
دليل الفريهالور
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A Smarter Way To Get Things Done

فريهالي - فريالنس جزائريون للمقاولين و الوكاالت.
إنشاء ش.ذ.م.م فريهالي،

مكتب A1، طريق 01 شارع محمد بلوزداد، سيدي محمد، الجزائر.



https://www.youtube.com/watch?v=HKw2o7ZSjJA&t

/https://www.freehali.com/categories/dessin-et-caricature
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دليل الفريهالور
أحد  إلى صفوف  أنت مقبل(ة) على اإلنضمام  الفريهالور(ز).  عزيز(ت)ي  مرحبا بك في فريهالي 

الشركات الناشئة الواعدة اآلن في الجزائر.
إذا هكذا، تريد(ين) العمل كمستقل(ة) و عرض خدماتك(ي) عن بعد و بكل ثقة؟

هدف هذا الدليل هو إعطائك كل الطرق و النصائح للبدء جيدا في فريهالي. سوف نريك كيفية 
تجنب  كيفية  كل شيء  قبل  لكن  و  رؤية قصوى،  على  للحصول  خدماتك  على  الضوء  تسليط 

األخطاء المشتركة التي ستجعلك تخسر زبائن قّيمين.
ستجد في نهاية الدليل إستطالع للملئ و الذي يمكننا من تقييمك.

لكن قبل تقديم كامل المعلومات الالزمة للبدء، سوف نقدم لك فريهالي، لماذا أنشأنا هذه 
المنصة، مهمتنا، رؤيتنا للمستقبل.

هل اتفقنا؟ ممتاز إذا!

تقديم
فريهالي هي المنصة الوحيدة في الجزائر التي تمكن من جمع أفضل الكفاءات الجزائرية التي 
تنشط في العمل الحر، من أجل الشغف الكبير للمقاولين الجزائرييين، وكاالت اإلتصال و اإلشهار، 
الشركات الصغيرة و المتوسطة، و حتى الخواص الذين يريدون تقديم هدايا أصلية ألقربائهم 
(بورتريه أو كاريكاتور). خدمات فريهالي ذو طبيعة "رقمية"، يعني يمكن القيام بها عن بعد، و 

تبدأ من 2500 دج.
 1200 أكثر من  حاليا  تجمع   ،2016 نوفمبر   01 رسميا في  أطلقت  جدا،  فريهالي منصة شابة 
خدمة، و سمحت لآلن لبعض الفريهالور من ربح 10.000 دج في أسبوع واحد. لماذا ال أنت كذلك؟ 

أنشئ من اآلن حسابك في فريهالي (اضغط هنا لبدء فيديو تعليمي عن كيفية القيام بذلك)

المهمة
ذات  مهمتنا  أهدافهم.  إلى  للوصول  مستخدميه  مساعدة  فريهالي  يريد  اإلسم،  يوحي  كما 
شقين. أوال، أن يكون الموقع مرجع إلستخدامه في إنجاز المشاريع عبر اإلنترنت، و خاصة بالنسبة 
بخدمات  باإلستعانة  مالهم  و  وقتهم  توفير  في  يرغبون  الذين  المشاريع  أصحاب  للمقاولين 
تشجيع  بالتالي،  و  الجزائريين،  المستقلين  لدخل  الرئيسي  المصدر  يصبح  أن  ثانيا،  المستقلين. 

حركة المستقلين في الجزائر.

الرؤية
تتمثل رؤيتنا خالل الخمس سنوات القادمة، من جهة، في المشاركة بشكل غير مباشر في إنشاء 
 100.000 من  ألكثر  منتظم  بشكل  العمل  توفير  و  الجزائر.  في  ناشئة  شركة  و  شركة   5000

مستقل جزائري.

كيف يعمل
الرسم البياني التالي يوضح كيف يعمل فريهالي بطريقة بسيطة و ممتعة!
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المستقل 
ينشر خدمة

فريهالي 
يوافق 

على 
الخدمة

الزبون يراسل 
المستقل

وصول زبون

المستقل 
يجيب

الزبون يوافق

الزبون يدفع في حساب 
CCP فريهالي عبر

المستقل 
يبدأ العمل

المستقل يسلم 
العمل

الزبون يؤكد التسليم و 
يقدم مراجعة

المستقل يجري 
عملية سحب

FAWZI دج2500بواسطة

...

OK

نقطـــــة
كيف يجــــري 
العمل فــــي 
11فريهالــــــــي

نقطـــــة
كيف يجــــري 
العمل فــــي 
11فريهالــــــــي



http://bit.ly/2r1uTqN
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يقولون أن الجزائريين ليسوا عّماًال مجّدين. نحن؟ نحن ال نوافقهم القول. إذا كنت تقاسمنا رأينا 
.freehalio�ciel :أيضا، فاشترك في صفحتنا على انستغرام

ننشر بانتظام اقتباسات تحفيزية لبعض ألمع الناس في العالم!
ألنه نعم...باإلضافة إلى مساعدة الناس على تحويل أفكارهم التجارية إلى واقع، لدينا مهمة 

تحفيزهم، و إعطائهم الروح الالزمة لتحقيق أحالمهم.

أفضل 4 فوائد يقدمها فريهالي لمستقليه  
فريهالي إذا ليست منصة بسيطة تسمح لك بنشر إعالناتك. ففريهالي هو أكثر من ذلك بكثير. 

إليك ما يمكن أن يفعله فريهالي لك:

1. رؤية: نحن نعمل على جعل فريهالي معروفا لدى الجمهور الجزائري بأكمله. الشمال و الجنوب 
و الشرق و الغرب.

2. مناخ الثقة: فريهالي يريد أن يكون منصة عمل موثوقة، و منه، التواصل مع االزبائن و كذلك 
الدفع يمران عبر فريهالي. عندما تحصل على طلب، أنت ضامن أن ُيدفع لك (باستثناء حاالت 

خاصة أين ال يتوافق فيها العمل مع طلب الزبون أو لم يتم احترام الوقت).

3. عن بعد: يمنحك فريهالي الفرصة لكسب المال من مكانك. الحالة الوحيدة التي يجب أن تخرج 
فيها هي وقت سحب أموالك من مكتب البريد.

إلى  األموال  بتحويل  نقوم  للفريهالور(ز).  الدفع  على  للغاية  حريصون  نحن  الدفع:  سرعة   .4
حسابك CCP في غضون 72 ساعة بعد طلب السحب.
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قواعد اللعبة الخمسة لفريهالي

1. يجب أن يمر الدفع على فريهالي: دفع الزبائن يتم مقدما عند إجراء الطلب، و يجب أن يتم 
من  نحميك  أيضا  ولكننا   ،(:p عمولتنا  (نأخذ  الطريقة  بهذه  و  فريهالي.  حساب  في  إلزاميا 
سيناريوهات االحتيال، أين يتعهد الزبائن بالدفع لك عند إتمام العمل و لكن ال يوفون. عندما 
تتلقى طلبا على فريهالي، فأنت متأكد من حصولك على أموالك. (باستثناء حاالت خاصة، أنظر 

القاعدة 4).

2. يجب أن يتم التواصل عبر فريهالي: المنصة تحتوي على خاصية الرسائل الفورية للسماح 
باالتصال بطريقة آمنة و سريعة بين مستخدميها. بهذه الطريقة، إذا صادف و مررت بزبون غير 
صادق و أخبرنا بأن العمل ال يطابق ما اتفق عليه، يمكننا التحقق من تسجيالت المحادثة و 

يمكنك كسب هذا التحدي (و بالتالي تحصل على أموالك!).

أيام، سيتم  بعد فترة 3  الزبائن  (ت)يرد على رسائل  الفريهالور(ز) ال  إذا كان(ت)  3. اإلستجابة: 
تحويل  يتم  سوف  و  المفاتيح)،  لوحة  عن  (بعيد   AFK (Away From Keybord) اعتباره(ا) 
على  رسالة  زبون  لك  يرسل  عندما  الموقع).  على  تظهر  (ال  معلقة  إلى  تلقائيا  خدماته(ا) 
فريهالي، يتم إرسال بريد إلكتروني تلقائي إلعالمك، باإلضافة إلى ذلك، فإننا نبعث برسالة 
على مسنجر، و إذا فشلت الطريقتان، فسوف نرسل لك رسالة نصية قصيرة SMS. في حالة 
ما إذا كنت مشغوال مؤقتا، أو إذا كنت ترغب في أخذ إجازة، يمكنك الذهاب إلى حسابك، و 

وضع خدماتك كمعلقة:
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4. إحترام الطلبية و وقت الزبون: نرغب في إعطاء صورة جيدة عن العمل الحر الجزائري. إذا 
كان العمل الذي قمت بتسليمه ال يتوافق مع ما طلبه العميل، أو إذا تجاوزت الطلبية الوقت 
المتفق عليه، فقد يطلب الزبون استرداد األموال، و بالتالي قد ال يتم الدفع لك. لذلك من 

الضروري أن تكون صادقا مع الزبون منذ البداية حول كفاءتك و توفرك للعمل.

5. اإلستحقاق: تحتوي الصفحة الرئيسية على ما مجموعه 24 بطاقة  (24 خدمة، 3 لكل فئة). 
يريد فريهالي قبل كل شيء أن يرضي زبائنه بجودة خدمة مميزة، و هذا هو السبب في أن 
الرئيسية  الصفحة  في  مكان  لهم  سيكون  ذلك  يستحقون  الذين  الفريهالوز  و  الفريهالور 

(أقصى إمكانية لتسليط الضوء على خدماتك).
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الطريقة التي ستسمح بإخطارك آنيا

سيكون من المؤسف إذا كنت تبذل الكثير من الجهد في نشر خدمة جذابة للعمالء، ثم تفّوت 
رسائلهم عندما يتواصلون معك...

لذا قبل أن نعرض لك كيفية نشر خدمة مواتية للشراء من قبل الزبائن، و كيفية تخصيص ملفك 
الشخصي، سنوضح لك كيف ال تفوت أي رسالة.

"تلقي إشعارات البريد اإللكتروني على هاتفك الذكي"
إذا كنت تريد أن يتم إخطارك آنيا عندما يبعث لك أحد الزبائن رسالة، فإن أفضل طريقة هي تلقي 
إشعار عبر البريد اإللكتروني على هاتفك الذكي. إذ لم تكن تتلقى إخطارات عندما تتلقى رسائل 

إلكترونية جديدة، فإن هذا الفيديو التعليمي الصغير سيساعدك.

"أندرويد"  هاتف  على   GMAIL "جميل"  حساب  هي  و  تداوال،  األكثر  الحالة  سنأخذ  مالحظة: 
Android (اإلصدار 5.1.1). في الحاالت األخرى، فإن Google هو أفضل صديق لك.

:Gmail الخطوة 1: تأكد من أن هاتفك الذكي ال يمنع إشعارات

 

#1 إنتقل إلى إعدادات هاتفك 
الذكي

و  الصوت   » إلى  إنتقل   2#
 Sound &»  « اإلشعار 

« notification
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«إشعارات  إلى  إنتقل   3#
 App notifications »  «التطبيق

«

 » توقيف  الزر  أن  من  تأكد   5#
Block » غير مفّعل

#4 حدد تطبيق الرسائل الذي 
تستخدمه Gmail (أو غيره) 
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:Gmail الخطوة 2: تفعيل تلقي اإلشعارات على تطبيق

 

#1 إنتقل إلى تطبيق Gmail و 
الثالثة  األشرطة  على  انقر 

األفقية

#2 إنتقل إلى « اإلعدادات »  « 
« Settings

البريد  عنوان  نفس  حدد   3#
اإللكتروني الذي استخدمته عند 

التسجيل في فريهالي

 » زر  على  عالمة  ضع   4#
 « Notifications » « اإلخطارات

صغير  اختبار  بإجراء  قم 
أحد  مطالبة  طريق  عن 
بريد  بإرسال  أصدقائك 
إلكتروني إليك لمعرفة 

ما إذا كان يعمل أم ال.
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كيفية تخصيص الملف الشخصي لتعزيز فرصك في النجاح

يهدف هذا النص إلى توضيح كيفية إستغالل حسابك فريهالي ألقصى استفادة.
انقر على هذا الرابط للوصول إلى ملفك الشخصي و اتبع التعليمات بالتوازي:

Messenger 1. قم بتوصيل حسابك فريهالي مع مسنجر
بمجرد تنشيط هذا الخيار، ستسمح لنا بإعادة تنبيهك عبر مسنجر عندما تتلقى رسائل جديدة 

على فريهالي. جميل أليس كذلك؟ انقر هنا لمشاهدة الفيديو التعليمي.
 

2. رقم الهاتف
إذا لم يعد بإمكانك الوصول إلى اإلنترنت و لكنك مع ذلك ترغب في أن يتم إعالمك عندما 
يتصل بك أحد الزبائن، فإن الرسائل النصية القصيرة هي ما تحتاجه. اتبع اإلرشادات الثالثة 

لمعرفة كيف:
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أوال: أدخل رقم هاتفك.
ثانيا: تقوم بتأكيد رقم هاتفك عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة SMS تحتوي على إسم 

المستخدم.
ثالثا: يتم التحقق من رقم هاتفك!

3. الصورة الرمزية
من المعروف أن الصورة تساوي أكثر من 1000 كلمة. أضف صورة تمثلك:

4. السيرة الذاتية
الحياة، و كذلك  بالتحدث قليال عن نفسك، ما تفعله في  الذاتية"  "السيرة  يسمح لك حقل 

إعطاء فكرة للمستخدمين اآلخرين عن نفسك.

 



/https://www.freehali.com/payment-method
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5. واليتك و لغاتك
يمكنك أيضا تحديد اللغات التي تناسبك، لذلك سيعرف المستخدمون اآلخرون كيفية التواصل 

معك. باإلضافة إلى ذلك، يمكنك تحديد واليتك لمزيد من االنتماءات.

CCP 6. معلومات
و أخيرا! معلومات CCP الخاصة بك. أنقر على طرق الدفع، و امأل الحقول الالزمة.

مالحظة: لن تظهر تفاصيل CCP الخاصة بك إال لفريق فريهالي الذي يتكفل بالدفع للمستقلين.

ملفك الشخصي اكتمل اآلن! حان الوقت اآلن لنشر خدمتك األولى على فريهالي...
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كيفية نشر خدمة تجذب انتباه الزبائن
ما سيميز واحد / أكثر من الفريهالور(ز) الذي يحصل على عدة طلبات في اليوم و الباقي، هو 
زيادة  على  التي ستساعدك  األدوات  العديد من  فريهالي  لك  يقدم  المنشورة.  الخدمة  جودة 

فرصك في الحصول على طلبات.

انقر على هذا الرابط لنشر خدمتك األولى و اتبع التعليمات بالتوازي:
1/ الوصف:

وصف الخدمة بدون شك هو األداة األكثر أهمية التي ستسمح لك بإقناع الزبون بأن خدمتك هي 
الخيار المناسب له. استغلها عن طريق اإلجابة على األسئلة التي يطرحها العمالء بشكل متكرر:

أسئلة عامة
ما ھي المعلومات الالزمة التي يجب أن يوفرها لك الزبون بحيث يمكنك البدء في العمل   •

بأسرع ما يمكن؟ (إرشادات، ملفات ضرورية، توصيات...إلخ)
إذا لم يكن الزبون راضيا عن النتيجة، فهل توافق على تعديل أو تنقيح العمل؟ و إذا كان األمر   •

كذلك، فكم عدد التعديالت الممكنة؟
إذا واجه العميل مشكلة بعد اكتمال الطلب، فهل ستساعده؟  •

أسئلة إضافية تتعلق بفئات معينة:
إنشاء موقع إلكتروني:

هل اإلستضافة و حجز اسم النطاق متضمن في الطلب؟ (يمكنك أيضا عرض استضافة الموقع   •
و حجز اسم النطاق من خالل زيادة خدمة إضافية).

• ما هي لغات البرمجة التي سيتم تطوير الموقع بها؟

نص،  (إضافة  تقنية؟  معرفة  لديه  يكون  أن  دون  الموقع  تعديل  من  الزبون  سيتمكن  هل   •
صور...إلخ)

هل تقدم دليال قصيرا يساعد الزبون على معرفة كيفية إدارة الموقع؟  •
ما الميزات القاعدية التي سيحتويها الموقع؟  •

هل سيكون الموقع مستجيبا مع قياسات الشاشة المختلفة (الهاتف، الجهاز اللوحي...إلخ)؟  •
الرسومات و الجرافيك:

كم عدد اإلقتراحات التي ستعرضها على للعميل؟  •
كيف سيكون امتداد الملفات؟  •

• هل تصمم فقط؟ أو هل تضمن أيضا الطباعة و التوصيل عبر البريد؟ (إذا كانت اإلجابة بنعم، 
1000 نسخة مع  التوصيل: بسعر،  100 نسخة مع  زيادتها كخدمات إضافية، مثال:  فيمكنك 

التسليم: بسعر)
تطوير البرمجيات / تطبيقات الهاتف:

ما هي لغات البرمجة التي ستستخدمها؟  •
تحت أي منصة سيتم تشغيل التطبيق؟  •

• هل تقدم دليال قصيرا للزبون يتضمن الميزات الرئيسية و كيفية استخدامها؟

• هل تصميم التطبيق متضمن في الطلب؟
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الترجمة / التصحيح:
كم عدد الكلمات التي ستترجمها / تصححها بمقابل 2500 دج؟  •

ما أنواع الوثائق التي يمكنك معالجتها؟ (علمية، تقنية، ترفيهية، شعرية، كتب...إلخ)  •
  مقاالت و مدونات / كتابات و سيناريوهات:

الصحفية،  المقاالت  الرياضة،  الرفاهية،  (الصحة،  مقاالت؟  كتابة  يمكنك  مجاالت  أي  في   •
السياسة، الفن، التكنولوجيا...إلخ)

كم عدد المقاالت التي ستكتبها مقابل 2500 دج؟ و ألي حجم؟ (عدد الكلمات)  •
الفيديو و الصور المتحركة:

كيف ترى مهاراتك؟ (ضع روابط يوتيوب YouTube ألعمالك السابقة)  •
هل التسجيل الصوتي متضمن في الطلب؟  •

ما هو إمتداد الفيديو الذي سيكون عليه عند االنتهاء؟  •
هل يوجد نص الفيديو في الطلب؟  •

إدارة مواقع التواصل اإلجتماعي / إدارة صفحة، مجموعة فيسبوك:
كم من الوقت سوف تخصص لسعر الخدمة؟  •

ما هي اللغات التي ستستخدمها للرد على الرسائل و التعليقات و المنشورات؟  •

كم عدد المنشورات التي ستقوم بوضعها في اليوم / لكل شبكة اجتماعية؟  •
الذي يمكن  الجمهور  الصفحة، و عدد  أيضا استراتيجية تسويقية وفقا لطبيعة  هل تقترح   •

الوصول إليه؟

2/ السعر:
سيكون الثمن الذي ستعرضه هو ما سيتعين على الزبون دفعه. إذا كنت تشعر أنه ال يمكنك 
تثبيت السعر، فإن خدمتك ال تزال غير دقيقة بما يكفي. (تذكر الخوض في التفاصيل). إذا طلب 
الزبون مهمة محددة أكثر، فيمكنك حينئذ دعوته إلرسال طلب مخصص إليك بالسعر و الوقت 

المناسبين.

3/ الصور:
للسماح للزبائن من الحصول على نظرة عامة حول كفاءاتك، صور الخدمة (خاصة تلك التي تنتمي 
إلى فئة الرسومات و الجرافيك، البرمجة و المعلوماتية) يجب أن تحتوي على أمثلة عن أعمالك 

السابقة. 

4/ العنوان:
يجب أن يكون إسم الخدمة دقيقا قدر اإلمكان، و يجب أن ينتمي إلى فئة واحدة فقط. إذا كان 

لديك العديد من الكفاءات، يمكنك نشر العديد من الخدمات وفقا لذلك.  

5/ الخدمات اإلضافية:
الخدمات اإلضافية هي خدمات يقدمها المستقل باإلضافة إلى الخدمة األساسية بسعر إضافي يحدده 
المستقل. على سبيل المثال، إذا كانت الخدمة األساسية الخاصة بك هي تقديم اقتراحين للشعار، فقد 

تكون الخدمة اإلضافية كما يلي: 2000 دج مضافة على الثمن، و 5 اقتراحات للشعار.
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كيفية سحب أرباحك من فريهالي

لقد حصلت على أول طلب لك، و قمت بعمل رائع، فالزبون سعيد للغاية بالنتيجة، و يمنحك 5 
نجوم من أصل 5. يتم تعبئة رصيدك تلقائيا.

اآلن، هل تتساءل عن كيفية الحصول على أموالك التي جنيتها؟

انقر على الرابط التالي لبدء فيديو تعليمي حول كيفية تقديم طلب سحب من فريهالي.

https://youtu.be/mCT0RHbj26A

مالحظة: سنقوم بالدفع خالل 72 ساعة بعد طلب السحب. الحد األدنى للمبلغ المراد استخراجه 
هو 1000 دج.



https://www.freehali.com/faq/
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خاتمة
نجاحك على منصتنا هو نجاحنا. و هذا هو سبب بذلنا قصارى جهدنا لضمان تجربة ال تشوبها 

شائبة. األمر متروك لك للقيام بعمل جيد، و الحفاظ على سمعة ذات جودة.
نصيحة إضافية: بمجرد الموافقة على خدمتك، شاركها في مجموعات فيسبوك أين هناك زبائن 

محتملين يمكن أن تهمهم خدماتك.

إذا كان لديك أي أسئلة تجول في خاطرك، فيمكنك قراءة األسئلة المتكررة من خالل النقر هنا.
أو اتصل بنا على خدمة الدردشة اآلنية للموقع:

.contact@freehali.com :أو عن طريق البريد اإللكتروني على
9 م ما عدا  9 ص إلى الساعة  (كل يوم من الساعة  أو عن طريق الهاتف: 09 33 02 0656 

الجمعة)

فريهالي - فريالنس جزائريون للمقاولين و الوكاالت.
إنشاء ش.ذ.م.م فريهالي،

مكتب A1، طريق 01 شارع محمد بلوزداد، سيدي محمد، الجزائر.


