
العمل مع كوبونات التتّبع
(رموز أوفالین/ االسترداد/ اإلحالة)



 

كیفیة استخدام كوبونات التتّبع 
(رموز أوفالین/ االسترداد/ اإلحالة)

في ھذا الّدلیل، سوف تتعلّم كیف: 

1. العمل مع أكواد التتّبع
2. قُم بتتّبع أرباحك بواسطة تقریر الكوبونات



 

كیف تتّم العملیة؟

كوبون التتّبع ھو رمز خصم حصري ألَِفلییت ُمعّین 
بالّتحدید، مرتبٌط بھ. 

تتّم عملیة تتبع المبیعات حسب استخدام األفلییت لكوبونات 
التتّبع (تتّبع یتّم بدون الحاجة الى كوكیز)

سوف تربح عمولة على كل عملیة بیع تتّم عن طریق 
 كوبون الخصم الحصري الخاص بك. 



 

أنواع الموافقة على العرض
بعض عروض َعـرب كــلیكس تتطّلب الموافقة علیھا قبل أن تتمّكن من الترویج لھا - یمكنك طلب حتى عرضین من ھذه ●

العروض قبل أن تكسب أّول $100 من الدفعات. 

راجع قائمة كل العروض اّلتي تتطّلب الموافقة علیھا:
All Offers > Show all> Approval Required > Required

العدید من العروض ال تتطلّب الموافقة علیھا وھي مفتوحة وُمتاحة لجمیع األفلییت على َعــرب كــلیكس لترویجھا.●

راجع قائمة كل العروض الُمتاحة:
All Offers > Show all> Approval Required > Not Required



 

أحصل على كوبونات التتّبع الخاّصة بك
ُیمكنك طلب كوبون التتّبع الخاص بك بطریقتین:

صفحة كل العروض1.
أطلب الكود الخاص بك - یمكنك مراجعة عمولة العرض, البالد الُمستھدفة والفئات. 

اضغط على المزید من التفاصیل -  ‘More Details’  لمعطیات العرض كاملًة.

صفحة أفضل الكوبونات والعروض2.
تعرض لك َعــرب كــلیكس جمیع الكوبونات والعروض الحصریة في مكان واحد - 

ویمكنك الدخول وطلب رموزك الشخصیة.

https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/11


 

أعثر على الكوبونات من صفحة كل العروض1.

اختر 
 OFFERS > All Offers



 

اختر كوبونات من صفحة كل العروض
 Show all بعدھا اضغط على

 > Offer Type >
 Coupons

كذلك, أعثر على العروض 
بواسطة:

Country & Category 

نوع العمولة - 
CPS/CPA/CPL/CPI

 



 

أطلب كوبونات من صفحة كل العروض
حتى تطلب كود:

اختر عرض1.

.2 Request  اضغط على
Code

Agree - وافق على 3.
شروط وأحكام المعلن 

إذا تّمت الموافقة علیك بالفعل

 Show My  اضغط على
Code للحصول على رمزك 

الشخصي



 

2) أحصل على كوبوناتك من صفحة أفضل العروض والكوبونات
.1OFFERS > Best Coupons & Deals <- سّجل دخولك على عضــرب كــلیكس
.2”Offline Coupons“ - قُم بالتصفیة بالضغط على

https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/11


أحصل على كوبونات التتّبع الخاّصة بك

 1.اضغط على 
 ”<<Request Code“

لتأكید طلبك

AGREE .2- وافق على 
الشروط واألحكام

3. طلبك اآلن قید 
 In“ المراجعة
 ”<<Review

4. تحقق من بریدك 
اإللكتروني للحصول 

على التحدیثات

تتطلّب كوبونات التتّبع الموافقة علیھا قبل الترویج لھا.



سّرع عملیة الموافقة على عرضك

 بعض من أفضل المعلنین على َعــَرب كــلیكس یتطلّب الموافقة قبل البدء بالترویج لعروضھم

تحّقق من  الحد األدنى لحركة الزیارات  إلیجاد كم عدد المتابعین الّذین أنت بحاجتھم لترویج ھذه العروض.

ھل ترغب في دفعات أسرع وتحدیثات شخصّیة حصرّیة على أنواع عروضك الُمفّضلة؟ أكمل تفاصیلك الشخصیة:

 حّدث تفاصیل الّدفع - انتقل إلى Billing         My Account وامأل تفاصیل طریقة الّدفع الُمفّضلة لدیك.●

أكمل ملّفك الشخصي المھني - للحصول على رابطك الشخصي تحّقق من رسالتنا:●
" �� أكمل ملّفك الشخصي"

 

https://storage.cloud.google.com/video.arabclicks.com/ArabClicks%20Minimum%20Traffic%20Requirements.jpg?_ga=2.106502467.-1799086080.1588847636
https://e.arabclicks.com/e2t/c/*VstpWf6GY0-sW7T0PRN1z1p5t0/*W3nq92q8L0R-fVlwdR67_6ySC0/5/f18dQhb0SbTP9dsRs0W67dXBp2wqbgQW4VGX8J5kt7v9VRqHnm4cs4yQW2pDqVn4DsP_8W30D2Nc3sdg-YW30HngF49SH-gW49X0wH2p3lPlW3M6V8T5kzwb1W2HVTVL4DqHqzW6dgqGH3C8dd2W2FjMhc1nnQ8wW2HhhZQ6JknFhW2fZzKw6FBdh5W6Fpc9Q2GL7VqW7VR8m57DxyyVW2stq233XkYm6W5D4m7D5YsPK-W5lNdt63gYfr1W2_1rp53ZQ23FW8vr5Ss62VtfjW8pG9yZ5lNsYJW5r9SNW8FSvP_W15TzHy8r1nt1VX6VCM8vZs7gW5gh-tP5Qv0tlW3D8-Zj8qYBQqW3T-jB38CWpBCW8yw3pG30XZsWW8LKZ4M8JmXBxW5rSl015md18LMRcrvPZxSCWW31nPt55khWRcW7kZZyP68Kc4JW5p9MfX6-LmqcV1CTPD2nb25HW1pgFH75yKtlsW1qMMTn8Vql48W3N1L498CZTlyW1xcrX47FJkGbW2Hnk6f6mlZjrW1_Wp-Q4kplhXN2jypc8fTlLHV1KsXJ1Knxy6W1Xlr-K1kdHMCW1HWmK05mRgWyW23qYn18TJZ2BW6WDlZ68Pvj2jW78K6Jt8JLmc2W6RPYs37BTxn4MZpcmq9ZLcTf12yk3F11


 

قُم بتتّبع األرباح باستخدام تقریر الكوبون
ُیتیُح لك تقریر كوبون ●

 Coupon Report -الخصم
عملیة تتّبع أداء كوبون 

الخصم الحصري (أوفالین) 
الخاص بك

سوف تتمّكن من معرفة كل ●
أرباحك الناتجة عن عملیات 

البیع التي تّمت بالكوبون، 
الُعموالت المعّلقة والدفعات. 

یمكنك أیضاً استخدام الِفلتر ●
لِتصنیف الّنتائج َحسب نطاق 

زمني معّین



 

ف أكثر على تقریر كوبون الخصم الخاص بك  تعرَّ
 توّجھ إلى: 

(تقاریر > تقاریر كوبونات الخصم)
Reports> Coupon Report

قم باختیار الّنطاق الزمني- 1.
(date range)

شاھد حواصل إجمالي األداء- 2.
( Performance Totals)

تعّرف على األداء عن طریق 3.
العرض و الّرمز



 

قم بتتّبع األرباح عن طریق الّتاریخ
شاھد عملیات البیع الخاصة بالّرمز 

معروضة حسب الّنطاق الزمني:

.1 See by Dates  أنقر على 

لمشاھدة المعطیات حسب 
النطاق الزمني في الجانب 

الُعلوي األیمن من
مدخل العرض 

قم باستخدام النوافذ المنبثقة 2.
الُعلویة حّتى ترى عملیات 

البیع واألرباح التي حصلت 
علیھا یومیا باستخدام الّرمز 

الخاص بك



 

 قم بمراجعة رموز كوبون الخصم الخاصة بك

حتى تحصل على قائمة كاملة 
لرموزك:

 ’My Coupons‘ قم باختیار 
(كوبونات الخصم الخاّصة 

بي) من تقریر كوبون الخصم، 
من الجزء الُعلوي األیمن

مالحظة: قد یحدث أحیاناً أن 
بعضاً من رموزك ینفذ 

مفعولھا



 

جدید          

كــسب المال مع عرب كلیكس أصبح أسھل اآلن!

كل ما عشقتھ واستخدمتھ على موقع عرب كلیكس، اآلن یمكنك 
الحصول علیھ عبر تطبیق موبایل مدھش:

اكسب المال من ترویج العالمات التجاریة المفضلة لدیك!★
عروض صفقات وخصومات حصریة لترویجھا في قناتك★
أنشئ روابط ذكیة بنقرة واحدة فقط!★
تتبَّع تحویالتك في الزمن الحقیقي!★

تطبیق عرب كیلكس في خدمتك اآلن أكثر من أي وقت مضى!

جّربھ اآلن!

https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608
https://arabclicks.onelink.me/omNS/8473608


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

