
اكسب المزید من المال مع روابط التتبع



 

جدول العرض
 ما ھو رابط التتبع؟ ●

الفرق بین روابط التتبع وكوبونات التتبع (أوفالین/ االسترداد/ اإلحالة )●
كیف تعمل؟●
مّیزات استخدام روابط التتبع ●
كیف تقوم بإنشاء رابط تتبع خاص بك؟●
ما ھو الرابط الذكي (الرابط العمیق)؟●
كیف تقوم بإنشاء رابط ذكي؟●
أین تقوم بترویج روابط التتبع/ الذكیة الخاصة بك:●

السوشیال میدیا ○
الموقع○



 

ما ھو رابط التتبع (رابط االفلییت)؟
روابط التتبع ھي روابط فریدة ُتسّجل حركة الزیارات التي ترسلھا إلى  موقع المعلن.

یحتوي كل رابط على ُمعّرف َعــرب كــلیكس الخاص بك وُیسجل ادائك ومبیعاتك من خالل رابطك.

رابطك الذكي:
https://go.arabclicks.com/aff_c?offer_id=X&aff_id=XXXX

# ID عرض # ID  أفلییت



 

الفرق بین روابط التتبع وكوبونات التتبع

كوبونات التتبع (كوبونات االسترداد/ أوفالین/ اإلحالة)- وھي 
رموز كوبونات حصریة مرتبطة بأفلییت ُمحّدد. ھذه الكوبونات 
تتتّبع المبیعات باستخدام رمز الخصم الشخصي الخاص بك - ال 

حاجة لرابط تتبع.

كوبونات اوفالین مثالیة لمشاركتھا عبر السوشیال میدیا حیث ال 
تتطلّب مشاركتھا مع روابط خارجیة.

من الجدیر بالذكر أّن كل من انستغرام, فیسبوك وتویتر ال 
یفضلون المنشورات التي توجھ وترسل المتابعین خارج قنواتھم.

تقاریر محدودة✖ عروض محدودة✖

https://emojipedia.org/multiply/
https://emojipedia.org/multiply/


 

كیف تعمل؟
یتم تتبع كل عملیة شراء یقوم بھا 

متابعیك بواسطة رابط فرید مرتبط 
بملّفك الشخصي.

ستحصل على عمولة على كل شروة 
تتم باستخدام رابطك! ��

 ًیشارك األفلییت رابطا عبر موقعھ أو قنواتھ
على السوشیال میدیا

یتم تتبع التحویالت
 من خالل الرابط

 یحصل األفلییت على عمولة على كل
شروة

نقرات العمالء
والتحویالت 



6  أسباب تجعلك تستخدم 
 روابط التتبع



 

معطیات ُمفّصلة1.
باستخدام روابط التتبع یتم جمع المعطیات كلھا,  والتي یمكنك مراجعتھا في تقریر األداء 

الخاص بك, یمكن أن یساعد تحلیل المعطیات مثل معدل التحویل, أداء اإلعالنات, جھاز 

 وموقع المستخدم على التخطیط لحمالت ترویجیة أكثر فعالیة. 



 

المزید من العروض لترویجھا2.
مجموعة واسعة من العروض ستكون ُمتاحة لك وُتمكنك 

كسب المزید من المال.

بعض أشھر العالمات التجاریة تعمل فقط مع روابط 

التتبع.

 نصیحة - العدید من رموز الخصم الحصریة تعمل 

فقط مع روابط التتبع.

��



 

ضاعف % التحویالت باستخدام الروابط الذكیة (العمیقة)3.

الروابط الذكیة - ُتمّكُنك من إنشاء روابط تتبع لمنتجات فردیة أو صفحة معینة في موقع المعلن. بدال من 
روابط التتبع الّتي ترسل إلى الصفحة الرئیسیة, یمكنك إنشاء روابط مباشرة لمنتجاتك الُمفضلة. ھذا سیؤدي 

إلى تقصیر طریق الزائر في الموقع وُیحّسن من التحویالت.

Home Page Deals Page Product Page



 

اكسب المزید من المال مع الكوكیز4.
یتم الدفع لك من خالل روابط التتبع على كل عملیة بیع تّمت في فترة تعریف االرتباط الّتي یقررھا المعلن.

ن في كمبیوتر المستخِدم عبَر ُمَتَصّفح اإلنترنت الّذي  الكوكیز -  ملف صغیر من البیانات ُترَسل من الموقع وُتَخزَّ

یستخدمھ. ملّف تعریف االرتباط أو سجّل التتبُّع یقوم بتخزین معلومات حول المستخِدم كتفضیالِتِھ، معلومات حول 

الّتسجیل الّذي یقوم بھ، ومحتویات عربة الّتسّوق الخاّصة بھ.

عندما یقوم أحد المستخدمین بدخول موقعك والّضغط على رابط األفلییت، ُیزَرع ملّف تعریف االرتباط داخل 

متصّفِحھ، ووظیفُتھ تذكُّر الّرابط الّذي قام الّزائر بالّضغط علیھ. إذا قام الّزائر بمغادرة موقعك وعاد الحًقا لیقوم 

بعملّیة شراء فما زلت ستنال نصیبك منھا وتحصل على العمولة.

على سبیل المثال, إذا كانت مدة تعریف االرتباط 10 أیام, وقام أحدھم بالضغط على رابط التتبع الخاص بك, 

ستكسب عمولة على أي شروة یقوم بھا في غضون 10  أیام من النقرة األصلیة.

🍪



 

اكسب المزید مع إعالنات الرایة  (البانر)5.
استخدم إعالنات البانر مع رابط أفلییت على 

موقعك لُتبقي محتوى موقعك قّیم وخالي من 

الترویج. وضع حمالتك واعالناتك التسویقیة جانبا 

ُیمكن أن یجعل التواصل مع متابعیك أكثر 

مصداقیة.

االفضل من ذلك, من الممكن ان تتحّسن 

المجموعات االعالنیة تلقائیا من خالل األرباح 

وعدد الزیارات.

تعّلم المزید: الدلیل

عرض البنرات

إنشاء مجموعات إعالنیة

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks-Publishers-AdGroupsTutorial_Arabic.pdf


 

اكسب المزید مع الھایبر لینك6.
تمنح الروابط التشعبیة - الھایبر لینك الّتي یتم تتّبعھا عبر المحتوى 

الخاص بك فَُرص أكبر لزیادة مدى وصولك, مبیعاتك وارباحك.



كیفیة انشاء روابط تتبع 



 

العثور على عروض روابط التتبع

 Offers > All اختر
 Offers

اختر  معلن من 
العالمات التجاریة 

المفضلة لدیك

تجّنب العروض الُمسّماه 
"عرض كوبون" روابط 

التتبع غیر متاحة لھذه 
العروض.

تصّفح  العدید من
العالمات التجاریة

المفضلة لدى الجمیع



 

2# اختیار  عروض روابط التتبع

یمكنك التصفیة واالختیار 
حسب الكلمات المفتاحیة, 

الفئات, البلد والدفعات.
  اضغط على اسم المعلن 

لمراجعة الصفحة الرئیسیة.

اضغط على اسم المعلن لتتبع 
الروابط وتفاصیل العرض. 



 

احصل على روابط التتبع - تحّقق من الشروط واالحكام

قبل الترویح ألي عرض 
علیك الموافقة على شروط 

وأحكام المعلن

 ,Description اسفل
سترى الشروط واالحكام

Terms & Conditions

ستجد أیضا معلومات عن 
السوق الُمستھدف ونسبة 

العمولة ومدة تعریف 
االرتباط.



 

احصل على روابط التتبع - الموافقة على الشروط واالحكام

قبل الحصول على الرابط 
الخاص بك. یجب علیك 

الموافقة على شروط وأحكام 
المعلن.

للموافقة - مّرر إلى أسفل 
واضغط على:



 

احصل على روابط تتبع - اطلب الموافقة
تتطلب بعض العروض 

طلب الموافقة قبل الحصول 
على رابط التتبع.

اضغط على: 

نصیحة - أكمل تفاصیل 
ملفك الشخصي على َعــرب 

كــلیكس لتسریع عملیة 
الموافقة. 

💡



 

احصل على روابط تتبع
بمجرد الموافقة, شارك  روابط التتبع لتسجیل مشتریات متابعیك.

انسخ رابطك من المربع 
الرمادي اسفل

Your Tracking Link

یمكنك اختیار أي صفحات 
ھبوط ترغب بترویجھا 

إلنشاء رابط ذكي (رابط 
عمیق)

 

نصیحة  - أضف عوامل 
تتبع لتحدید المصادر 

والحمالت.

💡



كیفیة انشاء وترویج الروابط الذكیة 



 

كیفیة انشاء روابط ذكیة
لدیك خیارین: 

ُمولّد رابط ذكي - جدید!1.

صفحة عرض المعلن2.



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر
 Tools > SmartLink 

Generator



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر العرض
الذي ترغب
 بالترویج لھ

☝ یمكنك إنشاء
 روابط ذكیة فقط 

للعروض الخاصة بك, 
 الُمصادق علیھا. 



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختر منتجا أو صفحة 
من موقع المعلن



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

انسخ رابط المنتج



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

انسخ  حتى 50 رابطا في 
المربع الُمشار إلیھ - رابط في 

كل سطر. 

 SubID اختیاري - أضف💡
إلنشاء tag - وسم فرید من 

نوعھ لھذه الروابط



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي

اختیاري - 
حّدد المربع  لتقصیر رابطك 

الذكي. 

 Create‘ -  اضغط على زر
’(SmartLink(s



 

استخدام ُموّلد رابط ذكي
ھنیئا لك -

رابطك الذكي جاھز!

اآلن یمكنك  إرسالھا, 
نشرھا, تغریدھا 

ومشاركتھا  في كل 
مكان!



 

صفحات عروض المعلنین لألفلییت 

سّجل دخولك  على 
َعــرب كــلیكس

اختر
Offers>All Offers 

راجع
عروض عرب كلیكس 

الحصریة واختر العرض 
الذي ترغب في الترویج 

لھ. 



 

إنشاء رابطك الذكي

اختر 
”Add Deep Link“
" أضف رابطا عمیقا"



 

إنشاء الرابط الذكي

الصق رابط المنتج 1.
الخاص بك في شباك 

 ”Add Deep Link“

اضغط على +1.
 

 انسخ رابطك من شباك 2.
 Your Tracking“

 ”Link

 

1

2

3



 

قم بإنشاء رابطك الذكي -  رابط قصیر

لتقصیر الرابط الذكي
اضغط على

 ”Generate TinyURL“ 



 

قم بإنشاء رابطك الذكي

مالحظة: 
قد یستغرق 20  دقیقة لتفعیل 

رابطك.

رابطك الذكي القصیر 
جاھز االستخدام

اآلن یمكنك إرسالھ 
وتغریده ونشره 

ومشاركتھ في أي 
مكان!

 



 

رّوج رابطك الذكي - اكسب المال على كل شروة!

أضف الرابط الذكي إلى 
المحتوى الخاص بك. 
عندما ینقر شخص ما 

ویشتري,  تحصل على 
المال.

مثال: 
اضف رابطك الذكي لوصف 

الفیدیو



 

رّوج رابطك الذكي - اكسب المال على كل شروة!

أضف الرابط الذكي إلى المحتوى الخاص 
 بك. عندما ینقر شخص ما ویشتري, 

تحصل على المال.

مثال: 
أدخل رابطك الذكي خلف الدعوة 

CTA - التخاذ إجراء



 

العبھا بقوة...



لدیك أسئلة؟
  

انضم إلى  مجموعتنا
قم بزیارة مركز الدعم

  أو تواصل معنا 

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

