
النفايات المختلفة

الزجاج

الورق، 
والكرتون

مالبس قديمة، أحذية

مخلفات الحدائق

العبوات المصنوعة من المعادن
 والبالستيك والمواد المركبة

تجهيزات كهربائية صغيرة
+

 أجهزة كبيرة

تجهيزات كهربائية صغيرة

مواد خطرة

المشاركة!
فرز النفايات!

Ihr kommunaler Partner

arabisch



عبوات البيع المصنوعة من 
البالستيك

الفناجين والزجاجت البالستيكية 	
الحقائب البالستيك وورق األلمنيوم  
الرقائق واألجزاء المصنوعة من  		

البولسترين  

مصنوع من المعدن مثل
العلب 	

أغطية األلمنيوم، والسالطين،   	
وروق األلمنيوم  

	 لحام الزجاجات واألكواب

مصنوع من مواد مركبة مثل
كراتين المشروبات 	

عبوات المكانس الكهربائية 	

الكيس األصفر

قطع كهربائية صغيرة، مثل: 
جهاز تجفيف الشعر 	 هاتف جوال  	
جهاز تسخين الخبز 	 كومبيوتر محمول  	

آلة حالقة 	 طاهي الماء  	

حاوية األدوات الكهربائية 
الصغيرة  

عبوات مصنوعة من الورق 	
عبوات مصنوعة من الزجاج 	
أدوات المطبخ المصنوعة من  		

البالستيك  
األدوات 	

التسجيالت، وشرائط الكاسيت  		
والفيديو   

		 األقراص المضغوطة، وأقراص 
 DVD وأقراص CD-ROM   

واألقراص المرنة )مجموعة منظمة(  
أبر الحقن القابلة للتخلص 	

ألواح البولسترين 	

ال تتضمن ما يلي:

الزجاج مثل
القوارير 	

برطمانات المربى واألطعمة  		
المحفوظة  

حاوية الزجاج

السراميك والبورسالين 	
الكريستال 	

زجاج النوافذ 	
زجاج المرايا 	

لمبات اإلنارة والنيون 	
أقفال حلزونية كالبرغي 	

ال تتضمن ما يلي:

الورق النظيف الناصع وعبوات 
الكرتون مثل

		عبوات مصنوعة من الورق أو 
الكرتون   

	عبوات مجمدة
	الجرائد والمجالت

	الكتالوجات والنشرات اإلعالنية
	ورق الكتابة ورق التصوير

	األظرف
	ورق التغليف ورق لف الهدايا  

	كراسات
	الكتب

	علب الكرتون

سلة الورق

	عبوات المشروبات
	نفايات ورق الحائط

	المناديل الورقية
	مناديل المائدة
	ورق الكرتون
	الورق الملوث

	عبوات الكرتون الملوثة

ال تتضمن ما يلي:

نفايات الحدائق مثل
النفايات الخضراء 	

ورق األشجار 	
قصاصات األشجار 	

فروع األشجار )قطرها يصل إلى  		
10 سم، وطولها يبلغ 1 متر(  

حاوية نفايات الحدائق

جذور األشجار 	
جذوع األشجار 	
تربة األصيص 	
بقايا الحيوانات 	

ال تتضمن ما يلي:

ال يتم جمع هذه النفايات بأنظمة  
تجميع أخرى مثل

حفاضات األطفال وأدوات النظافة  		
الشخصية  

بقايا األطعمة 	
األدوات البالية، مثل السالطين  		

البالستيكية وأدوات الطبخ وأدوات    
البورسلين ولعب األطفال  

نفايات ورق الجدران 	
المناديل الورقية 	

الورق الملوث تماًما 	
الفضالت 	

حقائب المكانس الكهربائية 	
الرماد وعقب السجائر 	

اللمبات 	
التسجيالت، وشرائط الكاسيت  		

والفيديو  

سلة النفايات المختلفة

األنقاض 	
المواد الملوثة 	

عبوات البيع النظيفة 	
الورق والكرتون وعبوات الكرتون 	

بقايا الحدائق 	
منسوجات 	

ال تتضمن ما يلي:

جيدة ونظيفة
قطع المالبس 	

أغطية السرير والطاولة 	
األحذية )يتم ربط كل زوج مًعا( 	

البطانيات 	
لحافات 	
ستائر 	

دمى محشوة 	

حاوية المالبس القديمة

نفايات األقمشة 	
مالبس رثةر 	

ال تتضمن ما يلي:

لمبات نيون فلورسنت 	
لمبات توفير الطاقة 	

بطاريات 	

ال تتضمن ما يلي:

األدوات المنزلية الضخمة
	 األثاث

األجهزة الكهربائية  
الثالجات والمجمدات 	

السجاجيد  	
أرضيات من البالستيك فينيل 	

مراتب السرير 	
دراجات 	

طلب نقل النفايات المجمعة 
)الحد األقصى 5 متر مكعب، كتابيا فقط!(
بطاقة النفايات الضخمة )في تقويم  		

نقل النفايات(  
الفاكس: 0214-8668-360 	

البريد اإللكتروني :  	
sperrmuell@avea.de  

www.avea.de	

أجهزة كبيرة

األنقاض 	
السخانات 	

االستحمام، والبانيوهات، وأحواض  		
والحمامات  

األرضيات الخشبية، وأغطية  		
الحوائط واألسقف  

النوافذ، واألبواب، ونفايات ورق  		
الحائط واألجزاء الصغيرة المصنوعة    

من الكرتون واألسّرة، وما إلى ذلك  
قطع غيار السيارات والدراجات  		

البخارية  

ال تتضمن ما يلي:

مواد خطيرة مثل
البطاريات وخاليا األزرار 	

األلوان والطالء 	
لمبات فلورسنت 	

لمبات توفير الطاقة 	
مواد التعقيم 	

المواد الكيميائية 	
المبيدات الحشرية 	

واألجهزة الكهربائية الصغيرة 	

مكتب نقل/
استالم المواد الملوثة

مستوعبات الطالء الفارغة 	
علب البخاخ الفارغة 	

ال تتضمن ما يلي:

المشاركة في فرز النفايات!
سنعرض لك كيفية القيام بذلك! 

AVEA Abfallberatung 0214 8668 668
abfallberatung@avea.de

Ihr kommunaler Partner

يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من شركة   
Im Eisholz 3, 51373 Leverkusen


