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لألعمال

قم بتسجیل الدخول إلى 1.
الحساب الذي تريد الترويج 

للتغريدات منه 

.2  ads.twitter.com يُـرـجى زـيارة 
ـيمكنك اـلقیام ـبذـلك ـعن ـطرـيق زـيارة 
ـعنوان URL ـمباـشرةً، أو ـعن ـطرـيق 

تـحدـيد "اـلمزـيد" ـفي اـلقاـئمة اـلیمنى 
وتـحدـيد "إـعالـنات ـتوـيتر" 

إذا كانت ھذه ھي المرة األولى التي 
تقوم فیھا بالوصول إلى حساب 

اإلعالنات الخاص بك، فقد تتم إعادة 
توجیھك إلى صفحة مقصودة. اتبع 

رسائل التعلیمات إلنشاء إعالن.
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إنشاء إعالناتك 
باستخدام الزر "كتابة"، يمكنك 
إنشاء أي تغريدات جديدة تريد 

ترويجھا. (الصفحة 5) 

بناء حملة 
يؤدي تحديد زر "إنشاء حملة" 

 إلى بدء التنقل عبر عملیة 
إعداد الحملة. (الصفحة 7) 

قیاس األداء 
عندما تكون حملتك نشطة، 

ستعرض لوحة معلومات النتائج 
في الوقت الفعلي. (الصفحة 9)

ماذا يمكنك أن تفعل في حساب اإلعالنات الخاص بك؟

إعداد حساب إعالنات تويتر

مالحظة: تتم مراجعة جمیع حسابات اإلعالنات الجديدة قبل أن تصبح مؤھلة لعرض إعالنات. إذا 
3كان لديك حساب جديد وال يمكنك الوصول إلى مدير اإلعالنات، فانتظر بضعة أيام وحاول مرة أخرى.

http://ads.twitter.com
http://ads.twitter.com
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لتتمكن من تشغیل حملة إعالنات تويتر، 
يلزمك إضافة طريقة دفع.

02
إضافة طريقة دفع

لن تتم الفوترة ما لم تقم بتدشین حملة.
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أثناء وجودك في مدير اإلعالنات، انقر على 1.
@اسمك في الزاوية العلوية الیمنى 

حدد "طرق الدفع" من القائمة المنسدلة 2.

حدد "إضافة مصدر تمويل جديد" في الزاوية 3.
الیسرى العلوية 

أدخل معلومات بطاقتك 4.

انقر فوق "تابع للتأكید" وقم بالتأكید 5.

ستخضع بطاقتك للتحقق الداخلي. عندما 6.
تتم الموافقة على بطاقتك، ستظھر بالحالة 
"صالحة" في عالمة التبويب "طرق الدفع".

اتبع ھذه الخطوات إلضافة معلومات 
بطاقة االئتمان الخاصة بك إلى 

حساب إعالنات تويتر الخاص بك. عند 
بناء حملتك، ستتمكن من تحديد ھذه 

البطاقة كمصدر تمويل.

بطاقة االئتمان

امأل نموذج الطلب  1.

بمجرد إرسال النموذج، ستتلقى مستندات 2.
طلب إدراج للتوقیع اإللكتروني في صندوق 

البريد اإللكتروني الخاص بك من نظام 
.Adobe Sign

عند الوصول إلى حد ائتمان إعالنات تويتر، 
يتم إيقاف اإلعالنات مؤقتًا تلقائیًا. إذا كنت 
تخطط لتدشین حملة كبیرة على المنصة، 

ففكّر في التقدم بطلب للحصول على 
طلب إدراج باتباع ھذه الخطوات.

طلب اإلدراج

 
للمزيد من المعلومات، راجع صفحتنا حول أساسیات الفوترة.

https://business.twitter.com/en/a/iorequest.html
https://business.twitter.com/en/a/iorequest.html
https://business.twitter.com/en/help/account-setup/billing-basics.html
https://business.twitter.com/en/help/account-setup/billing-basics.html
https://business.twitter.com/en/help/account-setup/billing-basics.html
https://business.twitter.com/en/help/account-setup/billing-basics.html
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عند بناء حملتك، ـسُیطلب ـمنك تـحدـيد 
اـلتغرـيدات اـلتي ـترـيد ـتروـيجھا ـكإـعالـنات. ـھناك 

ـنوـعان ـمن اـلتغرـيدات ـلالـختیار ـمن ـبینھما:

03
إنشاء إعالناتك

إذا كنت ترغب فقط في الترويج للتغريدات التلقائیة الحالیة، فال داعي التخاذ أي إجراء آخر. 
تخطٍ إلى الصفحة 7. لتضمین التغريدات المروّجة فقط في حملتك، تابع الخطوات الواردة 

في الصفحات التالیة. 

يرجى مالحظة أن جمیع التغريدات واإلعالنات يجب أن تتبع سیاسات إعالنات تويتر.
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ستتمكن من االختیار من 
التغريدات التي قمت بتغريدھا 

بالفعل من @اسمك. 

التلقائیة
يمكنك إنشاء تغريدات جديدة خصوصًا 

لحملتك. نحن نطلق على ھذه 
التغريدات "مروّجة فقط". 

ال تظھر ھذه التغريدات في ملفك 
الشخصيّ وال تظھر إال للجماھیر 

المستھدفة في حملتك. 

المروّجة فقط

https://business.twitter.com/en/help/ads-policies.html
https://business.twitter.com/en/help/ads-policies.html
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إنشاء تغريدات مروجة فقط
انقر فوق أيقونة "كتابة"  أعلى الجانب األيسر لمدير اإلعالنات. سیؤدي 
ذلك إلى إظھار كاتب التغريدة. ھنا، ستقوم بإدخال تفاصیل تغريدتك. اعثر 

على أفضل الممارسات في الصفحة 16.
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أدخل نص تغريدتك، بما في ذلك 
أي رموز إيموجي وھاشتاجات

حدد لتضمین صورة أو مقطع فیديو

قم بتحمیل صورتك أو مقطع الفیديو 
الخاص بك 

أضف بطاقة (اختیاري).  
يوضح ھذا المثال خطوات إنشاء بطاقة موقع 

إلكتروني. للمزيد من المعلومات عن البطاقات، 
قم بزيارة الصفحة 15.

قم بتسمیة بطاقتك (سیظھر االسم 
لك فقط)

أضف نص العنوان الخاص بك

أضف عنوان URL الذي سترتبط 
به البطاقة

تذكر إـبقاء ـمرـبع "ـمروّـجة ـفقط" مـحددًا. 
وإال، فـسیتم إرـساـلھا ـكتغرـيدة ـعادـية 

وـتلقاـئیة.
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تتمثل الخطوة األولى لبناء حملة إعالنات 
تويتر في اختیار ھدف.
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ـمن ـخالل تـحدـيد ـھدف، ـفإـنك ـتضمن تحـسین أداء ـحملتك ـنحو اإلـجراءات 
اـلتي تـھتم ـبھا أـكثر ـمن ـغیرـھا. ـفكّر ـفي ـتشغیل ـحمالت ـمتعددة ـلتحقیق 

أـھداف ـمتعددة. 

لتحديد ھدف والبدء في بناء حملتك، حدد "إنشاء حملة" من القائمة المنسدلة 
"الحمالت" في مدير اإلعالنات. 

 
فیما يلي قائمة بعروض أھداف الحمالت لدينا.

إعداد الحملة

7 تعرّف على المزيد على صفحة أنواع حمالت إعالنات تويتر على موقعنا اإللكترونّي.

https://business.twitter.com/en/advertising/campaign-types.html
https://business.twitter.com/en/advertising/campaign-types.html
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استیفاء نموذج الحملة
بمجرد اختیار ھدفك، فقد حان الوقت إلدخال تفاصیل 

حملتك.

01 تفاصیل الحملة
في ھذا القسم، ستقوم بإدخال المعلمات العامة للحملة. وتتضمن ھذه 

المعلمات ما يلي: 

اسم الحملة •

إجمالي المیزانیة •

تاريخا بدء الحملة وانتھائھا •

مصدر التمويل•

02 المجموعات اإلعالنیة
قد ترغب في إنشاء مجموعات (أو مجموعات إعالنیة) مختلفة داخل حملتك. يمكن أن 

يكون ھذا مفیًدا إذا كنت تريد القیام بأشیاء مثل إظھار رسائل مختلفة لجماھیر 
مختلفة، أو تعديل المیزانیة أو التواريخ لجماھیر معینة. 

لكل مجموعة إعالنیة تقوم بإنشائھا، يمكنك تحديد ما يلي: 

اسم المجموعة اإلعالنیة •

تاريخا بدء الحملة وانتھائھا •

إجمالي المیزانیة للمجموعة اإلعالنیة •

نوع عرض السعر •

معلمات االستھداف (راجع المزيد من المعلومات في الصفحة 17) •

اـلتغرـيدات اـلتي ـترـغب ـفي ـتروـيجھا (اـلمعروـفة أـيضًا ـباـسم "اـلمادة اإلـبداـعیة") •

تلمیحات للمحترفین: 

ما لم يكن ھدفك ھو مرات تثبیت التطبیقات أو إعادات مشاركة التطبیق، فإننا نوصي بإلغاء •
تحديد "Twitter Audience Platform" في قسم "االستھداف". 

ـعند تـحدـيد ـمادة إـبداـعیة، اـستخدم اـلقاـئمة المنـسدـلة ـللتصفیة حـسب اـلتغرـيدات اـلتلقاـئیة أو •
اـلمروّـجة ـفقط أو اـلمسوّدة أو المـجدوـلة 

بمجرد إنشاء مجموعة إعالنیة، يمكنك تكرارھا إلنشاء نسخة مختلفة بسھولة.•

03 المعاينة

8

راجع تفاصیل حملتك للمرة األخیرة قبل جعلھا مباشرة!
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احصل على نتائجك في الوقت الفعلي
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بمجرد إطالق حملتك، ستتمكن من تتبع النتائج من لوحة معلومات مدير اإلعالنات.

قیاس الحملة وتحلیالتھا

ستعرض طريقة العرض االفتراضیة النتائج على مستوى الحملة. انقر فوق أي 
حملة لمشاھدة النتائج حسب المجموعة اإلعالنیة أو اإلعالن أو الجمھور.  

فیما يلي بعض المقايیس واألسئلة الرئیسیة التي يجب وضعھا في االعتبار: 

مستوى الحملة: 

عدد النتائج •
معدل النتائج •
• (CPR) تكلفة النتیجة

مستوى المجموعة اإلعالنیة: 

ـھل ـھناك مـجموـعة إـعالـنیة ـتؤدي أداءً •
أـفضل ـمن ـغیرـھا؟ ـفما ـھي؟ 

مستوى اإلعالن: 

ـما اـلتغرـيدات األـفضل أداءً؟ ـھل ـھناك أي •
ـمواـضیع مـشترـكة ـحول اـلمادة اإلـبداـعیة و/

أو اـلنص؟ إذا ـكان األـمر ـكذـلك، ـففكّر ـفي 
إـنشاء اـلمزـيد ـمن اـلتغرـيدات ـمثل ـھذه 

إلـضاـفتھا إـلى ـحملتك. 

ـما اـلتغرـيدات ـضعیفة األداء؟ ـفكّر ـفي إـيقاـفھا •
ـمؤـقتًا. 

مستوى الجمھور: 

ـما الـجماـھیر اـلتي ـتلقى ـتغرـيداـتك ـصدى •
أـكبر ـلدـيھا؟ ـفكّر ـفي ـتضمین ـھذه 

المـجموـعات ـضمن ـنطاق االـستھداف ـفي 
المـستقبل.

ـتعرّف ـعلى اـلمزـيد ـعن ـمدـير 
اإلـعالـنات ـفي اـلصفحة اـلتاـلیة
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للتحقق من حالة الحملة ومستوى أدائھا، قم بزيارة لوحة المعلومات في مدير 
اإلعالنات. فیما يلي بعض األقسام الرئیسیة التي يجب معرفتھا:

مدير إعالنات تويتر

1. عوامل التصفیة: اـستخدم ـعواـمل اـلتصفیة ـھذه ـلعرض الـحمالت ـبناءً ـعلى ـعواـمل ـمثل 
ـمصدر اـلتموـيل أو الـھدف أو اـلحاـلة. 

 
2. مربع االختیار: اختر ما إذا كنت ترغب في رؤية جمیع العناصر قید التشغیل خالل إطار 
زمني محدد، أو العناصر التي تم عرضھا فقط. (ـستكون الـحملة اـلمباـشرة وـلكنھا ال ـتعرض 

اإلـعالـنات بـسبب اـلمیزاـنیة المسـتنفدة، ـعلى ـسبیل اـلمثال، ـمثاالً ـعلى ـما ـيسمح ـلك ـمرـبع 
االـختیار ـھذا ـباـلتصفیة ـللحصول ـعلیه.) 

 
3. اإلطار الزمني: انقر فوق ھذا الزر لتصفیة لوحة المعلومات حسب التواريخ المرغوب فیھا. 

 
4. المقايیس: قم بتخصیص المقايیس التي ترغب في رؤيتھا في لوحة المعلومات الخاصة 

بك ھنا. 
 

5. نتائج الحملة: في طريقة العرض االفتراضیة، ستعرض لوحة معلومات النتائج على 
مستوى الحملة، مع عرض كل حملة في صفھا الخاص. 

إللقاء نظرة أعمق على نتائج حملتك، انقر فوق اسم كل حملة. سیسمح لك ذلك برؤية 
تفاصیل األداء حسب المجموعة اإلعالنیة واإلعالن والجمھور.

10
 

قم بزيارة صفحة تحلیالت تويتر على موقعنا اإللكتروني لالطالع على جمیع لوحات 
المعلومات المتاحة لقیاس األداء.

https://business.twitter.com/en/advertising/analytics.html
https://business.twitter.com/en/advertising/analytics.html
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كم عدد التغريدات التي يجب أن 
أدرجھا في حملتي؟

ابدأ بتغريدتین إلى ثالث تغريدات في حملتك. 
بالنسبة للحمالت األطول، قم بتحديث النص و/

أو المادة اإلبداعیة كل أسبوعین لمواصلة 
التحديث واالستمرار في جذب انتباه جمھورك.

للحصول على المزايا الكاملة لتحسین أداء ما المدة المثالیة للحملة؟
حملتك، اختر تواريخ العرض التي تمتد على 

مدار أسبوعین على األقل.

كم من الوقت يجب أن أنتظر قبل 
إجراء تغییرات لتحسین أداء 

حملتي؟

بعد 3 أيام، ابحث عن فرص إلجراء التحسینات. 
قد يشمل ذلك اإليقاف المؤقت لإلعالنات ذات 

األداء المنخفض أو إعادة تخصیص المیزانیة 
لمجموعات إعالنیة معینة أو تعديل استھدافك.

ما مواصفات المادة اإلبداعیة في 
إعالنات تويتر؟

ال توجد مواصفات محددة مناسبة للعرض على جمیع 
وسائل العرض، ألنه يتم عرض تويتر على العديد من 

األجھزة والمنصات.  
 

إننا نوصي بتطبیق مواصفات الصورة األكثر مالءمة 
لألجھزة التي تستھدفھا (أي قد يتم تحسین إعالنات 
الھاتف المحمول للصور بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 

1:1، بینما تتناسب اإلعالنات على الكمبیوتر المكتبي 
بشكل أفضل مع الصور بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 

16:9). اعثر على جمیع مواصفات اإلعالنات ذات 
المواد اإلبداعیة الخاصة بنا ھنا.

06
حّل المشاكل واألسئلة المتداولة

https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/advertiser-card-specifications.html
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/advertiser-card-specifications.html
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06
حّل المشاكل واألسئلة المتداولة

لماذا ال تظھر أي مواد إبداعیة؟

مع حمالت إعالنات تويتر، أنت من يختار كم تبلغ تكلفة الحملة؟
المیزانیة. ال يوجد حد أدنى مطلوب لإلنفاق، 

وتتمتع دائمًا بالتحكم الكامل في نفقات 
حملتك.

لن تتمكن من إضافة تغريدة إلى حملتك إذا 
كان نوع التغريدة غیر متوافق مع ھدف الحملة. 
على سبیل المثال، نطلب أن تحتوي التغريدة 

على فیديو كي تتم إضافتھا إلى حملة 
مشاھدات الفیديو.  

 
يُرجى أيضًا مالحظة أنه ال يمكن إضافة إال 

التغريدات إلى الحمالت. ال يمكن إضافة 
البطاقات المستقلة. 

 
إذا كنت ال تزال غیر قادر على تحديد التغريدات 
والمواد اإلبداعیة إلضافتھا إلى حملتك، فجرّب 
اتباع ھذه النصائح األساسیة لحل المشاكل: 

مسح ملفات تعريف االرتباط وذاكرة التخزين •
المؤقت 

تجربة متصفحات متعددة بما في ذلك •
 Safariو Firefoxو Chrome

إعادة المحاولة باستخدام نافذة التصفح •
المتخفي أو الخاص في متصفحك 

تسجیل الخروج من إعالنات تويتر وتسجیل •
الدخول مجددًا 

•AdBlocker تعطیل ملحقات المتصفح، مثل

لألعمال
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كیف يمكنني معرفة ما إذا كانت 
حملتي قد أثمرت عن تحويالت 

إلى الموقع اإللكتروني أو 
تطبیق المحمول؟

لمعرفة التحويالت المحالة من حملتك، 
ستحتاج إلى إعداد تتبع التحويل. 

للحصول على إرشادات حول إعداد تتبع 
التحويل لموقع إلكتروني، راجع الصفحة 18. 

للحصول على إرشادات حول إعداد تتبع 
التحويل لتطبیق محمول، راجع ھذه الصفحة 
على تتبع تحويل تطبیقات الھاتف المحمول.

 

06
حّل المشاكل واألسئلة المتداولة

ھل لديك أسئلة أخرى بخصوص إعالنات تويتر؟ تواصل معنا على 
advertiserhelp@twitter.com

لمزيد من استكشاف األخطاء وإصالحھا واألسئلة الشائعة، بادر بزيارة مركز مساعدة إعالنات تويتر.

روابط مفیدة:

https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/create-an-app-installs-campaign/mobile-app-conversion-tracking.html
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/create-an-app-installs-campaign/mobile-app-conversion-tracking.html
http://www.apple.com
http://www.apple.com
mailto:advertiserhelp@twitter.com
mailto:advertiserhelp@twitter.com
https://business.twitter.com/en/help.html
https://business.twitter.com/en/help.html
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ـبطاـقة ـتوـيتر ـھي ـمكوّن ـقاـبل ـللنقر ـعلیه ـيمكنك إـضاـفته إـلى ـتغرـيدة. ـعند ـمشارـكة 
راـبط إـلى ـموـقع إـلكتروـني أو ـتطبیق، ـفكّر ـفي اـستخدام اـلبطاـقات ـلمنح رواـبطك 

ـمزـيًدا ـمن االـھتمام وـمنطقة ـقاـبلة ـللنقر ـعلیھا.

بطاقات تويتر

التغريدة

البطاقة

15

نحن نوفر نوعین رئیسیین من بطاقات تويتر. يمكنك استخدام صورة أو 
مقطع فیديو ألي منھما:

بطاقة التطبیقبطاقة الموقع اإللكتروني

تم تحسین ھذا لحمالت النقرات على الموقع 
اإللكتروني.

تم تحسین ھذا لحمالت مرات تثبیت 
التطبیق وإعادات مشاركة التطبیق.
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أفضل ممارسات استخدام المواد اإلبداعیة
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تتسم باإليجاز والدقة •

• (CTA) تحتوي على دعوة التخاذ إجراء

تتمیز بالطابع البشري وتفاعلیة •

ـتمنح ـخصوـمات بنـسبة ـمئوـية (وـلیس ـمبلغًا) •

ـتعطي إـحساسًـا ـباإلـلحاح (أي "ـلفترة مـحدودة ـفقط") •

تتجنب استخدام الھاشتاجات المشتتة لالنتباه•

نص تغريدة قوي:

صور تغريدة قوية:
واضحة وغیر منقطة •

تحتوي على القدر األدنى من النص •

لديھا بؤرة تركیز مركزية •

تجذب العین بألوان زاھیة، أو عنصر بشري، أو عرض •
للحركة أو العاطفة

مقاطع فیديو تغريدة قوية:
بطول 15 ثانیة أو أقل •

افتتاح الفیديو بمنتج •

تحتوي على نصوص فیديو أو استراتیجیة كتم صوت •
أخرى 

تحتوي على موضع شعار واضح طوال الوقت •

تعرض العالمة التجارية ألكثر من نصف مدة الفیديو•

اإلحصائیات: لقد شھدنا، على تويتر تحديدًا، زيادة قدرھا 
62٪ سنويًا في عدد مشاھدات الفیديو الیومیة وزيادة 

قدرھا 72٪ سنويًا في وقت المشاھدة.
المصدر: األبحاث الداخلیة لتويتر، 2020-2019

The Barista Bar     @baristabar
الیوم فقط! احصل على خصم 20٪ على 

جمیع معدات إعداد المشروبات.

مُروَّج

الرئیسیّة

تسوق المبیعات
baristabar.com

0:12
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التجربة: اختبر مناھج استھداف مختلفة لمعرفة 
نوع الجمھور المثالي والرسائل التي يتردد صداھا 
مع مجموعات مختلفة. فقد تتفاجأ باألكثر فاعلیة 

بالنسبة إلیك. استھداف عبر إعالنات تويتر
استعن بإمكانات االستھداف في تويتر لعرض نشاطك التجاري أمام الجماھیر 

المحددة. تتضمن خیارات االستھداف:

البیانات الديموغرافیة
استھداف اللغة •

للوصول إلى المستخدمین الذين 
يفھمون لغة معینة. 

استھداف الموقع •
للوصول إلى األشخاص المقیمین في 

بلدان أو واليات أو مناطق أو مناطق 
مركزية أو رموز بريدية معینة.

الجمھور
استھداف األحداث •

الستھدف االحداث التي تناسب 
جمھورك. 

استھداف المحادثات •
ـللوـصول إـلى ـجمھورك اـستنادًا إـلى 

ـمحتوى ـمحادـثاـتھم اـلیوـمیة. 

استھداف األفالم والبرامج •
التلفزيونیة 

الستھدف األشخاص الذين يتفاعلون 
مع أفالم أو برامج تلفزيونیة معینة في 

سوق محدد. 

استھداف االھتمام •
ـللوـصول إـلى األـشخاص ـبناءً ـعلى 

االـھتماـمات.

استھداف الجنس •
الستھداف الذكور أو اإلناث أو كال 

الجنسین. 

•Wi- استھداف األجھزة وشبكة
Fi: ـللترـتیب الـستھداف إـضاـفي ـبناءً 

ـعلى ـطراز اـلھاـتف أو اـلجھاز أو ـشرـكة 
.Wi-Fi االـتصاالت أو االـتصال بـشبكة

استھداف المتفاعل مع التغريدة •
لتجديد النشاط التسويقي لألشخاص الذين 

شاھدوا حمالتك السابقة أو تغريداتك 
التلقائیة على تويتر أو تفاعلوا معھا.  

استھداف الكلمة المفتاحیة •
الستھدف األشخاص الذين بحثوا عن كلمات 

مفتاحیة معینة أو قاموا بتغريدھا أو تفاعلوا 
معھا أو استبعادھم. 

استھداف الجمھور المشابه للمتابعین  •
الستھدف األشخاص الذين يتصرفون على 

نحو مشابه لمتابعي حساب آخر.

جماھیرك

اـستھداف اـلمتابِـعین •
لتضمین متابعیك في جمھورك 

المستھدف. 

استھداف اللغة •
للوصول إلى المستخدمین الذين 

يفھمون لغة معینة. 

استھداف الموقع •
للوصول إلى األشخاص المقیمین في 

بلدان أو واليات أو مناطق أو مناطق 
مركزية أو رموز بريدية معینة.

استھداف الجماھیر المخصصة •
لالستھداف حسب البريد اإللكتروني أو 

@االسم أو البیانات المجمعة من 
موقعك اإللكتروني أو تطبیقك. للمزيد 

من المعلومات، راجع مقدمة حول 
الجماھیر المخصصة.

قم بزيارة  صفحة االستھداف عبر إعالنات تويتر على موقعنا اإللكترونّي لمعرفة المزيد.

https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences.html
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences.html
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences.html
https://business.twitter.com/en/help/campaign-setup/campaign-targeting/tailored-audiences.html
https://business.twitter.com/en/advertising/targeting.html
https://business.twitter.com/en/advertising/targeting.html
https://business.twitter.com/en/advertising/targeting.html
https://business.twitter.com/en/advertising/targeting.html
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من خالل إضافة مقطع رمز برمجي إلى موقعك اإللكتروني، يمكنك تتبع أداء 
إعالناتك خارج تويتر لمعرفة ما يفعله األشخاص على موقعك اإللكتروني بعد 

النقر فوق إعالنك. يمكن استخدام ھذا لتتبع أشیاء مثل عملیات الشراء 
واالشتراك في الرسائل اإلخبارية وما إلى ذلك.

تتبع التحويل ـللمواـقع اإلـلكتروـنیّة

كیفیة إعداد تتبع التحويل

2. إنشاء إشارة موقعك اإللكتروني وتثبیتھا  

إذا اخترت إشارة حدث فردي، فانتقل إلى الخطوة 3. بالنسبة إلى إشارات الموقع 
اإللكتروني العامة، اتبع الخطوات أدناه: 

أ. في مدير اإلعالنات، حدد "تتبع التحويل" من القائمة المنسدلة "أدوات" 
ب. بعد الموافقة على الشروط واألحكام الخاصة بنا، انقر فوق زر "إنشاء إشارة موقع 

إلكتروني عامة لتتبع التحويل". 
ج. قم بلصق مقطع الرمز البرمجي ھذا قبل إشارة lt;/body&gt&" HTML;" لإلغالق في 
صفحة الموقع اإللكترونيّ، أو داخل إشارة الحاوية أو نظام إدارة اإلشارات. قد تحتاج إلى 

االستعانة بمطور أو مورد فني لمساعدتك في تنفیذه. 
 

مالحظة: يجب تثبیت إشارة الموقع اإللكتروني العامة فقط على الموقع اإللكتروني مرة 
واحدة، ويمكن استخدامھا عبر حمالت متعددة. ال داعي إلنشاء إشارة موقع إلكترونيّ 

جديدة لكل حملة تقوم بتشغیلھا. 
18

1. اختیار إشارة الموقع اإللكتروني 
 

ھناك نوعان من إشارات الموقع اإللكتروني لالختیار من بینھما: 

إشارة الموقع اإللكترونّي العام: مقطع رمز برمجي واحد يمكن وضعه عبر موقعك •
اإللكترونيّ بالكامل لتتبع العديد من إجراءات أو تحويالت الموقع 

إشارة الموقع اإللكترونّي لحدث فردي: مقطع رمز برمجي فريد يمكن استخدامه •
لتتبع التحويل إلى موقع ويب واحد على موقعك اإللكترونيّ 

بالنسبة لمعظم المعلنین، نوصي باستخدام إشارة الموقع اإللكترونيّ العامة، ألنھا تبسّط 
عملیة وضع اإلشارات وتسمح بتتبع رحلة المستخدم عبر الموقع اإللكتروني بأكمله. 

 
في حاالت نادرة، قد تحتاج إلى إشارة حدث فردي لتتبع تحويل لحدث تحمیل ال يتعلق بصفحة 

(أي تنزيل مستند تقني أو إرسال نموذج تسجیل).
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3. إنشاء حدث (أحداث) تحويل 

فور وضع إشارتك على موقعك اإللكتروني، فقد حان الوقت إلنشاء حدث تحويل. أي أنك 
على استعداد إلخبار إشارتك بما تريد تتبعه. إذا اخترت إشارة حدث فردي، فھذا ھو 

المكان الذي ستنشئ فیه ذلك أيضًا. 

أ. انتقل إلى صفحة تتبع التحويل على ads.twitter.com (أسفل عالمة التبويب "أدوات") 
وانقر فوق "إنشاء حدث تحويل جديد" 

ب. قم باستیفاء النموذج. 

يمكنك إنشاء أحداث تحويل متعددة لتتبع إجراءات متعددة على موقعك. كل ما علیك ھو 
استیفاء ھذا النموذج لكل منھا. 

4. تضمین حدث التحويل في الحملة 

بمجرد إنشاء حدث التحويل، ستتمكن من تحديده من نموذج الحملة. للقیام بذلك: 

أ. حدد "إنشاء حملة جديدة" من حساب اإلعالنات الخاص بك وحدد ھدف "النقرات على 
الموقع اإللكتروني" 

ب. بعد ملء تفاصیل الحملة، سیُطلب منك ملء تفاصیل مجموعتك اإلعالنیة 
ج. أثناء استكمال تفاصیل المجموعة اإلعالنیة، حدد "تحويالت الموقع اإللكتروني" ضمن 

"تفضیل التحسین". سیؤدي ھذا إلى إنشاء حقل جديد بعنوان "مقیاس التحويل 
الرئیسي" حیث يمكنك تحديد حدث التحويل الخاص بك. 

لقد انتھیت اآلن! لمزيد من التفاصیل، بادر بزيارة صفحة تتبع التحويل للمواقع اإللكترونیّة 
على موقعنا اإللكترونيّ. 
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http://ads.twitter.com
https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html
http://ads.twitter.com
https://business.twitter.com/en/help/campaign-measurement-and-analytics/conversion-tracking-for-websites.html
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