
برنامج
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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

اً،خصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم



:محتوى التقرير
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.تمهيد

.نطاق التقرير

.ملخص التقرير

.موضوع التحليل

.التفاعلمناطق 

.المتفاعلينواهتمامات فئات 

.اتجاهات التفاعل

.اتجاهات المتفاعلين

.تمنشوراالأبرز 
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:تمهيد
عمتتتل برنتتتامل ال"أطلقتتتز وزارل المتتتوارر الوشتتترية والتنميتتتة ا  تماعيتتتة 

الهارفتتة    2030  تماشتتيام متتي رايتتة الممل تتة 2019أواختتر عتتا  " الحتتر

. تطوير وتحسين بيئة العمل الحر

:حقائق عن وثيقة العمل الحر

.سنة فما فوق18تمنح الوثيقة مجانما لمدل عا  للمواطنين يف سن 

 /https://freelance.sa: بوابة العمل الحريرفي الطلب على 

.تفّرغ المتقد  و  أن يعمل يف قطاع معّين  يشترط 

.وثائق عمل حر بشرط  ثوات ممارسة المهن5للفرر الواحد استخراج 

. تماعيةات ا التأمينيف ختياريتتيح وثيقة العمل الحر التسجيل ا 

.قةالوثيستخدا االتعاقد مي الجهات الح ومية والخاصة بيم ن

.فتح حساب بن ي مرتوط بالوثيقةيم ن 

.بالوثيقةقنوات الدفي الرقميةستخدا يم ن ا

. تماعيةعن طريق بنك التنمية ا ميسّرتمويلتوفير يم ن 

.طالق الورنامل وثيقة عمل حر منذ ألف شخص حصلوا على 650

:أهداف البرنامج

. توعية المجتمي بمفهو  العمل الحر والفرص المتاحة

.ممارسة نشاط العمل الحر رون عوائقمن تم ين المهتمين 

.الحرلواحثين عن العملاتنويي فرص 

. رفي نسوة األمان والمصداقية بين المؤسسات والعمالة الحرل

.ايفضتوفير رخل  
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:نطاق التقرير

:نطاق الوحث

الحر_العمل#

:الموقي الجغرايف

.الممل ة العربية السعورية

:فترل الرصد

2021-10-31   2021-10-1من 

:الغرض

نحتتو معستتت ر رّوار التترأي العتتتا تو هتتتات قيتتا  

.السياحة

:الرصدمنصات 

.ميةمنصات التواصل ا  تماعي والقنوات الرق

:الرصدلغة

.العربية

الحر_العمل#
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:ملخص التقرير
الحر_العمل#

برناملالوسم تفاعالم مي ظهر 
ة التوعيولتقديمالعمل الحر

عن أهميته وكيفية  صدار 
.الوثيقة

:فترل الرصد
كتوبر 1من  2021أ
كتوبر 31    2021أ

314
ةتغريدل ومقال

42.6
مليون وصول
على اإلنترنز

كثر الحرالعملبرناملميالمتفاعلينأ
منطقةتليها،%96.2بنسوةالرياضيف
%2.9بنسوةم ة

96.6%

2.9%

33.8%66.3%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة35–24بي  ن



:موضوع التحليل

رل بتتتدأ التفاعتتتل متتتي الوستتتم بنشتتتر المعلومتتتات عتتتن وثيقتتتة العمتتتل الحتتت

يقتتتتة والمتتتتؤهالت المطلوبتتتتة للتتتتتم ن متتتتن مصاولتتتتته، وكيفيتتتتة  صتتتتدار الوث

. اركةومشاركة الفعاليات التي تصدر عن الوزارل والمؤسسات المش

 Intrend-2021ن عتقرير صارر 
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تتته بتتدأ الجمهتتور والمؤسستتات يف التفاعتتل متتي ناتتا  العمتتل الحتتر بالتحتتد  عتتن أهمي

.الوثيقة واإلستفارل منهاستخراجاعن كيفية و

منلالفتر خاللالمتفاعلونقا 

كتوبر1 كتوبر31  أ :بنشرأ
314

ـــومقتغريدة ــ ــ ــ ــ ــ ةالــــــ

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

ل ات التواصــــــــمنصعلى 581

اإلجتماعي

:معدل وصول التغريدات

مليون ظهور42.6

على اإلنترنت
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:مناطق التفاعل

: الحر_العمل#وسمأبرز المناطق التي تفاعلز مي 

الحتتر _العمتتل#التفاعتتل متتي برنتتامل الريتتاض المركتتص األول يف احتلتتز•

. مايل المتفاعلين من % 96.2بنسوة 

هتتا المنطقتتة ت، تل%2.9المركتتص الثتتاط منطقتتة م تتة الم رمتتة بنستتوة يف •

%.0.6الشرقية بنسوة 

 Intrend-2021ن عتقرير صارر 



:اهتمامات المتفاعلين

كثتتتتتتتتتتتتتتتتر المهتمتتتتتتتتتتتتتتتتين بورنتتتتتتتتتتتتتتتتامل  أ

ة الحتر  هتم الفئتة المهتمت_العمل#

تتتتب باألطعمتتتة، ثتتتم المهتمتتتين بال 

والروايتتتتتتتتات وشتتتتتتتتو ات التواصتتتتتتتتل

.ا  تماعي

 Intrend-2021ن عتقرير صارر 
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:فئات المتفاعلين

:أعمار المتفاعلين

تتتتا 34-25تصتتتتدر ت الفئتتتتة متتتتن  عامم

ر  الحت_العمتل#التفاعل متي برنتامل 

بنستتتوة 44-35، ثتتتم %52.6بنستتتوة 

بنستتتتتتتوة 24-18ثتتتتتتم ستتتتتتتن % 31.6

15.8.%
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:التفاعلاتجاهات

ذكور واإلنتا لتد  التعند تقييم التفاعل اإليجايب والستلوي 

مقابتتتل التتتذكورعنتتتد % 25التفاعتتتل اإليجتتتايب بنستتتوة أنجتتتد 

% 1.9وة ، بينمتا التفاعتل الستلوي بنستاإلنتا عنتد % 11.1

.  اإلنا عند % 0مقابل الذكورعند 

متتتتل ورنتتتامل العبالتوعيتتتة حتتتولغلتتتب التفتتتاعالت كانتتتز أو

وعيتتتة والت،تحقيتتتق مصتتتدر رختتتل  ضتتتايفيف الحتتتر وأهميتتتته 

، عتتتتن برنتتتتامل التمويتتتتل التتتتذي تتتتتوفر  وثيقتتتتة العمتتتتل الحتتتتر

واإل ابتتتتتتة عتتتتتتن ا ستفستتتتتتارات المتعلقتتتتتتتة بتتتتتته متتتتتتن قوتتتتتتتل 

يتتتتتة المؤسستتتتتات المعنيتتتتتة ووزارل المتتتتتوارر الوشتتتتترية والتنم

."لعمل الحراحساب " تماعية عن طريق ا 

17%79.7%1.9%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

ايجابي

محايد
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:الحياديالتفاعل

كوتتتتر نستتتتوة تفاعتتتتل متتتتي برنتتتتامل العمتتتتل الحتتتتر كانتتتتز أ

ات  حيارية، حيث بتدأت الشتركات واألفترار والمؤسست

هميته الحر  عور بيان أ_العمل#بالتفاعل مي برنامل 

وافر يف تحقيتتق مصتتدر رختتل  ضتتايف ، واإلعتتالن عتتن تتت

فتتتتترص عمتتتتتل حتتتتتر، وتوضتتتتتيح التفاصتتتتتيل والمهتتتتتارات 

المطلوبتتتتتتتتة للتتتتتتتتتم ن متتتتتتتتن ممارستتتتتتتتة العمتتتتتتتتل الحتتتتتتتتر، 

.لوثيقةوتفاصيل التمويل الذي يعتور أحد مميصات ا

:من عوارات التفاعل المحايد

تفاعل محايد

79.7
%

"توحث عن مصدر رخل  ضايف؟"•

عندك أي سؤال عن وثيقتة العمتل الحتر ؟ هتذا رابتط فيته عتدر  تدام "•

رية كويتتتر متتتن األستتتئلة والميتتتصل أن اإل ابتتتات متتتن وزارل المتتتوارر الوشتتت

."والتنمية ا  تماعية

ألف ريال للمرخصين من قول منصتة120تمويل نقدي يصل    "•

."العمل الحر يف وزارل الموارر الوشرية والتنمية
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:اإليجابيالتفاعل

ص نجتا  تمثل التفاعل اإليجايب يف  نشر بعت  قصت

األعمتتتتتال الحتتتتترل، والتفاعتتتتتل متتتتتي الحستتتتتاب الرستتتتتمي 

عتتم للعمتتل الحتتر وموتتاررل وزارل ا تصتتا ت لتأهيتتل ور

بالعمتل المستقلين للعمل الحر وفعاليات التعريف

. الحر

:من عوارات التفاعل اإليجايب

تفاعل إيجابي

17
%

ورنتتتامل التعريتتتف ب"نستتتعد بتتترايت م ويشتتترفنا حوتتتوركم لديوانيتتتة "•

ة الُمقامتتتتتة يف  ركتتتتتن وزارل المتتتتتوارر الوشتتتتترية والتنميتتتتت" العمتتتتتل الحتتتتتر

."ا  تماعية بمهر ان الولدل العالمية

ن األستتتر المنتجتتتة التتتتي نجحتتتز يف صتتتياغة مفهتتتو  العمتتتل الحتتتر متتت"•

."ةراخل المنازل واستطاعز تش يل بع  ال يانات التجاري
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:السلبيالتفاعل

حر كانز أبرز التفاعالت السلوية مي برنامل العمل ال

 الت بستتوب عتتد  التتتم ن متتن تجديتتد الوثيقتتة ومشتت

.فنية وا هز بع  الحسابات

:من عوارات التفاعل السلوي

تفاعل سلبي

1.9
%

العمتل عوث واستتهتار وزارل المتوارر الوشترية والتنميتة ا  تماعيتة"•

."الحر   يم ن تجديد هذا الشهارل

."لألسف لم أستفيد من هذ  الخدمة مطلقام "•

قتتتته، كلمتتتا أحتتتاول التستتتتجيل ، يقتتتول لتتتديك حستتتتاب و بتتتد متتتن توثي"•

حتتتاج ا( رقتتم الهويتة محجتوز مستوقا)حاولتز توثيقته تاهتر يل رستالة 

. موقتتيأصتتدر وثيقتتة عمتتل حتتر ولتتم استتتطي للمشتتاكل التقنيتتة يف  ال

."هل من حل
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:اتجاهات المتفاعلين

تفتتتتتاعلوا  يجابتتتتتام متتتتتي برنتتتتتامل العمتتتتتل الحتتتتتر متتتتتن •

.مؤسسات وأفرار

ل عمليتتة بتتدأ األفتترار يف  تو يتته ا ستفستتارات عتتن تستتهي

 صتتتدار وثيقتتتتة العمتتتل الحتتتتر وعتتتن تفاصتتتتيلها، وانخرطتتتتز

اء المؤسسات يف  التوعيتة عتن أهميتة العمتل الحتر و نشت

موتتتتاررات لدعمتتتته وتطتتتتوير  مثتتتتل موتتتتاررل التتتتتدريب متتتتن 

فاعتل وزارل ا تصا ت ومواررل وثيقة العمل الحر، مي الت

.مي تغريدات الحساب الرسمي للعمل الحر

:وا هتهم مشاكل يف ا شتراك وتجديد •

متتل وا هتتز بعتت  األفتترار مشتتاكل يف   صتتدار وثيقتتة الع

الحر أو تجديدها، وهناك تعليتق متن شتخص واحتد علتى

تتا متتن برنتتامل العمتت" تتويتر" ل الحتتر بأنتته لتتم يستتتفد مطلقم

.  بدون ذكر أي أسواب

98%

2%
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أبرز 
المنشورات

 Intrend-2021ن عتقرير صارر 



 Intrend-2021ن عتقرير صارر 
21

:الوسمظهورسبب

عتتتتن " وظتتتتائف"انتشتتتتر منشتتتتور علتتتتى 

ل موتتاررل وزارل ا تصتتا ت لتتدعم العمتت

الحتتتتتتتتتتر  والحصتتتتتتتتتتول علتتتتتتتتتتى الوثيقتتتتتتتتتتتة 

. والتعريف بالعمل الحر

معدل 
راـــــــــــــــــاالنتش

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

545K

263



أبرز التغريدات

1
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أبرز التغريدات
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أبرز التغريدات

3
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أبرز التغريدات

4
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!لكمشـــكرا  

الحر_العمل#


