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الفكــرة

البيع في المقاصف بشكل إلكتروني  تنظيم عملية 
 كامل، وذلك من خالل تمكين المقاصف من استالم
, فهي تتيح  المبالغ عبر المحافظ ا�لكترونية للطلبة 
 لولي أمر الطالب تحميل التطبيق وإضافة ابناءه  حيث
ثم ومن  للطالب  مالي  مبلغ  إيداع  النظام  له   يتيح 
 تقسيمه بشكل يومي كمصروف، كما يستطيع ولي

.اªمر متابعة جميع مشترياته بشكل يومي
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حول مقصفي
تطبيق مقصفي



شحن رصيد
تعديل الحد اليومي

الطلب المسبق
دفع الرسوم

حجب أي منتج 
مشاهدة منتجات المقصف
مشاهدة مشتريات الطالب 13

حساب ولي االمر
ابن لكل  يومي  وحد  مصروف  وتخصيص  ابناءه  وإضافة  محفظته  في  رصيد  إضافة   من  اªمر  ولي   ُيمّكن 
أمر ولي  يستطيع  كما  بها،  مرغوب  الغير  المنتجات  ومنع  الشراء  وعمليات  المقصف  منتجات  على   واالطالع 

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

سحب الرصيد شحن الرصيد صفحة االبن إضافة ابن جديدالواجهة الرئيسة

تعبئة بيانات االبن
وانشاء حساب لالبن

 االطالع على مقصف المدرسة
نموذج سحب الرصيد

 لحساب ولي اªمر حيث تعرض

المزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسية
المزيد

المزيدالمحفظةالرئيسية
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 إضافة رصيد من خالل

( (
بيانات ا�بناء

العمليات المالية
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إنشاء طلب فاتورة الشراء المشتريات شحن الرصيدالواجهة الرئيسة

 عرض المشتريات من
المقصف المدرسي

 عرض تفاصيل الفاتورة
والمنتجات

 يعرض المنتجات مع
إمكانية الطلب المسبق

لحساب الطالب حيث تعرض

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

الطالب شراء وجبته من المنزل وذلك عن طريق خاصيه الطلب المسبق

المزيدالمحفظةالرئيسية المزيدالمحفظةالرئيسية المزيدالمحفظةالرئيسية المزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسية

 إضافة رصيد من خالل

( ( رصيد المحفظة
المشتريات

آخر العمليات
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المزيد
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شحن الرصيد المحفظةالواجهة الرئيسة
يمكن المدرسة من  لحساب المدرسة حيث

 تمثل لوحة تحكم
للطلبة والمقاصف

حساب المدرسة
الطلبة ومشاهدة  المورد،  من  والطلب  للبائعين  حسابات  وإنشاء  المقاصف  إضافة  من  المدرسة  إدارة   ُيمّكن 
 المسجلين وإضافة الطلبة الذين لم يتمكنوا من التسجيل ومساعدتهم في تحويل المصروف اليومي بعد

شحن المحفظة
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المزيدالمحفظةالرئيسية المزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسية

 العمليات
 عرض العمليات الخاصة

بالمقصف المدرسي

المزيدالمحفظةالرئيسية

 من خالل 

( (  متابعة آخر العمليات
المالية

قائمة العمليات
 عند الضغط على احدى

العمليات تظهر
تفاصيل الفاتورة

المنتجات
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حساب المقƠƠصف
المبالغ استالم  يتم  حيث  المسبقة  الطلبات  واستالم  وبيعها  منتجاته  إضافة  من  المقصف  صاحب   ُيمّكن 
 المالية من محافظ الطلبة بشكل إلكترونيÃ كامل، حيث يتم إنشاء حساب المقصف من قبل حساب المدرسة،

با�ضافة إلى تمكينه من الطلب من الموردين لتوريد مقصفه بشكل يومي

الطلبات من الموردينتفاصيل الطلبالواجهة الرئيسة

المنتجات وأسعارها والسعرات  حيث يتم عرض 
خانة إلى  با�ضافة  منتج،  بكل  الخاصة   الحرارية 

البحث عن الرقم المقصفي الخاص بالطالب

حيث للطالب،  بيعها  تم  التي  المنتجات   لعرض 
با�ضافة العملية،  ومبلغ  الطالب  اسم   يظهر 

إلى الوقت والتاريخ الذي تمت فيه عملية البيع

التي تم طلبها  حيث يتم عرض جميع الطلبات 
من جهات التوريد  با�ضافة إلى أسعارها
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حساب الموردين
 ُيمّكن الموردين من عرض منتجاتهم واستقبال الطلبات من المقاصف/المطاعم المدرسية وبيعها واستالم
المبالغ المالية الكترونيÃ من محافظ المقاصف، حيث يتم إنشاء حساب المورد  من قبل إدارة تطبيق مقصفي

المشتريات بيانات التوصيل سلة الطلبات صفحة المتجرالواجهة الرئيسة
 امكانية تحديد تاريخ ووقت عرض يعرض

االستالم من المورد
 لحسابات الموردين حيث يوضح بها

 يمكن لقائد المدرسة وبائع
 المقصف من اختيار الشركة

ومعرفة تقييمها

المزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسية المزيدالمحفظةالرئيسية

نبذة  حول الشركة
المنتجات الخاصة بها

تفاصيل المنتجات

تفاصيل الفاتورة
المنتجات

رقم الطلب
رمز وكود التسليم 
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المزيدالمحفظةالرئيسيةالمزيدالمحفظةالرئيسية
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info@maqsafy.com

+966 556044457 @maqsafy

 للتواصل معنا
عƠƠƠƠƠبر تطƠƠƠبيق


