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 ايستميدل لولاير 

 

 COOKIES)ملفات تعريف االرتباط )جدول 

 

 

 ؟ COOKIES)) ملفات تعريف االرتباطما هي 

 

هي ملفات نصية تحتوي على كميات صغيرة من المعلومات يتم  COOKIES)ملفات تعريف االرتباط )

اللوحي أو الهاتف الجوال( يتم حفظها على جهازك )الكمبيوتر أو الجهاز و,إرسالها إلى المتصفح الخاص بك 

. للمزيد من عندما تقوم بزيارة أي مواقع إلكترونية بما في ذلك المواقع اإللكترونية الخاصة بمجموعة لولاير

لى الرابط الضغط عيرجى ،  COOKIES)) ملفات تعريف االرتباطالمعلومات حول 

  http://www.aboutcookies.orgالتالي

 

 

 COOKIES)) االرتباطملفات تعريف إيقاف 

 

ملفات تعريف االرتباط إيقاف  وأتفعيل ما يتعلق ب فيبسهولة  الخاص بك متصفحال خصائصتعديل يمكن 

((COOKIES.  وظيفة المساعدة الخاصة بالمتصفح إذا لزم األمر مراجعةيرجى. 

 
 مواقعاللتحسين إمكانية استخدام أو تشغيل  COOKIES)ملفات تعريف االرتباط )يتم استخدام العديد من 

حجب إلى ؤدي يقد  COOKIES)ملفات تعريف االرتباط )إيقاف وبالتالي، فإن التطبيقات؛  /اإللكترونية 

 .التاليجدول التطبيقاتنا على النحو المفصل في  /اإللكترونية أجزاء معينة من مواقعنا 

 

 

 

 

 الدور ملفات تعريف االرتباطنوع 

ملفات تعريف اسم 

 االرتباط

((COOKIES 

إيقاف  عندماذا يحصل 

 ملفات تعريف االرتباط

((COOKIES هذه؟ 
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ملفات تعريف 

االرتباط 

((COOKIES 

 للغايةالضرورية 

 

 

 ةضروريهذه الملفات 

 قعاالمولتشغيل 

وهي  .اإللكترونية

فقط كردّ عادةً تظهر 

 على تصرف تقوم به

الحصول طلب ك أنت،

خدمات مثل على 

تفضيالت ضبط 

الخصوصية أو تسجيل 

 تعبئةالدخول أو 

 .النماذج

 
,OptanonConsent 

OptanonAlertBox
,Closed 

SC_ANALYTICS_G
LOBAL_COOKIE 

 

ال يمكن إيقاف ملفات 

 تعريف االرتباط هذه 

 

http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
http://cookiepedia.co.uk/cookies/SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE
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ملفات تعريف 

االرتباط الخاصة 

 باألداء 

تقوم هذه الملفات 

بتحسين األداء 

 .وتخصيص الخدمات

 

من وضعها قد يتم 

قبلنا أو من قبل 

مزودي الطرف 

قمنا الثالث الذين 

إلى  همخدماتبإضافة 

 .صفحاتنا

 
ne.liveperson.v.lo
LP LPSessionID, :t
-LPSID VisitorID,

LPCKE nnnnnnnn,
LPVID nnnnn,-Y 

-to-where
_ __utmz, :co.buy

-utmt_UA_
_utm_ nnnnnnnn,

__utm __utmc, b,
a 

 
 

قد ال تعمل بعض هذه 

على الخدمات أو جميعها 

  .مناسبالنحو ال

 

ملفات تعريف 

المؤقتة االرتباط 

 (الخاصة بجلسة)

 

ملفات هذه التتيح 

اإللكتروني لموقع ل

تتبع بالذي تزوره 

حركتك من صفحة 

إلى أخرى بحيث ال 

يتم طلب الحصول 

نفسها على المعلومات 

سبق وأن قمت التي 

 .لموقعلبتزويدها 

هذه الملفات  يتم حذف

عند  يتلقائبشكل 

 .إغالق المتصفح

 
NET_SessionI.ASP

d 
 

 

في كل مرة تقوم فيها بفتح 

جديدة، إلكترونية صفحة 

تم حيث يالخادم يقوم 

تخزين هذه الصفحة 

 كزائر جديدبمعاملتك 

 .كليّا

http://cookiepedia.co.uk/host/lo.v.liveperson.net
http://cookiepedia.co.uk/host/lo.v.liveperson.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/host/.where-to-buy.co
http://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
http://cookiepedia.co.uk/cookies/ASP.NET_SessionId
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ملفات تعريف 

االرتباط الخاصة 

بوسائل التواصل 

 االجتماعي

 مشاركة المحتوى ل

الخاص بنا مع 

أصدقائك 

من معارفك و

خالل مجموعة 

وسائل من خدمات 

التواصل 

االجتماعي التي 

قمنا بإضافتها إلى 

 .الموقع

 إلى لالنضمام  /

 تسجيل إعجابك

بواسطة صفحاتنا ب

أدوات وسائل 

التواصل 

  .االجتماعي

 

قادرة على هذه الملفات 

تتبع متصفحك عبر 

إلكترونية مواقع 

أخرى وبناء ملف 

خاص شخصي 

يؤثر قد . واهتماماتكب

على المحتوى ذلك 

تراها والرسائل التي 

مواقع العلى 

األخرى اإللكترونية 

 .هاقوم بزيارتالتي ت

 

cdn.syndication.t

wimg.com: lang 

 

ستجد أدناه روابط إلى 

الخاصة سياسات ال

التواصل شبكات ب

 :االجتماعي

 

https:// Facebook
co.facebook.www

/m/about/privacy 
face.https://www

com/help/c.book
ookies 

 Google
goo.http://www +

com/intl/fr/po.gle
/licies/privacy 

https://su Twitter
com.twitter.pport

articles/2017051/
-des-utilisation-8

-des-et-cookies
-technologies
-par-similaires

twitter 
https:// Pinterest

c.pinterest.about
-om/en/terms

service 

 

 

 

 

 

استخدام قد ال تتمكن من 

أو مشاهدة أدوات 

 ،المشاركة هذه

تسجيل  /إلى واالنضمام 

صفحاتنا إلعجاب با

أدوات وسائل بواسطة 

 .االجتماعيالتواصل 

http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
http://cookiepedia.co.uk/host/cdn.syndication.twimg.com
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ملفات تعريف 

 االرتباط اإلعالنية

تقوم هذه الملفات 

البيانات لعرض  جمعب

إعالنات مخصصة 

عدد كما تحدّ من  .لك

 .تتلقاهاالرسائل التي 

 ملفاتهذه ال تساعدنا

قياس أداء حمالتنا  في

معرفة ك ،اإلعالنية

اإللكترونية المواقع 

ها قبل فحيتم تصالتي 

 .تصفح موقعنا

 

  رسائل تتلق لن

قد ال و إعالنية منا

د من العروض يتستف

المخصصة 

 .ألعضائنا

  أو، لن يتم تخصيص

. لك  محتوى اإلعالن

بالتالي سوف تحصل 

على عرض أقل 

 جاذبية بالنسبة لك.

ملفات تعريف 

االرتباط 

 االستهدافية

تتيح هذه الملفات 

لشركائنا اإلعالنيين 

إنشاء ملف شخصي 

اهتماماتك وعرض ب

صلة العالنات ذات اإل

إلكترونية على مواقع 

 .ىأخر

 

 

عن  تعمل هذه الملفات

طريق التعرف على 

المتصفح وجهاز 

 .اإلنترنت الخاص بك

 
icxid 

da :com.facebook
-x tr,
locale lu, fr, src, 

SID :com.youtube
demograp HSID, ,

VISITOR_INF hics,
A PREF, O1_LIVE,

LOGI SSID, PISID,
SAPI YSC, N_INFO,

SID 

auth :com.twitter
,lang twll, token,_

secure_s utmz,__ 
 ,guest_id ession,

rememb utma,__
reme er_checked,

mber_checked_o
,__utmb n, 

 
 

تستمر بتلقي وف س

عالنات على مواقع اإل

 تستهدفلن  إنماشركائنا 

خياراتك  هذه اإلعالنات

 .المفّضلة

http://cookiepedia.co.uk/cookies/icxid
http://cookiepedia.co.uk/host/.facebook.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.youtube.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.twitter.com
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ملفات تعريف 

 التحليليةاالرتباط 

 

الحتساب عدد 

زيارات الموقع 

حركة  ومصادر

لقياس أداء  المرور

موقعنا اإللكتروني 

 استخداموتحسينه، ب

 يزودنا بهاخدمة 

جوجل اناليتيكس 

(Google 

Analytics) 

 
-dc_gtm_UA_

-74428248
-dc_gtm_UA_ ,1

1-22588495 
SAP :uk.co.google

PR SID, HSID, ISID,
API SSID, NID, EF,

SID 
 

مراقبة أداء نتمكن من لن 

اإللكتروني أو من موقعنا 

مما قد يؤدي إلى قياسه 

تقديم تجربة ذات جودة 

 .لأق

 

ملفات تعريف 

االرتباط الخاصة 

 باألداء

 

 

 

الحتساب عدد 

وتحديد الزيارات 

 مصادر المتصفحين،

لقياس أداء موقعنا 

اإللكتروني وتحسينه، 

باإلضافة إلى معرفة 

أكثر الصفحات وأقلها 

تصفًحا وكيفية 

استخدام المتصفحين 

 .لموقعل

 
lpTestCookiennnn

,nnnn 
,olapicU__ 

ga_ 
.lpsnmedia.lpcdn

lpTestCookie :net
nnnnnnnn 

co.switchthelook
__ut __utmc, :m
__ut __utma, mz,

__utmb mt, 
 

لن نعرف متى قمت 

بزيارة موقعنا ولن نتمكن 

مما قد من مراقبة أدائه 

 يؤدي إلى تقديم تجربة

 .جودة أقل

 

http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-74428248-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-22588495-1
http://cookiepedia.co.uk/host/.google.co.uk
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/lpTestCookiennnnnnnn
http://cookiepedia.co.uk/cookies/__olapicU
http://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/lpcdn.lpsnmedia.net
http://cookiepedia.co.uk/host/.switchthelook.com
http://cookiepedia.co.uk/host/.switchthelook.com

