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األيقونات األساسية

حّمل التطبيق من خالل

المحفظةالرئيسية

انشاء طلبالمشتريات

 المزيد

اظهار باركود الطالب
والرقم المقصفي 

 اخر المشتريات
 اخر العمليات المالية

االطالع على المشتريات
وحالتها 

 تعديل المعلومات
اشعارات

حسابات بنكيه

اضافة رصيد
سحب رصيد

العمليات المالية

االطالع على المنتجات
 انشاء طلب
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انشاء حساب جديد

اختر نوع الحساب

متابعة

رقم الجوال او البريد االلكترونى

لديك حساب بالفعل؟

ولى امرطالب

أوافق على كل الشروط و االحكام

EN
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 إلنشاء حساب خاص
بك كـطــــالب قــــم

بالــــضغط عــلى

 قم بـاختيار تصنيف طــالب

تسجيل حساب جديد

 ثـــــــــم أدخــل رقــم الجوال
 الخاص بك وسـوف تتلقى
رســالة نصية برمز التفعيل

إنشاء حساب جديد
تسجيل حساب كـ

بيانات الحساب

الشروط واالستخدام لـ مقصفيأوافق على

رقم الجوال

طالب
تتبع مشترياتك

ولي أمر
تتبع أبنائك

متابعة

لديك حساب بالفعل؟ تسجيل الدخول

حساب الطالب

إنشاء حساب جديد
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الصورة الشخصية
االسم الثالثي

كلمة المرور
رقم الهوية أو رقم اإلقامة

الجنس
المدرسة

 قم بــــإدخال رمز
التفعيل المرسل

 قم بإكمال
:البيانات الشخصية
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المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية

يمكنك معرفة     

- رصيدك الحــــــالي
- رقمك المقصفي

 يعـــــــرض لك اخـــــــر
 عمليات المشتريات
 الخــــــــاصة بك، عند
 الضـــغط  يتم عرض
تفــــاصيل الطــــــلب

اخر المشتريات

 يعــــــرض لك اخر
عملياتك المالية
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- الباركود الخاص بك 

حساب الطالب

الرئيسية
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إضافة رصيد

 يمكنك سحب رصـــيد من
 محـفظتك في مــــقصفي
 الى البنك الخاص بك من
 خالل تــــعبئة مـــــعلومات
حســــــــــــــــابك الـــــــــبنكي
 وســــوف يــــــتم تــــــحويل
المبـــــــلغ خــــالل أيــــــــــام

سحب الرصيد

المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية

SR

 يمكنك إضــافة رصيد  من خالل

حساب الطالب

شحن الرصيد

المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية
المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسيةالمزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية
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المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسيةالمزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية

 عند الضغط على طلب ما يتم 
عرض تفاصيل الطلب

 يعــــــرض لك جـمـــــــــيع
المشتريات الخاصة بك

حساب الطالب

المشتريات



المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية
المزيدانشاء طلبالمشترياتالمحفظةالرئيسية
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 يعـــــــرض لك جميع منـتجات
 مقصف المدرسة وأسعارها
وعدد الســــــــــــعرات الحرارية

 من خــــــالل خانــة إنشاء الطـلب
 يتمكن الطالب من انشاء طلب
 مســـبق باإلضـــــافة الى جــدولة

 الطلب و تدوين المالحظات

حساب الطالب

 إنشاء الطلب



 للتواصل معنا
عƠƠƠƠƠبر تطƠƠƠبيق

info@maqsafy.com

+966 556044457 @ m a q s a f y

@maqsafyapp


