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ة حقائق   نشر
ين األول/أكتوبر   2022تشر

ي  برنامج إيداع الحاويات 
 
ف

عملية  : نيو ساوث ويلز 
 الموافقة عىل الحاويات

جميع حاويات أن تتّم الموافقة عىل يجب 
وبات المؤهلة ال ي يتّم توريدها المشر
إىل نيو  ت 

ي نيو  EPA ساوث ويلز من قبل هيئة
 
ف

 ويلز.  ساوث

 كسبلوارجاع اإلبرنامج 

ي نيو ساوث ويلز، برنامج إيداع الحاويات بدأ 
برنامج اإلرجاع  أي ف 

ي  (Return and Earn)  والكسب
وهو  2017كانون األول/ديسمبر   1ف 

ي نيو ساوث ويلز للحد من القمامة.   أكبر مبادرة
 تّم تقديمها ف 

نامج ومنذ بدايته تمت إعادة أكبر  تبت  مجتمع نيو ساوث ويلز هذا البر
وبات الملقاة   حاويةمن ثمانية مليارات  وانخفض حجم حاويات المشر
ي القمامة بنسبة 

 ٪. 52ف 

اك القطاع Return and Earn  يضمن برنامج ي  والمجتمع  اشب 
ف 

وبات  حاويات القمامة الناتجة عن  الحد من مسؤولية  تحمل المشر
 . التعامل معها و 

 عملية الموافقة عىل الحاويات

  توافق هيئةأن ، يجب Return and Earnبرنامج مصداقية لضمان 
(  Environment Protection Authority – EPAحماية البيئة ) 

ي يتّم حاويات المؤهلة  العىل كل فئة من فئات 
  )كل منتج فريد( الت 

 . من القانون 38بموجب المادة توريدها إىل نيو ساوث ويلز 

 موافقة سارية هناك تحقق مما إذا كانت 

قبل التقدم بطلب للحصول عىل الموافقة عىل حاوية، يرجر التحقق  
أداة البحث  موافقة سارية بالفعل باستخدام هناك  مما إذا كانت

ي إطار برنامج 
 . nd EarnReturn a الخاصة بالحاويات ف 

 تحقق مما إذا كانت الحاويات مؤهلة 

جر التأكد من أنها مؤهلة قبل تك الموافقة عىل حاوي ّم إذا لم تت  بعد، فبر
 للحصول عىل الموافقة. طلب تقديم 

وبات المؤهلة،    Return and Earnموقع اطلع عىل لمعرفة المشر
 . ي
ون   اإللكب 

 الحاويات المستبعدة 

ي نيو ساوث ويلز 
وبات ف  ي يبلغ حجمها ما معظم حاويات المشر

بير  الت 
داد  3مل و 150  .  ثمنها من  سنتات 10لب  مؤهلة السب 

نامجاستبعاد بعض الحاويات من ال تم      . عليها موافقة للال تحتاج هي  و   بر

 )عىل سبيل المثال ال الحرص(: هذه تشمل 

 حاويات الحليب العادي أو بدائل الحليب  •

 أو أكبر واحد منكه سعة لب  الحليب  الحاويات  •

وات الفواكه أو ائر ال حاويات عص •  أو أكبر واحد نقية سعة لب  الخرص 

وبات الروحيةاحاويات  •  زجاجية. ال لنبيذ والمشر

 

 
 

عىل موافقة الكيفية التقدم بطلب للحصول عىل 
 ات الحاوي

ي  بوابة الموافقة عىل إىل  ك ل دخولسّج  .1
نيو ساوث  الحاويات ف 

ي نهاية عنوان بريدك   “cds.”يرجر تذكر إضافة  . ويلز 
ف 

ي 
ون   اسم المستخدم الخاص بك. عند إدخال اإللكب 

 Container Approval Applicationsضغط عىل ا .2
   عىل ثّم ومن ( ات الموافقة عىل الحاوي )طلبات

New Approval Applications الجديدة(.  ات)طلبات الموافق 

https://legislation.nsw.gov.au/view/html/inforce/current/act-2001-058#sec.38
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://returnandearn.org.au/how-it-works/containers/
https://returnandearn.org.au/how-it-works/containers/
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSLogin
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSLogin
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احرص عىل تسجيل الرمز    -أدخل جميع التفاصيل المطلوبة  .3
يطي  المنتج بدقة. قد ترغب  تصنيف ونوع المادة و قياسات وال  الشر

ي متناول اليد  
وبات ف  ي الحصول عىل عينة من حاوية المشر

ف 
ي هذه العملية. 

 للمساعدة ف 

 . هقديمرسوم الطلب لتتسديد اذهب إىل قائمة الدفع ل  .4

يد  .5  عبر البر
ً
ي البوابة، ستتلق  إيصاال

بمجرد إتمام عملية الدفع ف 
 . ي
ون   اإللكب 

اجع هيئة  .6 الخاصة بك وستتلق    اتطلبات الحاوي EPAسب 
يد عبر ال اتالموافقة عىل الحاويا ب"إشعار   " بمجرد  اإلبر ي

ون  لكب 
 . تكالموافقة عىل حاوي

جر التأكد من  ، فبر ي
ن  إذا كنت تدفع عن طريق التحويل المرصف  تضمي 

نامج إيداع الحاويات الرقم المرجعي الفريد لـ  تسديد  قبل  (CDS) بر
 حيث ، ةالدفع 

ّ
 عدم القيام بذلك قد يؤخر مرحلة الموافقة.  أن

من مراجعة   EPAهيئة يجب عليك دفع رسوم الطلب قبل أن تتمكن 
داد. طلبك. هذه الرسوم غبر   قابلة لالسب 

 التحميل بالجملة

ا للحصول عىل أو  حاويات أنواع   10الموافقة عىل  إذا كنت تقدم طلب 
ي أكبر 
ة التحميل بالجملة. للحصول  فواحد،  آن ف  يمكنك استخدام مبر 

ي عىل اإلرشادات، انتقل إىل قائمة التعليمات والدعم  
البوابة  ف 

ونية.   اإللكب 

 

وط تعليق الرفض وال  واإللغاء والشر

وط  ئها أو إلغا ها أو تعليقالموافقة رفض  EPAهيئة  ليمكن  أو تطبيق شر
دم امتثال  عألسباب تشمل عىل سبيل المثال ال الحرص:   يها علإضافية 
وط؛ لالحاوية  أو  لتوريد؛ عملية امعمول به ل ترتيب  عدم وجود أو لشر

الحاوية غبر مناسبة إلعادة االستخدام أو إعادة   EPAهيئة  ر اعتبا
نامجالسليم للستخدام تتداخل مع اال  كون الحاويةالتدوير، أو    . بر

ي السابق الحاويات  EPAرفضت هيئة  
عىل أساس أنها غبر قابلة  ف 

عندها  إلعادة التدوير. بمجرد رفض الموافقة عىل الحاوية، ال يمكن 
ي نيو ساوث ويلز. ور ها أو عرضها للتريدو ت

 يد ف 

رفض أو تعليق أو إلغاء أو تطبيق  ب EPAهيئة  بنية إخطارك  سيتّم 
وط عىل الموافقة، وسيتّم  لتعليقات  منحك الفرصة لتقديم ا الشر

. ستؤ و  ي
ي االعتبار قبل إصدار القرار النهان 

 خذ آرائك ف 

 لمساعدةتقديم انحن هنا ل

ي ذلك  ت
ات توفر المزيد من المعلومات، بما ف  تجار  حول  ققائح النشر

 www.epa.nsw.gov.auرابط ال  عىل لموردينوا التجزئة

 شمللحصول عىل دليل مستخدم أكبر  
ً
، يرجر الرجوع إىل الموارد  ول

ي قائمة التعليمات والدعم ضمن  الموجودة 
ونية. ف   البوابة اإللكب 

مع  صل والديك أي أسئلة حول هذه المتطلبات، يرجر الت  تإذا كان
 :  EPAهيئة

   555 131هاتف:  •

•   : ي
ون   container.approval@epa.nsw.gov.auبريد إلكب 

 

 المراجع
EPA 2017, Role of first suppliers of drink containers, 

-and-environment/recycling-www.epa.nsw.gov.au/your
-drink-of-suppliers-first-of-earn/role-and-reuse/return

ontainersc 
 

Waste Avoidance and Resource Recovery (Container Deposit 
Scheme) Regulation 2017 )"  )"القانون التنظيمي

 
Waste Avoidance and Resource Recovery Act 2001   )"القانون"( 

 

 NSW Environment Protection Authority( هيئة حماية البيئة ) 
 : ي
ون    container.approval@epa.nsw.gov.au بريد إلكب 

ي موقع 
ون    www.epa.nsw.gov.au : إلكب 

ISBN 978 1 922778 71 0 | EPA 2022P4105 
ين األول/أكتوبر   2022  تشر

 
قة 

ّ
 متاحة عىل موقع هيئة والنشر  الطبع حقوقو   المسؤولية  بإخالءالمعلومات المتعل

EPA  ي
ون   .اإللكب 

 

 

https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/container-deposit/cds-retailer-obligations-fact-sheet.pdf
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/container-deposit/cds-retailer-obligations-fact-sheet.pdf
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/container-deposit/cds-supplier-obligations-fact-sheet.pdf
http://www.epa.nsw.gov.au/
mailto:container.approval@epa.nsw.gov.au
http://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/return-and-earn/role-of-first-suppliers-of-drink-containers
http://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/return-and-earn/role-of-first-suppliers-of-drink-containers
http://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/return-and-earn/role-of-first-suppliers-of-drink-containers
https://legislation.nsw.gov.au/#/view/regulation/2017/66/full
https://legislation.nsw.gov.au/#/view/regulation/2017/66/full
https://legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2001/58
mailto:container.approval@epa.nsw.gov.au
http://www.epa.nsw.gov.au/
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/disclaimer
http://www.epa.nsw.gov.au/about-us/contact-us/website-service-standards/copyright

