
جمع المهمالت الورقية والنفايات العضوية
عند قيامك بالتخلص من الورق العادي والورق المقوى بشكل منفصل في الصندوق األزرق 

المخصص لألوراق أو من النفايات العضوية بشكل منفصل في الصندوق األخضر المخصص 
للنفايات العضوية، فإنك تساهم بشكل كبير في حماية المناخ والموارد الطبيعية. وفي نفس الوقت، 

يمكنك أيًضا تقليل التكاليف التي تقوم بدفعها لجمع النفايات المنزلية من الصندوق الرمادي 
المخصص لها. لطلب صندوق أخضر للنفايات العضوية بمقابل مادي أو صندوق أزرق للمهمالت 
الورقية مجاًنا، أرسل بريًدا إلكترونًيا إلى info@srhh.de أو اتصل على الخط الساخن لخدمة 

العمالء:25760

جمع المواد القابلة إلعادة التدوير
باإلضافة إلى مواد التعليب المصنوعة من المعادن والبالستيك والمركبات، أصبح بإمكانك اآلن وضع 

القطع المصنوعة من نفس المواد لكنها ال تستخدم للتعليب في الصناديق واألكياس الصفراء. يسري 
هذا أيًضا على المواد المنزلية النظيفة والتي يمكن لصناديق المهمالت احتواؤها والتي تتكون من 

بالستيك و/أو معدن بنسبة 50% على األقل. إذا كنت تستخدم الصناديق أو األكياس الصفراء بالفعل، 
فلن يتغير من جهتك الكثير. وفي نفس الوقت، يمكنك تقليل كلفة جمع نفاياتك الشخصية من الصندوق 

الرمادي المخصص للنفايات المنزلية. لطلب صندوق أصفر أو كيس أصفر مجاًنا، أرسل بريًدا 
 إلكترونًيا إلى info@srhh.de أو اتصل على الخط الساخن لخدمة العمالء: 

25763333. كما يمكنك التخلص بسهولة من الورق والزجاج المهمل بإلقائه في حاويات الجمع 
العمومية. يمكنك ترك جميع المواد القابلة إلعادة التدوير في باحات إعادة التدوير مجاًنا  

التخلص من النفايات المنزلية
يمكن التخلص من جميع النفايات المنزلية »العادية« غير المناسبة لصناديق إعادة التدوير في 

الصناديق الخاصة بالنفايات المنزلية. بالنسبة لبقية أنواع النفايات، مثل النفايات كبيرة الحجم أو 
األجهزة اإللكترونية أو مخلفات الحدائق أو المواد الخطرة القابلة إلعادة التدوير، فإننا نقدم بعض 

الخدمات الخاصة )راجع المكتوب أدناه(. كما ال يمكن التخلص من المواد المهملة السائلة وشبه السائلة 
 ومخلفات الطرق والبطاريات وركام البنايات مع النفايات العادية. إذا أصبحت لديك نفايات منزلية 

أكثر من العادي، فيمكنك شراء »كيس أبيض« من أية باحة إعادة تدوير أو من متاجر 
Budnikowsky مقابل 3 يورو. يتم جمع األكياس البيضاء مع النفايات األخرى من على الرصيف 

على عكس أكياس الصناديق األخرى.

جمع النفايات أثناء العطالت العامة 
 يرجى مراعاة أن النفايات المنزلية والصناديق واألكياس الزرقاء والخضراء والصفراء ال يتم 

 جمعها أثناء العطالت العامة
بل يتم جمعها في يوم آخر. يمكنك االطالع على جميع التغييرات في الجدول في منشور المعلومات 

.www.stadtreinigung.hamburg :الحالية أو على موقعنا

مراكز إعادة التدوير
 لدينا 12 باحة إلعادة التدوير يمكنك إلقاء أي شيء تقريًبا يتراكم لديك بكميات عادية بالنسبة 

للمنازل فيها: المواد القابلة إلعادة التدوير والنفايات كبيرة الحجم واألجهزة الكهربائية واإللكترونية 
 والمواد الخطرة ومخلفات الحدائق باإلضافة إلى الفلين والمالبس واألحذية القديمة وخراطيش 

الحبر واألقراص الصلبة ومواد التعليب المصنعة من الفوم... إلخ. ال تقبل باحات إعادة التدوير 
الخاصة بنا سوى هذه المواد من المنازل الخاصة الواقعة في هامبورغ فقط وتقبلها مجاًنا. عند 

 توصيلك لقطع كبيرة، يرجى الحرص على اصطحاب أحًدا معك لحملها. تنبيه: باحات إعادة 
التدوير تقبل المواد المهملة فقط، لكنها ال تتبرع بها. راجع المكتوب أدناه لمعرفة العناوين وساعات 

العمل.

التخلص من النفايات كبيرة الحجم بالطلب
تتكون النفايات كبيرة الحجم من مواد مهملة كبيرة يتعذر تفكيكها أو تقسيمها إلى قطع أصغر وهي 

 أكبر من أن توضع في حاويات النفايات المنزلية العادية. يمكنك إلقاء النفايات كبيرة الحجم في 
 جميع باحات إعادة التدوير مجاًنا أو تقديم طلب لرفع نفايات كبيرة الحجم بمقابل مادي وذلك 

www.stadtreinigung.hamburg بالذهاب إلى موقعنا على اإلنترنت على 
أو االتصال على الخط الساخن لخدمة العمالء: 25762576.  كما يمكن جمع األجهزة 

الكهربائية واإللكترونية أيًضا بهذه الطريقة.

األجهزة الكهربائية واإللكترونية
ال يمكن التخلص من هذه المواد مع النفايات المنزلية العادية. نقبلها في كل باحات إعادة التدوير 
مجاًنا أو يمكننا رفعها مع النفايات كبيرة الحجم بمقابل مادي. يمكنك أيًضا التخلص من األجهزة 

الكهربائية واإللكترونية والمنزلية الصغيرة )أقصى طول لحرف الجهاز ٤5 سم( في أي حاوية من 
120 حاوية إعادة تدوير مخصصة لألجهزة الكهربائية واإللكترونية والمنزلية.

المواد الصعبة
يتم قبول النفايات الخطرة في جميع باحات إعادة التدوير.

ملحوظة هامة
 يتم إغالق باحات إعادة التدوير في العطالت الرسمية

وليلة عيد الميالد المجيد وليلة رأس السنة الميالدية وسبت النور.
لألسف فإننا قادرون على الرد على استفساراتكم فقط في اللغتين اإلنكليزية 

واأللمانية.

 عناوين باحات إعادة التدوير
وساعات العمل بها

Harburg • Neuländer Kamp 6*  1

Neugraben-Fischbek •   2

Am Aschenland 11   
St. Pauli • Feldstraße 69   3

Osdorf • Brandstücken 36   4

Bahrenfeld •   5   
Rondenbarg 52 a*

 )فقط للمركبات المصرح لها بحمل
 7.5 طن بحد أقصى

بارتفاع  متر 3,٤ 0 متر بحد أقصى(
Niendorf • Krähenweg 22   6

Hummelsbüttel •    7  
Lademannbogen 32*  

Steilshoop • Schwarzer Weg 10   8

)ال تقبل نفايات الشركات(
Sasel • Volksdorfer Weg 196*  9

Wandsbek • Wilma-Witte-Stieg 6  10

 Billbrook • Liebigstraße 66   11

Bergedorf • Kampweg 9   12

من االثنين إلى الجمعة: من 8 صباًحا وحتى 5 عصًرا، يوم السبت: من 8 صباًحا وحتى 2 ظهًرا  
  من 8 صباًحا وحتى 7 عصًرا، يوم السبت: من 8 صباًحا وحتى 2 ظهًرا 

ساعات العمل الممتدة
السبت من 8 صباًحا وحتى ٤ عصًرا -< أيام السبت في الربيع في بداية موسم الزراعة )سيتم   *

 اإلعالن عنه( باإلضافة إلى 
 4 أيام سبت في أكتوبر أثناء وقت سقوط األوراق في الخريف 

.)05/10/2019 – 26/10/2019(

حول فصل المخلفات في هامبورغ افصل المخلفات
ووفر المصروفات

المواطنون األعزاء، هنا تجدون أهم المعلومات المتعلقة بكيفية التخلص من النفايات بشكل صحيح. 
لالستفسارات وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل معنا عبر البريد اإللكتروني على العنوان info@srhh.de أو على الخط الساخن لخدمة العمالء: 25760.
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يتم التسليم بشكل معفي من الرسوم في الحدود 
المخصصة لالستعمال المنزلي من حيث الكمية 

والنوع - من 
اإلنتاج المنزلي الخاص في هامبورغ. نرجو 

منكم حسن التفهم لحاجتنا إلى
إبراز وثائق ثبوتية.




