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 طريقة

 نرتنتمن االللكسب 
 ننصح هبا ال

 

 

أوال قبللأ أن نبلل أ ا  شللاا شللر  توجللرلة يأخيللل ريمللن أسلل  تولللري  تن رتوللةأ ا توبنللخ  ت ول ونمللة ال للأقبا       
 Paypal أو Payza وةمأ ا هذين توبنلمني تالشهر ا توعاملتألمخت  وأنصحن باوأ

طبعا وقبأ لأ ش  لأ ش  الب  وه من تيأهاد ومثابرة ق  يقخ  توبعض ماهذت توعشأ ولمف تلولل تو ترشلأ وهللذت    
باسأصاا تفه  ث  طبق طبعا تنا طبقت وب تت تشل   رولخية بهبملة وتارتقل  يولاب  وباوألاح تابلا   تيولا مل           

 ت   ؤت  تو ت أفواا تنا ياهز ويرد وتملناقجة  توخقت و

تملخضخع ومس جملرد تال اوة تو توأوةمأ تمنا توأخضمح وتوأخرمه با رتا تولولل وتوأةلااة تالول ونملة تونافعلة فعل       
 وومس جمرد رتومم  وقت فقط 

 ونب ت ريى برلة تهلل  

 لس رتعريف مبخق  تونمخبخ .1

تالوىل ا توعلامل  اوملا ا هلذت تجمللا  وبل  منلافس وتملفولأ تالو  وللأ ملن هبلذت            Neobux رتعأل  شلرلة  
 .تجمللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا 

 

 .م بعه ريى لافة تال أفأاءتت وتوقختئ  ومأفخقه ريى تولأ وموأشره من ث ث  نختت
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a. شرلة ال  نى رنهاتت فى جما  توربح ريى تالن نت. 

b. مذهأ فع  باوع ي  من تملشمزتت رتأشمز توجرله بولربت ساص هبا. 

c.       ميملللخن وقلللاع تملخقللل   ألللى تالن بللل ف  مبيللل  هائلللأ          5لشلللا أن رللل د ترولللاء تملخقللل   لللاو  تولللل
$6298689.38 

d.  تملخق  تالو  ريى توعامل ا لأ توقختئ  وتملفوأ تالو  ولأ من هبذت تجملا 

e. تدمن طشخ  ي ت ونجمط ويوعى ويأطخير وتوأح يث لأ حلظه. 

f. ا رتررتمل رلاح يل ت بولبل نظلاع تول ف  توأيقلائ  راململاهنا بلأ تةلا توجلرلة تالوىل ا مخقل            توجرلة هل 

.Ptctalk. 

g.    توع يللل  وتوع يللل  ملللن تملشملللزتت تملزهيللله  ألأجلللفها للللأ يلللخع بنفولللن وقللل  تنطيقلللت توجلللرلة يلللخع
لشا أن أدمن توجرلة بررتغاىل وتوجرلة حمشمة أيوا ومرسصة ريلى تالن نلت تول ومني     3336\.\23
 .وتال أوافة ريى  ريفر ساص باوجرلةgodaddy  ةزه من مخق  مت

 Neobux شر  توأوةمأ ا شرلة .3

 NeoBux: The Innovation in Paid-to-Click أوال ويأولةمأ ضضلغط ريلى هلذت تولرتبط      

Services 
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تآلن أو ضضغط ريى توبانر أ فيه 

ضمأل   ق  بإرتباع تخلطختت توأاومة 

 توبمانللللللللللللللللللللللللللللللات بجلللللللللللللللللللللللللللللللأ  للللللللللللللللللللللللللللللحمح   
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بعلللللل     
 توأوةمأ ضرتب  توجر  توختا لاوأاح

a. خاة وجر  شريط تال صائمات  
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 توصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللخاة توثانللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللمة  

 

 

 طريقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة مجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاه ة ت ر نلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات  .2

 توصخاة توثاوأة
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  لللللللللللفحة توبلللللللللللانر وتويمنلللللللللللن تخللللللللللللاص بلللللللللللن ويحصلللللللللللخ  ريلللللللللللى تال لللللللللللاالت تملباشللللللللللللرة         ..

 توصخاة تورتبعلة  
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  خاة بأ عاا شرتء توريفريت  وتوأش ي  .5

ملخضللخع مجللاه ة تالر نللات وتيوللا توبلل ء با للاا   طبعللا هللخ وللل ت 
رشأ حتت تمسن وه  من  مقخمخن بزيادة دسين يخمملا وطبعلا  ولل نلخع رولخيأن ولخ لانلت  لأان ا تو         

 يخو ن  مزي  توربح

 طريقة ت  للاا .8
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  فحة تالر تدتت توجخصمة ورتغمري تالميم ت .7
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 طريقة تالر ن ريى تملخق  وشرتء توليملات .6

  

 ال االت تملباشرة فحة ت .8

وه  تال االت توييت رتن اج حتت تمسن مباشرة مثأ ماتنا موخ  مث  تنا  الولل ملن رتولةمين ملث  تنلت      
رشيت تومخع بنجاط فاوجرلة  خف رتعطمين نفس مارتاس ة من تير لشقابأ دون تن ينقص منن شلماا وهلذه   

 تونقطة  خف تشر ها باوأفصمأ ال قا
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  فحة تال االت تملؤيرة .13

 ات مهشة ي تهنشرو  .11

   شر  ت  تورتخ ايوايلأ أو ترادة رت وير توعامأ تخلامأ

يلخع ريلى توألختىل فلى      .1سا مة رتيقائمة رتقخع بعشأ ايوايلأ و  االت توأى رتخقفلت رلن توولغط ملل ة      ه 
 . توعوخية تال أان اد وتجلخو ن

a.   يخع من توأخقف 13تما باونوبة ويعوخية تووفري : فمأ  توأب يأ بع . 

b. تياع من توأخقف 13تو ميخن  : يأ  توأب يأ بع   توعوخية .  

c.   تياع 7توعوخية تويأشمت : يأ  توأب يأ بع. 

  شر  تالورتخ باى

سا للمة تسأماايلة ميلنللن رتفعميلها تو ال ريللى  وللل ت ل ترتمةمأن . فهللى تدتة رتولأخ ع ويللريفريت  تويللى      هل  
 : يللللللللللخع وطريقللللللللللة رشيللللللللللها 33بللللللللللاقى ريللللللللللى ملللللللللل ة توأة يلللللللللل  وللللللللللمه  تللللللللللل  مللللللللللن  

 اوة رتجغمأ تالورتخبا  يأ  مل  ت لاا للأ ت اولة رتجلاه  وولخ ضرل ن وت ل  ا ت ل  تاليلاع وملخع وت ل  مل                ا
 .%15سص  قمشة ض اا هذت تومخع من ا م   بأخفمض مق تاه 

  شر  تالورتخ انمخ

تياع ملث  تو تلثلر  ولل     2دى بأفعيها رجان رتعشأ مت ي  ويريفريت  ملا يلخن باقى ريمه  م ة معمنة  ى 
 .تسأماا  وتوأة ي  بملخن رتيقائى مش ال ع تنت رتفأح ورتعشيه  مت ي   ى ما هخ باوطريقة توعادية
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    للللفحة تور لللل  توبمللللانى    .13

 

 

 طريقة توأش ي  ورشأ توريوايلأ ورتغمري توعي  و  االت .12

 

 طريقة ت أخ تع توفي  ..1
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 تاشمف تال  تث تخلاص باحلواب .15

 

 تنختع توعوخيات .18
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  بخينتطرق ت أخ تع تونمخ 

a. رتول  ر ملة ريلى توريفلرت  ا قائشلة تورنأل  ايفرتولز        ( ت أخ تمها ا توأش ي  وتوريولاين  بإملانن
 ,, وختأاا توعشيمة تويت رتري ها توأش ي  تو توريوايلأ ث  ختأاا و مية تو ف  تملا تور لم  تو تونقلاط   

 ) تبت لانت تونقاط لافمة وعشأ ما رتري   خف يظهر ون تخلماا

b.    نقطة بعوخية قخو ن مل ة  نة 23333ت أب ت 

c.    شللخص  23ت  تبت لللان توعلل د تملوللشخ  وللن درللخ        نقطللة ملقعلل  ايفللرت  مباشللر   533ت للأب ت
 ( شخص 21نقطة  ياد   ول  533بإملانن بل 
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 .رتولللغط ريلللى ر ملللة توزتئللل  ثللل  رتولللغط يلللس ويأألمللل   توطريقلللة هللل  ملللن قائشلللة توريفرتولللز تملباشلللر

 

 

 NeoBux: The Innovation in Paid-to-Click  تبطويأولةمأ ضضلغط ريلى هلذت تولر     

Services   أو ضضلللللللللللللللللللغط ريلللللللللللللللللللى توبلللللللللللللللللللانر أ لللللللللللللللللللفيه 
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