
تقاریر تطبیق عرب كلیكس
اكتشف وتحّقق من أرباحك في الزمن الحقیقي



 

في ھذا الدلیل اإلرشادي حول التقاریر، ستكتشف وتتعلّم:
ما ھي تقاریر عرب كلیكس وكیف تعثر علیھا؟●

تعّرف على مبنى ومّیزات تقاریر عرب كلیكس ●

حّدد أو عّدل النطاق الزمني للتقریر الخاص بك ●

رّتب واستعرض بیانات التقریر الخاص بك●

خصِّص تقاریرك ●



 
عند بدء العمل مع تطبیق عرب كلیكس، ال شّك سترغب في تتّبع النقرات، التحویالت 

والعموالت التي حّققتھا – یمكنك القیام بذلك بشكل احترافّي باستخدام تقاریر تطبیق 
عرب كلیكس.

ستتمّكن باستخدام تقاریر تطبیق عرب كلیكس من ترتیب واستعراض جمیع بیاناتك 
َصة مع إمكانّیة  وفًقا للـ العرض، الكوبون أو التاریخ – أو إنشاء تقاریر مخصَّ

االستعانة بإعدادات متقّدمة.

للعثور على التقاریر الخاصة بك >
سّجل دخولك في التطبیق، ثّم انظر قائمة التنّقل الرئیسیة أسفل الشاشة – ثم انقر فوق 

"التقاریر". یمكنك الوصول إلى التقاریر من أي صفحة في التطبیق.

ما ھي تقاریر تطبیق عرب كلیكس؟



ة مسبًقا أو 1.  النطاق الزمني/نطاق التاریخ: اختر أحد النطاقات الزمنیة من الخیارات المعدَّ

قُم بتحدیده/تخصیصھ بنفسك!

العموالت المواَفق علیھا: األرباح التي صوِدَق علیھا والتي ُینتظر تحویلھا إلیك.2.

العموالت المعّلقة: عموالت تنتظر ُمصادقة المعلن علیھا.3.

التغییر: ُیقاس بالنسبة المئویة، وُیشیر إلى مدى ارتفاع أو انخفاض أرباحك مقارنًة بالفترة 4.

السابقة.

عرض مفّصل: یتّم ھنا عرض بیاناتك بالتفصیل مرّتبًة وفًقا للـ العرض، الكوبون أو 5.

التاریخ.

تعّرف على مبنى ومّیزات تقاریر عرب كلیكس
في صفحة "التقاریر" – اكتشف واستعرض جمیع البیانات األساسیة الخاصة بك:



 

اخَتر أحد النطاقات الزمنیة المعّدة مسبًقا، وھي فیما یلي:

الیوم●

البارحة●

قبل أسبوع●

ھذا الشھر●

آخر 7 أیام●

آخر 30 یوًما●

آخر 3 أشھر●

أو استخدم أداة تحدید النطاقات الزمنّیة إلنشاء تقاریر مخّصصة في نطاق التواریخ الذي تریده.

حّدد أو عّدل النطاق الزمني للتقریر الخاص بك



 
مّرر لألسفل حّتى قسم "العرض المفّصل" لترتیب وعرض بیاناتك وفًقا لعوامل 

تصفیة محّددة مسبًقا:

العرض أو الكوبون - سیتّم عرض بیاناتك وفًقا للـ العالمات التجاریة ●

(الماركات) والكوبونات األفضل أداًء أّوًال.

التاریخ یعرض لك جمیع بیاناتك أدائك بترتیب زمنّي متسلسل من األحدث إلى ●

األقدم.

مع كّل عامل من عوامل التصفیة أعاله ستتمّكن من استعراض العموالت المواَفق 

علیھا والعموالت المعلّقة، التحویالت و- التغییر.

رّتب واستعرض بیانات التقریر الخاص بك



 
د النطاق الزمنّي – النطاق الزمني االفتراضي ھو آخر 30 یوًما.1. حدِّ

اختر من بین الحقول المختلفة التي توّد شمَلھا وعرضھا في تقریرك.2.

مثًال: اسم العرض، النقرات، التحویالت وغیرھا الكثیر!

استخدم الفالتر (عوامل التصفیة) لتخصیص عرض بیاناتك وفًقا للـ العرض، 3.

الدولة، الحالة و- المعّرف الفرعي SubID وفالتر أخرى...

قُم بحفظ نموذج التقریر الذي أنشأتھ كي تتمّكن من إنشائھ بسرعة في المرة 4.

القادمة.

یمكنك حفظ حّتى 3 نماذج تقاریر مخّصصة – علیك فقط الضغط على "حفظ 

النموذج" !

ًصا أنشئ تقریًرا مخصَّ



أسئلة أو استفسارات؟
 

انضم إلى مجموعتنا الرسمیة على فیسبوك
قُم بزیارة مركز الدعم عرب كلیكس

 أو تواصل معنا

https://www.facebook.com/groups/ArabClicks/
https://www.arabclicks.com/ar/support/
https://e.arabclicks.com/ac-support-form-en-0

