
الكيس البيئي العادل
العدلمن أجل جمع القمامة الصلبة بالمزيد من الحفاظ على البيئة والمزيد من 

لماذا تفعل
الغير قابلة للتدوير وبداية تطبيق " الجافة" ھو مشروع تجريبي من أجل الحد من كمية القمامة

ولكي يتحقق ھذا يجب أن يكون المواطن أكثر وعيا وتعاونا, نظام ضريبي أكثر عدال

ھذه  التجربة خاصة بالقمامة الجافة:
باإلضافة إلى الحصول على أول دفعة من أكياس القمامة المحافظة على البيئة حسب احتياجات 

يدفع) وعدد أفراد كل أسرة

إذا استھلك عدد أكياس أكثر من التي استلمھا “TARI - ت ا ر ي" المواطن أكثر من ضريبة

كما ينعكس ذلك بصورة CEM   يزداد عدد البلديات المشاركة المحافظة على البيئة في ھذه
التجربة يسمى مشروع  بلديات

ملحوظة على البيئة
لكي تصبح مواطن أكثر فضال ووعياِ 

التي تتخلص منھا" الجافة" تدفع ضرائب فقط قدر القمامة 

كلما تقل كمية القمامة الجافة الغير قابلة للتدوير كلما تزداد محافظتك على البيئة أيضا البيئة التي 
تعيش فيھا أنت

حسن نسبة القمامة التي يتم إعادة تدويرھا في بلديتك
تزداد الموارد االقتصادية في بلديتك وذلك بفضل التوفير الناتج عن التصنيف الجيد للمخلفات

نصائح من أجل التفعيل الجيد
قلل قدر المستطاع كمية وحجم القمامة الجافة يجب أن تمأل جيدا الكيس البيئي العادل

فكر عند شرائك ما تحتاج في كمية القمامة الجافة الناتجة عنھا

ال تلقي أكياس بھا قمامة جافة في صناديق القمامة العامة وال في . احترم البيئة التي تعيش فيھا
الطريق وال في المساحات الخضراء التي تجمل البيئة

تأكد إذا كان بھا ما يصلح تدويره وضعه ضمن النفايات األخرى: فكر دائما قبل أن تلقي القمامة



الكيس البيئي العادل
من أجل جمع القمامة الصلبة بالمزيد من الحفاظ على البيئة والمزيد من العدل

كيف و أين ومتى

ماھو الكيس البيئي العادل؟
استخدامه إجباري لجمع ھذا النوع من النفايات, ھو كيس شفاف نسبيا وبه نتابع كيفية جمع القمامة الجافة

ماھي األشياء التي يجب وضعھا في ھذا الكيس؟
تذكر أنه يجب وضع). قائمة المخلفات خلف المنشور التوضيحي للقمامة الجافة الخاص ببلديتك في جدول تشي أيه أم ( اقرأ

دون غلقھا في أكياس أخرى.المخلفات مباشرة في ھذا الكيس
أين توزع األكياس العادلة المحافظة على البيئة؟

في بلديتك CEM AMBIENTE في مراكز توزيع األكياس في األيام والمواعيد المشار إليھا في جدول تشي أيه أم
استالم األكياس المحافظة على البيئة ضروري .

كم عدد األكياس التي استحقھا؟
عدد األكياس التي تستحقھا تقدر حسب عدد أفراد األسرة

ماذا احتاج الستالم األكياس المحافظة على البيئة؟
CEM يجب التوجه إلى مركز توزيع  األكياس ومعك البطاقة الصحية المحلية أو البطاقة الصحية اإلقليمية أو كارت

لو احتجت المزيد من األكياس المحافظة على البيئة أين يمكن شرائھا وما ھو ثمنھا؟
يمكنك شرائھا من مكتب الحفاظ على البيئة في البلدية التي تسكنھا مستخدما البطاقة الصحية المحلية أو البطاقة الصحية اإلقليمية

CEM أو كارت
باألسعار التالية

عشرة يورو عن 15 كيس المحافظ على البيئة حجم 40 لتر -
15ثالثون يورو عن  120كيس المحافظ على البيئة حجم  لتر -

سعر األكياس يتم إضافته على الفاتورة القادمة السعر يشمل أيضا تكلفة التخلص من المخلفات التي تحتويھا األكياس
دفع سعر األكياس يتم حسب تعليمات البلدية التي تسكن فيھا

حاالت خاصة:
أسرة بھا طفل أقل من 3 يزيد عدد األكياس مراعاة لذلك: سنوات

قدم طلب في البلدية بناءا على إقرار شخصي منك بذلك لصرف عدد أكياس إضافية: أشخاص يعانون من السلس البولي
ھل يمكن استعمال أنواع  أكياس أخرى للتخلص من القمامة الجافة؟

عمال البلدية تجمع فقط األكياس المحافظة على البيئة, ال
ماذا عن األكياس الرمادية المتطورة؟

“Multipak - مولتيباك" تستخدم الحتواء العلب المصنعة من كرتون وورق األلومنيوم معا المسمى
لماذا يوجد كود مطبوع على  أكياس الحفاظ على البيئة؟

إذا استدعى األمر, بھذا نستطيع الوصول إلى صاحب القمامة عن طريق الكود الشخصي المطبوع على الكيس
لماذا البعض من األكياس حمراء والبعض األخر أزرق؟
بذلك نستطيع التفرقة بين المخلفات المنزلية  حمراء

( الزرقاء خاصة بالشركات والمحال والمطاعم والبارات وغيره( األكياس الزرقاء مخلفات غير منزلية 
ھل لديك أسئلة أخرى؟

800342266 CEM للمزيد من المعلومات أتصل برقم التليفون المجان


