أُحبها نظيفة.
المعلومات حول فصل القمامة

البراميل الرمادية

بقايا القمامة

البراميل الرمادية
وهي

∙الرماد ،وأعقاب السجائر
∙بقايا الطالء الجافة
∙جذور الشجر
∙زجاجات التعبئة ،والمرايات المكسورة/
األلواح الزجاجية
∙الصور/الشرائح المزودة بإطارات
∙اللحم/نفايات المطبخ المطهوة،
السلع الغذائية المطهوة أو الفاسدة
∙المصابيح الكهربائية/المصابيح الهالوجينية
∙األدوات المنزلية المصنوعة من البالستيك،
فرشاة األسنان
∙النفايات الصحية ،الحفاظات ،مناديل الجيب
والمطبخ
∙مخلفات القطط والحيوانات الصغيرة
∙السيراميك/البورسالن
∙العظام ،والريش ،والشعر
∙الشرائط الالصقة/مواد التضميد
∙أجربة المكانس الكهربائية
∙بقايا ورق الحائط

ال يندرج تحت ذلك

∙الزجاج القديم
∙ الورق المستع َمل
∙ النفايات العضوية والخضراء
∙ األجهزة الكهربائية
∙الدهانات ،والطالء المزود بالمذيبات
∙ العبوات الخفيفة
∙ المعادن
∙ الكيماويات
∙ المصابيح الموفرة للطاقة
∙ المنظفات المنزلية
∙ البطاريات الجافة

البراميل الرمادية

األحجام

 ،25و ،35و 50لترً ا

التفريغ/السحب

مرة باألسبوع عن طريق .GEM

المصروفات

يتم تحديد المصروفات وف ًقا لرسوم التخلص من النفايات التابعة لـ  .magsحيث
إنها تتحدَّد وف ًقا لحجم الحاوية الرمادية .توجد معلومات حول األسعار على الرابط
.www.mags.de/gebuehrenbescheid

وهكذا يتم األمر

يُمكن للمستأجر أو المؤجر أن يقوم بشراء حاويات القمامة رمادية اللون من متاجر
أدوات البناء .يُمكن للمرء تسجيل األوعية ،وتعديل تسجيلها أو إلغاؤه لدى
( magsفي )Nordpark 400, 41068 Mönchengladbach
دون وجود شارة سارية ،ال يُسمح بتفريغ الحاويات الرمادية .يتم منح الشارات
من قِبل .mags
بوصفك مستأجرًا ،توجَّ ه إلى المؤجر بخصوص الشارة .عند وجود أسئلة ،اتصل بنا:
 02161 - 49 10 60أو أرسل لنا بري ًدا إلكترونيًا على .behaelter@mags.de

حاويات القمامة الزرقاء

األوراق/الورق المقوى

حاويات القمامة الزرقاء

وهي

∙الملفات ،و ُمنظمات األوراق المثقوبة
المصنوعة من الورق المقوى
∙ األظرف
∙ الكتب
∙ الكرتون
∙كراتين البيض
∙المنشورات الدعائية/المجالت/الكتالوجات
∙ورق التعبئة غير المصقول
∙ المجالت
∙الجرائد
∙ الورق المقوى المضلع

ال يندرج تحت ذلك

∙األوراق أو الورق المقوى المتسخ/
كرتونة البيتزا
∙الصور
∙ الورق الصحي
∙مناديل الجيب/مناديل المطبخ
∙ بقايا ورق الحائط
∙األوراق/الورق المقوى المغلف بالشمع
∙ الحفاظات
∙ورق التعبئة المحتوي على المعادن أو البالستيك

حاويات القمامة الزرقاء

وهكذا يتم األمر

األحجام

 120و 240لترً ا

التفريغ/السحب

كل  14يومًا عن طريق .GEM

المصروفات

الحاويات الزرقاء مشمولة في مصاريف النفايات التابعة ألوعية القمامة المتبقية
الخاصة بك ،والتي قمت بتسجيلها .ال توجد أي مصروفات إضافية.

بوصفك مال ًكا/مؤجِّ رً ا ،يُمكنك طلب الحاويات الزرقاء ببساطة عن طريق
االتصال على الرقم التالي  .02161 - 49 10 60نقوم بتوصيل الحاويات
حتى باب منزلك.
بوصفك مستأجرً ا ،فإنك تحصل على موافقة المؤجِّ ر ،ثم تتصل بنا على الرقم
.02161 - 49 10 60

إمكانيات أخرى

بدالً من ذلك يُمكن جمع األوراق في حزم :في هذه الحالة يتم تكويم األوراق
والورق المقوى في كراتين ،ومن َثم يتم ربطها باستخدام حبل (غير مصنوع من
البالستيك) .عالوة على ذلك ،يوجد في مدينة مونشنغالدباخ عدد من حاويات
األوراق .ستجد المقر الموجود بالقرب منك على الرابط .www.mags.de

الكيس األصفر

العبوات/المواد القابلة للتدوير

الكيس األصفر
وهي

عبوات الشراء غير المصنوعة من الزجاج
أو الورق ،أو الورق المقوى هي:
∙األنابيب الرقيقة
∙األغطية المصنوعة من البوقال،
وعبوات الصفيح
∙ أغطية الزجاجات
∙رقائق األلومنيوم ،وعبوات األلومنيوم ،وأوراق
األلومنيوم/صناديق األلومنيوم (مثل الخاصة
بالوجبات الجاهزة)
∙عبوات القهوة
∙عبوات اللبن والعصير
∙الزجاجات البالستيكية المخصصة
لالستعمال الواحد
∙عبوات الصلصة
∙أكواب الزبادي
∙رقائق التعبئة
∙الصواني المصنوعة من الستايروفوم
(الفاكهة ،والخضراوات ،إلخ ،).عبوات البيض
المصنوعة من الستايروفوم

ال يندرج تحت ذلك

∙ أغلفة األسطوانات المدمجة
∙األدوات المنزلية المصنوعة من البالستيك
(الجرادل ،وسالت َ
الغسل ،إلخ)
∙ المستلزمات الصحية
∙الحفاظات
∙أجربة المكانس الكهربائية
∙ المالبس
∙األحذية
∙ لعب األطفال

الكيس األصفر

وهكذا يتم األمر

التفريغ/السحب

كل  14يومًا عن طريق ( EGNجمعية التخلص من النفايات بشمال
الراين .)mbH

المصروفات

ال توجد أي مصروفات .عند شراء المنتجات ،فإنك تدفع سعر العبوات وتوفير
وإحضار الشنط الصفراء.

توزع  EGNالشنط الصفراء في بكرات تحتوي كل منها على  26شنطة حتى يوم
 31يناير من العام على كل منزل .تحصل على المزيد من البكرات (طالما كان
المخزون كافيًا) بنا ًء على طلب بطاقة جمع من سيارات  ،EGNوفي مبنى
البلدية ،وفي الهيئات اإلدارية ،وفي ( GEMفي Nordpark 400, 41068
 .)Mönchengladbachتجد بطاقات الجمع في ظهر نتيجة النفايات الحالية
الخاصة بـ  .GEMيُمكنك طلب بطاقات جمع إضافية من  EGNباالتصال على
الرقم .0800 - 20 10 505

إمكانيات أخرى

عند وجود أسئلة ،فإن الخط الساخن لـ  EGNمتاح لخدمتك مجا ًنا.
( 0800 - 20 10 505أيام اإلثنين إلى الجمعة من الساعة  8.00حتى الساعة
 .)18.00تجد المزيد من المعلومات على.www.egn-gelbersack.de :

الحاويات البنية

النفايات العضوية

الحاويات البنية

ال يندرج تحت ذلك

وهي

النفايات من المنزل والحديقة:
∙ تربة زراعة الزهور
∙النفايات الخضراء (أوراق النباتات ،وأجزاء
ال ُعشب ،وفروع الشجر ،وبقايا النباتات ،وبقايا
الزهور ،وأوعيتها ،وكذلك األعشاب البرية)
∙ مرشحات القهوة والشاي
∙نفايات المطبخ غير المطهوة (مثل قشرة
البطاطس ،وبقايا الخضراوات ،والفاكهة،
وقشر البيض)

∙ الرماد
∙ جذور الشجر
∙ الخبز
∙ الريش/الشعر
∙ اللحم
∙ بقايا الوجبات المطهوة
∙ المستلزمات الصحية
∙ مخلفات القطط/الحيوانات الصغيرة
∙ العظام
∙ البورسالن
∙ بقايا الوجبات
∙ أجربة المكانس الكهربائية
∙ نفايات الطرق
∙ المنسوجات/الممسحات
∙ األوعية الفخارية
∙ الحفاظات
∙ أعقاب السجائر

الحاويات البنية

األحجام

 120و 240لترً ا

التفريغ/السحب

بدءًا من إبريل حتى نوفمبر مرة كل أسبوع ،ومن ديسمبر حتى مارس كل أسبوعين
عن طريق .GEM

التكلفة

الحاويات البنية مشمولة في مصاريف النفايات التابعة ألوعية القمامة المتبقية
الخاصة بك ،والتي قمت بتسجيلها .ال توجد أي مصروفات إضافية .من يريد
استخدام حاوية عضوية ثانية أو ثالثة ،يُمكنه طلبها مقابل  65يورو في العام:
 02161 - 49 10 60أو .behaelter@mags.de

وهكذا يتم األمر

بوصفك مال ًكا/مؤجِّ رً ا ،يُمكنك طلب الحاويات البنية ببساطة عن طريق
االتصال على الرقم التالي  02161 - 49 10 60أو إرسال بريد إلكتروني
على  .behaelter@mags.deنقوم بتوصيل الحاويات حتى باب منزلك.
بوصفك مستأجرً ا ،توجه من فضلك قبل أي شيء إلى المؤجِّ ر.

التفريغ/السحب

بدالً من الحاويات العضوية ،يُمكن تصريف التسميد العضوي الخاص .تحصل
على المعلومات لدى  GEMعن طريق االتصال على الرقم 02161 - 49 10 60
أو بإرسال بريد إلكتروني إلى .behaelter@mags.de

الزجاج

الزجاج

ال يندرج تحت ذلك

وهو

∙ الزجاجات المخصصة لالستعمال الواحد
∙العبوات الزجاجية (مثل زجاجات الخيار
والمربى)

∙ كريستال الرصاص
∙ الزجاج المخصص لالستعمال مرة واحدة
∙ المصابيح الموفرة للطاقة
∙ الزجاج غير القابل لالحتراق
∙ المصابيح
∙ المصابيح الهالوجينية
∙ أنابيب اإلضاءة الفلورية
∙ مصابيح LED
∙ السيراميك والبورسالن
∙ صحن السلطة ،إلخ
∙ الزجاجات الخزفية
∙ األوعية الفخارية
∙ أكواب الشرب ،وأكواب البيرة
∙المرايات المكسورة ،أو ألواح الزجاج
المكسورة ،أو زجاج النوافذ

الزجاج

يُمكن إعادة تدوير الزجاج إلى ما النهاية .وعالو ًة على ذلك ،فإن إعادة تدوير
الزجاج يقلل كمية نفاياتك ،ويساعدك في توفير نفقات التخلص من النفايات.

وهكذا يتم األمر

∙ يجب أن تكون حاويات الزجاج خالية
∙يجب عدم التخلص من غطاء القفل والبطاقة الالصقة.
∙يجب فصل الزجاج القديم وف ًقا لأللوان األخضر ،والبني ،واألبيض.
∙الزجاج الذي له لون آخر (مثل الزجاجات البنية أو الحمراء) توضع
في حاويات الزجاج الخضراء
∙يتم تفريغ الزجاج المصنف مسب ًقا بنسبة  1:1في نظام ثالثي الغرف
في السيارة.

السحب

شركة  Rhenus AG & Co. KGهي الشركة المسؤولة عن تفريغ
حاويات الزجاج.

المقرات

تجد نظرة عامة عن حاويات الزجاج على الرابط .www.mags.de

النفايات ذات الحجم الكبير

النفايات ذات الحجم الكبير

نقوم بسحب هذا

∙األجهزة الكهربائية مثل أجهزة التبريد
والتجميد
∙المواقد ،أو ماكينات َ
الغسل والشطف،
أو المجففات
∙النفايات اإللكترونية مثل التلفاز،
والحاسب اآللي ،والشاشات ،إلخ
∙الخردة مثل األثاث المحتوي على المعادن،
والدراجات ،وجزازة العشب ،إلخ
∙األشياء الضخمة مثل األثاث القديم،
والمراتب ،والسجاد
∙األجزاء البالستيكية الكبيرة

ال نقوم بإحضار هذا

∙بقايا المنازل الكاملة
∙إطارات السيارات
∙نفايات البناء (الطوب ،وأحواض َ
الغسل،
والبورسالن ،إلخ)
∙نفايات الجبس
∙أسطح المرايات والزجاج
∙ألوان الحائط
∙الخشب المعا َلج مثل األبواب ،ورقائق الخشب
المضغوط ،وأثاث الحدائق المعا َلج
∙أجزاء صغيرة وأشياء في الشنط والكرتون
∙نفايات الترميم

النفايات ذات الحجم الكبير

وهكذا يتم األمر

نهتم بشأن نفاياتك الكبيرة.

المحتوى

في كل موعد نقوم باصطحاب نفايات ُتعادل  5أمتار مكعبة .يوافق هذا مساحة
 2 × 2متر ،و 1.25متر ارتفاعًا.

المصروفات

تستطيع تحديد موعدين للنفايات الكبيرة كل عام .تجد الموعدين في مصروفات
النفايات الخاصة بأوعية القمامة المتبقية المسجلة الخاصة بك .ال توجد أي
مصروفات إضافية.

قم بتحديد موعد باالتصال على الرقم  02161 - 49 10 49أو قم بكتابة بريد
إلكتروني إلى .sperrmuelltermin@gem-mg.de :كما يُمكنك تحديد
موعد عن طريق الموقع .www.mags.de/abfall-sperrmuell

إمكانيات أخرى

بد الً من ذلك ،نقدم لك خدمات خاصة:
الخدمة السريعة :اصطحاب النفايات الكبيرة الخاصة بك  -وف ًقا لدرجة التوفر -
في الجدول الزمني المطلوب (بإجمالي  58يورو).
خدمة كاملة :نقوم باصطحاب النفايات الكبيرة مباشرة من الشقة ،أو القبو،
أو الجراج .تبلغ األسعار  124.99يورو للساعة ،ويجري الحساب وف ًقا للوقت
المستغرَ ق.

الكميات الكبيرة من النفايات،
والمواد القابلة إلعادة التدوير

الكميات الكبيرة من النفايات ،والمواد القابلة إلعادة التدوير

التسليم مقابل مصروفات

التسليم المجاني

يتم تسليم هذه المواد القابلة إلعادة التدوير
في المقام األول مجا ًنا:
∙ المعادن القديمة
∙ العبوات الخفيفة
∙ النفايات الخضراء
∙ جذوع األشجار
∙ نفايات الهدم
∙ الورق المستعمل
∙ األجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة
∙ الزجاج القديم

تسليم النفايات المتبقية ،والنفايات الكبيرة،
واإلطارات القديمة يكون مقابل أموال*:
حتى  0.5م ،3وحتى  100كجم إجماالً  5يورو
الكمية أكبر من
 0.5م ،3وحتى  100كجم إجماالً  10يورو
 160يوروt/
أكثر من  100كجم
 180يوروt/
أكثر من  200كجم
 200يوروt/
أكثر من  300كجم
أكثر من  400كجم حتى  500كجم  220يوروt/
* وف ًقا للتعريفة المحددة في جدول الرسوم الخاص
بـ .mags

الكميات الكبيرة من النفايات ،والمواد القابلة إلعادة التدوير

العناوين

Heidgesberg 10, 41068 Mönchengladbach
Luisental, 41199 Mönchengladbach

عند وجود كمية أكبر إلى حد ما

َ
مركزي  Luisentalو Heidgesberيكون في خدمتك مركزان حديثان
مع
للمواد القابلة إلعادة التدوير .تسليط الضوء على مراكز إعادة التدوير :ألن
الحاويات تكون موجودة على مستوى موضوع بشكل أعمق ،يُمكن ملؤها بشكل
مريح من األعلى.

التسليم

َ
مركزي  )Geistenbeck( LuisentalوHeidgesberg
في
( )Nordparkيُمكنك توصيل النفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير
من المنزل بحجم أقصى  500كيلوجرام و 5م.3

مواعيد العمل
Heidgesberg
اإلثنين ،الثالثاء،
		
الخميس والسبت
			
الجمعة
			
األربعاء

من الساعة  8:00حتى الساعة 14:30
من الساعة  7:00حتى الساعة 18:00
مغلق

Luisental
اإلثنين ،الثالثاء ،الخميس،
		
الجمعة والسبت
			
الثالثاء

من الساعة  8:00حتى الساعة 14:30
مغلق

المواد الملوثة

المواد الملوثة

ُيمكن التخلص مما يلي

∙ الطالء ،والصقيل
∙ األحماض والقلويات
∙ الكيماويات
∙مصابيح  ،LEDوأنابيب اإلضاءة الفلورية
∙ البطاريات ،ومقياس الحرارة
∙األجهزة الكهربائية حتى حجم ماكينة
القهوة (مثل الهاتف المحمول ،وماكينة
الحالقة ،ومجفف الشعر ،وحماصة الخبز،
والحاسب المحمول)

ال ُيمكن التخلص مما يلي

∙ الزيوت القديمة
∙الراقدات
∙النفايات المحتوية على حرير صخري
ُيمكن تسليم طالء الجدران الخالي من المذيبات
في حالته السائلة إلى مراكز إعادة التدوير.
بقايا األلوان الجافة ُيمكن التخلص منها عن طريق
حاويات بقايا النفايات.

المواد الملوثة

المواد الملوثة ُتمثل خطرً ا كبيرً ا على اإلنسان والبيئة .لذلك يجب تسليمها
إلى المقرات المتنقلة للمواد الملوثة التابعة لـ .GEM

المقرات المتنقلة لجمع المواد الملوثة

توجد المقرات المتنقلة في مقرات متغيرة في نطاق مدينة مونشنغالدباخ .يُمكنك
مُطالعة المقرات والمواعيد الخاصة بها على الموقع ،www.mags.de
أو في نتيجة النفايات الخاصة بـ  GEMأو عبر تطبيق .mags

عالوة على ذلك ،توجد مقرات متنقلة في يومين باألسبوع في مركز إعادة
التدوير:

مركز إعادة التدوير

)Luisental (Geistenbeck
		
أيام اإلثنين والخميس

من الساعة  11:30حتى الساعة 13:00

)Heidgesberg (Nordpark
		
أيام الثالثاء والجمعة

من الساعة  11:30حتى الساعة 13:00

شركة  GEMلجمع المواد القابلة
إلعادة التدوير ،واالنتفاع بها والتخلص منها
بمدينة مونشنغالدباخ ش.م.م.
Am Nordpark 400
41068 Mönchengladbach
هاتف رقم
		
البريد اإللكتروني
موقع اإلنترنت

02161 - 49 10 10
(من االثنين حتى الجمعة ،من الساعة  6:00حتى الساعة )22:00
service@gem-mg.de
www.mags.de

