
   جمع النفايات البيولوجية

 

يتم جمع النفايات العضوية بشكل منفصل في جميع البلديات األعضاء في  1999منذ نهاية عام 

رابطة جمع النفايات. بحيث كل بقعة أرض تحصل باإلضافة إلى حاوية القمامة المتبقية على 

استخدام جميع النفايات العضوية ألغراض حاوية أخرى لجمع القمامة العضوية. في حالة 

زراعية، يمكن تقديم طلب خطي لإلعفاء من حاوية النفايات العضوية.  تشمل حاويات النفايات 

العضوية جميع المخلفات القابلة للتحلّل من البيت والحديقة.  يتم تفريغ حاويات النفايات 

 بقية. يوما بالتناوب مع حاويات النفايات المت 14العضوية كل 

يمكن العثور على مواعيد التفريغ الخاصة بالحاويات العضوية في تقويم النفايات أو االتصال 

 . بالبلدية المحلية

 

إلى حاوية النفايات العضويةال ينتمي   
 

إلى حاوية النفايات العضويةينتمي   

 العبوات البالستيكية والمعدنية والزجاجية •
 الرمل، الحجربقايا كنس الرصيف/ الشارع،  •
 أكياس المكنسة الكهربائية •

 الحجر، مخلفات البناء •
 الرماد، أعقاب السجائر •
 حفاضات، السدادات القطنية، ضمادات •

 النفايات الخطرة  •
 المواد الغذائية من مصانع المطاعم والمقاصف •

 مخلفات الخشب المعالج •
 

نفايات الحديقة القابلة للتحويل إلى سماد  •

 عضوي
 العشب، أوراق الشجرقطع بقايا  -

 بقايا قطع الشجر، الشجيرات والتحوطات -
 الورود ونباتات الزينة بدون تربة-
قطع النباتات المنزلية، دون تربة ودون  -

 المزهرية
نفايات المطبخ القابلة للتحويل إلى سماد  •

 عضوي
بقايا الخضار، الفواكه والسلطات )وثمار  -

 الحمضيات أيضا(  
 وأكياس التصفيةبقايا القهوة    -
 بقايا وأكياس الشاي -

 بقايا األكل والوجبات -
 الخبز والكعك اليابس -

 قشور البطاطس، البيض والجوز -
 مناديل المطبخ المستعملة -

 المناديل الورقية -

 

العضوية. األكياس وضع نفايات المطبخ القابلة للتسميد في أكياس بالستيكية قبل رميها في حاوية النفايات  عدمالرجاء 

البالستيكية تسبب مشاكل في معالجة النفايات البيولوجية. الرجاء أيضا عدم استعمال األكياس البالستيكية المدعوة بأنها 

عضوية، هذه األخيرة تسبب كذلك مشاكل عند المعالجة، نظرا إلنها ال تتحلل قبل وصولها لمركز إعادة التدوير وبالتالي 

بإمكان الجهاز التمييز بين كيس بالستيكي قابل للتسميد وكيس بالستيكي حقيقي. بدل من األكياس  يجب فرزها. ألن ليس

 البالستكية يمكن لّف النفايات المبللة في ورق الجرائد. 

في  تعليمات الطي)يمكن صنع كيس للنفايات البيولوجية من جرائد قديمة في بضع خطوات بسيطة فقط. باستطاعتكم إيجاد 

 ( .ائح وحيل" ضمن عنصر قائمة "الخدمة" النفايات المبللةفئة "نص

 : ال توجد رسوم إضافية لحاوية النفايات العضوية. نظرا إلنها تمول من حجم رسوم جمع النفايات المنزلية.مالحظه

 

 

 



  جمع األوراق المستعملة                          

 مدن والبلديات في حاويات منفصلة والتي تسمى  ، يتم جمع نفايات الورق في جميع ال2005منذ عام 

لتر مع الصق أزرق وغطاء أزرق كل قطعة  240"حاوية األوراق". يتعلق األمر بوعاء تبلغ سعته 

 أرض متصلة بخدمة النفايات تحصل على حاوية األوراق المستعملة.

وراق المستعملة. لتر بحاوية األ 360لتر و240، لتر 120تستكمل كل حاوية النفايات المتبقية 

 )باستثناء أوعية االستبدال عند إلغاء حاوية النفايات العضوية(.

حاويات األوراق المستعملة  3لتر تصل قدرة استيعابها إلى  660أوعية النفايات التي تبلغ سعتها 

ها حاويات األوراق أو عند الطلب يمكن استكمال 5لتر بإمكانها استيعاب 1100واألوعية تبلغ سعتها   

 .1100بحاوية أوراق سعة   

 أسابيع. 4يتم تفريغ حاوية األوراق المستعملة كل 

االتصال بالبلدية أو ي تقويم النفايات يمكن العثور على مواعيد التفريغ الخاصة بالنفايات الورقية ف

 . يمكنك أيًضا تسليم الورق المستعمل في مستودعات إعادة التدوير.المحلية

األوراق المستعملةحاوية إلى  ينتميال   
 

األوراق المستعملةإلى حاوية  ينتمي  

 أوراق متسخة جدا )نفايات متبقية(• 

 أوراق الجدران المنفصلة )النفايات المتبقية(• 

 ورق الفحم والنظافة )النفايات المتبقية(• 

 صحف، مجالت، كتيبات• 

 الكتالوجات والدالئل• 

 صناديق الكرتون قابلة للطي• 

 اق الكتابة وأوراق الحاسوبأور• 

 عبوات الورق والكرتون• 
 

 

)األوراق المغلفة بالبالستيك أو المعدن، مثل أكياس الحليب والعصير، علب القهوة، ورق األلمنيوم، إلخ. تنتمي إلى الكيس 

 (األصفر.

 جمع النفايات المنزلية.: ال توجد رسوم إضافية لصندوق األوراق المستعملة. نظرا إلنها تمول من حجم رسوم مالحظه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الكيس األصفر/ الحاوية الصفراء

 

أسابيع. يمكن العثور على مواعيد التفريغ الخاصة  4يتم نقل الكيس األصفر/ الحاوية الصفراء بانتظام كل 

 .بالبلدية المحليةأو االتصال تقويم النفايات بالنفايات الورقية في 

 للحصول الحاوية الصفراء عند إدارة المدينة أو الجماعة المحلية.يمكنك تقديم طلب 

 

الحاوية الصفراء ال ينتمي   
 

الحاوية الصفراءإلى  ينتمي  

 الورق والكرتون )= جمع الورق المستعملة(• 
 الزجاج )= حاوية الزجاج(• 
 العبوات بالمحتويات المتبقية )= النفايات المتبقية(• 

 المحتوية على ملوثات )= النفايات الخطرة(مغلفات السلع • 
 جدا )= النفايات المتبقية( العبوات الملوثة• 
النفايات األخرى من غير التغليف )حتى وإن كانت • 

 مصنوعة من نفس المواد المستخدمة في التعبئة(

 

 مغلفات/عبوات من:
)العلب والحاويات المعدنية المماثلة مثل النقانق  المعادن• 

 وعلب المشروبات(والسمك 

 )رقائق األلومنيوم، أوعية الوجبات، إلخ.( األلومنيوم• 
)الزجاجات البالستيكية، األكواب البالستيكية،  البالستيك• 

 اللفائف البالستيكية، البولسترين واللدائن األخرى(
 المواد المركبة )الحليب وأكياس العصير( •

 

 

 المشتراة مع الرهنة )القابلة لإلرجاع( إلى البائع: يجب إرجاع القار ورات مالحظة

يمكن للمواطنين في مقاطعة فولدا االختيار بين استخدام األكياس الصفراء أو الحاويات الصفراء لجمع نفايات. إذا كان حجم 

التفريغ. يرجى  األطنان الصفراء غير كاٍف، يمكن استعمال األكياس الصفراء ووضعها إلى جانب الحاوية الصفراء عند موعد

عدم استعمال األكياس الصفراء المجانية للجمع الداخلي ووضعها الحقا في الحاوية الصفراء. وضع الكيس األصفر في الحاوية 

 الصفراء ال يناسب معايير النظام.

باألنظمة  )ما يسمى فيما يخص تفريغ األكياس/ الحاويات الصفراء في منطقة فولدا. تم تسليم مهمة جمع نفايات التغليف

. إذا كان " Knettenbrech + Gurdulic Service GmbH & Co KG"شركة  2017منذ سنة   المزدوجة(

   Knettenbrech + Gurdulicلديك مشاكل مع تفريغ األكياس/ الحاويات الصفراء يرجى االتصال مباشرة بشركة   

Service GmbH & Co KG  06 61 /6006 – 78 -78   :رقم الهاتف  

ألنظمة "ا)ما يسمى ب التغليفنفايات جمع أصفر من قبل ناقالت الكيس الصفراء /  الحاوية: يتم تمويل مالحظة

"(. يجب على جميع شركات تصنيع العبوات دفع رسوم ترخيص لشركات النظام المعنية اعتماداً على حجم المزدوجة

 راء".ووزن ومواد التغليف. مثال على عالمة الترخيص هو "النقطة الخض

 

 

 

 

 

 

 

 



 تفريغ النفايات المنزلية                                

في كل قطعة أرض يتم تفريغ حاويات النفايات المتبقية بانتظام من طرف شركة إدارة النفايات. هناك 

 لتر. 1100لتر أو  660لتر،  360لتر،  240لتر،  120حاويات بسعة 

التأكد من أن الحاوية المراد  . من خاللها يتم في كل عملية تفريغكل حاوية تحتوي على عالمة إلكترونية

 تفريغها مسجلة في بلدية المدينة، وأن تفريغها مرخص به.  وذلك لتفادي أعمال مخالفة عند المعالجة.

حاوية النفايات المتبقية هي فقط للنفايات التي ال يمكن إعادة تدويرها. جميع أنواع النفايات التي تنمي 

نظام جمع آخر )النفايات العضوية، األوراق المستعملة، األغلفة، األجهزة اإللكترونية، بقايا  إلى

 البناء، إلخ(.

لتجنب مشاكل في التفريغ مستقبال، يجب التحقق بشكل دوري من الرمز الشريطي )الباركود( 

 الحاوية وفاصل التفريغ.الموجود على جانب الحاوية. للتأكد من صحة معطيات الموقع، نوع وحجم 

في حالة وجود تباينات أو اختالفات في أحجام حاويات النفايات أو عملية التفريغ، يجب إبالغ المدينة / السلطة المحلية 

 المعنية على الفور من أجل إجراء تعديل في أقرب وقت ممكن.

لترات من مساحة الحاوية في  7.5 يعتمد حجم حاوية القمامة على عدد األشخاص المتصلين. لكل شخص يجب توفير

أسابيع. باإلضافة إلى ذلك، يتم نقل حاوية النفايات  4يوًما أو  14األسبوع. يمكنك اختيار الفاصل الزمني لنقل النفايات بين 

 يوًما. 14العضوية كل 

ن الحصول على هذه األكياس في حالة تزايد مؤقت لكمية النفايات، يمكن استعمال أكياس القمامة باإلضافة إلى الحاوية. يمك

 .إدارة المدينة أو الجماعة المحليةعند 

 .بالجماعة/المقاطعة المحليةأو االتصال تقويم النفايات يمكن العثور على مواعيد التفريغ الخاصة بالنفايات المنزلية في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 األجهزة اإللكترونية

ستعملة باإلضافة إلى مواد خام ذات قيمة، على مواد خطرة ضارة بالبيئة تحتوي األجهزة الكهربائية واإللكترونية الم

 والصحة. 

حسب "قانون الكهرباء" غير مسموح التخلص من األجهزة الكهربائية عن طريق رميها في حاوية النفايات المنزلية أو 

اإللكترونية تحتوي على سلة  وضعها مع النفايات الكبيرة الحجم )الشبيرمول(.  للتوضيح توجد عالمة على األجهزة

  مهمالت مشطوبة.

 

وتشمل هذه، على وجه الخصوص، الغساالت،  في كل قطعة منزل دون تكاليف. األجهزة الكهربائية الكبيرةيتم التقاط 

والمجففات، ومجففات الدوران، والمواقد الكهربائية، والثالجات / المجمدات، 

 شابه ذلك. وأجهزة التلفزيون، والشاشات ، وما 

 

المحلية،  البلديةفي حالة تريد التخلص من جهاز قديم أو مستعمل، يمكنك إبالغ 

وسيتم بعد ذلك إخبارك بموعد محدد لنقل الجهاز، يجب وضع الجهاز المعني عند 

 التاريخ المحدد للنقل على جانب الطريق لكي يتم نقله.

 ميع مراكز إعادة التدوير.مجانًا في ج األجهزة الكهربائية الصغيرةيمكن إيداع 

  وتشمل هذه أجهزة معينة من:

 ، راديو، مسجل فيديو / كاميرا، نظام هاي فاي، إلخ.(DVD/CDإلكترونيات التسلية )األقراص المدمجة •

تكنولوجيا المعلومات )حاسبة الجيب، الهاتف، الهاتف المحمول، الفاكس، الكمبيوتر المحمول، • 

 ة، الكمبيوتر )بدون شاشة(، إلخ.(الطابعة، الماسحة الضوئي

األجهزة الكهربائية واألدوات الكهربائية )مجفف الشعر، الخالط، محمصة، مكواة كهربائية، آلة • 

، المثقاب الكهربائي، مفك البراغي الكهربائية، المسوي العجان الكهربائيالحالقة، مكنسة كهربائية، 

 اللحام، إلخ.(الكهربائي، المطحنة الكهربائية، مكواة 

 ألعاب كهربائية )كامبوي ، سيارة تحكم عن بعد ، إلخ.(• 

 المصابيح الموفرة للطاقة وأنابيب الفلورسنت • 

 سم 25في هذا السياق يجب احترام بعض المواصفات من بينها طول هذه األجهزة ال يجوز أن يتجاوز

 Grümelقديمة )األجهزة الكبيرة والصغيرة( عند نقطة االلتقاط في "األجهزة الكهربائية الإيداع باإلضافة إلى ذلك، يمكنك أيًضا 

gGmbH"  ،Steubenalle 6  الجمعة  من  15:30إلى  7:00في فولدا )الثكنات األمريكية سابقا(  من االثنين إلى الخميس من ،

 .07:00إلى  12:3

متر مربع من الناحية القانونية استرداد األجهزة القديمة  400: يجب على موزعي األجهزة الكهربائية التي تزيد مساحتها عن مالحظة

أجهزة  5مجانًا عند شراء جهاز جديد مماثل. في عدم حالة شراء جهاز جديد، يكون الموزعون ملزمون فقط باستعادة ما يصل إلى 

 دون أن يتقاضون رسوًما عليها. سم. يستطيع الموزعون الصغار استرجاع المعدات القديمة 25قديمة مجانًا ال يزيد طول حوافها عن 

 

 

 

 

 



 النفايات الضخمة/ النفايات الخشبية

متر  5-4يسمح لكل منزل لحد مرتين في السنة مجانا ترك النفايات الضخمة لجمعها )حد أقصى

 .مكعب( ) هذا ال ينطبق على مدينة فولدا)

واني الكبيرة(، التي ال يمكن رميها في حاوية هذا يشمل فقط النفايات ممن المنازل الخاصة )األثاث والمفروشات / األ

النفايات المتبقية بسبب حجمها الكبير والتي عادة ما يتم نقلها عند تغيير المسكن. كل قطعة ال تتجاوز مترين في الطول، في 

 في الوزن.  كغ 50متر واحد في العرض و

عد وقت قصير يتم اإلخبار بالتاريخ الدقيق يرجى تسجيل األغراض المرغوب التخلص منها بالتفصيل. عند التسجيل ب

 أسابيع. 6إلى  4للتفريغ. اعتمادًا على عدد طلبات التفريغ الموجودة في البلدات والجماعات، يتم التجميع في غضون 

أو  06 61 /6006 78 -78: عند وجود حاجة التخلص من النفايات الضخمة، المرجو االتصال برقم خدمة النفايات الضخمة 

  fulda.de-landkreis-www.abfallwirtschaftسجيل عبر اإلنترنت على الموقع الت

يتم التقاط النفايات الضخمة المصنوعة من الخشب القابل إلعادة التدوير بواسطة سيارة خاصة. لذا، يرجى تحضير نفايات 

)على سبيل المثال، أثاث غير مطلي أو المصقول أو المدهون، المصنوع من الخشب الصلب أو قشرة الخشب مثل الخشب 

الطاوالت والخزائن والكراسي والمقاعد وإطارات السرير واألرفف الخشبية وما إلى ذلك( بشكل منفصل عن النفايات 

 الضخمة األخرى!

 قد تنشأ تأخيرات بين تصريف نفايات الخشب والنفايات الضخمة.: بسبب اختالف وقت استخدام الشاحنات، مالحظة

 ال يشمل:جمع النفايات الضخمة 

المعتادة )على سبيل المثال من حطام المنازل  أكبر من حجم الكميات المنزليةوكميات كميات  نفايات المؤسسات التجارية• 

 الواسع أو إخالء المنازل(

)حوض المغسلة / المرحاض، أغطية السقف، أغطية األرضيات، رقائق البناء  البناء نفايات البناء، أو تجديد وإصالحات• 

 المتسخة، األبواب، النوافذ، إلخ(

 ،)األسوار والنوافذ واألبواب والسور، والخشب المشرب مثل األسقف / العوارض الخشبية خشب البناء واألثاث المنزلية• 

األكشاك الحيوانية الصغيرة المصنوعة من الخشب(. تعتبر "نفايات خطرة" بسبب عمليات وأثاث الحدائق ولعب الحدائق أو 

 التشريب أو المعالجة بالمواد الحافظة لألخشاب ويجب التخلص منها بشكل منفصل.(

والغساالت،  . يمكن تسجيل األجهزة الكبيرة )المواقد الكهربائية، والثالجات / المجمدات،المعدات الكهربائية واإللكترونية• 

وغساالت الصحون، والمجففات، وأجهزة التلفزيون، والشاشات، وما إلى ذلك( يمكن تسجيلها في إدارة المدينة / البلدية 

متر مكعب، أن يستردوا األجهزة اإللكترونية  400لجمعها. يجب على البائعين الذين يتوفرون على مساحة بيع تفوق 

 يرة إلى مركز إعادة التدوير.القديمة.. يمكن توصيل األجهزة الصغ

والنفايات الخطرة )الدهانات والمواد الكيميائية والبطاريات  قطع غيار السيارات واإلطارات المستعملة المواد الملوثة• 

 وغيرها( 

ى ذلك( )بعد التكسير( التي تتالءم مع سلة المهمالت )الشماعات واألحذية وحقائب اليد واألطباق، وما إل األجزاء الصغيرة• 

 ، حتى لو كانت متوفرة في أكياس أو صناديق.(

يجب وضعها في الحاوية المناسبة، مثل الورق والكرتون والنفايات الخضراء والشجرة  نفايات قابلة إلعادة التدوير• 

 والشجيرات وتقليم التحوط والمعادن الخردة

طاوالت زجاجية، أحواض السمك( واألشياء المرتبطة  أو األشياء الزجاجية )واجهات زجاجية، المرايا / أبواب المرايا• 

بإحكام بالمرايا )أبواب غرفة النوم أو خزانة المالبس( أو الزجاج )األبواب الزجاجية(. ال يمكن نقلها مع النفايات الضخمة 

ال جمع القمامة بسب االحتمال الكبير أن تقع حوادث   من خالل ضغط األشياء عند تحميل السيارة مما يؤدي إلى إصابة عم
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أو المارة بجروح بالغة بسبب تطاير شظايا الطيران. لذلك يرجى فصل هذه النفايات عن النفايات الضخمة المتبقية والتخلص 

 منها في مراكز إعادة التدوير عبر حاويات النفايات.

ت أو واجهات العرض( المسموح أو اإللكترونية على المفروشات واألثاث )مثل إضاءة الخزانا مكونات القطع الكهربائية• 

جمعها مع النفايات الضخمة بموجب القانون. يرجى فصل هذه المكونات عن األثاث والتخلص منها كأجهزة كهربائية قديمة 

 عبر مستودعات إعادة التدوير

 

 

 


