
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 مستخدمي الشركات( 

 دليل املستخدم 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 1         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 مقدمة 

 .إدارة نقل املخلفات الخطرةنظام ب الخاص  تطبيقالاستخدام عن كيفية  تفصيلًيا شرًحا   الدليل يقدم هذا 

 
 إدارة نقل املخلفات الخطرة  الصفحة الرئيسية لتطبيق: 1شكل 

التطبيق   ب  ،الخطرة  بإدارة نقل املخلفات ويقوم هذا  الخاصة  البيانات  إدارة  مصدر املخلفات ونقل  كما يمكن 

  .املخلفات استالم وجهاتاملخلفات 

ويشرح هذا الدليل    املخلفاتنقل  الخاصة ب  WIMS  املخلفاتإدارة معلومات  نظام    ملستخدميهذا الدليل موجه  

 استخدام:   كيفية

 خصائص مصدر النفايات  .1

 خصائص نقل النفايات  .2

 النفايات  استالم  خصائص جهات .3



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 2         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

   الدخول  تسجيل :1 فصل

 نقل النفايات الخطرةإدارة الوصول لتطبيق  

 للوصول للتطبيق اتبع الخطوات التالية: 

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

للوصول إلى    بالشركاتالخاصة    "ستعراض"ا ، انقر فوق  WIMSاملخلفات   نظام إدارة معلوماتصفحة  في   .2

 . بالنظامالتطبيقات الخاصة 

 

 .  املخلفاتجهاز تنظيم إدارة WIMSنظام  ل الرئيسية صفحةال : 2لشك 

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

https://wims.systems/


 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 3         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

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

 كما في الشكل اآلتي:  إدارة نقل النفايات الخطرةنظام تظهر الصفحة الرئيسية ل .4

 
 . إدارة نقل النفايات الخطرةلنظام الصفحة الرئيسية : 4شكل 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 4         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 إنشاء حساب جديد  

 اتبع الخطوات التالية: ب جديد اإلنشاء حس

 . إنشاء حساب جديدزر  بالضغط على  قم .1

 . قم بمليء البيانات الخاصة بنموذج التسجيل .2

 
 . صفحة تسجيل حساب مستخدم جديد:  5شكل 

 

 . تسجيلعلى زر  طقم بالضغ .3



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 5         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 املرورنسيت كلمة  

 اتبع الخطوات التالية: لتغيير كلمة املرور 

 .من الصفحة الرئيسية للبرنامج  تسجيل الدخول قم بالضغط على زر  .1

 .نسيت كلمة املرورقم بالضغط على  .2

 .بإدخال البريد االلكترونيقم  .3

 
 كلمة املرور استرجاعنموذج صفحة :  6لشك 

 تسجيل الدخول  

 التالية: اتبع الخطوات  لتسجيل الدخول 

 .من الصفحة الرئيسية للبرنامج  تسجيل الدخول على زر قم بالضغط  .1

 قم بمليء النموذج الخاص بتسجيل الدخول.  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 6         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 تسجيل الدخول صفحة    :7شكل

 . الدخول قم بالضغط على زر   .3
 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 7         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 النفايات  مصدر الشركات :2 فصل

 تعديل بيانات الشركة  

 اتبع الخطوات التالية: لتحديث البيانات الخاصة بالشركة 

 . تعديل بيانات الشركةقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة تحديث البيانات8شكل

 للمستخدم ان يقوم بتغيير البيانات الخاصة بنموذج تحديث البيانات. يمكن  .2

   .تعديليقوم املستخدم بالضغط على كلمة  .3

 إدارة املستخدمين  

 مجموعة من املستخدمين وبعض املستخدمين يملك صالحية إدارة بيانات املستخدمين االخرين لكل شركة يوجد  

 اتبع الخطوات التالية: إلدارة البيانات الخاصة باملستخدمين 

 إدارة املستخدمين.  قم بالضغط .1



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 8         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : نموذج إدارة املستخدمين9شكل

بالعربية او االسم باإلنجليزية   ماالسيمكن البحث عن أحد املستخدمين باستخدام البريد اإللكتروني او   .2

 او الرقم القومي. 

 
 : بحث عن مستخدم 10شكل

 بحث. قم بالضغط على زر  .3

باإلضاف .4 يقوم  ان  للمستخدم  يتبع   ةيمكن  اخر  الشركة  مستخدم  زر    نفس  على  الضغط  طريق  عن 

 . إضافة مستخدم



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 9         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : إضافة مستخدم 11شكل

 قم بمليء نموذج املستخدم.  .5

 
 نموذج إضافة مستخدم جديد: 12شكل

 إرسال. قم بالضغط على زر   .6

 بيانات الشركة  

 .  تظهر البيانات الخاصة بالشركة  .1



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 10         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : تفاصيل الشركة13شكل

 

 اقسام: 3تنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 

III.  فروع الشركة 

 
 : صفحة بيانات الشركة 14شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 11         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 

 املستخدمين   

 اتبع الخطوات التالية: املطلوب مراجعتها املستخدمينلعرض قائمة 

 . املستخدمينقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة املستخدمين 15شكل

باستخدام البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية   مستخدم معينيمكن البحث عن   .2

 . بحثاو الرقم القومي ثم الضغط على زر 

 
 املستخدمين : بحث عن 16شكل

 باستخدام البحث املتقدم.مستخدم معين يمكن البحث عن  .3



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 12         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : بحث متقدم عن الشركات17شكل

 . البريد اإللكتروني للمستخدملعرض تفاصيل بيانات مستخدم يمكن الضغط على  .4

 
 : الدخول لصفحة عرض بيانات املستخدم 18شكل

 
 تفاصيل بيانات املستخدم  ة: صفح19شكل

 لفتح نموذج تحديث البيانات.تعديل  يمكن الضغط على زر  .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 13         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 عرض فروع الشركة  

 اتبع الخطوات التالية: لعرض قائمة فروع الشركة 

 . فروع الشركةقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة فروع الشركة20شكل

 . بحثيمكن البحث عن فرع معين باستخدام الكود او االسم او العنوان ثم الضغط على زر  .2

 
 : صفحة البحث عن فروع الشركة21شكل

 . بحثالبحث املتقدم ثم الضغط على زر نموذج   عن طريق مليءمعين  فرعيمكن البحث عن  .3



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 14         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : بحث متقدم عن الفروع 22شكل

 . الكود الخاص بالفرعلضغط على يمكن ا فرع الشركةلعرض تفاصيل بيانات  .4

 
 : صفحة لعرض بيانات الفرع 23شكل

 
 تفاصيل بيانات الفرع  ة: صفح24شكل

 إرسال. ثم الضغط على زر   فرعلتحديث البيانات الخاصة بالتعديل يمكن الضغط على زر  .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 15         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 للعودة الى صفحة التفاصيل الخاصة بالشركة. كود الشركة يمكن الضغط على  .6

 
 الشركة  دكو  :25شكل

 
 : الصفحة الرئيسية للشركة26شكل

اقع الشركة    إدارة مو

اقع الشركة  اتبع الخطوات التالية:  إلدارة مو

اقع الشركةعلى  قم بالضغط .1  .إدارة مو



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 16         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

  
اقع الشركة27شكل  : صفحة إدارة مو

 . إضافة فرع جديديمكن إضافة فرع جديد عن طريق الضغط على زر  .2

 
 : إضافة فرع جديد 28شكل

 .جديد قم بمليء نموذج إضافة فرع .3

 
 : نموذج إضافة فرع جديد 29شكل

 إضافة الفرع الجديد.إرسال بيانات من اجل إرسال قم بالضغط على زر   .4

 العنوان.يمكن البحث عن فرع معين باستخدام الكود او االسم او   .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 17         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : البحث عن فرع 30شكل

 . الكوديمكن فتح تفاصيل الفرع عن طريق الضغط على  .6

 
 تفاصيل الفرع  عرض: 31شكل

 . تعديلبتحديث بيانات الفرع عن طريق الضغط على زر  ميمكن للمستخدم ان يقو  .7

 
 : صفحة تفاصيل الفرع 32شكل

 ديالت. لحفظ التعإرسال يمكن تحديث بيانات الفرع ثم الضغط على زر   .8



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 18         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 عديل بيانات الفرع : صفحة ت 33شكل

 إدارة الشحنات  

 اتبع الخطوات التالية:  إلدارة الشحنات

 .إدارة الشحناتقم بالضغط على  .1

 
 قائمة الشحنات صفحة   :34لشك 

 الشحنات.   الى اين وصلتيمكن عمل تصفية للشحنات ملعرفة  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 19         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 تتبع الشحنات: 35شكل

 كود الشحنة او الفرع.  باستخداميمكن البحث عن شحنة معينة  .3

 
 : بحث عن الشحنات 36شكل

 . إلضافة شحنةإضافة شحنة جديدة يمكن الضغط على زر  .4

 
 : إضافة شحنة37شكل

 قم بمليء نموذج إضافة الشحنة. .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 20         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : نموذج إضافة الشحنة 38شكل

 إرسال. بالضغط على زر  قم  .6

 
 : عرض الشحنة 39شكل

 طباعة. يمكن طباعة بيانات الشحنة عن طريق الضغط على زر   .7

 لتحديث بيانات ا لشحنة. تعديل يمكن الضغط على زر  .8



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 21         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 نموذج التعديل الخاص بالشحنة :40شكل

 إللغاء الشحنة. حذف  يمكن الضغط على زر   .9

 
 بحذف الشحنة الخاص نموذجال :41شكل

 . لتسليم الشحنةتسليم إلى شركة النقل يمكن الضغط على زر  .10



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 22         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 الشحنةالخاصة ب تسليم بيانات ال: 42شكل

 يمكن الضغط على رابط الشحنة لعرض تفاصيل الشحنة.  .11

 
 : قائمة الشحنات43شكل



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 23         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : عرض بيانات الشحنة44شكل

 شحنة  استالم 

 اتبع الخطوات التالية: شحنة  الستالم 

 .شحنة  استالمبالضغط على قم  .1

 
 الشحنة  استالمنموذج  :45شكل

 . بمليء نموذج إعادة الشحنة إلى املصدرقم  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 24         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 إعادة الشحنة إلى املصدر نموذج :46شكل

 إرسال.   بالضغط على زر قم  .3

 إشعارات 

 اتبع الخطوات التالية:  لعرض اإلشعارات الخاصة بحساب املستخدم

 . إشعاراتبالضغط على قم  .1

 
 صفحة اإلشعارات   :47شكل

 الشحنة.  ورفض بحاالت قبول  ةاإلشعارات الخاص يتم عرض   .2

 تغيير كلمة املرور الخاصة بحساب املستخدم 

 اتبع الخطوات التالية: لتغيير كلمة املرور 

 . من اعلى الصفحة لفتح القائمة املنسدلةاسم املستخدم قم بالضغط على  .1

 . من اعلى الصفحةتغيير كلمة املرور قم بالضغط على  .2



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 25         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 

 
 صفحة تغيير كلمة املرور : فتح  48شكل

 
 تغيير كلمة املرورصفحة :  49شكل

 قم بمليء النموذج الخاص بتغيير كلمة املرور.  .3

 
 : نموذج تغيير كلمة املرور50شكل

 لحفظ التغييرات. تغيير كلمة املرور  يمكنك الضغط على كلمة  .4

 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 26         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 النفايات نقل شركات :3 فصل

 تعديل بيانات الشركة  

 اتبع الخطوات التالية: لتحديث البيانات الخاصة بالشركة 

 . تعديل بيانات الشركةقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة تحديث البيانات51شكل

 للمستخدم ان يقوم بتغيير البيانات الخاصة بنموذج تحديث البيانات. يمكن  .2

   .تعديليقوم املستخدم بالضغط على كلمة  .3

 إدارة املستخدمين  

 اتبع الخطوات التالية: إلدارة البيانات الخاصة باملستخدمين 

 . إدارة املستخدمين على قم بالضغط .1



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 27         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : نموذج إدارة املستخدمين 52شكل

بالعربية او االسم باإلنجليزية او    ميمكن البحث عن أحد املستخدمين باستخدام البريد اإللكتروني او االس  .2

 الرقم القومي. 

 
 : بحث عن مستخدم 53شكل 

 بحث. قم بالضغط على زر  .3

 . إضافة مستخدمعن طريق الضغط على زر  مستخدم اخر يتبعه ةضافإيمكن للمستخدم ان يقوم ب .4

 
 إضافة مستخدم : 54شكل 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 28         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 قم بمليء نموذج املستخدم.  .5

 
 جديد: نموذج إضافة مستخدم  55شكل

 إرسال. قم بالضغط على زر   .6

 بيانات الشركة  

 .  تظهر البيانات الخاصة بالشركة  .1

 
 : تفاصيل الشركة56شكل 

 

 اقسام: 3تنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 

III.  مركبات 



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 29         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : صفحة بيانات الشركة 57شكل

 املستخدمين   

 الخطوات التالية:اتبع   املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . املستخدمينقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة املستخدمين 58شكل

او    مستخدم معينيمكن البحث عن   .2 البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية  باستخدام 

 .بحثالرقم القومي ثم الضغط على زر 
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 : بحث عن املستخدمين 59شكل

 باستخدام البحث املتقدم. مستخدم معينيمكن البحث عن  .3

 
 املستخدمين : بحث متقدم عن 60شكل

 للمستخدم.  البريد اإللكترونيلعرض تفاصيل بيانات مستخدم يمكن الضغط على  .4
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 تفاصيل بيانات املستخدم  ة: صفح62شكل

 لفتح نموذج تحديث البيانات.تعديل يمكن الضغط على زر  .5

 املركبات  

 التالية: اتبع الخطوات  املركبات لعرض قائمة 

 . مركباتقم بالضغط على  .1

 
 املركبات: صفحة 63شكل
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 مركبات : صفحة البحث عن 64شكل

 . بحثباستخدام البحث املتقدم ثم الضغط على زر  مركبة معينةيمكن البحث عن  .3

 
 مركبة: بحث متقدم عن 65شكل

 . ركبةالكود الخاص بامليمكن الضغط على  مركبة لعرض تفاصيل بيانات   .4

 
 ركبة : صفحة لعرض بيانات امل66شكل
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 تفاصيل بيانات الفرع  ة: صفح67شكل

 إرسال. ثم الضغط على زر   ركبة لتحديث البيانات الخاصة باملتعديل يمكن الضغط على زر  .5

 إللغاء مركبة. حذف  يمكن الضغط على زر   .6

 
 كبةحذف مر :  68شكل

 للعودة الى صفحة التفاصيل الخاصة بالشركة. كود الشركة يمكن الضغط على  .7

 
 الشركة  دكو  :69شكل
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 املركبات إدارة  

 اتبع الخطوات التالية: املركباتإلدارة 

 .املركبات إدارة على  قم بالضغط .1

  
 املركبات: صفحة إدارة 71شكل

 . جديد مركبةإضافة عن طريق الضغط على زر  ة جديد مركبةيمكن إضافة  .2
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 مركبة: إضافة 72شكل

 .جديدة  مركبةقم بمليء نموذج إضافة  .3

 
 مركبة جديدة : نموذج إضافة 73شكل

 . املركبة الجديدةمن اجل إضافة إرسال قم بالضغط على زر   .4

 باستخدام الكود او االسم او العنوان.  ةمعين  مركبةيمكن البحث عن  .5

 
 مركبة: البحث عن  73شكل

 .الكودعن طريق الضغط على  املركبة يمكن فتح تفاصيل   .6
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 املركبة: فتح تفاصيل 74شكل

 . تعديلعن طريق الضغط على زر  املركبة بتحديث بيانات  ميمكن للمستخدم ان يقو  .7

 
 املركبة: صفحة تفاصيل 75شكل

 لحفظ التعديالت. إرسال ثم الضغط على زر  املركبةيمكن تحديث بيانات  .8

 
 عديل بيانات الفرع : صفحة ت 76شكل

 .إللغاء املركبة  حذفيمكن حذف املركبة عن طريق الضغط على زر   .9
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 كبةحذف مر :  77شكل

 الحموالتإدارة  

 اتبع الخطوات التالية:  الحموالتإلدارة 

 .الحموالتإدارة قم بالضغط على  .1

 
 الحموالت قائمة صفحة   :78لشك 

 ة عن طريق إدخال كود الحمولة او رقم املركبة او اسم السائق. لحمولالبحث عن ا يمكن  .2

 
 بحث عن حمولة: 79شكل

 . لفتح تفاصيل الحمولةكود الحمولة يمكن الضغط على زر  .3
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 : فتح تفاصيل الحمولة80شكل

 
 : تفاصيل الحمولة81شكل

 طباعة. عن طريق الضغط على زر  املانفيستطباعة يمكن  .4

 
 : طباعة املانفيست 82شكل

 يمكن الضغط على رابط الشحنة لعرض تفاصيل الشحنة.  .5



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 39         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : عرض بيانات الشحنة83شكل

 الشحنة،من اجل طباعة تفاصيل طباعة يمكن الضغط على زر  .6

 االستعالم عن شحنة  

 التالية: اتبع الخطوات  عن شحنة   لالستعالم

 . عن شحنة  االستعالمبالضغط على  قم .1
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 : نموذج االستعالم عن شحنة84شكل

 قم بملء نموذج االستعالم عن شحنة. .2

 يتم عرض التفاصيل الخاصة بالشحنة.  .3

 ات نفايستالم ا 

 اتبع الخطوات التالية: نفايةالستالم 

 .اتنفاياستالم بالضغط على قم  .1

 
 نموذج استالم شحنة  :85شكل

 . الستالم الشحنة إرسالثم الضغط على زر   الشحنة  استالمقم بمليء نموذج   .2

 .لفتح نموذج استالم الحمولة حمولةاستالم بالضغط على قم  .3



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 41         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 ستالم حمولةا : نموذج86شكل

 . الستالم الحمولة إرسال   قم بالضغط على زر  .4

 إشعارات 

 التالية: اتبع الخطوات  لعرض اإلشعارات الخاصة بحساب املستخدم

 . إشعاراتبالضغط على قم  .1

 
 صفحة اإلشعارات   :87شكل

 . بتوصيل الحموالتبحاالت  ةيتم عرض اإلشعارات الخاص  .2

 تغيير كلمة املرور الخاصة بحساب املستخدم 

 اتبع الخطوات التالية: لتغيير كلمة املرور 

 . املنسدلةمن اعلى الصفحة لفتح القائمة اسم املستخدم قم بالضغط على  .1

 . اعلى الصفحة  منتغيير كلمة املرور قم بالضغط على  .2
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 : فتح صفحة تغيير كلمة املرور 88شكل

 
 تغيير كلمة املرورصفحة :  89شكل

 قم بمليء النموذج الخاص بتغيير كلمة املرور.  .3

 لحفظ التغييرات. تغيير كلمة املرور  يمكنك الضغط على كلمة  .4
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 النفايات  استالم جهات :4 فصل

 تعديل بيانات الشركة  

 اتبع الخطوات التالية: لتحديث البيانات الخاصة بالشركة 

 . تعديل بيانات الشركةقم بالضغط على  .1

 
 : صفحة تحديث البيانات90شكل

 للمستخدم ان يقوم بتغيير البيانات الخاصة بنموذج تحديث البيانات. يمكن  .2

   .تعديليقوم املستخدم بالضغط على كلمة  .3

 إدارة املستخدمين  

 اتبع الخطوات التالية: إلدارة البيانات الخاصة باملستخدمين 

 إدارة املستخدمين.  قم بالضغط .1
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 : نموذج إدارة املستخدمين 91شكل

اإلنجليزية او  يمكن البحث عن أحد املستخدمين باستخدام البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم ب .2

 الرقم القومي. 

 
 : بحث عن مستخدم 92شكل 

 بحث. قم بالضغط على زر  .3

 . إضافة مستخدمعن طريق الضغط على زر  مستخدم اخر يتبعه ةيمكن للمستخدم ان يقوم بإضاف .4
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 إضافة مستخدم : 92شكل 

 قم بمليء نموذج املستخدم.  .5

 
 : نموذج إضافة مستخدم جديد93شكل

 إرسال. قم بالضغط على زر   .6

 بيانات الشركة  

 .  تظهر البيانات الخاصة بالشركة  .1



 إدارة نقل املخلفات الخطرةتطبيق   – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 46         دليل املستخدم ملديري النظام

 

 

 
 : تفاصيل الشركة94شكل 

 : قسمينتنقسم تفاصيل الشركات الى  .2

I.  بيانات الشركة 

II.  املستخدمين 

 
 : صفحة بيانات الشركة 95شكل

 املستخدمين   

 التالية:اتبع الخطوات   املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . املستخدمينقم بالضغط على  .1
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او    مستخدم يمكن البحث عن   .2 البريد اإللكتروني او االسم بالعربية او االسم باإلنجليزية  معين باستخدام 

 .بحثالرقم القومي ثم الضغط على زر 

 
 : بحث عن املستخدمين 97شكل

 املتقدم.معين باستخدام البحث  مستخدم يمكن البحث عن  .3

 
 مستخدم : بحث متقدم عن 98شكل

 للمستخدم.  البريد اإللكترونيلعرض تفاصيل بيانات مستخدم يمكن الضغط على  .4
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 تفاصيل بيانات املستخدم  ة: صفح100شكل

 لفتح نموذج تحديث البيانات.تعديل يمكن الضغط على زر  .5

 . حذفيمكن حذف املستخدم عن طريق الضغط على زر  .6
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 إدارة الحموالت 

 اتبع الخطوات التالية:  إلدارة الحموالت

 .إدارة الحموالتقم بالضغط على  .1

 
 قائمة الحموالت صفحة   :102لشك 

 يمكن البحث عن الحمولة عن طريق إدخال كود الحمولة او رقم املركبة او اسم السائق.  .2

 
 بحث عن حمولة : 103شكل
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 : طباعة املانفيست 106شكل
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 الشحنة: عرض بيانات 107شكل
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 حمولة استالم  

 اتبع الخطوات التالية:  حمولة الستالم 

 .حمولةاستالم بالضغط على قم  .1

 
 حمولة نموذج استالم  :108شكل

 . الحمولةالستالم إرسال ثم الضغط على زر   الحمولةقم بمليء نموذج استالم   .2

 . إرسالبالضغط على قم  .3

 الحمولة إلرجاعها.  رفض قم بالضغط على زر   .4

 الستالم الحمولة.قبول يمكن الضغط على زر  .5

 إشعارات 
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