
كــلیكس َعــَرب
للُمبتدئ تعلیمي برنامج الُمعلنون



للُمعلنین كــلیكس َعــَرب على المّیزات ألھم أساسي عرض

للُمعلن األول العرض
الخاّصة ُعروضك ُمراجعة

عرضجدید إنشاء
عام التصمیمات تحمیل
رمز التصمیمات تحمیل
الھبوط صفحات تحمیل

الُمعلن تقاریر
یومي○ تقریر
ساعة○ كل تقریر
الھاتف○ إحصائیات
العروض○ تقریر
المالي○ التحویل تقریر

الُمبتدئ للُمعلِن تعلیمي برنامج



للمعلن المعروضة األولى الصفحة
على العثور ھنا ُیمكنك الدخول تسجیل عند ستراھا صفحة أول وھي كــلیكس َعــرب لِــ الرئیسیة صفحتك ھي النافذة ھذه

أھمیة األكثر معطیاتك جمیع

وروابط تقاریر

المعطیات و األرباح إحصائیات

الحساب مجموع

الحساب مدیر تفاصیل



الخاصة ُعــروضك ُمراجعة
واحد مكان في ذلك كل والسابقة الحالیة عروضك جمیع العروض صفحة لك ستعرض

العروض صفحة إلى اذھب
الحالة العروضحسب بتصنیف قُـــم

مؤقًتا متوقف االنتظار قید نشط العروض جمیع
التاریخ العرضحسب على العثور



الخاصة ُعــروضك ُمراجعة
العرض تفاصیل بمراجعة وقُم العرض إسم على اضغط

العرض○ تفاصیل
وصف○
التكلفة○
والمزید○

تغییرات إجراء ُیمكن ال ُمالحظة
التواصل ُیرجى َنِشط عرٍض على
أجل الخاصمن حسابك مدیر مع

تغییر أي إجراء



جدید َعـــرض إنشـــاء
الّتالي فعل ُیمكنك األفلییت لِــ القائمة في إدراجھ ُترید جدید عرض لدیك یكون عندما

العروض صفحة إلى اذھب
المعروضة الخدمة أو الُمنتج تفاصیل أدخل

الوصف○ االسم
تتّبع○ دون ُمراجعة
التتبع○ مع عرض

والمزید والنقرات الظھور مّرات لعدد
العرض لھذا اإلجراءات من

ُمتاحة○ عوامل
الصالحیة○ انتھاء تاریخ
والمبالغ○ المدفوعات األرباح

البیكسل تحویل عرض َضــع
بك الخاص العرض اختبر

العرضالحًقا تفاصیل جمیع حذف أو تعدیل ُیمكن مالحظة



عــام
لعروضك للترویج استخدامھا من األفلییت ُتمّكن الّتي واإلعالنات الصور ملّفات لتحمیل القسم ھذا استخدم

العروض صفحة إلى إذھب
على اضغط

المناسب العرض اختر
التصمیم نوع اختر

○
○
○
○
○
○



الشائعة اإلبداعیة الملّفات أحجام
بیكسل○ بیكسل حجم
بیكسل○ بیكسل حجم
بیكسل○ بیكسل حجم
بیكسل○ بیكسل حجم

خطأ سُتعتبر ذلك من األكبر الملفات فقط میجابایت إلى حجمھا یصل الّتي الملفات قبول التحمیل ألداة ُیمكن ُمالحظة
ُتقبل ولن

عــام



كود
التالي فعل ُیمكنك مصدر من ترویجّیة مواد تحمیل ترید عندما

تصمیم اضافة اإلبداعیة الملفات العروض صفحة إلى إذھب
اعالن الملف نوع اختر عرض اختر

التصمیم ملف بتحمیل وقُــم الحجم االسم أضف
رابط إنشاء یتم بك الخاص



المطلوب كود الّرمز مربع في الّتالي الكود الصق

″

كالّتالي● سیبدو بك الخاص النھائي رمز

″
″ ″

كود● رمز من للتحقُق الّتالي ُمحرر استخدام ُیمكنك
●

كود

https://htmledit.squarefree.com/


الھبوط صفحة تحمیل
لعرضك للترویج استخدامھا االفلییت لِــ ُیمكن الھبوط صفحة إلضافة الّتالیة الخطوات اتبع

العروض صفحة إلى اذھب
تعدیلھ ُترید الّذي العرض على اضغط

أضف على اضغط قسم في



التتّبع عوامل ذلك في بما وعرض عنوان بمراجعة قُــم االسم أضف

الھبوط صفحة لحفظ أضف زر على إضغط

الھبوط صفحة تحمیل



الُمعلن تقاریر
التقاریر قائمة في تظھر ُمختلفة ُمسبقة تقاریر عد كــلیكس َعــَرب لك تعرض

یومي تقریر

ساعة كل تقریر

الھاتف إحصائیات
العروض تقریر

المالي التحویل تقریر



بیومھ یوم كل الشبكة إحصائیات ویوفر أیام آخر ُمعطیات التقریر ھذا یعرض

اختر● الخانة في

الھبوط صفحات بین للمقارنة

نسبة● المالیة التحویالت النقرات عدد شاھد

التجاریة عالمتك حمالت تكلفة أو التحویالت

زمنًیا اطاًرا اختر

على اضغط

یومي تقریر الُمعلن تقاریر



ساعة كل زمنیة فترات إلى ُمقّسمة للشبكة الیومیة اإلحصائیات التقریر ھذا یعرض

اختر● الخانة في

الھبوط صفحات بین للمقارنة

نسبة● المالیة التحویالت النقرات عدد مشاھدة

التجاریة عالمتك حمالت تكلفة أو التحویالت

زمنًیا اطاًرا اختر

على اضغط

ساعة كل تقریر الُمعلن تقاریر



موقعك إلى تصل الّتي الُمصنعة والشركات الھواتف ماركات التقریر ھذا لك یوضح

ُمتاحة ُمعطیات نقاط

التشغیل نظام اسم

التشغیل نظام إصدار

الجھاز ماركة

الجھاز نوع

الھاتف شبكة

الھاتف إحصائیات الُمعلن تقاریر



العرض حسب ویعرضھا اخترتھا الّتي الزمنیة الفترات في ُمعطیات التقریر ھذا یمنحك

نسبة● المالیة التحویالت النقرات عدد مشاھدة

التجاریة عالمتك حمالت تكلفة أو التحویالت

زمنًیا اطاًرا اختر

على اضغط

العروض تقریر الُمعلن تقاریر



بك الخاصة المالیة للتحویالت شاملة بقائمة التقریر ھذا یزودك

المالیة● التحویالت عرض بھا ترید الّتي الطریق اختیار ُیمكنك
اختر الخانة في

الوقت○ التاریخ
○
○
○
○
○
○

المالي التحویل تقریر الُمعلن تقاریر



أسئلة؟ لدیك

الدعم مركز بزیارة قم
معنا تواصل أو

https://www.arabclicks.com/support/
https://e.arabclicks.com/ac-support-form-en-0

