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خطاب
موجة �ولياء االمور

السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته

    حفظهم هللا ..السادة/ أولياء أمور الطلبة  

 و�عد..
ً
 طيبة

ً
تحية

�شرفنا أن تقدم لكم مدرس�نا خدمة جديدة لتنظيم عملية البيع �� املقاصف �ش�ل إلك��و�ي �امل باسم تطبيق 

(مقصفي)، وذلك من خالل تمك�ن املقاصف من استالم املبالغ ع�� ا��افظ اإللك��ونية للطلبة، حيث �ستطيع 

�و�� أمر تحميل التطبيق، واضافة ابنائك، وتحديد املبالغ املالية لهم، ومن ثم تقسيمها ملصروف يومي، ومتا�عة 

مش��يا��م �ش�ل دوري دون حاج��م ��مل النقود معهم و�التا�� �عرضها للفقدان أو الضياع.

اتباًعا  وذلك  املباشـر  االختالط  وتقليـل  املقصف،  أمام  الطلبة  وتكدس  ازدحام  تقليل  التطبيق  هذا  شان  ومن 

إلرشادات ال��ة والسالمة �شأن اإلجراءات املتخذة �س�ب جائحة �ورونا، سائل�ن املو�� عز وجل ان يرفع عنا 

البالء والو�اء.

و�يداع  األبناء  اضافة  ثم  ومن  (مقصفي)  تطبيق  وتحميل  للمدرسة  ا��ديدة  الرؤ�ة  مع  التفاعل  منكم  نرغب  لذا 

مصروف الف��ة إلك��ونًيا ومن ثم إعطاء االبن رقمھ �� املقصف باسم (الرقم املقصفي) ليتمكن من الشراء.

للمزيد من المعلومات
امسح الكود التالي

لتحميل التطبيق
امسح الكود التالي
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آليه إنشاء الحساب

يمّكن الطالب من االطالع على حسابه والمبلغ المخصص من ولي امره 
ويتيح له االطالع على منتجات المقصف، حيث يتم انشاء حساب الطالب 
من خالل التسجيل الذاتي أو من حساب ولي أمره، كما يستطيع الطالب 

شراء وجبته من المنزل وذلك عن طريق خاصيه الطلب المسبق.

حساب الطالب

آلية االشتراك

2- ادخل رقم الجوال وكلمة المرور المسجل به من قبل ولي أمرك.
1- قم بالضغط على ايقونة (تسجيل الدخول).

5- اشحن رصيد محفظتك من خالل (مدى أو فيزا أو ماستركارد).
4- قم بإكمال بياناتك الشخصية.

3- قم بإدخال رمز التحقق المستلم عبر الرسالة النصية.
2- اختر تصنيف (طالب) ثم قم بإدخال رقم جوالك.

1- قم بالضغط على ايقونة (إنشاء حساب جديد).

قم بتحميل التطبيق من متجر ابل أو قوقل بالي.
- التسجيل الذاتي

- التسجيل من قبل ولي ا�مر

دليل استخدام 
الطالب

ُيمّكن ولي ا�مر من إضافة رصيد في محفظته وإضافة ابناءه وتخصيص 
إبن واالطالع على منتجات المقصف وعمليات  مصروف وحد يومي لكل 
الطالب  أمر  بها، كما يستطيع ولي  الغير مرغوب  المنتجات  الشراء ومنع 

شراء وجبة ابنه من المنزل وذلك عن طريق خاصيه الطلب المسبق.

حساب ولي االمر

آلية االشتراك

8- قم بإضافة رصيد لكل ابن وضع الحد اليومي.
7- قم بإضافة ابنائك من خالل ايقونة (اضف ابن جديد).

6- اشحن رصيد محفظتك من خالل (مدى أو فيزا أو ماستركارد).
5- قم بإكمال بياناتك الشخصية.

4- قم بإدخال رمز التحقق المستلم عبر الرسالة النصية.
3- اختر تصنيف (ولي امر) ثم قم بإدخال رقم جوالك.

2- قم بالضغط على ايقونة (إنشاء حساب جديد).
1- قم بتحميل التطبيق من متجر ابل أو قوقل بالي.

دليل استخدام 
ولي أمر الطالب


