
العمل احلر الرقمي  



ما هو العمل الحر ؟ 

يحقق الشخص الدخل عادة من الوظيفة وفي بعض األحيان يأسس مشروعة الخاص وهذه

طلح الطرق المتعارف عليها لكن يوجد طريقة ثالثة ظهرت حديًثا وربما تكرر عليكم المص

التالي وهو العمل الحر وهو مصطلح تم إطالقه على األعمال التي يتم إدارتها من قبل 

ويتمتع أشخاص يعملون لحسابهم الشخصي والذي ال يتضمن االلتزام بالعمل مع جهة معينة

ئد الشخص باستقاللية تامة من خالل توظيف مهاراتهم إلنجاز خدمات او مهام لتحقيق عا

طلق على هؤالء األشخاص مصطلح المستقلين ويتخذ االفراد العمل الحر كوس
ُ
يلة مادي ، وأ

. دخل إضافية وفي بعض الحاالت يتم االعتماد على العمل الحر كمصدر دخل أساسي



العمل الحر الرقمي

هو ممارسة العمل الحر عن 

طريق االنترنت عبر تحويل 

المهارات والمعرفة في أي 

مجال الى خدمات او تنفيذ 

مهام بشكل افتراضي عبر 

منصات العمل الحر على 

.  االنترنت



مزايا العمل الحر

حر توجد مميزات كثيرة للعمل ال

بالنسبة للمستقل



بة بالنساالحرالعمل 
لصاحب العمل

السرعة

توفير المال

سهولة التواصل 





مجاالت العمل الحر عبر االنترنت

الكتابة 

الترجمة

التصميم

التسويق والمبيعات 

البرمجة والتطوير 

الخدمات القانونية

الخدمات اإلدارية

المحاسبة والمالية 

التعليم والتدريب 

(المونتاج)انشاء وتحرير المقاطع 





@nawafalnwaiser

وفي حال كنت ال تمتلك أي 

مهارات او تمتلك مهارات 

محدودة وتريد ان تنميها لكي

تبدا بالعمل الحر بشكل 

احترافي يمكنك التوجه الى 

ابرز المنصات العربية التي

تقدم دورات مجانية ومفيدة 

:جًدا ومن ابرز المواقع 

دروب 

ادراك

رواق 



العمل الحر بشكل نظامي

يمكن للشخص العمل بشكل

نظامي من خالل اصدار وثيقة 

العمل الحر من بوابة العمل 

الحر التي وهي مبادرة من 

ية وزارة الموارد البشرية والتنم

ز االجتماعية تهدف الى تحفي

وترخيص العمل الحر في 

المملكة العربية السعودية 

للمساهمة في إيجاد فرص 

ات عمل للسعوديين والسعودي



مواقع العمل الحر 

بحر

خمسات

مستقل

أي خدمة

اريد



ينصائح للعمل الحر الرقم

خصص مكان معين للعمل

سوق لنفسك بشكل موسع

تقبل النقد 

التعلم المستمر 

معرض األعمال

نظم وقتك

حدد سعرك بدقة 



شكرا لكم على حضوركم 

تم انتهاء المحاضرة
(فتح باب األسئلة)

nwaisern@gmail.com

@nawafalnwaiser


