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ة حقائق   نشر
ين األول/أكتوبر  2022 تشر

ي  برنامج إيداع الحاويات 
 
ف

امات  ساوث ويلز  نيو : الت  

 الموردين

يعات ان يالموردتعي ّ  عىل ي برنامج المتثال لتشر

ق ب وذلك فيما يإيداع الحاويات 
ّ
تيبات  تعل ت 

متطلبات  ال و  حاوياتعىل ال ةوالموافقمداد ال 

 . حاوياتللالضافية 

 كسبلوارجاع اإلبرنامج 

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

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

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

اك القطاع Return and Earnيضمن برنامج   ي تحمل  والمجتمع  اشت 
ف 

وبات  حاوياتالقمامة الناتجة عن الحد من مسؤولية  منتجات المشر
 حاوية تمت إعادة أكتر من ثمانية مليارات  ،بدايتهمنذ  . التعامل معها و 

ي القمامة بنسبة  حاوياتوانخفض حجم  
وبات الملقاة ف   .٪52المشر

 من هو المورد؟ 

وبات جزًءا ال يتجزأ من برنامج     . Return and Earnُيعد موردو المشر

توريد  مفاده نشاط تجاري  ضطلع بالشخص الذي ي ُيقصد بالمورد  
  
 
وبات ف ويشمل  . توريدها عمله عىل   يتضمنالذي أو  حاويات المشر

الموزعون وتجار الجملة واألشخاص الذين  و  جار التجزئةت ذلك
وباتاب يتاجرون ا  ها قدمونأو ي  ها أو يتبادلون  لمشر

ً
ي مجان

.  حاوياتف 

 : الموردون شملي  كما

وب مؤهل  أول أي شخص يقوم بهو   – الموردين أول  • توريد لمشر
ي نيو ساوث ويلز

 ف 

عمل التجاري  الشخص أو ال - حاوياتعىل ال  اتحاملو الموافق •
ي نيو ساوث ويلز  أعطته  يذال

هيئة حماية البيئة ف 
(Environment Protection Authority – EPA) 

 . حاوياتال عىل  تهاموافق

اماته  ما  ؟  االلت    المنوطة ب  

ي كنت المورد األول لإذا  
وبات مؤهلة ف  ي نيو ساوث ويلز،   حاوياتمشر

ف 
: يتعي ّ  عليك ف  ما يىلي

ي ترتيب  .1
نامجالمع منسق اص بالمداد خالدخول ف  المعروف    تر

()   Exchange for Changeاسم ب  االستبدال بهدف التغيت 

 ال .2
ّ
ي نيو ساوث ويلز قد   حاويةكل    تأكد من أن

وبات تزودها ف  مشر
   يهاعل EPA هيئة موافقة حصلت عىل 

توريدها إىل نيو   مؤهلة يتّم  حاوية دفع مساهمة عن كل  .3
 ويلز.  ساوث

 ات اإلمدادترتيب

ي نيو ساوث ويلز، بصفتك المورد األول ل
وبات مؤهلة ف  يتعي ّ   مشر

ي ترتيب عليك 
نامجال مع منسق خاص بالمداد الدخول ف  المعروف   تر

ي  . Exchange for Changeباسم 
ا المساهمة ف 

ً
يجب عليك أيض

تيب.  Return and Earn  برنامجتكاليف   بموجب هذا الت 

  
ً
وبات، تحقق مما إذا كنت مؤهال كمورد أول  قبل التسجيل كمورد للمشر

نامج الخاصة ب رشاداتالبموجب  المعنية   Return and Earnتر
 األول.  لموردبا

مداد  مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل كمورد وترتيبات ال لل
نامجالمدفوعات  سدادو   موقع اطلع عىل المساهمة، طريقة  و  تر

Change for Exchange  ي
ون   . اللكت 

 حاويات موافقة عىل الال

 للحصول عىل الموافقاتطلًبا قم بإنشاء حساب وقدم 

ا أول، فيجب عليك التأكد من 
ً
 إذا كنت مورد

ّ
ي تزودها  حاوياتالأن

الت 
ي نيو ساوث ويلز 

عىل    حاوياتالحصلت . للتحقق مما إذا موافق عليها  ف 
ي إطار   حاوياتالخاصة بال أداة البحث لموافقة بالفعل، استخدم ا

ف 
 Return and Earn برنامج

، يجب عليك  ما  حاويةعىل موافقة الللتقدم بطلب للحصول عىل 
ي  حاوياتالبوابة الموافقة عىل إنشاء حساب عىل 

 . نيو ساوث ويلز ف 

ي تقد EPAهيئة  بمجرد موافقة 
م  ي عىل حسابك، يمكنك البدء ف 

 . حاوياتموافقات عىل الالللحصول عىل  اتطلبال

 أكتر معلومات لحصول عىل ل
ً
عىل  لحصول ا اتم طلبي حول تقد تفصيل

عملية الموافقة  حول الحقائق  ةنشر اطلع عىل ، حاوياتالموافقة عىل ال
 . الحاوياتعىل 

https://www.exchangeforchange.com.au/suppliers/getting-started.html
https://www.exchangeforchange.com.au/suppliers/getting-started.html
https://www.epa.nsw.gov.au/publications/recyclereuse/17p0287-cds-nsw-first-supply-approach-october-17-fact-sheet
https://www.epa.nsw.gov.au/publications/recyclereuse/17p0287-cds-nsw-first-supply-approach-october-17-fact-sheet
https://www.exchangeforchange.com.au/suppliers/getting-started.html
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSLogin
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/container-deposit/19p2020-suppliers-of-containers.pdf?la=en&hash=ED6082BD9C528BA16930780EF458881AA34C827A
https://www.epa.nsw.gov.au/-/media/epa/corporate-site/resources/waste/container-deposit/19p2020-suppliers-of-containers.pdf?la=en&hash=ED6082BD9C528BA16930780EF458881AA34C827A
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 طلبات اإلضافية للحاويات المت

 
ّ
ي  يجب عليك التأكد من أن

وبات المؤهلة الت  أو   توردها منتجات المشر
ي 
ي نيو ساوث ويلز متوريدها  تعرض الت 

للمتطلبات الخاصة  متثلة ف 
يط  والغطاء القابل لل   ةالمبع داد والرمز الشر  أدناه. المدرجة ت  ع االست 

داد ةالمع  االست 

ي تظهر  توريد أو عرض  توريد يجب عىل الموردين 
الحاويات المؤهلة الت 

داد   . فقط عالمة االست 

داد تضمن  أن تيجب   الكلمات عالمة االست 
‘10c refund at collection depots/ 

points in participating state/territory of purchase’   
 بأحرف واضحة ومقروءة. 

 

 

يط    الرمز الشر

جميع الحاويات المؤهلة الموردة إىل نيو ساوث ويلز،  تضمن  أن تيجب 
ي ذلك حزم ال

يطي مالمتعددة  عبواتبما ف  متثل  والواردات، عىل رمز شر
ة عىل الحاوية. يسمح موضوع مطبوع عىل الملصق أو  بقبول ذلك مباشر

داد   عند نقاط الرجاع.   سنتات من ثمنها   10الحاويات المعتمدة الست 

يطي  يجب أن يكون ا بالنسبة لفئة الحاوية  الالرمز الشر
ً
ممتثل فريد

يطًيا   أو رمًزا   GTINالخاصة به )المنتج( ويجب أن يكون إما رمًزا شر
ا من  

ً
يطًيا مكون   ثبجيث يكون ممترقًما  13إىل  8شر

ً
. يرجر  GS1معيار  لل

الرمز  متطلبات  عىل  ف عرّ لت ل قانون التنظيمي أ من ال 22البند  الرجوع إىل 
يطي   الكاملة.  الشر

 الغطاء القابل للت  ع

عند  ت  ع بالكامل العلب المعدنية عىل غطاء قابل لل ضمن  يجب أال تت
من الطراز  بأغطية أو درجة  360  بزاوية دوران، مثل العلب ها فتح

. ال  غطاء حيث يمكن إزالة ال بمنبثقة أغطية / القديم بحلقة سحب

م األغطية ت  ع تشمل األغطية القابلة لل  الشائعة الحاويات و القابلة للتر
 . بآليات أغطية غت  قابلة للت  ع

 
 أ( حاوية معدنية مؤهلة بفتحة غت  قابلة للت  ع

 درجة   360 بزاوية دورانت  ع قابل للمحظور ب( غطاء 

 

ي نيو ساوث ويلز   ت  عُيحظر توريد العلب ذات األغطية القابلة لل
ف 

 القمامة. إىل مجرى احتمال دخول الغطاء القابل للفصل لحؤول دون ل

  EPAدور هيئة 

ق بدوًرا هاًما في EPAتلعب هيئة 
ّ
  أهداف االمتثال لضمان تحقيقما يتعل

 . Return and Earnبرنامج 

ي االحاويات مسؤولة عن ضمان امتثال ال EPAهيئة  
ي إمدادها عتمد ت 

ف 
ي إطار نيو ساوث ويلز  
يعات. نهدف   Return and Earnبرنامج  ف  للتشر

وفعالة تمارس سلطتها القانونية    عرصية إىل أن نكون جهة تنظيمية 
 بشكل عادل وموثوق. 

ي المقام  
من أولوياتنا تثقيف الموردين وتجار التجزئة لتحقيق االمتثال ف 

 األول. 

 االمتثال 

ورة لضمان فعالة ل تدابت   EPAتستخدم هيئة  لتأكد االمتثال عند الرص 
يعية. من   تلبية جميع الحاويات المؤهلة للمتطلبات التشر

ي ال تت 
ضمن عىل  يمكن إلغاء أو تعليق الموافقات الخاصة بالحاويات الت 

يطي أو غطاء أو  داد رمز شر ، مما يجعل  ممتثلة للمتطلباتعالمة است 
وبات  ي نيو ساوث ويلز   ها أو عرض توفت  هذه توريد حاوية المشر

ف 
ا ل

ً
 عقوبات. لجريمة. قد يتعرض الموردون أيض

 لمساعدةتقديم انحن هنا ل

ي  EPAموقع هيئة  عىل  توفر المزيد من المعلوماتت
ون  ي  اللكت 

، بما ف 
ات ذلك  امات  حاوياتحول عملية الموافقة عىل ال  ققائحالنشر والت  
 . ينالمورد

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

   555 131هاتف:  •

•   : ي
ون   container.approval@epa.nsw.gov.auبريد إلكت 
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 : ي
ون    container.approval@epa.nsw.gov.au بريد إلكت 

ي موقع 
ون    www.epa.nsw.gov.au : إلكت 
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قة 

ّ
متاحة عىل موقع  والنشر  الطبع حقوقو   المسؤولية  بإخالءالمعلومات المتعل

ي  EPA هيئة
ون   .اللكت 

 

https://www.gs1.org/standards/barcodes
https://legislation.nsw.gov.au/#/view/regulation/2017/66/part3/div1/sec22a
http://www.epa.nsw.gov.au/
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