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ة حقائق   نشر
ين األول/أكتوبر  2022 تشر

ي  برنامج إيداع الحاويات 
 
ف

امات  نيو ساوث ويلز  : الت  

 التجزئةتجار 
 عالمةوضوح التجزئة التأكد من  تجار يجب عىل 

داد ال  وبات المؤهلة. قد يتم  عىل  10cست   المشر
عملون  تطبيق عقوبات عىل األشخاص الذين ي

يعات مؤهلة  حاويات  توريد عىل  غتر ممتثلة للتشر
 . ها وريديعرضون تالذين أو 

 كسبلوارجاع اإلبرنامج 

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

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

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

نامجتبن  مجتمع نيو ساوث ويلز هذا  ومنذ بدايته تمت إعادة أكتر  التر
وبات الملقاة   حاوياتوانخفض حجم  حاويةت من ثمانية مليارا  المشر

ي القمامة بنسبة 
 ٪. 52ف 

اك  Return and Earnيضمن برنامج   ي تحمل  والمجتمع  القطاعاشت 
ف 

وبات  حاوياتالقمامة الناتجة عن الحد من مسؤولية  منتجات المشر
 . ها التعامل مع و 

وبات جزًءا ل يتجزأ من برنامج   ، Return and Earnُيعد موردو المشر
 ولكن هل تعلم أ 
 
ا؟  لديهمتجار التجزئة  ن

ً
امات أيض  الت  

 تحقق من مخزونك المؤهل

مقابل   همحاوياتإعادة لتجنب العقوبات ولضمان قدرة عمالئك عىل 
داد  يجب عليك التحقق من مخزونك الحالي   سنتات، 10مبلغ  است 

 للتأكد من امتثاله. 

 ة؟ ثلتم الم حاويةلالمقصود با ما 

 البيئة   حماية  من قبل هيئة   حاويات عىل جميع ال   الموافقة أن تتم   يجب  
ي نيو ساوث ويلز 

    (Environment Protection Authority – EPA)ف 
 /10c refund at collection depots‘وأن تكون الكلمات التالية

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

 
ي جميع متطلب ينطبق 

داد ف  سلسلة التوريد. قد  مراحل  عالمة الست 
المؤهلة   حاوياتال  توريد يعملون عىل التجزئة الذين تجار تغريم  يتم  

ي ل تعرض 
داد الصحيحةالن   ، ها يعرضون توريدالذين أو  ،عالمة الست 

ا يةفور   كغرامة دولر   آلف  3أقصاه مبلغ 
ً
 . من القانون 39للمادة ، وفق

   حاوياتالموافقة عىل ال

وبات  حاوياتفئات عىل كل فئة من   EPA  هيئةيجب أن توافق  المشر
األول الذي شخص ال نيو ساوث ويلز.  إل توريدها  المؤهلة قبل أن يتم  

ي نيو ساوث ويلز هو المسؤول عن ضمان الموافقة  ورد ي
وبات ف  المشر

ي بعض الحالت، قد يكون المورد األول هو حاوياتعىل ال
تاجر  . ف 

مزيد من  لغتر المعتمدة جريمة. ل حاوياتالتجزئة. يعتتر توريد ال
امات المورد ة  ، ينالمعلومات حول الت   حقائق حول  الاطلع عىل نشر

امات الموردبرنامج إيداع الحاويات  ي نيو ساوث ويلز: الت  
 . ينف 

وبات، فيمكنك التحقق مما إذا  حاوياتإذا كنت المورد األول ل المشر
الخاصة  أداة البحث بالفعل باستخدام  حاويةالعىل  تمت الموافقة

ي إطار برنامج   حاوياتبال
 . Return and Earnف 

  

https://legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2016/57/full
https://www.epa.nsw.gov.au/your-environment/recycling-and-reuse/return-and-earn/role-of-first-suppliers-of-drink-containers
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
https://cds.epa.nsw.gov.au/CDSContainerSearchPage
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وبات   ال ينطبق عىل جميع المشر

ي نيو ساوث ويلز  حاوياتمعظم 
وبات ف  ي يبلغ حجمها ما المشر

بير  الن 
داد  3مل و  150 استبعاد   . تم  من ثمنها  سنتات 10لت  مؤهلة لست 

نامجمن ال حاوياتبعض ال لوضع  أو  عليها موافقة  للل تحتاج هي و  تر
داد. وتشمل )عىل سبيل المثال ل الحرص(: ال عالمة   ست 

 الحليب العادي أو بدائل الحليب  حاويات •

 لت  أو أكتر   1ة منكه سعالحليب  ال حاويات •

وات الفواكه أو ائر ال عص حاويات •  لت  أو أكتر   1نقية سعة الخرص 

وبات الروحيةا حاويات •  زجاجية. ال لنبيذ والمشر

  

ي التأكد من 
 ؟ لي ا متثاكيف يمكنن 

 نمورديال تحدث إل 

  نموردي الاطلب من 
 
داد  إثبات أن هم  حاوياتعىل تظهر عالمة الست 

 . باعتمادات فعلية بأنها حظيت و 

 اقبل قبوله  ا تحقق منه

داد.  وجود انظر إل المخزون الوارد للتحقق من   عالمة الست 

ي إطار برنامج حاوياتالخاصة بال أداة البحث استخدم 
 ف 

Return and Earn  .للتحقق من الموافقة عىل المخزون 

هذين الفحصير  أو كليهما، يمكنك  أي  من المخزون لم يستوِف إذا 
ويدال تس رفض ال   ة فقط. ثلتمالم حاوياتالب كم ومطالبة المورد بت  

 البدائلابحث عن 

غتر قد تكون هناك حلول مؤقتة يمكنك اعتمادها لتجنب بيع المخزون  
 لمزيد من المعلومات.  EPAهيئة  ب الممتثل. اتصل 

 ؟ذا األمر هأهمية  ما 

داد الصحيحة خطوة مهمة لتشجيع   يعد عرض عالمة الست 
 المؤهلة إل نقاط اإلرجاع المعتمدة.  حاوياتالمستهلكير  عىل إعادة ال

داد الصحيحة ستساعد ملصقات ال  المؤهلة   حاوياتزيادة عدد العىل ست 
ي 
مقدار الوقت والجهد الذي الحد من إرجاعها إل الحد األقىص، و  تم  يالن 

ي محاولة 
جاع يبذله األشخاص ف   المؤهلة.  غتر  حاوياتالاست 

داد من قبل  الكلمات المتعلقة بتمت الموافقة عىل صياغة  عالمة الست 
ي 
 . حاوياتال إيداعب ةحالًيا برامج خاصتعتمد جميع الوليات واألقاليم الن 

  EPAدور هيئة 

ق بدوًرا هاًما في EPAتلعب هيئة 
ّ
  أهداف المتثال لضمان تحقيقما يتعل

 . Return and Earnبرنامج 

ي اال حاوياتمسؤولة عن ضمان امتثال ال EPAهيئة  
ي إمدادها عتمد ن 

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

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

ي  
من أولوياتنا تثقيف الموردين وتجار التجزئة لتحقيق المتثال ف 

 األول.  المقام

 لمساعدةتقديم انحن هنا ل

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

امات المورد حاوياتالموافقة عىل ال و"تحقق منها قبل قبولها"،   ينوالت  
ي  EPAهيئة  موقع عىل 

ون   . اإللكت 

مع  صل واحول هذه المتطلبات، يرجر الت لديك أي أسئلة  تإذا كان
 :  EPAهيئة

   555 131هاتف:  •

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