


الواجهة الرئيسيةالواجهة الرئيسية



 الربط بین الفروع مباشرة.
دة ادخال للمجموعات مرة اخرى الربط بین برامج العمرة السعودیة  واالستیراد منھا مباشرة بدون اعا.
اعتھا بشكل منسق وبكافة الحقول الضروریة وبالتالي سھولة مراجعة المجموعة قبل ارسالھا وذلك باستیرادھا ثم طب

. التنسیق للطباعةواعادةلحقول في التقریر لتفادي االخطاء وأیضا لتفادي عیوب البرامج الخارجیة من نقصان بعض ا
 سھولة استخدام النظام وشمولیتھ الحتیاجات المستخدم.
 الموافقات باستیرادھا مباشرة وادخالاستیراد وتصدیر الموافقات والتأشیرات وذلك لدعم الربط بین الفروع .
وبعض نماذج التقاریر المرفقة، ر مجموعة من التقاریر المھمة  والتي سیتم تفصیلھا الحقا شاشة التقاری.
 معرفة الجوازات التي لم تحصل على موافقات.
في السفارة وأیضا المحارم الذین لم یخرجوا من معرفة الجوازات التي لھا موافقات و لم تدخل السفارة وكذلك المتبقیة 

. والعكسعوائلھمالسفارة  وقد خرجت 
 الداخلین المملكة ( تم ظھورھم في المنافستالتأكد من ان كل اللذین ُبلغ عنھم في.(
بحسب الفرع وتاریخ الدخول والعكس كذلك معرفة المعتمرین الذین دخلوا المملكة ولم یبلغ عنھم وتابعیتھم .
قریر یعرض المدة المنقضیة والمتبقیة لیظھر في معرفة تابعیة المعتمرین المتخلفین او القریبي التخلف وذلك بواسطة ت

 .معتمریھملكي یتم التواصل مع الفروع  لمتابعة ،ما بعد في التخلف  
كروت السكن بحسب الطلب وایضامباشرة بحسب نموذج الوكالة   ) االستیكر(امكانیة الطباعة على الصق الجواز 

. التعریفیة للمعتمرین مع الصورة والبطائق
 بواسطة برنامج مرفق ( او االضافات اوللصیانة القدراهللا عن بعد في حالة حدوث ایة مشكلة بواسطةاالنترنتالتواصل(
 بالتارخنسخة احتیاطیة یومیة. 
 الخ...امكانیة اضافة ایة متطلبات من تقاریر خاصة  او شاشات

امكانیات وخصائص 
اضافیة للنظام

امكانیات وخصائص 
اضافیة للنظام



 

شاشــات النظـــام شاشــات النظـــام 

العمالء العمالء 
اضافة عميل  

توريد مبلغ  

المبالغ الموردة
كشف حساب العميل  

 مجموعة   تغييرسعروتاريخ

اضافة تسعيرة جديدة

المعتمرینالمعتمرین
ادخال المعتمرين

االستعالم والتعديل

سند  معتمر / كشف حساب

الموافقاتالموافقات
ادخال الموافقات

استيراد الموافقات

السفارة السفارة 
دخول السفارة 

المرتجع  

خروج من السفارة     

التاشيراتاستيراد وتصدير 

المغادرین المغادرین 

ادخال بيانات المغادرين

منافست-كشف دخول   

دخول وخروج المملكة     

المتخلفين  

صیانة النظامصیانة النظام

متغيرات النظام

تصدير مجموعة  

استيراد مجموعة    

نسخة احتياطية   

بيانات الوكالة 

التقــاریر التقــاریر استالم الجوازاتاستالم الجوازات



شاشة إضافة  
الوكالء والفروع
شاشة إضافة  

الوكالء والفروع

یھم               ا ف سي     عند بدایة العمل بالنظام یجب أوال إضافة العمالء والفروع بم ز الرئی المرك
رز  بھلكي یتم ادخال بیانات المعتمرین كال بحسب الفرع الخاص           وذلك لكي یتم ف

  الجوازات والكشوف المطلوبة بحسب كل وكیل او فرع



شاشة إدخال  
بیانات المعتمرین

شاشة إدخال  
بیانات المعتمرین

یتم عبر ھذه الشاشة  إدخال بیانات المعتمرین التفصیلیة وبحسب 
المجموعة والعمیل وذلك لیتسنى للمستخدم فیما بعد طباعة 

وبحسب تاریخ ) الفرع او الوكیل(كشوف بحسب المجموعة و
اإلدخال وأیضا كتابة أي مالحظات على الجواز مثل نوع 

.الضمانة ومبلغھا والعنوان  





شاشة  استعراض وتعدیل 
بیانات المعتمرین

شاشة  استعراض وتعدیل 
بیانات المعتمرین

ث    یتم من خالل  ھذه الشاشة استعراض بیانات جمیع المعتمرین ومعرفة حال            ة كل جواز من حی
دة     ى ح ل عل یرة ك ة والتأش ضر     (الموافق اللون االخ یرة  ب ة والتأش ور الموافق تم ظھ وی

.وأیضا عملیة التعدیل على البیانات والحذف والمتابعة ) . مباشرة  في حالة صدورھا 

   من عمیل الى اخر وذلك بعد ایضا یتم من خالل ھذه الشاشة نقل المعتمرین من مجموعة الى اخرى او
 ثم  F8ثم ادخال رقم الجواز ثم الضغط على  F7 بیاناتھ باستخدام الزر واظھاراالستعالم عن الجواز 

F9 جمیع المجموعات یتم اختیار بھااو یتم النقر على رقم المجموعة او العمیل مرتین لتظھر شاشة 
وفي .   او زر الحفظ  F10ثم الضغط على ) مع امكانیة البحث بین المجموعات  ( المجموعة المناسبة

 ت لم یتم حفظھاحالة التعدیل ولم یتم الحفظ فسیتم التنبیھ عند الخروج لوجود تعدیال  





طباعة
سند للمعتمر

طباعة
سند للمعتمر



شاشة 
 استالم الجوازات 

شاشة 
 استالم الجوازات 

م استالمھ             ذي ت م الجواز ال ال رق شاشة ادخ ذه ال ي شاشة       (یتم من خالل ھ ھ ف ال بیانات ذي سبق ادخ ال
ھ   ) المعتمرین مسبقا    دیل علی ستطیع    ، وتاریخ االستالم یكون ھو تاریخ الجھاز ویمكن التع ي ت ك لك وذل

. الفرع في تاریخ معین من خالل شاشة التقاریر طباعة كشف بالجوازات المستلمة  من الوكیل او



شاشة 
ادخال الموافقات 

شاشة 
ادخال الموافقات 

جواز ورقم الموافقة وتاریخ الموافقة یظھر تلقائیا بتاریخ بعد صدور الموافقات یتم ادخالھا عبر ھذه الشاشة وذلك بإدخال رقم ال
نسخ ارقام الجوازات وأرقام الموافقات الى ملف اكسل ثم الجھاز او یتم استیرادھا مباشرة عبر شاشة استیراد الموافقات وذلك ب

.االستیراد منھ
     رقم المجموعة وأیضا بتاریخ الموافقات وبحسب   ومن خالل شاشة التقاریر تستطیع طباعة كشف بالموافقات لكل فرع وبحسب 

.وأیضا تستطیع معرفة الجوازات التي لم یصدر لھا موافقات حتى اللحظة ، وبحسب الوكیل الخارجي  ،)  عدن  –صنعاء ( القنصلیة 



شاشة 
استیراد الموافقات

شاشة 
استیراد الموافقات

ى الب       صادرة مباشرة ال ات ال ك من خالل     یمكن من خالل ھذه الشاشة استیراد الموافق امج وذل رن
ن   ة م م الموافق واز ورق م الج سخ رق ف  االن ى مل ارجي ال امج الخ ن او البرن نالی

  ثم عمل استیراد من ھذا الملف)نموذج جاھز (اكسل



 الجوازاتعدم تطابق ارقام ت او و رسالة أخرى بفشل عملیة االستیراد اذا كان ھناك تكرار في الموافقا 

شاشة 
استیراد الموافقات

شاشة 
استیراد الموافقات

الموافقات التي تم استیرادھا وذلك في حالة تظھر رسالة بعد نجاح عملیة االستیراد للموافقات  توضح استیراد عدد 
.المدخلة في البرنامج وعدم تكرارھا البیانات سالمة البیانات وتطابقھا مع 



شاشة 
ادخال ارقام الطلب  

شاشة 
ادخال ارقام الطلب  



شاشة 
دخول السفارة 

شاشة 
دخول السفارة 

  بطاقة المعتمر وتاریخ الدخول یكون ھووارقامة یتم عبر ھذه الشاشة ادخال ارقام الجوازات التي سیتم ادخالھا السفار
وذلك  لكي تستطیع من خالل شاشة التقاریر . تاریخ الجھاز وقابل للتعدیل واسم المعتمر یعرض بشكل مباشر 

او بشكل )  عدن –صنعاء ( نصلیة طباعة كشف بالجوازات الداخلة السفارة في تاریخ محدد وكذلك بحسب الق
اد حالیا وأیة كشوف اخرى یتم طلبھا اجمالي للكل  بما فیھا ایضا الكشف المطلوب من وزارة االوقاف واإلرش

.



شاشة
 الخروج من السفارة 

شاشة
 الخروج من السفارة 

  ریخھا في   الجوازات مؤشرة من السفارة یتم ادخال رقم الجواز رقم التأشیرة وتا      خروجبعد
لكي یتم طباعة كشف بالجوازات الخارجة من السفارة لكل فرع او وكیل     . ھذه الشاشة 

) عدن –صنعاء   (  وأیضا صادرة من أي قنصلیة. وبتاریخ الخروج من السفارة  



شاشة 
المرتجع 
شاشة 
المرتجع 

اخطاء وأیضا سبب    یتم عبر ھذه الشاشة إدخال أرقام الجوازات المرتجعة لوجود نواقص او        
  بھاكشف  االرتجاع وذلك لیتم معرفة الجوازات المرتجعة وسبب االرتجاع وطباعة      

. بحسب الفرع او الوكیل  



شاشة  
استیراد وتصدیر التأشیرات

شاشة  
استیراد وتصدیر التأشیرات

 محدد الى ملف اكسل   یتم من خالل ھذه الشاشة تصدیر التأشیرات التي خرجت جوازاتھا في یوم      
تورد التأشیرات   ثم یتم استیراد ھذا الملف من قبل الفروع او الوكالء بحیث كل فرع یس      

. وبدون تكرار وذلك لیتمكن من معرفة الجوازات التي لم تؤشر بعد بھ الجدیدة الخاصة   



شاشة  
اضافة المتغیرات

شاشة  
اضافة المتغیرات

إدخال أیة إضافات كالجنسیة مثال أو من قائمة صیانة النظام یتم اختیار ھذه الشاشة والتي یتم من خاللھا  
  الخ...ایة اضافات اخرى مكان إصدار الجواز أو 

ع ألنھ عند استیراد بیانات مجموعة مالحظ مھمة یجب ھنا تطابق األرقام واألسماء التي تقابلھا بین الفرو
) المركز الرئیسي ( رد سیتم استیرادھا باألرقام ثم تعرض باألسماء التي تقابلھا عند المستو

الخارجیةعلما انھ سبق إدخال كافة المتغیرات الطبیعیة مثلھ مثل برامج العمرة  



شاشة  
تصدیر مجموعة

شاشة  
تصدیر مجموعة

 لي ) بواسطة الوكالء والفروع(   مستقل او ملف اكسل  داتاتصدیر بیانات أي مجموعة وذلك بشكل ملف یتم
یتم استیرادھا الحقا في المركز الرئیسي 

سابقا ثم الضغط على تصدیر مجموعة وذلك بكتابة رقم المجموعة التي سیتم تصدیر والتي تم إدخال بیاناتھا 
 ثم یتم استیرادھا من قبل المركز الرئیسي مباشرة أو حتى االیمیلفیتم حفظ المجموعة بشكل ملف ترسل عبر 

 الوكیل الذي لھ أكثر من عمیل 



شاشة  
استیراد مجموعة

شاشة  
استیراد مجموعة

 روع او       ستیرادایضا تستطیع ا ل الف ي سبق تصدیرھا من قب ف     بیانات المجموعة  بكل سھولة  والت شكل مل وكالء ب ال
.لكي ال یتم إدخال مرة أخرى ،  باال یمیللتس ار او اكسل  و)مغلق (داتا

  ر ي ال       كذلك استیراد بیانات مجموعة مباشرة قد سبق ادخالھا في برنامج العم ف نصي لك ى مل ة الخارجي وصدرت ال
یتم اعادة ادخالھا مره اخرى 



شاشة 
النسخ االحتیاطي  

شاشة 
النسخ االحتیاطي  



شاشة 
المغادرین  
شاشة 

المغادرین  





شاشة 
الرحالت  
شاشة 

الرحالت  



شاشة 
حالة الغرف  

شاشة 
حالة الغرف  



شاشة 
 استیراد دخول وخروج المملكة  

شاشة 
 استیراد دخول وخروج المملكة  



نموذج 
 تقریر المتخلفین    

نموذج 
 تقریر المتخلفین    

ة                    ي المملك ین ف المعتمرین المتبقی تم طباعة كشف ب ادرین ی ة المغ  وتوضیح   من قائم
ام            ضا االی ة   تاریخ دخول المملكة وكذلك الفترة المنقضیة في المملكة وأی  المتبقی

.لھ او فترة التخلف اذا تجاوزت فترة االقامة 
.وأیضا یوضح تابعیة المعتمر بحسب الفرع لكي یتم متابعتھ 



شاشة  
تورید المبالغ

شاشة  
تورید المبالغ

یل ل بتورید مبلغ یتم ادخال المبلغ ونوع العملة والتورید واختیار العممن قائمة العمالء یتم اختیار شاشة تورید مبلغ ولذلك عند قیام العمی 
ن           الغ الموردة م ساب المب تم احت ان اخر لی د وإضافة أي بی اریخ التوری ا        وت الغ الموردة كم ر بالمب تم طباعة تقری ل وی ل العمی  قب

.بالنموذج التالي  
شاشة لكي یتم تخفیضھا من المبلغ المستحق على الوكیلوكذلك یمكن اضافة أیة خصومات على المعتمرین او المجموعات في ھذه ال



شاشة  
اضافة مبلغ لفاتورة

شاشة  
اضافة مبلغ لفاتورة



نموذج 
 تقریر المبالغ الموردة    

نموذج 
 تقریر المبالغ الموردة    



نموذج
 تقریر كشف حساب 

نموذج
 تقریر كشف حساب 



فاتورة مجموعةفاتورة مجموعة



شاشة
تعدیل سعر وتاریخ مجموعة

شاشة
تعدیل سعر وتاریخ مجموعة



شاشة
اضافة تسعیرة جدیدة   

شاشة
اضافة تسعیرة جدیدة   



شاشة  
التقاریر  
شاشة  

التقاریر  

تستطیع من خالل ھذه الشاشة طباعة 
الوكیل / الفرع التقاریر بحسب

 أو المجموعة أو كالھما وفي تاریخ 
.محدد 

)صنعاء –عدن( وكذا بحسب القنصلیة
 . كما ھو موضح بالنماذج 

وأیضا بحسب الوكیل الخارجي في 
حالة تأشیر الجوازات عند 

اكثر من وكالة بالنسبة 
للفروع او الوكالء 



شاشة  
 التقاریر االضافیة

شاشة  
 التقاریر االضافیة



نموذج
  احصائیة بالمعتمرین والجوازات     

نموذج
  احصائیة بالمعتمرین والجوازات     



نموذج 
كشف الوزارة    

نموذج 
كشف الوزارة    



نموذج 
بالجوازات المتبقیة في السفارة  

نموذج 
بالجوازات المتبقیة في السفارة  



نموذج 
تقریر بالجوازات المؤشرة   

نموذج 
تقریر بالجوازات المؤشرة   



نموذج 
صالحیة الموافقات    

نموذج 
صالحیة الموافقات    



نموذج 
التاشیرات   صالحیة   

نموذج 
التاشیرات   صالحیة   



نموذج 
جوازات بدون موافقات  

نموذج 
جوازات بدون موافقات  



احصائیة بحسب 
البرنامج والعمیل   

احصائیة بحسب 
البرنامج والعمیل   



GOOD BYEGOOD BYE

fatah_q@yahoo.commail-E
Q4it_f@yahoo.com
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لطلب البرنامج او أي مالحظات أو استفسارات 
یرجى االتصال على  

                     777260430-733991166المبیعات والتسویق    
777260430الدعم الفني            

Email: Q4it_f@yahoo.com
http://Q4it.yolasite.com
http://www.Q4itech.com

   المساعدة عن بعد عبر االنترنت من أي مكان وفي أي وقت            .
شكر خاص 

ن لطاقم تنفیذ البرنامج مساعدین ومعدین ومحلیین ومبرمجین وأیضا مدخلی    
 النظام وشكر أیضا لعمالئنا الذین  وافونا بكافة المعلومات المطلوبة إلتمام

متمنیین للجمیع التوفیق
،،،واهللا الموفق 
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