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ميكنك االطالع عىل مزيد من املعلومات حول إعادة تدوير الزجاج عىل الرابط التايل 

www.was-passt-ins-altglas.de

Dieser Flyer wurde auf Papier mit  
60 % Recyclingpapieranteil gedruckt.

هل لديك أسئلة حول إعادة تدوير الزجاج؟



 أفِرغ الزجاج أواًًل! 

يُرجى وضع زجاجات التعليب الفارغة فقط يف الحاوية، حيث ميكن أن تسبب 

بقايا الطعام والرشاب روائح كريهة يف الحاويات. ومن فضلك، ال تتخلص من بقايا 

املستحرضات الدوائية، وإال فإن مياه الرصف ستكون ملوثة.

 افصل بشكل صحيح حسب اللون!

 يلعب الفصل الدقيق حسب اللون دوًرا مهاًّمًّ يف إعادة تدوير الزجاج. الزجاج 

األبيض والبني، عىل سبيل املثال، ال يقبل وجوده مع أي لون زجاجي آخر.

 الزجاج األزرق يف الحاوية الخرضاء!

 يوضع الزجاج األزرق أو امللون اآلخر يف حاوية الزجاج األخرض. فاًّم سبب ذلك؟ 

ميكن مزج الزجاج األخرض مع ألوان الزجاج األخرى دون التأثري يف اللون.

من اآلن فصاعًدا، ستجد هذا امللصق 

عىل العديد من حاويات النفايات 

الزجاجية حاماًل عبارة »ما هو غري 

مسموح به يف الحاوية«.

نصائح وِحَيل إلعادة التدوير بشكل صحيح.



ما الذي يجب وضعه يف حاوية نفايات الزجاج وماذا اًل؟

• زجاجات املرشوبات
• الربطامنات الزجاجية لحفظ الطعام

• برطامنات املرىب الزجاجية
• العبوات الزجاجية الدوائية
• العبوات الزجاجية األخرى

•  برطامنات الخردل أو عبوات زجاجية أخرى 
يستخدمها املستهلك للمرة الثانية كزجاج للرشب

• البورسلني/السرياميك
• األواين الزجاجية املقاِومة للحرارة

•  حاويات مصنوعة من زجاج الرصاص، مثل مزهريات 
الورد، أو طفايات السجائر، أو كؤوس النبيذ

• أكواب الرشب
• املصابيح املتوهجة واملوفرة للطاقة/اللمبات الفلورية

• زجاج النافذة
• املرآة

• كرات شجرة عيد امليالد
• نوافذ ومصابيح السيارة

• املواقد من السرياميك

ما رس أهمية إعادة تدوير الزجاج؟

الزجاج قابل إلعادة التدوير بنسبة 100% مع عدم فقدان الجودة، كاًّم 
ميكن تحويله إىل عبوات زجاجية جديدة عالية الجودة يف شكل زجاج 

معاد تدويره بأي عدد من املرات. فهذا هو السبب يف أن الزجاج املعاد 
تدويره يشكل األساس األكرث أهميًة إلنتاج زجاج الحاوية الجديد: تتكون 

القوارير الزجاجية الجديدة اليوم يف املتوسط من 60% من الزجاج املعاد 
تدويره، والزجاجات الخرضاء يف بعض األحيان حتى 90%، حيث يوفر 

استخدام الزجاج املعاد تدويره الطاقة ويحمي املوارد الطبيعية والبيئة.



جمع الزجاج - افعل ذلك عىل النحو الصحيح!

 عندما يتعلق األمر بإعادة تدوير الزجاج، فإن األملان يف القمة:
 يُحرِض حوايل 97% من جميع األرس نفايات الزجاج إىل حاوية 
التجميع. ومع ذلك، غالبًا ما يكون هناك عدم يقني بشأن ما هو 

مسموح بوضعه يف حاوية النفايات الزجاجية وما هو غري مسموح 
به. فقط نفايات الزجاج املصنَّفة واملنفصلة بشكل صحيح تتيح 

إعادة التدوير املستدامة يف وقت الحق. لذا افِرز أواًل، ثم صنِّف!

من نحن.

ترغب »مبادرة إعادة تدوير الزجاج« يف دعم املستهلكني يف 
التخلص من نفايات الزجاج عىل نحو صحيح؛ ألن إعادة تدوير 

الزجاج بشكل صحيح توفر الطاقة واملواد الخام، ومن ثَمَّ تحمي 
املوارد الطبيعية والبيئة.


