
في كل مرة ترسل فيها غالف أو جريدة إلعادة التدوير,  
 يحدث شيئا كبيًرا. 

يمكن تحويل أغطية الزجاجات القديمة إلى صفيح معدني 
لهياكل السيارات. ويمكن تحويل عبوات المنظفات الفارغة 
مثال إلى علب أحذية جديدة. وجريدة األمس تصبح عناوين 
األخبار الرئيسية غًدا. يتم استخدام المواد الخام الطبيعية 

مرة أخرى ويتم توفير الكثير من الطاقة. وبذلك، نساعد 
جميًعا على خلق عالم أفضل نعيش فيه.

إعادة التدوير

مسؤولية المنٍتج

محطات إعادة التدوير

المزيد من المعلومات

يتم إعادة تدوير جميع العبوات والصحف المجمعة إلى عبوات ومنتجات جديدة. 
وتصبح العبوات البالستيكية مادة خام ألشياء مثل فرش الغسيل وأواني الزهور 

واألكياس البالستيكية. وعادة ما يعاد تحويل الزجاج واألغلفة الورقية إلى أغلفة مرة 
أخرى. كما يمكن أن تصبح العبوات المعدنية حديد تسليح، ويمكن تحويل الصحف 

القديمة إلى ورق مطبخ أو ورق صحف جديد.

في السويد لدينا قاعدة تسمى “مسؤولية المنِتج”. وهذا يعني أن الشركات التي 
تنتج أو تبيع عبوات وصحف تكون مسؤولة عن جمعها وإعادة تدويرها. نحن، في 

خدمة التغليف وتجميع الصحف )FTI(، نعمل نيابة عن هذه الشركات. نريد أن نجعل 
من السهل عليك إعادة التدوير مع زيادة الفوائد التي تعود على البيئة إلى الحد 

األقصى. لكننا بحاجة لمساعدتكم كي ننجح!

FTI مسؤولة عن جميع محطات إعادة التدوير التي تعمل بدون موظفين في 
جميع أنحاء السويد. يجلب الناس الصحف والمجالت والبالستيك والورق والمعدن 

والعبوات الزجاجية إلى هذه المحطات ليعاد تدويرها. إذا كنت تعيش في عقار به 
محطة تجميع للصحف والمجالت والعبوات، فاتركهم هناك.

من خالل هذا الرابط: www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation, يمكنك 
أن تجد تفاصيل عن محطة إعادة التدوير المحلية الخاصة بك، وأن تعرف أين يتم 

تفريغها وتنظيفها. ستجد أيًضا كتيبات عن الفرز وأفالم حول إعادة التدوير ونصائح 
 باإلضافة إلى معلومات حول عملياتنا.

إذا كان لديك أي أسئلة حول إعادة تدوير الصحف / المجالت والعبوات، يرجى 
مراسلتنا على kontakt@ftiab.se أو اتصل بنا على 11 03 88 200(0) 46+. 

لطرح األسئلة حول النفايات الضخمة أو السماد العضوي أو النفايات الكهربائية أو 
 مسائل أخرى تتعلق بالنفايات، اتصل بالسلطة المحلية أو اقرأ المزيد على

.www.sopor.nu



افرز أكثر!

حتى نتمكن من إعادة التدوير قدر اإلمكان، نحتاج إلى مساعدتك. يجب أن تكون العبوة جافة وفارغة تماما. إذا كان 
لديك عبوات مصنوعة من مواد متعددة، فقم بفرزها حسب الوزن. شكرا لكم!

 أمثلة: الصحف اليومية واألسبوعية والمجالت والكتالوجات والنشرات والكتيبات وكتب الجيب 
وورق الكتابة / الرسم.

 أزل األغلفة البالستيكية والملصقات من عليها. 

ضع األظرف والكتب المربوطة في النفايات المنزلية أو النفايات القابلة لالشتعال. يجب وضع 
األكياس والكرتون والنايلون في حاوية العبوات الورقية.

الصحف والمجالت

أمثلة: أغلفة المعكرونة والحليب والعصير واألكياس الورقية وعلب األحذية وأنابيب ورق المرحاض 
وصناديق الكرتون المضلعة. 

 افردها واطويها لتوفير مساحة، ضع العبوات الصغيرة داخل العبوات األكبر حجما.

ضع المظاريف في النفايات المنزلية أو النفايات القابلة لالشتعال. يجب أن توضع الصحف 
والمجالت والنشرات وما إلى ذلك في حاوية الصحف.

العبوات الورقية

أمثلة: العلب الصفيح االسطوانية، وعلب االسبراي الفارغة واألنابيب واألغطية و علب الطالء.

 اثني أي أغطية حادة إلى داخل العلب. يجب ترك الفلين في األنابيب في مكانه.

يجب أن يتم إيداع العلب التي تحتوي على بقايا الطالء والغراء كنفايات خطرة. الخردوات المعدنية 
ومكونات السباكة والمقاليات وغيرها من المنتجات غير الخاصة بالتعبئة والتغليف يجب أن يتم 

إيداعها كنفايات ضخمة أو نفايات منزلية. يجب إيداع العلب القابلة لإلرجاع في أحد المحطات 
الموجودة داخل المتاجر.

العبوات المعدنية

 أمثلة: الزجاجات والعلب واألكياس البالستيكية وعلب إعادة التعبئة، واألنابيب البالستيكية
وعلب الشبس والبوليستيرين.

أزل الفلين والغطاء. أفرغ حقيبتك التي تحتوي على عبوات بالستيكية في الحاوية بحيث ُتلقى 
 بشكل منفصل. سيسهل ذلك عملية إعادة التدوير في وقت الحق.

المنتجات البالستيكية التي ليست عبوات يجب أن يتم إيداعها باعتبارها نفايات ضخمة أو نفايات 
منزلية، كاألثاث ولعب األطفال مثال. الزجاجات التي تسترد إلى البائع مقابل مبلغ من المال يجب 

أن تعاد إلى محطة اإليداع بالمتجر. 

العبوات البالستيكية

أمثلة: الزجاجات والبرطمانات المصنوعة من الزجاج الملون أو الشفاف.

قم بإزالة األغطية والفلين وافرزها وفقا للمواد التي صنعت منها. افرز العبوات الزجاجية الملونة 
 والشفافة في الحاوية الصحيحة.  

يجب إعادة الزجاجات  التي تسترد إلى البائع مقابل مبلغ من المال إلى محطات اإليداع في المتجر. 
الخزف والسيراميك وغيرهم من المنتجات التي ال يتم تغليفها يجب أن يتم إديداعها كنفايات 

ضخمة أو نفايات منزلية. يجب ترك المصابيح والمصابيح الفلورية عادة في مراكز إعادة التدوير التي 
يعمل بها موظفين والتابعة للسلطة المحلية.

العبوات الزجاجية


