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 مكب عسكر إلدارة النفایات
 

 النظرة العامة
 

من النفایات في مكب   التخلص رسوم ودفع  المستخدم تسجیلو لترخیص ھو عبارة عن تطبیق مكب عسكر إلدارة النفایات نظام
  عسكر إلدارة النفایات.

 

  عسكر خدمة مكب استخدام  في دالبوا التسجیل
  الموقع الرسمي في  التالیة الخطوات إكمال المستخدم على یجب النفایات، من للتخلص  مكب عسكر موقع استخدامللبدء في 

 :بلدیةلل

 . للشركة التجاري السجل باستخدام واحدة لمرة للبلدیة جدید مستخدم تسجیل - 1             
 .ب عسكر طل  تسجیل استمارة  أكمل ،SSO في  التسجیل بمجرد - 2
 ). األقل  على واحدة مركبة إضافةیجب (  المركبة تسجیل - 3
 ). األقل على ةواحد نفایات نوع إضافةیجب ( النفایات نوع تسجیل - 4
 . الحساب رصید تعبئة - 5

 
 

 مكب عسكر إلدارة النفایات  خدمةرابط 
https://www.mun.gov.bh/adm/login?lang=en 

 رابط تسجل مستخدم البلدیة 
registration/portal?lang=enhttps://www.mun.gov.bh/sso/ 

 

 للمساعد أو االستفسار یرجى االتصال 
  مكتب المساعدة في البلدیة

 helpdesk@MUN.GOV.BH  البرید اإللكتروني:
 17981234رقم الھاتف: 

 

 

  

https://www.mun.gov.bh/adm/login?lang=en
https://www.mun.gov.bh/sso/registration/portal?lang=en
mailto:helpdesk@MUN.GOV.BH
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  للشركة التجاري  السجل باستخدام   واحدة  لمرة  للبلدیة جدید مستخدم  تسجیل 1-
 .للشركة  تجاريال سجلال التسجیل مع إلجراء جدید مستخدم رابط فوق  اضغط). 1(  أدناه الشكل إلى الرجوع یرجى

 

 (1) الشكل

  المرور وكلمة المستخدم اسم على ستحصل للشركة، التجاري السجل باستخدام) 2(  الشكلكما في  التسجیل استمارة استكمال بعد
 ).1(  صورة  عسكر دخول تسجیل شاشة   من التطبیق إلى للوصول

 

   

 (2) الشكل
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  إكمال التسجیل في استمارة طلب مكب عسكر -2
 البیانات وملء التعلیمات باتباع) 3(  الشكل التسجیل استمارة استكمال المستخدم على  یجب مرة ألول الدخول تسجیل بعد

 : فقط واحدة لمرة المطلوبة
 .التجاري  السجل معلومات أدخل  -１

 .المركبة بیانات أدخل -２

 .وجدت إن - GPS مركبة بیانات أدخل -３

 .مركبة  إضافة اضغط فوق زر -４

 . إرسال زر  اضغط -５

 
  مثال لكیفیة إدخال صیغة السجل التجاري

 : اآلتي في موضوع ھو كما التجاري السجل رقم  ادخل. 1 ھو الفرع ورقم  1234 لشركتك التجاري السجل رقم كان إذا

 ) 3(  الشكل -   الصحیحة الصیغة ھي ھذه            123401

 خاطئة   فھي الصیغات  ھذه بإدخال قمت إذا
 غیر صحیحة   12341

 غیر صحیحة   1234-1
  غیر صحیحة  00123401 

  غیر صحیحة 001234-1
 

 
 (3) الشكل
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 .تسجیل المركبة -3
 

  على بعدھا اضغط الشركة مركبة معلومات جمیع وأدخل  التعلیمات واتبع  المركبة زر على اضغط) 4(  الشكل الجانبیة القائمة من
 .مركبة  إضافة زر

كما ھو  . أخرى  مرة  مركبة إضافة على والضغط المعاینة خطوة  تكرار خالل  من للشركة مركبة من أكثر إضافة للمستخدم یمكن
 : ) 4( رقم  الشكل أدنا  الجدول موضوع في

 المركبات. جمیع  تفاصیل ملخص عرضیمكن من الجدول  -１

 . المركبة حذفمن الجدول  نیمك -２
 مركبة  كل تفاصیل عرضیمكن من الجدول  -３

  يأل تسمح لن. مكب عسكر موقع إلى الدخولو  الخدمة  الستخدام األقل على واحدة مركبة إضافة المستخدم على یجب :مالحظة
 .مكب عسكر  موقع إلى بالدخول التطبیق في  مسجلة غیر مركبة

 

 (4) الشكل
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  تسجیل نوع المخلفات  -4
 ثم القائمة من النفایات نوع اختر ،النفایات نوع صفحة  الى للذھاب النفایات نوع على اضغط) 5(  الشكل الجانبیة القائمة من

  رؤیةیمكن  أدناه) 5(   الشكل في الجدول ومن .لنفایاتل نوع  من المزید إلضافة الخطوة كرر).  النفایات  نوع اضافة(على   اضغط
 . المستخدم بواسطة المضافة النفایات أنواع جمیع

 
 .عسكر  مكبموقع  إلى للدخولإضافة أنواع النفایات الزامیة، كما یجب ان تتطابق أنواع النفایات مع حمولة العربات  :مالحظة

 

 

 (5) الشكل
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 ) تعبئة رصید الحساب (تعبئة رصید -5
 

 موقع إلى الدخول  رسوم لدفع الحساب لتعبئة ادخل المبلغ المطلوب ،تعبئة الرصید على اضغط) 6(  الشكل الجانبیة القائمة من
 . المسجلة المخلفات وإلقاء مكب عسكر
 . الحساب رصید عرض للمستخدم مكنی  -１
 .المبلغ إلضافة الزر استخدام للمستخدم مكنی  -２
 . المحدد المبلغ أدخلأو  -３
 .الرصیدتعبئة  زر  على اضغط -４
 . )7(  الشكل البلدیةفي   الدفع صفحة  إلى المستخدم توجیھ إعادة سیتم -５

 .ةاالعتیادی  الدفع إجراءات أكمل -６

 .أخرى مرة  ق عسكرتطبی  إلى المستخدم توجیھ إعادة سیتم -７
 .الخدمات  الستخدام كافي رصید المستخدم لدى یكون أن یجب  ، ت عسكرنفایا مكب موقع إلى الوصول قبل  :مالحظة

 

  حسابك رصید تعبئة قبل مھمة مالحظة
 : المعاییر ھذهیجب أن تكون مطبق  حسابك، رصید لتعبئة

 
 . جدید تسجیل مستخدم استكمال  -１
 ونشطة.  واحدة على األقل تسجیل مركبھ  -２
 أنواع النفایات المسجلة یجب أن تكون نشطة.  -３
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 (6)الشكل

 

 

   (7)الشكل
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 .لوحة تحكم العمیل 
  تحكم لوحة صفحة  إلى للوصول )1(  التحكم لوحة  زر علىاضغط ) 7(  الشكل الجانبیة القائمة من أو الدخول تسجیل بعد

  ونوع والمركبة الرصید مثل بحسابك المتعلقة الكاملة التفاصیل  إظھار إلى المستخدم  تحكم لوحة صفحة تھدف. المستخدم
 .النفایات

 . الصفحة إلى للوصول التحكم  لوحة زر على اضغط - 1              
 .المستخدم حساب   على عامة نظرة - 2
 .جدید  نفایات نوع إضافة زر  - 3
 . جدیدة  مركبة إضافة زر  - 4
   .المسجلة النفایات أنواع جمیع جدول  - 5
 المركبات.  تفاصیل جمیعجدول   - 6

 

 

 (7) الشكل
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 .للمستخدم  الشخصيالملف 
  الملف صفحة من. المستخدم  تعریف ملف صفحة إلى للوصول الشخصي الملف زر على اضغط) 8(  الشكل الجانبیة القائمة من

 ). االنضمام وتاریخ  اإللكتروني والبرید والھاتف النقال العنوان(  مثل المستخدم تفاصیل عرض  للمستخدم یمكن الشخصي

  زر على وضغط  المطلوب  الحقل تغییر طریق عن للحساب اإللكتروني البرید أو المحمول الھاتف رقم تحدیث للمستخدم یمكن
 ).8(  شكل التحدیث

 

 (8) الشكل
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