
 كیف تفھم تقاریرك بشكل أفضل؟

ھنا سوف تعرف كل التفاصیل!



 
بطبیعة الحال، سوف ترغب بدورك كناشر بمتابعة إنجازاتك، والتقّدم الذي أحرزتھ لكي تعرف أرباحك من 
خالل اإلّطالع على التقاریر التي نوّفرھا لك. وھذا الّدلیل ُھنا سوف یوّفر لك الطریقة الّصحیحة التي علیك 

 اّتباعھا لتفھم تقاریر عرب كلیكس على الّصعید العملي خطوة بخطوة. 

تقریر األداء- مراجعة وتحلیل أدائك1.

تقریر التحویل- مراجعة أكثر تعّمقاً لـِ تحویالتك، التحویالت المعلّقة، وحمالت صرف كوبونات الخصم 2.
للناشر 

تقریر كوبون الخصم-  قم بتتّبع عملیات البیع والدفعات استناداً إلى كوبونات الخصم(أوفالین) الحصریة 3.
(التخفیضات التي یتم تتّبعھا بواسطة رمز)

تقاریر تطبیق عرب كلیكس-  راقب واستعرض جمیع بیاناتك – مباشرًة من التطبیق! صّنف بیاناتك 4.
ورّتبھا وفًقا لـ العرض، الكوبون والتاریخ – أو أنشئ تقاریر مخصَّصة باالستعانة بإعدادات فریدة ومتقّدمة.

تقاریر عرب كلیكس



 

بإمكانك أن تتابَع كیف تتغّیر النقرات، التحویالت، 
والمدفوعات مع مرور الوقت من خالل تقریر أدائك. 

وُیظھر لك ھذا  الّرسم البیاني كیف یبدو أداء أكبر 
عروٍض لك حتى تتمكن من القیام بمقارنة سریعة 

بینھا.

بعد تسجیل الدخول، علیك أن تختار (تقاریر)، ومن 
 REPORTS > .(تقاریر األداء) بعدھا 

Performance Report

 Pending conversions لكي تتمّكن من رؤیة*
(التحویالت المعلّقة) و (حمالت صرف كوبونات 

 Coupon Redemption (الخصم للناشر
 Conversion“ قم بمراجعة  campaigns

 Report” (تقریر التحویل) 

تقریر أدائك



 
تقریر األداء یتضّمن 4 أجزاء:

قائمة الخیارات للتخصیص1.

عرض بیاني لألداء 2.

ُملّخص التقریر3.

أداء العروض4.

أساسّیات تقریر األداء

1

2

3

4



 

قم بتخصیص تقریر أدائك

NOON

قم بتحدید الفترة الزمنیة1.

فلترة التقریر- Report Filters قم بالتحدید 2.
حسب الفترة الزمنیة والعرض

حفظ التقاریر- یمكنك الدخول بسھولة بعد 3.
 saved ذلك، ذھاباً إلى التقاریر ومن ثم إلى

reports حفظ التقاریر

قم بتنزیل المعلومات من ھذا التقریر كملف 4.
 CSV  

 قم بتحدیث التقریر 5.

 

بإمكانك تخصیص تقریرك حتى یتالءم 
مع الخیارات أعلى الّصفحة:



 

قم بتخصیص تقریر أدائك

NOON

Graph Offers .6 (رسم بیاني للعروض) 

قم باختیار عدد من العروض الكبرى لكي 
تشملھا في القائمة

Graph Data  .7 (معطیات الرسم البیاني): 

قم باختیار أي من المعطیات ترید أن تظھر: 
مرات الظھور، نقرات، تحویالت، مدفوعات

8. قم باختیار (التواتر) frequency   كم 
مرة تتكرر نقاط المعطیات على الرسم البیاني 

خالل فترة زمنیة معّینة 

 display  9. قم باختیار أسلوب عرض
الرسم البیاني: مخطط بیاني (خط)، دائرة 

 مجّزأة، أو مخطط بیاني شریطي 

NOON



 

قم بتخصیص تقریر أدائك

NOON

یمكنك اختیار المعطیات، 
االحصائیات، الحسابات التي ترید 

أن تشملھا مثل الدولة، المعّرفات 
الفرعیة sub id  ، والفترة الزمنیة 

 Report (خیارات التقریر) في
 . Options 



 

قم بتخصیص تقریر أدائك

NOON

قم بتمریر الفأرة على الرسم ●
البیاني حتى ترى التحلیل ِوفقاً 

للفترة الزمنیة
أنقر على offers (عروض) ●

أخرى في القائمة حتى ترى المزید 
من المعطیات على الرسم البیاني 

       للمقارنة 



 

تقریر التحویالت

NOON

یوّفر لك تقریر التحویالت المعلومات ●
بتعّمٍق أكبر حول التحویالت الفردیة، 

 Pending (التحویالت المعلقة) و
Conversion ، وحمالت (صرف 

 Coupon (كوبونات الخصم
Redemption  للناشر.

 في ھذا التقریر ، یمكنك أیًضا رؤیة ●
بیانات العروض، وبیانات المستخدم 

والمجّمعة والمعّرفات الفرعیة 
ومعرفات المعامالت ووقت التحویل 

وما إلى ذلك.



 

تقریر التحویالت

NOON

تقریر التحویالت یتضّمن 3 أجزاء:
قائمة التخصیص1.
2. ملّخص التقریر2.
معطیات التحویالت3.



 

تقریر التحویالت

NOON

یمكنك مالءمة تقاریرك تبعاً للخیارات 
التالیة أعلى الصفحة:

.1date قم باختیار الفترة الزمنیة

قم باختیار المعطیات، االحصائیات 2.
والحسابات التي ترید شملھا في التقریر 

Report Options
قم بتحدید خیاراتك باستخدام الفلتر 3.

Report Filter حسب الدولة، الفئة، 
والمزید 

قم بالدخول بسھولة لتخصیص ومالءمة 4.
 Reports> تقریرك وبعدھا قم بحفظھ

Save Reports
قُم بتحدیث التقریر5.



 

تقریر عملیات البیع
في الـ Report Options (َخیارات التقریر) 

یمكنك اختیار المعلومات، اإلحصاءات، 
والحسابات/ مثل الّدولة، رمز كوبون الخصم 

الباب  (sub id)  واألداة المستخدمة

NOON



قم بتتّبع األرباح باستخدام تقریر كوبون الخصم
● Coupon ُیتیُح لك الـ

Report (تقریر الكوبون) 
تتّبَع أداء كوبون الخصم 

 Coupon) الحصري
Redemption) الخاص بك 

ببساطة

من خالل ھذا التقریر سوف ●
تعرف كل أرباحك الناتجة عن 

عملیات البیع الخاصة 
بالكوبون، الُعموالت المعّلقة 

والدفعات. 

یمكنك أیضاً فلترة النتائج ●
حسب الفترة الزمنیة. 



قم بالّتعرف على تقریر كوبون الخصم الخاص بك
توّجھ إلى: 

 Reports> Coupon Report
تقاریر > تقاریر كوبونات الخصم 

قم باختیار الفترة الزمنیة- 1.
 date range

شاھد حواِصل إجمالي األداء2.

 تعّرف على األداء عن 3.
طریق العرض والّرمز



قُم ِبتتّبع عملیات البیع حسب التاریخ
شاھد عملیات البیع الخاّصة بالّرمز 

حسب التاریخ:

.1 See by Dates  أنقر على
(شاھد حسب التاریخ) وذلك 

في الجھة 
الُعلویة الُیمنى من 
مدخل العرض

قم باستخدام البوب- أب حتى 2.
تعرف عدد عملیات البیع 

التي تّمت في كل یوم 
باستخدام الّرمز الخاص بك 



قم بمراجعة رموز كوبون الخصم الخاص بك 

حتى تحصل على القائمة الكاملة 
لِرموزك:

قم باختیار تقریر كوبونات الخصم 
من ‘My Coupons’ أعاله في 

أقصى الیمین

مالحظة: قد یحدث أحیاناً أن بعضاً 
من رموزك ینفذ مفعولھا



 
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.

استخدم 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



 

شاھد وتتّبع جمیع دفعاتك في عرب كلیكس
عندما تتّم المواَفقة على تحویالتك، وفور حصول عرب كلیكس على األرباح الخاصة بك من المعلن، یمكنك زیارة بوابة/بورتال الدفع الخاصة 

بك لالّطالع على دفعاتك الحالیة والمستقبلیة ومراجعة تفاصیلھا.

دلیل استخدام بورتال/بوایة الدفع عرب كلیكس

�� ھل ترغب في تعّلم المزید؟

اكتشف أّیًا من العموالت سوف ُترسل إلیك في دورة الدفع القادمة 
(Payment Cycle)، وأّیًا منھا قد تّم تحویلھ بالفعل تحویلھ إلیك.

ابق مّطلًعا على:
●Monthly Invoices - الفواتیر الشھریة
التحویالت المدفوعة وغیر المدفوعة●
●Statements - كشوفات الحساب المدفوعة وغیر المدفوعة

�� اكتشف بوابة الدفع اآلن:
 Payments ← (حسابي) My Account ← سّجل دخولك

(الدفعات) 

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


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

