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 نظام إدارة معلومات املخلفات بجمهورية مصر العربية 

 املخلفات واإلفراج عن الشحنات استيراد وتصدير تطبيق إصدار تصاريح 

 )واجهة مديري النظام(

 دليل املستخدم 



 خلفات واإلفراج عن الشحناتتطبيق إصدار تصاريح استيراد وتصدير امل – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 

 1         دليل املستخدم ملديري النظام

   مقدمة

  تطبيق إصدار تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحنات استخدام  عن كيفية  تفصيلًيا  شرًحا   الدليل  يقدم هذا

 .املخلفاتمعلومات إدارة  نظام أحد تطبيقات  وهو

 
 إصدار تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحنات الصفحة الرئيسية لتطبيق: 1شكل 

موجه   الدليل  املخلفاتنظام    ملستخدميهذا  معلومات  واإلستيرد   WIMS  إدارة  التصدير  بتصاريح  الخاصة 

 : ويشرح هذا الدليل كيفية الخاصة باملخلفات

 إدارة املهام   .1

 إدارة بيانات املستخدمين   .2

 والتصدير  باالستيرادإدارة التصاريح الخاصة  .3

  الشحنات و املخلفات  وتتبع باالستخدامالتقارير الخاصة  .4

  واالستيرادالخاصة بتصاريح التصدير دارة نماذج الوثائق إ .5
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 املهام  إدارة :1 فصل

مكانية تصفح جميع املهام الخاصة باملستخدمين التي تم تسجيلها في  إالنظام  ملديري تتيح شاشة إدارة املهام 

 عرض املهام الخاصة باملستخدم.التطبيق، كما يتيح 
ً
هذه املهام تتمثل في مراجعة طلبات تسجيل   ايضا

 الشركات ومراجعة طلبات االستيراد والتصدير.

 خلفاتاملوتصدير  استيرادإدارة تصاريح الوصول لتطبيق 

 للوصول للتطبيق اتبع الخطوات التالية: 

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

للوصول  إستعراض الخاصة بإدارة النظام  ، انقر فوق  WIMSاملخلفات    نظام إدارة معلوماتصفحة  في   .2

 .التطبيقات الخاصة بمديرى النظامإلى 

 

 .  جهاز تنظيم إدارة املخلفاتWIMSنظام  ل الرئيسية صفحةال : 2لشك 

 . نظام إدارة تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحناتتظهر صفحة التطبيقات قم بالنقر على  .3

 

https://wims.systems/
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 3 

 

 . ار تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحناتدالدخول إلى تطبيق نظام إص - صفحة التطبيقات  :3شكل

واإلفراج عن  تصاريح املخلفات ب نظام إدارة معلومات املخلفات الخاصة تظهر الصفحة الرئيسية ل .4

 كما في الشكل اآلتي:  الشحنات

 
 .نظام إصدار تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحناتلالصفحة الرئيسية : 4شكل 

 عرض قوائم املهام 

 اتبع الخطوات التالية: لعرض قائمة املهام 

 املهام من القائمة الرئيسية.  إدارة  قم بالضغط على .1

 
 )املهام الجديدة( صفحة إدارة املهام  :5شكل

 . املكتملةواخرى للمهام   للمهام الجديدةيوجد قائمة ، بالبرنامج صفحة املهام  في .2
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 4 

 

 
 صفحة املهام املكتملة   :6شكل

 إلظهار املهام الخاصة باملستخدم الحالى. عرض مهامى فقطيمكن الضغط على خيار   .3

 
 الخاصة باملستخدم  املهام ضعر  :7شكل

 قم بالضغط على الطلب من قائمة املهام.  .4

 سوف تظهر البيانات الخاصة بالطلب مقسمه الى اقسام:  .5

I.  .بيانات خاصة بالشركة 

II. .بيانات التصريح 

III.  .الشحنات 
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 تفاصيل املهام  :8شكل
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 املستخدمين  إدارة :2 فصل

املستخدمين   إدارة  باملستخدمين    البياناتالنظام تصفح جميع  ملديري  تتيح شاشة  التابعين لشركات  الخاصة 

 التي تم تسجيلها في التطبيق. استيراد وتصدير املخلفات  

 عرض الطلبات قيد املراجعة

 اتبع الخطوات التالية: املطلوب مراجعتها لعرض قائمة املستخدمين

 . املوجودة على الجانب األيمن من الشاشة قم بالضغط على إدارة املستخدمين من القائمة  .1

 . املراد مراجعته قم بالضغط على الطلبيتم عرض قائمة بطلبات تسجيل الشركات.  .2

 مع اضافة سبب الرفض.  زر رفضيمكن للمستخدم ان يقوم برفض الطلب عن طريق الضغط على  .3

 . قبول زر  علىيمكن للمستخدم ان يقوم بقبول الطلب عن طريق الضغط  .4

 املقبولة طلباتالعرض 

 اتبع الخطوات التالية: املقبولة  لعرض قائمة املستخدمين

 . مقبول قم بالضغط على زر   .1

 
 الطلبات املقبولة : 9شكل

 مكن للمستخدم رؤية اإلجراءات املتخذة على الطلب.ي .2
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 التعديالت على الطلب  تاريخ :10شكل

 لحظر مستخدم. حظريمكن للمستخدم ان يقوم بالضغط على زر  .3

 
 حظر مستخدم :  11شكل

 

 عن مستخدم. برفع الحظريمكن للمستخدم ان يقوم  .4

 رفع الحظر : 12شكل
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 املرفوضة طلباتالعرض 

 اتبع الخطوات التالية:  املرفوضة لعرض قائمة املستخدمين

 زر مرفوض قم بالضغط على  .1

 
 الطلبات املرفوضة  :13شكل
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 التصاريح  إدارة :3 فصل

 يعرض هذا الفصل كيفية إدارة طلبات التصاريح.  

 يوجد نوعان من طلبات التصاريح  

 طلب تصريح تصدير  •

 طلب تصريح استيراد  •

 وتتغير حالة الطلب في التطبيق حسب االجراء املتخذ من املستخدمين ومديري النظام كما يلي: 

 الوصف الحالة 

 تقديم الطلب من قبل الشركةعند  جديد 

يتم تحويل حالة الطلب الى قيد املراجعة بواسطة املوظف املسؤول حتى يتم مراجعة   قيد املراجعة 

 كافة البيانات والوثائق.

ثائق املطلوبة يتم تحويله الى قيد دفع الرسوم الى ان  عند استيفاء الطلب للبيانات والو  قيد دفع الرسوم 

 وبعدها يتم القبول النهائي. مقدمة الطلب بدفع الرسومتقوم الشركة 

 بعد دفع الشركة للرسوم عند قبول املوظف املسؤول للطلب مقبول )فعال( 

 .عند رفض املوظف املسؤول للطلب مرفوض

 عند انتهاء فترة صالحية الطلب بعد قبوله منهي

 البحث فى التصاريح

 التالية: اتبع الخطوات  للبحث فى التصاريح  

 نموذج البحث  مؤشر علىقم بالضغط  .1
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 حقل البحث :  14شكل

 بيانات البحث إدخال قم ب .2

 
 نموذج البحث : 15شكل

 التصاريح  ترتيب

 اتبع الخطوات التالية:  التصاريح  رتيب لت

 .الخاص بالتصفية  املؤشر على بالضغطقم  .1
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 قائمة الخيارات : 16شكل

 قم بإختيار خيار الترتيب  .2

 

 الترتيب  خيارات:  17شكل

  التصدير تصاريحإدارة 

 اتبع الخطوات التالية:  تصاريح التصدير إلدارة 

 .التصاريح إدارة على  قم بالضغط .1

 
 قائمة التصاريح : 18شكل

 من القائمة املنسدلة. تصاريح التصديرقم بالضغط على  .2
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 تصاريح التصدير صفحة :  19شكل

 التصاريح   أحد قم الضغط على  .3

 بيانات الطلب عرض 

 اتبع الخطوات التالية: لعرض بيانات طلب معين 

 قم بالضغط على الطلب من قائمة التصاريح.  .1

 سوف تظهر البيانات الخاصة بالطلب مقسمه الى اقسام:  .2

I.  .بيانات خاصة بالشركة 

II. .بيانات التصريح 

III.  .الشحنات 

 
 التصريح  تفاصيل: 20شكل
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 راجعة الطلبمل مسؤولموظف  تعيين 

 اتبع الخطوات التالية:راجعة الطلب مل  مسؤول موظف لتعيين 

 التصاريح من قائمة  الطلبقم بالضغط على  .1

 من القائمة املنسدلة  تصاريح التصديرقم بالضغط على  .2

 
 التصدير  تصاريح: 21شكل

 من القائمة املنسدلة كما يمكن القيام بالضغط على تصاريح اإلستيراد .3

 
 اإلستيراد تصاريح  :22شكل

 لكي تظهر تفاصيل التصريح.  التصريحقم بالضغط على  .4
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 بيانات الشركة : 23شكل

 

 . عن الطلب  املسؤوللفتح النموذج الخاص بتعيين املوظف    تعيينيقوم املستخدم بالضغط على كلمة   .5

 
 املسؤول زر تعيين املوظف : 24شكل

 

 املسؤوليتم فتح نموذج تعيين املوظف  .6

 
 عن الطلب  املسؤولج تعيين املوظف ذنمو  فتح: 25لشك 

ليكون   .7 موظف  باختيار  يقوم  ان  للمستخدم  املوظف    مسؤول يمكن  قائمة  خالل  من  الطلب  عن 

 . املسؤول
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 عن الطلب  املسؤولاملوظف  اختيار  :26شكل

 لتأكيد التعيين.  املسؤولقم بالضغط على زر تعيين املوظف  .8

 
 املسؤولتأكيد تعيين املوظف : 27شكل

 مراجعة الطلب 

 اتبع الخطوات التالية: ملراجعة الطلب 

 .مع ادخال سبب الرفض املوجة اليه الطلب ان يقوم برفض الطلب  للموظفيمكن  .1
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 رفض الطلب  نموذج: 28شكل

يتم تحويل حالة الطلب الى قيد املراجعة حتى يتم االنتهاء من مراجعة   املراجعةقيد  زر    بالضغط على .2

 بيانات ووثائق. 

 
 الطلب قيد املراجعة  : 29شكل

الطلب   .3 مراجعة  املسؤول  يمكنبعد  قيد  للموظف  الى  الطلب  حالة  طريق    تحويل  عن  الرسوم  دفع 

 .قيد دفع الرسومالضغط على زر 
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 قيد دفع الرسوم  الطلب : 30شكل

 . بعد دفع الشركة للرسوم يمكن للموظف املسؤول قبول الطلب  .4

 
 مراجعة التصريح : 31شكل

 .يقوم املوظف املسؤول برفع كتاب املوافقة وتحديد تاريخ انتهاء التصريح .5
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افقة على الطلب : 32شكل  املو

 .طباعةزر  ىبالضغط عل مكن للمستخدم ان يقوم بطباعة الطلبي .6

 
 طباعة الطلب : 33شكل
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 مراجعة الشحنات 

 اتبع الخطوات التالية: ملراجعة الشحنات 

 يمكن للمستخدم ان يقوم بمراجعة الشحنات  .1

 فارغة صفحة الشحنات: 34شكل

 

 
 الشحنات صفحة:  35شكل

 للمستخدم ان يقوم برفض الشحنة  يمكن .2

 
 الشحنة  رفض: 36 شكل
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 يقوم املستخدم بمليء نموذج رفض الشحنة  .3

 

 رفض الشحنةنموذج : 37شكل

 يمكن للمستخدم ان يقوم بقبول الشحنة  .4

 

 قبول الشحنة : 38شكل

 يقوم املستخدم بتأكيد قبول الشحنة  .5
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 تأكيد قبول الشحنة : 39شكل

 

 الى فعال  يتم تغير حالة الشحنة .6

 

 الشحنة بعد القبول  صفحة:  40شكل
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 التقارير قائمة :4 فصل

  وتتبع املخلفات وتقارير االستخدامالتقارير الخاصة بتتبع الشحنات  

 اتبع الخطوات التالية: لعرض التقارير 

 . التقاريرقم بالضغط على  .1

 
 التقاريرصفحة :  41شكل

 لعرض التقرير الخاص بالشحنات  تقارير تتبع الشحنات يمكن الضغط على  .2

 
 تتبع الشحنات: 42شكل



 خلفات واإلفراج عن الشحناتتطبيق إصدار تصاريح استيراد وتصدير امل – نظام إدارة معلومات املخلفات 

 23 

 

 النظام إدارة :5 فصل

 االستيرادإدارة النظام الخاصة بنماذج الوثائق املطلوبة لتصاريح 

 والتصدير 

 اتبع الخطوات التالية: إلدارة نماذج الوثائق 

 . النظامقم بالضغط على إدارة  .1

 
 النظام صفحة إدارة :  43شكل

 قم بالضغط على كلمة إرفاق الخاصة بامللف املراد إرفاقه.  .2

 
 وبةصفحة نماذج الوثائق املطل:  44شكل

 يمكنك الضغط على كلمة تحميل لتحميل امللف على الجهاز الشخص ي.  .3
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 تحميل امللفات  نموذج: 45شكل

 



 مخطط تخطي القيمة القياسية 

 25 
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