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نظامنا الفعال للتخلص من النفايات

أين توضع النفايات؟

يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن فصل النفايات والتخلص منها على
نحو صحيح في دليل النفايات الخاص بنا أو عبراإلنترنت على الموقع اإللكتروني
للمعلومات عن قيمة الرسوم يرجى االطالع على قائمة الرسوم.
www.awb-fds.de

لدى دائرتنا السكنية نظام فعال للتخلص من النفايات .لكنه ال يؤتي ثماره على نحو جيد
إال إذا تعاون الجميع وواظبوا باستمرار على فصل النفايات .وهنا نفرق بين النفايات
التي ُتجمع لديكم من المنزل والنفايات األخرى التي يمكنكم إحضارها إلى مرافق
التخلص من النفايات ومراكز إعادة التدوير التابعة لنا.

خدمة جمع النفايات
يُجمَع العديد من أنواع النفايات من أمام بواب منازلكم.

الكيس األصفر

حاوية النفايات المتبقية

ُتجمع العبوات خفيفة الوزن في الكيس األصفر .ال توضع
العبوات الزجاجية أو الورقية أو أي جزء منها في الكيس
األصفرُ .تجمع األكياس الصفراء كل أربعة أسابيع من ِقبَل
شركة  ،Remondis Süd GmbHفرع فرويدنشتات (رقم
الهاتف.)0800 1223255 :

حاوية النفايات المتبقية هي حاوية سوداء و ُت َفرَّ غ كل أربعة
أسابيع .وتتوفر بأحجام متنوعة؛  35و  60و  80و  120و
 240لترً ا .وعلى كل أسرة في منطقة فرويدنشتات أن تستخدم
حاوية مستحقة الرسوم للنفايات المتبقية ذات حجم كا ٍ
ف (53
لترً ا على األقل) أو تشترك مع أسر أخرى في حاوية مجمعة.

ُتجمع مرتين سنويًا .بال رسوم إضافية .يجب تحضير المخلفات
الضخمة واألثاث الخشبي على حدة (على أن ال يزيد حجمها
اإلجمالي عن  3متر مكعب لكل بيت).

كيس النفايات المتبقية

جمع المخلفات الضخمة وخشب األثاث

مخلفات الحدائق

تجمع مخلفات تقليم األشجار مرتين سنويًا .يجب تجهيز هذه
المخلفات للجمع بربطها معًا على شكل حزم.

يبدأ موعد جمع المخلفات في تمام الساعة  06:30صباحً ا.
لمعرفة التواريخ القادمة لجمع النفايات يرجى االطالع على الجدول
الزمني لجمع النفايات سواء المطبوع أو المنشور على اإلنترنت أو
عبر تطبيق النفايات.

للحاجة اإلضافية العاجلة .يمكن الحصول عليه من جميع
إدارات المدينة والبلديات مقابل رسوم.

حاوية الطاقة الحيوية

حاوية الطاقة الحيوية للنفايات العضوية هي حاوية ذات لون
ُب ِّني و ُت َفرَّ غ كل أسبوعين .بال رسوم إضافية .يرجى عدم
وضع بالستيك أو زجاج أو معدن داخلها .حتى األكياس
البالستيكية القابلة للتحلل أو الرقائق أوالعبوات ال توضع في
حاوية الطاقة الحيوية.

حاوية األوراق

حاوية النفايات الورقية ذات غطاء أزرق اللون و ُت َفرَّ غ
كل أربعة أسابيع .و ُتتاح دون مقابل.

يجب فصل البلاستيك
.عن النفايات العضوية

خدمة إحضار النفايات بنفسك
ضا إحضار النفايات إلى مرافق التخلص من النفايات أو مراكز
يمكنكم أي ً
إعادة التدوير أو نقاط تجميع النفايات القابلة إلعادة التدوير.

�أكياس البلاستيكية
حتى ال
القابلة للتحلل غير
سموح بوضعها في
م ية النفايات العضوية
حاو

مرافق التخلص من النفايات

تقبل جميع أنواع النفايات بما في ذلك مخلفات البناء،
مقابل رسوم أحيا ًنا.

مراكز إعادة التدوير

تقبل بال رسوم المواد القابلة إلعادة التدوير ومخلفات الحدائق وتقليم
األشجار وكذلك المواد الضارة بالبيئة والمسببة لمشاكل بيئية.

نقاط تجميع النفايات القابلة إلعادة التدوير

حاوية تجميع النفايات الورقية والزجاجية.

جمع المواد الضارة بالبيئة أوالمسببة لمشاكل بيئية

إحضار المواد الضارة بالبيئة وتسليمها مرتين
سنويًا لدى سيارات البلدية المخصصة لتجميعها في جميع مناطق
الدائرة السكنية .يمكنكم االطالع على مواعيد وأماكن تسليمها
عبر الموقع اإللكتروني .www.awb-fds.de

wirfuerbio.de/awb-fds

تسليم المخلفات الضخمة وخشب األثاث

إذا كانت لديكم قسيمة التخلص من المخلفات الضخمة فيمكنكم تسليم
المخلفات الضخمة وخشب األثاث دون رسوم مرة واحدة سنويًا على
أن ال يزيد الحجم عن  3متر مكعب وذلك لدى مرافق التخلص من
النفايات .وإن لم تكن لديكم قسيمة التخلص من المخلفات الضخمة -
فيمكنكم تسليمها لكن مقابل رسوم.

مبادرة مقدمة من شركات اإدارة النفايات ال�ألمانية.
شك ًرا لكم على دعمكم.

الحفاظ على الموارد

افصل النفايات عن بعضها على نحو صحيح!

المنزلية .ومن ثم يمكن تقليل استهالك الموارد على نحو ملموس ج ًدا .لذا من المهم
للغاية فصل النفايات وعدم وضعها كلها في حاوية النفايات المتبقية.

في أوقات تغير المناخ وندرة الموارد من المهم تجنب تكوين نفايات قدر اإلمكان.
إال أنه ال يمكن تجنب النفايات تمامًا .لكن هذه النفايات ليست مجرد قمامة ال قيمة
لها .إذ يمكن استخراج المواد القابلة إلعادة التدوير من العديد من أنواع النفايات

كل ما به كابل أو قابس كهربائي أو بطارية أو بطارية قابلة
إلعادة الشحن.

النفايات الورقية

األجهزة واألجسام المعدنية.

النفايات الكهربائية واإللكترونية

النفايات الخضراء  /مخلفات الحدائق

الصحف والمجالت والورق بجميع أنواعه وكذلك
الكرتون والورق المقوي.

كل ما ينمو في الحديقة ويلزم التخلص منه.

خشب األثاث

المخلفات الخشبية من األثاث المنزلي الداخلي ،وليست
من مخلفات البناء أو الترميم.

الخشب القديم A1 - A3

أنواع األخشاب الطبيعية غير المعالجة أو تلك تمت معالجتها
بمواد عضوية.

المواد الضارة بالبيئة أوالمسببة لمشاكل بيئية

النفايات الخطرة بيئيا ً مثل الدهانات والالكيه والورنيش
والمذيبات واألدوية القديمة والبطاريات المنزلية وبطاريات
السيارات والقلويات واألحماض والبخاخات.

المخلفات الضخمة

المخلفات الصخمة هي نفايات متبقية كبيرة الحجم.
وتعد النفايات ضخمة إذا كان حجمها ال يتناسب مع
حاوية نفايات متبقية ( 60لترً ا) على الرغم من تقطيعها
على نحو مقبول إلى أجزاء .المواد القابلة إلعادة التدوير
ال ُتع ُّد من المخلفات الضخمة.

النفايات المتبقية

المخلفات المنزلية  /النفايات المتبقية

وهي النفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها وليست من
النفايات الخطرة.

العبوات الخفيفة

جميع أنواع العبوات عدا الورقية والزجاجية .يرجى
فصل مكونات العبوة عن بعضها.

النفايات الخطرة

الخشب القديم A4

خشب يحتوي على مواد خطرة على البيئة (مثل المواد الحافظة
لألخشاب) أو تكون هذه المواد ملتصقة أو متشبثة به.

النفايات الزجاجية

العبوات الزجاجية مثل القوارير الزجاجية بال رهن،
والبرطمانات وزجاجات العطور .ال يوضع معها
أكواب الشرب أو أواني وأدوات المائدة.

المواد القابلة إلعادة التدوير  /إعادة التدوير

الخردة والنفايات المعدنية

النفايات العضوية

نفايات المواد الغذائية من المنازل .ويجب فصل المواد
البالستيكية أو الزجاجية أو المعدنية عنها.

الخدمات التي نقدمها لكم

أسئلة ونصائح
اطلب حاوية

يُرجى طلب حاوية النفايات المتبقية وحاوية النفايات
العضوية وحاوية النفايات الورقية من خالل االستمارة
الخاصة بنا .ويمكن تنزيلها من الموقع اإللكتروني
.www.awb-fds.de
ويمكن الحصول عليها أيضا من مبنى
البلدية ( )Rathausأو مركز استعالمات المواطنين
( )Bürgerinfoبمكتب إدراة المنطقة السكنية
(.)Landratsamt

ماذا إذا لم ُت َف َّرغ حاوية النفايات؟

يُرجى اإلبالغ عن ذلك من خالل ملء استمارة
اإلبالغ عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني
www.awb-fds.de

ماذا إذا لم ُي َف َّرغ الكيس األصفر؟

تتولى شركة  ،Remondis Süd GmbHالشريك التعاقدي
لألنظمة المزدوجة ،مسؤولية تجميع األكياس الصفراء
وتوزيعها.
رقم الهاتف0800 1223255 :

إذا كان لديكم المزيد من األسئلة
فاكتبوا لنا عبر الموقع اإللكتروني:
service@awb-fds.de

بيانات االتصال بنا هاتف ًيا:
من االثنين إلى األربعاء:
من الساعة  08:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 16:00

الخميس:
من الساعة  08:00حتى الساعة 12:00
من الساعة  14:00حتى الساعة 17:30

رقم الهاتف0800 9638527 :

الجمعة:
من الساعة  08:00حتى الساعة 12:30

