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 نظام إدارة معلومات املخلفات بجمهورية مصر العربية 

 املخلفات واإلفراج عن الشحنات استيراد وتصدير تطبيق إصدار تصاريح 

 ( الشركات )واجهة 

 دليل املستخدم 



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

 

 1      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 مقدمة 

إصدار تصاريح املخلفات واإلفراج  نظام  ب  الخاص  تطبيقالاستخدام  عن كيفية  تفصيلًيا  شرًحا    الدليل  يقدم هذا

 . من قبل شركات استيراد وتصدير املخلفات عن الشحنات

 
 إصدار تصايح املخلفات واإلفراج عن الشحنات : الصفحة الرئيسية لتطبيق1شكل 

ين التابعين لهذه  إدارة البيانات الخاصة باملستخدم و   واالستيراد التصدير    بتسجيل شركاتويقوم هذا التطبيق  

 ويشرح هذا الدليل كيفية:  .تصديرالو  االستيرادتصاريح   طلباتإدارة  و   وتقديم، الشركات

 طلب تسجيل شركة جديدة .1

 جديد  تصريح طلب .2

 والتصدير  باالستيرادإدارة التصاريح الخاصة  .3

 الشركة  تحديث بيانات .4

 



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

 

 2      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

  جديد حساب تسجيل :1 فصل

تصاريح  ب املخلفات الخاصة إدارة بياناتنظام الوصول لتطبيق  

 وتصدير الشحنات  استيراد

 التالية: للوصول للتطبيق اتبع الخطوات 

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

للوصول إلى    بالشركات الخاصة    استعراض، انقر فوق  WIMSاملخلفات    نظام إدارة معلومات في صفحة   .2

 . الشركاتالتطبيقات الخاصة  

 

 .  إدارة املخلفاتجهاز تنظيم WIMSنظام  ل الرئيسية صفحةال : 2لشك 

 .تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحنات إصدار نظام  تظهر صفحة التطبيقات قم بالنقر على  .3

https://wims.systems/


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

 

 3      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

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

 كما في الشكل اآلتي:  تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحنات إصدار نظام تظهر الصفحة الرئيسية ل .4
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 4      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 .لنظام إصدار تصاريح املخلفات واإلفراج عن الشحنات: الصفحة الرئيسية 4شكل  

 

 إنشاء حساب جديد  

 ب جديد اتبع الخطوات التالية: اإلنشاء حس

 .زر إنشاء حساب جديدقم بالضغط على  .1

 . قم بمليء البيانات الخاصة بنموذج التسجيل .2



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

 

 5      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 مستخدم جديد. : صفحة تسجيل حساب 5شكل 

 

 . تسجيلعلى زر  طقم بالضغ .3
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 6      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 نسيت كلمة املرور 

 لتغيير كلمة املرور اتبع الخطوات التالية: 

 . تسجيل الدخول من الصفحة الرئيسيةقم بالضغط على زر  .1

 .نسيت كلمة املرورقم بالضغط على  .2

 .اإللكترونييد  ر بكتابة البقم  .3

 
 كلمة املرور استرجاعنموذج : صفحة 6شكل

 الدخول تسجيل  

 اتبع الخطوات التالية:  لتسجيل الدخول 

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

 . بإدخال البريد االلكتروني وكلمة املرورقم  .2

 
 تسجيل الدخول صفحة    :7شكل

 . دخول قم بالضغط على زر  .3
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 7      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 جديد  تصريح طلب :2 فصل

 طلب تصريح جديد  

 . جديدطلب تصريح زر  قم بالضغط على  .1

 
 : صفحة فتح نموذج طلب تصريح جديد 8لشك 

 .نوع التصريح باختيار قم  .2

 
 : صفحة اختيار نوع التصريح9شكل

 تصريح تصدير نفايات 

 اتبع الخطوات التالية:  إلنشاء تصريح تصدير نفايات

 تصريح تصدير نفايات من القائمة املنسدلة. باختيار قم  .1



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

 

 8      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 : تصريح تصدير نفايات10شكل

 . التالي قم بالضغط على زر   .2

 نموذج تصريح تصدير نفايات.  بمليءقم  .3
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 9      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 تصريح تصدير نفايات طلب : نموذج 11شكل

 إرسال الطلب.قم بالضغط على زر   .4

 نفايات استيرادتصريح  

 الخطوات التالية: اتبع  نفايات استيرادإلنشاء تصريح 

 نفايات من القائمة املنسدلة. استيرادتصريح  باختيار قم  .1
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 10      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 نفايات استيراد: تصريح 12شكل

 . التالي قم بالضغط على زر   .2

 نفايات.  استيرادنموذج تصريح  بمليءقم  .3
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 11      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 نفايات استيراد: نموذج طلب تصريح 13شكل

 إرسال الطلب.قم بالضغط على زر   .4

 



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

 

 12      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 التصاريح  إدارة :3 فصل

 التصاريح فيالبحث  

 التصاريح اتبع الخطوات التالية:  في للبحث 

 مؤشر نموذج البحث  علىقم بالضغط  .1

 
 حقل البحث :  14شكل

 إدخال بيانات البحث قم ب .2

 
 نموذج البحث : 15شكل

 التصاريح  ترتيب 

 اتبع الخطوات التالية:  التصاريح  رتيب لت

 .بالترتيبالخاص   املؤشر قم بالضغط على .1
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 13      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 

 الخيارات  قائمة: 16شكل

 . خيار الترتيب باختيار قم  .2

 

 خيارات الترتيب :  17شكل

  التصدير تصاريحإدارة  

 اتبع الخطوات التالية:  تصاريح التصدير إلدارة 

 .التصاريح إدارة على  قم بالضغط .1

 
 قائمة التصاريح : 18شكل

 قم بالضغط على تصاريح التصدير من القائمة املنسدلة. .2



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

 

 14      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 تصاريح التصدير صفحة :  19شكل

 التصاريح   أحد قم الضغط على  .3

 عرض بيانات الطلب  

 لعرض بيانات طلب معين اتبع الخطوات التالية: 

 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  بيانات: 20شكل
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 15      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 : صفحة الشحنات قبل قبول التصريح 21شكل

 
 دفع الرسوم  قيدالطلب  ة حالة: صفح22شكل

 
افقة علي23شكل  ه: صفحة حالة الطلب بعد املو
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 16      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 

افقة على التصريح 24شكل  : صفحة الشحنات بعد املو

 

 

 إضافة شحنات  

 اتبع الخطوات التالية: شحنة إلضافة

 إضافة شحنة.زر  قم بالضغط على  .1

 بمليء النموذج الخاص بإضافة شحنة. قم  .2
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 17      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 نموذج إضافة شحنة : 25شكل

 
 كيد تسجيل الشحنة بنجاحأ: صفحة ت 26شكل
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 18      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 : صفحة الشحنات بعد تسجيل اول شحنة 27شكل

 
 : صفحة الشحنات بعد قبول الشحنة 28شكل
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 19      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 اإلشعارات  :4 فصل

إجراء    أي باتخاذحالة قام مديري النظام  فيتحتوي صفحة اإلشعارات على كافة اإلشعارات الخاصة باملستخدم 

 حالة قبول او رفض طلب تسجيل تصريح او طلب شحنة.  فيعلى البيانات الخاصة باملستخدم 

 

 
 1: قائمة اإلشعارات29شكل



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

 

 20      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 2: قائمة اإلشعارات30شكل

 
 3اإلشعارات: قائمة 31شكل
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 21      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 البيانات  تحديث :5 فصل

 تحديث البيانات املستخدم  

 اتبع الخطوات التالية:  لتحديث البيانات الخاصة باملستخدم

 .ياناتتحديث البقم بالضغط على  .1

 
 صفحة تحديث البيانات:  32شكل
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 22      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 
 نموذج تحديث البيانات: 33شكل

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

   يقوم املستخدم بالضغط على كلمة تسجيل. .3
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 23      استيراد وتصدير املخلفات  شركاتمي ستخدمدليل 

 

 املرور  كلمة تغيير :6 فصل

 تغيير كلمة املرور الخاصة بحساب املستخدم 

 اتبع الخطوات التالية:  لتغيير كلمة املرور 

 .تغيير كلمة املرورقم بالضغط على  .1

 
 تغيير كلمة املرورصفحة :  34شكل

 . املروربمليء النموذج الخاص بتغيير كلمة  قم  .2

 
 نموذج تغيير كلمة املرور: 35شكل

 . لحفظ التغييرات  تغيير كلمة املرور يمكنك الضغط على كلمة  .3
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