
 

 

 

 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     بقايا القمامة   التي ال تفرز
 حفاضات األطفال     

مات النظافة والتجميلملتز                                
أكياس , بقايا الكنس والتنظيف                                         

 المكنسة الكهربائية                      
رق تزيين الحائط                                                      و  

       باردرماد الالسجائر و  

خيشة المسح                                                
 امواس الحالقة اليدوية المستعملة مرة واحدة          

                            والحفاظات القطنية أربطة الدورة الشهرية
لى آخرة                                                           اا   
 

وسودال يرمى في صندوق القمامة اال   
 كارتونيات الحليب والعصير            

 المغلفات والصناديق البالستيك

  اتزجاجالبالستيك او الالزجاجات 

 المعادن                                                               

والكارتونيات                  األوراق  

        لعضوية                    المخلفات ا      

       البطاريات                                       

 الوان الدهان والطالء                         

 مصابيح االضاءة والفلوريسنت  

المأكوالت وبقايا المطبخ                                       

      

 

:في الصندوق األخضر يضع  

 كل منتاجات الورق والكارتونيات

 ورق الصحف والمجالت                                 

 الكتب                                                                  

 كراسات المدارس وكل أنواعها                       

 صناديق البيتزا                                        

 الورق عموما           

      والمغلفات الكارتونية                        

خضرال يرمى في صندوق القمامة اال  
 األوراق القذرة

الحليب والعصير        تكارتونيا  

 المجلدات والملفات                                           

                  غير مستعملةكذلك ا,مخلفات ورق اللزق على الحائط 

                         

 يوضع في صناديق المخلفات الطبيعية                      

 الخضار ومخلفات الفواكه          

 أكياس الشاي وفيلتر القهوة     

 فضالت الخبز                                               

 جميع أنواع األجهزة والعظام عموما

 مغلفات البيض                                           

 مخلفات األشجار واوراقها                                        

 حشيش الحديقة     

الورد   والزهور                                                 

 فروع الزرع الصغيرة                        

والمخلفات بها                             رمال القطة   

 ال تضع في صناديق المخلفات الطبيعية                
حقائب البالستيك                                                

 أكياس المكنسة الكهربائية                     

 الرماد                                                                   

مخلفات السجائر                                   

 حفاضات األطفال                                            

 الحيوانات الميته                             

 

                             

 كل مواد التغليف                      

 كل أنواع الخشب القديم                                        

 مالبس قديمة واالحذية                     

 مخلفات البناء التي يعاد         

 استخدامها

 األجهزة الكهربائية والكومبيوتر     

 المصابيح الموفرة و ال اى دى      

 اجهزة التلفزيون وشاشات الكومبيوتر   

 زجاج مسطح وزجاج النافذات             

 مخلفات الحديقة                                       

االسالك                                 مخلفات وبقايا   

                       

                                         

                         :    المغلفات الخفيفة
 المعلبات المعدنية                                                               

 غطاء علب الصفيح والمعلبات

صفيح او بالستيك                                    

  الزجاجات المعدنية او البالستيك    

 االوراق المعدنية او البالستيك                           

 كل أنواع المغلفات                 

 صناديق الحليب والعصير                     

          مغلفات االلومنيوم                  

                                                ستيروبون    

  زيرة المخلفاتج

 

Dosen 

Verschlüsse Blech/Kunststoff  

Kunststoffflaschen,-becher  

Kunststofffolien 

sonst. Kunststoffverpackungen 

Tetra-Paks (Getränkekartons) 

Aluverpackungen 

Styropor usw. 

             بنى اللون/اخضر/ابيض:القنايات 

يتبع الزجاج األخضر كذلك الزجاج األحمر 

 واألزرق             

 كل القنايات والزجاجات عموما

الرجاء عدم وضع زجاج الشبابيك أو األحجار       

                   

 

فرز المخلفات إلعادة تصنيعها نكلنا  

   

 رجاء طي الكارتونيات لتوفير المساحة

 مخلفات الشموع والشمع عموما

 الفلين                                                        

 النحاس  الصفيح  وااللومينيوم            

                                            أجهزة التبريد    

 مخلوطات البالستيك                            

 الورق والكارتون                            

 ستروبون                                                 

مخلفات الخردة                                                  

حبار وخلفات المطبعة كذلكاال  

 االسطوانات االليكترونية سى دى                   

 مخلفات صعب التخلص منها       

 

Dosen 

Verschlüsse 

Blech/Kunststoff  

Kunststoffflaschen,-becher  

Kunststofffolien 

sonst. 

Kunststoffverpackungen 

Tetra-Paks 

(Getränkekartons) 

Aluverpackungen 

Styropor usw. 

                 من ضمن هذه المخلفات 
 االدوية عموما                                                         

                                                           زيت مستعمل يمكن تسليمة لمحالت الشراء                                                             

 مصابيح اإلضاءة الموفرة في االستخدام      

والبطاريات                     ( نيون)مصابيح الفلورسنت     

 علب بخ األلوان فرغة او مملوءة 

 مخلفات الطبخ والطعام الدهنية كذلك الزيوت      

الدهانات والطالء  كذلك مرشحات الزيوت أوفيلتر الزيوت     كل أنواع

                             

يمكن تسليم المخلفات عموما في الموقع المالحق لمركز استالم 

.المخلفات في منطقة سيلبار بيرج  

لهم فرصة تسليم , المقيمين خارج المدينةبجانب ذلك يوجد للمواطنين 

.المخلفات للسيارات المتنقلة لهذا المشروع  

 رقم الهاتف

 معلومات هامة

:المخلفات وتبديلها صناديقطلبات   

                                                          8151550(09281):         مدينة هوف

 57499(09281)                       : ضواحي مدينة هوف

   www.azv-hof.de                      : عن طريق النيت

 :مكتب نقل المخلفات الكبيرة الحجم

(09281)8151721                                         

 من الموقع او بالتليفون(مجانا)اطلب المعلومات 

                                           info@azv-hof.deمن     wertvollتحت اسم 

 تم طبع هذه البروشورة على ورق اعيد تصنيعه

 

 مواعيد توسليم المخلفات لمدينة هوف:

 5صباحا الى الساعة  8من االثنين الى الجمعة من الساعة 
الظهر 21بعد الظهر، السبت من الثامنة الى الساعة   

االثنين )المخلفات الصعب التخلص منها تسلم فقط من يوم 
(الى الخميس  

 للسكان خارج مدينة هوف:

ونصف ظهرا 21صباحا الى  9من الساعة   

.ظهرا 21الى الساعة  8السبت من الساعة   

الى  1لسكان مدينة مونخ بيرج لهم امكان ما بين الساعة 

مساءا 6الساعة   

:انظر كذلك في أجندة المخلفات   
مواعيد العمل المسجلة في موقع تسليم النفايات  وتصنيف  

 المخلفات في العنوان اإلليكتروني 
www.azv-hof.de 

توسليم المخلفاتمركز    

Kunststofffolien 

sonst. Kunststoffverpackungen 

Tetra-Paks (Getränkekartons) 

Aluverpackungen 

Styropor usw. 
 هنا يمكن تسليم هذه المخلفات

arabisch 


