
كــلیكس َعــرب من الُمختصر الدلیل
بسھولة المال كسب في لتبدأ معرفتھ علیك ما كل



الُمختصر كــلیكس َعــَرب دلیل

تعمل؟● كیف
أساسیة● شروط
البدایة● نقطة
كــلیكس● َعــرب على الدخول تسجیل
الشخصي● ملفك أكمل
المستخدم● واجھة أساسیات
العروض● عن البحث
العروض● أنواع
العرض● على الموافقة
العروض● على العثور
كلیكس● عرب عروض كل فلتر استخدام

لك● المناسبة العروض اختیار
التتّبع● روابط مزایا
التتّبع● روابط على احصل
التتّبع● روابط تخصیص
الذكیة؟● الروابط ھي ما
الكوبونات● أنواع
التتّبع● كوبونات على الحصول كیفیة
كل● صفحة من الكوبونات على احصل

العروض
أفضل● صفحة من الكوبونات على احصل

والعروض الكوبونات
المال؟● تكسب كیف

بخطوة خطوة بالعمولة للتسویق كــلیكس َعــرب شبكة مع أونالین المال كسب وأساسیات النقاط أھم لك نعرض بك اھال
تتبع روابط خصم كوبونات على احصل قنواتك على ومشاركتھا الُمرِبحة العروض أفضل على العثور الشخصي ملّفك إكمال كیفیة معنا تعلّم

علیھا الحصول بمجرد عموالتك في واستمتع

نبدأ بنا ھّیا

التقاریر● بواسطة األرباح تتّبع
الُمستجدات● بآخر اّطالع على ابقى
الشائعة● االسئلة
مھاراتك● طّور
كــلیكس● َعــرب تطبیق استخدم
معنا● تواصل الدعم من المزید



تعمل؟ كیف

الترویج طریق عن العمولة كسب عملیة ھو بالعمولة التسویق
شھرة األسالیب أكثر احد ھو بالعمولة التسویق المعلن لمنتجات

االنترنت عبر المال لكسب علیھا وُمتعارف

خصم كود أو فرید رابط باستخدام متابعیك بھا یقوم شروة كل
الشخصي بملّفك الُمرتبط

🥳 شروة كل على عمولة ستكسب

على خدمة أو لُمنتج األفلییت ُیرّوج
قنواتھ

التحویالت تتّبع

الشبكة تدفع
لألفلییت العمولة

الزبون نقرة
والتحویل



األساسیة الشروط
الدلیل ھذا في معك ستمّر الّتي وتعریفھا تفسیرھا المصطلحات بعض لك نعرض

الثاني والقسم االول القسم كــلیكس َعــرب من األفلییت الشامل المصطلحات قاموس من تحقق

وإحالة إرسال مقابل العموالت على ویحصل إلكترونّیًا موقًعا یملك أو اجتماعّي تواصل قناة یدیر أشخاص مجموعة أو شخص وھو بالعمولة، مسّوق أفلییت
المعلِن ُمنَتجات بیع على أو الُمعلِن إلى المحَتَملین العمالء

األفلییت یدفع الّذي خو عالمّیة شركة أو محلّیَّة شركة یكون قد مًعا وبیعھ الُمنَتج بإنتاج یقوم أو الُمنَتج وُینِتج یبتكر الّذي الّتاجر ھو الُمعلن

مدة العمولة، مبنى المستھدفة، الدول قائمة تشمل العرض وأحكام شروط بالعمولة التسویق ببرنامج الخاصة واألحكام الشروط مجموعة عن عبارة ھو العرض
تضم العروض أنواع لھا الترویج عدم أو الترویج یمكن الّتي والنشاطات وغیرھا الكوكیز، االرتباط تعریف

تكون الروابط ھذه ِبإرسالھم قام الذي لألِفلییت عمولة وُتدفع الُمعلنین، ِبأحد الخاص الویب موقع إلى الّزبائن ِبإرسال یقوم خاص، ویب عنوان ھو تتبع رابط
إلخ نصوص، باِنرات، في ُمدمجة

واسترداد منسوبة كوبونات أوفالین بأكواد وُتعَرف للكوبون إستخدام كل على عمولة تكسب وبذلك متابعیك مع مشاركتھا یمكنك خصم رموز تتبع كود
الكوبون

التحویالت المعلن طریق عن مراجعتھا تتم أن یجب الُمعّلقة التحویالت عمولة على الحصول عنھا ینتج جدید ُمحَتَمل عمیل إضافة أو بیع عملّیة التحویالت
للعمولة مؤھلة غیر المرفوضة التحویالت دفعھا سیتم علیھا الُموافق

https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%8a%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b3-%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%84%d9%8a%d9%8a%d8%aa/
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ar_ArabClicks_Starter_Tutorial.pdf


العمل؟ نبدأ كیف



اآلن انطلق

جدید حساب وافتتاح كــلیكس َعــرب على اشتراكك تسجیل على تھانینا

قنواتك على لمشاركتھا حصریة وخصومات العموالت أعلى لدینا المعلنین أفضل إلى الوصول اآلن ُیمكنك
االجتماعیة

البصر لمح في العموالت من المزید وستكسب شيء كل على معنا إّطالع على ابقى



كــلیكس َعــَرب على دخولك سّجل

حسابك إلى الدخول لتسجیل
عن كــلیكس َعــرب في

بریدك إدخال طریق
التي السر وكلمة اإللكتروني

تسجیل عند استخدمتھا
االشتراك

تغییر إعادة أیضا یمكنك
الضغط بواسطة السر كلمة

كلمة نسیت ھل على
السر؟



الشخصي ملّفك أكمل

الُمفّضلة؟ عروضك على شخصیة وتحدیثات أسرع بشكل دفعات على الحصول ترید ھل

الشخصي ملّفك أكمل أكثر معرفتك على ساعدنا

لدیك الُمفّضلة الدفع تفاصیل امأل إلى انتقل الّدفع تفاصیل بتحدیث قم

ملّفك ��أكمل اإللكتروني بریدك من تحّقق الشخصي رابطك على للحصول المھني الشخصي ملفك أكمل
الشخصي

اآلن بك الخاّصة التفاصیل وأكمل وقتك من دقیقة خذ
كــلیكس َعــرب من استفادة أقصى على أحصل

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


المستخدم واجھة أساسیات

واشعارات معلومات
كــلیكس َعــرب من

ایام لمدة مراجعة
سنویة ومعطیات

النقرات معطیات
والدفعات التحویالت

أیام لمدة

العروض
في ترویجھا االفضل
الحالي الوقت

علیھا وافق التي التحویالت فقط أنھ المالحظة ُیرجى كــلیكس َعــرب من وتوجیھات وارشادات المعلومات شبكة األسبوعي األداء على وشاملة سریعة نظرة
ھنا تظھر الُمعلن



العروض على العثور

اختر



العروض أنواع

والعرض● لألفلییت التتبع معرفات تتضمن التي فریدة عناوین باستخدام العروض تتبع یتم تتّبع رابط عروض

یحددھا زمنیة لفترة إجراؤھا یتم شراء عملیة أي یتتّبع فإنھ بك الخاص الرابط على العمیل یضغط أن بمجرد لھ الُمرّوج

ھنا المزید تعلم المعلن

رمز● على أفلییت كل ویحصل للعمالء خصًما األكواد توفر الشخصیة الخصم برموز العروض تتّبع یتم تتّبع كود عروض

أوفالین أكواد بإسم ایضا ُتعرف الخصم رمز العمیل فیھا یستخدم مرة كل في عمولة على بالعمولة المسوق سیحصل مختلف

استرداد وكوبونات

https://www.youtube.com/watch?v=J5rW-rKhBBQ&list=PLQ4_-Z6xIW7GPjqH-QSylUK3AJbcuZ2--


العرض على الموافقة

ھذه من عرضین حتى طلب یمكنك لھا الترویج قبل علیھا الموافقة كــلیكس َعــرب عروض بعض تتطلّب

العروض ھذه على الموافقة طلب یستطیع من ھنا معنا تعّرف األولى اْلــ تكسب أن قبل العروض

كــلیكس َعــرب على األفلییت لجمیع ُمتاحة وھي علیھا الموافقة تتطلّب ال العروض من العدید تقلق ال لكن

لھا للترویج

علیھا● الموافقة تتطلّب الّتي العروض كل قائمة راجع

للجمیع● الُمتاحة العروض قائمة راجع

https://storage.cloud.google.com/video.arabclicks.com/ArabClicks%20Minimum%20Traffic%20Requirements.jpg


العروض على العثور
الُمعلن عن ابحث

االسم باستخدام

حسب صّنف
العمولة

اإلطالق تاریخ

أفضل زر عن ابحث نصیحة
لدینا العروض



العروض كل كــلیكس َعــرب فلتر استخدام
حسب● العروض على أعثر

و الدولة
الفئة

كوبون● عرض بین اختر

رابط عرض و

العموالت● أنواع بین اختر

الطلبات● حسب فلترة
علیھا الموافق



االجتماعّیة لقنواتك المناسبة العروض اختیار

الُمعلن مربع على اضغط
لمراجعة

الرئیسّیة الصفحة

من المزید على اضغط
التفاصیل

من لمزید العرض اسم تحت
التحّقق مثل المعلومات

االستخدام نسبة الكوكیز
التطبیق مع التكامل



تتبع؟ روابط على تحصل كیف



التتبع روابط مزایا

المعلن إلى ترسلھا التي الزیارات حركة ُیسّجل بك الخاص كــلیكس َعــرب بُمعّرف خاص رابط

األسباب لھذه التتبع روابط باستخدام الترویج ُیفّضلون األفلییت من العدید

تحلیل یساعد أن یمكن بك الخاص األداء تقریر في مراجعتھا یمكنك والتي كلھا المعطیات جمع یتم ُمفّصلة ��معطیات

المزید تعّلم فعالیة أكثر ترویجیة لحمالت التخطیط على المستخدم وموقع جھاز اإلعالنات أداء التحویل معدل مثل المعطیات

التعلیمي الدلیل

قد وھذا لمتابعیك بترویجھ ترغب الّذي المنتج صفحة إلى مباشرة العمیقة الذكیة الروابط مشاركة الذكیة ��الروابط

الدلیل فیدیو المقال المزید تعّلم أكثر مرات بمقدار المبیعات نسبة ُیضاعف

حمالتك وضع الترویج من وخالي قّیم موقعك محتوى لُتبقي موقعك على أفلییت رابط مع البانر إعالنات استخدم ��البانر

الدلیل المزید تعّلم مصداقیة أكثر متابعیك مع التواصل یجعل أن ُیمكن جانبا التسویقیة واعالناتك

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Reports_Tutorial-AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2WcjgHl4gRE&t=6s
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%91%d9%83%d9%8a/
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks-Publishers-AdGroupsTutorial_Arabic.pdf


التتبع روابط مزایا

لغة استخدام بدون الشراء فرصة لمتابعیك بك الخاص المحتوى عبر تتبعھا یتم التي التشعبیة الروابط تتیح تشعبیة ��روابط

الدلیل المزید تعّلم عالیة وبجودة قّیم محتوى إنشاء على التركیز المھم من لھذا واضح بشكل التسویق

وقم بنا الخاصة الكوبونات صفحة بزیارة قم فقط التتبع رابط مع تعمل الحصریة الخصم أكواد من العدید الكوبونات ��رموز

متابعیك مع لمشاركتھا الرموز من كبیرة مجموعة واجمع أونالین كوبونات حسب بالتصفیة

الدلیل المزید تعّلم

تعریف مّدة على بناًء خاللك من شراء عملیة أي إجراء عند المعلن ُیعّرف متابعیك ُمتصفح في ُمخزن صغیر ملف ��الكوكیز

المقال المزید تعّلم األولى النقرة من أسابیع بعد المال كسب یمكنك حیث االرتباط

التتّبع روابط مع المال من المزید كسب یمكنك كیف بنا الخاصة الفیدیوھات سلسلة مع المزید تعّلم

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks_Tracking_Links_Tutorial.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Using_ArabClicks_Coupons_ar.pdf
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%91%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%82-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%84%d9%85%d9%8f%d8%a8%d8%aa%d9%8e%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86/
https://www.youtube.com/watch?v=J5rW-rKhBBQ&list=PLQ4_-Z6xIW7GPjqH-QSylUK3AJbcuZ2--


التتّبع روابط

من االفتراضیة الروابط على احصل
العروض كل صفحة

ُمخّصصة روابط على للحصول
المعلن صفحة استخدم

على اضغط
المفتوحة للعروض

على اضغط
الموافقة تتطلّب الّتي للعروض

https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/32


التتّبع روابط

الشروط بُمراجعة ّقم بعدھا
فوق واضغط واألحكام

موافق



تتّبع روابط

لك ھنیئا

التتّبع رابط نسخ یمكنك اآلن
المربع من بك الخاص االفتراضي

الُمنبثقة النافذة من الرمادي

الُمخّصص التتّبع رابط بزیارة قُم

ُمخّصصة تتّبع روابط إلنشاء



التتّبع روابط تخصیص

الخاص رابطك انسخ
تحت الرمادي المربع من
بك الخاص التتّبع رابط

ھبوط صفحة أي اختیار یمكنك
لھا بالترویج ترغب

التخصیص خیارات مع أداءك تتّبع
تعلّم

المزید

فیدیو
الروابط مع العمل ملف

المعلن عرض صفحة لفتح العرض اسم فوق اضغط العروض كل صفحة من

https://youtu.be/z5i4-eSif_Q
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks_Tracking_Links_Tutorial_AR.pdf


العمیقة الروابط الذكیة الروابط

المزید؟ معرفة في ترغب ��ھل

الذكیة● الروابط مع المال من المزبد اكسب المقال
ذكیة● روابط انشاء الدلیل
ذكیة● روابط اشاء كیفیة الفیدیو

المعلن موقع من صفحة اختر
مربع في الصفحة رابط الصق

في الذكي رابطك انسخ اضغط
مربع

من المزید على تحصل وبھذا الشراء عند الُمستخدم مسار لتسھیل وذلك لھا ُتَرّوج التي الصفحة إلى مباشرة متابعیك بإرسال الذكیة الروابط تقوم
التحویالت

https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b2%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%91%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%91%d9%83%d9%8a/
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Creating_SmartLinks_(deep_links)-AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2WcjgHl4gRE&t=13s


كوبونات؟ على تحصل كیف



الكوبونات أنواع

أونالین● كوبونات ِبــ أیضا ُتعَرف ترویجّیة اكواد
عمولة لتكسب بك الخاصة التتبع روابط مع شاركھم

احالة● الكوبون استرداد اوفالین رموز باسم أیضا ٌتُعَرف تتبع كوبونات
استخدام كل عند عمولة لتكسب متابعیك مع ھذه الخصم أكواد شارك

بك الخاص الرمز على الحصول قبل الموافقة الكوبونات كل تتطلّب



بك الخاّصة التتّبع كوبونات على أحصل
طریقتین خالل من بك الخاصة التتّبع كوبونات طلب یمكنك

العروض كل صفحة
التفاصیل من المزید على اضغط والفئات الُمساھدفة البالد العموالت راجع الخاّصة رموزك اطلب

كاملًة العرض لمعطیات

والعروض الكوبونات أفضل صفحة
الكود لطلب ھنا الضغط ویمكنك واحد مكان في والكوبونات العروض كل كــلیكس َعـــرب تمنحك

بك الخاص

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


العروض كل صفحة من الكوبونات على أحصل
اختر

على اضغط بعدھا

مالحظة
رموزك طلب یمكنك بینما

كل صفحة من الخاصة
واألحكام الشروط العروض

أفضل صفحة من تحّقف كاملًة
أسفل والعروض الكوبونات

التفاصیل من المزید

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


العروض كل صفحة من الكوبونات أطلب

خصم كود طلب

عرض اختر
على اضغط

الشروط على وافق
واألحكام

طلبك على الموافقة تّمت إذا
بالفعل

على اضغط
الشخصي رمزك على للحصول



والعروض الكوبونات أفضل صفحة من الرموز على أحصل

على اضغط

اختیار عبر فلتر
أو

أسفل التفاصیل من المزید على اضغط
استخدام وأحكام شروط راجع العرض

كاملًة الكوبون

كوبوناتي على اضغط
تّم الّتي الكوبونات بجمیع قائمة لرؤیة

لك إصدارھا

للشراء كُمحّفز حصریة خصومات متابعیك تمنح عندما تحویالتك بزیادة قُم

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


بك الخاّصة التتّبع كوبونات أطلب

الطلب لتقدیم الخصم كود اطلب
واألحكام الشروط على وافق
المراجعة قید اآلن طلبك

للحصول اإللكتروني بریدك من تحقق
اإلشعارات على

المزید؟ تعّلم في ��ترغب

الكوبونات● استخدام التعلیمي الدلیل

التتبع● كوبونات دلیل التعلیمي الدلیل

الكوبونات● رموز باستخدام المال اكسب تعلیمي مقال

لھا الترویج قبل طلبھا عند علیھا الموافقة أوفالین أكواد كــلیكس َعــرب تتّبع كوبونات منك تتطلّب

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Using_ArabClicks_Coupons_ar.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Coupon_Redmption_Guide_AR.pdf
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa/


شروة كل على المال اكسب

اآلن ماذا بك الخاصة التتبع ورموز الروابط على الحصول كیفیة عرفت أن بعد اآلن

المال لكسب القادمة الخطوات

تتبع ��روابط
تصنعھ● الّذي المحتوى مع بك الخاصة التتبع روابط شارك
إجراء● اتخاذ إلى دعوة مع الرابط ألصق ببساطة أو زر كلمة البانر في لكلمة التشعبیة الروابط استخدم
ُمتصفحھم● في الكوكیز االرتباط تعریف ملف في جزء تخزین یتم رابطك على بالنقر متابعیك یقوم عندما
متصفحھم● من تمت التي المشتریات جمیع من تكسب وبھذا االرتباط تعریف ملف صالحیة مدة انتھاء حتى

للشراء الحافز متابعیك لتمنح روابطك مع تتبع كوبونات لیست اونالین رموز ترویجیة رموز شارك

الروابط استخدام كیفیة المزید؟ تعلم في ترغب ��ھل

االحالة أو االسترداد كوبون أوفالین كوبون تتبع ��كوبونات
المدفوعة● واإلعالنات والویب االجتماعیة قنواتك في متابعیك مع بك الخاصة التتبع أكواد شارك
خصم● على للحصول الدفع عند الشخصي رمزك استخدام فیھا یتم مرة كل في عمولة ستكسب

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


أرباحك؟ بتتّبع تقوم كیف



التقاریر بواسطة أرباحك تتّبع

عدد لتتبع اختر
واألرباح المبیعات النقرات

بسھولة

كــلیكس َعــرب تقاریر
التحویالت, اإلحالة األداء

الكوبون

تقاریرك● مراجعة تعلیمي دلیل

الكوبونات● تقریر تعلیمي دلیل

األداء● تقریر فیدیو

المالیة● التحویالت تقریر فیدیو

المزید؟ معرفة في ��ترغب

https://members.arabclicks.com/publisher/#!/referral
https://members.arabclicks.com/publisher/#!/conversion
https://members.arabclicks.com/publisher/#!/performance
https://members.arabclicks.com/publisher/#!/page/6
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Reports_Tutorial-AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Coupon_Redmption_Guide_AR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ncvXpM4TIA&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=irPcv06dkgs&t=87s


المزید معرفة في ترغب



المستجدات كل في اّطالع على ابَق
لھا بالترویج تقوم التي العروض حول والمعلومات الُمستجدات بآخر اّطالع على ابَق

الحصریة واألخبار التحدیثات أكثر مع الخاصة قناتك تیلیجرام

العشوائیة اإللكتروني البرید إشعارات لتلقي اشترك تنبیھات 🔔

من للتأكد لدیك اإلتصال لقائمة و أضف اإللكتروني البرید ��رسائل
شيء كل على حصولك

التسویق ونصائح استراتیجّیات شارك آخرین أفلییت قابل كــلیكس َعــرب مجموعة

االستخدام وسھلة بسیطة بواجھة لك أّول لكسب كــلیكس َعـرب تطبیق ��استخدم
التطبیق دلیل أندروید

أبدا المال لكسب الفرصة تفوتك ولن الثالث القنوات ھذه مع تواصل اآلن انطلق

https://t.me/arabclicks
https://members.arabclicks.com/publisher/#!/settings
mailto:laila@arabclicks.com
mailto:marketing@arabclicks.com
https://www.facebook.com/groups/437203620228494/insights/?section=growth
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ArabClicks_App_Guide-AR.pdf
https://arabclicks.onelink.me/omNS?pid=Email&Onboarding-How_to_make_your_first_$100-EN=OnBoarding&af_dp=arabclicks%3A%2F%2F
https://arabclicks.onelink.me/omNS?pid=Email&Onboarding-How_to_make_your_first_$100-EN=OnBoarding&af_dp=arabclicks%3A%2F%2F


الشائعة االسئلة
عموالتي؟ وتأكید التحقق سیتم متى س

ضمن عرض صفحة كل من تحقق دقیقة معلومات على للحصول معلن كل حسب التحقق فترة تختلف جــ

لي؟ الدفع سیتم متى س
إلینا األموال وتحویل تحویالتك من المعلنون یتحقق أن بعد لك الدفع یتم الشھر في واحدة مرة المدفوعات معالجة تتم جــ

لي؟ الدفع یتم كیف س
أو تشمل ال لدینا الّدفع خیارات أّن المالحظة ُیرجى مصرفي وشیك المصرفي التحویل المباشر اإلیداع بال باي ُمتاحھ خیارات لدیك جــ

للدفع؟ أدنى حد ھناك ھل س
حسابك في أرباحك ُتجمع ببساطة المذكور الحد تتجاوز لم وإن الـ الّشھري الّرصید یتجاوز حین لألفلییت الدفعات تحویل یتم جــ

أرباحي؟ تقریر تحدیث یتم مّرة كم س
المعلنین من المعطیات تلقي بمجرد الفعلي الوقت في كــلیكس َعــرب تقاریر تحدیث یتم جــ

لدینا الشائعة األسئلة أكثر لبعض وإرشادات إجابات یلي فیما

https://www.arabclicks.com/ar/support/publishers/


الشائعة االسئلة
ربحّیة؟ كــلیكس َعــرب عروض أكثر ھي ما س

العروض أفضل عالمة تحت المعلنین عن ابحث العروض كل صفحة من جــ

التتّبع؟ روابط باستخدام المزید كسب یمكنني كیف س
الدلیل بتحمیل قُم أو المقال واقرأ بنا الخاّصة الفیدیوھات سلسلة شاھد جــ

االجتماعیة؟ قنواتي على للترویج التتّبع كوبونات على العثور یمكنني كیف س
على واضغط والكوبونات العروض أفضل صفحة زیارة ُیرجى جــ

شخصي؟ تتّبع كوبون على للحصول بطلب التقدم یمكنني كیف س
لدیك أّنھ بما لقنواتك مناسبة كوبونات طلب من تأّكد رمز طلب على اضغط والكوبونات العروض أفضل صفحة أو العروض كل صفحة من جــ

كــلیكس َعــرب من عمولة أّول تكسب أن قبل فقط عرضین حتى بطلب للتقدم الفرصة

عرض؟ كوبون على بالحصول طلبي على الموافقة یستغرق الوقت من كم س
بالّرد وقم حسابك معلومات صحة من تأكد عمل أیام غضون في رمزك على تحتوي اإللكتروني البرید عبر رسالة ستتلقى الُمحّددة العرض ُمتطلّبات استوفیت إذا جــ

عملنا فریق من األسئلة جمیع على

الموافقة؟ تتطّلب اّلتي للعروض للترویج أحتاجھم اّلذین المتابعین عدد كم س
كــلیكس َعــرب حركة لُمتطلّبات األدنى الحد منّصة خالل من الُمحّدثة قائمتنا من تحّقق جــ



مھــــاراتك طــّور

أدّلة

تقاریرك مراجعة
والتقاریر الكوبونات تتبع

ذكیة روابط انشاء
النشر وإعادة بیكسل إضافة

فیدیوھات
االداء تقریر

األرباح تقریر
ذكیة روابط انشاء

كــلیكس َعــرب أكادیمیة

الكوبونات باستخدام المال كسب
المال منھا تربح الّتي العروض اختر
انستغرام باستخدام المال تكسب كیف

یوتیوب عبر المال اكسب

میدیا السوشیال صور مقاسات دلیل
تحویال األكثر القّیم المحتوى انشر

میدیا للسوشیال االبداعیة التصمیمات تحسین

لألفلییت البحث محركات تحسین
إنستغرام و فیسبوك على المدفوعة اإلعالنات

تویتر على المدفوعة االعالنات
جوجل المدفوعة االعالنات

تعلیمیة ندوات

تعلیمي درس
تعلیمي درس

https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Reports_Tutorial-AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Coupon_Redmption_Guide_AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/Creating_SmartLinks_(deep_links)-AR.pdf
https://storage.googleapis.com/video.arabclicks.com/pdf/ar_arabclicks_advance_aff_tutorial.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1ncvXpM4TIA&t=40s
https://www.youtube.com/watch?v=irPcv06dkgs&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=2WcjgHl4gRE&t=2s
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%a8%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-8-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%ad%d8%a9/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/9-%d8%b7%d8%b1%d9%82-%d9%84%d9%83%d8%b3%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d8%aa%d9%8a%d9%88%d8%a8/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%af%d9%84%d9%8a%d9%84-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a7-2019/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a3%d9%81%d8%b6%d9%84-6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%81%d9%8a%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%83-%d9%88/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/6-%d9%82%d9%88%d8%a7%d8%b9%d8%af-%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%a8%d8%af%d8%a7%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%85%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d8%aa%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%b9%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%d9%8a-%d9%8a%d8%aa%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%a6%d8%ac/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d9%8f%d9%85-%d8%a8%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%83-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d9%82%d9%8f%d9%85-%d8%a8%d8%b0%d9%84%d9%83-%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b3%d9%83-%d8%a5%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%af-2/
https://www.arabclicks.com/ar/academy/%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%a1-%d8%ad%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d9%88%d8%ac%d9%84-%d9%84%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%aa%d8%af%d8%a6%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7/
https://www.youtube.com/watch?v=MmxBslET50I
https://www.youtube.com/watch?v=a7NAG07VdPQ


طریق عن اإلنترنت عبر أول تكسب كیف
الخصم كوبونات رموز مشاركة

المتاجر أفضل من خصم كوبونات اختر

ومتابعیك أصدقائك عائلتك مع شاركھم

المال كسب في ابدأ

بنفسك جّربھ البساطة بمنتھى األمر

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.arabclicks.mobile
https://itunes.apple.com/gb/app/arabclicks/id1462168999?mt=8
https://www.youtube.com/watch?v=qFgrypHJWlw


أسئلة؟ لدیك

مجموعتنا إلى انضم
الدعم مركز بزیارة قم

معنا تواصل أو

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

