
احصل على تطبيق مميز

وابدأ بجني األرباح



في اآلونة األخيرة شاهدنا نجاحات عظيمة ومتتالية ألصحاب

تطبيقات الهواتف الذكية من جميع أنحاء العالم.

ومن المؤكد أن الربح عن طريق التطبيقات أمر موجود وحقيقي تماما، فخالل عام 2022 فقط وحسب 

الدراسات واالحصائيات من الممكن أن تصل عائدات وأرباح تطبيقات الهواتف الذكية الى ما يقارب 200

مليار دوالر!

وهذه األرقام واالحصائيات الهائلة منطقية جدا! 

 
فهناك ما يقارب 3.8 مليار مستخدم نشط للهواتف الذكية حول العالم وهذا ما أكده تقرير صادر عن

مؤسسة عالمية موثوقة.

ومن الطبيعي أنه ال يكاد يخلو أي هاتف ذكي من التطبيقات، فبربط عدد مستخدمي الهواتف الذكية 

بكمية األرباح العائدة فقط من التطبيقات، سنجد أن األرقام واالحصائيات منطقية تماما وبالتأكيد أن

هذه األرقام واالحصائيات قابلة للزيادة وبشكل سريع مع مرور الوقت وارتفاع أعداد مستخدمي الهواتف

الذكية مستقبال.

 

بما أنك وصلت الى هنا فهذا يعني أنك مهتم

بمجال التطبيقات والربح منها، ولكن ربما أنك

بحاجة الى من يساعدك في انشائها

وتصميمها.

 

ألن تصميم وبرمجة التطبيقات تحديدا يعد واحدا

من المجاالت التي تحتاج لمختصين ومحترفين

إلنشائها، هل تفكر  كم من الوقت تحتاج حتى

تصبح قادرا على انشاء تطبيق ما؟

 

ال تقلق فإنشاء التطبيقات وتصميمها وصيانتها

هي احدة أهم الخدمات التي يقدمها تطبيق

أعمال، فحسب تطلعاتك يمكنك أن تختار انشاء

تطبيق بلغة Flutter أو Native أو عبر المنصات

الداعمة.

 

كما يتيح لك خدمة تصميم UX\UI للتطبيق. فإذا

رغبت بالحصول على تطبيق ما يمكنك حتما

الحصول على خدمة برمجة التطبيقات من خالل

تطبيق أعمال، فيعد التطبيق مختصا في مجال

األعمال التقنية وكل ما يمكن إنجازه عبر

اإلنترنت.

 



ما الذي يجعلك تختار الحصول على

تطبيق أعمال تحديدا؟ 

 
ال شك أن هذا التطبيق قائم على فكرة مميزة

وريادية، وأن مستوى الخدمة التي ستحصل

عليها سيكون مثالي اال أنه هناك أسباب تقنية

أيضا تميزه.

 

يعد تطبيق أعمال واحدا من تطبيقات الهواتف

الذكية سهلة الفهم واالستخدام.

وجود هذا التطبيق على هاتفك الذكي يجعل 

الوصول له أسهل من الوصول ألي منصة أخرى،

سيجد المستخدم فيه طلبه وحاجته بطريقة

منظمة معروضة بكل سالسة ووضوح.

 
كثرة وتعدد الخدمات الموجودة في مكان

وتطبيق واحد.

يعد تطبيق أعمال رائدا كونه التطبيق الوحيد 

الذي يقدم كمية كبيرة من الخدمات االحترافية

المتنوعة في مجال االعمال التقنية والتجارة

االلكترونية، فهو يقدم العديد من الخدمات

المتنوعة بطريقة مميزة سلسة وواضحة بحيث

يسهل على المستخدم إيجاد ما يبحث عنه

وسيحصل على الخدمة أو مجموعة الخدمات

التي ستفيد مشروعه وال حاجة له للبحث عن أكثر

من شخص وخبير لتنفيذ ما يحتاجه، فيوفر التطبيق

كل ما يحتاجه صاحب المشروع.

 

يضمن لك التطبيق خدمة سريعة.

تحميلك لتطبيق أعمال يعني توفيرك للكثير من 

الوقت أثناء البحث أو الحصول على الخدمات التي

تحتاجها إلتمام مشروعك. فال داعي للذهاب

ألكثر من المصدر والبحث عن موظفين وأشخاص

إلنجاز عمل ما يخص مشروعك، ألنه وببساطة

سيتيح لك التطبيق قاعدة متكاملة تماما فقط

لخدمتك.

 



يوفر لك أعمال طرق آمنة للدفع االلكتروني.

يتيح لك التطبيق أكثر من طريقة دفع الكترونية 

موثوقة وآمنة جدا ومعروفة، مما يجعل

المستخدم مطمئنا أثناء قيامه بعملية الدفع

االلكترونية.

 

هذا يعني أنك تستطيع الحصول على تطبيق

يتناسب مع أفكارك وأهدافك وسط بيئة آمنة

وخدمات سريعة ومتكاملة، يمكن من خاللها

أن تجني أرباحا ستفوق توقعاتك.

 

بعد حصولك على التطبيق، كيف يمكنك جني األرباح من خالله؟

هناك عدة طرق مقترحة وشائعة يمكنك أن تجعل تطبيقك يحتوي على فكرة أو أكثر 

تتيح لك من خاللها الربح.

 

جعل تحميل تطبيقك مدفوع.

من الممكن أن يكون تطبيقك ليس مجاني، فمجرد تحميل شخص ما لتطبيقك فهو 

بذلك أتم شراءه، فببساطة ستربح عن طريقه.

 



اإلعالنات التي ستظهر لمستخدمي

التطبيق.

 

ممكن أن يكون تحميل تطبيقك مجاني

ولكنه يحتوي على خدمات مدفوعة.

 

تعد طريقة الربح من اإلعالنات أكثر طرق

الربح شيوعا وانتشارا، فعند استخدامك

لتطبيق ما بالتأكيد أنك شاهدت فواصل

إعالنية بين كل فترة واألخرى، فذلك يعني أ،

صاحب التطبيق سمح لمعلنين أن يضعوا

اعالناتهم على التطبيق الخاص بهم وفق

اتفاق معين بينهم وبذلك قد حقق ربحا،

وكن على يقين أن طريقة الربح عن طريق

اإلعالنات آمنة تماما.

 

احرص على إضافة خدمات مميزة تجذب

العمالء للحصول عليها بحيث تكون مفيدة

ومثالية، ولكن اجعلها خدمات إضافية

مدفوعة مميزة عن باقي الخدمات

المجانية، فهكذا أنت صاحب تطبيق مجاني

يحتوي على خدمات إضافية مدفوعة

تمكنك من جني األرباح.

وفي النهاية كل ما عليك فعله هو اختيار 

خدمة برمجة التطبيقات وباللغة التي

تحتاجها، سيتم التواصل معك لمعرفة

افكارك وتوجهاتك، بحيث تمتلك التطبيق

المثالي الذي سيكون مصدرا ممتازا للربح

منه.
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