
النظام الجديد لفصل المواد القابلة إلعادة التدوير اعتباًرا من 1 يناير 2022

العبواتالزجاج املخلفات الحيوية النفايات املتبقية

-  كراتني الحليب واملرشوبات
-  أكواب الزبادي والكرمية

أكياس املعكرونة  -
أنابيب الخردل  -
رقائق الجرانوال  -

عبوات حفظ األطعمة  -
-  الصواين واأللواح البالستيكية 

الخاصة باألطعمة
لفائف التغليف  -

-  مواد التعبئة الخاصة بأغلفة 
الطرود مثل أغلفة الفقاقيع 

Styropor®الهوائية و
-  زجاجات مساحيق التنظيف 

والغسيل
زجاجات الشامبو  -

عبوات الرش  -
أغطية الزجاجات  -

العبوات الفارغة التي تُستخدم ملرة 

واحدة واملصنوعة من الزجاج

-  ال يلزم شطف العنارص
-  يجب عدم تفكيك األغطية

-  ال يُسمح بإلقاء األواين  
أو األوعية الخزفية  

أو أكواب الرشب  
أو زجاج النوافذ 

الورق والكرتون والورق املقوىيُرجى تجنبها قدر اإلمكان

يُرجى فرد ورق الكرتون 
مثالً من خالل طيّه،  

أو تقطيعه

-  الكاممات التي تستخدم ملرة 
واحدة

-  القفازات التي تستخدم ملرة 
واحدة

-  أعقاب السجائر
-  حفاضات األطفال

-  الزبالة
-  أكياس املكنسة الكهربائية

-  الخزف والسرياميك
بقايا ورق الحائط  -

املرايا  -
األلعاب التالفة  -

-  رشائط املوسيقى والفيديو
مخلفات القطط   -

أدوات النظافة الشخصية      -
مثل الفوط القطنية واألعواد    

القطنية واملناديل املبللة
فوط وإسفنجات غسيل الصحون    -

العبوات املصنوعة من الورق أو الكرتون 

أو الورق املقوى مثل: 

أكياس املخبوزات  -
كراتني البيض  -

-  مواد التعبئة لعبوات الطرود املصنوعة 
من الورق والكرتون والورق املقوى

أكياس الطحني والسكر  -
حقائب نقل الورق  -

علب الشوكوالتة  -

العنارص املصنوعة من الورق أو 

الكرتون أو الورق املقوى، والتي ال 

تستخدم يف التغليف:

الخطابات  -
أظرف الخطابات  -

الكتب  -
ورق تغليف الهدايا  -

الكتالوجات  -
املجالت  -
الصحف  -

حاويات FLACH املُستخدمة حتى 
اآلن ستظل موجودة وستُستخدم 

كحاويات للورق فقط.

النفايات العضوية

-  قم بتعبئة الجرائد أو األكياس 
الورقية أو تخلص من كل عنرص 

عىل حدة
-  يحظر استخدام األكياس 
البالستيكية )السامدية(

-  تخلص من األطعمة  
دون العبوات

نفايات املطبخ

-  بقايا املأكوالت )نيئة أو مطهية(
-  بقايا األجبان واللحوم والسجق 

واألسامك 
-  بقايا الخبز واملخبوزات 

بقايا الفاكهة والخرضاوات  -
بقايا الحمضيات  -

-  فالتر القهوة وأكياس الشاي
قشور البيض واملكرسات  -

مناديل النظافة الشخصية

مناديل املطبخ الورقية  -
مناديل اليدين الورقية  -

ورق املحارم  -

نفايات الحدائق

-  نفايات العشب وأوراق الشجر 
والنباتات

-  النباتات وتربة زراعة الزهور 
والفسائل الجذرية الصغرية

-  قصاصات األشجار والسياجات 
الشجرية

-  جميع الزجاجات دون رهن، مثالً 
زجاجات املرشوبات الكحولية 

والخل والزيت والحليب والعصائر
-  القوارير املصنوعة من الزجاج،  

مثل زجاجات العطور
-  عبوات املرىب والخيار والكرمية

-  العبوات الزجاجية األخرى 
  الخاصة بالفاكهة والحلوى وأنواع 

الحساء والخرضاوات

الورق

جديد جديد جديد

جميع العبوات الفارغة، غري املصنوعة 

من الورق أو الزجاج = يُطلق عليها 

)LVP( العبوات خفيفة الوزن
-  يُرجى فصل أجزاء العبوات عن 

بعضها البعض، مثالً إزالة الغطاء 
ورمي كل عنرص عىل حدة

-  ال يلزم شطف العنارص
-  ال تكّدس العنارص  

يف بعضها البعض

 للطلبات والشكاوى واألسئلة
 يُرجى التوجه إىل رشيك إدارة التخلص من املخلفات

لألنظمة املزدوجة: PreZero و KURZ عىل:
www.verpackungsabfall-lb.de 

أو هاتف 3854 589 / 0800

للطلبات والشكاوى 
واألسئلة، يُرجى التوجه إىل 

www.avl-lb.de :عىل AVL-ServiceCenter
أو هاتف 2828 144 / 07141

يتم تسليم
 الحاويات الجديدة اعتباًرا من نهاية 

سبتمرب 2021.

ARABISCH


