
   صندوق بقايا النفايات الرمادي  صندوق النفايات العضوية البني  صندوق قمامة األوراق األزرق

فصل القاممة – هل تعرف كيف؟

هنا: رميه  يمكن  هذا 

–  الصحف، المجالت، الكتالوجات، الكتيبات
الجوابات، ظروف الجوابات  –

–  االستمارات، أوراق الكمبيوتر
–  دفاتر التمارين المدرسية، الكتب دون أغلفة

صناديق الورق المقوى المطوية، ورق التغليف دوت شريط الصق  –
–  األكياس الورقية النظيفة

العبوات الورقية  –

هنا:  رميه  يمكن  ال  هذا 

yاألوراق القذرة أو المطلية -< يرجى رميها في صندوق بقايا النفايا  –
yأوراق الشمع -< يرجى رميها في صندوق بقايا النفايا  – 

–  الرقائق -< يرجى رميها في صندوق بقايا النفايات
–  ورق الكربون -< يرجى رميه في صندوق بقايا النفايات

–  بقايا ورق الحائط -< يرجى رميها في صندوق بقايا النفايات
–  عبوات اللبن والمشروبات )الكرتون(، كذلك أكواب الزبادي والقشدة المغلفة 

-< يرجى إرسالها إعادة التدوير  

هنا:  رميه  يمكن  هذا 

–  أكياس المكنسة الكهربائية، نفايات الطرق، الرماد، عقب السجائر
–  قمامة القطط والحيوانات الصغيرة

–  أوراق التلوين، بقايا السجاد، ورق الحائط
–  الحفاظات واألوراق الصحية

 –  األلوان المجففة -< المعبأة في أكياس
األوراق القذرة أو المطلية وأوراق

األوراق القذرة أو المطلية وأوراق الشمع و ورق الكربون  –

هنا:  رميه  يمكن  ال  هذا 

–  العبوات المعدنية، الزجاج والبالستيك -< يرجى إرسالها إلى مراكز إعادة 
التدوير

–  األجهزة الكهربائية الصغيرة، والنفايات ذات الحجم الكبير، والخردة المعدنية 
 ونفايات

الهدم -< يرجى إرسالها إلى مراكز إعادة التدوير
–  المواد المضرة مثل األنابيب الفلورية، والمصابيح الموفرة للطاقة، الدهانات، 
والمذيبات، والبطاريات، وبطاريات الشحن -< يرجى إرسالها إلى المراكز 

 المتحركة الستقبال السموم، أو إلى مراكز إعادة التدوير
عبوات اللبن والمشروبات )الكرتون(، كذلك أكواب الزبادي والقشدة المغلفة -< 

يرجى إرسالها إلى إعادة التدوير
–  المالبس القديمة في حالة جيدة -< يرجى إرسالها إلى حاوية المالبس القديمة 

البرتقالية

هنا:  رميه  يمكن  هذا 

–  بقايا الخضروات والسلطات والفواكه )نيئة ومطبوخة(
–  بقايا اللحم والسمك )نيئة ومطبوخة(

–  قشر البطاطس والبيض والجوز والفواكه
–  الخبز والمخبوزات )القديمة(

بقايا القهوة، مرشحات القهوة، حبات القهوة  –
الزهور والنباتات )دون أصيص( تربة زراعة الزهور  –

–  األوراق والعشب واألشجار والشجيرات المقطوعة
–  ورق الصحف وورق المطبخ بكميات قليلة المتصاص الرطوبة

هنا:  رميه  يمكن  ال  هذا 

األكياس البالستيكية، أكياس القمامة السمادية  –
الزجاج   –

–  األوراق الصحية، الحفاضات 
الرماد  –

قمامة القطط والحيوانات الصغيرة   –
–  أشجار عيد الميالد -< يرجى إرسالها إلى مراكز إعادة التدوير

–  األشجار / الشجيرات الضخمة، القش في الحدائق ذات الملكية الخاصة -< 
مركز المعلومات الصفحة الخلفية

–  األحجار ونفايات الهدم -< يرجى إرسالها إلى مراكز إعادة التدوير )الحد 
األقصى 0.1 متر مكعب(
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المعلومات من  لمزيد 

مركز المعلومات: الهاتف 96200-233-089  
من االثنين حتى الخميس 8-4 عصًرا   

الجمعة 8-2 ظهًرا   
تليفاكس 31215-2333   

awm@muenchen.de   

Abfallwirtschaftsbetrieb München  
Georg-Brauchle-Ring 29   

80992 München   
www.awm-muenchen.de  

 هل لديك أسئلة أخرى؟ 
نحن يسعدنا الرد على 

استفساراتك.

لناشر ا

Abfallwirtschaftsbetrieb München 
Georg-Brauchle-Ring 29 

80992 München 
RED GmbH, München/Krailing :تصميم 

Bavaria-Druck GmbH, München :طباعة 
نشر بتاريخ: مارس  2022

 تم طباعته باستخدام ورق إعادة تدوير بنسبة 100%

www.awm-muenchen.de

   صندوق النفايات العضوية البني

–  إلزق صندوق النفايات العضوية ببعض ورق الصحف -< هذا يساعد على 
مزيد من النظافة والقليل من الرطوبة في الصندوق.

–  يرجى عدم التخلص من األكياس البالستيكية في صندوق النفايات العضوية 
-< البالستيك ليس سماًد.

–  يرجى بقدر اإلمكان إلقاء الحشيش وهو جاف في صندوق النفايات العضوية.

–  في شهور الصيف الحارة برجى وضع صندوق النفايات العضوية في مكان 
بارد مظلل.

–  في ألمانيا يتم إلقاء العديد من المواد الغذائية التي ال تزال صالحة لألكل دون 
انتباه في صناديق القمامة. لذا تأكد من أنك ترمي فقط بقايا الطعام التي ال 

يمكن تداولها في صندوق النفايات العضوية.

هكذا تصير األرض في ميونخ بعد استخدام نفايات ميونخ العضوية

  صندوق قمامة األوراق األزرق

–  قم بتجزئة أو ثني الكرتون
–  stikقم بإبعاد أجزاء العبوات الغير مصنوعة من الورق )المقابض البالستيكية، 

شريط اللصق(
–  يتم إدخال الورق بالكامل في الصندوق وإال سيصير مبلاًل ولن يمكن إعادة 

تدويره
–  األوراق التي ال يمكن رميها في صندوق قمامة األوراق بسبب حماية البيانات، 

يتم إرسالها إلى شركات نفي الورق
 

   صندوق بقايات النفايات الرمادي

Jإذا كانت تتراكم عندك على سبيل المثال المزيد من القمامات التي 
نفايات. فإنه يرجى استعمال أكياس القمامة  ا ال اي ال تناسب صندوق بق

ًرا. يتضمن السعر 8 يورو للوحدة إزالة  ت الرمادية. يتحمل الكيس الواحد 70 ل
نفايات والتخلص منها. يرجى ربط األكياس ووضعها إلى جوار صندوق  ال

.y.نفايات ا ال اي ق ب

هنا يمكن شراء أكياس القمامة الرمادية:
بنكية( –  في مركز معلومات إدارة المخلفات )فقط الدفع ببطاقات السحب ال

بنكية( –  في مراكز إعادة التدوير  )فقط الدفع ببطاقات السحب ال
بلدية في مارين بالتس )دفع  –   في مركز معلومات المدينة وفي مبنى ال

 نقدي فقط(
العنوان ومواعيد العمل -< مركز المعلومات

فصل القاممة – هل تعرف كيف؟

يمكنك الحصول على كتيبات إدارة المخلفات في ميونخ إما في شبكة 
بلدية، أو مباشرة  اإلنترنت، أو في مركز معلومات المدينة، أو في مبنى ال

في مركز إدارة المخلفات.


