
 

 
 
 
 

 

  
                                           __________________________نموذج تحلیل متطلبات الزبون

  :األســم 

  :أسـم الجھـة 

  : ھاتف /                        :                       س ــفاك

  :مدینة                             :                     ة ــدول

  :ي ـبرید إلكترون

  ) :إذا توفر ( الموقع اإللكتروني 

  :معلومات حول الجھة 

    :الوضع الحالي 
  

**************************************  
  :التخصص 

  :التسویق 

  :نظرة عامة عن السوق 

  : على السوق الشركةما ھي تأثیرات 

  ھم زبائنك الحالیین ؟من 

  لماذا یتعامل معك زبائنك ؟

  :المنافس الرئیسي 

  :الموقع اإللكتروني 

  لیصبحوا أفضل منك ؟ منافسیكماذا یفعل 



 

 
 
 
 

  ما الذي تتمیز بھ عن منافسیك ؟

  ما الذي تقومون بھ لتسویق أعمالكم ؟

  +ع أعمالكم ؟دكیف تب

  :عـدد الموظفین 

  :عمـر أعمالكم 

  :أي شئ أخر 

  

  _____________________________ حالة الموقع الحالي تحلیل

 ھل لدیك أسم نطاق ؟ 

  : أسم النطاق 

  :التكلفة :                                        مستضیف موقعك الحالي 

  :حجم موقعك الحالي 

  :أھداف الموقع الحالي 

  ) .ره ضع أحصائیات وغی( األھداف التي حققھا الموقع الحالي 

  

  ما المیزات المتوفرة في الموقع الحالي وتود األحتفاظ بھا ؟

  تود األحتفاظ بھا ؟وال ما المیزات المتوفرة في الموقع الحالي 

  كم عدد الزیارات لموقعك ؟ 

  ما ھي أوقات الزیارات لموقعك ؟

  التي یستغرقھا الزائر علي الموقع ؟كم الفترة 

  ما ھي المنتجات أو الصفحات األكثر زیارة ؟

  ما ھو تعلیقك عن الموقع الحالي ؟



 

 
 
 
 

  _______________________________أھداف تصمیم موقع 

  .الحصول على موقع یزید من تسویقي وینشر األسم التجاري الخاص بي 

  )  ( رفع المبیعات 

  (   ) حصول فرص أعمال أخرى

  (   )أظھار المؤسسة بشكل عالمي 

  (   )الحصول على أستفسارات من الزوار 

  (  )دعم حملة الدعایة الحالیة 

  (   )تقدیم خدمات للعمالء 

  (   )أنشاء محل ألكتروني 

  (   )تزوید العمالء بأخر المنتجات والخدمات والمبیعات والعروض المغریة واألحداث 

  (   ) أنشاء قاعدة بیانات لإلیمیالت  

  (   )رفع مستوى المؤسسة التقني  

  (  )تزوید العمالء بالجدید 

  (   )الحصول علي آراء العمالء 

  (   )عمل لبعض الزوار توفیر فرص 

  كیف ترى أن الموقع سیساعد المؤسسة على الوصول ألھدافھا ؟

  ھل ترغب في بیع خدمة أو منتج أون الین ؟

   N   /Yرغب في عرض عینات على الموقع ؟ ھل ت

  إذا نعم كیف ؟

  :أي شئ آخر 

 



 

 
 
 
 

  _________________________________تصور عمل موقع

  كم عدد الزوار الذي تأمل في زیارتھم لموقعك ؟

  ما ھو حجم موقعك ؟

  تصور خریطة الموقع ؟

  تصور لتوزیع بیاناتك ؟ھل لدیك 

  ھل تود أن یكون موقعك متفاعل مع العمالء والزوار ؟

  أو طلب منتج أو طلب معلومات من الموقع ؟ھل ترغب في السماح للزوار بإرسال إیمیل 

  ؟) في حال أن البیانات كبیرة ( ھل ستوفر البحث داخل موقعك 

  كیف ستتم عملیة البحث ؟

  الموقع ؟كیف تحصل على معلومات من 

  ھل قررت األقسام والتصنیفات الخاصة بموقعك ؟

  ھل التصنیفات داخل الموقع ترتبط بالمنتجات والخدمات مباشرة أو إلى تصنیفات فرعیة ؟

  ھل حددت أرتباط مواضیع الموقع ببعضھا ؟ وما ھي ھذه المواضیع ؟

  معینة على موقعك ؟ ھل تخطط لوضع دفتر للزوار أو سلة تسویق أو نماذج طلب أو عرض إلحداث

  ھل للموقع نموذج أتصال ؟

  ھل للموقع ردود آلیة في حال وضع نموذج أتصال ؟

  من ھم منافسیك على اإلنترنت ؟

  تعجبك ولماذا ؟ التيھل تحدد المواقع 

  تعجبك ولماذا ؟ال  التيھل تحدد المواقع 

  كیف سیحقق موقعك أھدافھ ویتمیز على منافسیك ؟

  :أي شئ أخر

 



 

 
 
 
 

  

 _________________________ة حالیًاالمصادر المتوفر

  (  ) التزوید بكل الصور  

 (  ) الصور للسحب 
  

  ____________________________ أستعراض الموقع

  متلك ؟ماذا علي الموقع أن ُی

  األن ؟لك ما ھو الموقع المحبب 

  ترغب في تركیب میزة البحث للمستخدمین ؟ھل 

  ھل ترغب في المبیعات على اإلنترنت ؟ إذا نعم ھل المستضیف خاصك یوفر خادم محمي ؟

  االئتمان ؟ تببطاقاھل لدیك القدرة على التعامل 

  :سیاسـة العمل 

  ھل ترغب في أستخدام نماذج بریدیة أو وصالت ؟

  ؟) أجعلنا المفضلة وغیرھا / أخبر صدیق / الجریدة اإللكترونیة ( ھل ترغب في تركیب 

  :قواعد بیانات 

  :أمكانیة تعدیل الموقع 

  :ألعاب 

  :أحتیاجات للمنافسة 

  :منتدى 

  :ما ھو أھم األمور لدیك 

  الحمایة ؟

  تحمیل الموقع بسرعة ؟



 

 
 
 
 

  جودة محتوى مادة الموقع ؟

  موقع غني بالمعلومات ؟

  لقیمة الترفیھیة ؟ا

  موقع متغیر؟

  كیف تعلق عن موقعك ؟

  ھل ترغب في أن یكون موقعك صدیق لمحركات البحث ؟

  نسخ الصفحة ؟

  ھل ترغب في برنامج أحصائیات الموقع ؟

  أي شئ أخر ؟

  

  _________________________________الوسائط المتعددة

  :الش ـف

  :صوت 

  :و ـفیدی

  :صور متحركة 

  :التدریب متطلبات 

  ي ؟ــھل لدیك فریق عمل یقوم باألت

Ø  خبرة التعامل مع )FTP (؟ 
Ø خبرة إدارة المواقع ؟ 
Ø خبرة ومعرفة التسویق على اإلنترنت ؟ 

  ترغب في تحدید خطط للتسویق بعد أتمام العمل على الموقع ؟ھل 

  أي شئ أخر ؟



 

 
 
 
 

  

  ______________________________تجربـة الموقـع

  : HTMLأكواد مراجعة 

  :تحدید وقت فتح الموقع 

  :تحدید حجم الملفات 

  :ألوان الموقع تحدید 

  :تحدید التوافق مع أنواع عدة من المتصفحات 

  :مراجعة الوصالت 

  :مراجعة األمالء 

  :تحدید مدى صداقة الموقع مع محركات البحث 

  :تحدید شھرة الموقع 

  :تحدید موقع في محركات البحث 
  

  ____________________________الموقــع إستضافة

  ھل ترغب في أستضافة موقعك بنفسك ؟
  

  ____________________________تسویــق الموقــع

  ما ھي المواقع التي ترغب في الربط معھا ؟

  ترغب في ربطھا لدیك ؟ التيھي المواقع  ما

  كیف تسوق موقعك ؟

  كیف تشھر موقعك على محركات البحث ؟

  ؟ آخريالربط من مواقع 

  كلمـة ؟



 

 
 
 
 

  طباعـة ؟

  ملفات موقعھ ؟

  تلفزیـون ؟

  أدلـة تجاریـة ؟

  الدعایة عن طریق اإلیمیل ؟

  مواقع أخرى ؟ فيوضع مواضیع 

  یافطات دعائیـة ؟

  منتدیات ؟

  البرید المباشر ؟

  رادیو ؟

  بأحد األمور أعاله أو خلیط منھا ؟ھل ستقوم 

  تطبعھا ؟ التيرطاسیة ھل ستقوم بوضع موقعك على كل الكروت والمطویات والق

  ھل ستسجل موقعك في محركات البحث ؟

  ھل ستتصل بوسیلة إعالمیة لعرض موقعك ؟

  أي موقع آخر ؟ فيھل ستعلق 

  

  ____________________________ صیانــة الموقــع

  من سیقوم بصیانـة الموقـع ؟

  الموجود لدیكم لصیانة موقعكم ؟ حترافإلاما ھو مستوى 

  بتعدیل محتویات الموقع ؟من سیقوم 

  ھل تحتاج للتدریب على صیانـة موقعك ؟

  ؟ میلیاإلمن سوف یكون یرصد ویرد على 



 

 
 
 
 

  +كم مرة یتم ؟

  +الموقع ؟من یقوم برصد محركات البحث وأحدث وأحصائیات 

  ھل ترید أن تعرف كیف وصلوا إلى موقعك ؟

  +ھل ترید أن تعرف ماذا صفحات الموقع ؟

  +وع الصحف التي عرض ؟ھل ترید أن تعرف مجم

 

  _______________________________ میزانیـة الموقــع

  ما ھي میزانیتك لتطویر موقعك ؟

  میزانیة الصیانة والتسویق 

  ؟ لصیانـة موقعكالمتوقعة الشھریة ما ھي میزانیتك 

  میزانیة الصیانة ؟

  التسویق ؟میزانیة 

  تعلیقات إضافیة ؟

  ھل أنت على علم بتقدیم خدمات إضافیة ؟

  


