
 

 سياسة ملفات االرتباط

 حول سياسة ملفات تعريف االرتباط 

تمييزكعبهوفعفلتعتا يفعتالرتبلطعنلع،(seibinsurance.com)ع،يستتتت موقعنا اإللعترون     

عتآلخ ين.نا اإللعععنعنس مون 

موتنإللع ط يقععتستتت نلهيععنلفلتعتا يفعتالرتبلطععتوملثلعتاضتتتيعستتتيلستتتععنلفلتعتا يفعتالرتبلطع

هل ععنعع،و مونهلفضتتتتتت   بلطعتو  ع ستتتتتت  فلتعتا يفعتالرت أيعتومالانلتعتو  ع جماهلعع،أ اتععنل

عصتتل  خ كيفيععتو حنمعف عع،تستت موتقعه اعتومالانلتعط يقعبلستت موتقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع 

عملفلت.ه اعتو

ع،توشتتتتمصتتتتيعع تمزيإلهلع توحفلاععل عأنل هلعومزيوعننعتومالانلتعحالعكيفيععتستتتت موتنإللعوبيل لت 

عسيلسععتومصاصيععتوملصععبإلل.عي ج عتو فضلعبلالط عععل 

 ععبلالطع"ش  طعتس موتقعنا اإلل" ع،"بإللعتالتصللكيفيعع "ع،"ننع حن"ععنعتا فععل عتومزيوع

عتوملصععبإلل.ع"ش  طعتالس موتق"ععل 

ع

 ملفات تعريف االرتباط؟ب المقصودما 

عل عن صتتتتتتفح عأ ععي مع مزيإلهأر لقعنؤوفعننعأح فع نلفعتا يفعتالرتبلطعهاعنلفعصتتتتتت ي ع

جهلمعتومحمالعتوملصعب .عتح ايعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعوق صعتوصتتتتتلاعوجهلمعتونمبيات عأ عت

عأ عتوجهلمعتومحمال.علوحلسابإو عنح كعتأل  تصعتوثلب ععبعي معإرسلوهلعل عنالانلتع

توما عععل تستتتميعوإللعب شتتت يجيوةععإلوعتصتتتفيعنا اإللععتج بععتالرتبلطعف عتقويمعو تستتتلعو لعنلفلتع

ع عع تحسينعنا اإلل.ت فهمعكيفيععأدتءعتوماع، جالهعأكث عأنل  لع،بشنلعصحيي

ع

 أنواع ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها؟هي ما 

ع س موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتو لويع:

فئة ملفات تعريف 

 االرتباط
 تفاصيل

 ةضروري

لتعتاوعنلف ه عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتومطلابععو شتتتتتت يلعنا اإلل.ع

واال فعتشتتتتتت يلعتو  مننعننععو عتا يفعتالرتبلطعه اعضتتتتتت  ريع

تومتتلصتتتتتتتععجلستتتتتتتلتعتوتوحفتتلاععل عت ييعوإلتتلععفه تونتتلنلتتععوما اإلتتل.ع

ععأيعالعتجمععأ عتمزنعه اعتوفئعلومستتتتتت موقع نإلععأيعتهويوتتعأنإليع.عب

 .نالانلتعشمصيع



 ةوظيفي

ه عنلفتتلتعتا يفعتالرتبتتلطعتو  عتستتتتتتتتلعتتوعبا عتوااتتل فع ي ع

نح اىعنثلععإدرتجتشتتملعه اعتواال فعحيثعتألستتلستتيعععل عنا اإلل.ع

نقلطععتوفيوياعأ عنشتتتتلركععنح اىعتوما عععل عنإلصتتتتلتعتو اتصتتتتلع

 .تالج ملع 

 أدائية
تألدتءععنؤشتت تتعوفهمع تحليلعدت يعتُستت موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتأل

 .تو  يسيععولما ععنملعيسلعوعف عتقويمعتج بععنس موقعأفضلعولز تر

 تحليلية

بلطعتو  ع فلتعتا يفعتالرت إللعه عنل عودعتوز ترت ييعو عتو ا فععل ع

حالعنا اإللععإلوعتستتتت موتنهمععستتتتلبهمع نا فععكيفيععتح كعتوز تر ح

 تحليلعمع نلعإو عذو .ع ه تعيستتتتلعو لععل عفهع، نصتتتتورعتوزيلرةع،وه

نعنع،عل عستتبيلعتومثللع،هتحستتينعط يقعععملنوىعجادةعأدتءعتوما عع 

 . عع يسعل عنلعيبحثانععإلهعبسهاوعنعثارعتومس مونيعخ لعضملن

 إعالنية

  لتععتُستتتت موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعترع  يععو ز يوعتوز ترعبلر

ت اقاعتوز ترععب عنات ععتواياع،عكملعذتتعتوصتتلعع حم تعتو ستتاي 

 . تجمععتومالانلتعو قويمعإع  لتعنمصصع

ع

ععل عنزيوعننعتومالانلتعحالعنلفعتا يفعتالرتبلطعتوف ديعتو يع ستتتتتت مونهعبإننل  عتالط ع

عف عتوجو لعأد لا:ع تأل  تضعتو  ع س مونهلعننعأجله

 وصفال مدةال فئةال اسم ملف تعريف االرتباط

PHPSESSID جلسع عض  ري 

ع عتا يف عنلف عأصل  و عع (ل طبيقلتوترتبلط

عجهعع عنن عتومصور عنف احع عتوإلصيع توب نجع

قعنلفعتا يفعتالرتبلطع يس مو PHP) توملدق

ع ع تحويو عولمس موقعو مزين عتوف يو ف ِّ توما  

عتوما ع.ع ععل  عتومس موق عجلسع و  ضعإدترة

ع  عتالرتبلط عتا يف عتا يفعنلف عنلف ها

تف ع اعكلفععإلوعإ  قععترتبلطعولجلسعع يُح ف

 .توم صفي

cookielawinfo-

checkbox-necessary 
 سإلعع تحوة عض  ري

ومنانعتباتسطعععتمعتاييإلهترتبلطعنلفعتا يفع

 و  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتتو لبععترضلف ع

Cookie Consentقعنلفعتا يفع يستتت موع

تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع

 ."عفئعع"ض  ريتونلفلتعتا يفعتالرتبلطعف ع

cookielawinfo-

checkbox-functional 
 سإلعع تحوة عض  ري

منانعباتسطععتونلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهع

ترضتتلف عتو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع

Cookie Consentنتتتاتفتتتقتتتععوتتت تتتمتتتزيتتتنعع

تومستتتتتت موقععل عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعف ع

 ." ايفيعفئعع"تو

cookielawinfo-

checkbox-

performance 

  تحوةسإلعع عض  ري

ومنانعتباتسطععنلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهع

تو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتعترضتتلف ع

Cookie Consentقعنلفعتا يفع يستتت موع

تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع

 ."أدت يعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"



cookielawinfo-

checkbox-analytics 
 سإلعع تحوة عض  ري

ومنانعتباتسطععنلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهع

تو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتعترضتتلف ع

Cookie Consentنلفعتا يفع يُستتت موقعع

تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع

عتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"تحليليع"عنلفلت

cookielawinfo-

checkbox-

advertisement 

 سإلعع تحوة عض  ري

ومنانعتنلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطعع

تو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتعترضتتلف ع

Cookie Consent،س موع قعنلفعتا يفع يُ

تالرتبلطعه تعو ستتتجيلعناتفقععتومستتت موقععل ع

 "عينلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"إع  

cookielawinfo-

checkbox-others 
 سإلعع تحوة عض  ري

نلفعتا يفعترتبلطعتمعتاييإلهعباتسطععتومنانع

ترضتتلف عتو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع

Cookie Consentس موقع نلفعتا يفع،ع يُ

تالرتبتتتلطعو مزينعناتفقتتتععتومستتتتتت متتتوقععل ع

 ."نلفلتعتا يفعتالرتبلطعف عفئعع"أخ ى

viewed_cookie_policy سإلعع تحوة عض  ري 

نعتإلهعباتسطععنلفعتا يفعترتبلطعتمعتايي ومناِّ

تو لبععو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لتع ترضتتلف 

Cookie Consentع  ترو مزينع،ع يُس موقع

 وع تف ععل عتستتتتتت موتقعإذتعكلنعتومستتتتتت موقع

مزنعأيعيالع نلفتتلتعتا يفعتالرتبتتلطعأقعال.ع

 .بيل لتعشمصيع

elementor أبوت ع عض  ري 

عتاييإلتتتهعباتستتتتتتطتتتعع نلفعتا يفعترتبتتتلطعتم

توملصتتتتتتععبلوما عع WordPress خلصتتتتتتيع

حيتتثعيُ ييعومتتلوتت عنا ععتوايتتاعترون     .ع

عتوا تتت ع عف  عت يي ا عنح اىعتوما ععأ  تإلفيتتت 

 .توفال 

CONSENT ع ايفي 

ع3سإلعع ع16

ع9أشتتتتتته ع 

عأيلق

ستتتتتتلعلتعع5

 د ل  ع9

نلفعتا يفعتالرتبلطعه تععب عنعياتيابعيايِّع

يويا جلعياتيابع نقلطععف إلعع يستتتتتت تومضتتتتتتم

 .ترحصل يععتومجهاوعتوبيل لتع

VISITOR INF 

O1_LIVE 
 ع ايفي

هارعع5 شتتتتتتت

 ياقع27

وقيتتتل ع ياتياب نلفعتا يفعترتبتتتلطعيايِّإلتتته

عكتتتلنع عإذت عنتتتل توإلطتتتلقعتو  دديعتوتتت يعيحتتتود

تومستتتت موقعستتتتيحصتتتتلععل ع تجهععتومشتتتت لع

 .توجويوةعأ عتوقويمع

sucuri_cloudpr- 

oxy_uuid_3cb0- 

1cea6 

 1ياقع أدت يع

عترتبلطعتومنانعترضلف يس موقعنلفعتا يفع

ع،مزنعأيعبيل لتوألنلنعوحمليععتوما ع.ع العي

 .ف  ةعص حي هعأ لعننعياقع تحوع تنان

test_cookie عد يقعع15 إع  يع

نتلتفعتتات يفععdoubleclick.netعتيتإلتتت ع

يستتتتتت موقعهاعه تع ع test_cookie تالرتبلط

و حويوعنلعإذتعكلنعن صتتتتتتفيعتومستتتتتت موقعيوعمع

 .نلفلتعتا يفعتالرتبلط



IDE إع  يع 
ستتتتإلعع تحوةع

لع24   يان 

تُستتتتتت موقعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوملصتتتتتتعع

و مزينع IDEعdoubleclickبـتتتتتتتتتتتتجاجتتلع

نالانلتعحالعكيفيععتستتتتتت موتقعتومستتتتتت موقع

لع ق  لعع  ف ولما ععو قويمعترع  لتعذتتعتوصتتتتتت

 .وملفعتا يفعتومس موق

YSC جلسع إع  يع 

عتايينعنلفعتا يفعتالرتبتتتلط  YSC ي م

 يستتتت موقعو  بععنشتتتتلهوتتعععياتيابعباتستتتتط

حلت إلعععل عصتتتتتتف يوياعتومضتتتتتتم قلطععتوف  ن

 .ياتياب

yt-remote- device-id أبوت ع إع  يع 

ياتيابعنلفعتا يفعتالرتبتتتلطعهتتت تع يايِّن

و مزينعتفضي تعتوفيوياعولمس موقعبلس موتقع

 .ياتيابعتومضمن فيويا

yt-remote- connected- 

devices 
 أبوت ع إع  يع

ياتيابعنلفعتا يفعتالرتبتتتلطعهتتت تع يايِّن

و مزينعتفضي تعتوفيوياعولمس موقعبلس موتقع

 .ياتيابعتومضمن فيويا

gat gtag UA 

_195478506_1 _ 
 د يقعع1 إع  يع

عيإلتتت عجاجتتتلعنلفعتا يفعتالرتبتتتلطعهتتت تع

 . يس موقعول مييزعبينعتومس مونين

ga علنين تحليليع 

،عتومثب ع gaيحستتتتتتتاعنلفعتا يفعتالرتبلط

،عبيتتل تتلتعتوزت  عععجاجتتلعأ تتلوي ن باتستتتتتتطتت

لعتس موتقعتوما عع  توجلسعع توحملعع ي  بععأيض 

و ق ي عتحلي تعتوما ع.ع يمزنعنلفعتا يفع

تالرتبتلطعتومالانتلتعبشتتتتتتنتلعنجهالع ياينع

لعي معإ شلؤاععشات ي لعول ا فععل عتوز ترع ر م 

 .توف يوين

_gid ياقع تحوعتحليليع 

،عتوتت يعتمعgidيمزنعنلفعتا يفعتالرتبتتلطع

تثبي هعباتستتتتتتطععجاجلعأ لوي ن ،عنالانلتع

تستت موتقعتوزت  ينعوما ععتوايا،ععط يقعحالع

نععإ شتتتتتتتلءعتق ي عتحليل عألدتءعنا ععتوايا.ع

نعع ت ضتتتتمنعبا عتوبيل لتعتو  عي معجماهلع

عودعتوز ترع نصتتتتتتورهمع توصتتتتتتفحلتعتو  ع

عيز ر  هلعد نعتونشفععنعهاي هم.

ع

لعنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوالمي ج ع  حنمعفيهل.عتو  عالع ع،أنعتوط فعتوثلوثعتو لو ع وعيس موقعأيض 

ننعتومح ملع نعتوايا.عتومونلتعتوملرجيععنثلعخونلتعأنعز دي وعيشتتتتتملعه تعتوط فعتوثلوثعن 

ا يفعأ عنلفلتعتعأدت يعأنعتنانعنلفلتعتا يفعترتبلطعتوط فعتوثلوثعه اعنلفلتعتا يفعترتبلطع

عترتبلطعأخ ى:

عجاجل •

عتوماتفقعععل عنلفلتعتا يفعتالرتبلطعتوملصععبلو  حععتوالنععوحمليععتوبيل لت •

 نا ععياتياب •

ع



 ملفات تعريف االرتباط؟ تفضيالتكيف يمكنني التحكم في 

ع.نلفلتعتا يفعتالرتبلطععل عنا اإللع سمعإ  ترف عأيع   عت يي عأ عسحاعناتفق  عننععبإننل  

اياع"إدترةعبيمنإل عتوإلق عفاقعع نععتو ع،إذتع  رتعت يي عتفضتتي ت عالحق لعخ لعجلستتععتو صتتفي 

ستتيا ضعه تعإشتتالرعتوماتفقععن ةعأخ ىعنملعي ييعو عت يي عتفضتتي ت ع ع،توماتفقع"ععل عشتتلشتت  

ل. عأ عسحاعناتفق  عتملن 

  عتوعلتعتا يفعتالرتبلطوحظ عنلفععويوةتوم صتتتفحلتعتومم لفععط   لععتاف ع،بلرضتتتلفععإو عذو  

فلتعتا يفعتالرتبلطععنعط ي ععأ حظ عتستتتتتت مونهلعنات ععتواياع ح فهلع بإننل  ع ح فعنل

ت يي عترعوتدعف عن صتتفح ع تو يعيستتميعو عب ف عإعوتدعكلعنلفلتعتا يفعتالرتبلطععأ تإلشتتي ع

ضتتتتتتلع فيُ ج عتوع،وما فععتومزيوعحالعكيفيععإدترةعنلفلتعتا يفعتالرتبلطع ح فهل أ عباضتتتتتتهل.ع

ع.www.allaboutcookies.orgع،wikipedia.orgعتوما ععترون     عبزيلرة

ح فعنلفلتعتا يفععتومستتتتتت ا ضعتوملصعب عوحظ عأ إذتعكإل عتستتتتتت موقعإعوتدتتعع، نععذو 

 نإله.عععأ سلقأيفقوعالعت مننعننعتواصالعإو عنا اإللعبلونلنلعأ عع،تالرتبلط

http://www.allaboutcookies.org/

