موضبة بأكیاس 
 أو باالت

 جمع 70‐391908 
زقاق 
 البالط

 (بیروت)

l'ecoute 
 لیكوت

 بالستیك
معادن   

 مفروزة من المصدر

 بعبدا
 

 جسر الواطي
 

تعنایل

تأمین الخدمة 
للشركات 

والمؤسسات 
ضمن نطاق 

  بیروت الكبرى
  زحلة 
  تعنایل

 جمع
01‐495561 
ext1418 

 بعبدا
  (بعبدا)

   
وتعنایل 
  (زحلة)

Arc En Ciel 
 اركانسیال

    مفروزة من المصدر غیر متوفر

تأمین الخدمة 
 ضمن

 بیروت
 جبل لبنان

(شرط توفر  
كلغ كحد  ١٠٠
أدنى)

 جمع 05‐923060 
  بعبدا

 (بعبدا)

Terre Liban 
 جمعیة األرض

 لبنان

  
مفروزة من المصدر 

من المطابع 
وشركات محددة

  كفرشیما
شرط وفرة الكمیة 

وموضبة بباالت
إعادة 
 تدویر

05‐940248 
وادي 
 شحرور
 (بعبدا)

Solicar 
 سولیكار

          



 

2/12 
 

 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة 

  إستالم
  تأمین نقل المواد

  )١(تكملة منتجات الورق والكرتون 

  
مفروزة من المصدر 

من المطابع 
وشركات محددة

كفرشیما غیر متوفر
إعادة 
 تدویر

05‐431048 
 كفرشیما
 (بعبدا)

  Sipcoسیبكو

    مفروزة من المصدر حاالت غیر متوفر
إعادة 
 تدویر

09‐477191 
 حاالت
 (جبیل)

Unipack/ 
Tissue Mill 
یونیباك تیشو 

میل
   بالستیك
  معادن 
زجاج 

 إلكترونیات

 مفروزة من المصدر

 ألیسار
(توضیب الكرتون 

بباالت عند توفر 
 كمیات كبیرة)

 غیر متوفر  جمع 04‐922999 
ألیسار 
 (المتن)

 بلدتي

  بالستیك 
  معادن 

  مواد عضویة
  مفروزة من المصدر

  بكفیا 
لخدمة بكفیا 

  والقرى المجاورة 
 980149‐04  جمع  ضمن بكفیا

بكفیا 
 (المتن)

 Bi Clean 
 بي كلین

  
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
  قب الیاس

شرط توفر أقلھ 
طن من  ٣-٢

المواد موضبة 
بباالت

إعادة 
 تدویر

08‐500550 
 قب الیاس
 (زحلة)

Sicomo  
 سیكومو

  
مفروزة من المصدر 
بالتحدید من المطابع 

ومعامل الكرتون
قاع الریم غیر متوفر

إعادة 
 تدویر

08‐803052 
 قاع الریم
 (زحلة)

Mimosa 
 میموزا

  بالستیك
  معادن 
زجاج 

  إلكترونیات

  عربصالیم  مفروزة من المصدر
  ضمن

  جرجوع 
  عربصالیم

  جمع
07‐535510 
03‐935128 

عربصالیم 
 (النبطیة)

 نداء األرض

  بالستیك 
  معادن 
زجاج 

  إلكترونیات

  مفروزة من المصدر
  الصرفند 

لخدمة قضاء 
  الزھراني

 280218‐03  جمع  ضمن الصرفند
الصرفند 
 (صیدا)

جمعیة شعاع 
 البیئة

  غیر متوفر  مفروزة من المصدر  بالستیك
ضمن المنطقة 
الممتدة ما بین 

  بعبدا وشكا

إعادة 
  تدویر

03‐789611 
شكا 

 (البترون)
RecoPack 

 ریكوباك

 البالستیكیةمنتجات ال

 ورق وكرتون 
مفروزة من المصدر 
ومفروزة من مراكز 

 الفرز

 األوزاعي
شرط توضیبھا 

بباالت أو أكیاس
غیر متوفر

جمع 
PET 
 PP 
HDPE 
LDPE  
Nylon 

03‐498663 
03‐970906 

االوزاعي 
 (بیروت)

 حسین ضاھر

ورق وكرتون 
  معادن

  الجناح  مفروزة من المصدر
  ضمن

  بیروت 
  لبنانجبل 

  جمع
PET  
 PE  
 PP  

 Nylon  

03‐901251 
الجناح  
  (بیروت)

Run Waste 
 رانوایست
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة 

  إستالم
  تأمین نقل المواد

 )١البالستیكیة (تكملة منتجات ال

وكرتون ورق 
  معادن
زجاج 

  إلكترونیات

  الجناح  مفروزة من المصدر
ضمن بیروت 

  الكبرى

جمع كل 
أنواع 

  البالستیك
03‐050170 

الجناح  
 (بیروت)

Recycle 
Beirut 
ریسیكل 
بیروت

ورق وكرتون 
  معادن

  مفروزة من المصدر
  بدارو

  
  سن الفیل

تأمین الخدمة 
مؤسسات لل
شركات خاصة الو

  ضمن
  بیروت 

 قسم من قضاء
المتن (من الساحل 

   لغایة بكفیا)
ساحل كسروان 

  ساحل جبیل

  جمع
PET  
PS 

HDPE 
PP 
LDPE  
Nylon 

01‐381381 
03‐508108 

بدارو  
 (بیروت)

Zero Waste 
Act  

زیرو وایست 
 آكت

   مفروز من المصدر  بربور  غیر متوفر
 جمع
PET 
caps 

03‐004764 
بربور 
  (بیروت)

  عباد الرحمان

دن امع
الكترونیات 

  بالستیك
 زجاج

 مفروزة من المصدر  زقاق البالط

شرط وفرة الكمیة 
أكیاس كبیرة  ٥

وأن تكون موضبة 
 بأكیاس أو باالت

  جمع
PET  
 PE  

 Nylon 

70‐391908 
زقاق 
 البالط

 (بیروت)

l'ecoute 
 لیكوت

ورق وكرتون 
 معادن

 مفروزة من المصدر

  بعبدا 
  

  جسر الواطي 
  

 تعنایل

تأمین الخدمة من 
شركات 

ومؤسسات محددة 
ضمن نطاق 

بیروت الكبرى، 
وزحلة و تعنایل

 جمع
01‐495561 
ext1418 

 بعبدا
  (بعبدا)

  
تعنایل 
 (تعنایل)

Arc En Ciel 
 اركانسیال

 
مفروز من المصدر 
  ومن مراكز الفرز

  غیر متوفر

جبل لبنان 
  الجنوب 

(شرط توفر أقلھ 
  طن) ٥

إعادة 
تدویر 
PET PE  
PP  

03‐634400 
جبیل 
  (جبیل)

 روكي بالست 

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز

 حاالت
شرط غسل وفرم 

 المواد
 غیر متوفر

إعادة 
تدویر 
HDPE 
LDPE 
PP 

09‐440564 
03‐624660 

حاالت 
  (جبیل)

Flower 
Plast 

 فلویر بالست 

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
 بعقلین

 ٢شرط توفر أقلھ 
 طن

إعادة 
تدویر 
HDPE 
LDPE  
PP 

03‐607678 
بعقلین 
 (الشوف)

شركة 
 بوبلیتاكس

  
مفروزة من المصدر 

  و من مراكز الفرز
  شرط وفرة المواد  غیر متوفر

  جمع
PE 
PP 

03‐220811 
  شویفات
  (عالیھ)

مؤسسة علي 
  شعبان
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة 

  إستالم
  تأمین نقل المواد

 )٢البالستیكیة (تكملة منتجات ال

  

مفروزة من المصدر 
على أن تكون المواد 

ناتجة عن 
مرفوضات عملیة 

تصنیع النیلون 
  حصًرا

  
  نھر إبراھیم 

  
  تأمین الخدمة

إعادة 
تدویر 
  النیلون

03‐389867 
نھر 

  إبراھیم
  (كسروان)

Equiplast 
  إكویبالست

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
 سن الفیل  غیر متوفر

  جمع
PET 

01‐491152 
سن الفیل 
  (المتن)

Plastic 
Wood  

  بالستیك وود

  ورق وكرتون
  معادن
  زجاج

 إلكترونیات

 مفروزة من المصدر

  ألیسار
شرط تنسیق  

مسبق السیما إذا 
كانت الكمیات 

 كبیرة

 غیر متوفر

جمع 
PET 
LDPE 
PP 

HDPE 
PS 

Nylon 

04‐922999 
ألیسار 
 (المتن)

 بلدتي

ورق وكرتون 
  معادن

  مواد عضویة
  مفروزة من المصدر

  بكفیا
لخدمة بكفیا 

  والقرى المجاورة
  ضمن بكفیا

جمع كل 
أنواع 

  البالستیك
04‐980149 

بكفیا 
 (المتن)

Bi Clean  
 بي كلین 

  بسكنتا  مفروزة من المصدر  
شرط توفر طن 

  كحد أدنى

جمع 
HDPE 
PET 
LDPE  
Nylon  

71‐288671 
بسكنتا 
  (المتن)

TH‐
production  

 –تي أتش 
 بروداكشن

  معادن
كوتشوك 

 إلكترونیات
 مفروزة من المصدر  الجدیدة  تأمین خدمة 

جمع كل 
أنواع 

البالستیك
01‐875567 

الجدیدة 
  (المتن)

DSM د.س.م.    

  زجاج 
 سماد

   بیروت  غیر متوفر

جمع 
جمیع 
أنواع 

 البالستیك

03‐293222 
  میزانبو 

 (المتن)

Cedar 
Environme
ntal  سیدار
انفیرونمنتال

 

النیلون: مفروز من 
  المصدر

البالستیك: مفروز 
من المصدر ومن 

  مراكز الفرز

 رومیھ
 طرابلس 
 سرعین

على أن یتم 
توضیبھ (فرم أو 

باالت أو فلت) 
  وفق نوعھ

شرط توفر أقلھ 
لبیروت  كلغ ٨٠٠

والشمال والمتن. 
على أن یتم 

(فرم أو  توضیبھ
باالت أو فلت) 

  وفق نوعھ

إعادة 
تدویر 
PET PP 
LDPE 
PS 

HDPE  
Nylon   

01‐890383 
رومیة 

  )المتن(

شركة اعادة 
التدویر اللبنانیة

 (الدبس)

 معادن  مفروزة من المصدر  الجدیدة  غیر متوفر
جمع 
PET 

71‐499732 
الجدیدة 
  (المتن)

Chreek  
  شریك

  

مفروزة من المصدر 
حصًرا بالشركات 

والمؤسسات 
  والمحال التجاریة

  الدكوانة

ضمن بیروت 
وجبل لبنان شرط 

توفر كمیة أكثر 
 ٢٠٠من 

  كیلوغرام

  جمع 
نیلون 
  شفاف

03‐904239 
  الدكوانة
  (المتن)

مؤسسة سمیر 
  خلیل

                



 

5/12 
 

 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
مركز تأمین  الشركة 

  إستالم
  تأمین نقل المواد

 )٣البالستیكیة (تكملة منتجات ال

   

  الفنار
شرط أن یكون  

مغسل وغیر 
 مطلي

شرط أن یكون 
مغسل وغیر 

 مطلي

  جمع
 PS 

01‐872133 
الفنار 
  (المتن)

Kilzi & Co  
  كلزي وشركاه

  
مفروزة من المصدر 

  من الجمعیات فقط
  غیر متوفر  جل الدیب

جمع 
LDPE 
PP 

HDPE  

03‐680073 
جل الدیب 

  (المتن)
ناصیف رزق 
  هللا أبو جودة

  
مفروزة من المصدر 
ومفروزة من مراكز 

  الفرز
  سرعین

شرط وفرة الكمیة 
وأن تكون من 

وأن تكون  PEالـ
  موضبة بباالت

إعادة 
  تدویر
Nylon  

03‐625144 
  سرعین
  (بعلبك)

الشركة الدولیة 
إلعادة تدویر 

 النیلون

 
مفروزة من المصدر 

 مراكز الفرز ومن
 ریاق

تأمین نقل مواد 
من بلدیات 

محددة وجھات 
متفق معھا مسبقًا

إعادة 
تدویر 
PET 

08‐921222 
ریاق  
 (زحلة)

 شركة لیفیكو

  
مفروزة من مراكز 

  الفرز
  غیر متوفر

شرط وفرة كمیة 
  طن أو أكثر ٤

  جمع
PE 
PET 

03‐372119 
  زحلة

  (زحلة)
  فؤاد شتیوي

   مفروزة من المصدر  غیر متوفر

تأمین نقل مواد 
من مصانع 

وشركات محددة 
متفق معھا مسبقًا

إعادة 
تدویر 
PET PP 

08‐500623 
03‐843929 

قب الیاس 
 (زحلة)

 بالست مزار

  
مفروزة من المصدر 

  ومن مراكز الفرز
  تعنایل

شرط توفر كمیة 
طن على  ٥إلى  ٤

أن تكون المواد 
مفرومة أو 

  موضبة بباالت

إعادة 
تدویر 
HDPE 
PP 
LDPE  

03‐487197 
تعنایل 
  (زحلة)

Medio 
Plast  

 میدیو بالست

 
مفروز من المصدر 
 ومن مراكز الفرز

 تعنایل
  شرط توفر أقلھ

 طن ٥

إعادة 
تدویر 
Nylon 

76‐344614 
تعنایل 
  (زحلة)

  یعقوب بالست

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
 عین بعال

شرط توفر أقلھ 
 طن واحد

إعادة 
تدویر 
PET 
PVC 
HDPE 
PP 
LDPE 

07‐376376 
03‐780282 

عین بعال 
 )صور(

Baza Plast 
 بازا بالست

 معادن
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز

  الزھراني
   

  الغازیة
   

  النبطیة

شرط توضیبھا 
  كما یلي:
PET : باالت  

PP & PE باالت :
 أو مفرومة

جمع 
PET 
HDPE 
PP 
LDPE 

76‐545352 
03‐463973 

الزھراني 
  (صیدا)

/  أحمد خلیفة
  محمد خلیفة

  معادن
مفروزة من المصدر 

  و من مراكز الفرز
  تأمین خدمة  غیر متوفر

جمع كل 
أنواع 

  البالستیك
71‐410600 

  غازیة
  (صیدا)

متعھد حسن 
 كشاكش
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  الموادتأمین نقل 

 )٤البالستیكیة (تكملة منتجات ال

  ورق وكرتون
  معادن 
  زجاج 

  إلكترونیات

  مفروزة من المصدر
  الصرفند 

لخدمة قضاء 
  الزھراني

  ضمن الصرفند
 كلجمع 

أنواع 
  البالستیك

03‐280218 
الصرفند 
 (صیدا)

جمعیة شعاع 
 البیئة

معادن 
 إلكترونیات

مفروزة من المصدر 
 ومن مراكز الفرز

 صیدا

ضمن الجنوب 
وبیروت شرط 

توفر طن ضمن 
 ٢٫٥الجنوب و 

وطن ضمن 
 بیروت

إعادة 
تدویر 
PET 
HDPE 
PP 
LDPE 
PS 

Nylon 

07‐732190 
03‐247790 

  صیدا
  (صیدا)

یحیى الحریري 
  للتجارة

  معادن
مفروزة من المصدر 

  و من مراكز الفرز
  تأمین خدمة  فرون

جمع كل 
أنواع 

  البالستیك
03‐311971 

  فرون
  (النبطیة)

مؤسسة الحایك 
  للتجارة

  ورق وكرتون
  معادن
  زجاج

  إلكترونیات

  عربصالیم  مفروزة من المصدر
ضمن جرجوع 

  وعربصالیم

جمع كل 
أنواع 

  البالستیك

07‐535510 
03‐935128 

عربصالیم 
 (النبطیة)

 نداء األرض

  غیر متوفر  مفروزة من المصدر  ورق وكرتون
ضمن المنطقة 
الممتدة ما بین 

  وشكابعبدا 

إعادة 
 كلتدویر 

أنواع 
  البالستیك

03‐789611 
شكا 

 (البترون)
RecoPack 

 ریكوباك

  منتجات الدوالیب

  معادن 
بالستیك 

 إلكترونیات
 مفروزة من المصدر  الجدیدة  تأمین الخدمة  جمع 01‐875567 

الجدیدة 
  (المتن)

DSM د.س.م.    

   مفروزة من المصدر  غیر متوفر

تأمین الخدمة 
حصًرا لمحال 

الدوالیب (شرط 
توفر كمیة تفوق 

دوالب)  ١٠٠

إعادة 
تدویر 
دوالیب 
شاحنات 
Radial 

03‐ 309620 
03‐686876 
03‐960710 

  زحلة
 (زحلة)

 Green 
Lebanon  

 غرین لیبانون

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
 تول

شرط توفر كمیة 
 ٢٠٠تفوق 

دوالب

إعادة 
 تدویر

03‐977041 
07‐975313 

 تول
 )النبطیة(

OLA 3R  

  المنتجات المعدنیة

  بالستیك 
ورق وكرتون 

  نیلون
  الجناح  مفروزة من المصدر

  ضمن
  بیروت 

  جبل لبنان

جمع كل 
أنواع 
  المعادن

03‐901251 
الجناح 
 (بیروت)

Run Waste 
 رانوایست

  بالستیك 
  ورق وكرتون 

  زجاج 
  إلكترونیات

  الجناح  مفروزة من المصدر
ضمن بیروت 

  الكبرى

جمع كافة 
أنواع 

المعادن 
  بطاریات

03‐050170 
الجناح 
 (بیروت)

Recycle 
Beirut 
ریسیكل 
بیروت
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  تأمین نقل المواد

  )١(تكملة  المنتجات المعدنیة

  بالستیك 
  معادن

  مفروزة من المصدر
  بدارو 

  
  سن الفیل

 الخدمة تأمین 
مؤسسات لل
شركات خاصة الو

  ضمن
  بیروت 

قسم من قضاء 
المتن (من الساحل 

   لغایة بكفیا)
ساحل كسروان 

  ساحل جبیل

  جمع
01‐381381 
03‐508108 

بدارو 
 (بیروت)

Zero Waste 
Act  

زیرو وایست 
 آكت

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
غیر متوفر

شرط توفر كمیة 
تفوق الطن الواحد

إعادة 
 تدویر

ألومینونم 
وحدید 

ورصاص 
وبرونز 
 وزینك

01‐823675 
01‐823676 

شاتیال 
  (بیروت)

Sharmetal 
 شارمیتال 

كرتون 
الكترونیات 

  بالستیك
  زجاج
 نیلون

 مفروزة من المصدر  زقاق البالط

الكمیة  شرط وفرة
أكیاس كبیرة  ٥

على أن یتم 
توضیبھا بأكیاس 

أو باالت

 جمع 70‐391908 
زقاق 
 البالط

 (بیروت)

l'ecoute 
 لیكوت

  غیر متوفر  الجناح  مفروزة من المصدر  
جمع كل 
أنواع 
  المعادن

01‐820734 
  الجناح

  (بیروت)
مؤسسة 
  البرجاوي

  بالستیك
 ورق وكرتون

 مفروزة من المصدر
  بعبدا 
الواطي جسر 
 تعنایل

تأمین الخدمة 
للشركات 

والمؤسسات 
ضمن نطاق 

بیروت الكبرى، 
وزحلة و تعنایل

  جمع 
ألومینوم 

 وحدید

01‐495561 
ext1418 

 بعبدا
  (بعبدا)

  
تعنایل 
 (زحلة)

Arc En Ciel 
 اركانسیال

   

 الشویفات 
شرط تأمین طن 
واحد كحد أدنى 
شرط أن تكون 
المواد معّربة  

غیر متوفر

 جمع
حدید  

ألومینوم 
برونز 

رصاص 
 نحاس

05‐482090 
الشویفات 

  (عالیھ)
محمد موسى 
  الطویل وأوالده

  بالستیك
ورق وكرتون 

زجاج 
 إلكترونیات

 مفروزة من المصدر

  ألیسار
مع ضرورة 

التنسیق مسبقًا إذا 
كانت الكمیات 

 كبیرة

 غیر متوفر
جمع كل 
أنواع 
 المعادن

04‐922999 
ألیسار 
 (المتن)

 بلدتي

  بالستیك 
ورق وكرتون 
  مواد عضویة

  مفروزة من المصدر
  بكفیا 

لخدمة بكفیا 
  والقرى المجاورة

  ضمن بكفیا
جمع كل 
أنواع 
  المعادن

04‐980149 
بكفیا 
 (المتن)

 Bi Clean 
 بي كلین

كوتشوك 
بالستیك 

 إلكترونیات
 مفروزة من المصدر  الجدیدة  تأمین الخدمة  جمع 01‐875567 

الجدیدة 
  (المتن)

DSM د.س.م.    
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  تأمین نقل المواد

  )٢المعدنیة (تكملة منتجات ال

    مفروزة من المصدر
  ذوق مصبح

 لزبائن محددین
 غیر متوفر

إعادة 
  تدویر

  الومینوم

09‐220163  
09‐220176 

ذوق 
مصبح 
 (المتن)

Sidem  
 سیدم

   سبائك رصاص فقط

 برج حمود
شرط أن تكون 

المواد سبائك 
رصاص

غیر متوفر
إعادة 
 تدویر

 رصاص

01‐261029 
01‐444064 

برج حمود 
  (المتن)

شركة غربیت 
  باباھیكیان

 بالستیك  مفروزة من المصدر  الجدیدة  غیر متوفر
جمع كل 
أنواع 
المعادن

71‐499732 
الجدیدة 
  (المتن)

Chreek  
  شریك

  
مفروزة من المصدر 

  ومن مراكز الفرز
  الدكوانة

شرط توفر كمیة 
  طن ١٫٥تفوق 

جمع كل 
أنواع 
  المعادن

03‐582778 
الدكوانة 
  (المتن)

  طوني سرور

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز
نھر الموت

تأمین الخدمة وفق 
الكمیة المتوفرة 

والمسافة

إعادة 
 تدویر

كل أنواع 
 المعادن

01‐560455 
نھر الموت 

  (المتن)

Liban 
Fonderies 

 لیبان فوندوري

 
مفروزة من المصدر 

(أنابیب وأدوات 
 صحیة حصًرا)

البوشریة غیر متوفر
إعادة 
تدویر 
نحاس

01‐497100 
03‐888006 

البوشریة 
 )المتن(

مؤسسة  كارلو 
للتجارة 
والصناعة

 
مفروزة من المصدر 

 ومن مراكز الفرز

 تعنایل
شرط أن تكون 

خالیة من األسید 
(Acid)

تأمین الخدمة 
شرط أن تكون 

خالیة من األسید 
(Acid) 

إعادة 
تدویر 
 بطاریات

08‐510194 
تعنایل 
  (زحلة)

  عریبي

  
مفروزة من مراكز 

  الفرز
  غیر متوفر

ضمن البقاع شرط 
  طن ٣توفر كمیة 

جمع كل 
أنواع 
  المعادن

03‐451005 
  تعنایل
  (زحلة)

مصطفى 
  حرقوس

  بالستیك
ورق وكرتون 

زجاج 
  إلكترونیات

  مفروزة من المصدر
  الصرفند

لخدمة قضاء 
  الزھراني

 280218‐03  جمع  ضمن الصرفند
الصرفند 
 (صیدا)

جمعیة شعاع 
 البیئة

  بالستیك 
  نیلون

 إلكترونیات

مفروزة من المصدر 
 ومن مراكز الفرز

 صیدا

ضمن الجنوب 
وبیروت شرط 

توفر طن ضمن 
 ٢٫٥الجنوب و 

 ضمن بیروتطن 

  جمع 
حدید 

ألومینوم 
برونز 
  زینك
نحاس

07‐732190 
03‐247790 

  صیدا
  (صیدا)

یحیى الحریري 
  للتجارة

  بالستیك
مفروزة من المصدر 

  و من مراكز الفرز
  تأمین خدمة  غیر متوفر

 كلجمع 
أنواع 
  المعادن

71‐410600 
  غازیة
  (صیدا)

متعھد حسن 
 كشاكش

  بالستیك
مفروزة من المصدر 

  مراكز الفرزو من 
  تأمین خدمة  فرون

جمع كل 
أنواع 
  المعادن

03‐311971 
  فرون

  (النبطیة)
مؤسسة الحایك 

  للتجارة

  بالستیك 
  ورق وكرتون

  زجاج
  إلكترونیات

  عربصالیم  مفروزة من المصدر
  ضمن

جرجوع 
  عربصالیم

جمع كل 
أنواع 
  المعادن

07‐535510 
03‐935128 

عربصالیم 
 (النبطیة)

 نداء األرض
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  تأمین نقل المواد

 النسیجمنتجات 

   مفروزة من المصدر

 المطیلب 
شرط توضیب 

المنتج بأكیاس أو 
باالت

 ضمن
المطیلب والقرى 

 المجاورة 
(شرط توفر كمیة 

 طن كحد ١٫٥
أدنى على أن یتم 
توضیبھا بأكیاس 

أو باالت

إعادة 
تدویر 
(قطن، 
وصوف 
 وسجاد)

04‐910604 
المطیلب 
 (المتن)

Conformat 
 كونفورمات 

  الزجاجمنتجات 

  بالستیك 
ورق وكرتون  

معادن  
  إلكترونیات

  الجناح  مفروزة من المصدر
ضمن بیروت 

  الكبرى
 050170‐03  جمع

جناح 
 (بیروت)

Recycle 
Beirut 
ریسیكل 
بیروت

كرتون 
الكترونیات 

  بالستیك
  معادن
 نیلون

 مفروزة من المصدر  زقاق البالط

شرط وفرة الكمیة 
أكیاس كبیرة  ٥

على أن یتم 
توضیبھا بأكیاس 

أو باالت

 جمع 70‐391908 
زقاق 
 البالط

 (بیروت)

l'ecoute 
 لیكوت

  
مفروزة من مراكز 

  الفرز
 233097‐03  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر

  عمروسیة
  (عالیھ)

 المّال للزجاج

   بالستیك
ورق وكرتون  

معادن  
 إلكترونیات

 مفروزة من المصدر

  ألیسار 
شرط التنسیق 

المسبق إذا كانت 
 الكمیات كبیرة

 غیر متوفر  جمع 04‐922999 
ألیسار 
 (المتن)

 بلدتي

  بالستیك
  

 سماد
   بیروت  غیر متوفر  جمع 03‐293222 

  بو میزان
 (المتن)

Cedar 
Environme
ntal  سیدار
انفیرونمنتال

 
مفروزة من المصدر 

من جھات متفق 
 معھا سابقًا

 الصرفند  غیر متوفر
إعادة 
 تدویر

03‐906091 
 صرفند

 )صیدا(
 الزجاج الیدوي

  بالستیك 
  ورق وكرتون

معادن 
  إلكترونیات

  مفروزة من المصدر
  الصرفند 

لخدمة قضاء 
  الزھراني

 280218‐03  جمع  ضمن الصرفند
صرفند 
 (صیدا)

جمعیة شعاع 
 البیئة

  بالستیك 
ورق وكرتون  

معادن  
  إلكترونیات

  عربصالیم  مفروزة من المصدر
ضمن جرجوع 

  وعربصالیم
  جمع

07‐535510 
03‐935128 

عرب 
صالیم 

 (النباطیة)
 نداء األرض

 
مفروزة من المصدر 

  ومن مراكز الفرز
 طرابلس   تأمین الخدمة

إعادة 
  تدویر

03‐230247 
06‐389107 

البداوي 
  (طرابلس)

منتجات شركة 
  الزجاج المتحدة

 منتجات إلكترونیة

 بالستیك
 ورق وكرتون

 زجاج
  معادن

  الجناح  مفروزة من المصدر
ضمن بیروت 

  الكبرى
 050170‐03  جمع

الجناح 
 (بیروت)

Recycle 
Beirut 
ریسیكل 
بیروت
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  تأمین نقل المواد

 )١(تكملة  منتجات إلكترونیة

  كرتون
  زجاج

   بالستیك
  معادن
 نیلون

 مفروزة من المصدر  زقاق البالط

تأمین نقل المواد 
شرط وفرة الكمیة 

أكیاس كبیرة  ٥
شرط توضیب 

المواد بأكیاس أو 
باالت

 جمع 70‐391908 
زقاق 
 البالط

 (بیروت)

l'ecoute 
 لیكوت

   بالستیك
ورق وكرتون  

  معادن 
 زجاج

 مفروزة من المصدر

  ألیسار
شرط التنسیق 

المسبق إذا كانت 
 الكمیات كبیرة

 غیر متوفر  جمع 04‐922999 
ألیسار 
 (المتن)

 بلدتي

   مفروزة من المصدر
  الدورة

شرط التنسیق 
 مسبقًا

تأمین الخدمة وفق 
 الكمیة والمسافة

 جمع 01‐249653 
دورة 
 (المتن)

 بیئتنا

كوتشوك 
 بالستیك

 معادن
 مفروزة من المصدر  الجدیدة  تأمین الخدمة  جمع 01‐875567 

الجدیدة 
  (المتن)

DSM د.س.م.    

  بالستیك
ورق وكرتون 

  معادن
  زجاج

  مفروزة من المصدر
  الصرفند

لخدمة قضاء 
  الزھراني

 280218‐03  جمع  ضمن الصرفند
صرفند 
  (صیدا)

جمعیة شعاع 
 البیئة

 بالستیك
 نیلون
 معادن

مفروزة من المصدر 
 ومن مراكز الفرز

 صیدا

تأمین الخدمة 
ضمن الجنوب 
وبیروت شرط 

توفر طن ضمن 
 ٢٫٥الجنوب و 

طن ضمن بیروت

 جمع
07‐732190 
03‐247790 

  صیدا
  (صیدا)

یحیى الحریري 
  للتجارة

 بالستیك
 ورق وكرتون

 زجاج
  معادن

  عربصالیم  مفروزة من المصدر
  ضمن

  جرجوع 
  عربصالیم

  جمع
07‐535510 
03‐935128 

عربصالیم 
 (النبطیة)

 نداء األرض

 منتجات زیوت الطھي

  
زیوت طھي من 
  المطاعم والفنادق

  الجناح

شرط توفر كمیة 
غالونات  ٥إلى  ٤
)Gallons كحد (

  أدنى

 901251‐03  جمع
جناح 

  (بیروت)
Runwaste 

 رانویست 

  
زیوت طھي من 
  المطاعم والفنادق

  غیر متوفر
شرط توضیبھا 

بغالونات 
)Gallons(  

  70‐752766 
بصالیم 
  (المتن)

Oil. Co  
 أویل كو 

  
زیوت طھي من 
  المطاعم والفنادق

  نھر الموت

  ضمن
  بیروت 

  جبل لبنان 
شرط توضیبھا 

بغالونات 
)Gallons(  

إعادة 
  تدویر

03‐299192 
نھر الموت 

  (المتن)

Biodiesel 
Lebanon 
بیودیزل 
 لیبانون 

  
زیوت طھي من 
  المطاعم والفنادق

  تأمین الخدمة  غیر متوفر
إعادة 
  تدویر

03‐012236 
  جبیل

  (جبیل)
Bio‐oil 

بیو أویل    
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 نشاطات أخرى  آلیة إستخدام المواد
 طبیعة الخدمة

 النشاط  الھاتف
الموقع 

 قضاء)ال(
تأمین مركز  الشركة

  إستالم
  الموادتأمین نقل 

 منتجات زیوت محركات

  

زیوت محركات 
مستخدمة من 

محطات الوقود 
وغاراجات 

  السیارات

  غیر متوفر
شرط توضیبھا 
ضمن خزانات 
  تؤمنھا الشركة

إعادة 
  إستخدام

1295 
األشرفیة 
  (بیروت)

(Medco) 
 میدكو

  
زیوت محركات 
مستخدمة من 
  محطات الوقود

 353485‐03  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر
الشویفات 

  (عالیھ)
  مروان المال

  

زیوت محركات 
مستخدمة من 
 محطات الوقود
  وشركات الوقود

  تأمین الخدمة  شكا
إعادة 
  إستخدام

06‐ 542597 
03‐915713 

شكا 
  (البترون)

EcoLib 
 إیكولیب 

  
زیوت محركات 
مستخدمة من 
  محطات الوقود

 735824‐03  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر   نسیمأبو   

  
زیوت محركات 
مستخدمة من 
  محطات الوقود

 114498‐70  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر   
Iso proof  
  أیزوبروف

  
زیوت محركات 
مستخدمة من 
  محطات الوقود

 635148‐03  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر   مطر  

  
زیوت محركات 
مستخدمة من 
  محطات الوقود

 444572‐70  جمع  تأمین الخدمة  غیر متوفر   رفعت النشابھ  
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  خارطة لبنان تظھر مواقع مراكز إعادة تدویر المواد الصلبة

  
  
 
  
 

بتصرفات  تتعلق  مخالفة ةتنشأ عن أیمسؤولیة  قد  ةأی  إّن ھذا المستند وضع لغایات إرشادیة؛ ال تتحّمل وزارة البیئة  تنبیھ:
  الالئحة. في  ھمؤاألشخاص الواردة أسما

  )٤٧٧أو  ٤٠٢(مقّسم  ٠١-٩٧٦٥٥٥ أو ٠١-٩٧٦٥١٣ لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة وزارة البیئة على الرقم
www.moe.gov.lb 
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  بعض اإلرشادات بشأن التسبیخ
  ٢٠١٧تشرین الثاني  ١٦تاریخ  ٧/١مرفق بالتعمیم رقم ال )٣رقم ( مستندال

  
  ما ھو التسبیخ؟

شجار، وأوراق األونفایات الحدائق بقایا الطعام والخضار والفاكھة، لمواد العضویة (أي اعملیة تخمیر  التسبیخ ھو
ادة مالمواد العضویة من نفایات إلى  حویل. فالتسبیخ ھو عملیة یقوم بھا اإلنسان لتوغیرھا)واألغصان بعد فرمھا، 

  للتربة. محّسنة
  

  فوائد التسبیخ:
. لعضویةا للتخلص من فضالت الطعام وإعادة تدویر النفایات سھولةً واألقل كلفةً یعتبر التسبیخ الطریقة األكثر 

ن خالل إشباعھا بالھواء وحفظ الرطوبة وجذب دیدان األرض وتقلیل تھا مونوعیویساعد في تحسین صحة التربة 
التخفیف من كمیة النفایات التي من خالل  كما وفي الحفاظ على البیئةة، األسمدة الكیماویحاجة المزارع لشراء 

  تتطلب التخلص النھائي.
  

  ؟)compost(الكومبوست ما ھو السبّاخ 
ھو مادة آمنة محّسنة للتربة وجاھزة لالستخدام، رائحتھ مثل التراب لكنھ یختلف عن السماد العضوي باحتوائھ على 

ساحات واللمالعب الریاضیة والمنتزھات في تجھیز ا. یمكن استعمال السباخ المغذیة للتربةنسبة أقل من المواد 
  ... إلخوإعادة تأھیل المقالعحدائق والمشاتل الوالزراعیة واألعمال العامة والخاصة 

  
  ما الذي یمكن تسبیخھ؟

 نشارة الخشب (مصدر للكاربون)األعشاب على أنواعھا، ، شجار، أوراق األبعد فرمھا األغصان 
 )(مصدر للكاربون على أنواعھقصب القش والجفت الزیتون،  
 )، محارم (مصدر للكاربونأوراقكرتون،  
 للنایتروجین)أكیاس شاي، بقایا القھوة (مصدر  
 بقایا الخضار والفواكھ، خبز، حبوب، قشور البیض (مصدر للنایتروجین) 
 حیواني (مصدر للنایتروجین)روث  
 اللحوم واألسماك والدواجن ومنتجات األلبانبقایا  

  
  التسبیخ: بعض تقنیات

o  غلقمیمكن تقسیم تقنیات التسبیخ إلى قسمین رئیسیین ھما التسبیخ الھوائي والتسبیخ ضمن نطاق )In 
vessel:بعض التقنیات التي یتضمنھا كل من ھذین القسمین ھي على النحو التالي .( 
 ئيتسبیخ الھواال 

 ) التسبیخ وفق الخطوطWindrow composting( 
 ) التسبیخ وفق األنفاقTunnel composting( 
 ) التسبیخ وفق األكوامPile composting( 
 ) التسبیخ المحلي للمنازلBackyard composting( 

 تسبیخ ضمن نطاق مغلق 
 ) التسبیخ وفق البرامیل الصغیرةSmall drum composting( 
 ) التسبیخ وفق البرامیلDrum composting( 
 ) التسبیخ وفق الغرف المقفلةCompartment/chamber composting( 

o العملیة األبطأ لكن األبسط واألقل كلفة واستخداماً للطاقة. والتسبیخ بالھواء الطلق مع االتساع الھوائي ھ 
o ) التسبیخ ضمن نطاق مقفلIn vesselمكلفة وتحتاج إلى دقة وخبرة لكنھا توفّر في الوقت  و عملیة) ھ

 .والمساحات المطلوبة للتسبیخ
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o  یحتاج إلى مواد غنیة بالكاربون كمصدر للطاقة، وأخرى غنیة بالنایتروجین لتكوین بناء كومة الكومبوست
البروتینیات في خالیا الكائنات المجھریة الموجودة في الكومبوست. إن المعدالت المقبولة المستعملة من تلك 

 المواد تعتبر من أھم عوامل نجاح عملیة التسبیخ.
o ٦٠و ٤٠والنسبة األمثل تتراوح بین  ،لتخمیرتلعب الرطوبة دوراً مھماً في عملیة ا%. 
o  تحتاج كائنات التخمیر لألوكسیجین كي تعیش، وتعتبر أدنى نسبة أوكسیجین مطلوبة داخل كومة الكومبوست

 لمنع خلق ظروف الھوائیة وانبعاث روائح. %١٠والنسبة الفضلى  %٥
o  درجة مئویة وذلك للقضاء على  ٦٦و ٤٣تحصل السرعة القصوى للتسبیخ عندما تتراوح الحرارة بین

 الحشرات واألمراض وبذور األعشاب الضارة.
o لذلك یجب اإلكثار من المساحة السطحیة عن  ،على عملیة التسبیخ ،أي مكونات التسبیخ ،یؤثر حجم األجزاء

 . حسب الحاجةجمیع النفایات إلى قطع صغیرة  فرمطریق 
o  ٥٫٧و ٥٫٦یتراوح معدّل الحموضة األفضل داخل الكومة بین . 
o  أفضل موقع لبناء الكومة ھو بعیداً عن أشعة الشمس المباشرة وبعیداً عن ممر مباشر للھواء، وأن یكون ذات

، وعلى تربة متوسطة إلى جیدة الصرف وفي مكان قریب من مصدر الماء وحیث %٤و ٢انحدار بسیط بین 
 یوجد غرف كافیة للتخزین المؤقت للمواد المراد تسبیخھا.

o  كومة الكومبوست یجب أن یكون بمعدل متر واحد مكعب.إن حجم 
  

  ؟یصبح السبّاخ جاھزاً لالستخداممتى 
یوماً؛  ٦٠إلى  ٧وتتراوح من  Fermentationتتم عملیة التسبیخ على مرحلتین: المرحلة األولى ھي عملیة التخمیر 

ً  ٣٠ أكثر منالتي یمكن أن تجري في الھواء الطلق وتدوم  Maturationوالمرحلة الثانیة ھي مرحلة النضج   یوما
من الحجم األساسي للكومة.  %٤٠-٢٥یأخذ الكومبوست الجاھز لالستعمال فقط . (وذلك وفق التقنیات المتّبعة)

وتنتھي عملیة التسبیخ عندما یصبح من الصعب تحدید ھویة المواد المستعملة والكومة تصبح شبیھة بتراب أسود، 
  . ورائحتھ كرائحة التراب ویصبح الكومبوست داكن اللون وترابي ولین الملمس وسھل تفتیتھ بین األصابع

  
  اخ؟متى یستخدم السبّ 

ینصح باستخدام الكومبوست في أواخر شھر شباط لالستفادة من األمطار التي تساعد على استخراج المغذیات 
  لھا.لتكون متوفرة في فصل الربیع عند حاجة النبات 

  
  
 
  
  

    أبرز المراجع المستخدمة:
بالتعاون مع ، COSVو الصادر عن الوكالة االیطالیة للتعاون والسفارة االیطالیة في بیروت التسبیخ: من االلف إلى الیاء""

 )٢٠١١وزارة البیئة، ومكتب وزیر الدولة لشؤون التنمیة اإلداریة (
  

ج ينتأي حادث مهما كان نوعه قد عن مسؤولیة  ةإّن ھذا المستند وضع لغایات إرشادیة؛ ال تتحّمل وزارة البیئة أی  تنبیھ:
  .أو سوء االستعمالالتنفيذ  عن سوء

  )؛٤٧٧أو  ٤٠٢(مقّسم  ٠١-٩٧٦٥٥٥ أو ٠١-٩٧٦٥١٣ لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة وزارة البیئة على الرقم
www.moe.gov.lb 
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  إستخدام المواد المعاد تدویرھاونطاق لفرز من المصدر عملیات الاآلثار البیئیة اإلیجابیة 
  ٢٠١٧تشرین الثاني  ١٦تاریخ  ٧/١مرفق بالتعمیم رقم ال )٤رقم ( مستندال

 
A- حسنات الفرز من الصدر 

  أبرز حسنات الفرز من المصدر ھي:
 المساھمة في تفعیل الجزء األول من الھرمیة العالمیة لمعالجة النفایات والتي تقتضي بـ: -

o ،تخفیض كمیة النفایات 
o ،وإعادة إستخدامھا 
o .وإعادة تدویرھا 

مما یساھم في تخفیض  ات)لوثمنسبة منخفضة من العلى تحتوي (ن مواد متجانسة وذات جودة مرتفعة یمأت -
 كلفة إعادة تدویرھا.

 ة في تخفیض كمیة النفایات المتجھة إلى مراكز الفرز مما قد یساھم في خفض كلفة المعالجة.المساھم -
 مما یحول دون إمكانیة إعادة تدویرھا. الملوثات فیھاض كمیات المواد التي تطمر جراء إرتفاع نسبة یخفت -
 .رفع من الوعي اإلجتماعي البیئي حول معالجة النفایاتال -
  

اصة حسنات خلكٍل منھا لذلك ف ،خصائص مختلفة(التي تكّون النفایات) باإلضافة إلى ذلك فإن لمختلف المواد 
 لفرزھا من المصدر. ھذه الحسنات ھي مقّسمة على الفقرات (أ إلى ج) وفق كل نوع من المواد. 

 
 الورقیة المواد  -أ

تتعرض إلى ملوثات المواد الورقیة بنفایات أخرى  طالتالورقیة ھي مكونة من األلیاف. لدى إخ وادإن الم -
ا ملوثات ممالتنظیف). تمتص األلیاف ھذه الزیوت ومواد المن المواد العضویة ورواسب سائلة (كبقایا 

یضعف ترابطھا ببعضھا ویحول دون إمكانیة إستخراج الملوثات منھا. نتیجة ھذه األمور یصعب إعادة 
 یخفضإمكانیة إعادة تدویرھا مما قد من فرز المواد الورقیة من المصدر یرفع فلذلك . وادتدویر ھذه الم

 طمرھا. من الكمیات التي یتم
إلى مراكز الفرز مما قد یخفض كلفة  یتم نقلھاإن فرز ھذه المواد من المصدر یخفض كمیة النفایات التي  -

 .معالجة النفایات
 

 المواد البالستیكیة  -ب
اسب عضویة وبعض الروالالطھا بنفایات أخرى تتعرض للتلوث من المواد تإن المواد البالستیكیة لدى إخ -

الكیمیائیة. ھذا التلوث إما یؤدي إلى تعذر إعادة تدویر قسم من المواد البالستیكیة واللجوء إلى طمرھا أو 
 إلى إخضاع ھذه المواد إلى عملیة تنظیف وتعقیم إضافیة مما یرفع من تكلفة إعادة تدویرھا.

إلى مراكز الفرز مما قد یخفض كلفة  یتم نقلھاه المواد من المصدر یخفض كمیة النفایات التي إن فرز ھذ -
 .معالجة النفایات

 .من قیمة المواد البالستیكیةإن الفرز من المصدر یرفع  -
 

 المواد المعدنیة  -ت
ب الرواسعضویة وبعض الالطھا بنفایات أخرى تتعرض للتلوث من المواد تإن المواد المعدنیة لدى إخ -

یؤدي إلى إخضاع ھذه المواد إلى عملیة تنظیف ومعالجة إضافیة مما یرفع من  قدالكیمیائیة. ھذا التلوث 
 تكلفة إعادة تدویرھا ویخفض من قیمتھا.

إلى مراكز الفرز مما قد یخفض كلفة  یتم نقلھاإن فرز ھذه المواد من المصدر یخفض كمیة النفایات التي  -
 معالجة النفایات.

 .المعدنیةإن الفرز من المصدر یرفع من قیمة المواد  -
 

 زجاجیةالالمواد   -ث
عضویة وبعض الرواسب الالطھا بنفایات أخرى تتعرض للتلوث من المواد تإن المواد الزجاجیة لدى إخ -

الكیمیائیة. ھذا التلوث یؤدي إلى إخضاع ھذه المواد إلى عملیة تنظیف وتعقیم إضافیة مما یرفع من تكلفة 
 ة تدویرھا.إعاد
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إن إحتكاك ھذه المواد مع مواد صلبة أخرى قد یعرضھا إلى الكسر مما یصعّب عملیة فرزھا ویرفع من  -
 كمیة الزجاج الذي یتم طمره. لذلك فإن الفرز من المصدر یخفض كمیة المواد الزجاجیة التي یتم طمرھا.

إلى مراكز الفرز مما قد یخفض كلفة  یتم نقلھاإن فرز ھذه المواد من المصدر یخفض كمیة النفایات التي  -
 معالجة النفایات.

 إن الفرز من المصدر یرفع من قیمة المواد الزجاجیة. -
 

 العضویةالمواد   -ج
الطھا بنفایات أخرى قد تتعرض للتلوث من رواسب سائلة (بقایا زیوت، تإن المواد العضویة لدى إخ -

األسمدة الناتجة عن نوعیة ومواد كیمیائیة من مواد تنظیف وبطاریات). ھذا التلوث قد یؤثر سلبًا على 
في قطاع الزراعة واللجوء ن للتربة كمحسّ تسبیخ المواد العضویة مما قد یحول دون إمكانیة إستخدامھا 

رھا. لذلك فإن الفرز من المصدر یساعد في تحسین نوعیة السماد الناتج عن تسبیخ المواد العضویة إلى طم
 المواد العضویة التي تخضع للتسبیخ. توقد یخفض كمیا

إلى مراكز الفرز مما قد یخفض كلفة  یتم نقلھاإن فرز ھذه المواد من المصدر یخفض كمیة النفایات التي  -
 معالجة النفایات.

  
 

B-  ونطاق إستخدام المواد المعاد تدویرھاحسنات إعادة تدویر المواد  
إن إلعادة التدویر حسنات بیئیة عدة وفقًا لكل مادة. ویمكن إستخدام المواد المعاد تدویرھا في عدة مجاالت كمنتجات 

جدة المواد المتواإعادة تدویر بعض الفقرات (أ إلى ج) أبرز حسنات  تتناولردیفة عن المنتجات المصنعة من مواد خام. 
   نطق إستخدامھا.أبرز وضمن النفایات الصلبة 

  
 المواد الورقیة والكرتون  -أ

   المواد الورقیة والكرتونیة مصنعة من الخشب.
  

  

إعادة تدوير
طن واحد من
المواد الورقية

يوفّر

طن من الحطب)  ١٫٦٨شجرة ( ١٧قطع 
.ليتر من الزيت ٢٤٠و  

من كيلووات  ٤١٠٠
متر  ٩١الطاقة و

 مكعب من المياه

متر مكعب من القدرة اإلستعابية  ٢٫٤٥
 للمطامر

كيلوغرام من  ٢٧٬٢
اإلنبعثات الهوائية 

(ثاني أكسيد الكاربون 
وأكاسيد النيتروجين 
 وأكاسيد الكبريت)
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نطاق إستخدام المواد 
  المعاد تدویرھا الورقیة

یمكن إعادة تدویر ورق المكاتب لتصنیع ورق مكاتب مجددًا (لونھ  ،ورق المكاتب 
 بیاًضا)، أو محارم أو كرتون أو أوراق صحف.أقل 

یمكن إعادة تدویر الكرتون لتصنیع مختلف أنواع المواد الكرتونیة  ،الكرتون 
 باإلضافة إلى المحارم

  ، یمكن إعادة تدویر الصحف لتصنیع الصحف باإلضافة إلى المحارمالصحف 
 احدة ومن ثم التخلصفي اإلجمال إن المحارم یتم تصنیعھا لإلستخدام لمّرة و، المحارم 

  منھا. لذلك لیس شائعًا إعادة تدویرھا.
یمكن إعادة تدویر ھذه المواد إلنتاج الكرتون أو المحارم. ، مواد ورقیة مختلطة 

  باإلضافة إلى ذلك یمكن إستخدامھا في قطاع البناء إلنتاج المواد التالیة:
o ٢٠) وسیلیكات صودیوم (%٨٠صلب، مكون من المواد الورقیة ( ُمرّكب% .(

یتمتع ھذا الُمَرّكب بقدرة مقاومة للحرائق ویستخدم في بناء جدران الفصل 
 ).Fiberboardعوًضا عن ألواح اللفیف (

o ) مواد عازلة، مكونة من خلیط من المواد الورقیة والمواد المعّوقة للحرائقfire 
retardants ھذا النوع من العزل بالعزل السلیلوزي (). یعرفcellulose 
insulation.( 

o  لوح كثیف شبیھ بالحجر، مكون من المواد الورقیة ومواد صمغیة وأصباغ. یتم
تسخین ھذا المزیج وضغطھ. یمكن إستخدام ھذه المواد كمسطحات في المطابخ 

  والطاوالت والمحال التجاریة، إلخ...
  
 

 المواد البالستیكیة:  -ب
  مصنّعة من المواد البترولیة. المواد البالستیكیة

  

إعادة تدوير
طن واحد من

المواد البالستيكية
يوفّر

لیتر  ٧٥٠٠إلى  ٤٠٠٠إستھالك ما یوازي 
الوقود البیتروليمن   

أمتار  ١٠-٦قرابة 
مكعبة  من القدرة 

اإلستیعابیة 
 للمطامر

میغاوات في إنتاج كل  ٢٢إلى  ١٤٫٥قرابة 
 طن من المواد البالستیكیة

في إنبعاثات ثاني 
أكسید الكاربون 

)2CO ما بین (
 %٥٠إلى  ٣٠الـ

مقارنةً بإنتاج المواد 
البالستیكیة من مواد 

 خام.
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نطاق إستخدام المواد 
  البالستیكیة المعاد تدویرھا

 )Polyethylene Terephthalate - PET(ـمواد ال 
إن إعادة تدویر ھذا النوع من البالستیك یسمح في إعادة إستخدامھ في كل من 

  التالیة: الغذاء والبناء والطرقات والمالبس.القطاعات 
o یتوجب تعقیم مواد الـفي قطاع الغذاء ،)PET بعد فرمھا وغسلھا ومن ثم تحلیل (

) ومن ثم إعادة Monomer) إلى مونومر (Polymerالمواد لتحویل البولیمر (
) PET(ـجمعھ وتصنیعھ. أبرز الصناعات الغذائیة التي یمكن إعادة تدویر ال

قناني المیاه، وقناني السوائل الغازیة، وأواني حفظ  :وإستخدامھ فیھا ھي
)، بعد خضوعھ PET(ـالصلصة والزبدة. باإلضافة إلى ذلك یمكن إستخدام ال

لمعالجة إضافیة تتیح لھ تحّمل األمواج الحراریة للمیكرووایف 
)Microwave العامة )، في أوعیة الطعام الجاھز. ومن منطلق السالمة الغذائیة

 انت تستخدم في المنتجات الغذائیةإنھ من المحبذ حصر إعادة تدویر المواد التي ك
في إنتاج مواد غذائیة جدیدة على أن ال تتخطى المواد الدخیلة األخرى الخمسة 

 في المئة من مكونات المنتج.
o یمكن إعادة تدویر مواد الـ ،في قطاع البناء)PET بعد فرزھا وغسلھا إلى المواد (

 Cable)، وقنوات الكابالت (strapping tapeالتالیة، شریط الربط (
Ducts.ومواد بناء، وغشاء عازل للرطوبة ،( 

o ـیمكن إستخدام ال ،في قطاع الطرقات)PET المعاد تدویره في تصنیع الحواجز (
 المروریة.

o ـیمكن إستخدام ال، في قطاع المالبس)PET في تصنیع البولیستر (
)Polyester.(  

  

 )High Density Polyethylene - HDPE(ـمواد ال 
إن إعادة تدویر ھذا النوع من البالستیك یسمح في إعادة إستخدامھ في كل من 

التوضیب والبناء والطرقات والزراعة. أما في قطاع الغذاء  :القطاعات التالیة
 ) یمتصHDPE(ـفإستخدامھ غیر محبّذ ویتم تقییم كل حالة على حدى وذلك لكون ال

) في حین تتم عملیة إعادة تصنیعھ على حرارة منخفضة volatileالمواد المتطایرة (
  نسبیًا.

o ـال، یمكن إستخدام في قطاع التوضیب)HDPEویره في المواد ) المعاد تد
المنزلیة لحفظ سوائل التنظیف باإلضافة إلى صناعة الطاوالت والكراسي 

 واألقفاص البالستیكیة.
o ـإستخدام الیمكن  ،في قطاع البناء)HDPE المعاد تدویره كبدیل للخشب في (

بناء األسوار، والسكك، والممرات، والجسور والمقاعد العامة، وغیرھا. 
 ، وإلى حاویات النفایات وإلى األنابیب. المسطحاتباإلضافة إلى 

o ـیمكن إستخدام ال ،في قطاع الطرقات)HDPE المعاد تدویره في تصنیع (
)، وحواجز مرآب السیارات، ومطبات Barricadesالحواجز المروریة (

 السرعة.
o ـیمكن إستخدام ال ،في قطاع الزراعة)HDPEأنابیب  ) المعاد تدویره في تصنیع

 لمواشي، وأحواض الزراعة.الري، ومنازل ا
 

 )Low Density Polyethylene - LDPE(ـمواد ال 
إستخدامھ في قطاعي البناء إن إعادة تدویر ھذا النوع من البالستیك یسمح في إعادة 

 والطرقات وبشكٍل نسبّي في قطاع الغذاء.
o ـال، یمكن خلط في قطاع الغذاء)LDPE المعاد تدویره مع مواد بالستیكیة (

من الخلیط إلنتاج  %٣٠ـ) الLDPE(ـنسبة ال ) على أن ال تتخطىPP(ـأخرى كال
كیة، وأكواب ) كالسكاكین البالستیdisposableالمواد الممكن التخلص منھا (
 المشروبات، وأوعیة الشوربة.

o ـال یمكن إستخدام ،في قطاع البناء)LDPEاللوحات،  صناعة ) المعاد تدویره في
 والبالط، والبطانات لسالت المھمالت، وأكیاس نیلون.



 

5/8 
 

o ـفي قطاع الطرقات فیمكن إستخدام ال)LDPE المعاد تدویره في تصنیع الجزء (
الحواجز في تصنیع )، وTraffic Conesاألعلى من األقماع المروریة (

 ).Barricadesالمروریة (
 

 )Polyvinyl Chloride - PVC(ـمواد ال 
إن إعادة تدویر ھذا النوع من البالستیك ھي جدًا محدودة وشبھ محصورة بإعادة 

  )Traffic Conesتصنیع بعض األنابیب واألقماع المروریة (
  

 )Polypropylene - PP(ـمواد ال 
تدویر ھذا النوع من البالستیك یسمح في إعادة إستخدامھ في قطاعي  إن إعادة

  الغذاء واللوازم المنزلیة.
o ـ، یجب تعقیم الفي قطاع الغذاء)PP بعد فرمھ وغسلھ ومن ثم یمكن (

إستخدامھ في تصنیع األوعیة (كأوعیة اللبن ومختلف المأكوالت)، 
).Microwaveف (باإلضافة إلى أوعیة تسخین المأكوالت في المیكرووای

o ـیتم إعادة تصنیع ال ،في قطاع اللوازم المنزلیة)PP إلنتاج علب (
 البطاریات، والمكانس، وسالت المھمالت، والصواني.

  

 )Polystyrene - PS(ـمواد ال 
إن إعادة تدویر ھذا النوع من البالستیك ھي جدًا محدودة وشبھ محصورة بقطاع 

فھي شبھ محظورة وذلك نظًرا لمخاطر  البناء. أما بما یخص القطاع الغذائي
  تسرب مادة الستیرین إلى المأكوالت.

o ـ، یمكن إعادة تدویر الفي قطاع البناء)PS لتصنیع المقاعد العامة، وأواني (
الزھور، وحاویات النباتات، وإطارات الصور، وقوالب العمار، والخرسانة 

  العازلة.
 

 
 الزجاجیةالمواد   -ت

 مصنعة من الرمل والكلس ورماد الصودا.ھي المواد الزجاجیة 

  

 ٥٩٠أكثر من طن من المواد الخام (
كیلوغرام  ١٨٥كیلوغرام من الرمل، و

كیلوغرام من  ١٧٠من رماد الصودا، و
كیلوغرام من الفلسبار  ٧٠الكلس، و

)Feldspar مقابل كل طن من ((
 الزجاج

 إعادة تدوير
زجاجيةالمواد ال  

 يوفّر

من الطاقة لكل  %٣-٢
من المواد المعاد  %١٠

 تدویرھا المستخدمة
بإنتاج المنتج من  مقارنةً 

 مواد خام

في إنبعاثات ثاني أكسید 
الكاربون الناتج عن 

الزجاج بقرابة تصنیع 
كیلوغرام مقابل  ١٦٥ـال

 كل طن من الزجاج

من إنبعاثات الغبار   %٨قرابة الـ
من إنبعاثات أكسید  %٤و

من أكسید  %١٠النیتروجین و
كبریت كلما تم رفع نسبة الزجاج 

 %١٠المعاد تدویره بنسبة 

متر مكعب  ١٬٥قرابة 
من القدرة اإلستعابیة 
للمطامر مقابل كل 

 طن من الزجاج
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نطاق إستخدام المواد 
  الزجاجیة المعاد تدویرھا

على الرغم من أنھ من الممكن إعادة تدویر معظم أنواع الزجاج، لكنھ یتوجب فصل  
مختلف أنواع المواد الزجاجیة عن بعضھا البعض وفق لونھا ووفق تركیبتھا وذلك 

 لألسباب التالیة:
o إن آلیة إزالة لون المواد الزجاجیة إلعادة تصنیعھا تختلف وفق لون اللون ،

فعلى سبیل المثال یتم إستخدام أكسید الزینك ضمن المرحلة األولى  ،الزجاج
لمعالجة لون الزجاج البنّي فیما یتم إستخدام أكسید المغنیزیوم في معالجة لون 

 الزجاج األخضر المائل إلى الصفار.
o بعض المنتوجات الزجاجیة تتضمن مواد دخیلة في تركیبتھا من التركیبة ،

ائیة مما یفرض فرزھا على حدى قبل إخضاعھا آللیة سیرامیك و/أو مواد كیمی
إعادة تدویر مختلفة وذلك إلختالف تركیبتھا ودرجة حرارة ذوبانھا. أبرز ھذه 

)، وأواني الزھور Light bulbsمصابیح اإلنارة ( :المنتوجات الزجاجیة ھي
)vases ،وأكواب الشرب، والصحون، والسیرامیك، والمرایا، واألنابیب ،(

)، Pyrexي المخبریة، وزجاج النوافذ، وزجاج السیارات، والبیریكس (واألوان
 ).Frosted Glassوالزجاج المصقول (

  
 :أبرز أنواع الزجاجیات المصنّعة من مواد معاد تدویرھا ھي 

o وھي تشمل القناني واألجرار وھي تستخدم في حفظ ، األوعیة الزجاجیة
  .یائیةالمشروبات والمنتوجات الغذائیة والمواد الكیم

o وھي تشمل زجاج النوافذ والشاشات والسیارات. یتضمن ، الزجاج المسّطح
  .تصنیع ھذا النوع من الزجاجیات نسب مرتفعة من أكسید المغنیسیوم

o وھي تشمل األكواب الزجایة، والدیكنترز، وبعض األواني ، زجاج الرصاصي
منتوجات الدیكور. ویتضمن تصنیع ھذا النوع من الزجاجیات  بعضالطبیّة، و

 نسب مرتفعة من أكسید الرصاص و أكسید البوتاسیوم.
o ) زجاج البوروسیلكاتBorosilicate(،  یستخدم في األفران وفي الزجاج

)، وفي األواني المخبریة واإلنارة. یتضمن pyrexالمقاوم للحرارة (بیریكس 
) 3O2Bنسب مرتفعة من السیلیكا وأكسید البورون (ھذا النوع من الزجاجیات 

 ).alkaliقلوي (المحتوى ال إنخفاض في مستوى باإلضافة إلى
o ) زجاج األلیافFiber Glass(،  یستخدم في المواد العازلة، األلیاف البصریة

)Fiber Optics وفي البالستیك المقوى واإلسمنت المقوى. وتركیبة ھذا ،(
 وفق الغایة من إستخدامھا. النوع من الزجاج تختلف

  
 إعادة إستخدام المواد الزجاجیة في مجال البناء 

o لیمتر وخلطھا مع م ١٠ـدون ال المواد الزجاجیة إلى ما یمكن طحن ،الطرقات
الزفت والمواد الحصویة وإستخدامھا في تجھیز الطرقات على أن ال تتعدى نسبة 

العلم أن النسبة الشائع من المواد الحصویة مع  %٢٠ـالمواد الزجاجیة ال
. باإلضافة إلى ذلك یمكن خلط قسم من % ٦إلى  ٣إستخدامھا تتراوح ما بین 

 الزجاج مع المواد الحصویة إلنشاء البنى التحتیة تحت الطرقات
)basecourse(  لشروط عینھا المذكورة أعاله ضمن آلیة واوفق المواصفات

 التزفیت.
o مع  احن المنتجات الزجاجیة وخلطھیمكن ط ،ألوان العاكسة على الطرقات

 الدھان الذي یستخدم في طلي خطوط الطرقات للحصول على ألوان عاكسة.
o یمكن إستخدام الزجاج كبدیل للمكون الرملي من الخلیط الخلیط اإلسمنتي ،

ملیمتر وأن ال یستبدل أكثر  ٢٫٤٦اإلسمنتي على أن یطحن الزجاج إلى ما دون 
  لرملي.من إجمالي المكون ا %٢٠من 
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 المعدنیةالمواد   -ث
  .إن المواد المعدنیة مصنعة من مواد خام تستخرج من األرض

  
  

نطاق إستخدام المواد 
  المعدنیة المعاد تدویرھا

یتم إستخدام المعادن المعاد تصنیعھا في صناعة علب حفظ  ،ضمن القطاع الغذائي 
 المأكوالت. أبرز المعادن المعاد تدویرھا ضمن ھذا القطاع ھي الحدید واأللومینوم.

 
یتم إستخدام المعادن المعاد تدویرھا لصناعة السكك  ،ضمن القطاع الصناعي 

الحدیدیة، والكابالت، واألعمدة. باإلضافة إلى تصنیع قطع لآللیات والماكینات 
والسیارات والطائرات والسفن. أبرز المعادن التي یتم تدویرھا ضمن ھذا القطاع ھي 

 النحاس والحدید واأللومینوم، والنیكل، والرصاص.
 

یتم إستخدام المعادن المعاد تدویرھا لصناعة الجسور، والطرقات،  ،بناءضمن قطاع ال 
واألعمدة اإلسمنتیة، واألعمدة المعدنیة، والعارضات، والسكك المعدنیة، وإمدادات 
 (قنوات) التھوئة. أبرز المعادن التي یتم إستخدامھا ھي الحدید والفوالذ واأللومینوم.

 
تم إستخدام  المعادن المعاد تدویرھا لصناعة ی ،ضمن قطاع أثاث المنازل/المكاتب 

المصابیح، والمكاتب، والطاوالت، والمقاعد، واألسّرة، وأدوات المائدة (مالعق 
وسكاكین). أبرز المعادن التي یتم إستخدامھا ھي الحدید، والنحاس، والفوالذ، 

  والستنلس ستیل، والنیكل، واأللومینوم.
  

  
  
  
  
  
  
  

من الطاقة المستھلكة  %٩٢و  %٥٦
 .إلنتاج المنتج من مواد خام

إنبعاثات ثاني في 
أكسید الكاربون ما بین 

 ٣٬٥٤طن إلى  ٠٬٨١
 %٥٨طن أي ما بین 

من اإلنبعاثات  %٩٨و
الناتجة عن تصنیع 

المنتج عینھ من مواد 
 خام.

من نفايات المناجم  %٩٧
.(إلستخراج المواد الخام)  

 

متر مكعّب من  ٣٫١الحدید: قرابة 
القدرة اإلستیعابیة للمطامر  أوعیة 

 Aluminum Cansاأللومینیوم 
متر مكعّب من القدرة  ٢٫٣قرابة الـ:

 اإلستیعابیة للمطامر.

من المیاه  %٤٠
المستھلكة إلنتاج 
 .المنتج من مواد خام

 

 إعادة تدوير
 طن واحد من

المعدنيةالمواد   

 يوفّر
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 الكوتشوكیةالمواد   -ج
  الدوالیب. و). والمنتج الكوتشوكي األكثر رواًجا ھCarbon Blackالمواد الكوتشوكیة مصنعة من الفحم األسود (

 
  

نطاق 
إستخدام 

المواد 
الكوتشوكیة 

المعاد 
  تدویرھا

لدوالیب اآللیات وتتم على  يإعادة إستخدام الكوتشوك دون إعادة تدویره. أبرز ھذه اإلستخدامات ھ 
 الشكل التالي:

o لحمایة األشجار 
o كأدوات إلمتصاص الصدمات 
o ن الحدائقیلتزی 
o كفاصل وقائي إلى جانب الطرقات 
o كسیاج 
o كوقود بدیل عن الفحم في الصناعات الثقیلة 
 

 :إعادة تصنیع إلى مواد كوتشوكیة أخرى. على سبیل المثال 
o دوالیب للعربات الصغیرة 
o للسیارةات یأرض 
o مسطحات مطاطیة لمالعب األوالد
o أحواض زراعیة 
o  نشارة مطاطیة(mulch) 
o اتزقفا  

o مطبات مطاطیة 
o أنابیب مطاطیة 
o مقاعد خارجیة 
o طناعیة في المالعب والحلبات الریاضیةصأرضیة إ 
o الزفت المطاطي عبر خلط مادة الكوتشوك مع الزفت 
o غشاء عازل  

 

التقنیات المستخدمة في ھذا المجال ھي تقنیة البیرولیسیس إعادة تصنیعھ إلى مواد أخرى. أبرز  
)Pyrolysis) التي تستخدم الحرارة لتفكیك مادة الكوتشوك إلى الفحم األسود (Carbon Black ،(

وجات كوتشوكیة أخرى. أما تومواد غازیة، ومواد سائلة. یمكن إستخدام الفحم األسود في صناعة من
  إستخدامھا إلنتاج الطاقة أو كوقود بدیل. المواد الغازیة والسائلة یمكن

  
 
 

  )؛٤٧٧أو  ٤٠٢(مقّسم  ٠١-٩٧٦٥٥٥ أو ٠١-٩٧٦٥١٣ لمزید من التفاصیل یمكن مراجعة وزارة البیئة على الرقم
www.moe.gov.lb 

متر مكعب  ٢قرابة 
من القدرة اإلستیعابیة 
للمطامر مقابل كل 

طن من المواد 
 الكوتشوكیة

 إعادة تدوير
لكوتشوكيةالمواد ا  

 يوفّر

كیلوغرام  ٣٦قرابة 
من إنبعاثات ثاني 
أكسید الكاربون 
 مقابل كل دوالب

من خالل التخفیض من مخاطر 
تعرضھ لإلشتعال مما یخفض من 
اإلنبعاثات المسرطنة التي قد تنتج 

 عن إشتعالھ




