
الكيس األصفر –
 ما املسموح أن يكون بداخله، 

وما غري املسموح؟

 تعليامت مهمة متعلقة 
بالكيس األصفر

عبوات البيع
  جميع عبوات البيع الفارغة “الخالية من املالعق”،  	

باستثناء الزجاج والورق، تُوضع يف الكيس األصفر.

ال تستخدم إال األكياس الصفراء
 جهِّز فقط األكياس الصفراء األصلية )أو الصناديق الصفراء(  	

التي تُعبَّأ بشكل صحيح لجمع النفايات. لن تُقَبل األكياس ذات 
األلوان املختلفة أو غري الشفافة أو املعبأة بشكل غري صحيح. 

بعد إعادة الفرز، ميكن تجهيزها لجمع النفايات يف موعد جمع 
النفايات التايل أو ميكن تسليمها بشكل مستقل إىل مراكز إعادة 

التدوير.

 يف مطلع العام القادم، تُوزَّع االحتياجات األساسية من األكياس  	
الصفراء عىل جميع املنازل يف أومل. لفة واحدة من األكياس 

 الصفراء لكل أرسة متاحة عىل مدار السنة يف  
 مركز خدمات EBU، ويف مراكز الخدمة/اإلدارات 

املحلية ملدينة أومل و يف مراكز إعادة التدوير. أماكن العمل/ 
 الرشكات)التجارية( تتلقى كميات 

 تسليم أكرب بشكل مبارش من 
 ,REMONDIS Süd GmbH 

ل األرسة   Voithstr. 5. ال تتحمَّ

 أية تكاليف!

التجهيز لجمع النفايات بشكل صحيح
 جهِّز األكياس الصفراء عىل أقرب تقدير قبل يوم واحد من جمع  	

النفايات وضعها بدًءا من الساعة الواحدة ظهرًا عىل جانب 
الرصيف/جانب الطريق الخارجي للعقار السكني الخاص بك. 

 يُعد تجهيز األكياس الصفراء يف وقٍت مبكٍر جًدا
مخالفة نظامية تستوجب املعاقبة بدفع غرامة.

 خارج نطاق تواريخ جمع النفايات، ميكن تسليم األكياس  	
الصفراء بشكل مستقل يف مراكز إعادة التدوير.

مركز الخدمات 

 أسئلة عامة حول حاويات النفايات والرسوم، 
وخدمة جمع القاممة والتخلص منها

 هاتف 166-7777 )0731(
kontakt@ebu-ulm.de

استشارات النفايات 

أسئلة عامة حول فصل النفايات
 هاتف 166-5555 )0731(

abfallberatung@ebu-ulm.de

www.ebu-ulm.de

REMONDIS Süd GmbH 
 لطلب الخدمة وتقديم الشكاوى

 هاتف 491990 )0731(
         1223255 )0800( )مجانًا(

service.ulm@remondis.de 
www.remondis-entsorgung.de

 خدمة فرز النفايات متاحة! 
 وفًقا لحملة األنظمة املزدوجة

kontakt@muelltrennung-wirkt.de 
www.muelltrennung-wirkt.deD
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أسئلة ملزيد من املعلومات عرب:



 ال ! هذا ال يُوضع 
يف الكيس األصفر:

 املالبس القدمية/األحذية 	
ع 	 بَزَازَات الرُضَّ
  البطاريات/البطاريات  	

القابلة إلعادة الشحن
  األقراص املدمجة/ 	

األقراص املرنة
الجوارب النسائية 	
خراطيش حرب الطابعة 	
أقراص DVD واألفالم 	
األجهزة الكهربائية والكابالت 	
  بقايا الطعام،  	

والنفايات العضوية
  أنابيب الدراجات/  	

معاطف الدراجات
 ِدالء الطالء مع بقايا طالء 	
الَوالََّعات 	
  الزجاج  	

)مثل القوارير الزجاجية(
  املصابيح الكهربائية/  	

مصابيح ليد
صوف خشبّي 	
اَضات 	 َحفَّ
سرياميك/بورسلني 	

لعب األطفال 	
  أغلفة بالستيك شفافة،  	

رقائق معدنية
  أقالم حرب جاف وأقالم  	

فلوماسرت
مراتب هوائية/حصائرالتخييم 	
األدوية 	
ازات اليدذات  	  كِاممة، قُفَّ

االستخدام الواحد
ُدوسيهات/َحاِفظات األوراق 	
ورق/ورق مقَوى/كَرْتُون 	
 أرشطة الصقة، ِضاَمداتأََدواٌت 	
النفايات املتبقية 	
ُحَقن، وأكياس الترسيب 	
  الستايروفوم/بقايا  	

)ال توجد مواد تعبئة وتغليف، 
مثل ألواح العزل(

بقايا ورق الحائط 	
 )فيديو-(رشائط 	
 فرشات األسنان، وماكينات  	

الحالقةذات االستخدام الواحد
الخيم، والزوارق املطاطية 	
أعقاب السجائر 	

تنبيه! 
النفايات البالستيكية واملعدنية وليست عبوات )مثل سالل 

الغسيل، ودالء التنظيف، وعلب حفظ الطعام، وإسفنج التنظيف، 
إلخ( تُوضع يف حاويات النفايات التي يتعذر إعادة تصنيعها. 

ه إىل مركز إعادة التدوير. ليس كل ما هو مصنوع من  أو تُوجَّ
البالستيك يُلقى يف الكيس األصفر!

 الزجاج يُلقى يف حاوية النفايات الزجاجية 
ه إىل مركز إعادة التدوير.  أو يُوجَّ

 العبوات املصنوعة من الورق أو الورق 
 املقّوى أو الكرتون توضع يف الصندوق 
ه إىل   األزرق، أو يف مركز تجميع أو تُوجَّ

مركز إعادة التدوير.

عبوات بالستيكية 
 مثل أكواب، وحقائب، وزجاجات، ورقائق، وأنابيب، وأكياس، 

وعبوة الستايروفوم، ...

 نعم ! يُوضع هذا
يف الكيس األصفر:

عبوات من مواد ُمركَّبة 
مثل علب املرشوبات الكرتونية، وأكياس الحليب/العصري، وعبوات 
ترتا باك، وأرشطة الدواء لألقراص أو ما شابه ذلك، وعبوات تفريغ، 

وأكواب بالستيكية ذات االستخدام الواحد، ...

العبوات املصنوعة من األلومنيوم واملعدن وصفيح القصدير 
مثل رقائق األلومنيوم، وعبوات األلومنيوم، وعبوات حفظ األطعمة، 

وأطباق الوجبات الجاهزة، وأغطية الزجاجات املصنوعة من الفلني، ...

 العبوات البالستيكية املستعملة واملفرَّغة متاًما، مواد التعبئة املُركّبة أو املصنوعة من األلومنيوم واملعدن وصفيح القصدير 
ليس من الرضوري شطف العبوات، ويكفي أن تكون “خالية من املالعق” وبدون أية بقايا. 

نصيحة لتحسني معدل إعادة التدوير! 

إزالة أو فك )الرقائق( األغطية واألرشطة الالصقة/امللصقات والِسدادات. يُسهِّل فصل مكونات العبوات عن بعضها البعض عملية الفرز )امليكانييك( 
يف وحدة الفرز وبالتايل تسهيل إعادة تدوير املواد. 


