
! الهدف من التطبيق 
ماهو الهدف من التطبيق ؟ 

 ماهي المشكلة التي يعمل على حلها ؟

" القيمة المضافة 
لماذا تطبيقك موجود ؟ 

 لماذا سيقوم المستخدم بتثبيت تطبيقك واإلحتفاظ 
به ؟ مالذي يميز تطبيقك ؟

# خصائص التطبيق 
ماهي أهم خصائص تطبيقك

$ الربط مع األنظمة الخارجية 
هل سيتم ربط تطبيقك مع خدمات آخرى ؟ 

دفع الكتروني، نظام محاسبي، أنظمة بيع، أنظمة 
خدمة العمالء، الربط مع خدمات الشحن، الربط مع 

أنظمة التخزين، وانظمة إدارة العمالء.

% هيكلة تكاليف تشغيل التطبيق 
ماهي التكاليف التشغيلية المتوقعة للتطبيق ؟ 
مثل الخوادم (سيرفرات)، اشتراكات األدوات 

المساندة، اشتراكات االنظمة الخارجية.

& أنواع المستخدمين 
ماهي أنواع المستخدمين لتطبيق ؟ 

مقدم خدمة وطالب للخدمة، بائع ومشتري، سائق 
وراكتب، مدير نظام … الخ

' التواجد والوصول 
ماهي االنظمة التي سيتواجد بها تطبيقك ؟

(iOS,Andorid ) هل يوجد موقع الكتروني؟ هل 
يدعم األجهزة اللوحية ؟

) األدوات المساندة 
ماهي األدوات المساندة للتطبيق ؟ 

إرسال رسائل نصية، البريد اإللكتروني، ادوات تحليل 
التطبيق، تسجيل الدخول بواسطة حسابات التواصل 

االجتماعي.

( مصادر الدخل من التطبيق 
الطرق التي ستستخدمها للربح من تطبيقك ؟ 

البيع المباشر، الشراء من داخل التطبيق،  اإلعالنات .. الخ

* مؤشرات القياس 
ما هي مؤشرات قياس اآلداء األكثر أهمية التي سوف تستخدمها لقياس مدى صحة تطبيقك ؟
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% Maintaining & Operating 
Expenses 
Expected expenses for operating the 
app such as servers, supporting 
services fees, external systems 
integration fees … etc  

$ External Systems 
Integrations 
Will you integrate your app with 
external systems like payment 
gateways, CRM, ERP, POS, Shipping, 
Inventory Management Systems…etc  

# Key Features 
What are the key features for your app?  

" Value Propositions 
Why does your app exist? Why users 
will download your app and keep 
using it? What makes your app 
valuable & unique  

! Objectives 
What is the objective of your app? 
What is the problem your app tries to 
solve ? 

( Supporting Tools 
What are the tools & services that you 
will be using with your app ? SMS 
gateway, Email service, Analytics tool, 
Social logins … etc  

& Types of Users 
How many types of users will use the 
app ? Drivers, passengers, buyers, 
sellers, admin …etc 

' Presence & Accessibility  
On which platforms your app will be 
present (iOS, Android, etc) ? Will there 
be a website ? Tablet version ?  

*  KPIs 
What are most important KPIs you will be using to gauge the health of your app? MAU, Churn Rate, 
LTV, Session duration…etc 

) Revenue Streams 
How will your app makes money?  In app purchase, ads, subscriptions …etc
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