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Mitnahme verboten
Dieses Gerät ist Eigentum der 

Abfallwirtschaftsbetriebe Münster.

Die Mitnahme des Gerätes oder Teilen davon

ist Diebstahl und wird zur Anzeige gebracht. 
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شكراً لتعاونكم معنا في
مجال فصل النفايات

ً مرحبا

          0251/605253  
www.awm.muenster.de
خدمة الزبائن

النفايات الحيوية  التفريغ: مرة كل أسبوع

نفايات الحاوية البنية

نفايات المطبخ والحديقة
قشر البيض الخبز وبقايا الطعام

وعظام األسماك واللحم المطبوخ
وبقايا األجبان والنقانق

الفاكهة
والخضار والسلطة وبقايا األكل

وأكياس الشاي وفلتر القهوة
وكرتون البيتزا الملوث

. . .

نصيحة: إجمع النفايات الحيوية في أكياس من الورق
أو لفها بورق الجرائد.

النفايات الورقية والكرتونية التفريغ: كل 14 يوم

نفايات الحاوية الزرقاء:

اإلضبارات الكرتونية وورق الرسائل
ومغلفات الرسائل والكتب والدفاتر وأوراق

الطباعة وكرتون البيض والعلب القابلة للفتح
وورق تغليف الهدايا

حاوية النفايات ذات القيمة
لتفريغ: كل 14 يوم

0251/92 43 60 11, 0251/60 52 53AWM-Bezirk: هاتف                                      Remondis-Bezirk: هاتف

 نفايات الحاوية
الصفراء:

المواد المصنعة: أكواب اللبن واألباريق وكبسوالت
القهوة واألقالم والزبادي واأللعاب وفراشي األسنان

المواد المركبة: آلة الحالق لمرة واحدة وعلب  الحليب والعصير
. . .

بقايا النفايات
نفايات الحاوية الرمادية:

الرماد والغبار
اللفافات والفوط النسائية

ورق الفرن
بقايا السمك واللحم )النيء)

الجبس والمطاط
لمبات اإلضاءة
اوراق الفواتير

تراب القطط والطيور
السيراميك والبورسالن

الشموع
اإليتيكيت الالصق

الواقي الذكري
محارم إزالة المكياج

البقايا الجلدية
اللصقات واللفافات الطبية

خرق تنظيف
أكياس المكانس الكهربائية

ورق الجدران
حفاضات

صوف قطني
أعقاب السجائر ورمادها

. . .

نفايات األثاث
الجمع: مرة في الشهر )خاص لألسر( ؛ يمكنك العثور على تاريخ جمع نفاياتك الضخمة هنا:

münster:app | www.awm.muenster.de |                               خدمة الزبائن

هذه توضع على الرصيف:

األثاث واألدوات المنزلية:
 األسرة والمراتب وإطارات المراتب المضلعة 

ألواح الكوي والمكانس
طقم األريكة

أقفاص الحيوانات الصغيرة
عربات األطفال

حقائب السفر )الفارغة)
ساللم

الخزائن والرفوف
الكنبات واألرائك والكراسي والطاوالت

السجاد/أغطية األرضيات
)ملفوفة أو مجمعة)

مناشر الغسيل
. . .

الحدائق والشرفة:
صناديق الزهور وأدوات الحدائق

نفايات الحدائق )في أكياس من البلدية)
أثاث الحدائق البالستيكية

بقايا تقليم األشجار )مجمعة)
النفايات الضخمة األخرى:

 دراجات )مع مالحظة "Sperrgut" )ضخمة))
الستائر والستائر الدوارة )من الداخل)

. . .

األجهزة الكهربائية الكبيرة
الجمع: مجاناً بواسطة بطاقة

التسجيل )فقط لألسر)

األشياء التي يتم أخذها:

ثالجات ومجمدات
تلفزيون

غسالة المالبس
األفران

غساالت الصحون
مجفف المالبس

شاشات الكمبيوتر
. . .

األجهزة الكهربائية الصغيرة
هاتف

المواقع:
0251/60 52 53 

www.awm.muenster.de

 هذه األشياء توضع في حاوية
األجهزة الكهربائية:

محمصة
ماكينات صنع القهوة

مشغل اسطوانات
أجهزة الراديو

المكاوي
هاتف خليوي

أجهزة الكمبيوتر المحمولة واألجهزة اللوحية
أدوات كهربائية

. . .

النفايات الزجاجية

هاتف

أوقات رمي القاممة:
االثنني حتى السبت من الساعة 7

حتى الساعة 20
املواقع:

 0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

هذه األشياء توضع في
حاوية النفايات الزجاجية:

مفصولة إلى زجاج أبيض وملون
قوارير زجاجية فارغة
عبوات زجاجية فارغة

. . .
يرجى فك األقفال واألغطية

والتخلص منها في المنزل أو في
حاوية إعادة التصنيع.

المالبس القديمة
املواقع:

0251/60 52 53
www.awm.muenster.de

هاتف

النفايات الخضراء
  الجمع: مرة يف الشهر يرافق موعد جمع نفايات األثاث؛ ميكنك العثور عىل تاريخ جمع نفاياتك الضخمة هنا:

www.awm.muenster.de | münster:app |                 0251/60 52 53خدمة الزبائن

النفايات الصعبة
أوقات استقبال الزبائن
وأماكن إعادة التصنيع:

هاتف53 52 0251/60

األشياء الواجب أخذها
لمكان إعادة التصنيع:

الزيت القديم
البطاريات

الكيماويات والدهانات والورنيشات
لمبات غاز النيون

الدواء
مواد وقاية النبات والسموم

معدات تنظيف
زيت الطهي
علب البخاخ

. . .

كل النفايات المعدنية والمواد المصنعة والمواد
المركبة

المعادن: لفافات وعلب األلمنيوم صحون األكل
والمالعق وعلب المشروبات واألكل المحفوظ

والفلين والطناجر

هذه األشياء تبقى خارج هذه الحاوية:
أكياس القمامة البالستيكية أو اللفافات الحيوية  والتي

تتحول إلى سماد مثل كبسوالت القهوة وأكواب
القهوة وصحون األكل التي تستعمل مرة واحدة

وتراب القطط واللحم النيء
. . .

هذه األشياء تبقى خارج هذه الحاوية:
الصور وعلب

المشروبات وورق
الجدران وأوراق

الفواتير )بقايا النفايات)
. . .

الكتالوجات ومنشورات الدعاية والكرتون
وأوراق اللف والورق المقوى المموج

والجرائد والمجالت وعلب البيتزا النظيفة
. . .

هذه األشياء تبقى خارج الحاوية:
الزجاح

خراطيم ودواليب الدراجات
البورسالن

األجهزة
الكهربائية
الحفاظات
البطاريات

. . .

التفريغ: كل 14 يوم

هذه األشياء تبقى خارج هذه الحاوية:

الركام والحجارة
األجهزة الكهربائية

النفايات الصعبة
. . .

0251/60 52 53

هذه األشياء ال يتم أخذها:
قطع غيار السيارات، أحواض االستحمام،

األجهزة الكهربائية والمرايا
مراحيض، خشب

معالج بمواد حافظة لألخشاب،
صناديق من الورق المقوى والكرتون

المالبس، دالء الطالء
. . .

هذه األشياء ال يتم أخذها:
األجهزة الصغيرة والمتوسطة الحجم مثل

مراوح، مكانس كهربائية،
السيارات الكهربائية، اغطية شفط البخار،

المايكرويف
. . .

يمكن تسليمها إلى مكان إعادة التصنيع بالمجان

هذه األشياء ال توضع في هذه الحاوية:
البطاريات والبطاريات القابلة إلعادة الشحن )بسبب خطر الحريق

يرجى إزالتها مسبقًا ثم تسليمها إلى مكان إعادة التصنيع أو
إلى المتاجر)

األجهزة الكبيرة والمتوسطة الحجم
. . .

يمكن تسليمها إلى مكان إعادة التصنيع بالمجان

هذه األشياء ال توضع في هذه الحاوية:
زجاج مقاوم للحريق )مثل غالية القهوة)

زجاج النوافذ
طوب زجاجي

أكواب كبيرة )تسليمها في مكان إعادة التصنيع)
زجاجات كاملة

. . .

 هذه األشياء توضع
في حاوية المالبس القديمة:

المالبس المستعملة في أكياس أو حقائب
أغطية السرير

   السراويل والسترات
المعاطف

ألحفة
الكنزات الصوفية
األحذية )كزوج)

غطاء المائدة
. . .

هذه األشياء ال توضع في هذه الحاوية:
 بقايا النفايات

النفايات األخرى
. . .

هذه األشياء ال توضع في هذه الحاوية:
 جذوع األشجار

الجذور
فضالت الحيوانات الصغيرة

. . .

األشياء التي يتم أخذها:

كيس قمامة الحديقة المقدم من البلدية )بحد أقصى 25 كجم):
نفايات الحدائق والنفايات الخضراء

أوراق الشجر والنباتاتا
قصاصات العشب

. . .
بقايا تقليم األشجار )مجمعة)

. . .

هذه األشياء ال يتم استالمها:
  النفايات المعدية
 النفايات المشعة

المتفجرات والذخيرة
. . .

Abfallwirtschaftsbetriebe 
Münster


