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الحاويات المشتركة
أيام العمل من 7 - 20

ورق األلومنيوم، علب األلومنيوم
جرادل الطالء )فارغة(
قوارير )من البالستيك(
ورق تغليف )بالستيك(

أكواب الزبادي
تغليفات وعلب القهوة )البن(

سدادات من الفلين
أقداح منتجات األلبان
أكياس اللبن الحليب

أكياس البالستيك
أكياس العصير

معلبات الورق المقوى ̎ تترا ̎
األنابيب الصغيرة

تغليفات الحزم
علب الصفيح البيضاء

الكيس األصفر
علب وتغليف المبيعات

الورق القديم
مظاريف الخطابات )وذات الشباك(

منشو ر ا ت الدعاية
الكتب

المطبوعات
الورق 
كرتون 
الكتالو

أكياس السكر والطحين )الدقيق(
رق  

ورق الكتا
اد   

أوراق الصحف والمجالت

حاويات 
الورق العا

البرميل األزرق
مواعيد الجمع مذكورة فى نتيجة

 جمع القمامة

زرع ونباتات البلكون
علب البيض وأطباق الفاكهة من نشارة

األخشاب )كرتون مقّطع(
قشور البيض

األتر
م فضالت 

فضالت الفواكه والفواكه الفاسدة

 والر
قطع فروع األسوار من الشجر

األصواف 
ة فلتر )مرشح( 

سبخ الحيوانات الصغيرة
أوراق الشجر

قشور البرتقال
فضالت النباتات من الفاكهة والخضروات

أنواع الورق الماص مثل أكياس الفلتر
والمناديل الورق وورق المطبخ أو الفوط

الورق )البيضاء(
كسر فروع األشجار

األشياء الفاسدة والعفنة

برميل المواد الحيوية
)بيو( برميل بقايا النفايات

الرماد )البارد(
أسطوانات صغيرة، كاسيت تسجيل

والعات اإلستعمال المؤقت
ورق تغليف اللحم او الجبن

صور فوتوغرافية، صور نيجاتيف
لمبات اإلنارة

المطاط
مواد النظافة والعناية بالجسم
مواد الرش الخاصة بالقطط

الكناسة
العظام

ورق الكربون
كبود وسيلة منع الحمل

أنابيب أقالم الحبر الجاف
الجلود

خرق قطع القماش
األدو

األسطوانات الموسيقية
أدوات الكتابة
الفوط الورق

أكياس المكانس الكهربائية
فضالت قطع القماش

المناديل الورق
الشمع

الحفاظات
فرش األسنان

أعقاب    السجائر

قائمة فصل النفاية
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ملحوظ
ال يجب وضع التغليفات والعلب المصنوعة
من الورق، بل توضع فى البرميل األزرق 

أو الحاويات المشتركة أو فى ساحات
جمع مواد إعادة التصنيع !

ملحوظ
إستخدمـوا البرميـل األزرق  المتوفر من مركز
جمع النفاية فى أولم، والموجـــود فى مراكــــو
التجميــــع المشتركـة أو فى سـاحــة إعــــــادة

التصنيـــــع!

ملحوظ
نرجو تغلــف فضــالت المطبــخ فى أكياس 

من الـورق أو  أورق الصحـف، وغيــر  
مسـمــوح بإستعمال األكياس البالستيـك  أو 

األكياس التى تستخدم بعد ذلك فى دورة
 اإلعادة فى السبـخ. 
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فى جميع ساحات تجميع مواد إعادة 

مصابيح اإلنارة بتفريغ الغاز والمصابيح الموفرة للطاقة  
:LED

مثل: أنابيب النيون، والمصابيح الموفرة للطاقة، والهالوجين 

األجهزة المنزلية الصغيـرة :
مثل: المكانس الكهربائيـة،  المكاوي ، جهاز التوستر،

المقـالة الكهربائية، جهاز تجهيز القهوة، جهاز تجفيف الشعر،
ساعة التنبيه، السكاكين الكهربائية، ساعات اليـد،  اللعــب

الكهربائيــة ،  الطابعــة، "جهاز "سكانر"،  كومبيوتر، تليفون،
جهاز الرد على المكالمات، جهاز التصويـر، الراديـو،

"HiFi" الكاميرا، أجهزة الموسيقي

:Grimmelfingen فقط فى

األجهــزة المنزليــة الكبيــــرة:
مثل: غساالت المالبس وغساالت األطباق، أجهزة تجفيف    

المالبس بتصريف الهواء، مواقد الطبـخ، الدفايات الكهربائية،     
أجهزة تخزين االحرارة ليــال )المغطاة(،...

البر
فريزر̎ ، نشافات المالبس ة التجميــد ̎ ت وأ مثل: الثال

التى تعمل بالتكثيف، مضخـات التسخيــن،...

ساحة مخلفات الحدا

مخلفات الحدائق التى تحتوي على األخشاب
قطع األشجار والشجيرات واألسوار سمك األصابع

على األقل )بأو ا رقها أيضا(
جذوع الجذور )حتى سمك 20 سنتيمترا(

مخلفات الحدائق التى ال تحتوي على األخشاب
األعشاب وأوراق األشجار

نباتات الخضروات، الزهور
فروع تنسيق األسوار والزهور واللبالب

: ساعات ا
ساحة مواد إعادة ا وساحة مخلفات الحدائق

Grimmelfingen
االثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة، السبت: من الساعة 9 – 18

من 13 – 18 األربعاء: 
Böfingen, Eselsberg

السبت: 9-18  االثنين - الجمعة: من الساعة 14 – 18  

Eppingen )فقط فى ساحة مواد إعادة التصنيع( Einsingen
Donaustetten, Jungingen )فقط ساحة مخلفات الحدائق( Wiblingen

من الساعة 16 – 18 اإلثنين، الثالثاء، الخميس، الجمعة: 
مغلق    السبت: من الساعة 10 – 16 األربعاء: 

حاو المالبس القديمة/ األحذية
فى أيام العمل من الساعة 7 صباحا حتى 20 مساء

المالبس، فراش السراير وأقمشة التدبير المنزلي، األلحفة
المحشوة بالريش، األحذية )زوج األحذية(،

فقط الصالحة لإلستعمال والنظيفة، وليس فضالت القماش

ساحة إعادة دورة التصنيع

البطاريات
طوب ودبش المباني

الكتب
DVDو CD إسطوانات صغيرة

األتربة
مواد الطالء والدهان *
النوافذ)على األكثر 5(

الدهون
الزجاج

التليفون المحمول
مواد التنظيف المنز

الخشب ومواد العناية بالخشب
األسالك والكوابل

سيرا ميك )األطباق الصيني(
مواد اللصق
المالبس

سدادات الفلين

البالستيك والمواد الصناعية
محاليل الغسيل *
التغليفات الخفيفة

لمبات الفلورسنت )نيون(
المحاليل ومواد التخيف *

المعادن
مزيل طالء األظافر *

الورق )المموج( الكرتون
األحماض

الخردة
األحذ

دهون وزيوت الطعام
األشياء القديمة بحجم كبير

مواد وسوائل الرش
قطع رغاوي „ستيروبور“

ورق الحائط
خرطوشة بودرة الطا

أيام األسبوع من الساعة 7 صباحا حتى 20 
الثامنة مساء

القارورات الزرقاء والصفراء الزجاج البنّي  
والحمراء توضع فى الحاويات الزجاج األخضر  
الخض ا رء الخاصة بالزجاج الزجاج األبيض  

إلثنين، الثالثاء، الخميس: من الساعة 16 - 18

القمامة التى يمكن تسليمها تكون فقط بالكميات العادية باإلستعمال المنزلي 
* تسلم األشياء المعوقة لرميها فقط فى أربطة مكتوب عليه بياناتها. تقبل فقط فى 

.Grimmelfingen مركز التجميع فى

قائمة فصل النفاية

 

ة التبر يد: ادات أو أ

لوحـات تجميع الطاقة الشمسية "فوتوفولتائك"

ساحات مخلفات الحدائق مغلقة Eggingen  و Wiblingen في يناير + فبراير + ديسمبر

أجهزة التلفاز والشاشات
مثل:  شاشات تلفاز، أجهزة تليفزيون، أجهزة كمبوتر محمولة، 

شاشات، حواسيب محمولة،...


