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 ورق مستعمل رواسب النفايات نفايات عضوية

 زجاج قديم

 خردة

ما يرمى في حاوية النفايات 

 العضوية

ما يرمى في حاوية رواسب 

 النفايات

الورق ما يرمى في حاوية 

 المستعمل

 ما يرمى في حاوية الزجاج القديم

 ما يرمى في الكيس األصفر

 ما يرمى في حاوية الخردة

 ما ال يرمى في حاوية النفايات العضوية!

 ما ال يرمى في حاوية رواسب النفايات!

 ما ال يرمى في حاوية الورق المستعمل!

 ما ال يرمى في حاوية الزجاج القديم!

 ما ال يرمى في الكيس األصفر!

 في حاوية الخردة!ما ال يرمى 

 نفايات المطبخ )مثال. بقايا الطعام، فالتر القهوة؛

أكياس الشاي، علب البيض الكرتونية(، نفايات 
 حديقةال

)مثال. عشب، أوراق الشجر، نباتات ضارة، 
 جذور، أغصان(، 

مناديل المائدة، ورق المطبخ المموج، أكياس ورقية 
 متسخة خاصة بالفواكه والخضر والمخبوزات و

فرش الحيوانات الصغيرة على قاعدة من الخشب 
 أو الورق...إلخ.

 حفاضات، فوطات نسائية، مواد التضميد، أدوية
قديمة بكميات صغيرة، قطن طبي، خزف 

 صيني،
سيراميك، مصابيح كهربائية )عدم رمي 

 المصابيح االقتصادية(،
كيس المكنسة الكهربائية، زبالة كنس الشوارع، 

 ورق الحائط، 
 ألعاب األطفال، فرش القطط، أعقاب السجائر،

 رماد بارد، مناديل الجيب، مناديل ورقية من
 عيادات األطباء...إلخ.

جرائد غير متسخة، مجالت مصورة، 
 منشورات،
كتالوجات، أشياء مصنوعة من مجالت، 

 الكرتون، ورق مقّوى،
 ورق الكتابة، أظرف بريدية...إلخ.

ياس بالستيكية، حفاضات، كيس المكنسة رماد، أك
 الكهربائية، 

 زبالة الكنس، أعقاب السجائر، بقايا الطعام السائلة
 )مثال. الحساء والصلصة(، فرش القطط، براز

 الحيوانات الالحمة، رمل الطيور، مناديل ورقية
من عيادات األطباء...إلخ، بقايا مأكوالت المحالت 

 التجارية، 
 ابلة للتحللأكياس بالستيكية ق

 بطاريات، مخلفات البناء، أجهزة كهربائية،
 مواد ضارة...إلخ

ورق الحائط، حفاضات، علب كرتون 
للمشروبات، مناديل الجيب الورقية، مناديل 

 ورقية، مناديل المائدة،
 عيادات األطباء،ورق مموج، مناديل ورقية من 

 ورق الحلويات... إلخ

قوارير زجاجية ذات االستعمال الوحيد، 
 عبوات زجاجية للتعليب 

 ... إلخ.

خزف صيني، سيراميك، خزف حجري، 
 مصابيح كهربائية

زجاج النوافذ، زجاج مقاوم للحرارة 
 المرتفعة، مرآة

 وحفظ األغذية، علب من القصدير 
واأللومنيوم، أغطية وسدادات لولبية من 

 ...إلخ المعدن، صحون ورقائق األلومنيوم

 مواد تعليب من البالستيك )مثال. كوب
اليوغورت، قوارير سائل التنظيف متوسطة 

 الحجم، رقائق( ومن المعدن
 )علب من القصدير واأللومنيوم وأغطية معدنية و

 سدادات ملولبة، صحون األلومنيوم ورقائق
األلومنيوم( ومواد التعبئة والتغليف المركبة )مثال. 

 علب
الكرتون الخاصة بالمشروبات(. يجب أن تكون 

 األغلفة خالية، وبالتالي
من أجل االستشارات ال تحتوي على أية بقايا. 

 وطلب الحاويات 
 والشكايات، المرجو االتصال بشركة

Remondis 255 23 12 0800م الهاتف رق 

 بالستيكية مثل ألعاب األطفال حفاضات، أشياء
أحواض بالستيكية، شباشب االستحمام، عالقات 

 المالبس، 
 مواد تغليف متسخة...إلخ

 جميع األشياء المنزلية المصنوعة من المعدن
 )مثال. أواني الطبخ(، أفران دون بطانة

 والزيت، خّزانات الزيت مقطعة إلى أجزاء،
إطارات الدراجات الهوائية، جنط دون 

 دواليب، ُملّة السرير
 دون إطار، حوض االستحمام...إلخ.

جميع أنواع األجهزة الكهربائية 
 واإللكترونية،

دات،  الثالجات والُمجمِّ
 قطع غيار السيارات...إلخ

 كيس أصفر/حاوية صفراء

   


