
 االرتباط تعريف ملفات

 

 .أدائه تحسين أجل من موقعنا على (cookies) االرتباط تعريف ملفات نستخدم نحن

 
 االرتباط؟ تعريف ملفات هي ما

 زيارتك عند (المحمول الجهاز أو) بك الخاص الكمبيوتر جهاز إلى إرسالها يتم صغيرة نصية ملفات هي االرتباط تعريف لفاتم

 محتوى تحميل في تساعدك القادمة؛ المرة في الموقع تزور عندما (جهازك) عليك التعرف في تساعد وهي .مرة ألول ويب لموقع

 لإلشارة cookies مصطلح يستخدم .الموقع على السابق سلوكك على بناء   محدد محتوى عليك وعرض أسرع، بشكل الموقع

 .الطريقة بهذه المعلومات تجمع التي الملفات جميع إلى

 

 يمكن التي المعلومات تجمع ال االرتباط تعريف ملفات معظم لكن شخصية، معلومات على االرتباط تعريف ملفات بعض تحتوي

 (.ذلك إلى وما الجغرافية والمنطقة تواجدك، مكان) أكثر عامة معلومات تجمع ذلك من وبدال   التحديد، وجه على هويتك تحدد أن

 
 إصدارات لغات جميع ذلك في بما) quiz.atomforyou.com موقع يستخدمها التي االرتباط تعريف ملفات هي ما

 ؟(الموقع

 

 :مختلفة وظائف ثالث تنفيذ إلى بنا الخاصة االرتباط تعريف ملفات تهدف عام، بشكل

 
 التشغيلية االرتباط تعريف ملفات

 جودة ذات فرصة بتوفير لنا يتيح هذا .أدائه مؤشرات ومراقبة لموقعنا استخدامك كيفية لتحليل هذه االرتباط تعريف ملفات تُستخدم

 .شعبية األكثر الصفحات إلى للوصول عالية

 
 الوظيفية االرتباط تعريف ملفات

 المختلفة النماذج تحميل في الوقت توفير في تساعد المثال، سبيل على .المستخدم مفضلة لتذكر هذه االرتباط تعريف ملفات تُستخدم

 .المفضلة القائمة إعدادات حفظ طريق عن

 
 

 األخرى االرتباط تعريف ملفات

 بوت استخدام واكتشاف وظائفة وتحسين وقعالم رمرو حركة ورصد اإلحصائيات لجمع معينة ارتباط تعريف ملفات تُستخدم

 .Analytics Google و «Metrics Yandex» خالل من اإلحصائيات بجمع ونقوم (.الويب روبوتات) اإلنترنت

 
 المعلومات من المزيد

 كنت إذا .تفضيالتهم على بناء   المستخدمين على اإلعالنات لعرض االرتباط تعريف ملفات المعلنون يستخدم األحيان، بعض في

ا  إيقاف أو األغراض لهذه االرتباط تعريف ملفات استخدام كيفية حول المزيد معرفة في وترغب األوروبي االتحاد في مقيم 

 تعريف ملفات تخداماس إيقاف اخترت إذا أنه ونذّكر .www.youronlinechoices.eu الموقع  زيارة فيرجى استخدامها،

 .عليها اعتدت التي بالطريقة تعمل ال المواقع أقسام بعض أن تجد فقد االرتباط،

 

 :الموقع راجع االرتباط، تعريف لملفات القانونية الكيانات استخدام كيفية حول المعلومات من لمزيد
www.allaboutcookies.org. 

 
  :اإللكتروني البريد عبر بنا االتصال يرجى االرتباط، تعريف ملفات استخدام حول االستفسار حال في

info@atomforyou.com 


