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 2019 لسنة النفایات معالجة تقویم
  :مھمة ھاتف أرقام
 Schönmackers :(0800 / 174 74 74 شركة( الضخمة النفایات تسجیل
 50 56 92 / 02822): إیمیرخ لمدینة المحلّیة اإلدارة( النفایات معالجة
 31-7512 / 02822 أو 32-): راین نھر على إیمیرخ مدینة( العامة الرسوم إشعار
 20 34 90 / 02825): النفایات لمعالجة Kreis-Klever-Abfallgesellschaft شركة( النفایات حول المشورة تقدیم

 

مع بالتعاون  

 راین نھر على إیمیرخ مدینة
  راین نھر على إیمیرخ لمدینة المحلّیة اإلدارة



 )Emmerich am Rhein( راین آم إیریریخ مدینة في النفایات من التخلّص

. البلدیة واجبات من واجب ھو )ونقلھا جمعھا خالل من( النفایات من التخلّص
 من توكیلبال تقوم )KBE( راین آم إیمیریخ مدینة في المحلیّة لإلدارة التابعة فالمؤسسات

 .المدینة منطقة في النفایات من بالتخلّص راین آم إیمیریخ مدینة
 

 یةزجاجوال یةورقال النفایات بین ویُفّرق ،منفصل بشكل البیوت نفایات جمع یجب
 یتمّ . متبقیةال والنفایات عضویةال والنفایات مرّكبةال تعبئةال موادّ و یةبالستكوال المعدنیةو

 .النفایات جمع شركة قِبل من النفایات حاویات توفیر
 

 على االطّالع ویمكن. نفایاتال جمع أجل من مختلفة أحیاء إلى المدینة منطقة تقسیم تمّ 
 .التقویم نھایة في الشوارع قائمة خالل من النفایات جمع أحیاء حسب الشوارع تقسیم

 

 ونقل بجمع Schönmackers Umweltdienste GmbH & Co.KG شركة توكیل تم
 . ایاتالنف

 74 74 174 / 0800: ھاتف
 

 بالكویغ شارع في الحجم كبیرة والنفایات النباتیة النفایات باستالم KBE مؤسسة وتقوم
)Blackweg( 40 رقم. 

 50 56 92 / 0822: ھاتف
 

 جمع شركة أو) Kleve( كلیفھ دائرة قِبل من معالجتھا أو النفایات من التخلصّ  یتمّ 
 .)KKA( لھا التابعة النفایات

 20 34 90-02825: ھاتف
 

 بخصوص راین آم إیمیریخ مدینة إعالم خالل من النفایات برسوم المطالبة تمّ تو
 .سنة كلّ  بدایة في تحریره یتمّ  والذي العقارات، بملك المتعلّقة والرسوم الضرائب

 .النفایات حاویات طلب إلغاء أو وطلب إدارة أیضا ذلك خالل من یتمّ 
:ھاتف 32 أو 7512-31 /02822  

 

 المتبقیّة للنفایات الرمادیة الحاویة توفیر أجل من شخص لكلّ  أساسیة رسوم فرض یتمّ 
 رسوم فرض یتمّ  فإنّھ العضویة للنفایات البنّیة للحاویة أّما. لألوراق الخضراء وللحاویة

 .للحاویة أساسیة
 

 المتبقّیة النفایات من كیلوغرام لكلّ  وزنیة رسوم تُفرض فإنّھ ذلك إلى وإضافة
 .العضویة النفایاتو

 

 األرض قطعةب حاویة كلّ  ربط خاللھا من یمكن إلكترونیة بشریحة الحاویات تزوید تمّ 
 وزنھا یتمّ  ثمّ  أوّال  النفایات شاحنة على حملھا عند الحاویات وزن یتم .بھا تختصّ  التي
 األرض لقطعة اإلجمالي الوزن إلى الوزن فرق ویضاف. ئھاإخال بعد أخرى مّرة

 اإلجمالي والوزن الوزن عملیات بجمیع قائمة تسلیم تمّ سی السنة انقضاء وبعد. المعیّنة
 .والرسوم الضرائب إعالم خالل من أرض قطعة صاحب لكلّ 

 

 الشركات قِبل من ")Grüner Punkt(" الخضراء النقطة علیھا التي الُعلَب جمع ویتمّ 
 ذات )Duales System Deutschland( بألمانیا المزدوج النظام شركة جھة من الموّكلة

 .محدودة مسؤولیة
 

 .والمعدنیة البالستیكیة للُعلب صفراء أكیاس أو صفراء حاویات توفیر یتمّ 
 

 ،الخضراء الزجاج سّالتب الزجاجیة وعیةاأل من وغیرھا القارورات زجاج جمع ویتمّ 
 . حدة على كلّ  واألخضر والبنّي األبیض الزجاج جمع ویتم

 



 الورق نفایات
)Altpapier( 

 الصفراء الحاویة
)Gelbe Tonne( 

 المتبقیّة النفایات
)Restmüll( 

 كتب 
 مقّوى ورق 
 وغیر طعام بقایا غیر من بیتزا ُعلب 

  مطلیة
 وجرائد مجّالت 
 المقّوى الورق أو الورق من ُعلب 

 )ورقیة أكیاس أو األحذیة ُعلَب مثل(
 

 ؟فیھا یُضع ال ما
 مطلیة تغلیف موادّ  -
 الجدران أوراق -
 )Tetrapak( باك تیترا ُعلَب -
 )رطبة منادیل منادیل،( وسخة أوراق -
 

 :تنبیھ
 إذا! أفضل بصورة النفایات فصل
 األوراق أي – الكراتین بتمزیق قمتَ 

 لن الحاویة في وضعھا قبل – المقّواة
 في تساعد بل فحسب، المكان في توفّر
 بشكل الحاویة إخالء في الوقت نفس

 .استدامة أكثرو أحسن
 

 البیتزا؟ ُعلب نضع حاویة أیّة في
 وخالیة مطلیة غیر البیتزا علبة ھل
 حاویة في ضْعھا إًذا الطعام؟ بقایا عن

 أو مطلیة كانت وإذا! األوراق نفایات
 في وضعھا فیلزم الطعام، بقایا فیھا

 . المتبقّیة النفایات حاویة
 

 

 أدویة شرائط 
 من ُعلب أو أغطیة أو أطباق 

 األلومینیوم
 الزبدة تغلیف 
 بالستیكیة كریمات ُعلب 
 وشامبو استحمام جیل قارورات 
 بالستیكیة تسّوق أكیاس 
 المأكوالت لحفظ ورقائق أكیاس 

 الطازجة
 طالء ِدالء 
 للبنّ  الھواء مفرغة علب 
 باك تترا )Tetrapak( )،حلیب 

 )عسیر
 اللبن وروبة زبادي أكواب 
  ّوالخضروات الفواكھ تغلیف مواد 
 القارورات فلین 
 ألواح( األلومینیوم من ُعلب 

 )الشیكوالتة
 تنظیف موادّ  ُعلَب 
 رذاذ علب 
 أو األسنان معجون( معجون ُعلب 

 )الدھان
  ّالحشو أو التغلیف مواد  

 
 ؟الصفراء الحاویة في یُضع ال ما
 مستعملة مالبس -
  اللفّافة من األلومینیوم رقائق -
 والبساتین طالءال رقائق -
 بالستیكیة مائدة أدوات -
 ألعاب -

 
 :تنبیھ

 الكیس/الصفراء الحاویة في یُضع ال
 وتعبئة تغلیف موادّ  إّال  األصفر
 تمّ  أن بعد فقط، واحدة مّرة تُستعمل
 من تتكّون ال والتي كامال، إخالئھا

 . زجاج أو مقّوى ورق أو ورق
 

 من زائدة كمیات من التخلّص یمكن
 Gelber( األصفر بالكیس النفایات

Sack() .مكتب في یھاعل الحصول یمكن 
 دار أو" Bürgerbüro" المواطنین

 مركز" / Baubetriebshof" أو البلدیة
 لمؤسسة التابع الضخمة البضائع استالم
KBE.( 

 اللفّافة من األلومینیوم رقائق 
 ملفّات مجلّدات 
 أدویة نفایات  
 سجائر مدخنة،( رماد بقایا( 
 معالجة خشب نشارات 
  ّمطلیة تغلیف مواد 
 السریر مالیا 
 تخلیل آنیة 
 ةللمقال للقدر،( زجاجیة أغطیة( 
 الخشب فحم 
 حفاضات صحیة، مستلزمات 
 وسمك لحم بقایا 
 كرامیك 
 فلین 
 منادیل 
 سباحة حمامات 
 مطلیة بیتزا، ُعلَب 
 مائدة وأدوات وقدور أكیاس 

 بالستیكیة
 ورسالنب  
 أسفنج 
 نیئة أكل بقایا 
 سمك حوض ،مرایا 
 ألعاب 
 الكھربائیة المكنسة أكیاس 
 الستایروفوم 
 خزف 
 أقالم 
 طرق نفایات 
 تبغ بقایا 
 جدران ورق 
 بسائط قِطَع 
 الحیوانات وقمامات وفضالت ُجثث 
 زجاجي ودیكور زھریات 

 
 المتبقّیة؟ النفایات من لیس ما
 بطاریات -
 بناء نفایات -
 وطالءات ألوان -
 موادّ  ،مستعملة زیوت( خاّصة نفایات -

 .)إلخ ومرقّقة مذیّبة
 أحجار -
 

 :تنبیھ
 من زائدة كمیات من التخلّص یمكن

 .إضافي نفایات بكیس النفایات
 

 

 عضویة نفایات
)Biomüll( 

 اإللكترونیة النفایات
)E-Schrott( 

 الضخمة النفایات
)Sperrmüll( 

 ال التي والشجیرات األشجار قِطع  لوحیة وحواسیب حواسیب  مفارش 



 سم 10 حوالي على دائرتھا قطر تزید
 األزھار، األزھار، لزراعة تربة 

 )مزھریة بدون( النباتات
 المطبخ ونفایات خبز بقایا 
 البیض قشر 
 وعشب شجر أوراق 
 مثل( سائلة غیر حلیب منتجات 

 )الجبن
 وخضروات فواكھ بقایا 
 مطبوخ غیر طعام بقایا 
 أكیاس القھوة، تفل شاي، أكیاس 

 تصفیة
 بریة أعشاب 

 
 النفایات حاویة في یُضع ال ما

 ؟العضویة
 )سجائر مدخنة،( رماد بقایا -
 بالستیكیة أكیاس -
 سمك أو لحم بقایا -
 خشب فحم -
 مطبوخ طعام، بقایا -
 طرق نفایات -
 تبغ بقایا -
 الحیوانات نفایات أو فضالت أو جثث -
 حفاضات -

 
 :تنبیھ

 !نصیحتان
 بوضع قُم الھواء) صقیع( تجّمد عند

 النفایات بین والمجّالت الصحف ورق
 تعبئ ال. لمبللةا الشجیرات قطع أو

 بضغط مقطوعة بأعشاب الحاویة
 . كبیر

 
 في وإیّانا تساعداك النصیحاتان ھاتان
 مخاطر اجتناب وفي الحاویات إخالء
 . ضروریة غیر

 
 الحیوانات؟ بنفایات نفعل ماذا
 حاویة في الحیوانات نفایات وضع یجب

 . دائما المتبقیة النفایات
 حشیش وضع یمكن: الوحید االستثناء

 غیر من الصغیرة للحیوانات یابس
 النفایات حاویة في) بول روث،( فضالت

 .العضویة
 

 

 الطباعة آالت 
 كھربائیة مواقد 
 تلفازات 
 مجّمدات 
 ثّالجات 
 شاشات 
 كھربائیة مكنسات 
 كھربائیة نّشافات 
 غّساالت 
 مجفّف( صغیرة إلكترونیة أجھزة 

 شاي، غالیة خبز، حماصة شعر،
 الكھربائیة األجھزة نقبل ال عادة.) إلخ

 طلب تسجیل تمّ  إذا إّال  الصغیرة
 في كبیرة كھربائیة أجھزة استالم
 األجھزة تسلیم ویمكن .الوقت النفس

 إلى وقت أيّ  في الصغیرة الكھربائیة
 التدویر إلعادة قابلة موادّ  مراكز

)Wertstoffhöfe.( 
 

 ؟الكھربائیة النفایات من لیس ما
 أو عمیقة مقالة مثال( خالیة غیر أجھزة -

 )طعام فیھا ثّالجة
 )بطاریة( الكھربائیة السیارة غیار قطع -
  

 :تنبیھ
 تسجیل بعد األشیاء تلك جلب طلب یتمّ 

 ضخمة بضائع
)Sperrgutanmeldung (یمكن أو 

 :إلى تسلیمھا
"Baubetriebshof / "استالم مركز 

 ).KBE لمؤسسة التابع الضخمة البضائع
 

 ذلك؟ إال وما بالكابالت نفعل ماذا
 الكھربائیة األجھزة مستلزمات تحتوي

 وضع فالمرجو. مھّمة موادّ  على الصغیرة
 النفایات حاویات في والقوابس الكابالت

 إعادة یمكننا لكي أیضا اإللكترونیة
 .تدویرھا

 

 أطفال عربات 
 صغیرة أثاثات 
 سفر حقائب 
 وسائدو مراتب 
 رفوف 
 ،كراسي أرائك 
 وترفیھیة تسلیة أدوات 
 خزائن 
 أبسطة 
 طاوالت 

 
 ؟الضخمة النفایات من لیس ما
 أسماك أحواض -
 السیارة ومستلزمات غیار قطع -
 كراتین -
 التزلّج معّدات صنادیق -
 

 :الترمیم نفایات
 منشور خشب -
 شبابیك -
 المضغوط الخشب رقائق -
 العزل موادّ  -
 وبدونھ بزجاج أبواب -
 أبواب إطارات -
 الجدران أو للسقوف خشب ألواح -

 
 :تنبیھ

 أو الشقّة في ثابت بشكل تركیبھ یتمّ  ما كلّ 
 .الضخمة النفایات من یُعتبر ال البیت

 
 تسجیل بعد األشیاء تلك جلب طلب یتمّ 

 ضخمة بضائع
)Sperrgutanmeldung (یمكن أو 

 :إلى تسلیمھا
"Baubetriebshof / "استالم مركز 

 ).KBE لمؤسسة التابع الضخمة البضائع
 

 ؟الزجاجیة بالقطع نفعل ماذا
 ثمّ  الخزائن، من الزجاجیة القطع فكّ  یجب

 النفایات حاویة في ووضعھا كسرھا
 .المتبقّیة

 

 

 زجاج
)Glas( 
 أو أبیض أو أخضر زجاج من ُعلب 

 فیھا بما واحدة، مّرة تُستعمل بنّي



 والسدادة الغطاء
 

 ؟الزجاج سّالت في یُضع ال ما
 تخلیل آنیة -
 زجاج قطع -
 )للمقالة للقدور،( زجاجیة أغطیة -
 زجاجي ودیكور زھریات -
 

 :تنبیھ
 !الصحیح بالشكل الزجاج فصلب قُم
 إّال  الزجاج حاویات أو سّالت في یُضع ال

 .واحدة مّرة تُستعمل التي الُعلب زجاج
 

 ؟الملّون بالزجاج نفعل ماذا
 للزجاج الزجاج حاویات أو سّالت استعمل
 ،.)إلخ أزرق، أصفر، أحمر،( الملّون

) Depotbehälter( الكبیرة والحاویات
 .األخضر للزجاج

 
 

Nähere Infos: المعلومات من للمزید 
Herr Ehren إیرن السید 
Gut getrennt. Mit Schönmackers. شونماكرس مع. النفایات فصل فلنُحسن. 

 .)Schönmackers( شونماكرس مع. النفایات فصل فلنُحسن
 .Schönmackers مع. النفایات فصل فلنُحسن

Schönmackers شونماكرس 
Heute für morgen sorgen بالغد باالعتناء الیوم نقوم 
 

 

 



4 
 

   

  

للمواطنین معلومات  

 :الضخمة النفایات استالم
 

 الجھات المختصة
 للخدمات البیئیة ذات مسؤولیة محدودة Schönmackers شركة

www.schoenmackers.de إیمیرخ لمدینة المحلیة اإلدارة  
  46446Emmerich ،40 رقم Blackweg شارع
 14:00و 09:00 بین السبت ویوم | 18:00و 10:00 بین الجمعة یوم إلى االثنین یوم: المقابلة أوقات

 
 الصفراء: السلةجمع نفایات الكیس األصفر / 

 ):رسوم دفع یستلزم( الخضراء النفایات استالم 
 

 MüllALARM App  تطبیق األجھزة المحمولة:
 dsd-kreiskleve@schoenmackers.de      البرید اإللكتروني:         
 (مجانا) 373 84 0800/88  رقم الخدمة للمواطنین:     

 
       

 )Emmerich( إیمیرییخ المحلیة الشركات
 Emmerich 46446 ،40 رقم Blackweg شارع
 14:00و 09:00 بین السبت ویوم | 18:00و 10:00 بین الجمعة إلى االثنین یوم: المقابلة أوقات

 
 :االستالم وأماكن مواعید | الملوثة المواد جمع

 :المواعید
 

•    19/01/2019 
•    16/03/2019 
•    11/05/2019 

 أماكن االستالم:
 مدینة شتاد    •
 مدینة إیمیرخ    •
 مدینة إیلتن    •

  Bauhof am Blackwegفي مركز
    .Burgstr./Lilienstr، شارع Geistmarktعند 

 في المنطقة الصناعیة Groelandstraßeفي شارع 
  

10:00إلى  08:30  
14:00إلى  11:00  
16:00إلى  14:30  

Heute für morgen sorgen 

•    20/07/2019 
•    21/09/2019 
•    16/11/2019 

 :زجاجیةجمع نفایات 
 

 MüllALARM App  تطبیق األجھزة المحمولة:
 glas-kreiskleve@schoenmackers.de      البرید اإللكتروني:         
 (مجانا) 373 84 0800/88  رقم الخدمة للمواطنین:     

 
       

 :زجاجیةجمع نفایات 
 

 MüllALARM App  تطبیق األجھزة المحمولة:
 glas-kreiskleve@schoenmackers.de      البرید اإللكتروني:         
 (مجانا) 474 47 0800/17  رقم الخدمة للمواطنین:     

 
       

 

mailto:dsd-kreiskleve@schoenmackers.de
mailto:dsd-kreiskleve@schoenmackers.de
mailto:dsd-kreiskleve@schoenmackers.de
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   السبت 16  السبت 16  األربعاء 16
   األحد 17  األحد 17 5-1     الخمیس 17
   االثنین 18  االثنین 18  الجمعة 18
  10-6     الثالثاء 19 10-6     الثالثاء 19  السبت 19
   األربعاء 20 4     األربعاء 20  األحد 20
  5-1     الخمیس 21 5-1     الخمیس 21  االثنین 21
   الجمعة 22  الجمعة 22 10-6     الثالثاء 22
   السبت 23  السبت 23  األربعاء 23
   األحد 24  األحد 24 5-1     الخمیس 24
  10-6      10-1     االثنین 25  االثنین 25  الجمعة 25
   الثالثاء 26 10-6      10-1     الثالثاء 26  السبت 26
   األربعاء 27  األربعاء 27  األحد 27
  5-1     الخمیس 28 5-1     الخمیس 28  االثنین 28
   الجمعة 29    10-6      10-1     الثالثاء 29
   السبت 30     األربعاء 30
    األحد 31    5-1     الخمیس 31
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   ینایر

 

  مارس فبرایر

:منطقتي  
 

 
 
 
 
 

 بقایا/  الرمادیة السلة
 النفایات

 
 
 

العضویة النفایات سلة  

 
 
 

 السلة
الزرقاء/الخضراء  

 
 

 
 

/  الصفراء السلة
 النفایات، أكیاس

  المغلفات

 
 
 

الزجاج صنادیق  

 
 
 
 

ملوثة مواد  

 



     

   السبت 1 عید یوم العمل األربعاء 1  االثنین 1
   األحد 2  الخمیس 2 10-6     الثالثاء 2
  1,6,9     االثنین 3 5-1     الجمعة 3  األربعاء 3
  10-6      10-1      2,7,10     الثالثاء 4  السبت 4 5-1     الخمیس 4
  3,5,8     األربعاء 5  األحد 5  الجمعة 5
  5-1     الخمیس 6  االثنین 6  السبت 6
   الجمعة 7 10-6      10-1     الثالثاء 7  األحد 7
   السبت 8  األربعاء 8 1,6,9     االثنین 8

 أحد العنصرة األحد 9 5-1     الخمیس 9 10-6      10-1      2,7,10     الثالثاء 9
 

 

   اثنین العنصرة االثنین 10  الجمعة 10 3,5,8     األربعاء 10
   الثالثاء 11  السبت 11 5-1     الخمیس 11
  10-6     األربعاء 12  األحد 12  الجمعة 12
  4     الخمیس 13  االثنین 13  السبت 13
  5-1     الجمعة 14 10-6     الثالثاء 14  األحد 14
   السبت 15  األربعاء 15 10-6     االثنین 15
   األحد 16 5-1     الخمیس 16 4     الثالثاء 16
   االثنین 17  الجمعة 17 5-1     األربعاء 17
  10-6      10-1     الثالثاء 18  السبت 18  الخمیس 18
   األربعاء 19  األحد 19 عید الجمعة العظیمة الجمعة 19
  خمیس الجسد الخمیس 20  االثنین 20  السبت 20
  5-1     الجمعة 21 10-6      10-1     الثالثاء 21 عید الفصح األحد 21
   السبت 22  األربعاء 22 عید شم النسیم االثنین 22
   األحد 23 5-1     الخمیس 23  الثالثاء 23
   االثنین 24  الجمعة 24 10-6      10-1     األربعاء 24
  10-6     الثالثاء 25  السبت 25  الخمیس 25
   األربعاء 26  األحد 26 5-1     الجمعة 26
  5-1     الخمیس 27  االثنین 27  السبت 27
   الجمعة 28 10-6     الثالثاء 28  األحد 28
   السبت 29  األربعاء 29  االثنین 29
   األحد 30 عید صعود الیسوع الخمیس 30 10-6     الثالثاء 30

      5-1     الجمعة 31   
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 یونیو مایو أبریل

 

 

:منطقتي  
 

 
 
 
 
 

 بقایا/  الرمادیة السلة
 النفایات

 
 
 

العضویة النفایات سلة  

 
 
 

 السلة
الزرقاء/الخضراء  

 
 

 
 

/  الصفراء السلة
 النفایات، أكیاس

  المغلفات

 
 
 
 

الزجاج صنادیق  

 
 
 
 

ملوثة مواد  
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   األحد 1 5-1     الخمیس 1  االثنین 1
   االثنین 2  الجمعة 2 10-6      10-1     الثالثاء 2
  10-6     الثالثاء 3  السبت 3  األربعاء 3
   األربعاء 4  األحد 4 5-1     الخمیس 4
  5-1     الخمیس 5  االثنین 5  الجمعة 5
   الجمعة 6 10-6     الثالثاء 6  السبت 6
   السبت 7 4     األربعاء 7  األحد 7
   األحد 8 5-1     الخمیس 8  االثنین 8
   االثنین 9  الجمعة 9 10-6     الثالثاء 9

  10-6      10-1     الثالثاء 10  السبت 10  األربعاء 10
   األربعاء 11  األحد 11 5-1     الخمیس 11
  5-1     الخمیس 12  االثنین 12  الجمعة 12
   الجمعة 13 10-6      10-1     الثالثاء 13  السبت 13
   السبت 14  األربعاء 14  األحد 14
   األحد 15 5-1     الخمیس 15  االثنین 15
   االثنین 16  الجمعة 16 10-6      10-1     الثالثاء 16
  10-6     الثالثاء 17  السبت 17  األربعاء 17
   األربعاء 18  األحد 18 5-1     الخمیس 18
  5-1     الخمیس 19  االثنین 19  الجمعة 19
   الجمعة 20 10-6     الثالثاء 20  السبت 20
   السبت 21  األربعاء 21  األحد 21
   األحد 22 5-1     الخمیس 22  االثنین 22
  1,6,9     االثنین 23  الجمعة 23 10-6     الثالثاء 23
  10-1      10-6      2,7,10     الثالثاء 24  السبت 24  األربعاء 24
  3,5,8     األربعاء 25  األحد 25 5-1     الخمیس 25
  5-1     الخمیس 26  االثنین 26  الجمعة 26
   الجمعة 27 10-6      10-1     الثالثاء 27  السبت 27
   السبت 28  األربعاء 28  األحد 28
   األحد 29 5-1     الخمیس 29 1,6,9     االثنین 29
   االثنین 30  الجمعة 30 10-1      10-6      2,7,10     الثالثاء 30
       السبت 31 3,5,8     األربعاء 31
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 یولیو

 

  سبتمبر أغسطس

:منطقتي  
 

 
 
 
 
 

 بقایا/  الرمادیة السلة
 النفایات

 
 
 

العضویة النفایات سلة  

 
 
 

 السلة
الزرقاء/الخضراء  

 
 

 
 

/  الصفراء السلة
 النفایات، أكیاس

  المغلفات

 
 
 

الزجاج صنادیق  

 
 
 
 

ملوثة مواد  
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   األحد 1 عید القدیسین الجمعة 1 10-6     الثالثاء 1
   االثنین 2  السبت 2 4     األربعاء 2
  10-6      10-1     الثالثاء 3  األحد 3 یوم الوحدة األلمانیة الخمیس 3
   األربعاء 4  االثنین 4 5-1     الجمعة 4
   الخمیس 5 10-6      10-1     الثالثاء 5  السبت 5
  5-1     الجمعة 6  األربعاء 6  األحد 6
   السبت 7 5-1     الخمیس 7  االثنین 7
   األحد 8  الجمعة 8 10-6      10-1     الثالثاء 8
   االثنین 9  السبت 9  األربعاء 9

  10-6     الثالثاء 10  األحد 10 5-1     الخمیس 10
   األربعاء 11  االثنین 11  الجمعة 11
  5-1     الخمیس 12 10-6     الثالثاء 12  السبت 12
   الجمعة 13  األربعاء 13  األحد 13
   السبت 14 5-1     الخمیس 14  االثنین 14
   األحد 15  الجمعة 15 10-6     الثالثاء 15
   االثنین 16  السبت 16  األربعاء 16
  10-6      10-1     الثالثاء 17  األحد 17 5-1     الخمیس 17
   األربعاء 18 1,6,9     االثنین 18  الجمعة 18
  5-1     الخمیس 19 10-6      10-1      2,7,10     الثالثاء 19  السبت 19
   الجمعة 20 3,5,8     األربعاء 20  األحد 20
   السبت 21 5-1     الخمیس 21  االثنین 21
   األحد 22  الجمعة 22 10-6      10-1     الثالثاء 22
  10-6     االثنین 23  السبت 23  األربعاء 23
  عشیة عید المیالد الثالثاء 24  األحد 24 5-1     الخمیس 24
  الیوم األول لعید المیالد األربعاء 25  االثنین 25  الجمعة 25
لعید المیالد الثانيالیوم  الخمیس 26 10-6     الثالثاء 26  السبت 26   
  5-1     الجمعة 27 4     األربعاء 27  األحد 27
   السبت 28 1,5     الخمیس 28  االثنین 28
   األحد 29  الجمعة 29 10-6     الثالثاء 29
   االثنین 30  السبت 30  األربعاء 30
   لیلة رأس السنة      10-6      10-1     الثالثاء 31    5-1     الخمیس 31
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 أكتوبر

 

  دیسمبر نوفمبر

:منطقتي  
 

 
 
 
 
 

 بقایا/  الرمادیة السلة
 النفایات

 
 
 

العضویة النفایات سلة  

 
 
 

 السلة
الزرقاء/الخضراء  

 
 

 
 

/  الصفراء السلة
 النفایات، أكیاس

  المغلفات

 
 
 

الزجاج صنادیق  

 
 
 
 

ملوثة مواد  



www.schoenmackers.de 

Для города Эммерих. Для вас. Мы поможем вам в переработке и утилизации отходов 
в соответствии с требованиями 
законодательства. Воспользуйтесь преимуществами эффективных концепций утилизации. Для 
утилизации твердых, жидких неопасных и опасных отходов. Для больших и малых объемов, для 
сбора в переливную или сменную систему, в переносные и откатные контейнеры, пресссы и 
специальные емкости. 

لمعالجة النفایات نفایاتكم والمواّد  Schönmackersتستلم شركة 
 ).Emmerichالقابلة للتدویر األخرى عنج محلّھا في إیمیریخ (

 
 46446، 1رقم  Max-Planck-Straßeشارع 

Emmerich 
 

الصفراء الحّل المناسب لنفایاتكم وفي نفس -توفّر خدماتنا الخضراء
 الموقت تأخذ البیئة في عین االعتبار.

 
 MüllALARMتطبیق األجھزة المحمولة المجاني  نصیحة!

مواعید استالم النفایات في مواقع استالم النفایات. قُم اّطلع على 
بتسجیل نفایاتك الضخمة واحصل على نصائح مفیدة بخصوص 

 التخلّص من النفایات.
 كلّ ما یجب علیك لذلك ھو: 

ّمل تطبیق األجھزة المحمولة ح .1
MüllALARM  وقم بتثبیتھا

 وتشغیلھا
اختر أماكن االستالم التي  .2

 تناسبك
 أكملت! .3

 

نساعدكم في التخلّص من نفایاتكم ومعالجتھا بشكل یتماشى مع القانون.  من أجل مدینة إیمیرخ. من أجلكم.
ِاستفیدوا من میزات مفھومنا الفّعال لمعالجة النفایات في التخلّص من النفایات الصلبة والسائلة غیر الخطیرة 

ابتة والخطیرة، للكمیات الكبیرة والصغیرة، لجمع النفایات في نظام النقل والتحویل في الحاویات الث
 والمتحركة وفي ضاغطة النفایات وفي حاویات خاصة. 
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