
 

 وثیقة مبادئ وحمایة العمل الحر المبدئیة
 

 السالم علیكم ورحمة اهللا
 

 كتیر من الشباب الذین یعملون بالعمل الحر سواء برمجة او ارت یحدث معه مشاكل في حمایة عمله فمثال  ینفذ العمل ویتم تسلیمه مثال
  ویستخدم وال یتم دفع مقابله بالرغم من االتفاق المسبق وعشان كده هنتكلم على افضل طریقة تستطیع العمل بها بحیث تحمي حقوقك

 
  وقبل ما نتكلم في الحقوق الزم نتكلم في الواجبات

 فواجبك انك تعمل الشغل مظبوط وبدون اخطاء وتسلمه في المیعاد المتفق علیه ولو حصل اي مشكلة في الشغل حتى لو بعد فترة طویلة
 من االمانة انك تحلها اذا كان سببها المباشر في تنفیذك أو تساعد في حلها اذا كان السبب غیر مباشر في التنفیذ

 
 إذا ما هو االسلوب المناسب للعمل عن بعد وبه اقدر احفظ حقوقي وحقوق العمیل ؟

 
 االتفاق1.

 
 في االتفاق على العمل یجب أن یتم االتفاق على كل نقاط العمل بكل تفصیله به

 بمعنى انه ال یوجد مجال ل االفتراضیات
 لو بعد االتفاق وجدت نفسك تطرح أیا من هذه الجمل, إذا االتفاق غیر مكتمل ویجب علیك فورا مراجعة العمیل والتاكد من النقاط

  مثال :-
 - اكید هو / هي قصده …

  - یمكن كان یقصد …
  - انا محتار دى تتنفذ بانهي طریقة بس اكید ممكن تبقى بالطریقة …..

 - انا مفهمتش الجزئیة دي كویس بس ممكن اعملها كده …..
 والى اخره فال تتردد لحظة في الرجوع للعمیل فإن التأخیر في استیضاح هذه النقاط لن یكون في صالح الطرفین في جمیع األحوال.

 
 یجب أن یتم إعالم العمیل بطریقة التعامل في المشروع مسبقا في االتفاق وهي النقاط التي سیتم ذكرها الحقا في هذه الوثیقة حتى ال یفاجأ

 بطریقة التعامل ویكون هذا احتراما وتقدیرا له وموافقته على بنود العمل.
 

 التوثیق2.
 

 ایضا یجب ان یتم كتابة جمیع نقاط االتفاق تفصیلیا ووضع الوقت المحدد لكل تفصیلة منها وتكلفتها مسبقا وعرضها على العمیل واخذ
 الموافقة منه علیها كتابیا ایضا ( سواء بعقد او عن طریق االیمیل و الوثائق النصیة )

 یعني بالش نبدأ شغل على فرضیات ونقول اكید العمیل هیقدر الشغل ده ویدفع ثمنه فهذا فرض ولیس واجب فإذا لم یتم االتفاق علیه فهو
 خارج االتفاق وغیر ملزم.

 
 المرجع التنفیذي (النموذج والشخص)3.

 
 في مجال تطویر األلعاب یكون المرجع التنفیذي هو وثیقة تصمیم اللعبة ( Game Design Document ) ولكن في بعض المشاریع
 الصغیرة قد ال تتوافر مثل هذه الوثیقة حیث ان العمل قد یكون تطبیق او شئ اخر. في هذه الحالة یجب ان یكون هناك مراجع للتنفیذ مثل
 صور مرجعیة او فیدیو او عمل نرید التنفیذ مثله وهنا یفرض علینا سؤال مهم .. فمن له االحقیة ان یقرر هل تم فعال التنفیذ مثل النموذج

  المرجعي ام لم یتم اتباع النموذج والعمل غیر مناسب ؟



 

  لهذا في مرحلة االتفاق نتفق أیضا على مرجع الجودة او الشخص الذي له االحقیة ان یقرر اذا كان العمل مطابق ام ال…
  فهذا یكون بمثابة االقرار ان هذا الشخص موثوق فیه وان قراراته محل الثقة

 من الممكن ان ترى العمیل نفسه هو صاحب ذوق فني او من المجال وفي هذه الحالة یمكن في االتفاق ان یكون العمیل هو هذا الشخص
  صاحب القرار

 وفي اوقات اخرى اذا رأیت العمیل غیر جدیر بذلك فإما ترشح شخص من طرفك (قد یكون انت اذا كنت مؤهل لذلك) او یرشح العمیل
 شخص من جهته توافقوا جمیعا على أن هذا الشخص سوف یكون صاحب الكلمة فال مجال لالعتراض على قراراته مستقبال.

  فإذا رفض هذا الشخص العمل فیجب تصحیحها على الفور إذا كان هذا هو قرار هذا الشخص النهائي.
 

 موارد التنفیذ4.
 

 یجب أن تكون جمیع موارد العمل متوفرة للبدء من برامج او ادوات فال یتم اعتماد اشارة البدء إال إذا توفرت هذه الموارد واال ستكون قد
 بدات العد التنازلى للتسلیم وانت ال تستطیع البدأ وسیكون التاخیر من طرفك النك لم تعلم العمیل بذلك

 
 یمكن االتفاق على ان بعض الموارد سیتم استیفائها الحقا من جانب العمیل ولكن یجب أن یكون لها موعدا محددا متفق علیه وإذا جاء هذا
 المیعاد ولم یتم توفیر هذه الموارد یجب أن تعلم العمیل بذلك وتخبره ان العمل متوقف وأن هذا التأخیر سیؤثر على میعاد تسلیم المشروع

 ویتم تعدیل میعاد التسلیم بناء على میعاد توافر الموارد الجدید
 مثال إذا تأخر مورد ما لمدة یومین … یتم ترحیل موعد التسلیم یومین ایضا (ویمكنك التسلیم في نفس المیعاد إذا توافر ذلك ولكن یجب

 أن یعلم العمیل موعد التسلیم الصحیح وان الموعد االصلي اذا سلمت به سیكون اجتهادا منك)
 وتستطیع طلب اجر اضافي اذا كان ذلك یستلزم للعمل ساعات إضافیة عن ساعات العمل الیومیة المتفق علیها (حیث ان جدول التنفیذ

  دائما یكون مبني على العمل عدد 8 ساعات یومیا على األكثر )
  مثال على موارد العمل المختلفة :

  - برنامج ما یجب أن یتم شراءه
 - فیدیو یجب ان یتم إرساله ك إرشاد في التنفیذ

 - صوتیات مسجلة
 - صور مرجعیة

 - قرارات تنفیذیة خاصة بجزء ما
 - وثائق مرجعیة

 
 التعدیالت5.

 
 وهو الجزء األخطر في أي مشروع فكثیر من األوقات یظن العامل او العمیل انه مع تنفیذ بعض التعدیالت یكون واجب ان یتم التسلیم في

 نفس الموعد للعمل وهذا خطأ كبیر.
 

 فالصحیح أنه مع أي تعدیل یطلبه العمیل یجب أن تقدم أنت كمنفذ خطة تنفیذ التعدیالت ویتم اضافة وقتها ل میعاد التسلیم وتستطیع أن
 تقرر ما إذا كانت هذه التعدیالت یمكن تنفیذها بدون تأثر میعاد التسلیم او اذا كانت ستؤثر على میعاد التسلیم ویجب اعالم العمیل بذلك

 
 ایضا اذا كانت هذه التعدیالت تطلب وقتا لدراسة قابلیة تنفیذها فال یوجد مجال للخجل من اعالم العمیل بذلك حتى یستطیع ان یقرر جدیة

 هذه الدراسة ام ال فیقوم بالغاء تنفیذ هذه التعدیالت اذا تطلب االمر.
 

 ایضا ال تقرر من نفسك انه یجب تنفیذ بعض التعدیالت بدون إعالم العمیل بذلك مسبقا وقبل تنفیذ أیا منها فیجب علیك توضیح األمر
 وترك القرار له إذا كان سیقبل بذلك أم ال. فأنت وافقت مسبقا على تنفیذ ما جاء في االتفاق وإذا كنت ال تعلم فهذا سیكون تقصیر من

  جانبك فكان یجب علیك دراسة المشروع جیدا قبل التنفیذ.



 

 
 التعدیالت هي بمثابة اتفاق صغیر جانبي سیتم تنفیذه بجانب المشروع األساسي فیتم تطبیق علیها كل ما ورد في هذا النص وكأنها اتفاق

 جدید یتطلب موارد جدیدة ( وقت مجهود وتكلفة اضافیة ) فهذه هي القاعدة االساسیة وانت كمنفذ من تقرر إذا كان یمكن ان تكون بسیطة
  وال تؤثر على االتفاق.

 ایضا یجب ان تكون امینا جدا في ذلك القرار فال تبالغ بردة فعلك فتضر بسمعتك والتعامل معك مستقبال.
 

 مراحل التنفیذ6.
 

 یجب أن یتم تقسیم العمل لعدة مراحل أو خطوات أو أجزاء فهذا افضل لك و للعمیل فإذا كان سیستغرق العمل أكثر من ثالثة أسابیع
 فیفضل تقسیم مراحل (على سبیل المثال كل اسبوعین مرحلة ) ویتم مراجعة كل مرحلة واستیفاء شروط تسلیمها طبقا لمراجع التنفیذ

 السابق ذكرها.
 

 یجب علیك عدم البدء في تنفیذ مرحلة جدیدة من المشروع إال بعد استیفاء جمیع جوانب المراحل السابقة كاملة خاصة من حیث
 المدفوعات.. واذا قررت االستكمال فیكون هذا بناءا على تعامالت سابقة وثقة متبادلة بین الطرفین في أعمال سابقة ناجحة ولكن في

 النهایة ستكون انت من یتحمل مسئولیة ذلك فال یفضل استكمال المراحل الال اذا كنت متیقن تماما من استیفاء مستحقات المراحل السابقة
 وقبولها من جانب العمیل حمایة لك و لحقوق جمیع األطراف في العمل.

 
 التوقیت7.

 
 عند وضع خطة العمل یجب علیك تحدیدها بعدد أیام العمل ولیس بالتواریخ فتقوم بعمل جداول التنفیذ ووضع وقت تنفیذ كل مهمة مقیاسا

  بأیام العمل ومنها یمكن ان تخبر العمیل أنه یمكن التسلیم في تواریخ محددة إذا سار األمر على أكمل وجه.
 

 وإذا كان هناك تعدیالت مثال فان وجود وقت التنفیذ بأیام العمل سیعطي مرونة في تغییر التواریخ باالتفاق مع العمیل اذا حدثت اي
 تغییرات او طرأت أمور ما.

 
 

  التسلیم8.
 

 اذا لم تكن قد استلمت مستحقاتك بعد فیجب علیك ارسال المعاینات مثال كملفات فیدیو علیها عالمة مائیة (في حالة إذا كان المنتج النهائي
"Work Preview" هو الفیدیو نفسه ) تتیح للعمیل معاینة العمل وتمنع من استخدامه ( ویمكنك ان تجعل العالمة المائیة نص مثال مثل 

  ) حتى تكون مناسبة للعرض من جانب العمیل على أي طرف من األطراف.
 

 إذا كان المنتج النهائي تطبیق او لعبة فال حاجة لوضع عالمة مائیة فإن الفیدیو هو بحد ذاته معاینة كافیة وال یمكن استخدامها كتطبیق او
 لعبه

 واذا كان طلب العمیل ان یجرب التطبیق او اللعبة بنفسه وجب علیك وضع عالمة مائیة بسیطة تمنع من استخدام التطبیق إال في معاینته
 فقط.

 
 یكون إجراء العالمة المائیة صعبا جدا على بعض العمالء وقد یكون سببا في رفض التعامل معك ولكن یكون ایضا سبب في حمایتك فاذا
 لم تكن تعرف الشخص الذي تتعامل معه جیدا فمن السالمة اتباع هذا اإلجراء على االقل في اول تعامل او مشروع بینكم. فكم من الجمل
 التي قیلت بصفاء نیة مثل "ابعت من غیر عالمة مائیة ومتقلقش" ویكون عمیلك هو اآلخر غیر ملم انه من الممكن ان ال یتسلم امواله فال

 یستطیع الدفع لك ویكون هذا سبب كبیر في فقد الثقة وعدم التعامل مستقبال معه.
 



 

 سیكون هذا سببا أیضا في حمایتك من بعض لصوص العمل حرفیا من یتوقعون أن یحصلوا على عملك في مقابل مثال انه سیتم توظیفك
 في مشروع كبیر جدا مستقبال … وكم من تم النصب علیهم بهذه الجملة بهدف سرقة العمل فقط. فاالفضل لك انت ان تحدث مشكلة في

  بدایة االتفاق وال یتم على ان یتم سرقة عملك ومجهودك بغیر رضاك.
 

  إدارة المخاطر واألزمات9.
 

 اذا وجدت او حتى شعرت انه لن تستطیع تسلیم أي جزء من العمل في مرحلة ما في موعده المحدد یجب وعلى الفور اعالم العمیل بذلك
 وطلب موافقته على مد میعاد التسلیم. واحترام العمیل واخباره بذلك مبكرا یتم مقابلته في معظم األوقات بالموافقة ولكن یحدث العكس إذا

  اعتقدت انه یمكنك تخطي ذلك او أنك ستكون قادر على التسلیم في المیعاد وانك ستجد حال سحریا.
 

 واحترام العمیل دائما یؤدي الى تقدیرك وتقدر ظروفك او ازمتك التي تمر بها في المشروع حتى وان كانت لدیك خطط احتیاطیة.
 

 یجب علیك دائما عند احتساب توقیت العمل أنت تضع على االقل من 20% ل 25% من وقت المشروع إدارة المخاطر مثل التعدیالت
  المفاجئة أو الظروف القهریة واألزمات ویكون العمیل على علم بذلك ایضا.

 
 المدفوعات10.
 

 مثل ما ذكرنا في جزء تقسیم العمل… یتم تقسیم المدفوعات ایضا الى جزئین (50% 50%) إذا لم یكن یتجاوز العمل فترة الشهر
  فیفضل استالم 50% من المدفوعات  وإذا تجاوز الشهر یمكن التقسیم ألكثر من جزئین  وكلما كان عدد الدفعات اقل كان افضل لك

 مع مراعاة اآلتي
 

 - إذا قررت أنت االنسحاب من العمل … یجب أن ترد هذا المبلغ المقدم كامال للعمیل وله حق القرار فیما اذا اراد ان یعوضك على فترة
 العمل او األعمال التي تمت النه ستكون أنت السبب في عدم اكتمال العمل وعدم تسلیمه او اتمام التزام العمیل بالتسلیم في الموعد المحدد

 من جانبه لألطراف الملزم هو بتسلیم العمل لهم في معظم األوقات.
 

 - إذا قرر العمیل عدم استكمال العمل ( مع التزامك بكل بنود العمل السابقة ) یحق لك االحتفاظ بمقدم المدفوعات … ولكن لسمعتك احتفظ
 بما تطلب إنفاقه فقط قبل عدم استكمال العمل ورد الباقي إن وجد.

 
 - إذا تأخر العمیل في سداد مستحقات أوقف العمل فورا واعلم العمیل بذلك أن العمل متوقف لعدم سداد المستحقات التي یتطلب استكمال

 العمل بها وأضف وقت التأخیر في السداد لوقت التسلیم (كما ذكرنا سابقا ایضا هذا هو الوضع الواجب اتباعه ولكن اذا كان في االمكان و
 عند وجود معرفة قویة وثقة متبادلة سابقة یمكن استكمال العمل ألنك على یقین أن العمیل لن یتهاون في سداد مستحقاته حتى ولو الحقا

 ولكن كما ذكرنا هذا هو مفتاح األمان لك )
 
 
 
 

 واخیرا
 

 یجب علینا دائما مراعاة ضمائرنا في التعامل سویا والخوف على حقوق بعضنا البعض وكأنها نفس حقوقنا وبهذا یكون اساس العمل قوى
 ویمكن البناء علیه وتطویره

 
 شكرا لكم


