
استخدام كوبونات َعــَرب كــلیكس 
دّلــل ُمتابعیك باستخدام رموز الخصم الحصریة



 

استخدام كوبونات َعــَرب كــلیكس

یقوم المتسّوقون باستخدام الكوبونات ورموز الخصم لیحصلوا على تخفیض في السعر عند 
شرائھم.

بُمشاركتك للكوبونات, أنت ُتعطي ُمتابعیك حافًزا إضافًیا للشراء حتى تتمّكن من تحسین 
التحویالت الخاصة بك وتعزیز أرباحك.

بعض الكوبونات تتطلّب الموافقة من المعلن قبل الترویج لھم. ھذا الدلیل یعرض لك خطوة 
بخطوة كیفیة التقدم بطلب للحصول على رموز الخصم. 

عروض كوبونات َعــَرب كــلیكس

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


 

استخدام كوبونات َعــَرب كــلیكس
في ھذا الدلیل, ستجد: 

أنواع الكوبونات●
أنواع الموافقة على العروض●
كیفیة العثور على كوبونات●
الحصول  على رموزك ●
كیفیة تتّبع التحویالت●



 

أنواع الكوبونات

كوبونات تتّبع - ُتعَرف أیضا بإسم كوبونات أوفالین, كوبونات االسترداد/ اإلحالة.●
شارك رموز الخصم ھذه مع متابعیك لتكسب عمولة مع كل استخدام.

مالحظة: كل كوبونات التتّبع تتطلّب الموافقة قبل الحصول على الكود الخاص بك.

أكواد ترویجیة - ُتعَرف أیضا بإسم كوبونات أونالین.●
شاركھم مع روابط التتّبع الخاصة بك حتى تكسب عمولة.



 

أنواع الموافقة على العروض
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



كوبونات تتّبع (كوبونات أوفالین)
رموز كوبونات حصریة مرتبطة وخاّصة بأفلییت ُمحّدد.

تتتّبع كوبونات االسترداد ھذه المبیعات بناًء على كود الخصم الشخصي ( تتّبع بدون الكوكیز)

ستكسب عمولة في كل مّرة یستخدم فیھا شخص ما كود الخصم الخاص بك.

كل كوبونات التتّبع تتطلّب الموافقة قبل حصولك على الرمز الخاص بك.



العثور على عروض كوبونات أوفالین
.1 Best Coupons & Deals         OFFERS         سّجل دخولك على َعــرب كــلیكس      
.2"Offline Coupons" - قُم باختیار - كوبونات اوفالین 
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احصل على كوبونات التتّبع الخاّصة بك

.1 Request“ اضغط على
Code>>” لتقدیم طلب 
بالحصول على كوبون

وافق - AGREE  على 2.
الشروط واألحكام

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

تحّقق من بریدك 4.
اإللكتروني للحصول على 

التحدیثات

 

تتطلّب كوبونات الخاّصة بنا ( رموز اوفالین) الحصول على الموافقة قبل أن تبدأ بالترویج لھا.
أكمل ملّفك الشخصي على َعــرب كــلیكس لتسھیل وتسریع عملیة الموافقة.



طلب كوبونات التتّبع الخاصة بك

.1pop-up - اضغط لفتح نافذة منبثقة
 

انسخ الكود الخاص بك2.

شاركھ مع متابعیك3.

استمتع بتحقیق العموالت!4.

 ”<<Get your Code“  عندما تتم الموافقة على طلبك, ستتغّیر حالة العرض إلى: أحصل على الكود



طلب كوبونات التتّبع الخاصة بك
في حالة رفض طلبك, 

سترى أّن العرض-
 غیر ُمصادق علیھ -

<Not Approved
وستتلقى نافذة ُمنبثقة.

تحّقق من بریدك 
اإللكتروني لمزید من 

التفاصیل.
 



مراجعة نتائج كوبونات التتّبع
انتقل إلى

Reports> Coupon Report

قم باختیار الّنطاق الزمني- 1.
(date range)

شاھد حواصل إجمالي 2.
 Performance) -األداء

( Totals

تعّرف على األداء عن 3.
طریق العرض و الّرمز

 تعّرف أكثر على تتّبع رمز
كوبون الخصم

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Coupon_Redmption_Guide_AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Coupon_Redmption_Guide_AR.pdf


اعرف حالة كوبونات التتّبع الخاّصة بك - في كل وقت!

ُمعّلقة: الكوبونات الّتي طلبتھا ولم تتم الموافقة علیھا بعد. ُیرجى التحّقق من ●
بریدك اإللكتروني لمزید من  التفاصیل والتعلیمات. 

َنِشطة/ تعمل: كوبونات تّمت الموافقة علیھا وتعمل.●

متوّقفة ُمؤّقتا: عروض كوبونات تّم إیقاف تشغیلھا ُمؤقتا, على الرغم من أّن ●
رموز الخصم الخاصة بك ُمستمرة في تقدیم الخصم, لكن لن یتم الّدفع لك حتى 

ُیصبع یعمل العرض ُمجّددا. .

ُمنتھي الصالحیة: كوبونات لم تُعد صالحة لالستخدام. ●

غیر َنِشط/ ال تعمل: عروض كوبونات تّم ایقافھا وتعطیلھا بشكل دائم.●

تحّقق من حالة كوبونات التتّبع
لتحسین حمالتك الترویجّیة, یجب أن تعرف ما إذا كانت الكوبونات ُمعلّقة, ُمباشرة, ُمتوقفة ُمؤّقتا أو ُمنتھیة الصالحیة.

.My Coupons - للتحّقق, قُم بتسجیل الدخول وزیارة أفضل العروض والكوبونات > كوبوناتي

https://members.arabclicks.com/publisher/?utm_campaign=Marketing&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-_rJ8vwd9xWBk21GTeGMwBAbX8mXYYFLWrSDVN8SYc37iRttrXeP6Dya5dMdyFYKngXLw4W#!/page/11


أكواد ترویجّیة (كوبونات أونالین)

رموز خصم عاّمة الّتي ُتمَنح لمتابعیك وُتوّفر لھم حافزا الستخدام الرموز للشراء.

*شارك رابط التتّبع الخاص بك لتسجیل التحویالت الخاصة بك. ُتضاف العموالت فقط إلى رابط 
التتّبع الخاص بك. 

(Android / iOS)  احصل على القائمة كاملًة في  صفحة الكوبونات  أو في تطبیق َعــرب كــلیكس

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabclicks.mobile&utm_source=email_website_badge&utm_medium=email&utm_campaign=arabclicks-solutions-ar&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.arabclicks.com%2Fadvertisers%2Fstacks-marketplace-affiliate-program%2F&utm_term=image-block_5d1db5cc31c2f
https://apps.apple.com/app/arabclicks/id1462168999?ls=1&utm_campaign=arabclicks-solutions-ar&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.arabclicks.com%2Fadvertisers%2Fstacks-marketplace-affiliate-program%2F&utm_medium=email&utm_source=email_website_badge&utm_term=image-block_5d1db5cc31c2f
https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/11


العثور على رموز/ اكواد ترویجّیة
.1Best Coupons & Deals اضغط على < OFFERS سّجل دخولك على َعــرب كــلیكس > اختر
.2”Online Coupons“  حسب Filter - قُم بالتصفیة

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


احصل على رموزك الترویجّیة - الطلب 
ُیمكنك الحصول على العدید من 

االكواد الترویجیة بدون أي طلب 
موافقة

اضغط على 1.
”See Code + Link>>“

انسخ2.
Tracking Link - رابط التتبع
 Coupon - و رمز الكوبون

.code

شاركھم مع متابعیك وحّقق 3.
األرباح.

 



أحصل على رموزك الترویجّیة - الموافقة
تتطلّب بعض رموز أونالین الموافقة 

على الرابط قبل الترویج:

اضغط على 1.
”Get Link + Code>>“

وافق  على الشروط واألحكام2.

طلبك اآلن  “قید 3.
المراجعة>>” 

تحّقق من بریدك اإللكتروني 4.
للحصول على التحدیثات

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


تتّبع الرموز الترویجّیة

.1 Reports>  إذھب إلى
 Performance

اختر عالمة تجاریة2.

حّدد النطاق الزمني3.

قُم بفحص ومراجعة 4.
التقریر

المزید من التفاصیل حول
 تقریر األداء الخاص بك

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Reports_Tutorial-AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Reports_Tutorial-AR.pdf


 

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

