
 

 تسهيل عمليه التخلص من النفايات 

  

  

 املحتوى : عبوات التعليب لالستعامل مره واحده املصنوعه

 من املعادن والبالستيك واملواد املركبه مثل عبوات املرشوبات

 والعصائر ، علب اللنب ، العبوات الحافظه، االكياس

 البالستيكيه، ورق التغليف البالستييك ، علب الشامبو وصابون

االستحامم، علب رذاذ الشعر وانابيب معجون االسنان

 املحتوى : مقايل الطھي، الكمبیوتر ، التلفاز ، الدرجات الھوائیھ ،

الثالجات ، االثاث ، الفرشات ، السجاد واالواين املعدنیھ

یتم قبول الطلبات عىل الرقم : 7166 661 0331

www.geben-und-nehmen-markt.de

  املعلبات واملغلفات ) الحاويه الصفراء ، الكيس االصفر)

النفایات ذات الحجم الكبیر ، االجھزه الكھربائیھ الكبیره والخرده

Landeshauptstadt Potsdam
Fachbereich Ordnung und Sicherheit 
Bereich öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger
Friedrich-Ebert-Straße 79/81, 14469 Potsdam 

Abfallberatung: 0331 289 1796 
www.potsdam.de/abfallentsorgung

Stadtentsorgung Potsdam GmbH
Drewitzer Straße 47, 14478 Potsdam
Logistik-Zentrale: 0331 661 7166
www.swp-potsdam.de

املحتوى : العبوات الزجاجیھ واملعلبات الحافظھ الزجاجیھ

 ھام : املعلبات الزجاجیھ القدیمھ یتم فرزھا طبق اللون .

 حیث ان الزجاجات ذات اللونین االزرق واالحمر تلقى يف

الحاویھ املخصصھ للزجاج االخرض

الورق ) الحاويه الزرقاء)

ملحتوى : العبوات الزجاجيه واملعلبات الحافظه الزجاجيه

 هام : املعلبات الزجاجيه القدميه يتم فرزها طبق اللون .

 حيث ان الزجاجات ذات اللونني االزرق واالحمر تلقى يف

الحاويه املخصصه للزجاج االخرض

 الزجاج وحاويات الزجاج

 املحتوى : النفایات التي ال یتم اعاده تصنیعھا كاقراص

 الكمبیوتر ، املواد الصحیھ ، الخزفیات ، مخلفات

 الحیوانات ، البورسالن ، اكیاس املكنسھ الكھربائیھ ،

 املرایا ، بقایا اوراق الجدران ، ارشطھ الفیدیو ، حفاضات

االطفال وعقائب السجائر

  النفیات املتبقیھ ) الحاویھ السوداء)

 املحتوى : االلوان القدیمھ ، الورنیش ، نفایات الزیوت ،

 البطاریات ، االدویھ القدیمھ ، انابیب الطابعھ القدیمھ ،

ملبات توفیر الطاقھ ، املواد الكیمیائیھ

 الخاصھ يف التصویر ، املواد الكیمیائیھ املنزلیھ ، طارد

الحرشات ، املواد املذیبھ ومواد التنظیف

املواد امللوثھ للبیئھ ) االماكن املختصھ بنقل املواد امللوثھ للبیئھ )

 املحتوى : نفايات املطبخ والحدائق مثل بقايا الخبز ، بقايا

 اللحوم ، بقايا االطعمه املطبوخه ، بقايا الخرضاوات ، اوراق

 ترشيح القهوه ، ومخلفات املطبخ الورقيه ، والنباتات ،

 واكياس الشاي املنقوعه ، والنباتات الخرضاء ، وبقايا الطعام

التالفه الغري مغلفه واخريا اوراق الطعام الحافظه

  النفايات الحيويه ) الحاويه السوداء ذات الغطاء البني)

 املحتوى : اغطيه االرسه ، ومستلزمات الرسير ، والستائر

 ، و االحزمه ، والشنت ، واملناديل الورقيه ، والقمصان

 والرساويل ، والقبعات ، وااللعاب ، والوسائد ، والثياب ،

   واالحذيه ، واغطيه الطاوالت واالغطيه املنزليه الخفيفه

 اعاده استعامله بدال عن رميه ! يتم رشاء او بيع او اهداء

البضاعه املستعمله والتي تصلح لالستعامل

 سوق االنرتنت املجاين

 سوق التبادل التجاري / سوق البيع والرشاء

الثیاب واالحذیھ القدیمھ / حاویات الثیاب القدیمھ

E-Mail: sperrmuellauftraege@step-potsdam.de

نضع فيها

 االوراق القدمية وجميع املغلفات من الورق والكرتون عىل سبيل

 املثال: مغلفات الرسائل، أوراق الدعاية، الكتب، ورق الهدايا،

.الكتالوجات، املنشورات، الصحف واملجالت

فرز النفايا

صندوق الورق / الحاوية الزرقاء


