
إعادة التدوير
بعد الفرز حسب المستهلكين والتجميع، ال يزال الزجاج يخضع لعدة خطوات فرز 

أوتوماتيكي إلزالة الشوائب (الملصقات، الكبسوالت، إلخ) قبل أن يتم سحقه لتشكيل 
كسارة الزجاج.

يتم نقل الزجاج إلى مصانع الزجاج. يعاد صهره في أفران زجاجية ويتم نفخه في قوالب 
ليصبح تغليًفا بنفس الجودة مرة أخرى. الزجاجات، الجرار، القارورات، إلخ (يمكن أن تشكل 

ما يصل إلى 80 ٪ من العبوات الزجاجية الجديدة المنتجة).

نفايات
الزجاج
التصنيف: النفايات المنزلية والمشابهة لها ن.م.ش / النفايات الخاصة الخطرة ن.خ.خ

اإلطار القانوني
قانون رقم 01-19 مؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلق بتسيير 

النفايات ومراقبتها وإزالتها. 
مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان 1423 الموافق 

11 نوفمبر 2002، يتعلق بنفايات التغليف.  
مرسوم تنفيذي رقم 03-477 مؤرخ في 15 شوال عام 1424 
الموافق 9 ديسمبر سنة 2003، يحدد كيفيات وإجراءات إعداد 

المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته.
القرار

قرار مؤرخ في 7 ربيع األول عام 1429 الموافق 15 مارس سنمة 
2008، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد المخطط الوطني 

لتسيير النفايات الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 

1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام 
العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 

مرسوم تنفيذي رقم 04-409 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 
الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد كيفيات نقل النفايات 

الخاصة الخطرة.
القرارات الوزارية المشتركة

قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 26 شّوال عام 1434 الموافق 2 
سبتمبر سنة2013، يحدد محتوى ملف طلب رخصة نقل النفايات 

الخاصة الخطرة وكيفيات منح الرخصة وكذا خصائصها التقنية.
قرار وزاري مشترك مؤّرخ في 26 شّوال عام 1434 الموافق 2 

سبتمبر سنة2013، يحدد الخصائص التقنية الملصقات النفايات 
الخاصة الخطرة.

مرسوم تنفيذي رقم 04-410 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1425 
الموافق 14 ديسمبر سنة 2004، يحدد القواعد العامة لتهيئة 

واستغالل منشآت معالجة النفايات وشروط قبول النفايات على 
مستوى هذه المنشآت.

مرسوم تنفيذي رقم 05-314 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 
الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 يحدد كيفيات االعتماد التجمعات 

منتجي و/أو حائزي النفايات الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 05-315 مؤرخ في 6 شعبان عام 1426 

الموافق 10 سبتمبر سنة 2005 يحدد الكيفيات التصريح النفايات 
الخاصة الخطرة.

مرسوم تنفيذي رقم 06-104 مؤرخ في 29 محرم عام 1427 
الموافق 28 فبراير سنة 2006، يحدد قائمة النفايات بما في ذلك 

النفايات الخاصة الخطرة.
مرسوم تنفيذي رقم 07-205 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 

1428 الموافق 30 يونيو سنة 2007، يحدد كيفيات وإجراءات وإعداد 
المخطط البلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ونشره 

ومراجعته.
مرسوم تنفيذي رقم 09-19 مؤرخ في 23 محرم عام 1430 الموافق 

20 يناير سنة 2009، يتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة.
مرسوم تنفيذي رقم 19-10 مؤرخ في 16 جمادى األولى عام 1440 

الموافق 23 جانفي سنة 2019، ينظم تصدير النفايات الخاصة 
الخطرة.

الطبيعة والمصدر

الفرز والتخزين واالسترجاع 

التثمين

من خالل وضع العبوات الزجاجية المستعملة في صناديق زجاجية أو حاويات 
أو نقاط إنزال طوعية، يمكننا التأكد من أنه سيتم إعادة تدويرها بنسبة 

100 ٪ وبشكل متكرر او غير منتهي. يمكن إعادة تدوير العبوات الزجاجية 
فقط، مثل الزجاجات والبرطمانات والقارورات.

الزجاج المسطح مثل الزجاج 
والزجاج الخاص وااللياف 
الزجاجية والزجاج المقّطع.

زجاج مختلط غير محدد 
زجاج شفاف عديم اللونو / أو غير قابل للقياس

زجاج ملون ، جميع 
األلوان مجتمعة

إعادة استخدام العبوات الزجاجية

المستهلك

فرزمصنع الزجاججمع ونقل 

كسارة الزجاج صهر ونفخ عبوات زجاجية جديدة


