
عادة التدوير تكون هذه البداية   ي كل مرة تضع فيها بعض العبوات أو الصحف إلإ
�ف

 . ء كب�ي ي
 ل�ش

غطاء الزجاجة القديم يمكن أن يتحول إىل إىل صفائح معدنية جديدة لهياكل السيارات. 

ا جديدة مثال. جريدة  ف علبة مسحوق الغسيل الفارغة يمكن أن تتحول إىل علب بي�ت

اإلأمس يمكن أن تصبح عناوين أخبار الغد. تستخدم المواد الخام الطبيعية مرة أخرى 

ي خلق عالم أفضل نعيش فيه.
ويتم توف�ي الكث�ي من الطاقة. وبذلك نساعد جميًعا �ف

إعادة التدوير مكسب للجميع

إعادة التدوير

مسؤولية المنِتج

مراكز إعادة التدوير

معلومات أك�ش

عادة التدوير لتصبح عبوات جديدة أو منتجات جديدة. يمكن أن تصبح  ي يتم جمعها إلإ
تؤخذ جميع اإلأغلفة والصحف ال�ت

العبوات البالستيكية أحد مدخالت صناعة اإلأكياس البالستيكية و حاويات إعادة التدوير مثال. الزجاج واإلأغلفة عادة ما تعود 

أغلفة مرة أخرى. والعبوات المعدنية يمكن أن تصبح أطواقاً لعجالت السيارات ويمكن للصحف القديمة أن تصبح ورق 

مطبخ أو ورق صحف مرة أخرى.

ي تصنع أو تبيع العبوات هي المسؤولة عن جمع 
كات ال�ت ي أن ال�ش

ي السويد تسمى مسؤولية المنِتج. وهذا يع�ف
لدينا قاعدة �ف

 وإعادة تدوير منتجاتها. 

كات. نريد أن نجعل من السهل عليك إعادة التدوير مع زيادة الفوائد  ي مركز جمع اإلأغلفة (FTI ) نعمل نيابة عن هذه ال�ش
�ف

ي ذلك.
ي الوقت نفسه. لكننا نحتاج إىل مساعدتكم للنجاح �ف

عادة التدوير �ف البيئية إلإ

ي يجب أن تأخذ إليها الصحف
ي السويد. تلك هي اإلأماكن ال�ت

FTI مسؤولة عن جميع مراكز إعادة التدوير الخالية من العمال �ف

ي به نقطة إعادة تدوير 
ي مب�ف سك�ف

عادة تدويرها إذا كنت تعيش �ف واإلأغلفة البالستيكية والورقية والمعدنية والزجاجية إلإ

جماعي، فيجب أن تأخذ الصحف واإلأغلفة إىل هناك. 

www.fti.se/hitta-atervinningsstation عىل موقع

 يمكنك أن تعرف مكان أقرب مركز إعادة تدوير لك، ومواعيد تفريغها وتتنظيفها. كما يمكنك أيًضا العثور عىل كتيبات 

 إرشادية عن الفرز ومقاطع فيديو حول إعادة التدوير ونصائح باإلإضافة إىل معلومات حول منظمتنا هذه.

إذا كان لديك أي أسئلة حول إعادة تدوير الصحف اإلأغلفة، يرجى التواصل معنا ع�ب kontakt@ftiab.se أو اإلتصال بنا 

ها من  عىل 56614400-08. إذا كانت لديك أسئلة حول النفايات الضخمة أو السماد العضوي أو النفايات الكهربائية أو غ�ي

.www.sopor.nu  جى اإلتصال بالسلطة المحلية أو قراءة المزيد عىل الموقع المشكالت اإلأخرى ، ف�ي

Arabiska



إفرز  أك�ث

عادة تدويرها، نحتاج إىل مساعدتك. يجب أن تكون العبوة فارغة تماًما وجافة إىل حد ما. إذا كان لديك عبوة مصنوعة من  ولنتمكن من فرز أك�ب قدر ممكن من النفايات إلإ

ي العبوة يتكون منها.  شكرا!
ي تعتقد أن أك�ب كتلة وزن �ف

أك�ش من مادة، فيجب عليك تصنيفها عىل أنها المادة ال�ت

مثل: أكياس المعكرونة وعلب الحليب والعص�ي واإلأكياس الورقية وعلب اإلأحذية وأسطوانات ورق المرحاض وصناديق الكرتون. 

اي) الفارغة واإلأنابيب وأغطية الزجاجات واإلأغطية اإلأخرى وعلب الطالء الفارغة.  مثل: العلب الصفيح وعلب الرش الرذاذي (اإلس�ب

عالنية والدفاتر وورق الكتابة / الرسم.  ات اإلإ مثل: الصحف اليومية والمجالت والكتالوجات والن�ش

طمانات الزجاجية الملونة أو الشفافة.    ي وال�ب
مثل: القنا�ف

ة داخل العبوات اإلأك�ب لتوف�ي المساحة. . ضع العبوات الصغ�ي ف  افردها ثم اطويها عىل طبقت�ي

ي الحاوية المخصصة 
عالنية وما شابهها �ف ات اإلإ لية أو نفايات قابلة لالشتعال. يجب إيداع الصحف والن�ش ف يجب فرز اإلأظرف عىل أنها نفايات م�ف

للصحف. 

 إطوي أغطية العلب الصفيح الحادة . 

ها من المنتجات  يجب فرز العلب المحتوية عىل بقايا دهان أو غراء كنفايات خطرة. يجب فرز النفايات المعدنية وقطع السباكة والقاليات وغ�ي

داد  ي تعاد إىل المتجر مقابل جزء من ثمنها إىل أحد المتاجر إلس�ت
لية. يجب إعادة العلب ال�ت ف ي إل تعت�ب مواد تغليف عىل أنها نفايات ضخمة أو م�ف

ال�ت

المبلغ.

عالنية.   أزل الغالف البالستييكي والملصقات اإلإ

ي حاوية 
لية أو نفايات قابلة لالشتعال. يجب إيداع اإلأكياس الورقية والكرتون وما شابهها �ف ف يجب فرز اإلأظرف والكتب المجلدة عىل أنها نفايات م�ف

اإلأغلفة الورقية.

ي الحاويات المناسبة.  
 أزل اإلأغطية والسدادات الفلينية وافرز حسب النوع. افرز العبوات الزجاجية الملونة والشفافة �ف

اميك والمنتجات اإلأخرى  داد المبلغ. يجب فرز الخزف والس�ي ي تعاد إىل المتجر مقابل جزء من ثمنها إىل أحد المتاجر إلس�ت
يجب إعادة الزجاجات ال�ت

ي بها 
لية. يجب أن تؤخذ المصابيح والمصابيح اإلأنبوبية عادًة إىل مراكز إعادة التدوير المحلية ال�ت ف ي إل تعت�ب أغلفة عىل أنها نفايات ضخمة أو م�ف

ال�ت

 . ف موظف�ي

اإلأغلفة الورقية

اإلأغلفة المعدنية

الصحف

اإلأغلفة الزجاجية

ين.  عادة التعبئة واإلأنابيب البالستيكية وعبوات المقرمشات والوبوليست�ي مثل: الزجاجات والعلب واإلأكياس البالستيكية والعبوات القابلة إلإ

ي حاويات منفصلة لكل منهما. هذا يجعل اإلأمر 
ي تحتوي عىل أنواع مختلفة من العبوات البالستيكية �ف

أِزل أي سدادات وأغطية. أفرغ حقيبتك ال�ت

ي مراحل إعادة التدوير.
 أسهل �ف

لية، مثل اإلأثاث ولعب اإلأطفال. يجب إعادة  ف ي إل تعت�ب أغلفة ومصنوعة من البالستيك عىل أنها نفايات ضخمة أو م�ف
يجب فرز المنتجات ال�ت

داد المبلغ.  ي تعاد إىل المتجر مقابل جزء من الثمن إىل أحد المتاجر إلس�ت
الزجاجات ال�ت

اإلأغلفة البالستيكية


