
 ما هي ملفات تعريف االرتباط

إنها تساعدنا ملفات تعريف االرتباط هي ملفات نصية صغيرة يتم إرسالها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك أثناء وجودك على موقع ويب.  
 .في معرفة أي صفحات مواقع الويب فعالة وأي منها تحتاج إلى تحسين

 :نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط ألغراض التسويق

صحيح بشكل يعمل الموقع أن من للتأكد •  

تستخدمها التي واألجهزة الويب موقع إلى وصولك كيفية على بناء   الويب موقع لتحسين •  

يرجى مالحظة أنه إذا قمت يصف قسم "كيفية إدارة ملفات تعريف االرتباط" أدناه كيف يمكنك تغيير تفضيالت ملفات تعريف االرتباط.  
ا ، فقد يؤثر ذلك على تجربة المستخدم الخاصة بك على موقع الويب ، وقد  بإيقاف تشغيل ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة تمام 
 .ال تعمل بعض الميزات كما هو متوقع

 ما أنواع ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها

تصف سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه تعريف االرتباط المختلفة التي يمكن استخدامها على هذا الموقع. ستجد أدناه قائمة بأنواع ملفات  
 .كيفية استخدامنا لجميع أنواع المعلومات التي يمكن جمعها من ملفات تعريف االرتباط

ومع ذلك ، تحدد هذه ومات المتوفرة لدينا.نقدم فترة انتهاء صالحية لكل نوع من أنواع ملفات تعريف االرتباط هذه بناء  على المعل  
 .الشركات تواريخ انتهاء الصالحية ألي ملفات تعريف ارتباط ألطراف أخرى ويمكن تغييرها في أي وقت

ةاألساسي االرتباط تعريف ملفات .1  

لفات ، لن يتمكن موقعنا على الويببدون هذه الم تتيح لك ملفات تعريف االرتباط األساسية التنقل عبر موقعنا واستخدام خدماتنا ووظائفنا.  
 .من العمل بفعالية

 :انظر أدناه للحصول على أمثلة لكل نوع من أنواع ملفات تعريف االرتباط

طتعريف االرتبا اسم ملف  انقضاء وصف 

PHPSESSID وقت جلسة المستخدم .يحافظ على حالة جلسة المستخدم عبر طلبات الصفحة 

BX_USER_ID ملف تعريف االرتباط CMS Bitrix 10 سنوات 

_ TL- وقت جلسة المستخدم كوكي سياسة اتفاق الكعكة االتفاق 



_ TL- وقت جلسة المستخدم كوكي سياسة اتفاق الكعكة التسويق 

 وقت جلسة المستخدم Yandex.Metrics ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة مفتاح المستخدم

  

ةالتحليلي ملفات تعريف االرتباط .2  

على سبيل المثال ، تُظهر لنا تجمع ملفات تعريف االرتباط التحليلية معلومات حول استخدامك للموقع وتساعدنا على تحسين وظائفه.  
تخدم ملفاتنحن نس ملفات تعريف االرتباط التحليلية الصفحات األكثر زيارة على الموقع باإلضافة إلى تحليل حركة مرور الموقع.  

 .تعريف االرتباط التحليلية للنظر في االتجاهات العامة لكيفية استخدام األشخاص للموقع ، وليس كيفية تفاعل المستخدم مع الموقع

 . Yandex.Metrics و Google Analytics :نحن نستخدم منصتين للتحليالت

ا ألن معايير ملفات تعريف االرتباط تتطور باستمرار ، نوصيك بإلقاء نظرة على هذه السياسة من وقت آلخر لمعرفة ما إذا كانت  نظر 
 :هناك أية تغييرات. تضع األطراف التالية ملفات تعريف االرتباط و / أو تقنيات أخرى على موقعنا اإللكتروني

 جوجل •

 ياندكس •

 . Google Analytics خدمة

 بإحصائيات Google Analytics تقنية ملفات تعريف االرتباط اإللكترونية. يزودنا برنامج Google Analytics تستخدم خدمة
تعمل الخدمة بعناوين مجهولة المصدر.  IP ، باإلضافة إلى معلومات حول ملفات تعريف االرتباط المستخدمة على مواقعنا اإللكترونية ، 

نتعرف على عدد األشخاص الذين يزورون موقعنا ، وعددهم يتصفحون صفحات معينة ، والمتصفحات التي يستخدمونها )ممالذلك   
 يسمح لنا بالتحسين توافق خدماتنا مع عدد أكبر من األشخاص( وفي بعض األحيان البلدان والمناطق التي يعيش فيها المستخدمون. في
 والمعلومات الواردة من ملفات تعريف االرتباط خارج المنطقة االقتصادية األوروبية ، وفي هذه IP بعض األحيان ، تتم معالجة عناوين
 .الحالة ، نضمن معالجتها وفق ا للمتطلبات من قانون حماية المعلومات

الرابط أدناه فعليك االنتقال إلى ، Google Analytics إذا كنت تريد معرفة المزيد حول ملفات تعريف االرتباط المستخدمة في : 

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout :تحليالت جوجل

خدمة تحليالت الويب نحن نستخدم  Yandex.Metrics التي تقدمها Yandex LLC، 119021، Russia، Moscow، 
ul.  ، المشار إليها فيما يلي باسم ياندكس( 16تولستوي( . 

 . Yandex.Metrics خدمة

التعرف عليك، ولكن ال يمكن المعلومات التي تم جمعها من قبل الكوكي ت خدمات تكنولوجيا الكعكة.استخداما Yandex.Metrics و  
سيتم نقل المعلومات المتعلقة باستخدامك لهذا الموقع ، والتي يتم جمعها بمساعدة ملف تعريف يمكن أن تساعدنا على تحسين موقعنا.  

ستعالج ي االتحاد األوروبي واالتحاد الروسي.ف Yandex وتخزينها على خادم Yandex ارتباط ، إلى  Yandex هذه المعلومات 
تعالج لتقييم استخدام موقعك ، وتجميع التقارير حول أنشطة موقعنا ، وتقديم خدمات أخرى.  Yandex هذه المعلومات بالترتيب المحدد 
خدمة في شروط استخدام  Yandex.Metrics . 

يمكنك استخدام كما يمكنك إلغاء االشتراك في استخدام ملفات تعريف االرتباط عن طريق تحديد اإلعدادات المناسبة في المتصفح.  
 ومع ذلك ، يمكن أن يؤثر ذلك على تشغيل بعض . https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html :األداة

باستخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على معالجة البيانات الخاصة بك بواسطة وظائف الموقع.  Yandex بالطريقة واألغراض المذكورة 
 .أعاله

  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://policies.google.com/privacy
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://yandex.com/legal/privacy/
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://yandex.ru/support/metrika/general/opt-out.html


طتعريف االرتبا اسم ملف  انقضاء وصف 

TLV_100 ملف تعريف ارتباط محرك الحجز TravelLine . وقت جلسة المستخدم 

TLBF_ar ملف تعريف ارتباط محرك الحجز TravelLine . وقت جلسة المستخدم 

TLE_loader- -رسالة
 تجربة-ثابتة

 وقت جلسة المستخدم . TravelLine ملف تعريف ارتباط محرك الحجز

ا يتم استخدامه إلنشاء بيانات إحصائية حول كيفية استخدام الزائر للموقع جات _  وقت جلسة المستخدم .يسجل معّرف ا فريد 
  

_ ym_isad ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة Yandex.Metrics . وقت جلسة المستخدم 

_ ym_uid ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة Yandex.Metrics . وقت جلسة المستخدم 

_ ym_visorc_ID ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة Yandex.Metrics . وقت جلسة المستخدم 

test_cookie وقت جلسة المستخدم تحقق ل إذن 



IDE تُستخدم بواسطة Google DoubleClick للتسجيل واإلبالغ عن إجراءات مستخدم موقع الويب بعد 
 عرض أو النقر فوق أحد إعالنات المعلن بغرض قياس فعالية اإلعالن وتقديم اإلعالنات المستهدفة
 للمستخدم

 سنة واحدة

 وقت جلسة المستخدم . Yandex.Metrics ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة يبس سيد

yandexuid ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة Yandex.Metrics . وقت جلسة المستخدم 

 وقت جلسة المستخدم . Yandex.Metrics ملف تعريف ارتباط تحليالت خدمة نعم

 سنوات Yandex.Metrics . 10 ملف تعريف ارتباط تسويق خدمة أنا

ا يتم استخدامه إلنشاء بيانات إحصائية حول كيفية استخدام الزائر للموقع الجا _  سنوات 2 .يسجل معّرف ا فريد 

_ gid ا يتم استخدامه إلنشاء بيانات إحصائية حول كيفية استخدام الزائر للموقع  وقت جلسة المستخدم .يسجل معّرف ا فريد 

_gat_TlGaTracker1 ملف تعريف ارتباط محرك الحجز TravelLine . وقت جلسة المستخدم 

_gat_TLAnalytics1 ملف تعريف ارتباط محرك الحجز TravelLine . 60 ثانية 



 

  

طملفات تعريف االرتبا تسويق .3  

 :تعمل شبكات اإلعالنات والوكاالت اإلعالمية كوسطاء لمواقع الويب والمعلنين. تتيح ملفات تعريف االرتباط التسويقية لهذه األطراف ما يلي

ثالثة أطراف من إعالنات لك نظهر أن يمكننا •  

على تفضيالتك دمج اإلعالنيين لشركائنا يمكن •  bol.com األخرى الويب مواقع زيارة عند يجمعونها التي بالمعلومات  

 بالنسبة لملفات تعريف االرتباط التي تضعها هذه األطراف ألغراض تسويقية ، فإننا نشير إلى البيانات الموجودة على مواقع الويب الخاصة بهذه

ا ألن معايير ملفات تعريف االرتباط تتطور باستمرار ، فإننا نوصي بإلقاء نظرة على هذه السياسة من وقت آلخر لمعرفة  األطراف. نظر 
عريف االرتباط و / أو تقنيات أخرى على موقعنا اإللكترونيتضع األطراف التالية ملفات ت ما إذا كانت هناك أية تغييرات. : 

 موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك •

 نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالتسويق فقط إذا كنت قد سمحت بذلك. إذا لم تمنح اإلذن ، فسيستمر عرض اإلعالنات ، لكنها

  .إعالنات عشوائية

  

طتعريف االرتبا اسم ملف  انقضاء وصف 

 لتقديم سلسلة من المنتجات اإلعالنية مثل المزايدة في الوقت الحقيقي Facebook تستخدم من قبل االب
 .من المعلنين الخارجيين

 شهور 3

 سنة واحدة . VK.com ملف تعريف ارتباط التسويق ريمكسالنغ

rtrg VK.com وقت جلسة المستخدم . إلعادة توجيه ملف تعريف االرتباط 

 وقت جلسة المستخدم . Facebook ملف تعريف االرتباط للتسويق على آر

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=https://www.facebook.com/privacy/explanation


1kvcu24 ملف تعريف االرتباط LiveTex.ru .  13 يوم  

lt_uid ملف تعريف االرتباط LiveTex.ru . وقت جلسة المستخدم   

jv_enter_ts _ [ *] ملف تعريف االرتباط Jivosite . وقت جلسة المستخدم   

jv_pages_count _ [ *] ملف تعريف االرتباط Jivosite . وقت جلسة المستخدم   

jv_utm _ [ *] ملف تعريف االرتباط Jivosite . وقت جلسة المستخدم   

jv_visits_count _ [ *] ملف تعريف االرتباط Jivosite . وقت جلسة المستخدم   

jv_invitation_time _ 
[ *] 

   وقت جلسة المستخدم . Jivosite ملف تعريف االرتباط

  

زالكوكي إدارة ل كيف  

يمكن العثور على معلومات حول في إعدادات متصفحك. -األساسية والتحليلية والتسويقية  -يمكنك تعطيل ملفات تعريف االرتباط   
 لحذف . http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html :المتصفحات المستخدمة بشكل متكرر هنا
 ملفات تعريف االرتباط التي حددها موقعنا والمواقع األخرى ، يمكنك اتباع التعليمات الموجودة على صفحات المساعدة في متصفحك أو

ا منع تثبيت ملفات ت مواقعك. عريف االرتباط في المستقبل من خالل موقعنا والمواقع األخرىيمكنك أيض  . 

 إذا كنت ترغب في مسح كافة ملفات تعريف االرتباط المثبتة بواسطة المواقع التي قمت بزيارتها ، فإليك رابط البرنامج لمسح ملفات تتبع
 إذا قررت مسح . http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php :ملفات تعريف االرتباط

يرجى مالحظة أنه االرتباط األخرى. جميع ملفات تتبع ملفات تعريف االرتباط ، فال يزال من الممكن استخدام بعض أنواع ملفات تعريف  

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.lavasoftusa.com/products/ad-aware_se_personal.php


 إذا قمت بشراء جهاز كمبيوتر جديد ، أو قمت بتثبيت أو تحديث متصفح ، أو محو أو تعديل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالمتصفح
ا إلى مسح ملفات تعريف االرتباط  .الخاص بك ، فقد يؤدي ذلك أيض 

 كيفية منع ملفات تعريف االرتباط

ستساعدك الروابط أدناه على معرفة المزيد حول كيفية التحكم د من المتصفحات برفض استخدام ملفات تعريف االرتباط.تسمح لك العدي  
ومع ذلك ، تذكر أن تعطيل ملفات تعريف االرتباط ال يمتد إلى هذا فحسب في ملفات تعريف االرتباط في متصفح الويب الخاص بك.  ، 

 .بل يشمل جميع مواقع الويب األخرى

• Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835 )كافة إصدارات IE: يمكن العثور على معلومات 
-www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/ change :حول إصدار الهاتف المحمول هنا
privacy-and-browser-settings.aspx ) 

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py؟hl=ar-GB&answer=95647 

• 
Safari: http://docs.info.apple.com/article.html؟path=Safari/5.0/en/9277.html )أو http://support.appl
e.com/kb/HT1677 إلصدارات مستعرض الهاتف المحمول(     

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enopped٪20and٪20disopped٪20cookies 

• Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 

 .يمكن أن يكون لحظر ملفات تعريف االرتباط تأثير سلبي على أداء العديد من مواقع الويب

 كيفية حذف ملفات تعريف االرتباط

ا خيار حذف ملفات تعريف االرتباط المخزنة على جهاز الكم مرة ما عليك سوى اتباع تعليمات المتصفح. بيوتر الخاص بك.لديك أيض   
 .أخرى ، يمكن أن يكون لحذف ملفات تعريف االرتباط تأثير سلبي على أداء العديد من مواقع الويب

 . http://www.aboutcookies.org/page-2 :يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول حذف ملفات تعريف االرتباط هنا

 تحديثات السياسة والتعليقات

ا تغيير هذا وصف موجز لكيفية استخدامنا لملفات تعريف االرتباط اليوم. إذا قمنا بتغيير استخدامنا لملفات تعريف االرتباط ، فيمكننا أيض   
إذا كانت لديك تشير التسمية "تاريخ آخر مراجعة" في أعلى هذه الصفحة إلى تاريخ آخر تعديل لها. هذه السياسة لملفات تعريف االرتباط.  

إخبارنا عن طريق االتصال بـ فيرجى أسئلة أو اقتراحات بخصوص هذه السياسة ، أي : 

 بيانات المتصل
TravelLine Group LLC البيانات بشأن هي مشغل معالجة البيانات الشخصية على النحو المحدد في القانون الفيدرالي  

152رقم  الشخصية -FZ  الشخصية على النحو المحدد في الالئحة العامة لحمايةومعالج البيانات  2006يوليو  27)روسيا( بتاريخ  
2018مايو  25البيانات بتاريخ   . 

  
 .البيانات الشخصية وفق ا لسياسة الخصوصية هذه TravelLine Group LLC تعالج
  
 إذا كان لديك أي اقتراحات أو أسئلة بخصوص سياسة الخصوصية الخاصة بنا ، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني

 ، TravelLine Group LLC، 56A Leninskiy Prospekt :أو على العنوان التالي privacy@travelline.pro على

Yoshkar-Ola، Mari El، 424003، Russian Federation. 
  
 /https://www.travelline.ru/contacts :أو انتقل ببساطة إلى صفحة جهات االتصال الخاصة بنا
  
 ، Harju maakond العنوان في إستونيا ،TravelLine OU :في االتحاد األوروبي LLC المجموعة TravelLine ممثل
، البريد10315، 201-13 تينيسي Pohja-TALLINNA linnaosa ، Randla ،تالين  

 . privacy@travelline.pro االلكتروني
  
 هو مراقب بياناتك الشخصية على النحو frontoffice@savoywestend.cz و * Westend Hotel 5 فندق ومنتجع سافوي
2018مايو  25بتاريخ  )GDPR( المحدد في الالئحة العامة لحماية البيانات . 

https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://support.microsoft.com/kb/278835
https://translate.google.com/translate?hl=ru&prev=_t&sl=en&tl=ar&u=http://www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings.aspx
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