
 ١

كاملت املبرنامــج العمــرة    
  

   مع م عملكظاختصر الوقت ون
  دارة  ومتكامل إلخاصنظام برنامج العمرة 

  شركات ووكاالت العمرة
  

  :مقدمة
  

 الجوازات لیسھل لكل من م دخل البیان ات    یعد برنامج العمرة ھذا كنظام متكامل ألرشفة      
  .حسب المجموعة والعمیل وترتیبھا بأو مسئول الجواز فرز الجوازات واستخراجھا 

لقد تم إعداد وتصمیم البرنامج بواسطة لغة االوراكل والتي تعتبر م ن أف ضل اللغ ات ف ي ت صمیم       
وك ذلك  ، وإدارة قواعد البیانات وذلك المكانیاتھا الال محدودة في حجم البیان ات الت ي ت ستوعبھا       

خراج ھ ذه البیان ات ب شكل     وأی ضا س ھولة اس ت   ،وتعدد الم ستخدمین عل ى ال شبكة    ،الدقة واألمان   
  )  .تقاریر( مخرجات 

إدخ   ال ) م   دخل البیان   ات  ( كم   ا إن البرن   امج ص   مم بطریق   ة سل   سة  ت   سھل عل   ى م   ستخدمھ     
واس  تعراض  البیان  ات بك  ل س  ھولھ وی  سر  وأی  ضا عم  ل ن  سخھ احتیاطی  ة م  ن البیان  ات یومی  ا         

 وایضا .مبیوتر ال سمح اهللا إذا حصل عطب ما  في نظام التشغیل او جھاز الك، الستعادتھا الحقا 
  .امكانیة التطویر والتحدیث والتعدیل على البرنامج في ما اذا استدعت الحاجة لذلك 

والتي ی تم  ، كما یسمح البرنامج باستیراد بیانات الوكالء والفروع بشكل مجموعات بكل سھولة       
وك ذلك اس  تیراد   ، )ش  ریطة أن تك ون مدخل  ة ب نفس البرن  امج   (إرس الھا عب ر البری  د االلكترون ي    

بیانات المعتمرین من بعض ب رامج العم رة الخاص ة بال شركات ال سعودیة وذل ك لتف ادي إدخالھ ا           
  .)طواف _ جاما _ طریق العمرة ( مرة أخرى 

ع او ال وكالء ب شكل   وكما یسھل البرنامج عل ى الم ستخدم طباع ة التق اریر الیومی ة الالزم ة للف ر         
  ) .تاریخ المجموعة والفرع وال( مفصل بحسب  
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 ٢

  

 شاشات الربنامج 
 

  الوكالء والفروعإضافة شاشة .١
  بيانات املعتمرين إدخالشاشة  .٢
   وتعديل بيانات املعتمرينشاشة عرض .٣
 شاشة استالم اجلوازات  .٤
 شاشة املوفقات  .٥
 شاشة استرياد املوافقات  .٦
 شاشة دخول السفارة  .٧
 شاشة خروج من السفارة  .٨
 اجلوازات املرجتعة شاشة ادخال  .٩

 شاشة تصدير واسترياد التأشريات  .١٠
 شاشة صيانة النظام .١١

 شاشة اضافة املتغريات •
 التصدير اىل اكسل •
 ) ملف اكسل–ملف داتا مستقل ( تصدير بيانات جمموعة  •
 )وكيل/ فروع (استرياد بيانات جمموعة  •
 )  طواف– طريق العمرة –جاما  (استرياد من برامج العمرة املختلفة •
  نسخة احتياطية عمل •

 شاشة التقارير والكشوفات .١٢
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 ٣

 أساسيات استخدام النظام
 

هناك أساسيات جيب معرفتها قبل البدء باستخدام النظام واليت تعترب من خواص لغـة              
  الربجمة اوراكل 

١. F10  مهمة هذا الز هي احلفظ فعند إجراء أي تعديل جيب الضغط عليه لكي 
ألزرار اإلضافية املساعدة اخلاصة باحلفظ يف      باإلضافة اىل ا  ( يتم احلفظ مباشرة    

 ) الربنامج 
٢. F7   مهمة هذا الزر االستدعاء او االستعالم عن أي بيانات فعند احلاجـة اىل 

 مث رقم اجلواز مثال او املوافقة مث  F7استدعاء بيانات جواز يتم الضغط على 
واز  والذي مهمته عرض نتيجة االستعالم وعرض بيانات اجل F8الضغط على 

لكي يتم التعديل عليها او معرفتها فقط وذلك من خالل أي شاشة من شاشات         
الربنامج باإلضافة اىل شاشة االستعراض والتعديل واليت تعتـرب جممعـة لكـل          

_ الـسفارة   _ املوافقة  _ استالم اجلواز   _ بيانات اجلواز التفصيلية    ( البيانات  
 ).اخل ....التأشرية 

٣. shift + F6 ط على الزرين السابقني مره واحدة فقـط يـتم      عند الضغ
حذف السطر املعروض على الشاشة  مث الضغط على حفـظ حلفـظ عمليـة               

 .او اخلروج بدون حفظ اللغاء عملية احلذف . احلذف 
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 ٤

  الوكالء والفروعإضافة شاشة .١
ولذلك لكي يـتم     فيهم املركز الرئيسي      العمالء والفروع مبا   إضافة أوالعند بادية العمل بالنظام جيب      

وذلك لكي يتم فرز اجلـوازات والكـشوفات        ادخال بيانات املعتمرين كال حبسب الفرع اخلاص به         
  املطلوبه حبسب كل وكيل او فرع 

  
  بيانات املعتمرينإدخالشاشة  .٢

لـك ليتـسىن     وحبسب اموعة والعميل وذ    التفصيلية بيانات املعتمرين    إدخال يتم عرب هذه الشاشة     
وحبسب تـاريخ اإلدخـال   ) الفرع او الوكيل(للمستخدم فيما بعد طباعة كشوفات حبسب اموعة و    

  .وأيضا كتابة أي مالحظات على اجلواز مثل نوع الضمانة ومبلغها 
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 ٥

 شاشة  استعراض وتعديل بيانات املعتمرين .٣
 مـن حيـث    حالة كل جواز  استعراض بيانات مجيع املعتمرين ومعرفة    يتم من خالل  هذه الشاشة       

اللـون  ويتم ظهور املوافقة والتاشرية  باللون االخضر مباشـرة           (على حدة املوافقة والتاشري كل    
  .ية التعديل على البيانات واحلذف واملتابعة وايضا عمل . ) يف حالة صدورها االخضر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 اخرى او من عميل اىل اخر وذلك بعد االسـتعالم عـن اجلـواز               ايضا يتم من خالل هذه الشاشة نقل املعتمرين من جمموعة اىل          
يتم النقر على رقم اموعة او العميـل مـرتني    ثن F8مث ادخال رقم اجلواز مث الضغط على  F7 باستخدام الزرواظهار بياناته 

 او زر  F10 مث الضغط علـى  )ات مع امكانية البحث بني اموع( وتظهر شاشة ا مجيع اموعات يتم اختيار اموعة املناسبة
  .احلفظ 

  .ويف حالة التعديل بدون حفظ فسيتم التنبيه عند اخلروج لوجود تعديالت مل يتم حفظها 
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 شاشة استالم اجلوازات  .٤
الذي سبق ادخال بياناته يف شاشة      (يتم من خالل هذه الشاشة ادخال رقم اجلواز الذي مت استالمه            

لكـي  وذلـك   ، ستالم يكون هو تاريخ اجلهاز وميكن التعديل عليه         وتاريخ اال ) مسبقا  املعتمرين  
تستطيع من خالل شاشة التقارير طباعة كشف باجلوازات املستلمة  من الوكيل او الفرع يف تاريخ          

  .معني 

 
  

 ات ـاملوفقإدخال شاشة  .٥
قة وتـاريخ   رقم اجلواز رقم املوافبإدخالبعد صدور املوافقات يتم ادخاهلا عرب هذه الشاشة وذلك     

  او من خالل شاشة استرياد املوافقات املوافقة يكون هو نفسه تاريخ اجلهاز 
اموعة وايضا ومن خالل شاشة التقارير تستطيع طباعة كشف باملوافقات لكل فرع وحبسب رقم            

وايضا تستطيع معرفة اجلوازات الـيت مل       ، )  عدن   –صنعاء  ( وحبسب القنصلية   تاريخ املوافقات   ب
   .اللحظةا موافقات حىت يصدر هل
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 ٧

 شاشة استرياد املوافقات  .٦
اد املوافقات الصادرة مباشرة اىل الربنامج وذلك من خالل نسخ رقم   ريميكن من خالل هذه الشاشة است     

  اىل ملف اكسل مث عمل استرياد من هذا امللف من االونالين او الربنامج اخلارجي اجلواز ورقم املوافقة 
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

سالة بعد جناح عملية االسترياد للموافقات  توضح استرياد عدد املوافقات اليت مت استريادها وذلك يف          تظهر ر 
  .حالة سالمة البيانات وتطابقها مع املدخلة يف الربنامج وعدم تكرارها 

  اجلوازات بأرقام أخطاء بفشل عملية االسترياد اذا كان هناك تكرار يف املوافقات او أخرىاو رسالة 
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 ٨

 شاشة دخول السفارة  .٧
 وارقام بطاقة املعتمـر وتـاريخ    تم ادخاهلا السفارة  يم اجلوازات اليت س   ارقايتم عرب هذه الشاشة ادخال      

 لكـي   وذلـك   . الدخول يكون هو تاريخ اجلهاز وقابل للتعديل واسم املعتمر يعرض بشكل مباشر             
 وكـذلك   تستطيع من خالل شاشة التقارير طباعة كشف باجلوازات الداخلة السفارة يف تاريخ حمدد            

 مبا فيها ايضا الكشف املطلوب من وزارة        او بشكل امجايل للكل     )  عدن   –صنعاء  ( حبسب القنصلية   
  .االوقاف واالرشاد حاليا واية كشوفات اخرى يتم طلبها 

 
 

  

 شاشة خروج من السفارة  .٨
. بعد استالم اجلوازات مؤشرة من السفارة يتم ادخال رقم اجلواز رقم التاشرية وتارخيها يف هذه الشاشة 

لكي يتم طباعة كشف باجلوازات اخلارجة من السفارة لكل فرع او وكيل وبتاريخ اخلروج من السفارة 
   وايضا صادرة من أي قنصلية.

  ) عدن –صنعاء  ( 
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 ٩

 شريات شاشة تصدير واسترياد التا .٩
بعد استالم اجلوازات مؤشرة من السفارة وادخال بيانات التاشريات يف املركز الرئيسي يتم عمل تصدير 
هلذه التاشريات حبسب تاريخ اخلروج من السفارة اىل ملف اكسل ويتم ارسال هذا امللف لبقية الفروع              

ريات من هذا امللف مباشرة بعد      والوكالء مث من خالل الفروع او الوكالء يتم عمل استرياد هلذه التاش           
كتابة تاريخ اخلروج من السفارة فيتم استرياد التاشريات اخلاصة بالفرع فقط بـدون أي تكـرار او                  
تفصييل للتاشريات وذلك حبسب توافق ارقام اجلوازات مع ارقام اجلوازات املوجودة ببيانات املعتمرين             

  .بنظام الفرع 

  

  يتم ظهور رسالة تبني عدد التاشريات املستوردة عند اكتمال االسترياد للتاشريات 
  

  
  

  . جديدة او خاصة بالفرع تأشرياتاو رسالة بفشل االسترياد اذا مل يكن هناك أي 
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 ١٠

  اجلوازات املرجتعة إدخالشاشة  . ١٠
 سبب االرجتـاع    وأيضالوجود نواقص او اخطاء      اجلوازات املرجتعة    أرقام إدخاليتم عرب هذه الشاشة     

  .طباعة كشف ا حبسب الفرع او الوكيل جلوازات املرجتعة وسبب االرجتاع ورفة اوذلك ليتم مع
 

  
  

 :من قائمة صيانة النظام يتم اختيار بقية الشاشات التالية 
  املتغرياتإضافةشاشة  . ١١

 أو كاجلنسية مـثال  إضافات أية إدخالا يتم من خالهل  من قائمة صيانة النظام يتم اختيار هذه الشاشة واليت          
  اخل ... حمل امليالد أو اجلواز إصداران مك
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 ١١

 مث اختيار نوع املتغري مث نوع االستعالم مث الضغط على الـزر             واالستعالموذلك من خالل زر البحث      
) مصري بالنسبة للجنسية مـثال  ( مث االسم العريب ) مسلسل تلقائي ( نتيجة االستعالم مث كتابة الرقم    

    F10 احلفظ باستخدام واالسم االجنليزي اخلاص باجلنسية مث
  

 ألنـه  اليت تقابلها بني الفروع      واألمساء األرقاممالحظ مهمة جيب هنا تطابق      * 
 الـيت  باألمسـاء  مث تعرض    باألرقامعند استرياد بيانات جمموعة سيتم استريادها       

  ) املركز الرئيسي ( تقابلها عند املستورد 
ه مثـل بـرامج العمـرة        كافة املتغريات الطبيعية مثل    إدخالعلما انه سبق    

  اخلارجية 
  

   تصدير بيانات جمموعة . ١٢
بواسـطة   (  او ملف اكسل تصدير بيانات أي جمموعة وذلك بشكل ملف داتا  مستقل     

    يف املركز الرئيسييل يتم استريادها الحقا) الوكالء والفروع
الضغط على  بياناا سابقا مث إدخالوذلك بكتابة رقم اموعة اليت سيتم تصدير واليت مت        

تصدير جمموعة فيتم حفظ اموعة بشكل ملف ترسل عرب االمييل مث يتم استريادها مـن              
   من عميل أكثر حىت الوكيل الذي له أوقبل املركز الرئيسي مباشرة 
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 ١٢

  نسخة احتياطية  .١٣
حتفظ باسم يكون تاريخ     (عمل نسخة احتياطية بشكل يومي    من قائمة صيانة النظام يتم      

ت لكي يتم استرجاعها يف  تالفيا لتف البيانا) ل النسخة االحتياطية فيه  اليوم الذي مت عم   
  . او اجلهاز ال مسح اهللا حالة تعطيل نظام التشغيل 
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 ١٣

 
  ) وكيل/ فرع ( استرياد بيانات جمموعة  . ١٤

كل ملف  بشلفروع او الوكالءنات اموعة  بكل سهولة  واليت سبق تصديرها من قبل ايتم استرياد بيا  
   .أخرى مرة إدخاللكي ال يتم ،  باالمييلوإرساهلا داتا او اكسل 

  

ويشترط عدم التكرار يف    ) أي رقم خاص باملركز الرئيسي او الفرع املستورد         ( وذلك بكتابة رقم اموعة     
كبري ( عة ارقام اموعات الن الربنامج ال يقبل التكرار يف اموعات وايضا اختيار العميل والسعر للمجمو         

لكي يتم ادخاله مباشرة لكل فرد يف اموعة وايضا الربنامج اخلاص باموعة ووسيلة             ) رضيع  _ طفل  _ 
  .السفر 
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 ١٤

 استرياد من برامج العمرة املختلفة  .١٥
( استرياد بيانات أي جمموعة من برامج العمرة املختلفة        أيضاتستطيع  من خالل الشاشة السابقة     

والـيت مت   )  األكسل طواف مبا فيها اليت تصدر بيانات اموعات اىل          –  طريق العمرة  –جاما  
  . يف هذا الربنامج أخرى مرة  بياناا إدخاللكي ال يتم  ،  يف برامج العمرةمسبقا إدخال بياناا

مرفق منوذج لكل برنامج خارجي خاص باللصق فيه حيث وطريقة اللطق فيه تعترب سـهله وال              
 نسخ كافة البيانات من التقرير اخلاص بربنامج العمرة اخلـارجي اىل            تستغرق وقت حيث يتم   

مث عمل استرياد هلذا امللف وحبسب اموعة والعميل والـسعر           اخلاص باللصق    اإلكسلمنوذج  
  .والربنامج ووسيلة السفر كما سبق ومت التوضيح يف استرياد بيانات جمموعة 

  

  مالحظة 
 كانت هناك متغريات جديدة مثال حمل امليالد او غـري    إذامرة اخلارجية   يف حالة االسترياد من برامج الع     

 فان الربنامج يظهر رسالة تنبيه بوجود متغريات        ديدةواجلمطابقة اختالف يف كتابة االسم مثل احلديدة        
 حبسب نوع املتغري وملرة واحدة فقط او يف حالة          إضافتها شاشة ذه املتغريات لكي يتم       وإظهارجديدة  

 . الحقا أخرى متغريات جديدة ظهور
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 ١٥

 شاشة التقارير والكشوفات . ١٦

 
 كالمها ويف أو اموعة  أوالوكيل  / تستطيع من خالل هذه الشاشة طباعة التقارير حبسب الفرع 

   .بالنماذج أدناه كما هو موضح تاريخ حمدد 
  

  :بعض مناذج التقارير   
  كشف دخول السفارة   - أ
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 ١٦

    )الوزارةمطلوب من (كشف دخول السفارة   - ب
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 ١٧

    توريد مبلغ  شاشة-١٦
       من قائمة العمالء يتم اختيار شاشة توريد مبلغ ولذلك عند توريد مبلغ من العميل حيـث يـتم             

  .ادخال املبلغ ونوع العملة والتوريد واختيار العميل وتاريخ التوريد واضافة أي بيان اخر 

يضا كشف بالتوريدات مث فيما بعد يتم طباعة كشف حساب للعميل وا
  بالتفصيل 
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 ١٨

  
   copyright 2008-2009. كافة احلقوق حمفوظة 

 
  

   استفساراتأو مالحظات أيلطلب الربنامج او 
  

  يرجى االتصال على 
                    ٧٧٧٨٦٨٤٤٠   املبيعات والتسويق 

  ٧٧٧٢٦٠٤٣٠ الدعم الفين          
Email :Q4it_f@yahoo.com 
http://Q4it.yolasite.com 

  
 

            .ويف أي وقت دعم مباشر عرب االنترنت من أي مكان           
  
  
  

  شكر خاص
   مدخلني وأيضا ومربجمني وحمليني الربنامج مساعدين ومعدين تنفيذلطاقم 
  م العني الساهرة لتقدمي اخلدمة اجللية لزوار بيت اهللا احلرام ار عمالئنا الكمر أيضا لكم انتوشك
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