
 
 م عبر التطبيقات توصيل طلبات الطعااسم المشروع : 

 عام فكرة المشروع : طلب الطعام من خالل التطبيق وتوصيل الط
 مكان في العالم يدعم اللغتين العربية واالنجليزية  أيمكان المشروع : في 

 موصلي الطلبات .المطاعم وااليفون واالندويد مع لوحة تحكم خاصة ب أجهزةنوع المشروع : تطبيق جوال على 
 

 كيف نجني الدخل من خالل التطبيق ؟
م االشتراك من خالل المطاعم في بداية االمر يكون مجاني للمطاعم لالشتراك في التطبيق ، والتسجيل من خاللهم يت

بتوصيل الطلب ويكون نسبة  بالعروض المناسبة لهم ، ومن ثم يكون التوصيل من خالل سائقين معتمدين ومسجلين لدينا
 ع من السائق عند توصيل الطلبات او مبلغ مقطو

 
مدينة  أيسائق في  250التسويق السليم للمشروع فلو فرضنا انه تم تسجيل  أسسيعتمد الدخل الناتج من التطبيق على 

 سائق طلبات يوميا لكل  4تلبية عدد  وتم تسجيل اهم المطاعم في المدينة وتم التسويق الجيد للتطبيق فانه من المتوقع
 فان اجمالي الدخل المتوقع على اقل تقدير في لاير 4، فلو فرضنا ان المبلغ المستقطع من كل سائق فقط على اقل تقدير 

 لاير . 4000اليوم الواحد 
 
 

 كيف يتم التسويق ؟
 

 اية على عنصرين :بعد ان يكون التطبيق جاهز لالنطالق ال بد من حملة قوية جدا في البد
 تسجيل السائقين  .1
 تسجيل المطاعم  .2

 عم التسويق الميداني والتسويق االلكتروني ويعتمد التسجيل السائقين على الد
 جيل المطاعم يعتمد التسجيل للمطاعم من خالل التعاقدات المباشرة مع المطاعم والتدريب على تس

 
 ين ؟متى ينطلق التطبيق للمستخدم

 : مدتها شهر فحص واختبار التطبيق على اكمل وجه  األولىالفترة 
شهور  4فس الوقت تسجيل المطاعم وتستمر جيل السائقين مدتها شهرين ، وبنالفترة الثانية : تكون حمله قوية لتس

 . األقلعلى 
 نطالق في السوق .شهور مباشرة لال 5ق تكون بعد مضي : فترة االنطالالفترة الثالثة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 يات التطبيق :محتو

 
 
 

 الشرح الصورة

 

 فتح التطبيق يقوم المستخدم بالضغط على دخول  عند •



 

يقوم المستخدم باختيار صنف االكل الذي عند الدخول  •
يريده )مصري ،لبناني ،سوري ،هندي ،حلويات 

 ،صحي (

 
 

 ثم يقوم باختيار المنطقة التي يريد البحث فيها •



 
 

 ثم يقوم بالضغط على ابحث •
 



 

دة في الرئيسية تظهر المطاعم المتواجفي الشاشة  •
المنطقة المختارة ويمكن ترتيبها حسب )االكثر تقييما 

 ، االسرع توصيل ، المفتوح ....(
يمكن عمل بحث ايضا على المطاعم للوصول بطرقة  •

 اسرع 
يمكن تغيير نوع المطاعم والمنطقة من خالل الضغط  •

على اعلى الشاشة حيث يوجد نوع االكل  )لبناني 
 مثال(

من هذه الشاشة يستطيع المستخدم ان يذهب الى  •
 تسجيل الدخول او تسجيل مستخدم جديد 

 

في الشاشة الرئيسية عند الضغط على مطعم تظهر  •
تفاصيل المطعم وفيها عرض قائمة الطعام ، عرض 
 معلومات عن المطعم ، وعرض تعليقات المستخدمين

•  



 

على اي فئة عند الضغط على قائمة الطعام والضغط  •
في الشاشة )المنتجات االكثر طلبا ( تظهر االصناف 

 الموجودة تحت هذه الفئة
 ويمكن اضافتها لسلة المشتريات •

 

عند الضغط على معلومات المطعم تظهر بعض  •
 المعلومات عن المطعم مثل :

 الحد االدنى للتوصيل •
 قيمة التوصيل •
 مدة التوصيل •
 نوع الطعام الذي يقدمه المطعم •
 الدفع التي يقبلها المطعمطرق  •
 ساعات العمل  •



 

ليقات تظهر شاشة التعليقات عند الضغط على التع •
 لعرض تعليقات المستخدمين لهذا المطعم 

وعرض تقييمات لمطعم من حيث السرعة والطعم  •
 والخدمة

•   

 

تسجيل مستخدم جديد يقوم المستخدم بانشاء حساب  •
 جديد عن طريق ملء الحقول التالية:

 المستخدماسم  •
 البريد االلكتروني •
 رقم الهاتف المحمول •
 كلمة المرور •
 العمر •
 اختيار النوع ) ذكر ، انثى ( •
 ثم يضغط على زر تسجيل عضوية جديدة •

 



 

شاشة تسجيل الدخول حيث يقوم المستخدم بالدخول  •
 بواسطة رقم الهاتف وكلمة المرور

 

 

 القائمة الجانبية للتطبيق تحتوي على االتي: •
 الرئيسية •
 سلة المشتريات  •
 عروض وخصومات •
 رسائل التنبيه •
حسابي: )تتبع طلبي ، اعادة طلبي ، تقييم طلبي ،  •

 اقترح مطعم ، اعدادات حسابي ، عن التطبيق(



 

عند الضغط على صنف من قائمة الطعام تظهر هذه  •
 الشاشة تفاصيل الصنف حيث يظهر:

 سعر الصنف   •
 تفاصيل خاصة به  •
يريده المشتخدم حيث بامكانه زيادة العدد العدد الذي  •

 او تقليله
يمكن ايضا اضافة مالحظات خاصة بالطلب )مثال ال  •

 اريده حارا (
يقوم المستخدم بالضغط على زر )أضف للسلة (  •

فيضاف الصنف للسلة ليقوم المستخدم باتمام عملية 
 طلب الطعام 

 

صنف الى سلة المشتريات يقوم التطبيق عند اضافة  •
 بفتح شاشة سلة المشتريات وفيها 

زر اضافة المزيد حيث يذهب به الى شاشة المطعم  •
 لوضع المزيد من االصناف في السلة 

تعديل الطلب حيث يستطيع المستخدم زيادة العدد او  •
 تقليل عدد االصناف

تعرض ايضا ملخص عن الطلب من حيث العدد  •
 عر الصنف واجمالي السعر)الكمية( وس

وايضا تعرض مجموع الطلب النهائي الذي سوف  •
 يدفعه المستخدم

وزر الدفع حيث ينقله الى المرحلة التالية من عملية  •
 الطلب

 3اذا كان المستخدم لم يقم بتسجيل الدخول له  •
 اختيارات بعد الضغط على زر دفع:

 ان يقوم بتسجيل الدخول •
 ان يقوم بعمل حساب جديد ان لم يكن قد سجل  •
او ان يقوم بالدخول كزائر ولكن مع بعض  •

ميزات الغير موجودة اذا كان قد قام بعمل مال
 حساب على التطبيق

 



 

شاشة تعديل الطلب حيث يتطيع المستخدم حذف  •
 الطلب 

 تعديل الكمية المطلوبة بالزيادة او بتقليلها •
 

 

 3يقم بتسجيل الدخول له اذا كان المستخدم لم  •
 اختيارات بعد الضغط على زر دفع:

 ان يقوم بتسجيل الدخول •
 ان يقوم بعمل حساب جديد ان لم يكن قد سجل  •
او ان يقوم بالدخول كزائر ولكن مع بعض  •

المميزات الغير موجودة اذا كان قد قام بعمل 
 حساب على التطبيق

 



 

بفتح هذه عند اختيار الطلب كزائر يقوم التطبيق  •
الشاشة وويوقم المستخدم بادخال البيانات المطلوبة 

 منه لالتمام الطلب
حفظ بعد ادخال جميع البيانات  زر يضغط على •

 المطلوبة منه
 حيث تظهر له شاشة عملية الدفع •

 

شاشة عملية الدفع )حالة تسجيل الدخول او في حالة  •
الضيف(حيث تعرض العنوان وملخص الطلب 

 بالسعر وعدد االصناف 
تعرض مجموع الطلب وقيمة التوصيل ومجموع  •

 الطلب بالتوصيل وطريقة الدفع
 يمكن ايضا اضافة مالحظات عامة على الطلب •
عند الضغط على اتمام الطلب يقوم النظام بارسال  •

يه للسيارات القريبة من مكان المطعم بالطلب تنب
ومكان التوصيل ليقوم اقربها بالذهاب الى المطعم 
 واخذ الطلب وارساله للعميل او مستخدم التطبيق 



 

 

بعد األنتهاء من الدفع يصل الطلب للوحة التحكم الخاصة بالمطعم ويتم عرض جميع الطلبات مع وعند أكتمال الطلب يتم  •

 للمندوبين الخاصين بالتطبيق لتبدأ عملية توصيل الطلب .ارسال رسالة 

 يصل المندوب للمطعم ليحصل علي الطلب عن طريق الخريطة . •

 عن طريق جوجل ماب يصل المندوب الي العميل ليتم تسليم الطلب له. •

 

 

 

  


