الربح من شركات اإلعالنات
وهو مبدأ بسيط وسهل والمفضل لدى ماليين المشتركين الذين يكسبون من االنترنت وذلك لسهولة التعامل بها و مجانيتها
أي أنك ال تحتاج إلى أي رأس مال للبدء ,كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر أو لوحي (  )ipadواتصال انترنت مهما كانت
سرعته.

تعريف شركات األعالنات :
هذه الشركات معروفة بإسم (  )PTCأو  pay to clickوتعني اضغط لتكسب ويقوم مبدأ هذه الشركات على عرض إعالنات
لشركات ومواقع أخرى وكل ما عليك هو مشاهدة هذه اإلعالنات لفترة تترواح بين  5ثواني إلى  03ثانية مقابل مكسب مادي
معين .وعند ضغطك على إعالن معين يظهر عداد ثواني يقوم بعد فترة اإلعالنات بشكل تنازلي وعند االنتهاء تقوم الشركة
بإضافة رصيد هذا األعالن إلى حسابك .وعند وصولك لمبلغ محدد يمكنك سحب هذا المبلغ بعدة طرق .إما عن طريق البنوك
االلكترونية ك  paypalأو  payzaأو  moonybookersأو  ...الخ ومن ثم تقوم بتحويل رصيد بنكك هذا إلى شركات التحويل
ك  western unionاو غي رها  ..أو تقوم بطلب شيك يصل إليك وتقوم بصرف هذا الشيك من أي بنك .أو تقوم بتحويل هذا
المبلغ من شركة اإلعالنات إلى شركات أخرى مثل  CASHUأو غيرها  ..وهنالك العديد من الطرق لسحب أموالك.
ال يتوقف الربح في هذه الشركات على نظام مشاهدة اإلعالنات فحسب  ,بل يمكنك أيضا بأن تقوم بتعبئة استبيانات أو مشاهدة
فيديو إعالني معين  ..الخ وكل هذه األمور تمكنك من زيادة رصيدك .لكن أهم نقطه هي دعوة أناس آخرين لالشتراك عن طريقك
في هذه الشركة وهو ما يسمى بال ريفيرال REFERRAL

تعريف ال REFERRAL

هو أي شخص يسجل في هذه الشركة عن طريقك .حيث أنك عندما تسجل في شركة معينة تقوم بتزويدك برابط خاص بك يمكنك
ببساطة إرساله إلى أصدقائك ومعارفك وكل شخص يقوم بالتسجيل عن طريقك ستكسب أنت بونص من الشركة.
ببساطة فإن كل مبلغ يقوم الريفيرال بكسبه عن طريق هذه الشركة ستقوم الشركة بإضافة نسبة من هذا المبلغ إلى رصيدك دون
أن ينقص من حساب الشخص الذي دعيته أنت أي شيء .وبذلك يكون الطرفان مستفيدان من هذا األمر .وأيضا ستكسب أنت
عندما يقوم الريفيرال بدعوة أصدقائه وأحبابه للدخول إلى الشركة عن طريقه وهذا األمر بسيط جدا حيث أن االشتراك مجاني

وبذلك سيقوم المئات أو اآلالف بالتسجيل ربما عن طريقك أو عن طريق أحد األشخاص الذين دعوتهم.
كما ترى في الصورة أعاله  ,فإن نظام العمل في هذه الشركات كالشجرة التي ستكون أنت على رأسها ويتفرع منها األعضاء
الرريفيرالز الذين ستقوم بدعوتهم .وهناك عدة طرق لزيادة عدد الريفيرال تعتمد على كل شخص وأسلوبه .فمنهم من يقوم بدعوة
أصدقائه عبر فيسبوك أو يقوم بكتابة مقاالت كما نفعل اآلن في لجوء بإحدى المنتديات العربية أو األجنبية ودعوة األعضاء
للتسجيل عن طريق الرابط الخاص به .وكل ما زاد عدد األشخاص المسجلين عن طريقك كلما زاد رصيدك في الشركة .وهذا
ما نقوم به في لجوء للدعم المادي لموقعنا عن طريقك دعوة اآلخرين للتسجيل عن طريقنا.

ماهي الشركات الربحية التي يجب أن أتعامل معها:
على مدى العشر أعوام الماضية وجدت الكثير من الشركات الربحية الغير شرعيه (النصابة) التي تقوم بجمع مال المعلين
وعرض اإلعالنات على المشتركين بفترة قصيرة ثم تقوم باإلختفاء .لذلك نحن في لجوء حرصنا على حصر موضوعنا في
أربع شركات عالمية معروفة ومسجلة بشكل قانوني في الدول المتواجدة بها وتقبل جميع الجنسيات واألهم من ذلك أنها
موجودة منذ سنين ولديها ماليين المشتركين وقمنا بالحصول على إثباتات الدفع لهذه الشركات والتي سنقوم بدورنا بعرضها
على زوار موقع لجوء.
سنقوم هنا بشرح إحدى هذه الشركات األربع وذلك ألن طريقة العمل في هذه الشركات واحدة .بعض المستخدمين قد يفضل
العمل مع شركة واحدة فقط والتركيز عليها والتركيز على جلب أكبر قدر ممكن من المشتركين عن طريقه والبعض اآلخر قد
يفضل العمل مع عدة شركات بنفس الوقت لزيادة أرباحه .نحن في لجوء ننصح باالشتراك على األقل باثنتين من هذه الشركات
لتزيد فرص الكسب بأسرع وقت ممكن.
الشركات األربع هي  :كليك سنس ,أوجوو ,نيو بكس  ,برو بكس

شركة كليك سنس :
سنقوم هنا بشرح التسجيل والعمل في كليك سنس وهذا الشرح ينطبق تماما على الشركات الباقية.
شركة كليكسنس حاليا ال تقبل األعضاء المتواجدين في سوريا لألسف وذلك بسبب العقوبات االقتصادية الحالية على سوريا
لذلك ندعو المشتركين من سوريا لالشتراك بالشركات األخرى كبديل حالي .تابعوا شرح التسجيل في كليك سنس وبإمكانكم
تطبيق نفس الخطوات على أي شركة.
للتسجيل في شركة كليك سنس
نبدأ بالضغط على رابط التسجيل << إضغط هنا >>
للتسجيل في شركة برو بكس << إضغط هنا >>
للتسجيل في شركة أوجوو << اضغط هنا >>
للتسجيل في شركة نيو بكس <<إضغط هنا >>
نبدأ الشرح على كليك سنس بالصور وبشكل تفصيلي

بعد الضغط على رابط التسجيل  ,نبدأ بتعبئة البيانات على الشكل التالي ومن ثم نضغط على SIGN UP

بعد ذلك ستصلك رسالة إلى البريد اإللكتروني لتفعيل حسابك  ,إن لم تجد الرسالة في صندوق الوارد تأكد من SPAMأو البريد
الغير مهم

بعد اكمال التفعيل  ,سجل دخولك إلى الموقع باسم المستخدم وكلمة السر الذان اخترتهما وقت التسجيل
ستجد لوحة تحكم على الشكل التالي

لبدء الكسب عن طريق مشاهدة اإلعالنات إضغط على view ads

ستجد الكثير من اإلعالنات  ,قم باختيار اعالن معين واضغط عليه
بعد ذلك سيتم تحويلك إلى الصفحة اإلعالنية ولكي يتم التأكد بأنك شخص حقيقي وليس روبوت
سيطلب منك الموقع بشريط علوي الضغط على صورة القطة ( سيكون هناك قطة واحدة و صورة  4كالب )

وعندما ينتهي المؤقت الزمني يكون رصيد هذا االعالن قد تحول إلى حسابك
وبإمكانك اآلن إغالق هذا اإلعالن وتصفح إعالن آخر
المؤقت الزمني يكون عادة  5ثواني إلعالنات ال $30330 - 0.005$
و  03ثانية إلعالنات ال 0.01$
هذه الطريقة األولى للكسب

اآلن ننتقل لقسم ال Clixgrid

هي لعبة حظ موجود في كل الشركات السابقة وهي عبارة عن صورة مقسمة لعدة مربعات صغيرة
يحق لك في كل يوم الضغط على  05-03مربع و تجربة حظك  ,عند الضغط على إحدى هذه المربعات سيتم فتح نافذة جديدة
عبارة عن إعالن كاإلعالنات السابقة التي تصفحتتها لمدة  03ثوان  ,وبعد االنتهاء سيتم اخبارك إن كنت قد ربحت هذه المرة
أو ال  ,الربح في لعبة الحظ يترواح بين الشيء إلى  $03للمربع الواحد وهي مجانية بالكامل.

اآلن ننتقل إلى قسم المهام أو TASKS

هذه مهام بسيطة ستطلب منك الشركة القيام بها  ,وتكون مثال تحميل برنامج أو أن تجيب على سؤال ما أو بالبحث في غوغل
عن كلمة ما  ...الخ وتترواح أسعار هذه المهام من  4سنت إلى  $03حسب نوع المهمة.

للتذكير فقط  :التنسى أن تقوم بدعوة أصدقائك عن طريق الرابط التي ستقوم الشركة بإرساله لك لكي يتم زيادة رصيدك عن
كل ضغط إعالن يقوم أحد ال ريفيرالز بضغطها  .فهي الطريقة األسرع واألفضل للكسب من هذه الشركات.
ومرة أخرى  ,المشتركين من سوريا ولبنان يفضل التسجيل بالشركات األخرى وذلك ألنهما يقبالن جميع الدول والتسجيل
بنفس الطريقة
كليك سنس
نيو بكس
بروبكس
أوجوو

هناك بعض الشركات األخرى التي لم نذكرها وذلك لعدم تحققنا من مصداقية هذه الشركات بنسبة %033
ولكن لمن أراد اإلطالع عليها أو فتح حساب فهاهنا الروابط
شركة بايد تو كليك :
شركة كندية جديدة تقوم بدفع  03سنت على بعض اإلعالنات ( لمدة  033ثانية ) وهو رقم يعتبر مرتفع نسبيا بالنسبة لباقي
الشركات ,قام العديد من األخوة باالشتراك بها وتم الدفع لهم ولكن حتى اآلن الشركة تعتبر جديدة لذلك يجب توخي الحذر.
االشتراك بها مجاني كباقي الشركات ولكن يمكن ترقية عضويتك إلى عضوية ذهبية أيضا بمبلغ يترواح بين  $5إلى $05
حسب المدة المبتغاة .الحد األدنى للدفع هو  $5على أي بنك الكتروني.
إضغط هنا >>

شركة زابكس:
أيضا شركة جديدة نسبية ,نصحنا بها العديد من خبراء الشركات الربحية.
الحد األدنى للدفع هو $4
للتسجيل أو االطالع على الشركة إضغط هنا >>
شركة فيوزبكس:
شركة تعتبر محترمة حتى اآلن لالتزامها بالدفع المباشر لألعضاء  ,فيها إعالنات يومية أكثر من زابكس
لالطالع أو التسجيل اضغط هنا >>

شركة بي تي سي كونر :
ما يميز هذه الشركة هو أن بأمكانك الكسب عن طريق اإلعالنات كغيرها ولكن أيضا بإمكانك الكسب عن طريق التسجيل عن
طريقها بمواقع الكترونية أخرى  ..يعني تقوم الشركة بإعطائك الئحة من الشركات التي تريدك أن تسجل بها بأيميلك و اسم
وكنية ...الخ وعند التسجيل في هذه الشركة بالرابط التي زودتك به يضاف إلى حسابك مبلغ يترواح حوالي $3053
أي أنك اذا سجلت يوميا بالشركات المطلوبة يمكن أن تحصل على دخل شهري  $003إضافي فقط باستخدام هذه الطريقة
وكغيرها من الشركات تحصل على مبلغ اضافي عند دعوة أصدقائك لالشتراك بالرابط الخاص بك.

في القسم القادم سنقوم بشرح طريقة الكسب من االنترنت عن طريق رفع الملفات

