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كیفیة فرز النفايات الخاّصة بك
اقرأ عن تحویل النفايات يف الصفحة التالية.

اتّصل بالرقم 95253515 إذا مل يتم إفراغ الحاویة عىل النحو املتفق عليه.

اجمع األغلفة البالستیك النظیفة والجافة يف األکیاس الخاصة الفارغة اليت 	 

.SIM یمکنك الحصول علیھا من

ضّع الكيس بجانب حاویة الورق أو علّقە علیها يف يوم تفریغ حاویات 	 

النفایات الورقية والبالستيكية.

إذا کانت أكياس األغلفة البالستيكية علی وشك النفاد، اربط كيسا من 	 

هذە األکیاس عىل حاویة الورق - سیرتك السائق عندئذ لّفة أکیاس 

جديدة عىل حاویة الورق بعد إفراغها. ميكنك أيًضا التقاط لّفة يف أقرب 

مركز إعادة تدویر النفایات.

يجب عدم وضع األغلفة البالستيكية التي تنبعث منها رائحة يف الکیس. 	 

إذا مل تتمّکن من تنظيف البالستيك باملاء البارد، فتخلّص منە برمیە يف 

حاویة النفايات املتبقيّة.

ميكن أن يكون هذا ، عىل سبيل املثال ، الزجاجات ، الجرار الزجاجية ، 	 

علب الطعام املعلب ، العلب املعدنية اللينة ، رقائق األلومنيوم ، علب 

البرية واملرشوبات الغازية ، األغطية املعدنية ، الفلني املعدين ، األنابيب 

املعدنية وأكواب الشاي.

إذا كانت العبوة الزجاجية واملعدنية ملوثة ، فيجب أن تكون يف النفايات 	 

املتبقية

األكياس البالستيكية يف النفایات العضویّة تفسد عملية تحویل النفایات 	 

إلی أسمدة عضویة.

قد يكون من املستحسن استخدام األکیاس العضویة )bioposer( ملنع 	 

الروائح واتّساخ الحاویة بشکل کبیر. 

حاول تجنّب وضع أوراق الشجر ونفایات الحدیقة والنشارة يف قاع 	 

س بسھولة.  الحاویة ألن هذە النفایات تتکدَّ

الزجاج غیر قابل للتحّول إلی سامد. 	 

قّم بتنظيف الحاویة بعد إفراغها. 	 

قد یکون من الحکمة وضع صحیفة يف قاع الحاویة يف الشتاء لکي ال 	 

د النفایات وتلتصق بالحاویة. تتجمَّ

حاول أّال تملئ الحاویة بشکل زائد، حيث ميكن أن یعلق الورق 	 

بسهولة. هذا ينطبق عىل وجه الخصوص عىل علب البيتزا وأنواع 

الكرتون األخرى. 

یمکن أیضاً تجزئة العلب الکبیرة لمنعها من أن تعلق.	 

يجب أّال يكون الورق مبتًال أو متسًخا.	 

ال تحتاج إىل إزالة املشابك والصمغ.	 

يجب إعادة تدوير جميع علب املرشوبات الکرتونیة؛ الكبرية والصغرية، 	 

وذات السدادات اللولبیة أو الغطاء أو بدونها. ضع علب الکرتون يف 

حاویة الورق.

يجب تسلیم النفايات الکبیرة الحجم إلی مركز إعادة تدویر النفایات. 	 

تجّنب تعبئة الحاویة بشکل زائد بحیث تفیض النفایات، فهذا یمنع 	 

وصول الطیور أو غیرها من الحيوانات إلی النفايات.

ميكن رمي البالستيك املتّسخ يف حاویة النفایات املتبقیة.	 

ح ائ ص حن ائ ص حن ائ ص ن ح ائ ص ن ح ائ ص ن

النفایات العضویّة الورق  ة النفایات المتبقّی ة تغلیف الزجاج والمعادنالأغلفة البالستیكّی

مخلّفات الطعام ونفایات الحدائق،
الخالیة من التغلیف

الورق والكرتون غري الرطب أو 
املتّسخ.

النفايات املختلطة والنفايات الغیر 
مشمولة بتدابیر الفرز األخرى. 

البالستيك الذي أستخدم کتغليف وهو 
نظيٌف وجاّف.

 املغلّفات الزجاجیة واملعدنیة التي 
احتوت علی أطعمة ومرشوبات. 

املنتجات التي قد تلّوث أو تسبب األذى لإلنسان أو الحيوانات.النفایات الخطرة 

التسليم: يف مركز إعادة تدویر النفایات.

 نصيحة: هل أنت يف شّك؟

 قّم بتسلیمها کام لو أنها نفایات خطرة.

تذكّر تعلیم الزجاجات/ العلب بکتابة اسم املحتوى عليها.

sim.as



مراكز عمل   ساعات 
النفايات* تدوير  إعادة   

*المراکز مغلقة في ليلتي عيد الفصح وعيد الميالد وعشية رأس السنة الجديدة. 

PORSDALEN بورسدالن ،AUSTEVOLL أوستیفول 

االثنين والخميس من الساعة  10.00- 18.00 

من 1 أبريل )نيسان( - 30 أيلول )سبتمبر(: يوم السبت من کل أسبوعین )األسابیع الفردیة( من الساعة 09.00 - 14.00 

من 1 تشرین األول )أكتوبر( – 31 آذار )مارس(: السبت األخير من الشهر. من الساعة 09.00 - 14.00

HOLLUNDSDALEN هوللوندسدالن ،BØMLO بوملو

االثنين واألربعاء من الساعة  -12.00 18.00 

الثالثاء والخمیس من الساعة  07.00 – 15.00

من 1 أبريل )نيسان( - 30 أيلول )سبتمبر(: يوم السبت من کل أسبوعین )األسابیع الفردیة( من الساعة 10.00 - 14.00

 من 1 تشرین األول )أكتوبر( – 31 آذار )مارس(: السبت األخير من الشهر من الساعة 10.00 - 14.00

SVARTASMÅGET سفارتسموغي ، FITJAR فیتیار

اإلثنین من الساعة 10.00 – 18.00

HUSNES INDUSTRIOMRÅDE المنطقة الصناعیة في هوسنس ،KVINNHERAD كفینهیراد

االثنين والخميس من الساعة -12.00 18.00 

الثالثاء والجمعة من الساعة 08.00 – 13.00

من 1 أبريل )نيسان( - 30 أيلول )سبتمبر(: يوم السبت من کل أسبوعین )األسابیع الزوجیة( من الساعة 09.00 - 14.00 

 من 1 تشرین األول )أكتوبر( – 31 آذار )مارس(: السبت األول من الشهر من الساعة 09.00 - 14.00

HEIANE MILJØSENTRAL عادة تدوير النفايات ستورد STORD ، مركز هیاني لإ

االثنين واألربعاء والخميس من الساعة  -10.00 18.00 

الثالثاء والجمعة من الساعة 07.00 الى 15.00 

السبت من الساعة 09.00 – 14.00

SVEIÅSEN سفیا أوصن ،SVEIO  سفايو

اإلثنین والخمیس من الساعة 10.00 – 18.00

EREDALEN إيريدالن ،TYSNES  تیسنس

االثنين والخميس من الساعة  -10.00 18.00 

من 1 أبريل )نيسان( - 30 أيلول )سبتمبر(: يوم السبت من کل أسبوعین )األسابیع الزوجیة( من الساعة 09.00 الى 14.00 

 من 1 تشرین األول )أكتوبر( – 31 آذار )مارس(: السبت األخير من الشهر من الساعة 09.00 إلى 14.0000

SIM
APP

یمکن تنزيل تطبيق SIM من خالل البحث عن 

™ Google Play يف غوغل بالي »SIM tømmekalender«

.®App Store أو آب ستور

 زورونا عىل الفیسبوك 

facebook.com/SIMrenovasjon

ل النفايات؟ إلی ماذا تُحوَّ

النفایات العضویّة:

تُحوَّل إلی تربة سامد جديدة ميكن رشاءها يف جميع مراكز إعادة تدویر 

SIM النفایات التابعة لـ

النفايات الورقية: 

تُحوَّل إلی ورق جديد/كرتون جديد.

النفايات املتبقّیة: 

تذهب إىل محطات استعادة الطاقة وتُحوَّل إلی

طاقة كهربائية وتدفئة منزليّة.

العبوات واألغلفة البالستيكية: 

تُحوَّل إلی منتجات بالستيكية جديدة. عىل سبيل املثال، صناديق وعلب 

وسّالت املهمالت ومجرفات الثلج وكرايس املكاتب وأُصص الزهور وأنابيب 

وخراطيم و حاّمالت الثياب ومنسوجات )الصوف(  وقطع غيار السيارات 

وزجاجات املرشوبات والرقائق املعدنیة وأکیاس التبّضع، إلخ.

النفايات الخطرة: 

یتم التخلّص منها بطمرها أو تدمريها.

التغلیف الزجاجي واملعدين:

یتم تحویل هذە النفایات إلی زجاج جديد وزجاج رغوي وعازل ومسامري 

وبراغي ومشابك الورق ومعّدات الحديقة وتغليف و جنوط عجالت 

السيارات وقطع غیار  الدراجات.

 لم يتم تفريغ الحاوية؟
اتّصل عىل رقم هاتف الطوارئ 95253515.

 الحاوية تالفة/
ترغب بتغییر الحاوية؟

اتّصل مبقسم )بّدالة( الهاتف علی الرقم 53457850  أو أرسل رسالة 

 .sim@sim.as بالربيد اإللکرتوين إىل

لدينا جولة تبدیل كلَّ 5 أسابيع.

بخالف ذلك، راجع www.sim.as للحصول عىل مزيد من املعلومات، عىل سبيل املثال:

أدلّة فرز النفایات باللغات األخرى	 

تقویم جمع النفایات	 

یوم جمع النفایات	 

األسعار	 

عملیات إزالة النفایات	 

تحویل النفایات إلی أسمدة 	 

تأجري الحاویة )الکونتیرن(	 

 Sunnhordland
 Interkommunale
Miljøverk IKS

Meatjønnsvegen 43
N-5412 Stord

هاتف: 53457850 
sim@sim.as :برید إلکتروني

www.sim.as


