سياسة ملفات االرتباط
حول سياسة ملفات تعريف االرتباط
،ع)،(seibinsurance.comعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعبهوفعتمييزكع
يستتتت موقعنا اإللعترون
عنعنس مون عنا اإللعتآلخ ين .ع
تاضتتتيعستتتيلستتتععنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوملثلععنلهيععنلفلتعتا يفعتالرتبلطع ط يقععتستتت موتنإللع
و هل ،عفضتتتتتت ععنعأ اتععنل فلتعتا يفعتالرت بلطعتو ع ستتتتتت مون هل،عأيعتومالا نلتعتو ع جما هلع
بلستت موتقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع ط يقععتستت موتقعه اعتومالانلت،ع كيفيععتو حنمعف عخصتتل ع
ه اعتوملفلت .ع
ومزيوعننعتومالانلتعحالعكيفيععتستتتت موتنإللعوبيل لت عتوشتتتتمصتتتتيعع تمزيإلهلع توحفلاععل عأنل هل،ع
ي ج عتو فضلعبلالط عععل عسيلسععتومصاصيععتوملصععبإلل .ع
تا فععل عتومزيوعععنع"ننع حن"،ع" كيفيععتالتصللعبإلل"،ع " ش طعتس موتقعنا اإلل"عبلالط عع
عل ع"ش طعتالس موتق"عتوملصععبإلل .ع
ع
ما المقصود بملفات تعريف االرتباط؟
نلفعتا يفعتالرتبلطعهاعنلفعصتتتتتت ي عنؤوفعننعأح فع أر لقعي مع مزيإلهععل عن صتتتتتتفح عأ ع
توق صعتوصتتتتتلاعوجهلمعتونمبيات عأ عجهلمعتومحمالعتوملصعب .عتح ايعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع
عل عنالانلتعي معإرسلوهلعإو عنح كعتأل تصعتوثلب ععبلوحلسابعأ عتوجهلمعتومحمال .ع
تستتتلعو لعنلفلتعتالرتبلطعف عتقويمعو عتج بععجيوةععإلوعتصتتتفيعنا اإللع تستتتميعوإللعب شتتت يلعتوما عع
بشنلعصحيي،ع جالهعأكث عأنل ل،ع فهمعكيفيععأدتءعتومات عع تحسينعنا اإلل .ع
ع
ما هي أنواع ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها؟
س موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتو لويع :ع
فئة ملفات تعريف
االرتباط
ضرورية

تفاصيل
ه عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتومطلابععو شتتتتتت يلعنا اإلل.ع تاوعنلفلتع
تا يفعتالرتبلطعه اعضتتتتتت ريعع و عو مننعننعتشتتتتتت يلعتواال فع
تونتتلنلتتععوما اإلتتل.عفه عت ييعوإلتتلعتوحفتتلاععل عتوجلستتتتتتتلتعتومتتلصتتتتتتتعع
بلومستتتتتت موقع نإلععأيعتهويوتتعأنإليع.عه اعتوفئععالعتجمععأ عتمزنعأيعع
نالانلتعشمصيع.

وظيفية
أدائية

تحليلية

إعالنية

ه عنلفتتلتعتا يفعتالرتبتتلطعتو عتستتتتتتتتلعتتوعبا عتوااتتل فع ي ع
تألستتلستتيعععل عنا اإلل.عحيثعتشتتملعه اعتواال فعإدرتجعنح اىعنثلع
نقلطععتوفيوياعأ عنشتتتتلركععنح اىعتوما عععل عنإلصتتتتلتعتو اتصتتتتلع
تالج ملع .
تُست موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتألدت يععوفهمع تحليلعنؤشت تتعتألدتءع
تو يسيععولما ععنملعيسلعوعف عتقويمعتج بععنس موقعأفضلعولز تر.
ه عنل فلتعتا يفعتالرت بلطعتو عت ييعو إللعتو ا فععل ع عودعتوز ترع
حستتتتلبهمع نا فععكيفيععتح كعتوز ترعحالعنا اإللععإلوعتستتتت موتنهمع
وه،ع نصتتتتورعتوزيلرة،ع نلعإو عذو .ع ه تعيستتتتلعو لععل عفهمع تحليلع
نوىعجادةعأدتءعتوما عع تحستتينعط يقعععمله،ععل عستتبيلعتومثلل،عننع
خ لعضملنععثارعتومس مونينععل عنلعيبحثانععإلهعبسهاوعع يس .
تُستتتت موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعترع يععو ز يوعتوز ترعبلرع لتع
ذتتعتوصتتلعع حم تعتو ستتاي ،عكملعت اقاعتوز ترععب عنات ععتواياع
تجمععتومالانلتعو قويمعإع لتعنمصصع.

ع
بإننل عتالط عع عل عنزيوعننعتومالانلتعحالعنلفعتا يفعتالرتبلطعتوف ديعتو يع ستتتتتت مونهع
تأل تضعتو ع س مونهلعننعأجلهعف عتوجو لعأد لا :ع
اسم ملف تعريف االرتباط

الفئة

المدة

PHPSESSID

ض ريع

جلسع

cookielawinfocheckbox-necessary

ض ريع

سإلعع تحوة

cookielawinfocheckbox-functional

ض ريع

سإلعع تحوة

cookielawinfo checkboxض ريعperformance

سإلعع تحوة

الوصف
نلف عتا يف عترتبلط عأصل عول طبيقلت )و عع
توب نجع عتوإلصيع عنف احع عتومصور عنن عجهعع
توملدق  (PHPيس موقعنلفعتا يفعتالرتبلطع
و مزين ع تحويو عتوما ِّ ف عتوف يو عولمس موقع
و ض عإدترة عجلسع عتومس موق ععل عتوما ع.ع
نلف عتا يف عتالرتبلط عها عنلف عتا يفع
ترتبلطعولجلسعع يُح فععإلوعإ قعكلفعع اتف ع
توم صفي.
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لت
Cookie Consentع يستتت موقعنلفعتا يفع
تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع
نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عتوفئعع"ض ريع".
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضتتلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
 Cookie Consentعوتتت تتتمتتتزيتتتنعنتتتاتفتتتقتتتعع
تومستتتتتت موقععل عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعف ع
توفئعع" ايفيع".
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضتتلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
Cookie Consentع يستتت موقعنلفعتا يفع
تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع
نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"أدت يع".

cookielawinfocheckbox-analytics

ض ريع

سإلعع تحوة

cookielawinfo checkboxض ريعadvertisement

سإلعع تحوة

ض ريع

سإلعع تحوة

 viewed_cookie_policyض ريع

سإلعع تحوة

cookielawinfocheckbox-others

 elementorض ريع

CONSENT

ايفيع

VISITOR

ايفيع

sucuri_cloudproxy_uuid_3cb01cea6

أدت يع

test_cookie

إع يع

INF
O1_LIVE

أبوتع

نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضتتلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
Cookie Consentع يُستتت موقعنلفعتا يفع
تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع
نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"تحليليع" ع
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضتتلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
،Cookie Consentع يُس موقعنلفعتا يفع
تالرتبلطعه تعو ستتتجيلعناتفقععتومستتت موقععل ع
نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"إع يع"
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع
ترضتتلف عتو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
،Cookie Consentع يُس موقعنلفعتا يفع
تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع
نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"أخ ى".
ومنانع
نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععت ِّ
ترضتتلف تو لبععو حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع
،Cookie Consentع يُس موقعو مزينع ترع
تومستتتتتت موقعإذتعكلنع وع تف ععل عتستتتتتت موتقع
نلفتتلتعتا يفعتالرتبتتلطعأقعال.ع العيمزنعأيع
بيل لتعشمصيع.
نلف عتا يفعترتبتتتلطعتمعتاييإلتتتهعباتستتتتتتطتتتعع
خلصتتتتتتيع  WordPressتوملصتتتتتتععبلوما عع
.عحيتتثعيُ ييعومتتلو ت عنا ععتوايتتاع
ترون
تإلفيتتت عنح اىعتوما ع عأ عت يي ا عف عتوا تتت ع
توفال .

16ع سإلعع 3ع
أشتتتتتته ع 9ع ياعيِّنعياتيابعنلفعتا يفعتالرتبلطعه تععب ع
ن قلطععف يويا ياتيابعتومضتتتتتتم إلعع يستتتتتتجلع
أيلق ع
5عستتتتتتلعلتع توبيل لتعترحصل يععتومجهاوع.
9عد ل
نلف عتا يفعترتبتتتلطعيايِّإلتتته ياتياب وقيتتتل ع
 5عشتتتتتتت هارع توإلطتتتلق عتو ددي عتوتتت ي عيحتتتود عنتتتل عإذت عكتتتلنع
تومستتتت موقعستتتتيحصتتتتلععل ع تجهععتومشتتتت لع
27عياق
توجويوةعأ عتوقويمع.
يس موقعنلفعتا يفعترتبلطعتومنانعترضلف ع
وألنلنعوحمليععتوما ع.ع العيمزنعأيعبيل لت،ع
ياقع1
تنانعف ةعص حي هعأ لعننعياقع تحو.
عتيتإلتتت ع doubleclick.netعنتلتف عتتات يفع
تالرتبلط  test_cookieعه تع هاعيستتتتتت موقع
15عد يقع ع
و حويوعنلعإذتعكلنعن صتتتتتتفيعتومستتتتتت موقعيوعمع
نلفلتعتا يفعتالرتبلط.

IDE

YSC

yt-remote- device-id
yt-remote- connecteddevices
gat
gtag
UA
_ _195478506_1

ga

_gid

تُستتتتتت موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوملصتتتتتتعع
بـتتتتتتتتتتتتجاجتتلع doubleclickع IDEو مزينع
ستتتتإلعع تحوةع
نالانلتعحالعكيفيععتستتتتتت موتقعتومستتتتتت موقع
إع يع
24عيانل
ولما ععو قويمعترع لتعذتتعتوصتتتتتتلعع فقلع
وملفعتا يفعتومس موق.
ي معتايينعنلف عتا يفعتالرتبتتتلط YSC
باتستتتتطععياتيابع يستتتت موقعو بععنشتتتتلهوتتع
إع يع جلسع
ن قلطععتوف يوياعتومضتتتتتتم إلعععل عصتتتتتتف حلت
ياتياب.
يا يِّن ياتيابعنلف عتا يف عتالرتبتتتلط عهتتت تع
و مزينعتفضي تعتوفيوياعولمس موقعبلس موتقع
ع
أبوت
إع يع
فيويا ياتيابعتومضمن.
يا يِّن ياتيابعنلف عتا يف عتالرتبتتتلط عهتتت تع
و مزينعتفضي تعتوفيوياعولمس موقعبلس موتقع
إع يع أبوتع
فيويا ياتيابعتومضمن.
عيإلتتت عجاجتتتلعنلف عتا يفعتالرتبتتتلطعهتتت تع
إع يع 1عد يقع
يس موقعول مييزعبينعتومس مونين.
يحستتتتتتتاعنلفعتا يفعتالرتبلط ،gaعتومثب ع
باتستتتتتتط تععجاجتتلعأ تتلوي ن ،عبيتتل تتلتعتوزت ع
توجلسعع توحملعع ي بععأيضلعتس موتقعتوما عع
و ق ي عتحلي تعتوما ع.ع يمزنعنلفعتا يفع
تحليليع علنين
تالرتبتلطعتومالانتلتعبشتتتتتتنتلعنجهالع ياينع
ر ملعي معإ شلؤاععشات يلعول ا فععل عتوز ترع
توف يوين.
يمزنعنلفعتا يفعتالرتبتتلطع،gidعتو ت يعتمع
تثبي هعباتستتتتتتطععجاجلعأ لوي ن ،عنالانلتع
حالعط يقععتستت موتقعتوزت ينعوما ععتوايا،ع
نععإ شتتتتتتتلءعتق ي عتحليل عألدتءعنا ععتوايا.ع
تحليليع ع ياقع تحو
ت ضتتتتمنعبا عتوبيل لتعتو عي معجماهلععنع
عودعتوز ترع نصتتتتتتورهمع توصتتتتتتفحلتعتو ع
يز ر هلعد نعتونشفععنعهاي هم .ع

ع
ي ج عتوالمعأنعتوط فعتوثلوثعتو لو ع وعيس موقعأيضلعنلفلتعتا يفعتالرتبلط،عتو عالع حنمعفيهل.ع
وعيشتتتتتملعه تعتوط فعتوثلوثعنز ديعتومونلتعتوملرجيععنثلعخونلتعأننعتوايا.ع ننعتومح ملع
أنعتنانعنلفلتعتا يفعترتبلطعتوط فعتوثلوثعه اعنلفلتعتا يفعترتبلطعأدت يععأ عنلفلتعتا يفع
ترتبلطعأخ ى :ع
•
•
•

جاجل ع
توماتفقعععل عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوملصععبلو حععتوالنععوحمليععتوبيل لت ع
نا ععياتياب
ع

كيف يمكنني التحكم في تفضيالت ملفات تعريف االرتباط؟
بإننل عف عأيع

عت يي عأ عسحاعناتفق عننع سمعإ ترعنلفلتعتا يفعتالرتبلطععل عنا اإلل .ع

إذتع رتعت يي عتفضتتي ت عالحقلعخ لعجلستتععتو صتتفي،عيمنإل عتوإلق عفاقعع نععتو باياع"إدترةع
توماتفقع"ععل عشتتلشت ،ع ستتيا ضعه تعإشتتالرعتوماتفقععن ةعأخ ىعنملعي ييعو عت يي عتفضتتي ت ع
أ عسحاعناتفق عتملنل .ع
بلرضتتتلفععإو عذو ،عتاف عتوم صتتتفحلتعتومم لفععط لععويوةعوحظ عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتو ع
تستتتتتت مونهلعنات ععتواياع ح فهلع بإننل عحظ عأ ع ح فعنلفلتعتا يفعتالرتبلطععنعط ي ع
تإلشتتي عأ عت يي عترعوتدعف عن صتتفح ع تو يعيستتميعو عب ف عإعوتدعكلعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع
أ عباضتتتتتتهل.ع وما فععتومزيوعحالعكيفيععإدترةعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع ح فهل،عيُ ج عتو فضتتتتتتلع
ع،wikipedia.orgع .www.allaboutcookies.orgع
بزيلرةعتوما ععترون
نععذو ،عإذتعكإل عتستتتتتت موقعإعوتدتتعتومستتتتتت ا ضعتوملصعب عوحظ عأ ع ح فعنلفلتعتا يفع
تالرتبلط،عفقوعالعت مننعننعتواصالعإو عنا اإللعبلونلنلعأ عأيععأ سلقعنإله.

