
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

البرنامج الوطني إلدارة   ،(GIZ)  الدوليبتكليف من الوكالة األلمانية للتعاون 

 ، مصر الصلبة المخلفات 

 بواسطة شركة بالك فوريست 

 2020 سبتمبر 

 نظام إدارة معلومات املخلفات بجمهورية مصر العربية 

 تطبيق إدارة نقل املخلفات الخطرة  

 )واجهة مديري النظام(

 دليل املستخدم 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 1         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 مقدمة 

تحت    تم تطويره   والذي  الخطرة   املخلفات   نقل إدارة  تطبيق  استخدام  عن كيفية  تفصيلًيا  شرًحا    الدليل   يقدم هذا

 .(WIMS) مصر  فيإشراف إدارة املخلفات 

 
 إدارة املخلفات  الرئيسية لتطبيقالصفحة : 1شكل

الدليل موجه   ويشرح هذا  الخطرة    املخلفات   بنقل الخاصة    WIMS  إدارة معلومات املخلفاتنظام    ملديري هذا 

 : الدليل كيفية

 إدارة املهام   .1

   الشركاتإدارة بيانات  .2

 الشحنات إدارة   .3

 إدارة الحموالت  .4

  بنقل النفايات الخطرةالتقارير الخاصة  .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 2         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 املهام  إدارة :1 فصل

 نقل املخلفات الخطرةإدارة نظام الوصول لتطبيق  

 للوصول للتطبيق اتبع الخطوات التالية: 

 . /https://wims.systemsقم بتصفح الرابط التالي  .1

للوصول إلى  إستعراض الخاص بإدارة النظام  ، انقر فوق  WIMSاملخلفات    نظام إدارة معلومات صفحة  في   .2

 .التطبيقات الخاصة بمديرى النظام

 

 .  جهاز تنظيم إدارة املخلفاتWIMSنظام  ل الرئيسية صفحةال : 2لشك 

 .نقل املخلفات الخطرةنظام إدارة تظهر صفحة التطبيقات قم بالنقر على  .3

https://wims.systems/


 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 3         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 . إدارة نقل املخلفات الخطرةالدخول إلى تطبيق - صفحة التطبيقات  :3شكل

 ويقوم املستخدم بإدخال اسم املستخدم وكلمة املرور  تظهر الصفحة الخاصة بتسجيل الدخول للتطبيق .4

 
 تسجيل الدخول صفحة    :4شكل

ل .5 الرئيسية  الصفحة  الخاصةتظهر  املخلفات  معلومات  إدارة  الخطرة    نظام  املخلفات  نقل  في بإدراة  كما 

 الشكل اآلتي:



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 4         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 . إدارة نقل املخلفات الخطرةنظام لالصفحة الرئيسية : 5شكل

 عرض قوائم املهام  

 اتبع الخطوات التالية: لعرض قائمة املهام 

 املهام من القائمة الرئيسية.  إدارة  قم بالضغط على .1

   صفحة املهام :6لشك  

 . للشحنات املتأخرةواخرى  خاصة بتسجيل الشركاتيوجد قائمة ، بالبرنامج صفحة املهام  في .2

 
 الخاصة بتسجيل الشركات املتأخرة  املهام :7شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 5         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 . عن طريق إختيار عدد عناصر الصفحة يمكن التحكم فى عدد العناصر املوجودة بالصفحة .3

 
 التحكم فى عدد عناصر الصفحة :8شكل

ثم   بإستخدام اسم الشركة او اسم مسجل الطلبفى القائمة الخاصة بتسجيل الشركات ن البحث كيم .4

 .بحثالضغط على زر 

 
 بتسجيل الشركات  الخاصة املتأخرة املهامبحث  :9لشك 

 عند الضغط على احد العناصر يتم فتح صفحة التفاصيل الخاصة بالعنصر الذي تم الضغط عليه. .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 6         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 بالشركة : التفاصيل الخاصة 10شكل

يمكن البحث فى القائمة الخاصة بالشحنات املتأخرة بإستخدام كود الشركة او مصدر النفايات او شركة   .6

 . بحثثم الضغط على زر  النقل او جهة اإلستالم

 
 الخاصة بالشحنات املتأخرة  املتأخرة  املهام بحث : 11شكل

 الخاصة بالعنصر الذي تم الضغط عليه.عند الضغط على احد العناصر يتم فتح صفحة التفاصيل  .7



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 7         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الخاصة بالشحنات املتأخرة  التفاصيل : 12شكل

 

 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 8         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 النفايات  مصدر  شركات إدارة :2 فصل

 البحث فى شركات مصدر النفايات  

 اتبع الخطوات التالية:  قائمة شركات مصدر النفاياتلعرض 

 من القائمة.  شركات مصدر النفايات قم بالضغط على  .1

 
 مصدر النفايات : شركات 13شكل

باإلنجليزية .2 االسم  او  بالعربية  بإستخدام االسم  معينة  شركة  البحث عن  زر    يمكن  الضغط على  ثم 

 .بحث

 
 الشركات عن: بحث 14شكل

بإدخال بيانات البحث ثم الضغط على زر    يمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البحث املتقدم .3

 .بحث



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 9         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث متقدم عن الشركات15شكل

 تفاصيل الشركةعرض  

 اتبع الخطوات التالية:  تفاصيل الشركةلعرض 

 . الشركة كود قم بالضغط على .1

 
 : قائمة الشركات16شكل

 :اقسام 3تنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 

III.  فروع الشركة 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 10         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : صفحة بيانات الشركة 17شكل

 .الحظريمكن للمستخدم ان يقوم بعمل حظر للشركة عن طريق الضغط على زر  .3

 
 الشركة  بيانات حظر  : صفحة18شكل

 .تأكيدثم الضغط على زر  يقوم املستخدم بملىء بيانات نموذج الحظر .4



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 11         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : نموذج الحظر 19شكل

 .رفع الحظرعن طريق الضغط على زر   يمكن للمستخدم ان يقوم برفع الحظر عن املستخدم .5

 املستخدمين   

 اتبع الخطوات التالية: املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . املستخدمينقم بالضغط على  .1

 
 صفحة املستخدمين :  20شكل

يمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية او   .2

 .بحثالرقم القومي ثم الضغط على زر 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 12         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث عن املستخدمين 21شكل

 البحث املتقدم.  باستخداميمكن البحث عن شركة معينة  .3

 
 : بحث متقدم عن الشركات22شكل

 خدم يمكن الضغط على البريد اإللكتروني للمستخدم.لعرض تفاصيل بيانات مست  .4

 
 بيانات املستخدم  صفحة عرض الدخول ل : 23شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 13         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 :صفحة تفاصيل بيانات املستخدم 24شكل

 عرض فروع الشركة  

 اتبع الخطوات التالية:  فروع الشركة لعرض قائمة 

 . فروع الشركةقم بالضغط على  .1

 
 فروع الشركة: صفحة 25شكل

 . بحثثم الضغط على زر  العنواناو االسم او    الكودمعين بإستخدام  فرعيمكن البحث عن  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 14         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 فروع الشركةحث عن صفحة الب :  26شكل

 . بحثيمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البحث املتقدم ثم الضغط على زر  .3

 
 الفروع : بحث متقدم عن 27شكل

 . الخاص بالفرع الكودالضغط على  يتم الفرعلعرض تفاصيل بيانات   .4

 
 الفرع : صفحة لعرض بيانات 28شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 15         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الفرع :صفحة تفاصيل بيانات 29شكل

 للعودة الى صفحة التفاصيل الخاصة بالشركة. كود الشركة يمكن الضغط على  .5

 
 كود الشركة :30شكل

 
 : الصفحة الرئيسية للشركة31شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 16         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 النفايات  نقل شركات إدارة :3 فصل

 النفايات  نقلشركات  فيالبحث  

 اتبع الخطوات التالية:  قائمة شركات نقل النفاياتلعرض 

 من القائمة. النفايات نقلشركات قم بالضغط على  .1

 
 النفايات  نقل: شركات 32شكل

بإستخدام .2 معينة  شركة  عن  البحث  او  يمكن  الشركة  ثم    كود  باإلنجليزية  االسم  او  بالعربية  االسم 

 .بحثالضغط على زر 

 
 : بحث عن الشركات33شكل

يمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البحث املتقدم بإدخال بيانات البحث ثم الضغط على زر   .3

 .بحث



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 17         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث متقدم عن الشركات34شكل

 الشركة  بيانات 

 الخطوات التالية: اتبع  الشركة  بيانات لعرض تفاصيل 

 . كود الشركة قم بالضغط على .1

 
 : قائمة الشركات35شكل

 اقسام. 3تنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 

III.  مركبات 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 18         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : صفحة بيانات الشركة 36شكل

 . قبول يمكن للمستخدم ان يقوم بقبول الطلب عن طريق الضغط على زر  .3

 
 قبول طلب الشركة: 37شكل

 . تأكيدثم الضغط على زر  الطلبء النموذج الخاص بقبول  ييقوم املستخدم بمل .4



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 19         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الشركة : صفحة النموذج الخاص بقبول 38شكل

 . رفضلضغط على زر عن طريق ا يمكن للمستخدم ان يقوم برفض الطلب الخاص بشركة معينة .5

 
 : رفض طلب الشركة39شكل

 . تأكيدثم الضغط على زر  يقوم املستخدم بمليء نموذج رفض الطلب .6



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 20         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الشركة بيانات : صفحة نموذج رفض 40شكل

 يمكن للمستخدم ان يقوم بعمل حظر للشركة عن طريق الضغط على زر الحظر.  .7

 
 الشركة  : صفحة بيانات41شكل

 .تأكيديقوم املستخدم بملىء بيانات نموذج الحظر ثم الضغط على زر  .8



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 21         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : نموذج الحظر 42شكل

 .رفع الحظرعن طريق الضغط على زر   يمكن للمستخدم ان يقوم برفع الحظر عن املستخدم .9

 املستخدمين   

 اتبع الخطوات التالية: املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . املستخدمينقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة املستخدمين 43شكل

يمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية او   .2

 .بحثالرقم القومي ثم الضغط على زر 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 22         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث عن املستخدمين 44شكل

ثم الضغط   البحث املتقدم ثم الضغط على ايقونة    معينة بإستخدام   مستخدميمكن البحث عن   .3

 . بحثعلى زر 

 
 : بحث متقدم عن الشركات45شكل

 للمستخدم.  البريد اإللكترونيلعرض تفاصيل بيانات مستخدم يمكن الضغط على  .4

 
 : صفحة لعرض بيانات املستخدم 46شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 23         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 :صفحة تفاصيل بيانات املستخدم 47شكل

 الشركة مركباتعرض  

 اتبع الخطوات التالية:  املركبات  لعرض قائمة

 . مركباتقم بالضغط على  .1

 
  املركبات: صفحة 48شكل

 .بحثثم الضغط على زر  رقم املركبة بإستخدام الكود او   ةمعين  مركبةيمكن البحث عن  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 24         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الشركة  مركبات في: صفحة البحث  49شكل

 . بحثالبحث املتقدم ثم الضغط على زر  باستخداممعينة   مركبةيمكن البحث عن  .3

 
 املركبات: بحث متقدم عن 50شكل

 . باملركبةالكود الخاص  يمكن الضغط على  مركبة لعرض تفاصيل بيانات   .4

 
 املركبة : صفحة لعرض بيانات 51شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 25         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 املركبةصفحة تفاصيل بيانات   :52شكل

 الشركة.بللعودة الى صفحة التفاصيل الخاصة  كود الشركة يمكن الضغط على  .5

 
 الشركة  كود :53شكل

 
 : الصفحة الرئيسية للشركة54شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 26         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 النفايات  إستالم جهات إدارة :4 فصل

 النفايات  جهات إستالمالبحث فى  

 اتبع الخطوات التالية:  النفايات ستالمإجهات  لعرض قائمة 

 من القائمة.   النفايات  جهات إستالم قم بالضغط على  .1

 
 : شركات نقل النفايات 55شكل

زر   .2 الضغط على  ثم  باإلنجليزية  االسم  او  بالعربية  بإستخدام االسم  معينة  شركة  البحث عن  يمكن 

 .بحث

 
 : بحث عن الشركات56شكل

يمكن البحث عن شركة معينة بإستخدام البحث املتقدم بإدخال بيانات البحث ثم الضغط على زر   .3

 .بحث



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 27         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث متقدم عن الشركات57شكل

 بيانات الشركة  

 اتبع الخطوات التالية:  لعرض تفاصيل الشركة

 . كود الشركة قم بالضغط على .1

 
 : قائمة الشركات58شكل

 : قسمينتنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 28         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : صفحة بيانات الشركة 59شكل

 . قبول يمكن للمستخدم ان يقوم بقبول الطلب عن طريق الضغط على زر  .3

 
 : قبول طلب الشركة60شكل

 . تأكيديقوم املستخدم بمليء النموذج الخاص بقبول الشحنة ثم الضغط على زر  .4



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 29         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الشركة : صفحة النموذج الخاص بقبول 61شكل

 . رفضعن طريق الضغط على زر  يمكن للمستخدم ان يقوم برفض الطلب الخاص بشركة معينة .5

 
 : رفض طلب الشركة62شكل

 . تأكيديقوم املستخدم بمليء نموذج رفض الطلب ثم الضغط على زر  .6



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 30         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : صفحة نموذج رفض الشحنة 63شكل

 .الحظريمكن للمستخدم ان يقوم بعمل حظر للشركة عن طريق الضغط على زر  .7

 
 : صفحة بيانات 64شكل

 .تأكيديقوم املستخدم بملىء بيانات نموذج الحظر ثم الضغط على زر  .8



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 31         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : نموذج الحظر 65شكل

 .رفع الحظرعن طريق الضغط على زر   يمكن للمستخدم ان يقوم برفع الحظر عن املستخدم .9

 املستخدمين   

 اتبع الخطوات التالية: املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . ناملستخدميقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة املستخدمين 66شكل

معين بإستخدام البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية   مستخدميمكن البحث عن   .2

 . بحثاو الرقم القومي ثم الضغط على زر 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 32         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : بحث عن املستخدمين 67شكل

 معين بإستخدام البحث املتقدم. مستخدم يمكن البحث عن  .3

 
 متقدم عن الشركات: بحث 68شكل

 للمستخدم.  البريد اإللكترونيلعرض تفاصيل بيانات مستخدم يمكن الضغط على  .4

 
 : صفحة لعرض بيانات املستخدم 69شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 33         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 :صفحة تفاصيل بيانات املستخدم 70شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 34         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 الشحنات  إدارة :5 فصل

 الشحنات البحث فى  

 اتبع الخطوات التالية:  الشحنات لعرض قائمة 

 من القائمة. إدارة الشحناتقم بالضغط على  .1

 
   صفحة إدارة الشحنات:  71شكل

او جهة    كود الشحنة او مصدر النفايات او شركة النقل  معينة بإستخدام  شحنةيمكن البحث عن   .2

 .بحثثم الضغط على زر  اإلستالم

 
 الشحنات : بحث عن 72شكل

معينة بإستخدام البحث املتقدم بإدخال بيانات البحث ثم الضغط على زر    شحنةيمكن البحث عن   .3

 .بحث



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 35         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الشحنات: بحث متقدم عن 73شكل

 الشحنة بيانات  

 اتبع الخطوات التالية:  الشحنة لعرض تفاصيل 

 . لشحنةاكود  قم بالضغط على .1

 
 الشحنة: قائمة 74شكل

تم قبول   .2 فى حالة  بتفاصيلها  الجهات  يتم عرض الشحنة  او استالمها من قبل  او تم رفضها  الشحنة 

 .املختصة



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 36         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 : تفاصيل الشحنة 75شكل

 
 2: تفاصيل الشحنة76شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 37         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 3: تفاصيل الشحنة77شكل

 . طباعةيمكن للمستخدم ان يقوم بطباعة تفاصيل الشحنة بالضغط على زر  .3

 
 : طباعة تفاصيل الشحنة 78شكل

 

 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 38         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 الحموالت إدارة :6 فصل

 لحموالت االبحث فى  

 اتبع الخطوات التالية:   الحموالتلعرض قائمة 

 من القائمة. الحموالتإدارة قم بالضغط على  .1

 
   الحموالت: صفحة إدارة 79شكل

  سم السائقإاو    رقم املركبةاو    شركة النقلاو    الحمولةمعينة بإستخدام كود    حمولةيمكن البحث عن   .2

 . بحثثم الضغط على زر 

 
 حمولة: بحث عن 80شكل

معينة بإستخدام البحث املتقدم بإدخال بيانات البحث ثم الضغط على زر    حمولةيمكن البحث عن   .3

 .بحث



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 39         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 حمولة : بحث متقدم عن 81شكل

 الحمولة بيانات  

 اتبع الخطوات التالية:  الحمولةلعرض تفاصيل 

 . الحمولةكود  قم بالضغط على .1

 
 الحموالت : قائمة 82شكل

عرض   .2 الشحنات  بتفاصيلها    الحمولةيتم  وبيانات  النفايات  كمية  و  النقل  شركة  بيانات  حيث  من 

 . املوجودة داخل الحمولة



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 40         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 
 الحمولة: تفاصيل 83شكل

 .املانفيست  طباعةبالضغط على زر  الحمولةيمكن للمستخدم ان يقوم بطباعة تفاصيل  .3

 
 الحمولة: طباعة تفاصيل 84شكل

 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 41         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 التقارير :7 فصل

  نقل النفايات الخطرةتقرير  

 اتبع الخطوات التالية: لعرض التقارير 

 .تقرير نقل النفايات الخطرةقم بالضغط على  .1

 
 التقاريرصفحة :  85شكل

  



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – املخلفات نظام إدارة معلومات 

 

 42         دليل املستخدم ملديري النظام
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