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 السالم عليكم ورحمة ا� وبركاته

السادة / أولياء أمور الطلبة
تحية طيبة وبعد

...حفظهم ا�

في البيع  عملية  لتنظيم  جـــديدة  خــدمة  مــدرستنا  لكم  تقدم  أن   يشرفنا 
خالل من  وذلك  (مقصفي)،  تطبيق  باسم  كامل  إلكتروني  بشكل   المقاصف 
بشكل الطلبة  محافظ  عبر  المالية  المبــــالغ  استالم  من  المقاصف   تمكين 
 الكتروني، حيث يستطيع ولي االمر تحميل التطبيق واضافة أبنائه وشحن المحافظ
بشكل مشترياتهم  ومتـــابعة  يومي،  كمصروف  توزيعها  ثم  ومن  بهم   الخاصة 
دوري دون حـــاجتهم لحمل العمالت النقدية وبالتالي تعرضها للفقدان أو الضيـاع

 ومن شـــأن هذا التـــطبيق مـــواكبة التحــول الرقمي لرؤية المملكة ٢٠٣٠، والتقليل
والـــسالمة الصحة  ´رشــــادات  اتباًعا  وذلك  المبـــــاشر  واالختالط  االزدحـــام   من 

بشــــأن ا´جراءات الـمتخـــذة بســبب جـــائحة كورونـا، سائلين المولى عـز وجـل
أن يرفع عنا البالء والوباء 

.

.

 لذا نرغب منكم التفاعل مع الرؤية الجــديدة للمدرسة وتحميل تطبيق مقصفي
إعطاء ثم  ومن  إلكـــترونيا  اليومي  مصروفهم  وإيداع  ابنائكم  إضــافة  ثم   ومن 

.االبن (الرقم المقصفي) الخاص به ليتمكن من الشراء من المقصف
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حسابات مقصفي

تسجيل ولي ا�مر

ُيمكــن الطالــب مــن االطــالع علــى حســابة 
والمبلــغ المخصــص من ولــي امــره ويتيح له 
االطالع علــى منتجــات المقصــف، حيث يتم 
انشــاء حســاب الطالــب مــن خالل التســجيل 
أمــره ولــي  حســاب  مــن  أو  الذاتــي 

كما يستطيع الطالب شراء وجبته من المــنزل 
المســبق الطلــب  خاصيــة  طريــق  عــن 

للمزيد من المعلومات

حساب الطالب

للمزيد من المعلومات

حساب ولي األمر
ُيمكــن ولــي ا�مــر مــن إضافــة رصيــد في 
وتخصيــص  ابنــاءه  وإضافــة  محفظتــه 
مصروف وحد يومي لكل أبن واالطالع على 
منتجــات المقصــف وعمليات الشــراء ومنع 
المنتجــات غير المرغوب بها، كما يســتطيع 
ولي أمر الطالب شــراء وجبــة أبنة من المنزل 
وذلــك عــن طريق خاصيــة الطلب المســبق

قم بتحميل التطبيق من متجر ابل أو قوقل بالي
آلية ا�شتراك

تصنيف (ولي أمر)  (إنشاء حساب جديد)
ثم  أدخل رقم جوالك

أدخل رمز التحقق 
المستــــــــلم عبر 
الرســـــالة النصية

اشحن رصيد أكمل بياناتك الشخصية
محفظتك من خالل

(مدى أو فيزا أو ماستركارد)

21

5 4

76

قم بإضافة ابنائك من 
(إضافة ابن جديد)

قم بإضافة رصيد لكل ابن 
وضع الحد اليومي
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تسجيل  الطالب

تصنيف (طالب)  (إنشاء حساب جديد)
ثم  أدخل رقم جوالك

أدخل رمز التحقق 
المستــــــــلم عبر 
الرســـــالة النصية

اشحن رصيد أكمل بياناتك الشخصية
محفظتك من خالل

(مدى أو فيزا أو ماستركارد)

21

5 4
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