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ملّفات تع��ف االرتباط (الكوكيز) هي عبارة 
عن حزم صغيرة من ال�يانات المخّزنة في 
متصّفح جهازك وتستخدم لتذّكرك و�تّبع 

أنشطتك وتفضيالتك على اإل�ترنت.

ط��قة عمل ملّفات تع��ف االرتباط:

الخطوة األولى هي قبول  
ملّف تع��ف االرتباط.

�بدأ الخادم �إرسال صفحة 
الويب وبرفقتها ملّفات 

تع��ف االرتباط.

ُتحفظ ملّفات تع��ف االرتباط 
في متصفّحك.

تقوم أط�اف مختلفة 
بجمع �يانا�ك .

يتم تصميم إعالنات تالئمك 
على اال�ترنت، مثل التسّوق، 

وفقًا لملّف التع��ف.

يتّم �يع ملّف تع��فك إلى 
الحكومات والمنّظمات غير 

الحكومّية والمعلنين.

يتّم تجميع �يانا�ك إلنشاء ملّف 
تع��ف خاص بك.

يقوم وسطاء بش�اء �يانا�ك.

قبول ملّفات تع��ف االرتباط

هي موافقتك على السماح لملّفات تع��ف االرتباط والمواقع اإللكت�ونّية بجمع معلوما�ك الشخصّية واستخدامها 
و�يعها. للحصول على موافقتك على المواقع إعالمك بـ:

مّدة بقاء تع��ف االرتباطالغرض من تع��ف االرتباطم�ّود تع��ف االرتباطأنواع تع��ف االرتباط

أنواع ملّفات تع��ف االرتباط وفقًا ألغ�اضها١

 
ملّفات تع��ف االرتباط الالزمة

ُتستخدم لتحقيق المّي�ات األساسّية للموقع 
مثل التّنقل في الصفحة ووضع المنتجات في 

سّلة التسوق. 
•  غالبًا ما �وّفرها الموقع الذي ت�وره ويتّم     

االحتفاظ بها فقط أ�ناء الجلسة. 
•  موافقتك ليست مطلوبة لهذا النوع من 

    ملّفات تع��ف االرتباط.

ملّفات تع��ف االرتباط 
التفضيلّية/الوظيفّية.

ُتستخدم لحفظ نسخة الموقع الواجب 
ظهورها لك بناًء على موقعك الجغ�افّي 

ولغتك المفّضلة. 
•  ُيسّجل هذا النوع من ملّفات تع��ف 

االرتباط اسم المستخدم وكلمة الم�ور 
الخاصين بك كي يتذّكرك الموقع، لذلك 

يمكن االحتفاظ بها لفترة طويلة.

ملّفات تع��ف االرتباط 
اإلحصائّية/الخاّصة باألداء

ُتستخدم لجمع و�تّبع مؤّش�ات أداء الموقع، 
مثل عدد ال�ّوار الشهري. 

•  غالبًا ما تجمع شركات ال �تبع للموقع هذه 
    ال�يانات ولكنها تجمع ال�يانات دون هوّية 

    المستخدم.

ملّفات تع��ف االرتباط التسويقّية
ُتستخدم ل�تّبع سلوكك بهدف إنشاء تجارب 

تجذب اهتمامك على اإل�ترنت. 
•  دائمًا ما يكون مصدرها من شركات ال �تبع   

    الموقع، وهي في الغالب ملّفات تع��ف 
    ارتباط دائمة تظّل في متصّفحك حّتى 

    يتّم حذفها. 

قبل قبول ملّفات تع��ف االرتباط
              أسئلة يجب طرحها:

من هو م�ّود ملف تع��ف 
االرتباط؟

هل يحتاج تلك ال�يانات لضمان 
عمل الموقع؟

االرتباط هذا في متصّفحي؟إلى متى سيتم تخ��ن ملّف تع��ف 
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) (كوكيز ملّفات تع��ف االرتباط: 
ما هي وكيف تعمل؟


