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 فصل القمامة في مدینة نورنبیرغ

البرامیل الرمادیة لبقایا 
 القمامة

البرامیل الرمادیة ذات 
الغطاء األخضر للمخلفات 

 العضویة

الحاویة الرمادیة 
 بعبوات/ غطاء أصفر

البرامیل الزرقاء 
واألوراق األوراق، 

 المقواة، والكرتون

 المواد الضارة الصغیرة

 الصحون  
 المصابیح 
 المستلزمات الصحیة 
 (مستعملة) فضالت القطط 
 النفایات 
 حماالت المالبس 
  أسرة الحیوانات الصغیرة

 (مستعمل)
 (بارد) رماد فحم 
 أشرطة الكاسیت 
 الماسحات 
 شظایا المرایات 
 المكانس الكھربائیة أجربة 
  الحائطبقایا ورق 
  المنتجات الحیوانیة (مثل

السجق، واللحم، واألسماك، 
والعظام، واألجھزة) وبقایا 
الوجبات التي تحتوي على 

 مثل ھذه المكونات
 األوراق المتسخة 
 شرائط الفیدیو 
 الحفاظات 
 فرشاة األسنان 
  ،أعقاب السجائر، والرماد 

 وغیر ذلك من بقایا القمامة
 

 قشر البیض 
 المخلفات النباتیة 
 لجبنا 
 فالتر القھوة 
 مخلفات الفواكھ 
 (النباتیة فقط) بقایا الطعام 
 أكیاس الشاي 
 أوراق المطبخ المتسخة 
 

 مخلفات الحدائق فقط بكمیات
 صغیرة

 
قم بتعبئة مخلفاتك العضویة في 

أوراق أو  أكیاس للقمامة العضویة
وبذلك تبقى البرامیل الجرائد. 

 العضویة نظیفة
 

 سایكألا عضت ال
 ةعونصملاو ةیكیتسالبلا
 ّيوضعلا كیتسالبلا نم

 يف ةیوضعلا تایافنلا عم
 ؛ةیوضعلا داوملا ةیواح
 نكُمی ال كیتسالبلا نأل

 !هدیمست
 

 المستخدمة الفارغةالعبوات 
المصنوعة من البالستیك، والمعادن، 

 ومواد التعبئة المركبة، مثل:
 أشرطة العقاقیر الطبیة 
  ،والعبوات، األغطیة والقشرات

 والرقائق من األلومنیوم
 أوعیة وعبوات الكریم 
 زجاجات ھالم االستحمام والشامبو 
 أكیاس التسوق 
 أفالم التغلیف 
 عبوات المثلجات 
 جرادل البویات 
 أفالم التغطیة 
 عبوات المشروبات والمعلبات 
 علب الزبادي والكوارك 
 عبوات القھوة المفرغة 
 أغطیة الزجاجات 
 زجاجات المنظفات 
 عبوات اللبن والعصائر 
 أغلفة الشیكوالتة 
 عبوات الرشاش 
 عبوات البولیسترین 
 (معجون األسنان، والمراھم) أنابیب 

 

 Hofmann شركة 
 37 43 100/  0800ھاتف: 

www.hofmann-denkt.de 
 

، النظیفةفقط لألوراق 
واألوراق المقواة والكرتون 

 ، مثل:غیر المتسخة
 
  الكتب التي لیس بھا غالف

 صلب
 الكرتون 
 الكتالوجات 
 علبة شیكوالتة الموسلي  
 الورق المقوى 
 كراتین الملح 
 كراسات الكتابة 
 أوراق الكتابة 
  كتیبات الجیب دون حافة

 بالستیكیة
 المجالت 
 الجرائد 

 

 األوراق غیر
 المغطاة

 

 Hofmann شركة
-0911/230ھاتف: 

8140 / -8110 
ASN-

Abfallbehaelterverw
altung@stadt.nuern

berg.de  
 

 منظفات الفرن 
  ،المواد الكیمیائیة (األحماض

والقلویات، ومخففات النترو، 
 والكحوالت، والتربتین)

 الدھانات ومواد الطالء 
 المبیدات الحشریة 
 السماد النباتي 
  /الزئبق (مقیاس الحرارة

 للمفاتیح الكھربیة)
 

 المواعید واألماكن
 3232-0911/231ھاتف: 

www.asn.nuernberg.de 
 

 ال یمكن قبول:
 الزیوت القدیمة 

  تسلم لدى التاجر
 سبستوس/إیترنیتألا 

تسلم لدى مكاتب مقالب 
 القمامة,

 بمارتفیج رقم 201
 طالء التشتت 

في صنادیق الطالء محكمة 
اإلغالق توضع في برامیل 

 القمامة بمراكز إعادة التدویر
 طفایة الحریق 

 مصنع األجھزة ملزم باستالمھا

نقاط تجمیع مخلفات 
 الحدائق

حاویات المالبس  حاویة الزجاج القدیم مراكز إعادة التدویر
 القدیمة

 بیانات االتصال

 بقایا تقلیم األشجار 
 مخلفات األشجار 
  أوراق النباتات الساقطة من

 الشجر
 قطع الحشائش 
 قطع الشجیرات 
 

 :مھمةمالحظات 
  خذ حقائب النقل والحقائب

البالستیكیة والكرتون 
واألسالك أو الخیوط معك 

 مرة أخرى
  :متران أقصى كمیة تورید

 یومی�ا مكعبان
  وتورید جذوع وفروع

الشجر، وجذور النباتات 
 15تكون فقط بقطر أقصاه 

 سم بحد أقصى
 

  المقرات ومواعید العمل
 3232-0911/231ھاتف: 

www.asn.nuernberg.de 
 

 المخلفات المنزلیة المعتادة
 الكمیات

 البطاریات 
 نفایات الھدم 
 دھون وزیوت الشواء والقلي 
 األسطوانات المدمجة 
 المصابیح الموفرة للطاقة 
 األجھزة الكھربائیة 
 مخلفات الحدائق 
 الزجاج 
 البالستیك الصلب 
 الخشب/األلواح الخشبیة 
 أنابیب اإلضاءة الفلوریة 
 المعادن 
 الورق، والورق المقوى، والكرتون 
 عجالت السیارات الخاصة 
 النفایات ذات الحجم الكبیر 
 (الفارغة) عبوات الرشاش 
  لالستخدام)األنسجة (القابلة 
 األبواب مع اإلطارات كذلك، وغیر 
 ذلك من المواد القابلة للتدویر 

 

  المقرات ومواعید العمل
 3232-0911/231ھاتف: 

www.asn.nuernberg.de 
 

 زجاجات حفظ 
  الزجاجات المصنوعة من الزجاج

(للنبیذ، والمشروبات الروحانیة، 
 والعصائر)

 زجاجات أدویة السعال 
 زجاجات المعلبات 
  زجاجات العطور المصنوعة من 

من زجاجات  الزجاج وغیر ذلك
 التعبئة

 

من فضلك قم بالفصل وفقًا للون 
الزجاجات الزرقاء، والحمراء، الزجاجة. 

الحاویات   والملونة توضع في
 المخصصة للزجاجات الخضراء

 

 ال توضع في حاویات الزجاج القدیم
  الزجاجات الرصاصیة مثل طفایات

  السجائر
 الزجاج السلكي، والمسطح، والمركب 
  الزجاج المقاوم للحرارة (الزجاج

 الملبد، وصحون المایكروویف)
  المصابیح الكھربائیة، والمصابیح

 الموفرة للطاقة، والمصابیح الفلوریة
 البورسلین / المواد السیرامیكیة 
 المرآة 
 زجاجات الشرب 

 بیاضات األسرة 
 األغطیة 
 األسرة الریشیة 
  المنزلیة، مثل المفروشات

 فوط الحمامات
 القبعات، وقفازات الید  
 المالبس 
  األحذیة النظیفة سھلة

 الحمل
 الشنط 
 الستائر 

 

المالبس القدیمة في  عبِّئ
أكیاس/ حقائب، وقم 

بربط كل زوجین من 
 مااألحذیة مع بعضھ

 البعض.
 

ال یوضع في حاویات المالبس 
 القدیمة:

 المخدات 
  ،بقایا الصوف أو األقمشة

  قصاصات األنسجة أو
 السلع المبللة أو المتسخة 
 السجاد 

 المشورات حول النفایات
 ,3232-0911/231ھاتف: 

-2452 ,-4033 ,-4677,-
4097 ,-4013 

 التخلص من القمامة
 2594-0911/231 ھاتف:

التخلص من النفایات ذات الحجم  
 الكبیر

 2593-0911/231ھاتف: 
 4717-0911/231فاكس: 

 إدارة الحاویات
 ,4024-0911/231ھاتف: 

-4014 
 6699-0911/231فاكس: 

 مستودعات القمامة
 78024-0911/231ھاتف: 

إیداع النفایات بسرعة على 
 األراضي العامة

 5911-0911/231ھاتف: 
برید إلكتروني: 

asn@stadt.nuernberg.de 
الموقع اإللكتروني: 

www.asn.nuernberg.de 

Stand: August 2022 
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