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 إدارة النفايات في ناحية كالو شركة

 

 )وعاء النفايات األخضر( وعاء التدوير عن معلوماتنشرة 

 

يستخدم وعاء التدوير لجمع "الورق و الورق المقوى و الكرتون" أو "الزجاج و العلب و 

  0800 30 30 839برقم الخدمات المجاني األلومنيوم". و يمكن طلب وعاء التدوير باالتصال 

و يمكن االطالع على تقويم النفايات لمعرفة مواعيد الجمع. يتم تفريغ أوعية "الورق و الورق 

 المقوى و الكرتون" و كذلك "الزجاج و العلب" كل ثمانية أسابيع. 

تشمل الرسوم السنوية استخدام وعاء تدوير في المنازل وعاء تدوير ثالثي )أو حاوية ورق 

 يورو.  25( في المنشآت التجارية. و يمكن طلب وعاء إضافي مقابل رسم مقداره 3م 1,1بحجم 

 

 عند جمع النفايات الزجاجية ُيسمح بوضع ما يلي في وعاء التدوير: 

 الزجاج القديم، العلب، األلومنيوم

 الزجاجات األحادية االستخدام 

 مرطبانات الحفظ/ مرطبانات الضغط 

 علب الصفيح 

 األغطية المحلزنة األغطية المعدنية و 

 السدادات الفلينية 

 )ورق األلمنيوم )النظيف 

 

 عند جمع النفايات الزجاجية ال ُيسمح بوضع ما يلي في وعاء التدوير:

 )الخزف و األشياء الحجرية و المصابيح الكهربائية )بقية النفايات 

 )نيونات اإلنارة )منشأة التدوير 

  النفايات(المرايا و الزجاج المقوى باألسالك )بقية 

 منشأة التدوير( زجاج النوافذ و نوافذ السيارات( 

 بقية النفايات( زجاج المخابر و زجاج البلكسي( 

 )الزجاج المقاوم للحريق و الزجاج المدعوم بالرصاص )بقية النفايات 
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 )جميع األواني المعدنية )نفايات 

 )زجاجات الشراب البالستيكية )الكيس األصفر 

له دوماً أولوية على تدوير النفايات. لذلك من األفضل استخدام زجاجات و  تجنب إنتاج النفايات

أوعية متعددة االستخدام بدالً من أحادية االستخدام. تجنب علب العصير المحتوية على 

 األلومنيوم ألن صناعتها تتطلب الكثير من الطاقة. 

  

 : ُيسمح بوضع ما يلي في وعاء التدوير الورقيةعند جمع النفايات 

 و الكرتون القديم الورق

 )المطبوعات الورقية )مثالً: المجالت، المنشورات، الكتب 

 )جميع األوراق المنفصلة )مثالً: الرسائل 

  )علب الكرتون المجزأة )مثالً: علب األحذية 

 

 ال ُيسمح بوضع ما يلي في وعاء التدوير: الورقيةعند جمع النفايات 

 )ورق الجدران )بقية النفايات 

 بقية النفايات( المناديل الورقية( 

 بقية النفايات( الورق المتسخ، الفوط، المناديل الصحية( 

 بقية النفايات(وعاء النفايات الحيوية أو ) المناديل، ورق المطبخ 

  بقية النفايات(وعاء النفايات الحيوية أو ) فيسبرورق 

  النايلون )الكيس األصفر(أكياس العصير المصنوعة من مواد مركبة، الفلين، أكياس 

 )ورق الكربون )بقية النفايات 

 منشأة التدوير( بقايا الملفات( 

 

 ! تجنب إنتاج النفاياتنصيحتنا: ساهم في 

انتبه عندما تتسوق أن تختار قدر اإلمكان منتجات ورقية مصنوعة من الورق القديم! فعلى سبيل 

المثال يوجد مناديل جيب و مناديل مرحاض و ورق مطبخ و ورق كتابة مصنوعة من الورق 

القديم. انتبه إلى أن جمع الورق القديم ليس له معنى إال إذا قمت بشراء المنتجات المصنوعة 

 منه.  

 


