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موقعنا في كيمنتس:

يجيب مركز مشورة النفايات في المدينة الخاص بشركة ASR على أسئلتك حول 
التخلص من النفايات. 

شركة التنظيف والتخلص من النفايات بمدينة كيمنتس 

Blankenburgstraße 62·09114 Chemnitz
www.ASR-Chemnitz.de

مركز مشورة التخلص من النفايات
الهاتف 0371-4095-102

Abfallberatung@ASR-Chemnitz.de

خدمة العمالء
الهاتف 0371-4095-777

Kundenservice@ASR-Chemnitz.de

أوقات العمل:
من الساعة 08:30 حتى الساعة 12:00 االثنين واألربعاء والجمعة  

الثالثاء والخميس    من الساعة 08:30 حتى الساعة 18:00 

ASR – نتخلص من النفايات للمحافظة على نظافة كيمنتس

دليلك لفصل النفايات 
المنزلية

يوضع في الحاويات البرتقالية الخاصة بشركة 
:)ASR(

جميع أنواع المالبس  §
المنسوجات المنزلية )مفارش السرير، ومفارش  §

   الطاولة، والمناشف، والستائر، الخ.(
األلحفة والبطانيات الصوفية  §

أزواج األحذية  §

مالحظة:
يمكنك التخلص من المنسوجات القابلة إلعادة 
االستخدام وغير القابلة إلعادة االستخدام بعد 

وضعها بأكياس في حاويات النفايات.

ال يوضع في هذه الحاويات:

المالبس الجلدية والتي تحتوي على فراء،     §
واألحزمة    

مماسح التنظيف، وبقايا أقمشة الخياطة  §
السَجاد   §

الفَلين، والحصائر المطاطية  §
الزالجات، واألحذية ذات العجالت )باتيناج(،  §

   واألحذية المطاطية طويلة الساق، أحذية التزلج،
األحذية المضيئة  

حقائب اليد وحقائب السفر  §

المنسوجات المستعملة
توضع في حاويات الزجاج:

العبوات الزجاجية  §
)الزجاجات واألكواب الزجاجية التي تستخدم  

   مرة واحدة فقط( مصنفة حسب اللون، وفارغة
   وغير مغلقة

 

مالحظة:
يتم وضعها في الحاويات في األوقات التالية لتفادي 

اإلزعاج:
االثنين - الجمعة من الساعة 07:00 حتى الساعة 

20:00
الّسبت من الساعة 07:00 حتى الساعة 14:00

ال يوضع في حاويات الزجاج:

زجاج النوافذ وألواح الزجاج  §
زجاج المرآة والزجاج األمان )المقوى بأسالك(  §
المصابيح ولمبات الفلورسنت، واللمبات الموفرة  §

   للطاقة
األكواب المصنوعة من الزجاج والكريستال،  §

   والمزهريات، والّشظايا الزجاجية
الّزجاج المقاوم للحريق  §

السيراميك، والبورسلين، والفّخار  §
زجاجات االسترجاع  §
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يوضع في الحاويات الزرقاء:
مواد التعبئة الورقية والكرتون والورق المقّوى  §

الجرائد والمجالت  §
الكتيبات والنشرات والكتالوجات واألكياس  §

   الورقية
ورق التغليف  §

أوراق المخصصة للكتابة والطباعة    §
والكتب )التي تحتوي على مكونات ورقية فقط(  §

مالحظة:
يمكنك تسليم الصناديق كبيرة الحجم من الورق 

المقوى إلى مراكز إعادة التدوير.

ال يوضع في الحاويات الزرقاء:
بقايا ورق الحائط  §

األوراق المتسخة والمناديل  §
مناديل اليد، والمنتجات الورقية الصحية،  §

   والحفاضات
مجلدات الملفات ذات األجزاء المعدنية     §

وأغلفة الكتيبات والملفات  §
الورق المعالج بالشمع أو الورق المغلف والورق  §

   الحراري
علب الحليب وعلب المشروبات  §

يوضع في الحاويات الصفراء:
العبوات المصنوعة من البالستيك، والمعادن، 
والمواد الطبيعية، والمركبة، مثل الزجاجات 

البالستيكية لمنتجات غسل الصحون والغسيل، 
والعناية الشخصية

أكواب الزبادي  §
عبوات التغليف لألطعمة المجمدة  §

عبوات الستايروفوم  §
عبوات الحفظ، وأغطية الزجاجات  §

الشبكات المصنوعة من القطن، والصناديق  §
   الخشبية

علب الحليب وعلب المشروبات  §
رقائق األلومنيوم، وعلب إسبراي الّرش  §

 مالحظة:
يرجى تفريغ العبوات الخفيفة  بحرص مع عدم 

غسلها قبل التخلص منها
ينبغي وضع علب التغليف بأنواعها بشكل مسطح مع 

عدم تكديسها داخل بعضها البعض(
 

ال توضع في الحاويات الصفراء:
األشياء البالستيكية، والمعدنية باستثناء علب  §

   التغليف
األدوات المنزلية،  §

األلعاب المكسورة   
ألواح سقف الستايروفوم، ومخلفات البناء   §
زجاجات االسترجاع الخاصة بالمشروبات  §

§ الّزجاج والورق 
النفايات المتبقية، والمخلفات العضوّية   §

توضع في حاويات المخلفات العضوية:
بقايا الفاكهة والخضراوات وقشر المكسرات وقشر  §

   البيض
بقايا الّطعام  §

بقايا اللحوم والطعام المطبوخ  §
)الكميات المنزلية المعتادة(  

رواسب القهوة، وفالتر القهوة، والشاي، وأكياس  §
   الشاي

قشر الفواكه االستوائية   §
مخلفات النباتات، والزهور المقطوفة، والثمار  §

   المتساقطة
مخلفات قص العشب والشجر، والشجيرات،   §

   وأوراق األشجار
الريش، والشعر، وفضالت الحيوانات الصغيرة  §
)من الحيوانات األليفة العاشبة، القابلة للتحلل(  

 

مالحظة: 
الّرجاء عدم استخدام أي نوع من األكياس البالستيكية 

توضع النفايات العضوية الّرطبة بورق المطبخ أو 
الجرائد ثم يتم الّتخلص منها

 

ال يوضع في حاويات المخلفات العضوية:
األكياس وعلب التغليف البالستيكية، والبالستيك  §

   العضوي
األغذية المعلبة  §

الزجاج، والقمامة، والحفاضات، والحجارة  §
أعقاب سجائر، وأكياس المكنسة الكهربائية )بقايا  §

   الكنس(
فضالت القطط والكالب  §

فحم الشواء، والرماد، والخشب  §
الحيوانات األليفة وحيوانات المزرعة والحيوانات  §

   البرية المّيتة

يوضع في حاويات النفايات المتبقية:
الّرماد )بارًدا(، القمامة   §

محتويات منفضة السجائر  
الصور الفوتوغرافية، والشرائح، واألشرطة  §

   السينمائية
إطارات الّدراجات، وبقايا المطاط والجلود   §

األطباق، والسيراميك، وزجاج المرآة،  §
   والمصابيح الكهربائية

مستلزمات النظافة، وكمامات الفم واألنف،  §
   والفحوصات المنزلية السريعة، والحفاضات 

فضالت القطط والكالب، وفضالت الحيوانات  §
   األليفة آكلة اللحوم

الملصقات، وجلد السجق  §
بقايا ورق الحائط، وأكياس المكنسة الكهربائية  §

الضمادات، وعلب التغليف المتسخة  §

مالحظة:
يمكنك استعمال أكياس خاصة بحاوية النفايات 

المتبقية مقابل رسوم عند التخلص من كميات كبيرة 
من النفايات.

ال توضع في حاويات النفايات المتبقية:
النفايات كبيرة الحجم، وأجزاء المركبات  §
النفايات الخطرة، والبطاريات، والمراكم  §

األجهزة الكهربائية واإللكترونية  §
مخلفات البناء  §

النفايات القابلة إلعادة التدوير  §

الورق العبوات الخفيفة المخَلفات العضوية النفايات المتبقية


