
دلیل تطبیق عرب كلیكس
أدوات أفلییت متقّدمة لربح المال عبر الموبایل! 

مستعّد؟ فلنبدأ...



 

في ھذا الّدلیل، سوف تتعّلم عن:
لوحة التحّكم والمراقبة●

شریط التنّقل●

أنواع عروض التتّبع●

المواَفقة/المصاَدقة على العرض●

اخَتر عرًضا●

العثور على جمیع الكوبونات●

البحث عن العروض ●

تقدیم طلب للحصول على عرض●

عروضي ●

مولِّد الرابط الذكي ●

 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

أنشئ تقاریر مخصَّصة ●

األسئلة الشائعة ●



 

كیف یعمل تطبیق عرب كلیكس؟

األفلییت یختار عرًضا 
لترویجھ

العمالء یقومون بعملیات شرائیة عبر 
منشور العرض الذي شاركھ األفلییت

المعلِن یدفع لألفلییت عمولة على كل عملیة 
شرائیة ناجحة تتّم عبر عرب كلیكس

األفلییت یشارك العرض 
في قنواتھ



 

م والمراقبة في تطبیق عرب كلیكس لوحة التحكُّ
إلیك أھّم المّیزات التي ستجدھا في الصفحة الرئیسیة في التطبیق

لعرض المزید من العروض في فئة معّینة، اضغط "عرض الكل"!

البحث عن العروض والكوبونات - ابحث عن المتجر أو المنتج اللذین ترغب في ترویجھما.●

الدفعات المواَفق علیھا - التحویالت التي تّم التحّقق منھا.●

الدفعات المعّلقة - التحویالت التي ما زالت قید المراجعة وتنتظر مصادقة المعلِن علیھا. اضغط على ●

"تفاصیل أكثر" لتكتشف "مّدة الموافقة" الخاصة بكل عرض.

عروض جدیدة - عروض أُضیفت حدیًثا لـ عرب كلیكس.●

الكوبونات وعروض الصفقات - اكتشف الكوبونات وعروض الصفقات الحصریة.●

جمیع العروض - اكتشف جمیع عروض عرب كلیكس (الكوبونات والروابط).●

عروضي - عروض الكوبونات والروابط التي قّدمَت طلًبا للحصول علیھا، وحاالت المواَفقة علیھا.●

ُمولِّد الرابط الذكي - أنشئ روابط تتّبع ذكّیة خاصة بك بـ 3 خطوات بسیطة فقط!●



 

شریط التنّقل

الصفحة الرئیسیة / لوحة التحّكم والمراقبة - صفحة العروض الرئیسیة - اكتشف 
العروض الجدیدة، الكوبونات وعروض الصفقات والمزید…

عروضي - عروض الكوبونات والروابط التي قّدمَت طلًبا للحصول علیھا، وحاالت 
المواَفقة علیھا.

رصیدي - اكتشف أداءك ودفعاتك المستحّقة حسب العرض.

المزید - األسئلة الشائعة، مولِّد الرابط الذكي، اخَتر اللغة، تواصل معنا، تسجیل الخروج 
من التطبیق.



 

ما ھي أنواع العروض المتوّفرة في تطبیق عرب كلیكس؟

كوبونات التتّبع - شارك رموز الخصم الشخصیة مع متابعیك لتكسب عمولة في كل مّرة یتم فیھا استخدام كود 
الخصم الخاص بك. جمیع كوبونات التتّبع تستوجب مراجعة حركة الزیارات في قناتك (Traffic) قبل أن تتمّكن 

من الحصول علیھا. 

جمیع روابط التتّبع - رابط فرید، یشتمل على ُمَعّرف عرب كلیكس (ArabClicks ID) الخاص بك، یتتّبع ویوّثق 
العملیات الشرائیة (المبیعات) التي تحیلُھا/ترسلھا إلى المعلِن.

رابط تتّبع + رمز ترویجي - رموز خصم یجب مشاركتھا مع رابط تتّبع كي یتّم تتّبع التحویالت وتوثیقھا.

ھنالك ثالثة أنواع رئیسیة من العروض التي یمكنك من خاللھا كسب المال عبر تطبیق عرب كلیكس:



 

المواَفقة/الُمصاَدقة على العرض

بعض عروض عرب كلیكس تستوجب المواَفقة علیھا قبل أن تتمّكن من 
ترویجھا.

انظر قائمة جمیع العروض التي تتطلّب المواَفقة علیھا: جمیع العروض ●
← یتطّلب الموافقة ← نعم (الموافقة مطلوبة).

انظر قائمة جمیع العروض المفتوحة (الُمتاحة لالستخدام سلًفا): جمیع ●
العروض ← یتطّلب الموافقة ← ال (الموافقة غیر مطلوبة).



 

كیف تعثر على العرض األمثل لك؟
ما ھي خطواتك القادمة؟ بدایًة، اعثر على العرض األمثل لك!

اختر عرًضا ذا عمولة عالیة - وذلك ألّن ھدفك ھو كسب المال!1.

رّوج العالمات التجاریة التي تثیر اھتمام متابعیك - المنطقة الجغرافیة، الفئة، المنتجات...2.

اسَتِعن بـِ تقییمات العرض - التقییم یرتكز على التجربة الشخصیة للمسّوقین بالعمولة في عرب كلیكس مع ھذه العالمات 3.
التجاریة. رتِّب حسب ← تقییم العرض. (صفحة "جمیع العروض")

ابحث عن ملصق/شارة "عرض ممّیز" - ھذه ُتشیر إلى قائمة خاصة من أفضل عروض عرب كلیكس تحقیًقا للتحویالت!4.

َحلِّل موقع المعلِن - واجھة المستخدم، جودة المنتجات، اللغة، سیاسة الشحن والتوصیل، حجم حركة الزیارات...5.

راجع شروط الدفع لدى المعلِن - مّدة المواَفقة / الرفض.6.



 
في "الصفحة الرئیسیة"، اختر الكوبونات وعروض الصفقات ← عرض الكل.

اضغط على أیقونة القِْمع على یسار "تصفیة حسب" ←1.
الدولة | الفئة | نوع العمولة | یتطّلب الموافقة

اضغط على القائمة المنسدلة بعنوان "نوع العرض" كي تختار ←2.
رموز ترویجیة | رموز تتّبع | عروض صفقات

في الزاویة الیمنى یمكنك ترتیب العروض حسب ←3.
الشعبّیة | األبجدیة (أ - ي) | تاریخ االنتھاء | العمولة | األحدث

عرض جمیع الكوبونات
اعثر على أحدث التخفیضات الحصریة ورموز الخصم ألفضل المعلِنین لدینا:



 
في "الصفحة الرئیسیة"، اختر جمیع العروض ← عرض الكل.

اضغط على أیقونة القِْمع على یسار "تصفیة حسب" ←1.
الدولة | الفئة | العمولة | التتّبع | یتطّلب الموافقة

اضغط على القائمة المنسدلة بعنوان "نوع العرض" كي تختار ←2.
كوبونات أو روابط

في الزاویة الیمنى یمكنك ترتیب العروض حسب ←3.
تقییم العرض | الشعبّیة | األحدث | العمولة | االسم

عرض جمیع العروض
ابحث عن جمیع عروض عرب كلیكس - في مكان واحد:



 

عند اختیارك عرًضا ما:●
اضغط على الزر األخضر لتطلَب رابًطا!○
اضغط على الزر األزرق لتطلَب رمًزا/كود.○

راجع شروط وأحكام العرض (المعلِن) ووافق علیھا من خالل الضغط على "أوافق على شروط وأحكام ●
المعلِن"

في حال كان العرض ال یتطّلب المواَفقة علیھ - انسخ الرابط وشاركھ في قناتك.●

في حال كان العرض یتطّلب المواَفقة علیھ، تحّقق من البرید الوارد في بریدك اإللكتروني - ستتلّقى ●
رسالة بجمیع المستجّدات حول الطلب!

قُم بتحدیث التطبیق الحًقا ثّم تحّقق من قسم "عروضي" وحالة الطلب الذي قّدمتھ.●

* بناًء على حالة المواَفقة على العرض الذي قّدمتھ ونوع العرض، فإّنك قد تصادف األزرار التالیة: اطلب الكود، اطلب 
الرابط، اعرض الرابط، اعرض الكود الخاص بي، اطلب الرابط + الكود، اعرض الكود + الرابط أو اعرض الكوبون.

م طلًبا للحصول على العرض َقدِّ



 

عروضي
ابحث عن جمیع عروض عرب كلیكس - في مكان واحد:

اكتشف جمیع عروض عرب كلیكس الخاصة بك - وجمیع حاالت المواَفقة علیھم.

ا الحصول على الروابط و/أو الرموز عبر ھذه الصفحة! یمكنك أیًضً



 
القائمة الرئیسیة ← المزید ← مولِّد الرابط الذكي

1) اخَتر عرض رابط تتّبع تّمت المواَفقة علیھ
2) انسخ/ألصق عناوین URL لصفحات المنتجات/الخدمات من موقع المعلِن (حّتى 50 رابًطا)

ا (SubID) في حال رغبت في تتّبع حمالتك الشخصیة ًفا فرعّیً 3) أدِخل معرِّ

ر رابطي الذكي (روابطي الذكّیة)" في حال رغبَت في ذلك! ال تنَس أن تضغط على "قصِّ

اآلن، اضغط "أنشئ الرابط الذكي"!

مولِّد الرابط الذكّي
أنشئ روابط تتّبع لصفحات المنتجات/الخدمات في موقع المعلِن التي 

ترغب في ترویجھا!



 
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



 

س: متى یتّم التحّقق والمصاَدقة من عموالتي؟

جـ: مّدة المصادقة التي یستغرقھا المعلِن للمصادقة على العموالت تختلف بین معلِن وآخر. تحّقق من تفاصیل كل عرض: اضغط "تفاصیل أكثر" ← "مّدة المواَفقة".

س: متى یتّم الدفع لي؟

جـ: تتّم معالجة الدفوعات مّرة في الشھر. یتم الدفع لك بعد مصاَدقة المعلِن على التحویالت التي حّققتھا وتحویلھ األموال إلینا. یمكنك رؤیة جمیع الدفعات ومراجعة تفاصیلھا 
في بوابة/بورتال الدفع الخاصة بك، حیث بإمكانك أیًضا تتّبع جمیع دفعاتك السابقة أو المستقبلیة.

س: كیف یتّم الدفع لي؟

جـ: یمكنك االختیار من بین خیارات الدفع المتوفرة: باي بال (PayPal)، اإلیداع المباشر، الحوالة المصرفیة. ُیرجى االنتباه إلى أن خیارات الدفع لدینا ال تشمل ویسترن 
یونیون أو بایونیر.

س: ھل ھنالك حد أدنى یجب أن أحّققھ كي یتّم الدفع لي؟

جـ: نعم، یتوّجب علیك أن تجني 100$ من العموالت الُمصادق علیھا كي تتمّكن من تسلّم الدفعة األولى. عندھا، ستتلّقى مّنا عبر البرید اإللكتروني دعوة شخصیة للتسجیل في 
نظام الدفع تیبالتي Tipalti الخاص بنا. أّما إلى حین تحقیقك أّول 100$، فإّن أرباحك سُتضاف إلى رصیدك الشخصي.

س: ما ھي وتیرة تحدیث تقاریر األرباح الخاصة بي؟

جـ: یتم تحدیث تقاریر عرب كلیكس في الزمن الحقیقي فوَر تسلّمنا البیانات من المعلِن. لالّطالع على حاالت دفعاتك المحّدثة اذھب إلى بورتال/بوابة الدفع الخاص بك!

األسئلة الشائعة

https://storage.cloud.google.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks-Payment-Portal-AR.pdf
https://storage.cloud.google.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks-Payment-Portal-AR.pdf


 

س: ما ھي عروض عرب كلیكس األكثر إدراًرا لألرباح؟

جـ: في صفحة "جمیع العروض:، ابحث عن المعلِنین الموسومین بشارة/ُملصق "عرض ممّیز".

س: كیف یمكنني تقدیم طلب للحصول على كوبون تتّبع شخصي؟

جـ: في صفحة "جمیع العروض" أو صفحة "أفضل عروض الصفقات والكوبونات"، اضغط "اطلب الكود".

س: كم تستغرق المصاَدقة على الكوبون / العرض الذي تقّدمت بطلِبھ؟

جـ: في حال كنت تستوفي متطلبات العرض الذي طلبتھ، سُیرسل إلیك بریٌد إلكترونيٌّ یشتمل على الكود الخاص بك خالل 5 أیام عمل. لتسریع العملیة قدر 
اإلمكان، احرص على أن تكون تفاصیل حسابك صحیحة وصالحة، إضافًة إلى إجابة جمیع األسئلة التي یرسلھا إلیك فریقنا الخاص عبر البرید اإللكتروني.

األسئلة الشائعة



أسئلة أو استفسارات؟
  

من فضلك، تواصل مع مدیر حسابك!


