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 أهًال بكم في َعــَرب كــلیكس الشبكة الُمختّصة ِبــــ  التسویق عبر العمولة

 

 هنا في برنامجنا التعلیمي للناشرین, ُقمنا بتحضیر "خّطة تعلیمّیة" سهلة لمساعدتك على العمل بسرعة, ستجد هنا كل المعلومات

 حول إعدادات حسابك, تحدید الروابط الخاّصة بك, قراءة التقاریر والمزید. وبذلك یتبقى علیك اختیار الُمعلنین والُعروض ِلــــ

 الترویج. اّتبع نظامنا السریع وابدأ في جنــــــي األموال.

 الصفحة الرئیسّیة

 بعد تسجیل الدخول إلى َعــَرب كــلیكس, سیتم إحضارك إلى الصفحة الرئیسّیة حیث ستجد ما یلي:

 لوحة الُمعطیات-  ُتقِدم لك نظرة شاملة سریعة عن ُمستوى أدائك

 إحصائیات سریعة – تعرض لك التفاعالت, عدد النقرات, التحویالت المالیة والدفعات في آخر سبعة أّیام  و مدفوعاتك●

  للعام الحالي.

 إشعارات جدیدة – یعرض أحدث اإلشعارات الُمرسلة إلیك مع أفضل العروض الحالّیة للتّــرویــج لها.●

 الُعــروض البارزة– یعرض لك أفضــــل الُمنتجات ِبــــــــ  أفضـــل األسعار, في هذه اللحظة.●

 ُمخّطـــط األداء - یعرض ُمستوى أدائك في كل یوم من السبعة أیام الماضیة كرسم بیاني خّطي.●

 

 القائمة في الجهة الُیسرى - تعرض لك المعلومات الّتالیة:

 ِحسابـــك -  قائمة ُمتعّددة الخیارات ت  منحك خیار تعدیل وتغییر تفاصیل حسابك.●

 الُعــروض - ُتساعدك  القائمة الُمنسدلة drop-down  في إدارة ُعروضك.●

 التقاریر - هنا تملك خیار ُمراجعة التقاریر.●

 أدوات - اختر من بین األدوات الّتي جمعناها ألجلك.●

 أداة البحث -اكتب عن ماذا تبحث لتحصل على المعلومات الالزمة.●

 ُمدیر الحساب -  سیتم عرض اسم ُمدیر حسابك الشخصي والتفاصیل الخاصة به هنا.●

 شروط اإلستخدام -العودة إلیها.●

 سیاسة الخصوصیة - المواد القانونیة.●

 اإلّتصال بالّدعم -أرسل لنا رساله عبر البرید اإللكتروني.●
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 األقسام األكثر أهّمیة- جداول اإلحصائّیات Quick Stats و  األداء Performance. حیث یعرض لنا قسم اإلحصائیات

 السریعة  التفاعالت, عدد النقرات, التحویالت المالیة والدفعات في آخر سبعة أّیام وكیفیة ُمقارنة هذه اإلحصائیات في السبعة أّیام

   الّتي تسبق ذلك. ویعرض لك ُمخّطط األداء إحصائیاتك لكل یوم في تلك األیام السبعة كرسم بیاني خّطــي.
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 اختیار الُمنتج والترویج  له

 استخدم روابط التتّبع في َعــَرب كــلیكس ِلــ ترویج ُمنتجات الُمعِلن وتعُقب أنشطتك و تحویالتك المالّیة.

 اإلّطالع على العروض الُمتاحة

 من أجل العثور على أفضل العروض الحالّیة, اضغط على Offers في الالئحة في الجهة الُیسرى بعدها اضغط على خیار

 Browse/Search  لإلّطالع على القائمة الكاملة لعروض َعــَرب كــلیكس الُمتاحة لك. ِلتحدید ِنطاق بحثك على العروض مع

.Live Offers النقرات الكثیرة خالل السبعة أیام الماضیة, اضغط على خیار 

 

 

 من خالل هاتین الشاشتین, تستطیع البحث باستخدام الكلمات الرئیسیة, التصفیة حسب فئات الشبكات أو التصفیة حسب البلد.

 أو… اختر من الُعروض الّتي تظهر في الرسم البیاني- لدیك ثالثة خیارات بدًءا من الجهة الُیسرى:

 

 ID - إضغط على رقم ID  في العمود األیسر للحصول على تفاصیل العرض.

 Preview- إضغط على زر أو رمز اْلـــ  Preview  لفتح عالمة تبویب جدیدة تعرض  صفحة الهبوط ( landing page) لهذا

 الُمعلن في عالمة تبویب أخرى.

 اإلسم -  اضغط في الرابط على عمود  Name لعرض تفاصیل العرض في هذه الصفحة, كذلك من هنا ستنسخ روابط التتّبع.
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Tracking Links -روابط التتّبع 

من أجل تعُقب نجاحك, علیك استخدام روابط التتّبع في َعــَرب كــلیكس. اختر أحد الُمعلنین للترویج, حیُث ستدخل إلى صفحة  “
 Your Tracking Link” كما هو موضح أدناه.

 إذهب إلى ← Landing Page ← اختر  صفحة الهبوط ا لّتي ترید الّترویج لها. إذا لم تكن ُمترددا , ُیمكنك اختیار1.

 عنوان URL إفتراضي للصفحة الرئیسیة للُمعلن.

 

 

.2”Your Tracking Link“ -انسخ رابط العرض من النافذة الرمادیة أعاله 

 

 

 

 رابط التتّبع-tracking link  جاهز.3.

           مالحظة: یجب إجراء التخصیصات المتعلقة ِبـــ رابطك هنا. لن یتم تتّبع روابط التخصیص الیدویة.

 ألصقها في القناة اإلعالمیة الخاّصة بك, موقعك أو مدونتك, الخ…4.

.5html وانسخ رمز Impression Pixel  إذا كنت ترغب في الحصول على ُمعطیات الظهور في تقریرك, اختر مربع 

 الخاص بتتّبع الصورة بالبكسل إلى صفحة الشبكة الخاصة بك. لمزید من المعلومات, افتح البرنامج التعلیمي الُمتقدم

.Advanced Tutorial 
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Offer Details -تفاصیل الَعــــــرض 

 في قسم  Offer Details, یمكنك قراءة المزید من التفاصیل حول العرض, بما في ذلك- الوصف الشامل, األحكام, اإلنتهاء,

  اإلستهداف الجغرافي, القیود والمزید- انظر أدناه:

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

 إنشاء روابط عمیقة

 ستنقل الروابط العمیقة زائریك مباشرة إلى الصفحة الّتي اخترت الترویج لها, بدًال من الصفحة الرئیسیة للُمعلن. سینعكس هذا في

  تقاریرك كذلك, حیُث سیمكنك تتّبع نتائج هذا النوع من الحمالت.

  7 خطوات في غایة السهولة ِلـــ  إنشاء رابط عمیق:

.1.Browse/Search :إختر الُمعلن الّذي ترغب بالترویج له من العروض  

 انتقل إلى موقع الُمعلن واختر ُمنتًجا للترویج له لجمهورك.2.

 انسخ عنوان URL ِلـــــ الُمنتج من موقع الُمعلن.3.

 

 ارجع إلى َعــَرب كــلیكس, انتقل إلى صفحة “Your Tracking Link” لهذا الُمعلن.4.

.5.”Add Deep Link“ اختر 

 ألصق عنوان URL في نافذة  “Add Deep Link”  واضغط على “+”.6.

.7.”Your Tracking Link“ اآلن الرابط العمیق الخاص بك جاهز في نافذة 
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  مالحظة:

 ال تتوفر روابط عمیقة لبعض العروض.●

●.(TinyURL) قد تالحظ أّنه قد یستغرق ما یصل إلى 20 دقیقة لتنشیط رابط قصیر جدید 

 

 ُعروض تتطّلب الموافقة

 قد ُیطالبك بعض الُمعلنین بالموافقة على األحكام والشروط الخاّصة بهم- فوق وبعد موافقتكم على الشروط واألحكام●

الخاصة ِبـــ َعــَرب كــلیكس, لذلك یتوجب علیك قراءة الشروط واألحكام والضغط على  موافق على الشروط- “

 Agree to Terms” لالستمرار في هذا العرض.

 

●.Request Approval كذلك, قد تحتاج طلب الموافقة للترویح لعروض معینة. طلب الموافقة, اضغط على 

 

 

 

.Save Answers  قد تظهر لك شاشة متابعة تطالبك باإلجابة على بعض األسئلة. أجب عن األسئلة ثّم إضغط على           

        إذا لم تظهر شاشة األسئلة, فلن یكون لهذا العرض اسئلة ُمحّددة. في كلتا الحالتین ستتلّقى الشبكة طلبك, وسیصلك إشعاًرا

  بالموافقة أو عدم الموافقة.
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 ُمراجعة التقاریر

  بطبیعة الحال, قد ترغب في متابعة مستوى تقدمك من خالل ُمراجعة تقاریرنا.

  تتواجد التقاریر في الجهة الُیسرى من الشاشة, حیث ستعرف:

 تقریر أداء انتاجك الفعلي1.

 تقریر التحویالت المالّیة2.

 تقریر إحالة صدیق للبرنامج3.

  التقاریر المحفوظة4.

 

 1. تقریر أداء انتاجك الفعلي

 في تقریر األداء, یمكنك معرفة التغییرات التي تحصل على النقرات, التحویالت والدفعات الخاصة بك مع مرور الوقت. ُیوّضح

  الرسم البیاني كیفیة أداء عروضك األضخم إلجراء مقارنة سریعة.

  

 یمكنك تخصیص تقاریرك باستخدام الخیارات الموجودة أعلى الصفحة:

 

 ُیمكن تخصیص تقاریر األداء عن طریق:

 التاریخ- اختــر اإلطار الزمني للتقریر.1.

 خیارات التقریر - اختر المعلومات, البیانات, اإلحصاءات والحسابات لشملها في التقریر.2.

 مصفاة التقاریر- أنت تختار العرض وتواریخ اإلبالغ.3.

 حفظ التقریر- احفظ عملیات الترتیب لهذا التقریر, النطاق الزمني وخیارات التقریر والمزید… حّتى یمكنك تنشیط4.

Saved Reports  ←  (التقاریر) Reports    التقریر بسهولة الحًقا من خالل اإلنتقال 

 ُقم بتحمیل البیانات في ملف  CSV, باستخدام عوامل التصفیة واإلعدادات الّتي حّددتها.5.

 تحدیث التقریر.6.

9 



 

 الرسم البیاني: إجمالي العروض- Offer Totals- إختر أفضل ثالثة, خمسة, عشرة عروض أو جمیع عروضك7.

 لوضعهم في الُمخّطط مًعا للمقارنة.

 ُمعطیات الرسم البیاني: الدفعات- اختر اإلّطالع على التفاعالت, النقرات, التحویالت, العوائد أو أي مجموعة في8.

 التقریر.

 ُقم بتغییر العروض الّتي ترید إبرازها في التقریر.9.

 حّدد الُمعطیات الّتي ترید عرضها في الرسم البیاني: التفاعالت, النقرات, التحویالت والدفعات.10.

 حّدد عدد تكرار نقاط التحّول في الرسم البیاني.11.

 حّدد نوع الرسم البیاني الّذي ترید عرضه: خّطي, دائرة ُمجّزأة أو ُمخّطط بیاني.12.

 

 

  اآلن, وقد أصبح لدیك رسم بیاني, یمكنك العمل علیه بعّدة طرق:

 مّرر الفأرة (الماوس) فوق الرسم البیاني لإلّطالع على نقاط التحول والتقسیم حسب الفترة الزمنیة.●

 ُقم بإبراز جزء من الرسم البیاني وتكبیره لمقارنة أكثر تفصیًال ووضوًحا.●

 اضغط على الُعروض األخرى في القائمة لرؤیة المزید من خطوط المعطیات على الرسم البیاني والمقارنة فیما بینها.●
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Report Summary-ُملّخص التقریر 

  یوّفر ُملّخص التقریر - Report Summary نظرة رقمیة سریعة شاملة لجمیع العروض الخاّصة بك.

  في الجدول أدناه ترى تحلیل باألرقام لكل عرض.
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Conversion Report- 2. تقریر التحویالت المالیّة 

 یوفر تقریر التحویالت المالّیة معلومات تفصیلّیة حول التحویالت الشخصّیة, ُمعطیات العرض, ُمعطیات الُمستخدم الُمختارة,

 الُمعّرفات الفرعیة- sub IDs, معّرفات الصفقات والمعامالت- transaction IDs, موعد التحویالت وما إلى ذلك.

 

 

  ُیمكنك كذلك, ضبط اإلطار الزمني لهذا التقریر, الفالتر واألعمدة الّتي ترید عرضها باستخدام القوائم المنسدلة في أعلى الصفحة.

 3. تقریر الكوبون

 ُیتیح لك تقریر الكوبون تتّبع أداء كوبون الخصم الخاص بك بسهولة. یمنحك العرض األّولي معطیات عن إجمالّیات األداء الُمعلقة

 والُمعتمدة وتتیح لك اختیار نطاق التاریخ لعرض األرباح.
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 تتّبع التحویالت حسب التاریخ
 ِلعرض أداء الرموز بشكل فردي ویومي, اختر "إعرض حسب التواریخ- ‘See by Dates’" في الزایة الیمنى العلیا من كل

 عرض.
 

 مراجعة كل الكوبونات
 للحصول على قائمة كاملة بالرموز- اختر "الكوبونات الخاصة بي- ‘My Coupons’" في الزاویة الیمنى العلیا. ُیرجى االنتباه

 إلى أّن البعض من رموزك ال تعمل حالیا.
 

Referral Report  -4. تقریر إحالة صدیق للبرنامج 

 في تقریر اإلحالة یمكنك اإلّطالع على إحصائیات الناشرین اآلخرین الّذین أشرت إلیهم في َعــَرب كــلیكس والّذین یعرضون

 النتائج.

Saved Report  -5.تقاریر محفوظة 

 التقاریر المحفوظة هي الّتي رّتبت فیها عرض البیانات وترغب في الحفاظ على هذا الترتیب الستخدام التقاریر في المستقبل.
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 ِحـــسابــــي

 في حسابي- الجهة الُیسرى أعلى الصفحة- یمكنك تعدیل تفاصیل الُمستخدم, معلومات الشركة أو الفواتیر.

 

 تفاصیل الحساب

.Account Details← (حسابي) My Account  لتحدیث بیانات الُمستخدم أو تفاصیل الشركة الخاصة بك, انتقل إلى  

 

) لتحریر معلوماتك.  اضغط فوق رمز قلم الرصاص ( 

 

 

 الفواتیر

.Billing ←  حسابي My Account ِلــــ عرض وتحدیث تفاصیل الفواتیر الخاصة بك, انتقل إلى 

) لتحریر معلومات الفواتیر الخاصة بك.  اضغط فوق رمز قلم الرصاص ( 
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 لإلّطالع على المعلومات حول الفاتورة وِسِجل الّدفعات, مّرر لألسفل.
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 ِلـــ عرض تفاصیل الفاتورة الشخصیة, انتقل إلى قسم الفواتیر  Invoices واضغط على  اإلدخاالت في عمود الحسابات

 Statements column. ِلــ عرض تفاصیل فاتورة الدفعات الشخصیة, انتقل إلى قسم المدفوعات Payments واضغط على

.Payment اإلدخاالت في عمود الدفعات 

 

 اإلعدادات

My Account -> Settings  

 هنا یمكنك تخصیص اإلشعارات, اإلنذارات واللغة اّلتي تفّضل استخدامها في النظام.
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 الحصول على الدعم

 إذا كنت بحاجة إلى المساعدة, نحن هنا لُمساندتك:

 تواصل مع مدیر حسابك. تبقى معلومات بمدیر حسابك مرئیة دائما في القائمة في الجهة الُیسرى.●

 أرسل لنا بریًدا إلكترونًیا بالضغط فوق اإلتصال بالدعم في القائمة في الجهة الُیسرى.●

●/https://www.arabclicks.com/ar/support  :ُیرجى زیارة مركز الّدعم الخاص بنا على  

 ستجد هنا تفاصیل التواصل عبر الهاتف والبرید اإللكتروني واألسئلة الشائعة.●

●,pixels, postbacks للحصول على المعلومات حول  Advanced Tutorial-إّطلع على برنامجنا التعلیمي المتقدم 

 والمزید.
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