
 
 اكاديمية رياد الاعمال

 كيف تكون صاحب مشاريع بمستقل؟

بدون ما تشتغل  يمكن العمل كصاحب مشاريع بمستقل وتحقق ارباح ايضا

نفسها خصوصا المشاريع الكبيرة والتي تتطلب خبرة كبيرة بالبرمجة المشايع 

، كل الي عليك تعمله انك توظف يم او التي تحتاج الى برمجة خاصةوالتصم

 ذو خبرة.مستقلين 

 لموؤسسة او شركة  على سبيل المثال لك صديق او انعرض عليك مشروع

كل الي عليك تعمله انك تنزل المشروع بمستقل كاحب بتفاصيل معينة 

مشروع وتعرض المشروع بمستقل بسعر معين يكون الك فيه هامش ربح 

 منيح.

خذ المشروع وتتفق على سعره مع مثلا شركة تحتاج تطبيق موبايل؟ بامكانك تا

دولار بعدها بتتفق معه  3000صاحب مشروع تطبيق الموبايل تتفق على سعر 

 وبتوقع العقود بينك وبين صاحب التطبيق حتى تضمن حقوقك.

بعدها بتنزل المشروع بمستقل بالمواصفات الي يحتاجها صاحب التطبيق. 

بعض ما تتصفح العروض  ريال،، وتختار المستقل المناسب 1500بسعر مثلا 

 الي وصلت لك على مشروعك.

وبكون هيك انت اشتغلت دور الوسيط بين صاحب المشروع "تطبيق الموبايل" 

 ريال. 1500والمستقل الي راح يشتغل المشروع. بتكون هيك حققت ربح 

 

 



ملاحظات يجب مراعاتها عند الاتفاق على مشاريع برمجية خاصة 

 بتطبيقات الموبايل:

  تكون على معرفة واطلاع على تقنيات البرمجة الخاصة بتطبيقات

 :مثل ايلالموب

o تنقية  مثلFlutter :  فلاتر هوSDK  من شركة جوجل مخصص

 IOSلبرمجة تطبيقات الهواتف الذكية العاملة بنظام الاندرويد وال 

على تجربة و فوشيا )نظام تشغيل جديد من جوجل( حيث يركز 

المستخدم و المطور في نفس الوقت و هذا لأنه يوفر إطار عمل 

شامل بلغة دارت مخصص لرسم الوجهات بجودة عالية و 

تطبيقات أصلية بأداء ممتاز و في نفس الوقت يعطي للمطور 

 الأدوات التي تجعله يبني تطبيقات كاملة في أقل وقت .

o  تقنيةReact Native:  عبارة عن اطار عمل لبرمجة تطبيقات

عن طريق الجافاسكربت ودلك باعادة استعمال المكونات طبيعية 

الطبيعية للمنصة. هدا الاطار يمكن من انشاء تجربة المستخدم 

 javascriptدات مستوى عالي عن طريق ادوات برمجية تعتمد على 

 .Reactو مكتبة 

 

  تعرف تفاصيل المشروع كامل وتضع كافة التفاصيل في مشروعك في

 مستقل،

  تعرف تتفاوض مع صاحب التطبيق للحصول على افضل سعر " واسعار

 دولار 10000الى  –دولار  2000التطبيقات تتراوح من 

  ة الي في التقنيالمشاريع وصاحب اكثر توظف المستقل صاحب الخبرة

 راح تحددها والاعلى تقييم في مستقل

 

 

 



 كيف تسجل كصاحب مشروع؟

مثل التسجيل كمستقل لكن بتختار بالملف الشخصي انك تكون صاحب 

 شاريع.م

   

 الخطة التالية  

تضيف مشروعك في مستقل وتضيف السعر والتفاصيل الخاصة 

 بالمشروع.

 



 بتكتب عنوان المشروع والمهارات المطلوبة والتفاصيل وبتحدد السعر.

 بعدها راح تستقبل عروض من المستقلين،،

 وتختار افضل مستقل،،

 المناسب؟ كيف اختار المستقل

 اختر المستقل ذو الخبرة وصاحب المشاريع الاكثر تنفيذيا في مستقل 

 ،اختر المستقل صاحب التقييم العالي 

  نجوم. 5اختر المستقل صاحب التقييمات الممتازة والي حاصل على 

 

 بعد ان يقع اختيارك على المستقل المناسب؟

  تواصل مع المستقل لمناقشة التفاصيل وماذا يعرض عليك وناقش

 معه كل التفاصيل،، وضع شروطك في حال الاخلال بتسليم المشروع.

 .فاوض المستقل على افضل سعر ولا تقبل او سعر يعرضه عليك 

 اوض المستقل للحصول على افضل خيارات مثل الدعم الفني للتطبيق ف

او المشروع بعد التسليم، التعديلات الخاصة بالتطبيق ، ان يكون هناك 

 لوحة تحكم مثلا للتطبيق لادارته.

  ان يتم التاكيد على المستقل لن يتم استلام المشروع اذا لم يكن بالجودة

 المطلوبة.

  الطلب من المستقل خطة لتنفيذ مشروعك ومراحل العمل على

 المشروع وان يتلتزم الخطة.

 

ن حسابك برصيد من خلال الباي بال او بعدها تقوم بتوظيفه وشح

 البطاقة البنكية الخاصة بك.

  بعد توظيف المستقل دائما تواصل معه لمعرفة اخر التطورات على

 مشروعك.



 وان يقوم بتسلمك نسخ من المشروع او التطبيق للاطلاع عليه 

  ان يقوم المبرمج او المستقل برفع التطبيق لك على المتاجر الخاصة

 بجوجل بلاي او ابل 

 

 

 معلومات خاصة بمستقل.

ف على المشروع او عدم تنفيذ المشروع بشكل كامل او كلي من في حال الاختلا

لحل المستقل، يمكن التواصل مع الدعم الفني الخاص بمستقل وفتح خلاف 

 الخلاف بينك وبين المستقل.

  اما باكمال المشروع في حال وجود بعض الاشياء غير المكتملة

 بالمشروع

 ه.او في حال لم يتم تسليم المشروع مثل المتفق علي 

 

 قبل استلامك المشروع؟

 تاكد من الامور التالية

  تاكد من استلامك كامل الملفات المصدرية للتطبيق او المشروع وكل

 الملفات الخاصة بالمشروع.

 . تاكد من ان العمل كامل وباعلى جودة 

  في حال لم تكن لديك خبرة في فحص جودة المشروع يمكنك توظيف

 دولار 100يتجاوز  مستقل اخر لفحص جودة العمل بمبلغ لا

 

بعد التاكد من جميع الملاحظات والمستقل اكمل المشروع يمكن استلام 

 مشروعك وتسليمه للزبون الاصلي.


