


التواصل مع المدينة 
خدمات األمن

الرقم المركزي
)0385( 545 18 30

الفاكس:
)0385( 545 18 29

البريد اإللكتروني:
ordnungsdienst@schwerin.de

االتصال 
SDS - خدمات إدارة مدينة شفيرين

الرقم المركزي
)0385( 633 16 71

الفاكس:
)0385( 633 16 77

مشورة التخلص من النفايات 
والعالقات العامة

)0385( 633 16 75

أسئلة حول رسوم النفايات
)0385( 633 16 76

جمع النفايات / حاوية النفايات العضوية 
)0385( 633 16 72
)0385( 633 16 76
)0385( 633 16 78
)0385( 633 16 80

أنظمة إعادة التدوير
 )0385( 633 16 70

مواقع إعادة التدوير
الشمال: 27 13 481 )0385(
الجنوب: 50 02 577 )0385(

األسئلة القانونية واألسئلة حول المصروفات 
)0385( 633 16 74

المشورة بشأن النفايات التجارية
)0385( 633 16 70

النفايات الخطرة والنفايات التي تسبب 
مشكالت

)0385( 633 16 70

تنظيف الطرقات وعمليات إيداع النفايات غير 
القانونية

)0385( 633 16 75

صيانة الطرقات
)0385( 644 35 33

الخط الساخن للخدمة الشتوية
)0385( 633 26 33

البريد اإللكتروني:
info@sds-schwerin.de

موقع اإلنترنت:
www.sds-schwerin.de

د. ريكو بادينزيشر

رئيس مجلس البلديات في عاصمة الوالية شفيرين

النظام والنظافة من الموضوعات التي كثيًرا ما يتم طرحها في عاصمة الوالية: فخالل 
جوالت المدينة، يمتدح الضيوف دائًما مدى نظافة عاصمة واليتنا الجميلة. حيث ُيخبرني 
مرشدو المدينة بذلك مراًرا وتكراًرا. يرى سكان مدينة شفيرين ذلك في بعض األحيان 

بشكل أكثر أهمية وال يتراجعون عنه في ساعات مشورة المواطنين.

والحقيقة رغم ذلك - مثلما هو الحال دائًما - هي: يمكننا أن نقوم بأكثر من ذلك! وأن تعمل 
بشكل أفضل عندما نتعاون، نحن مواطنوا شفيرين. ويتطلب ذلك فرض لوائح واضحة 
للتخلص من النفايات والمواد القابلة إلعادة التدوير وأن يكون الجميع على دراية بهذه 

القواعد ويأخذونها على محمل الجد.

فقط من يعرفون جيًدا كيف يتعاملون مع األشياء االستهالكية في نهاية عمرها االفتراضي 
يمكنهم االنتفاع من هذه الفرص. وفي هذا الدليل، نقدم لكم عماًل مرجعًيا ُيسهل عليكم 

تدبر شؤونكم.

الجديد.  الدليل  في  مجدًدا  الحالية  الشتوية  الخدمة  تضمين خريطة  تم  تغير؟  الذي  ما 
باإلضافة إلى ذلك، تم تحديث تواريخ جمع النفايات التي تتغير بسبب العطالت. لسوء 
الحظ، كان البد أيًضا من تعديل رسوم التخلص من النفايات في ظل زيادة األسعار. ومن 
ثّم، تزداد أهمية النصائح الخاصة بالتخلص بطريقة صحيحة من النفايات: حيث ال ينبغي 
إلقاء جميع األشياء في سلة النفايات المتبقية السوداء. ويمكن أيًضا تقليل حجم العبوات 

الورقية عن طريق طي أو فك الصناديق الكبيرة قبل التخلص منها.
أي شخص يهتم بالمنتجات التي بها عبوات قليلة أو قابلة إلعادة التدوير، مثاًل من الورق 
المقوى أو الورق عند التسوق ويفضل التخلص من النفايات بصورة صديقة للبيئة يوفر 
مصروفات التخلص من النفايات ويوفر كذلك أمواله. بالمناسبة، بدًءا من العام المقبل، 
سيلزم مشرع القوانين أيًضا جميع موردي الوجبات السريعة بتقديم عبوات فعالة من 
حيث التكلفة وقابلة إلعادة االستخدام. بدالً من ذلك، يمكنك تعبئة الطعام في حاويات 

ُتحضرها معك.

يمتلك سكان شفيرين حوالي 16000 حاوية للنفايات المتبقية، و11000 حاوية للنفايات 
العضوية، ومركزان إلعادة تدوير النفايات وصناديق ورقية وحاويات أو أكياس صفراء 
متاحة للتخلص من نفاياتهم بشكٍل منفصل. كما توجد أيًضا 154 نقطة لتجميع النفايات 

القابلة إلعادة التدوير في جميع أنحاء المدينة.

هل لديك أي أسئلة أو مطالب بشأن إدارة النفايات أو تنظيف الطرقات أو الخدمة الشتوية؟ 
يمكنك إًذا االتصال بموظفي خدمات إدارة المدينة )SDS( وشركات تنظيف الطرقات 
والتخلص من النفايات )SAS( مباشرة بالطريقة المعتادة. ستجد أرقام الهواتف المعنية 

على الجانب.

ريكو بادينزيشر

رئيس مجلس البلديات في عاصمة الوالية شفيرين
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 ،)Grüner Knopf( الزر األخضر
الملصق البيئي

 في سبتمبر 2019، وافقت وزارة التنمية
 الفيدرالية على ختم المنسوجات الحكومي

 .)Grüner Knopf( الزر األخضر
 والهدف من ذلك هو حماية األشخاص

 والبيئة في سلسلة التوريد - بدًءا من
 األلياف إلى عالقة المالبس. يمكن ألي
 شخص يجد هذا الختم على المنتج أن

 يتأكد من أنه يشتري المنسوجات المنتجة
 بصورة ُتراعي الظروف االجتماعية

.والبيئية
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www.muelltrennung-
wirkt.de

مصروفات النفايات – توجد خدمات متعددة مشمولة

البيئة  حماية  في  الهامة  المساهمة  ُسبل  من 
خفض  األرضية،  الكرة  موارد  على  والحفاظ 
كمية النفايات وإعادة تدوير المواد القابلة إلعادة 
التدوير في النفايات. وأنت ُتساهم في هذه المهمة 
منفصل  بشكٍل  النفايات  تجمع  بأن  فعالة  بصورة 

بحسب موادها.

العبوات الخفيفة والحقائب الصفراء
األكياس  في  الخفيفة  عبواتك  من  التخلص  يمكنك 
الصفراء / الحاويات الصفراء وفي حاويات إعادة 

التدوير المخصصة لذلك. 

ما هي العبوات الخفيفة؟ 
المشروبات  وعلب  الطعام  علب  مثل  العبوات 
من  المصنوعة  والصواني  المعدنية  واألقفال 
األلومنيوم  من  المصنوعة  واألغطية  األلومنيوم 
لمتعلقات  ا حمل  وأكياس  األلومنيوم  ورقائق 
م  ا لالستخد لمخصصة  ا ئق  لرقا ا و ئب  لحقا ا و
الواحد، والزجاجات واألكواب والعبوات األخرى 
والتعبئة  واللبن  المشروبات  وعلب  البالستيكية 
بالتفريغ المصنوعة من مواد مركبة بشرط أن تكون 

نظيفة ومحتواها فارغ.

في  أو  الصفراء  األكياس  في  ُيدرج  ال  الذي  ما 
الحاوية الصفراء؟

العبوات المصنوعة من الزجاج والورق والكرتون 
والعبوات التي بها بقايا ضارة ونفايات متبقية.

ما تكلفة األكياس / الحاويات الصفراء؟
تتوفر األكياس

يتم  طالما  مجاًنا  الصفراء  والحاويات  الصفراء   
التخلص من الكميات المنزلية الطبيعية هنا.

أين يمكنني الحصول على األكياس الصفراء؟
 SAS mbH, Ludwigsluster��• 

72 Chaussee
 BürgerBüro, Am Packhof��•

 ,6 - 2 
Stadthaus

 Kundenzentrum��•
 der Stadtwerke

 1 Mecklenburgstraße
 und 

45 - 43 Eckdrift
•  مواقع إعادة تدوير النفايات، 

للعناوين انظر الصفحة 9

الحاويات   / الصفراء  األكياس  التقاط  سيتم  متى 
الصفراء؟

يجب تحضير األكياس الصفراء / الحاويات الصفراء 
بحلول الساعة 7:00 صباًحا في أيام جمعها على 
أبعد تقدير. يمكنك العثور على أيام التجميع الخاصة 
رقم  بدًءا من صفحة  النفايات  تقويم  في  بشارعك 
المخصصة إلعادة  األكياس  تكون  أن  يجب   .10

التدوير مربوطة ومرئية بوضوح. 

جمع  عملية  تتم  المدينة،  وسط  في 
القمامة عبر صناديق إعادة التدوير 

أو الحاويات الصفراء.

يرجى مراعاة:
ء  ا لصفر ا س  كيا أل ا تبقى 
صحيح  غير  بشكل  المملوءة 
ء  األشيا جّمع   ! نها مكا في 
أو  البالستيكية  المكونات  مثل 
مرة  المتبقية وضعها  النفايات 
أخرى في تاريخ الجمع التالي.

الحاويات الصفراء للعبوات

هناك أشياء عديدة في رسوم للنفايات قد ال تنتبه لها من النظرة األولى. حيث أن الخدمات التالية مشمولة:

التخلص من النفايات المتبقية  •
التخلص من النفايات الكبيرة مرة كل عام  •

التخلص من الورق القديم  •
إقالل الحاويات العضوية  •

تشغيل ساحات إعادة التدوير  •
تشغيل السيارة المتحركة للمواد الخطرة وكذلك   •

•  قبول النفايات الخضراء

تتكون رسوم النفايات من الرسوم األساسية ورسوم الخدمة: 
المصروفات األساسية ُتحسب اعتماًدا على عدد وحدات االستخدام. 

وهذا يشمل، على سبيل المثال، الشقق والمحالت التجارية واألعمال الحرفية 
والمباني التجارية.

رسوم الخدمة: ُتحسب وفًقا لعدد الحاويات ومدى تكرار 
التفريغ. يتم تنظيم قيمة الرسوم في قانون رسوم النفايات المنزلية. 

هل لديك المزيد من األسئلة حول هذا الموضوع؟ 
اتصل بنا على٪ 78 أو 72 16 633 )0385( 



النفايات العضوية 
من الحدائق الصغيرة 

وأوراق  الحدائق،  نفايات  من  بالتخلص  ُيسمح  ال 
والمواد  النباتية،  السياجات  وقصاصات  الشجر، 
الحدائق  عن  تنجم  التي  الشبيهة  للتسميد  القابلة 
الصغيرة إال في أكياس عضوية إذا تم تسليمها إلى 
مراكز إعادة التدوير. يعتبر وضع األكياس في نقاط 
تجميع المواد القابلة إلعادة التدوير وفي الصناديق 
الحيوية "الغريبة" تخلًصا غير قانونّي من النفايات 
ويعاقب عليه بدفع غرامة مالية. اتحادات الحدائق 
الصغيرة غير المرتبطة بتدابير التخلص العامة من 

النفايات يجب أن تنتفع بالعروض التجارية.

الحاوية البنّية للنفايات العضوية
العضوية  النفايات  لجمع  البنّية  الحاوية  تستخدم 

ولتسميد النفايات العضوية. 

مدينة شفيرين هي أول بلدية في اتحاد M-V تدير 
مرفًقا للتسميد المشترك وتخمير النفايات الحيوية. 

ماذا الذي ُيدرج في الصندوق البني؟
•   نفايات الخضروات والفاكهة  

•    بقايا القهوة والشاي
•    الطعام الفاسد، وقشر البيض

•    قصاصات األزهار ونباتات األصيص
•  النفايات الخضراء من األشجار والشجيرات 

والعشب
•   بقايا الطعام المطبوخة واللحوم والعظام

والتبن  والشعر  الريش  من  الصغيرة  •   الكميات 
والقش وكذلك الخشب ونشارة الخشب

ما الذي ال ُيدرج في الحاوية البنية؟
•   النفايات غير العضوية مثل األكياس 

البالستيكية
•   فضالت الحيوانات الصغيرة والفضالت 

المتكتلة
•   بقايا تقليم األشجار )الخشب الصلب( والمالط
•  • األكياس البالستيكية القابلة للتسميد ُتدرج 

مع النفايات العضوية

أين تتوفر الحاويات البنية؟
في  ومقرها   )SDS( المدينة  إدارة  خدمات  لدى 
بموجب  19061 شفيرين،   ،45-43  Eckdrift
توفر  بشرط  العقار،  مالك  من  كتابي  طلب  تقديم 

حاوية نفايات متبقية واحدة على األقل.

كم مرة يتم تفريغ الحاويات البنية؟
توفير  يجب  أسبوعين.  كل  مرة  إفراغها  يتم 
أيام  في   07:00 الساعة  بحلول  البنية  الحاويات 
الجمع. في المجمعات السكنية الكبيرة يتم إفراغها 
أسبوعياً. يمكنك معرفة أيام الجمع الخاصة بشارعك 
في تقويم التخلص من النفايات في صفحة رقم 10.

كم تبلغ تكلفة الحاوية البنية؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام الحاوية البنية.

ما هي األحجام التي تتاح بها الحاويات 
البنية؟

يمكن طلب الحاويات البنية بأحجام 120 أو 240 
لتًرا.

حقائق عن النفايات 
الخضراء واألكياس 

العضوية
ما هي اإلمكانيات المتاحة للتخلص 

منها؟
• تسميدها في حديقتك الخاصة،

• تسليمها إلى ساحات إعادة التدوير،
الصدد،  ذلك  في  العضوية.  األكياس  •  استخدام 
يمكن إضافة ما يصل إلى 5 أكياس مع الحاوية 
نوفمبر، عدد  إلى  العضوية، ومن شهر سبتمبر 

يصل إلى 10 أكياس. 

ما هي األكياس العضوية ومن أين ُيمكنني الحصول 
عليها؟ 

لتًرا   100 بسعة  الورقية  األكياس  هذه  تتوفر 
ومطبوع عليها "أوراق الشجر ومخلفات الحدائق 
فقط" وتحصل عليها من مراكز إعادة التدوير ومن 
SAS ومركز المواطنين في مبنى البلدية ومراكز 

خدمة عمالء المرافق العامة.

ما الذي ُيدرج في األكياس العضوية؟
وأجزاء  الشجر  وأوراق  الخضراء  النفايات  فقط 
20 كيلوغراًما كحد أقصى  النباتات. يرجى ملء 

فقط حتى يكون من الممكن نقل األكياس.

ما هي النفايات القابلة للتسميد التي تقبلها مراكز 
إعادة التدوير؟

النفايات الخضراء، وقصاصات السياجات النباتية، 
وقصاصات  األشجار،  وأوراق  والشجيرات، 

الحشائش.

ما تكلفة األكياس العضوية؟
1.00 يورو لكل كيس. 

ما هي تكلفة النقل؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام األكياس العضوية. 
تبلغ تكلفة نقل النفايات الخضراء السائبة / النفايات 

العضوية 3.00 يورو لكل متر مكعب. 

لتسليم األكياس األخرى )مثل األكياس الزرقاء(، يتم 
تحصيل رسوم قدرها 0.30 يورو لكل كيس )بحجم 

100 لتر لكل كيس(.

تجنب الروائح وكذلك 
ذباب الفاكهة

تبدأ النفايات العضوية في تكوين 
الرائحة سريًعا في ظل درجات 

الحرارة العالية. لذلك، يجب 
إفراغ حاوية التجميع الخاصة 
بك وتنظيفها بانتظام. للتخلص 

من الروائح الكريهة الناجمة 
عن الحاويات العضوية أو أكوام 

السماد، ُيمكن استخدام الدقيق 
الحجري المستخدم في متاجر 
أدوات البناء. فهو يبقي كذلك 

الذباب بعيًدا.

األماكن المناسبة
للحاوية البنية

من المفيد بالطبع وضع حاوية 
النفايات العضوية في مكان مظلل 

ومحمّي. إذا لم يكن مثل هذا 
المكان متوفًرا، ُيمكن إعادة تعديل 

المكان مع أو بدون مساحات 
خضراء بشكٍل يوفر الظل والمنظر 

الجميل.

نصيحة لمنع تكون السوائل
في الحاوية العضوية

لمنع تجمع السوائل الزائدة في قاع 
الحاوية العضوية، يمكن تبطينها 
بورق الجرائد. حيث أنه تمتص 

الرطوبة.
إذا انتهى المطاف بالمخلفات 
العضوية الرطبة في الحاوية 
البنّية، يمكن أن تتجمد على 

األرض أو الجدار أثناء تساقط 
الصقيع في الشتاء، ومن ثم لن يكن 
من الممكن إفراغها بالكامل. وفي 
ذلك الصدد، من المفيد لف نفايات 

المطبخ في ورق جرائد.

ال تودع مواد بالستيكية في 
الحاوية العضوية! ال تستخدم 

أي أكياس بالستيكية ال ُيفترض 
أنها قابلة للتسميد!

كل مستخدم مسؤول عن 
تنظيف سلة النفايات العضوية 

الخاصة به.

يرجى مراعاة:

ال تحرق النفايات الخضراء
يحظر حرق الشجيرات وقصاصات األشجار في 
مدينة شفيرين، حيث توجد بدائل كافية للتخلص من 
النفايات الخضراء والنفايات العضوية في المدينة. 

ال ُيسمح بحرق قطع الخشب واألشجار والشجيرات 
الجافة وغير المعالجة إال من أجل إشعال نيران عيد 
الفصح بداية من خميس األسرار حتى شم النسيم. 
أرسل إعالن نيران شم النسيم إلى: إدارة الفعاليات، 
 19053  ,6 -2  Am Packhof ومقرها 

 .Schwerin
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النفايات  بجمع  الراهن  الوقت  في  المدينة  تقوم 
الورقية من المنازل باستخدام نظامين: في نظام 
التجميع، يتم التخلص من النفايات الورقية بالقرب 
والتي  الزرقاء،  الحاوية  طريق  عن  المنزل  من 
 1100 أو   240 أو   120( أحجام  بثالثة  توّفر 
لتًرا(. بموجب نظام التسليم، ستتوفر لك صناديق 
التجميع المكونة المتوفرة بحجم ثالثة أمتار مكعبة 
في مقرات إعادة التدوير المحددة. استخدم حاوية 

الورق المنزلية، فهي مريحة ومتاحة مجاًنا. 

ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات الورقية؟ 
لمصنوعة  ا يق  د لصنا وا لمجالت  ا و لصحف  ا
والمواد  المقوى  والورق  المطوي  الكرتون  من 

المطبوعة األخرى

ماذا الذي ال ُيدرج ضمن النفايات الورقية؟
شديد  المنزلية  لالستخدامات  المخصص  الورق 
االتساخ )النفايات المتبقية(، المخطوطات الورقية، 
المتبقية(،  )النفايات  المائدة  ومناديل  الشمع  ورق 
ورق الحائط )النفايات المتبقية(، والمناديل الورقية، 

المتبقية(،  )النفايات  الجيب، والحفاضات  ومناديل 
المتبقية(،  )النفايات  الكربون  وورق  والصور 
الورق المغلف بمادة قوية من البالستيك أو المعدن 
)النفايات المتبقية( أو المواد القابلة إلعادة التدوير( 
الصفراء(  )األكياس  واللبن  المشروبات  وأكياس 
وورق تغليف الملصقات )النفايات المتبقية( والورق 

المغلف بالفيلم والورق المقوى )النفايات المتبقية(

أين تتوفر الصناديق الزرقاء؟
لعقار  ا لك  ما من  كتابي  طلب  بموجب  ُتمنح 
العمالء،  خدمة   - ش.ذ.م.م.   SAS شركة  لدى 
 19061 ، 72 Ludwigsluster Chaussee
 ،45-43  SDS Eckdrift أو   Schwerin

Schwerin 19061

كم مرة يتم تفريغ الحاويات الزرقاء؟
يتم إفراغها مرة كل أربعة أسابيع. يجب تحضير 
الحاويات الزرقاء بحلول الساعة 07:00 في أيام 
الجمع. يمكنك معرفة أيام الجمع الخاصة بشارعك 
في تقويم التخلص من النفايات في صفحة رقم 10. 

يتم تفريغ حاوية التجميع بالمتر المكعب مرة واحدة 
على األقل في األسبوع.

كم تبلغ تكلفة الحاوية الزرقاء؟
ال توجد رسوم إضافية الستخدام الحاوية الزرقاء.

يرجى مراعاة:
يجب أال تكون النفايات الورقية متسخة. إذا تم ملء 

الحاوية بشكل غير صحيح، فلن يتم إفراغها.

الحاويات الزرقاء لألوراق

الزجاجات والزجاج القديم
من  قريبة  الزجاجية  النفايات  تجميع  صناديق 

المنزل في مواقع إعادة التدوير بالمدينة. 

ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات الزجاجية؟
كل أنواع العبوات الزجاجية: يرجى التخلص من 
من  المصنوعة  األخرى  والحاويات  الزجاجات 
الزجاج، مفصولة بحسب األلوان، الزجاج األبيض 

واألخضر والبنّي.

ما الذي ال ُيدرج في حاوية الزجاج؟
األخرى  المسطح  الزجاج  وأنواع  النوافذ  ألواح 
المتبقية(،  )النفايات  والمرايا  البناء(،  )نفايات 
والمصابيح المتوهجة )النفايات المتبقية(، والخزف 
)النفايات  الفخارية  واألواني  المتبقية(،  )النفايات 
المتبقية(، وأنابيب الفلورسنت )النفايات الخطيرة(.

متى يتم تفريغ حاوية الزجاج؟
يتم تفريغ حاويات النفايات الزجاجية كل 14 يوًما. 
األسبوعي  التفريغ  نظام  مع  ذلك  موائمة  ويمكن 
تكون  أن  المرجح  من  كان  إذا  الحاجة.  بحسب 

الحاويات ممتلئة، فيرجى إخطارنا:
رقم الهاتف 70 16 633 )0385(

ماذا الذي يجب مراعاته إلى جانب ذلك؟ 
لتجنب التلوث السمعي، ال ُيسمح باستخدام العبوات 
الساعة  من  السبت  إلى  االثنين  من  إال  الزجاجية 

7:00 حتى 19:00.
من فضلك قم بمراعاة جيرانك في الحي.

ال ُيسمح بإلقاء الزجاج في أيام األحد أو العطالت 
الرسمية أو في فترات الليل.

من فضلك ال تقم بذلك!

ال تترك النفايات الزجاجية أو 
الورق / الكرتون أو النفايات 

المتبقية بالقرب من نقاط 
التجميع.

يرجى مراعاة:

النفايات الورقية + النفايات الزجاجيةالنفايات العضوية

نصائح حول المواد القابلة إلعادة 
التدوير

•  اسحق صناديق الكرتون الكبيرة 
والضخمة قبل التخلص منها وقم 

بطّيها.

•  اشتري واستخدم الورق المعاد 
تدويره. إعادة تدوير الورق توفر 

لنا الماء والطاقة والمواد الخام 
ودورة المواد سُتصبح ُمغلقة

•  من الجيد جمع الزجاج القديم 
وإعادة تدويره. من األفضل 

استخدام الزجاجات القابلة إلعادة 
االستخدام!

•  افصل األقفال المعدنية 
والبالستيكية عن الزجاجات 

والعبوات الزجاجية، حيث يتم 
إدراج هذه المواد في األكياس 

الصفراء إلعادة التدوير. 



SAS أكياس النفايات المتبقية من
لتجمعات كومات النفايات الكبيرة 

المؤقتة، مثلما هو الحال بعد 
األعياد أو عند تغيير محل السكن، 
تتوافر أكياس نفايات متبقية تقدمها 

.SAS

يوجد رسم قدره 3.29 يورو على 
كل حقيبة من هذه الحقائب.

ويمكنك الحصول على أكياس 
النفايات المتبقية من خدمة عمالء 

:SAS شركة
 Ludwigsluster Chaussee

72
Schwerin 19061

ضع األكياس 
في مواعيد الجمع المعنية 

للنفايات المتبقية مع ربطها 
بجوار سلة النفايات المتبقية رمادية 

اللون المعدة للتجميع.

توجد جميع المواعيد في لمحة، 
خاصية التذكير والمزيد في تطبيق 

تقويم النفايات لدينا:

يمكنك هنا التسجيل للتخلص من 
النفايات كبيرة الحجم على موقع 

.SAS

الحاويات الرمادية للنفايات المتبقية
اللون  رمادية  المتبقية  النفايات  صناديق  توجد 
لجمع النفايات المتبقية، والتي لم يعد من الممكن 

إعادة تدويرها بسبب تلوثها أو خلطها.

ماذا الذي ُيدرج ضمن النفايات المتبقية؟
واضح  جدول  بإعداد   24 رقم  الصفحة  في  قمنا 
الملفات  من  بدًءا  النفايات  فرز  على  لمساعدتك 
مزيد  على  العثور  يمكنك  السجائر.  أعقاب  إلى 
من المعلومات في دليل النفايات على موقعنا على 

اإلنترنت.

كم تبلغ تكلفة الحاوية الرمادية؟
رسوم  قيمة  المنزلية  النفايات  رسوم  قانون  ينظم 

حاوية النفايات المتبقية رمادّية اللون. 
من الذي يمكنه طلب حاوية النفايات المتبقية أو 

إعادة طلبها؟

لممثله  يمكن  أو  بذلك  القيام  العقار  لمالك  يمكن 
المفوض القيام بذلك.

ما هو حجم الحاوية الرمادية 
وما هو عدد الحاويات المتوفرة؟

متبقية  نفايات  حاوية  عقار  لكل  يكون  أن  يجب 
واحدة على األقل. يجب أال تكون الحاوية ممتلئة 
للغاية )يجب أن يكون من الممكن إغالق الغطاء(. 
ال يجوز وضع القمامة بجوار الحاويات الرمادية. 
توفير  مراعاة  يجب  السكنية،  للعقارات  بالنسبة 
حاوية نفايات متبقية بحجم ال يقل عن عشرة لترات 

لكل فرد كل أسبوع.
ما هي األحجام / السعات المتوفرة؟

بحجم  رمادية  حاويات  شفيرين  مدينة  في  يوجد 
لتًرا  40، و80 و120 و240 و1100 و5000 

قيد االستخدام.

ما الذي يجب عليك االنتباه إليه عند نصب الحاوية؟
عادة ما يتم نصب الحاويات الرمادية في الممتلكات 

الخاصة.

ما الذي يجب االنتباه إليه عند التفريغ؟
يجب توفير حاويات النفايات المتبقية رمادية اللون 
بحلول الساعة 7:00 في أيام الجمع. يمكنك معرفة 
أيام الجمع الخاصة بشارعك في تقويم التخلص من 

النفايات في صفحة رقم 10.

هل لديك أي أسئلة حول قيمة 
الرسوم الخاصة بك؟ 

اتصل بنا على رقم
الهاتف 76 16 633 )0385( أو 72 و 78 و 80

ما هي النفايات كبيرة الحجم؟
ال  منزلية  أدوات  هي  الحجم  كبيرة  النفايات 
يمكن وضعها في حاوية النفايات المتبقية بسبب 
حجمها أو بسببب طبيعة المواد. هذا يعني مثالً 
قطع األثاث وأغطية األرضيات وما إلى ذلك. 
ويندرج إليها أيًضا األجهزة اإللكترونية القديمة 

والثالجات والمجمدات والغاليات.

ما الذي ال ُيدرج في النفايات كبيرة الحجم؟ 
والمواد  الحائط  وورق  القديمة  اإلطارات 
والنوافذ  والتجديد  البناء  أعمال  من  المتبقية 
والنفايات  الصحية  واإلكسسوارات  واألبواب 

الخطرة. )انظر الجدول في الصفحة 24(

ما هي إمكانيات التخلص المتاحة؟
•   الجمع المجاني من قبل SAS مرة واحدة كل 

عام.
•   تسليمها في مركز إعادة التدوير )للحصول 
على األسعار المعنية، يرجى االتصال بمركز 

إعادة التدوير مباشرة. انظر الصفحة 9(.

يتم  التي  الحجم  كبيرة  النفايات  كمية  هي  ما 
جمعها وما هي تكلفة ذلك؟ 

يمكن لكل أسرة التخلص من كمية تصل إلى 5 
م3 من النفايات كبيرة الحجم مجاًنا مرة واحدة 

في السنة الميالدية. 
ماذا الذي يجب مراعاته 

عند الطلب؟
كبيرة  النفايات  من  للتخلص  التسجيل  يمكنك 
النفايات كبيرة الحجم،  الحجم باستخدام بطاقة 
عن طريق الفاكس أو باستخدام نموذج الطلب 
www.sas- الموقع  على  اإلنترنت  على 
معالجة  وقت  يستغرق   .schwerin.de

الطلب حوالي 4 أسابيع. 
األمر الهام: تؤكد SAS تاريخ الجمع.

ماذا لو كان لدي المزيد 
من النفايات كبيرة الحجم؟

يجب االتفاق على أي كميات إضافية مع شركة 
SAS حيث أنها تكون نظير رسوم.

التخلص من النفايات كبيرة الحجم

العربات المتنقلة للتخلص من 
المواد الخطرة 

خطة الجولة 
نقاط جمع المواد الضارة التالية 
تصل إليها عن طريق العربات 

المتنقلة 
للتخلص من المواد الخطرة:

 Feldstadt   • 
Bertha-Klingberg-

Platz
 Friedrichsthal  • 

 موقف السيارات في
 Wolfsschlucht

 Görries  • 
Lilienthalstraße

 Mueß  • 
 Zum Alten Bauernhof

 Neumühle  • 
 Treppenberg neben 

Glascontainerplatz
Neu Zippendorf  • 

Berliner Platz )الجزء 
السفلّي(

Schelfstadt  • 
Schelfmarkt/
Lindenstraße

 Warnitz  • 
2 Trebbower Straße

 Werdervorstadt  • 
 71 Bornhövedstraße

 Weststadt  • 
Kaufhalle B.-Brecht-

Straße
 Wickendorf  • 

12- 6 Lübstorfer Weg

ُيمكنك االطالع على المواعيد 
www.sds- المحدثة على الموقع

 .schwerin.de

يجب أيًضا تسليم
الملوثات في مواعيد الجمع

شخصًيا إلى
العاملين

المتخصصين.

حيث أن وضعها
عند نقطة التجميع

ُمبكًرا ُيعد من ُسبل إلقاء النفايات
غير القانوني ويعاقب بغرامة 

مالية.

التخلص من 
النفايات الخطيرة

ما هي النفايات الخطيرة؟
النفايات التي تحتوي على مواد ملوثة والناجمة عن االستخدام المنزلي، 

مثل: البطاريات ومواد الطالء واأللوان ومواد التنظيف، 
والمراكمات، كذلك المصابيح الموفرة للطاقة.

أين يمكن التخلص من النفايات الخطيرة؟
فقط عن طريق

مراكز إعادة التدوير )المزيد في الصفحة 9(     •
• العربات المتنقلة للتخلص من المواد الخطرة

ال يتم التخلص منها أبًدا في الحاوية الرمادية!

ما هي تكلفة تسليم النفايات في المقر؟
تسليم النفايات في المقر مجانّي.

الكبار  التجزئة  تجار  أصبح   ،2016 يوليو  منذ 
ملزمون باستعادة المعدات الكهربائية واإللكترونية 
قانون  في  عليه  منصوص  األمر  وهذا  القديمة. 
لتجزئة  ا وتجار  الجديد.  الكهربائية  المعدات 
"الكبار" هم المتاجر التي تبيع المعدات الكهربائية 
 400 تزيد عن  مبيعات  منطقة  في  واإللكترونية 
لديهم  ممن  اإلنترنت  عبر  التجزئة  وتجار  متر2 
مساحة تخزين وشحن كبيرة بنفس القدر. ينطبق 
التزام االستعادة عند شراء جهاز مماثل. باإلضافة 
إلى ذلك، يتعين على تجار التجزئة الكبار استعادة 
األجهزة الصغيرة )التي ال يزيد طولها من الحافة 
إلى الحافة عن 25 سم( دون شراء جهاز مماثل. 

ما الذي يندرج إلى النفايات اإللكترونية؟
يجري حالًيا التحضير إلجراء تغييرات على الوضع 
الكهروضوئية  العناصر  إعادة  يمكن  القانوني. 
الشمالية  التدوير  إعادة  ساحات  إلى  المنازل  من 
والجنوبية. المواقد الكهربائية والغساالت وغساالت 
الصحون والثالجات والمجمدات وأجهزة التلفزيون 
والراديو وأجهزة الحاسب اآللي وأجهزة جز العشب 
واألجهزة الكهربائية الصغيرة والهواتف المحمولة 
 MP3 ومشغالت األقراص المضغوطة أو مشغالت

وأفران الميكروويف واأللعاب الكهربائية. 

ما الذي ال ُيدرج ضمن النفايات اإللكترونية؟ 
المعادن القديمة والبطاريات والمراكمات.

كيف يتم التخلص من النفايات اإللكترونية؟ 
التجار   / )الموزعون  التجزئة  تجارة  طريق  عن 
"الكبار"(، ونقاط جمع النفايات العامة في ساحات 
إعادة التدوير أو جمع النفايات كبيرة الحجم. القبول 
ال  اإللكترونية  النفايات  المنزلية.  للنفايات  مجاني 

تندرج ضمن النفايات المتبقية.

التخلص من النفايات اإللكترونية

قد تشتعل بطاريات الليثيوم-أيون ذاتًيا وتؤدي إلى حرائق أثناء نقلها أو 
عند تواجدها في مرفق فرز النفايات. ويتسبب ذلك في تصاعد أبخرة سامة 

ووقوع أضرار مادية في المركبة والنظام.
الليثيوم-أيون من  إزالة بطاريات  التالية: يجب  القاعدة  تنطبق  ثّم،  ومن 
األجهزة القديمة قبل التخلص منها. بطاريات الليثيوم-أيون تعد من النفايات 

اإللكترونية.

تتوفر معلومات حول التخلص من النفايات اإللكترونية لدى هيئة المشورة 
.SDS بشأن التخلص من النفايات وعلى موقع ويب خدمات

هاتف 1670 633 )0385(

بطاريات الليثيوم-أيون ال تنتمي 
إلى النفايات المتبقية

ال تضع النفايات كبيرة الحجم 
على جانب الطريق حتى 

صباح يوم الجمع المتفق عليه.

يرجى مراعاة:

سيتم جمع أكياس النفايات 
المتبقية فقط التي تحمل ملصق 
SAS المحدد - وليس األكياس 

الزرقاء األخرى.

يرجى مراعاة:

قم بإحضار المواد الضارة 
الخاصة بك إلى العربة المتنقلة 

للنفايات في حاويات مغلقة 
مانعة للتسريب.

يرجى مراعاة:

دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الصفحة 6 دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 النفايات المتبقية | النفايات ذات الحجم الكبيرالنفايات اإللكترونية | النفايات الخطيرةالصفحة 7



ساحات إعادة التدوير في شفيرين
تعد كل من مؤسسة Alba Nord ش.ذ.م.م. ومؤسسة 
 SAS Schweriner Abfallentsorgungs- und
Straßenreinigungsgesellschaft ش.ذ.م.م. 
الوالية  عاصمة  في  وموثوقين  أكفاء  شريكين 

شفيرين. 

التدوير  إعادة  ساحات  خدمات  من  واالنتفاع 
مجانّي بشكل أساسي للمنازل الخاصة في عاصمة 
الوالية شفيرين. ويمكن لرجال األعمال في المدينة 
وللمنازل الخاصة في الدائرة استخدام الخدمة مقابل 
رسوم. يمكن توصيل العناصر الكهروضوئية إلى 
 Ziegeleiweg( الشمالية  التدوير  إعادة  ساحة 

.)Schwerin 19057  ،12

التكاليف:
التخلص من البطاريات القديمة واألجهزة الكهربائية 

والنفايات الخطرة والخردة يكون مجاًنا. 

كبيرة  النفايات  من  التخلص  أسعار  معرفة  يمكنك 
الخضراء،  والنفايات  المنزلية،  والنفايات  الحجم، 

وما إلى ذلك في مراكز إعادة التدوير.

نطاق الخدمات:

قبول كل من 
•  النفايات ذات الحجم الكبير

•  النفايات الخضراء
•  األجهزة اإللكترونية

•  الخردة المعدنية
•  الورق المستعمل

•  الزجاج القديم
•  العبوات الخفيفة

•  النفايات البالستيكية
•  البطاريات القديمة

•  خرطوشات الحبر والطابعات 
الفارغة

•  المالبس المستعملة
 CD / األقراص المدمجة  •

DVD / الديسكات
•  النفايات الخطرة من المنازل 

 •  النفايات المنزلية
)في أكياس SAS فقط(

صرف كل من:
•  األكياس العضوية
•  األكياس الصفراء

بالتوكيل عن 
عاصمة الوالية شفيرين

ساحة إعادة التدوير في الشمال
Schwerin 19057 ,12 Lankow: Ziegeleiweg

هاتف رقم: 
)0385( 48 11 327

مواعيد العمل: 
االثنين حتى الجمعة، من الساعة 09.00 - 19.00، والسبت من الساعة 08.00 - 13.00

المشغل: شركة ALBA North ش.ذ.م.م.
الفاكس: الهاتف:      12 Ziegeleiweg

)0385( 48 43 098   )0385( 48 11 0  Schwerin 19057
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المالك األزرق لمنتجات البناء 
مثل: أغطية األرضيات والمواد 

المانعة للتسريب والمواد منخفضة 
االنبعاثات لالستخدام الداخلي 

وأنظمة العزل الحراري المركبة 
ومواد الطالء والدهان

مع التخطيط الذكّي، يمكنكم توفير األموال، ألن التخلص من 
نفايات البناء المختلطة يكلف ضعف تكلفة التخلص من األجزاء 

المنفصلة من النفايات، مثل الخشب أو الرقائق المعدنية أو 
الزجاج المسطح.



دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الصفحة 10 دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 مواعيد جمع النفاياتمواعيد جمع النفاياتالصفحة 11

1 و3، 10-2
42-14 ،39-9 



التخلص من النفايات في العطالت لعام 2023

 تالطعلا
 يف تايافنلا نم صلختلا

تالطعلا
تايافنلا نم ةيداعلا صلختلا مايأل قحاللا ليجأتلا

تالطعلا عوبسألا موي خيراتلا عوبسألا موي خيراتلا عوبسألا موي خيراتلا عوبسألا موي خيراتلا عوبسألا موي خيراتلا عوبسألا موي خيراتلا

ةنسلا سأر دحألا 01/01/23

ةأرملل يملاعلا مويلا ءاعبرألا 08/03/23 سيمخلا 09/03/23 ةعمجلا 10/03/23 تبسلا 11/03/233

ةميظعلا ةعمجلا ةعمجلا 07/04/23 تبسلا 08/04/23

ميسنلا مش نينثالا 10/04/23 ءاثالثلا 11/04/23 ءاعبرألا 12/04/23 سيمخلا 13/04/23 ةعمجلا 14/04/23 تبسلا 15/04/23

لمعلا موي نينثالا 01/05/23 ءاثالثلا 02/05/23 ءاعبرألا 03/05/23 سيمخلا 04/05/23 ةعمجلا 05/05/23 تبسلا 06/05/23

حيسملا دوعص سيمخلا 18/05/23 ةعمجلا 19/05/23 تبسلا 20/05/23

ةرصنعلا نينثا نينثالا 29/05/23 ءاثالثلا 30/05/23 ءاعبرألا 31/05/23 سيمخلا 01/06/23 ةعمجلا 02/06/23 تبسلا 03/06/23

 ةيناملألا ةدحولا ديع

ةدحولا
ءاثالثلا 03/10/23 ءاعبرألا 04/10/23 سيمخلا 05/10/23 ةعمجلا 06/10/23 تبسلا 07/10/23

حالصإلا موي ءاثالثلا 31/10/23 ءاعبرألا 01/11/23 سيمخلا 02/11/23 ةعمجلا 03/11/23 تبسلا 04/11/23

نينثالا لوألا داليملا ديع موي 25/12/23 ءاعبرألا 27/12/23 سيمخلا 28/12/23 ةعمجلا 29/12/23 تبسلا 30/12/23

 داليملا ديع موي

يناثلا
ءاثالثلا 26/12/23 سيمخلا 28/12/23 ةعمجلا 29/12/23 تبسلا 30/12/23

www.sas-schwerin.de على الرابط SAS وعلى موقع الويب الخاص بمرفق www.sds-schwerin.de على الرابط SDS ستجد المزيد من المعلومات على موقع الويب الخاصة بقسم

يمكنك أيًضا استخدام تقويم التخلص من النفايات المطروح عبر اإلنترنت أو استخدام تقويم التخلص من النفايات في التطبيق 
الخاص بنا. جميع المواعيد بها خاصية التذكير. يمكنك طباعة التقويم.

 الحي
اليوم )األيام( الرئيسي 

للتخلص من النفايات
نوع النفايات / المواد القابلة 

إلعادة التدوير
روتين جمع 

النفايات أيام التخلص من النفايات

ALTSTADT I 

االثنين

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع األول، والخامس، والتاسع، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

ALTSTADT II 

االثنين

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع األول والخامس والتاسع،...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

FELDSTADT I 

الثالثاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع الخميس
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

FELDSTADT II 

الخميس

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الخميس
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

FRIEDRICHSTHAL I 

األربعاء

النفايات المنزلية كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...
كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

الورق المستعمل كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

FRIEDRICHSTHAL II 

الثالثاء

النفايات المنزلية كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...
كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

GÖHRENER TANNEN 

االثنين

النفايات المنزلية كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

GÖRRIES I 

االثنين

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

GÖRRIES II 

االثنين

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر، ...
كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

GROßER DREESCH 

الخميس

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر ...
كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الخميس
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل مرة كل أسبوع االثنين
العبوات الخفيفة ال يتم جمع األكياس الصفراء

النفايات العضوية مرة كل أسبوع الخميس

Gartenstadt I 

االثنين

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...

كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع االثنين

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ... ..
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

Gartenstadt II 

االثنين

النفايات المنزلية
4 مرات أسبوعًيا االثنين، األسبوع الثاني والسادس والعاشر

كل 14 يوًما االثنين، في األسابيع الزوجية
مرة أسبوعًيا االثنين.

الورق المستعمل 4 مرات أسبوعًيا االثنين، األسبوع الثاني والسادس والعاشر
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما االثنين، في األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما االثنين، في األسابيع الزوجية

KREBSFÖRDEN I 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع الخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

KREBSFÖRDEN II 

الخميس

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الخميس
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

LANKOW I 

الجمعة

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع الجمعة
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

LANKOW II 

 الجمعة/
الثالثاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الثالثاء
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

LANKOW III 

 الجمعة/
الثالثاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع الثالثاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

 Lankow IV 

الثالثاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثاني والسادس، والعاشر ...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية
الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

LEWENBERG I 

الجمعة

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...

كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

LEWENBERG II 

الجمعة

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...

كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

MEDEWEGE 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية
الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

MUEß 

الثالثاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع الثالثاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية

MUEßER HOLZ 

األربعاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الثالثاء من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع األربعاء
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل مرة كل أسبوع الثالثاء
العبوات الخفيفة ال يتم جمع األكياس الصفراء

النفايات العضوية مرة كل أسبوع الثالثاء

NEU ZIPPENDORF 

الجمعة

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الجمعة
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل مرة كل أسبوع الثالثاء
العبوات الخفيفة ال يتم جمع األكياس الصفراء

النفايات العضوية مرة كل أسبوع الجمعة

NEUMÜHLE I 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل 14 يوًما األربعاء، األسبوع الرابع والثامن والثاني عشر
مرة أسبوعًيا األربعاء، في األسابيع الزوجية

4 مرات أسبوعًيا األربعاء.
الورق المستعمل كل 14 يوًما األربعاء، األسبوع الرابع والثامن والثاني عشر
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، في األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء، في األسابيع الزوجية

NEUMÜHLE II 

األربعاء

النفايات المنزلية
مرة أسبوعًيا األربعاء، األسبوع الثاني ، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع األربعاء
الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

NEUMÜHLE III 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...

كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية
الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

OSTORF 

االثنين

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...

كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع االثنين

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين،األسابيع الفردية

PAULSSTADT I 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...

كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع األربعاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

 الحي
اليوم )األيام( الرئيسي 

للتخلص من النفايات
نوع النفايات / المواد القابلة 

إلعادة التدوير
روتين جمع 

النفايات أيام التخلص من النفايات

PAULSSTADT II 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع األول والخامس والتاسع...

كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع األربعاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع األسبوع الثالث، والسابع، والحادي عشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

PAULSSTADT III 

الجمعة

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ...

كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

PAULSSTADT IV 

الجمعة

النفايات المنزلية 

كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع األول، والخامس، والتاسع...
كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الفردية

مرة كل أسبوع الجمعة
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

SACKTANNEN 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...

كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع األربعاء

الورق المستعمل مرة كل أسبوع األربعاء
العبوات الخفيفة ال يتم جمع األكياس الصفراء

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

SCHELFSTADT I 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع الثاني ، والسادس، والعاشر ..

كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع األربعاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع الثاني ، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

SCHELFSTADT II 

األربعاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع الثاني ، والسادس، والعاشر ...

كل 14 يوًما األربعاء، األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع األربعاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع األربعاء، األسبوع الثاني ، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

WARNITZ 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

WERDERVORSTADT I 

الثالثاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثاني والسادس، والعاشر ...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع الثالثاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثاني والسادس، والعاشر ...

العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

WERDERVORSTADT II 

الثالثاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثاني والسادس، والعاشر ...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع الثالثاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثاني والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما األربعاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

WESTSTADT I 

االثنين

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع االثنين، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع االثنين
مرتان أسبوعًيا االثنين، والخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع االثنين من األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر، ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما يوم األثنين من األسابيع الزوجية

WESTSTADT II 

الثالثاء

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الرابع والثامن، والثاني عشر...
كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع الثالثاء
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

WESTSTADT III 

الجمعة

النفايات المنزلية

كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

مرة كل أسبوع الجمعة
مرتان أسبوعًيا الثالثاء، الجمعة

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الجمعة، األسبوع الثاني، والسادس، والعاشر ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الجمعة، األسابيع الزوجية

WICKENDORF 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية
الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية

WÜSTMARK I 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الثاني والسادس والعاشر ...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع الخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ..
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

WÜSTMARK II 

الخميس

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع األول والخامس والتاسع ...

كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الفردية
مرة كل أسبوع الخميس

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الخميس، األسبوع الرابع، والثامن، والثاني عشر ..
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الخميس، األسابيع الزوجية

ZIPPENDORF 

الثالثاء

النفايات المنزلية
كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الثالث والسابع والحادي عشر...

كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية
مرة كل أسبوع الثالثاء

الورق المستعمل كل رابع أسبوع الثالثاء، األسبوع الرابع والثامن، والثاني عشر...
العبوات الخفيفة كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية

النفايات العضوية كل 14 يوًما الثالثاء األسابيع الزوجية
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Zum Schulacker          Krebsförden I



سواء كان ذلك مكاًنا للهدوء واالسترخاء، أو 
ملعًبا لممارسة الرياضة، والمرح والتريض أو 
كنقطة للقاء األصدقاء والغرباء: ال تجذب مرافق 
شفيرين الخضراء والترفيهية آالف الزوار كل 
يوم في فصل الصيف فقط. بل إنها تسعد دوًما 
باستقبال كل من ُيحب البقاء في هذه المرافق. 
للترفيه  المنتزهات  عن  االستغناء  يمكن  فال 
األماكن  في  ولكن  المدينة.  في  واالستجمام 
التي يجتمع الكثير من األشخاص سوًيا، يكون 
لألخطاء التي تبدو صغيرة ولم يتم االنتباه لها 

عواقب وخيمة - وسرعان ما تتراكم جبال من 
القمامة. 

سيقوم  أخر  شخص  هناك  أن  على  تعودنا  لقد 
بإزالة هذا القمامة: "سيقوم شخص ما بالتنظيف"، 
هذا ما يعتقده المرء وهو اعتقاد خاطئ. الطريقة 
األكثر فاعلية للتخلص من النفايات: بالعدد الكبير 
من المساهمات الصغيرة. اصطحب القمامة معك 
إلى المنزل، هذا هو الشعار. الحدائق الخضراء 
بحاجة إلى زوار مسؤولين عن تصرفاتهم. ألن 

هذا أيًضا سلوكنا هو الذي يساهم في الشكل الذي 
تبدو عليه المساحات الخضراء أمام منازلنا.

شكرا لك على مساعدتك.

النظافة في المرافق الخضراء

مراحيض الكالب
في العديد من الزوايا 

موزع األكياس بغرض
التخلص من نفايات الكالب

وضعت شركة SDS أدوات 
توزيع لألكياس "belloo" في 
80 موقًعا، معظمها بالقرب من 

المساحات الخضراء وعلى جانب 
ممرات المشاة، والتي يتم إعادة 
تعبئتها باألكياس بشكٍل أسبوعّي.

وهذه هي طريقة عملها:
الستخدام مراحيض الكالب، يمكن 

لمالكي الكالب سحب كيس من 
الموزع مجاًنا ووضعه على أيديهم 
وجمع "مخلفات" كلبهم. بعد جمع 
مخلفات الكلب، تخلص من الكيس 

المغلق في أقرب سلة مهمالت.

توجد هنا األكياس المخصصة
للتخلص من نفايات الكالب وهي 

متاحة مجاًنا:
  في مراكز العمالء

التابعة لمرافق البلدية
 1 Mecklenburgstraße

وكذلك
45 - 43 Eckdrift

مواقع إعادة التدوير
:Lankow – منطقة الشمال

12 Ziegelweg
الجنوب - المدينة الحدائقية

 Ludwigsluster Chaussee
53

في مكتب المواطنين
6 - 2 Am Packhof

يمكن العثور على نظرة عامة 
شاملة على موزعات األكياس 

على اإلنترنت على الرابط
www.sds-schwerin.

.de

يرجى مراعاة:

ماذا سيحدث ألشجار عيد الميالد؟
توجد العديد من نقاط التجميع 

للتخلص من أشجار الصنوبر في 
مدينة شفيرين بأكملها وفي مختلف 

مناطق المدينة.
بالطبع يجب إزالة زينة أشجار عيد 

الميالد قبل التخلص منها.
يتم تسميد أشجار 

الصنوبر التي جرى جمعها.

المواعيد والمعلومات
يتم إعالن المواعيد والمقرات في 
وسائل اإلعالم المحلية في الوقت 

المناسب.
على صفحة اإلنترنت الخاصة بنا 

 www.sds-schwerin.de
يمكنك الحصول على المزيد من 

المعلومات.

ستتم عملية الجمع في النصف 
األول من شهر يناير من يوم 2 

إلى يوم 16 يناير 2023.

يرجى مراعاة:

التنظيف الربيعي لمدينة شفيرين مع أسبوع العمل 
من 20 إلى 25 مارس 2023

عادت حفلة كنس الطرقات! عادت مراسم تنظيف الربيع بصورتها المعتادة.
في العام الماضي، وبعد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا في عام 2020، فازت مجموعة واسعة من المشاركين 

مرة أخرى في حملة التنظيف. تتعامل النوادي والشركات ومراكز الرعاية النهارية والفصول المدرسية والجيران من 
المنطقة والعائالت التي يبلغ إجمالي عدد المشاركين بها حوالي 5400 مشارًكا مع الزوايات المتسخة والطرق التي 
يصعب الوصول إليها في المدينة والمتنزهات والغابات. في عام 2023، سُتعقد حفلة تنظيف الشوارع الشهيرة مرة 

أخرى، والتي ُيحبها الصغار والكبار كما سيتم عزف الموسيقى وتقديم عروض الترفيه.
التخطيط ألسبوع حملة 2023 جاٍر على قدم وساق ولكم يسعدنا اإلعراب عن إخالصك ودعمنا بنشاط في حملة 

التنظيف الربيعي 2023.

داليملا ديع راجشأ نم صلختلا
يحلا/ناكملا ناكملا فصو/ةظحالم

Großer Dreesch

 ماظنب اهعضوو ءايحألا هذه نم اهمادختسا دعب داليملا ديع راجشأ ةلازإ ىجري ،ةريبكلا ةينكسلا تاعمجملا يف
!ةيلزنملا ةمامقلا قيدانص راوجب

Krebsförden )NBG(

Lankow

Mueßer Holz

Neu Zippendorf

Weststadt

Altstadt 
Kleiner Moor/Tappenhagen, Puschkinstraße/Am Dom, Arsenalstr./Alexandrinenstraße, Lübe-
cker Straße/Arsenalstraße, Graf-Schack-Allee/Geschw.-Scholl-Str., Wittenburger Str./Reifer-

bahn, Großer Moor DSD-Stellplatz Theater

Dwang "Auf dem Dwang" ةفوشكملا ةحاسملا

Feldstadt Goethestraße/Wallstraße, Hermannstraße/Gartenstraße, Bleicherstraße, Bleicher Ufer )ماظن 
DSD(, Platz der Jugend, Karl-Liebknecht-Platz, Lobedanzgang )ماظن DSD(

Friedrichsthal
Buswendeschleife Lärchenallee, Warnitzer Straße )ماظن DSD(, Warnitzer Straße 2.Kreisel, Hell-
born )ماظن DSD(, Wolfsschlucht, 4 يف عمجتلا نكامأ Lützower Ring: مقر بصملا ؛51و ،49 مقر بصملا 

95-89 مقر بصملا ؛81-77 مقر بصملاو ؛61و 59

Gartenstadt Hagenower Straße/Am Püsserkrug, Spielplatz Brink )تالوحملا تيب دنع يبرغلا يلامشلا نكرلا(، 
Langer Berg ماظن DSD )يفاصلا(، Tulpenweg ماظن DSD )راطمألا هايم عيمجت ضوح(

Görries Sackgasse Lilienthalstraße, Schulzenweg/Ecke Am Kaspelwerder, Lilenthalstraße )ماظن DSD( 

Groß Medewege يسيئرلا عراشلا يف تارايسلا فقوم

Klein Medewege ةلفاحلا لوحت ةطقن

Krebsförden  ,Wendeschleife Herrengrabenweg, Wendeschleife Zum Schulacker ،ةيوازلادنع تارايسلا فقوم
Wendeschleife Eckdrift, Am Krebsbach/Auf dem Sande, Dorfstr./Ecke Görrieser Weg

Krösnitz Osterberg يف نارودلا ةقلح

Lankow
Ahornstraße )ماظن DSD(, Buswendeschleife Mühlenberg )Greifswalder Str.(, Greifswalder 
Straße )ماظن DSD(, Büdnerstraße/Hopfenbruchwiese, Walnußweg/ Ulmenweg )تايافنلا عقوم 

)ةيقبتملا

Lewenberg Wismarsche Straße/Dr.-Hans-Wolf-Straße, Robert-Blum-Straße/Einfahrt Siedlerweg, 
Dr.-Georg-Benjamin-Straße )ماظن DSD(, ةسردملا Dr.-Hans-Wolf-Straße

Mueß  Alte Crivitzer ،)تالوحملا تيبWendeschleife(, Nedderfeld/Consrader Weg )( ةميدقلا ةعرزملا يف
Landstraße )ةريغصلا قئادحلا(

Neu Pampow Neu Pampow 4 مقر لزنم مامأ

Neumühle
Am Wasserturm/Am Treppenberg, Neumühler Straße )ماظن DSD - يرطيبلا ىفشتسملا(، Ha-
bichtsweg )ماظن DSD(، Am Immensoll/Am Leuschenberg, Mühlenscharrn/Dohlenweg )ةطحم هاجتا 

)هايملا

Ostorf Lutherstraße/Lischstraße, J.-Stelling-Straße/Adam-Scharrer-Weg

Paulsstadt
Sandstraße )DSD(, Demmlerplatz )DSD(, Wittenburger Str./Obotritenring, ittenburger Str./Voß-

straße, Franz-Mehring-Straße/راطقلا ةطحم، Platz der Freiheit )ضيحارملا قفارم(، 
Obotritenring/G.-Hauptmann-Str.

Schelfstadt Werderstraße/Grüne Straße, تارايسلا فقوم Spieltordamm, يحصلا فرصلا هايم خض ةطحم Knaudt-
straße, Schelfmarkt/Gaußstraße، زعاملا قوس

Schelfwerder Buchenweg )ماظن DSD(

Schloßgarten  Paulshöhe/Schleifmühlenweg, Tannhöfer Allee/Franzosenweg, Schloßgartenallee يف بعلملا
)NDR ،ةعارزلا ةرازو :DSD ماظن(

Warnitz Bahnhofstraße 32 Grünfläche, تارايسلا فقوم Eschenweg, Wendeschleife Kirschenhöfer Weg, 
Bahnhofsstraße/Silberberg, Freifläche Alte Gärtnerei 67

Werdervorstadt
Robert-Koch-Straße/Händelstraße, Güstrower Straße/Ernst-Barlach-Straße, Möwenburgstra-
ße/Hafen-straße, Möwenburgstr./Speicherstraße, Lagerstraße )ماظن DSD(، Ziegelseestr. )ماظن 

DSD(، Waisengärten/Amtstr. 30, Ferdinand-Schultz-Straße )ماظن DSD(

Weststadt Robert-Beltz-Straße/Max-Suhrbier-Straße, ةاشملا رمم، Sebastian-Bach-Straße, Gosewinkler 
Weg/Adolf-Wilbrandt-Straße, Ratsteich, H.-Fallada-Straße/Friesenstraße

Wickendorf -DSD(، Seehofer Straße/Lübstorfer Weg, Wendeschleife Carlshöhe, Schmie ماظن( ءافطإلا ةطحم
deberg/Achterstieg

Wüstmark )DSD ماظن( Vor den Wiesen, Hof Göhren/Krebsfördener Tannen, Vossens Tannen ،ةكرِبلا لوح

Zippendorf Bosselmannstraße يف تارايسلا فقوم
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تنظيف الرصيف - 
ماذا الذي يجب مراعاته

تنظيف الرصيف يقع،
بحسب قانون تنظيف الطرقات، 

على عاتق
مالك العقار. ويشمل ذلك أيًضا 

ممرات الدراجات وأرصفة المشاه 
ومسارات الدرج والتقاطعات 

باإلضافة إلى أجزاء من الممر التي 
تم تمييزها على أنه رصيف.

إًذا ما الذي علّي فعله؟ عن طريق 
كنس الرصيف بانتظام، ال تتم 

إزالة الرمال واالتساخات الصغيرة 
األخرى فحسب، بل يتم كذلك 

إزالة األوراق والفواكه المتساقة 
من األشجار الموجودة كذلك. وفي 

ذلك الصدد، ال يهم من هو مالك 
الشجرة. يضمن التنظيف المنتظم 

للرصيف سهولة استخدامه.

وال ُيسمح بإلقاء االتساخات أو 
األوراق من الرصيف إلى الطريق. 

يرجى التخلص من القمامة في 
صناديق النفايات المخصصة 

لذلك والمطروحة عند الممتلكات 
الخاصة بك.

يجب أيًضا إزالة األعشاب البرية 
التي تنبت في منطقة الرصيف 

من قبل مالك العقار. فذلك سيؤدي 
أيًضا إلى الحفاظ على حالة 

الرصيف الجيدة.
يمكنك العثور على مزيد من 
المعلومات في قانون تنظيف 

الطرقات وعلى موقعنا اإللكتروني.

في الشوارع التي بها أوراق 
أشجار، تدعم شركة SDS السكان 
في التخلص من أوراق أشجار في 

الطرقات. حيث يتم توفير أكثر 
من 160 كيًسا كبيًرا من منتصف 

أكتوبر إلى نوفمبر.

خاصة  أهمية  لها  النظيفة  واألرصفة  الشوارع 
للمدن والبلديات وسكانها.

بتنظيف  ُتعنى  أن  يجب  النظيفة  المدينة  أن  حيث 
الشوارع والساحات العامة وكذلك تنظيف األرصفة 

وتفريغ سلة القمامة العامة.

ومن ثّم فقد تم وضع مهام تنظيف الشوارع وتنظيف 
األرصفة في قانون تنظيف الشوارع وقانون رسوم 

تنظيف الطرقات. وبناًء على األهمية والمتطلبات 
المدينة والسكان  يتم ذكر واجبات  بذلك،  الخاصة 

في الئحة تنظيف الشوارع وفًقا لفئات التنظيف.

يتم تخصيص الشوارع داخل شفيرين ضمن فئات 
تنظيف الشوارع الفردية وبحسب ما هو وارد في 
غير  الشوارع  حالة  في  الشوارع.  تنظيف  قانون 
المذكورة، يتحمل السكان مسؤولية تنظيف الشوارع 

واألرصفة.

يشمل تنظيف األرصفة أيًضا إزالة األوساخ الخاصة 
مثل نفايات الكالب والقمامة المتراكمة واألعشاب 
تنظيف  SAS ش.ذ.م.م.  شركة  تتولى  الضارة. 
العثور  يمكنك  العامة.  بالطرق  الخاصة  الطرقات 

بمركبات  الخاص  الشوارع  تنظيف  تقويم  على 
www.sds- التنظيف على اإلنترنت على الرابط

.schwerin.de

الشوارع  لتنظيف  مفهوم   SDS نظام  بتكر  ا
تنظيفها  يصعب  لتي  ا للطرقات  لمخصص  وا

بالمكانس بشكٍل دائم بسبب السيارات المركونة.
حيث تم تسجيل 73 جزء من الطريق هنا، ومن ثم، 
يتم إجراء تنظيف شامل لمرة واحدة سنوًيا تقريًبا 

عن طريق حظر الركن لمدة يوٍم كامل.

السكان  من  الشوارع  تنظيف  رسوم  تحصيل  يتم 
نظير تنظيف الطرقات العامة.

عدد  على  الطرقات  تنظيف  رسوم  مقدار  ويعتمد 
قانون  في  تحديده  ويتم  السنة  في  التنظيف  مرات 

رسوم تنظيف الطرقات.
الخدمة  أيًضا واجبات  قانون تنظيف الطرق  ينظم 

الشتوية. 

تنظيف الشوارع واألرصفة

نظرة عامة على التزامات المدينة ومالك العقارات في القوانين السارية الحالية:

فئات التنظيف التزامات المدينة التزامات السكان

فئة التنظيف 0 تنظيف الطرقات والرصيف بالكامل 6 مرات في 
األسبوع –

فئة التنظيف 1 تنظيف الطريق 3 مرات في األسبوع يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف 
العشب وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك أسبوعًيا.

فئة التنظيف 2 يتم تنظيف الطريق أسبوعًيا يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف 
العشب وأماكن وقوف السيارات وما إلى ذلك أسبوعًيا.

فئة التنظيف 3 تنظيف الطريق كل 14 يوم يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف 
العشب وأماكن ركن السيارات وما إلى ذلك كل 14 

يوًما.

فئة التنظيف 4 كل أربعة أسابيع، تنظيف الطريق يتم تنظيف األرصفة وممرات الدراجات وحواف 
العشب وأماكن ركن السيارات وما إلى ذلك كل 4 

أسابيع.

بدون فئة التنظيف – تنظيف الشارع بالكامل من العقار إلى نصف الممر 
كل 14 يوًما

ال تكنس القمامة واألوراق من 
الرصيف إلى الشارع! 

يرجى مراعاة:
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 تاجوسنملا
ةلمعتسملا

عيبلا ةداعإ •
  )ReSales(

 

• resales.de



بعرض  العامة  بالمناطق  السكان  التزامات  تتعلق 
الممرات   • عقاراتهم وتشمل المناطق التالية:•  

المشتركة للمشاة والدراجات،
• الطرق الرابطة، والدرج،

• محطات النقل العام في منطقة األرصفة المجاورة،
تنظيفها  السكان مسؤولية  يتحمل  التي  الطرقات   •

في فصل الصيف.

إًذا ما الذي علّي فعله؟
•   تخميد األسطح،

السالمة  لضمان  الضرورة  عند  الجليد  •   إزالة 
المرورية.

ما هي المواد التي يمكن استخدامها؟

•   الحصى،
•   الرمل،

•   مواد التخميد التجارية.
•   ال تستخدم أمالح أو مواد إذابة!

لماذا؟
•   مالك العقار ُملزم بالحفاظ على السالمة المرورية 

وهو مسؤول عن ذلك.

متى؟
الساعة  حتى   07:00 الساعة  التشغيل:  •   أوقات 

20:00
•   يجب إزالة أي مسببات لالنزالق أو ثلوج تحدث 
بعد الساعة 20.00 بحلول الساعة 07.00 من 

اليوم التالي.
كم الكمية التي يجب فعلها؟

أو  الجليد  إزالة  من  التأكد  يجب  األرصفة،  على 
تساقط الثلوج بعرض 1.50 متًرا.

متًرا،   1.50 من  أقل  الرصيف  عرض  كان  إذا 
بالكامل  الرصيف  عرض  من  الثلج  إزالة  فيجب 

وتحريره من مسببات االنزالق.

تم جرفه على جانب  الذي  الثليج  يتراكم  يجب أن 
الطريق بحيث يشغل ثلث الرصيف الخارجي. 

إذا تعطلت حركة المرور بسبب كمية الثليج، فإن 
المدينة توفر إزالة الثليج.

الخدمة الشتوية - التزامات 
أصحاب العقارات المجاورة

تعليمات
•   يجب تخميد أو إزالة الجليد من مناطق المشاة 

حتى حافة الرصيف.

•   يجب ضمان الوصول دون عوائق إلى وسائل 
النقل في المحطات.

المزال إلى جانب الطريق  الثليج  •   يحظر دفع 
والمداخل  المزاريب  سد  في  تتسبب  بطريقة 

والصنابير وأعمدة الصيانة وما إلى ذلك.
مراعاة  يجب  الشتوية،  الخدمة  إجراء  •   عند 
وعربات  لمتحركة  ا لكراسي  ا مستخدمي 
تجاوز  من  يًضا  أ يتمكنوا  حتى  األطفال 

الرصيف دون عوائق بحيث يكون وصولهم 
سلًسا.

تفويض  المجاورة  العقارات  •   يمكن لمالكي 
الممرات  وتنظيف  لثليج  ا بإزالة  االلتزام 

والشوارع من الجليد والثليج للمستأجرين.

المسألة القانونية
جميعنا نستخدم الطرق واألرصفة. 

ومن المؤكد أن رغباتنا ومطالبنا 
في الخدمة الشتوية مختلفة تماًما. 
ومع ذلك، يجب أن يكون التركيز 

منصًبا على السالمة المرورية. 
االلتزام بالخدمة الشتوية للسكان 

منصوص عليه في قانون تنظيف 
الطرقات. يمكن أن ُيعرضك 

انتهاك االلتزام بالخدمة الشتوية إلى 
عواقب قانونية. السكان مسؤولون 
عن الحوادث إذا فشلوا في الوفاء 

بالتزاماتهم وقد يتعرضون إلى 
المالحقة الجنائية، على سبيل 

المثال، بسبب اإلصابات الجسدية 
الناجمة عن اإلهمال. لذلك، يجب 

على كل مالك عقار أن يحمي 
نفسه بموجب تأمين المسؤولية 

ضد الغير. للمزيد من المعلومات، 
يمكنك أيضا 
االتصال بنا:

هاتف رقم:
)0385( 633 16 75

هيئة التحرير

الناشر
SDS - خدمات إدارة مدينة 

شفيرين
التشغيل الخاص في عاصمة 

الوالية شفيرين 
45 - 43 Eckdrift

 Schwerin 19061

التحرير والرسومات
،hauspost ،مجلة العمالء

 maxpress agentur
 für kommunikation

ش.ذ.م.م. & ش.م.
1 Stadionstraße
Schwerin 19061

الصور
 creative collection,

 fotolia, Pixabay,
maxpress, SDS

التاريخ
2022/11

الحق محفوظ في إجراء 
تعديالت.

أولئك الذين ال يستطيعون الوفاء 
شخصًيا بالتزامات الخدمة الشتوية 
عليهم االنتفاع بأفضل خدمة من 

مقدمي الخدمات الخاصين.

يرجى مراعاة:

تم طباعة هذه المجلة 
على ورق معاد 

مستدام!

:باألرقام SDS الخدمة الشتوية لشركة
مسافة االنتشار 487 كم •
 طول الطريق 271 كم  •

م² من مساحة األرصفة 175.500 •
محطة مواصالت عامة 255 •

عربة للشوارع 13 •
 حوالي 600 طًنا من الحصى في •

الموسم الواحد
حوالي 2000 ساعة عمل لكل موسم •

حوالي 90 يوم عمل لكل موسم •
 حوالي 94 مكاًنا لوقوف السيارات •

العامة للمعاقين

 • أرصفة ال يوجد عقارات بجوارها مباشرة
 • طرق الدراجات

حوالي 280 كم

حوالي 280 كم

حوالي 132 كم

حوالي 75 كم
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SDS - أ ىوتسملا ةيوتشلا ةمدخلا

مفتاح المصطلحات

SDS - ب ىوتسملا ةيوتشلا ةمدخلا

SDS - ج ىوتسملا ةيوتشلا ةمدخلا

تاقرطلا ةرادإ ةئيه ،ةيوتشلا ةمدخلا

ةنيدملا ةرئاد ،ةيوتشلا ةمدخلا

Winterdienst دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الصفحة 22 دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الخدمة الشتويةالخدمة الشتويةالصفحة 23



SDS - أ ىوتسملا ةيوتشلا ةمدخلا

مفتاح المصطلحات

SDS - الخدمة الشتوية المستوى أ

SDS - ج ىوتسملا ةيوتشلا ةمدخلا

تاقرطلا ةرادإ ةئيه ،ةيوتشلا ةمدخلا

ةنيدملا ةرئاد ،ةيوتشلا ةمدخلا

WinterdienstWinterdienst دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الصفحة 24 دليل مدينة شفيرين النظيفة 2023 الخدمة الشتويةالخدمة الشتويةالصفحة 25
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منظف البالوعات P • 9 ،7 صناديق الكرتون • • 9 ،4

البطاريات P • 9 ،7 الكتالوجات والمنشورات • • 9 ،4

المجلدات • 6 شرائط الكاسيت • 6

رقائق األلومنيوم، أغطية األلومنيوم • • 9 ،7 عربات األطفال SPM • 9 ،6

أصائص النباتات البالستيكية • 2 المالبس K • 9 ،8

الرماد • 6 فضالت الحيوانات الصغيرة • • 6

بطاريات / إطارات السيارات P • 9 ،7 العظام • 6

منتجات العناية بالسيارات P • 9 ،7 الخاليا على شكل زر P • 9 ،7

قوالب الخبز المعدنية • 9 عبوات مستحضرات التجميل )البالستيكية( • 2

البطاريات P • 9 ،7 أغطية الزجاجات • 2

نفايات الهدم شركة التخلص من النفايات 7 نفايات المطبخ • 6

المواد الكاوية P • 9 ،7 الثالجات SPM • 9

الصور / إطار الصور • 9 العبوات البالستيكية • 2

زجاج الرصاص، كريستال الرصاص • 6 المنتجات البالستيكية )الدلو، الحوض( • 9

الزهور • 4 الخيوط الالمعة • 6

الكتب • 9 ،3 ورق الشجر • 4

أثاث التخييم SPM • 9 ،6 بقايا الجلود K • 6

المواد الكيميائية P • 9 ،7 الغراء والمواد الالصقة P • 9 ،7

CD / DVD • 9 ،6 LED مصابيح P • 9 ،7

لباد التسقيف شركة التخلص من النفايات 7 األنابيب الفلورية P 9 ،7

مواد التعقيم P • 9 ،7 المذيبات، المخففات P • 9 ،7

الشرائح • 6 المراتب SPM • 9 ،6

العلب )األلومنيوم( • 9 ،2 رقائق الذرة • 5

خراطيش الطابعة P • 9 ،7 العقاقير الطبية • 6

كرتون البيض )كرتون( • 9 ،3 أثاث المنزل SPM • 9 ،6

األواني المخصصة لالستخدام لمرة واحدة • 2 الورق • • 9 ،3

الحقن المخصصة لالستخدام لمرة واحدة • 6 األواني )المعدنية( • 9

المعدات الكهربائية واإللكترونية SPM • 9 النباتات وبقايا النباتات • 4

المصابيح الموفرة للطاقة P • 9 ،7 المبيدات الحشرية P • 9 ،7

إطارات الدراجات • 9 صور األشعة السينية • 6

خراطيم الدراجات / إطارات الدراجات • 9 العبوات المصنوعة من الفوم • 2

بقايا الطالء واأللوان P • 9 ،7 األغطية الملولبة • 2

سرير الريش K • 9 ،8 الخردة المعدنية • 9

زجاج النافذة B 6 األحذية K • 8 ،6

طبقات التغليف • 6 نفايات الطعام )المطبوخة( • 6

المواد الكيميائية للصور P • 9 ،7 زجاج المرآة • 6

الصور • 6 اللعب )بدون مواد إلكترونية( • 6

دهون القلي )الصلبة( • 6 علب الرذاذ )فارغة( • 2

مفارش االرضية SPM • 9 ،6 أكياس المكانس الكهربائية • 6

نفايات الحدائق / النفايات الخضراء • • 9 ،4 بقية األقمشة • 6

األواني )من البورسلين، والسيراميك، والزجاج( • • 9 ،6 الستايروفوم )مادة تغليف( • 2

عبوات المشروبات )دون رهن( • 2 بقايا ورق الحائط • 6

علب المشروبات )من شركة تتراباك( • 2 أكياس الشاي • 4

الزجاج )باستثناء الرصاص وكذلك زجاج 
النوافذ( • • 9 ،3 السجاد • 9

المصابيح الكهربائية • 6 تتراباك • 2

مصابيح الهالوجين P • 9 ،7 خراطيش الحبر P • 9 ،7

المواد الحافظة لألخشاب وعوامل التشريب P • 9 ،7 القدور • 9

أدوات / أوراق النظافة الصحية • 6 حقائب الشحن • 2

المبيدات الحشرية P • 9 ،7 أشرطة الفيديو • 9 ،6

أكياس القهوة، بقايا القهوة • 4 بقايا الشمع • 6

كبسوالت القهوة، بما في ذلك الكبسوالت القابلة 
للتحلل •  • 4 الحفاضات • 6

المجالت والجرائد • 9 ،3

 شرح االختصارات:  K - حاوية جمع المالبس المستعملة، B - مخلفات البناء
P - النفايات الخطرة، SPM - التخلص من النفايات كبيرة الحجم

ال تتردد في استخدام دليل ABC للنفايات على موقعنا.
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Eckdrift 43-45
19061 Schwerin

E-Mail:
info@sds-schwerin.de
   
Internet:
www.sds-schwerin.de

0385 - 6331670

info@sds-schwerin.de
0385 - 4811 327 RHof Nord
0385 - 5770 250 RHof Süd
0385 - 633 1670
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ALBA Nord GmbH 
Ziegeleiweg 12
19057 Schwerin-Lankow

ALBA Nord GmbH 
Zeppelinstraße 20
19061 Schwerin-Görries

Wir beraten Sie gern.

Tel. +49 385 4811-284
nord@alba.info                            nord.alba.info

Ihr Spezialist für
Entsorgungsfragen
– Entsorgung
– Behälterdienste aller Art 
– Wertstoffhöfe

– Abbruch
– Fettabscheider, 
   Entsorgung und Reinigung

shop.albaclick.de



ناميل نروج :ةروصلا

“لمدينة شفيرين النظيفة„
SDS - خدمات إدارة مدينة شفيرين

المساحات العامة الخضراء
 المساحات الخضراء العامة المجانية، والمزارع في الشوارع وساحات المدينة،

 والغابات واألوساط الطبيعية، والمالعب الرياضية والمالعب وكذلك مناطق
 االستحمام في المدينة - كل هذه المرافق تمثل مدينة شفيرين. فيما يتعلق
 في العناية بالحدائق SDS بالمساحات الخضراء العامة تتمثل مهمة قسم

 ورعاية هذه المرافق البلدية، كما يتمثل أيًضا في التخطيط لتوفير المساحات
.الخضراء المفتوحة الجديدة ومراقبة أعمال البناء

إدارة النفايات
 سواء كان األمر يدور حول النفايات المتبقية أو الزجاج القديم أو نفايات المنازل

 أو النفايات العضوية، نقل النفايات هو عمل لوجستي يتم ببراعة. منذ عام
 بالتعاون مع قسم إدارة النفايات على التأكد من أن SDS 2004، يعمل قسم

 عملية التخلص من النفايات تتم بسالسة تامة. يلتزم شركاء التخلص من النفايات
 تعاقدًيا بتنفيذ المهام بشكٍل عملّي، مثل جمع حاويات التجميع أو تفريغ حاويات

.تجميع الزجاج

المقابر والمدافن
 مقابر شفيرين أماكن تذكارية وأماكن حداد. في الوقت نفسه، أصبحت اآلن أيًضا

 مساحات خضراء لالسترخاء والهدوء في وسط المدينة النابضة بالحياة، والي
 ُيحب األشخاص ارتيادها جيالً بعد جيل. يؤدي قسم

SDS مهام خدمات المقابر والمدافن في عاصمة الوالية، والتي تضم مجموعة 
 واسعة من العروض. منطقة المقابر القديمة ومقبرة الغابة وقاعات العزاء في

SDS المقابر تندرج إلى مسؤولية قسم

صيانة الطرقات
 تتكون شبكة طرق شفيرين من حوالي 350 كيلومتًرا من المسارات والطرق.

 من أن الطرق بحالة جيدة ومن بقاؤها SDS يتأكد عمال صيانة الطرق في قسم
 بحالة جيدة. السالمة على الطرقات في شوارع شفيرين لها أهمية خاصة في

 من أول نوفمبر SDS فصل الشتاء. يبدأ موسم الخدمة الشتوي السنوي في قسم
.وحتى نصف إبريل من كل عام

 SDS - خدمات بلدية شفيرين، المملوكة لعاصمة الوالية شفيرين 
Eckdrift 43 - 45 • 19061 Schwerin 

info@sds-schwerin.de • www.sds-schwerin.de

!نقوم بالتدريب
 ستجد المزيد من المعلومات على

www.sds-schwerin.de


