
 تعريف االرتباط  ملفات  سياسة

ُُ و ُُوول ع     ُُ المولع اإلُُ ُُ و ووwww.loropiana.comيُُُُ  ُُ و   ُُ ُُ والموقعععع ) ي شُُُُلمو عيُُُُلو ي ُُُُلوي ُُ شععععروة لععععور   يا ععععا  (ومُُُُلوإل ُُ

) ي شُُُُلمو عيلُُُُلو ي ُُُُلوي ُُُُ و ل ُُُُ وو10م ال ُُُُامومإلُُُُ و،و عنُُُُالتوم   لُُُُلولع  وُُُُا و ُُُُ و الم  ُُُُلو)  و ُُُُ (،و ام ُُُاوإس  ععععه  يعععع 

ُُ ومراقععععب البيا ععععات وأ وو"Loro Piana وو ولععععور   يا ععععا و ُاول ع     ُُ ُُالتولع  يُُُ ُُروعنُُ ُلوع ُُ ُُ ومنلُُُ ُُلولع العُُ ُُ وي   ُُ  (،و لع ُُ

و.privacy@loropiana.comلع لع :و

ُُ   و ُُووموُ ُُ ومُ ُُ لا و ُُُصع ولع العُ ُُلوع  وُ ُُلولع يل ُُُل وي  ُ ُا وح ليُ ُلوعُُ ُُام و يل ُُ ُُ  لوعُ ُلع وشُ ُُ ولع ُُ ُُالتولع  يُُُاول ع     ُ ُُروعنُ :وع ُ

privacy@loropiana.comو. 

ُُ  لوعُُُُام و يل ُُُُل ُُرو،وت قُُُُا وشُُ ُُلومن امُُُُل و لصُُُُارول ُُُُ لال وم  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل وع ُُ ُُاولع يل ُُُُل ،و  اب ُُ  صُُُُ  للوم لإلُُ

  لعغ ضومنلل،و حقاقولع و لا ،و لعليلمولع  لحو دلمةوم  ل وتن ي ولالمت ل .لع اإلو،و

ُُرو ُُ ل وع ُُ ُُ أوتغييُُ ُاوتتُُ ُل ووسياسععععة ملفععععات تعريععععف االرتبععععاط إلُُُ ُُلو  أ وع  يُُُ ُُلولع ت   ُُ ُاي  ولع نلي يُُ ُُلوع  نُُُ ُُلو  ياُُ لع لث ُُ

ُاي ولع  لمُُُ .و  ُُُُ وب يُُُُوول حُُُُال ،و ُُُُي  و سياسععععة ئ ُُُُلسولع بُُُُا و عُُُُرو ُُُُ و ختُُُُلمو لع نُُُُاي  وموُُُُ قلسو ي   ُُُُلوع  وُُُ لا ودلتقُُ

ُل و ل ووملفععععات تعريععععف االرتبععععاط ُاي للو ل ُُُ   لموع ُُُرولع اإلُُُو،و عُُُ سوعُُُلولال ُُُ  وع ُُُروأمومن امُُ لع لث ُُُلولع ُُُ وياُُُ موتتُُ

   وإلو ولعلصاعيلوع رولع اإلو.ولع  لحوإشعار  معلومات الخصوصية  وع لو

 ما هه ملفات تعريف االرتباط؟

ُل :ولعتل ُُُا و ُلسولع وُُُ لا و)ع ُُُرو ُُُ ي ولع  ُُ ُل وصُُُ و   ُُُ و صُُُيلوعُُُغي ةوي  ُُُ للولع اإلُُُوو عُُُروبلُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ و-م  ُُ

ُُلولعو-لعلُُُلت ولعُُُص  و ُُ ةولع لعيُ ُُ ولع ُ ُُوو ُ ُُ ولع اإلُ ُُرو  ُ ُُ  و عُ ُُ ةوأخُ ُُ و م ُُُلعللومُ ُُ  وتلإينلُُُلوثُ ُُاح (،وعيُ ُلولعالُُُلسولع ُ ُُا و يلُُ ُُ ويقُ ُ 

    ولع و لا و إيلمتل.

 االرتباط؟ تعريف ملفات تستخدم فيم

ُُ :و) ُُ و عُ ُلو ُ ُل ،و  ُُ ُُوولع ن امُُ ُامل وما  ُ ُاي وخُُ ُاوتقُُ ُلوعنُُ ُُلولع إليُُ ُاومُ ُل ولعنايُُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُ لال وم  ُُ ُُا  ول ُ (وتوُُُلي و1يُ

ُُل و ) ُامل ولعنايُُُُاةولع قامُُ ُُرولعلُُُ ُُا و عُُ ُُوو لعاعُُ ُُ لا وع  اإلُُ ُُ لا و2تصُُُُ مولع وُُ ُُلولع وُُ ُلئ و(وعُُُُا وحلبُُ ُُرو عُُُُالدولعلصُُُ  عُُ

ُلولع اإلُُُو و ) ُُلو ُُُ و ُُُ ومُُُ ةويُُُإ مو يلُُ ُامل ولع قامُُُلومُُُلوخُُُ  ولع اإلُُُو،و  ياُُُلوع  ت يُُُ ولع قل ُُُ و3لعنلمُ ُُيلولعلُُ (وتنإيُُُإوتتوُ

ُل ولع    ُُُُل و ) ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُ ُلومُُُُلوخُُُُ  وم  ُُُ ُل ولع ُُُُ وتُُُُ ولعتصُُُُا وع يلُُُ ُلدمل ولع الميُُُُلو4ع  ن امُُُ (وتنإيُُُُإولع  ُُُ

 ا .لعشلصيلو نلءسوع رولخ يلمل ولع و ل

 الموق ؟ هذا فه المستخدمة االرتباط تعريف ملفات فئات هه ما

 ي  لوت ييإوم  ل وتن ي ولالمت ل ولع و لاملو  وصصلولع اإلوو  قلسوع  نليي ولع لعيل:

 حسب الطرف الذي يتولى إدارتها: ( 

ُُلو ي ُُُُاعروملفععععات تعريععععف االرتبععععاط للطععععرف ا   :  ▪ ُُ  و يل ُُ ُُ وت صُُ ُُاولع يل ُُُُل و)أ وبلُُُُل ومنلعاُُُُلولع يل ُُُُل ولع ُُ م لإلُُ

لع يل ُُُُل ووو  نلعاُُُُلوم لإلُُُاولع يل ُُُُل  يقُُُُا وعنُُُل(وت  يُُُُ وم  ُُُُل وتن يُُُ ولالمت ُُُُل وصُُُُصقوم  لشُُُُ ةسومُُُلوخُُُُ  ولع اإلُُُُو.و

ُل و ُلتوإلُُُُاوإلُُُ ُُ وع ُُُُلو  لو ُُُ ُُ ولعنلُُ ُُل،و غُُ ُُلولعللعُُ ُُ  ول   و ع ل ُُ ُُ ولالمت ُُُُل وع تُُ ُل وتن يُُ ُُلوم  ُُُ ُُلومُُ لع ا نُُ

 ُُ ُُلوم ُ ُُلولال ُُُ  وو   ماُ ُُ و)ي  ُ ُل ا  و خُ ُلتوإلُُ ُلرو  يُُ ُل وخُُ ُُ ولمت ُُ ُُ وتن يُ ُُلوأ ول ُُُ لا وم ُ ُل و ن وُ تن يُُُ ولالمت ُُ

 ( هناع روإللئ لوبلل ومنلعالولع يل ل ولع  وتو لا وم  ل وتن ي ولالمت ل وع رولع اإلووملو

ُُ و  عععال:ير: الخاصعععة االرتبعععاط فتعريععع  ملفعععات ▪ ُل وصُ ُُ وم  ُُ ُل وتن يُ ُُلولع    ُُُلولالمت ُُ ُُووخُُُ  ومُ ُُ ومُُُلولع اإلُ ُل وإل ُ وبلُُ

ُُل ُُ  لوعيُُُ وخلمبيُ ُُ  وو يا عععا لعععور وشُ ُلو تُ ُُ ومُُُلومنلعا لُُ ُصقوإل ُ ُل وصُُ ُادصلو عُُُ لضولعللمبيُُُلولعالُُ ُل وت ُُُ وتتُُ ولعالُُ

ُاصل.ولعللمبيُُُل ُل وتلعُُُوولع تايُُُُا،و بُُُلو ع ُُُروو حُُ ُل وتن يُُُ وم  ُُ ُلولع ُُُُص امةولالمت ُُ ولعالُُُُل وت ُُُ وعوُُُيت ةو  م لُُ

ُُوولعللمبيُُُل ُل و ُُُ ووع يُُُلولع نصُُُارولعنتُُُاوع ُُُرووللع ننيُ ُل ولعلصاعُُُيلو يل ُُ ُل وتن يُُُ و م  ُُ ُل.ولعللعُُُلولالمت ُُ و لُُ

ُل ووُُُ لا و ت ُل ولعللمبيُُُلولعالُُ ُل وتن يُُُ وم  ُُ ومالإلُُُوو ع ُُُ ولع اإلُُُووع ُُُروولع وُُُ لا وو ُُُ ا وت  ُُُووأبُُُ ومُُُلولالمت ُُ

ُلعغي ولعللعُُُُلول خُُُُ  ول     ُُُُ  ُاو بُُُُلو ع ُُُُرو)و ُُُ ُل ل ولع تايُُُ وع ُُُُروو ع  ُُُُ  و(.يلع  وُُُُ لامولع ابلُُُُلوع  ُُُ

ُصيلولعغيُُُ ومُُُلوعشُُُ  لئنلولع لم ُُُلولعقلئ ُُُل ُل ويوُُُ لاماتولعُُ ُل وتن يُُُ وم  ُُ ُاوع ُُُروو لعتصُُُا وع اإلُُُو،لوع ُُُروولمت ُُ ومإيُُ

https://www.loropiana.com/ar/
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ُل ومُُُل ُل ومُُُلولعغُُُ ضوحُُُا ولع ن امُُ ُل وتن يُُُ وم  ُُ ُصقولالمت ُُ ُالدل وصُُ ُل ،وت ُُُ وم ُُُ وأ وإل ُُُا و  عُُ وي بُُُروولع   ُُ

   اهن وو لعنق ولعللمبيلولعالل و    ولعللعلولعلصاعيلو يل لو عروولع با 

 حسب المدة الته تظل مفعلة خاللها: (ب

ُصلوي لُُُُإتو:المؤقتععععة االرتبععععاط تعريععععف ملفععععات ▪ ُل ومُُُلولعنُُُُا وصُُ ُل وتن يُُُُ وم  ُُ وخُُُُ  ولععُُُ  ميلولع ن امُُُُل ولالمت ُُ

 لع  ص م و ع قوعناو صع و  نن وولع ص م ول  للءوعناوم لش ةو ت تص ولع ص موع  يل

ُُإتوالدائمعععة: االرتبعععاط تعريعععف ملفعععات ▪ ُصلوي لُ ُُا وصُُ ُُلولعنُ ُل ومُ ُُ وم  ُُ ُل وتن يُ ُُ روع ُُُروولالمت ُُ ُُ اولعقُ وع  وُُُ لا وولعصُ

ُُوو يقُُُُا و ُُ لءةولع اإلُُ ُُ وولع   ُُُُل وصُُُُصقو قُُ ُُ و ُُ ُُ ةو ُُ ُُ لا وو يلُُُُلويُُُُاخ ومُُ ُُروولع وُُ ُُو.و عُُ ُُاتولع اإلُُ وتن يُُُُ وع   ُُُُل و ي ُُ

 لعن   وعلو ناقوت اإل وم تادول  للءوتلميخولعالئ لولالمت ل 

 منها: ال:رض حسب (ج

ُاوي وملفعععات تعريعععف االرتبعععاط الت نيعععة: ▪ ُ مونُُ ُُ لا و  صُُ ُُ لحوع  وُ ُُ  ميلسوع وُ ُل و ُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُلوم  ُُ ُُا ومُ ُصلولعنُ صُُ

ُل وتن يُُُُ و ُقتوم  ُُُ ُُو،و ُُُ ُُ  مةوإلصُُُُا وال ُُُُ لال ولع اإلُُ ُل و ُُ ُق لو ل ُُُُ وصنُُُ ُُل.و ُُُ ُُوو لال ُُُُ  لدةومُُُُلو كلئ ُُ لع اإلُُ

ُل و ُصقولعتلعُُُل،وتوُُُ روم  ُُ ُل وتشُُُغي لل.و  ُُُ وصُُ ُصقوالوت ت ُُُاومال قُُُلوموُُُ قلومُُُلولع وُُُ لا و الوي  ُُُلو يقُُ ُل وصُُ لالمت ُُ

ُلسوتن يُُُ و ُل ولع قنيُُُلوأيعُُ ُاملو.و وملفععععات تعريعععف االرتبعععاط ةات الوعععر رة ال صعععو  وولالمت ُُ ُاالسومُُُلو عُُُ ،وعنُُ تن ُُُ و  ُُ

ُلو ُُ وع يلُُ ُُو،ويت ُ ُُيلولع اإلُ ُُروتتوُ ُُ دمو عُ ُُل،وم ُُُلويُ ُامل ومنينُ ُُ و كُُُلئ و خُُ ُُروت نيُ ُُلوع ُ ُُ ولالمت ُُُل ولع قنيُ م  ُُُل وتن يُ

ُُو وملفعععات تعريععععف االرتبععععاط الو يفيعععة و ُل وتن يُ ُا توم  ُُ ُصمو.و  ُُُ وب يُُُوول حُُُال ،و  ُُ ُاوي نُُ ُص امة،وإلُُ ُل ولع ُُ  ولالمت ُُ

 تا ي و ن ولعلامل وأ ولعاكلئ و إلاوالوي اتوتص مولع اإلوو ل سو ع  يلس 

ُُا وع ُُُُرومن امُُُُل وي وملفععععات تعريععععف االرتبععععاط الت ليليععععة: ▪ ُُلوم  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل وع تصُُ وُُُُ لا وصُُُُصلولعنُُُُا ومُُ

ُُلوأ و ُُلوم ا نُُ ُُالءو ت يقُُ ُُل حصُُُُلئيل،و ُُ ُُ لاميلولعُُُُصيلويُُُُاخ  ديُُ ُادولع وُُ ُُلوعُُُ ُُلو،وعُُ ُُا و ي يُُ ُُوو حُُ ُُرولع اإلُُ  اتو عُُ

ُصع و ل ُُُ و ُصلولعوُُُ ا،وت نُُُ  ول د ل ولع ت ي يُُُلو ُُ ”وملفععععات تعريععععف االرتبععععاط الخاصععععة  ععععا دا “ول ُُُ لال ولع اإلُُُو.و علُُ

ُُ وي  لُُُُلوتقُُُُو ُُ لا والويال ُُ ُُ لاميلو ُُُُلع اإلو.و   لو ُُُُلتولع وُُ ُُال يلوو- ول دلءولعنُُُُل و مُُُُا و عاُُُُل ولع وُُ ُُ ولعقُُ   لولإل عُُ

ُُلو ُلومال ق ُ ُُا و لُُ ُُلوتتوُُُيلوع ُُُروو-لع ن ُ ُل ومُ ُُ   لوم لإلُُُاولع يل ُُ ُُلويُ ُل ،و  ُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُال ومُُُلوم  ُُ ُصقول  ُ صُُ

ولع اإلوو نلءسوع رومن امل ومو قلةوملوسيلمةولع و لا  

ُُلوواإلعال ععععات المسععععتهدفة: أ ملفععععات تعريععععف االرتبععععاط الخاصععععة  صمعععع  الملفععععات ال خصععععية  ▪ ُُا ومُُ ُُ لا وصُُُُصلولعنُُ ي وُُ

ُُ و ُُوولع  ُ ُُ وت  ُ ُل و ُ ُُ ولالمت ُُ ُُروم  ُُُل وتن يُ ُُوو نُُُلءوع ُ ُُرولع اإلُ ُل وع ُ ُُ ضول ع  ُُ ُُ وعُ ُُلوأبُ ُُ لا ومُ ُُ وع  وُ لعشلصُ

ُل وتن يُُُ و ُصقول  ُُُال ومُُُلوم  ُُ ُل ولع وُُُ لا و   إلُُُلو علدلتُُُلولال ُُُ ل  يل.و   لوعُُُ ويال ُُُ ولع وُُُ لا وع ُُُروصُُ لص  لمُُ

ُُلوع يُُُلو شُُُ  و ُل ولع ن   ُ ُُلوتقُُُ ول ع  ُُ ُُلو)ع ُُُلوعُ ُلسومُُُوو  إلُ ُُاوت لمُُ ُاوالوت نل ُ ُل وإلُُ ُُلو ع  ُُ ُل ،و وُُُ لل وعُ لالمت ُُ

 (.عل و

ُُلو ُل ولع قنيُُ ُُ ولالمت ُُُ ُُووم  ُُُُل وتن يُُ ُُ لا ولع اإلُُ ُُلوو– يوُُ ُُا و لعاكي يُُ ُُ  مةولعقصُُ ُُ وو– ل ولععُُ ُل وتن يُُ ُُروم  ُُُ ُل لو عُُ  ل  ُُُ

ُل و ُُيلوأ ول ع  ُُُُ ُل ولعشلصُُُ ُُوولع   ُُُُ ُُلو ا ُُُ ُُ ولالمت ُُُُُل ولعللعُُُ ُل وتن يُُُ ُل دلءو م  ُُُُ ُُلو ُُُُ ُُلوأ ولعللعُُُ لالمت ُُُُُل ولع ت ي يُُُ

 لع و لا ل.

 االرتباط؟ تعريف ملفات إدارة ويفية

ُلوم  ُُُُل و ُل و ل ولععُُُُ  مةولعقصُُُا ولع سمُُُلوع شُُُغي ولع اإلُُُو،وعُُُُلوتوُُُ لا وشُُُ  لوعُُُام و يل ُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ  ل ُُُ  نلءوم  ُُ

ُل وتن يُُُ و ُا توم  ُُ ُاأ،ومُُُلولع   ُُُلول ُُُ لال ولع اإلُُُوو ُُ ُل و الو  ال قُُُلوموُُُ قلومُُُلولع وُُُ لا .و مُُُلوحيُُُدولع  ُُ تن يُُُ ولالمت ُُ

ُاويُُُ دمو عُُُروتغيُُُ و ُُُ و ُل ،و ع ُُُلو عُُُ وإلُُ ُلتولع وُُُ لا وي عُُُاو ُُُ ولال ُُُ  لدةومُُُلوولالمت ُُ ُا و تلح ُُُل.و   لو ُُ أدلءولع اإلُُُووأ ومُُ

ُُ و ُلوأ  ُ ُُلوأ وتان لُُ ُُإل ومنينُ ُُ لال وميُ ُُلول ُ ُُلومُ ُُ وت  نُ ُل ولع ُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُا وم  ُُ ُُلوإل ُ ُُاوع يُ ُُل،و ياُ ُُوولع لم ُ ُُإل ولع اإلُ ميُ

 ما موأد لق.  وع ضوملوم  ل وتن ي ولالمت ل و  لوصاولخ يلمووح يلوع  و لا و صع  م ءملوعل.و

ُل ولعاكي يُُُُلو)أمو ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ ُل،وي ت ُُُاوت  يُُُ وم  ُُ ُل ولع ن ُُُُا و لُُ سوعقُُُال يلوح ليُُُلولع يل ُُ ُل  ع ُُُرو بُُُلولعلصُُُار،و  قُُ

ُل وتن يُُُ ولالمت ُُُُل و ُل وتن يُُُ ولالمت ُُُُل ولع قنيُُُلو لُُُ  وت ُُُُ و ل ولععُُُ  مةولعقصُُُا ،و  ُُُُلوصُُُاوما ُُُموأعُُُُ ق(و م  ُُ م  ُُ

ُُلو ُُلو م  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل ولعللعُُ ُُيلولع ت ي يُُ ُُوولع   ُُُُل ولعشلصُُ ُُلو ا ُُ ُُ قلومُُ ُُلوموُُ ُُرومال قُُ ُُا وع ُُ ُُ ولعتصُُ ُُلوع غيُُ لع ل نُُ

ُُ و) ُُ قو  ُُُلوي ُ ُُلوتل ُ ُُ ضوال  ُ ُُ  وعُ ُُو،ويُ ُُرولع اإلُ ُُ لا و عُ ُُ ولع وُ ُاملويصُ ُُ ا،وعنُُ ُُ لا .و علُُُصلولعوُ ُُ و1لع وُ ُُ لال وم  ُُُل وتن يُ (ول ُ

ُُلو ُُلو  وأ وم  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل ولعللعُُ ُُيلولالمت ُُُُل ولع ت ي يُُ ُُوولع   ُُُُل ولعشلصُُ ُُلوع غيُُُُ و ا ُُ ُُلو)لع ل نُُ ُُوو أ ُُ ُُرولع اإلُُ (و2ع ُُ

ُُ لا وتتايُُُُاوم  ُُُُل و ُُلوع  وُُ ُُ ،وي  ُُ ُُ  و عُُ ُُ لالملل.و  لُُ ُُرول ُُ ُُ وع ُُ ُُ ولالمت ُُُُل ،ويال ُُ ُُا وم  ُُُُل وتن يُُ ُُاقوسموإل ُُ  ُُُُلعنق و ُُ

https://ae.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
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ُاو ُُاو تتايُُ ُل ولع نل ُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُ و دلمةوم  ُُ ُُاقوإلوُ ُُ و ُ ُُ  ولعنقُ ُُلوخُ ُُوومُ ُُرولع اإلُ ُلوع ُ ُُي  وت  ي لُُ ُُ و ُ ُل ولع ُ ُُ ولالمت ُُ تن يُ

ُُ ولع وُُُ لا و ُق لو ل ُ ُُي تل.و ُُ ُُلو  يُُُ وم ُُُ ووت عُ ُلومال ق ُُُلوعُ ُُ   ووشُُُ  لوعُُُام و يل ُُ ُل ،و وُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُروت  يُُُ وم  ُُ ع ُ

 تن ي ولمت ل وتقن .و  لع لع ،وعلوي  وع ضوال  لوم  وتن ي ولالمت ل وع  و لا و  وحلعلولعإيلمل ولع حقلوع  اإلو.

ُ ث و ُل و ُُُُ وأمو إلُُُُ و ُُ ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُ  ل ُُُ لال ومل ُُُُةو  يل ُُُُلوووُُُُ ق   وم ي  ُُُلوع  وُُُُ لا ولالع ُُُ لضوع ُُُُرول ُُُُ لال وم  ُُ

ُلمةولع اإلُُُُوو لال ُُُُ   ل و ُل و قامتُُُُلوع ُُُُروسيُُُ ُ تل ولع اإلُُُُو،ود تولع وُُُ ُصيي وعُُُ ُلحو ُُُُ وتُُُ ُل  ولع  ُُُ ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُ م  ُُُ

   ت ايلتل.

ُلوعُُُلو  يُُُ و ُل ولعشلصُُُيلولع ُُُ ويُُُ  وب نلُُ ُلوي ن ُُُ و لع يل ُُ ُلسوم لم ُُُلوحقاإلُُُلو ي ُُ ُُروم حلُُُلوأ ُُُلوي  ُُُلوع  وُُُ لا وأيعُُ  ي بُ

ُُ ولالمت ُل وتن يُُ ُُموم  ُُُ ُُاولع ا ُُ ُُرولعنتُُ ُل ،وع ُُ ُُ و شُُُُنلمل ووإشعععععار  معلومععععات الخصوصععععية ُُُُ و ُُُ ُلع اإلووأ و ُُ ُلرو ُُُ لعلُُُ

 .ش  لوعام و يل ل،وع رولعنتاولع نصاروع يلو  ولعاال  وأد لق لعلصاعيلولعللعلو ش  لء

ُُنمو ُُرومُُ ُُ و ل  ُُُُل لو عُُ ُل وتن يُُ ُُ  وم  ُُُ ُل ،و لُُ ُُ ولالمت ُُُ ُل وتن يُُ ُُ وم  ُُُ ُُ وأ و ُُ ُُ لال و) نُُ ُُرول ُُ ُادةوع ُُ ُُلولع تُُُ لع ال قُُ

ُل وم  ُُُُل وتن يُُُُ و ُاملويوُُُُ تا وم لإلُُُُاولع يل ُُ ُل و ل ولععُُُُ  مةولعقصُُُا (وعنُُُُاولعُُُُاخا و عُُُرولع اإلُُُُوو   ومُُُُ ةوأ وعنُُ لالمت ُُ

ُُلوع   ُ مولع وُُُ لا ،وي  ُ ُالدل ولع  صُُ ُاي و عُُ ُُ وتنُُ ُل،وعُُُلو  يُ ُاةوع ُُُروماإلننُُ ُل وبايُُ ُلسوإل اعُُُلولمت ُُ ُلسوأتويقُُُ موع امُُ وُُُ لا وأيعُُ

ُ لو ُُُ وإللئ ُُُُلو ُ موعُُُلول خُُُ و يُُُ  و عُُ ُالدو ُُُ وم صُُ ُل .و يل  ُُُ و عُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ أ وم عُُُلوع   يُُُ وأمو ُُُا ومُُُلوم  ُُ

ُلدل و ُُرول مشُُُ ُُ لا ولع بُُُُا و عُُ ُل ،وي  ُُُُلوع  وُُ ُُ ولالمت ُُُ ُل وتن يُُ ُُيلوم  ُُُ ُُ و ي يُُُُلوتنيُُ ُ مو  وُُُُل.و ع لُُ ُلعاة و لع  صُُُ  لع وُُُ

  ص مول    وشياعلس،و لع  ا  ةوع رولع  ل ةولع لعيل:لع قاملوملومإ دمو  لمجولع

 Google Chromeم ص مو

 Mozilla Firefox م ص م

 Internet Explorerموم ص 

 Opera م ص مو

 وSafariم ص مو

ُ مولعُُُُصمويُُُ  ول ُُُُ لالملوع لُُُُ و ُلس،وتاعُُُُ وشُُُ  لوعُُُُام و يل ُُُُلو   لبنُُُلودعيُُُُ ولع  صُُ ُاملويوُُُُ لا ولع وُُُ لا وم صُُُُ تلسومل   ُُ عنُُ

  ي يلو دلمةوم  ل وتن ي ولالمت ل .

ُُرو ُادةو عُ ُلمةومتُُ ُُوو شُُ ُُ ،ومُ ُُرو عُ ُُ  ةوع ُ ُُ و عُ ُُ وت  يُ ُُلوحلُ ُُ لاميلوح يُ ُُاتوع  وُ ُلعغي ،وي ُ ُُلو ُُ ُل ولعللعُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ م  ُُ

ُلمةولع اإلُُُُوو ُامتل وع ُُُُروسيُُُ ُل و قُُُ ُُ ،ود تولع وُُُ ُُال ق ل و ُُُُ وأمو إلُُ ُُللوأ و ُُُُتاومُُ ُلوأ و نعُُ ُل و  لُُُ ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُ م  ُُُ

ُُ لءةو  ُصع وإلُُ ُُرو ُُُ ُصع ،وي بُُ ُل و ُُُ ُُلولعقيُُُ ُُلو ي يُُ ُُ وأ وع ن  ُُ ُلءولع  نيُُ ُُلو عغُُُ ُُل.و ع  ل نُُ ُُ   ل و  ت ايلتُُ ُل و لال ُُ ُُنلمل ومن امُُُ شُُ

ُُلوع  وُُُ لا و ُُ قو.و ي  ُ ُا  وأعُ ُُ ولعاُُ ُُادةو ُ ُُ  ل ةولع ابُ ُلمةولعُ ُُلو  يُُُ وسيُُ ُُلوعُ ُلعغي و ننليُ ُُلو ُُ ُل ولعللعُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ م  ُُ

ُُا ُُوولعايُُ ُُ  وسيُُُُلمةوماإلُُ ُُلوخُُ ُُلو ُُُُلعغي ومُُ ُُ و    ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل ولعللعُُ ُُي تلو ي ُُُُلوي ن ُُ   Yourأيعُُُُلسو دلمةوت عُُ

 Online Choicesأ و All About Computer Cookies لع ن ي ل ولع  ويقامللولع اإلوو لت ل و. 
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ُُوو ُُ لا و إيُُُُلمةولع اإلُُ ُُاولع يل ُُُُل و غُُُُ ضولعوُُُُ لحوع  وُُ ُُ ويوُُُُ لامللوم لإلُُ ُُ ولع   ُُُُل ولع ُُ م  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل ولع قنيُُُُلوصُُ

  لال    ل و ل.و ي  لوتقوي للوأيعلو عروملوي  :

ُلئنيلوع  اإلُُُُو،و المتصععععف : ارتبععععاط تعريععععف ملفععععات ▪ ُ مو لال ُُُ لال ولعشُُ ُصقوع  يُُُُلولع صُُ ُل وصُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ تعُُُُ لوم  ُُ

ُُ و ل و ُُاسة.و  لع ُُُُلع ،و لُُ ُُرولع نُُُُل  ولع تاُُ ُُا و عُُ ُُإوماعُُُُاوأ ولع صُُُُلدإللوع اعُُ ُُ ي ولع  ُُُُل ،و تاُُ ُُرو ُُ ُُ م،وع ُُ م ُُُُلويوُُ

ُُو ُصقولع   ُ ُ مولع اإلُُُوو ل ُُُ لالمل،و مُُُلوثُُُ و لُُُ والوت ت ُُُاومال قُُُلولع وُُُ لا .و ت   ُُُ وصُُ ل و شُُُُ  و ُُُ  مةوإلصُُُا وع صُُ

 عل و  وم  ل وتن ي ولالمت ل ولع  إل ل،و لع  وي  وحص للوت قلئيلسوعناو ع قولع  ص م 

ُُوو  قُُُُلسو الو يفيععععة: االرتبععععاط تعريععععف ملفععععات ▪ ُُ لا و  صُُُُ مولع اإلُُ ُُلوم  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُُُل وع  وُُ ُُا ومُُ ُُ موصُُُُصلولعنُُ يوُُ

ُُرو ع ا اعُُُُلومُُُُلولع نُُُُليي ولع تُُُُادةو)ع ُُُُرو ُُُُ ي ولع  ُُُُل ،ولع غُُُُلوأ و  ُُُُاولع نشُُُُ (ومُُُُلوأبُُُُ وتتوُُُُيلولعلامُُُُلولع قامُُُُلوع ُُ

https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html


 اإلُُُُوو شُُُُ  ولع اإلُُُو.و  نُُُُلءسوع يُُُُل،و ُُُُا تومال قُُُُلولع وُُُُ لا ،وإلُُُُاوالوتن ُُُ و نُُُُ ولعلُُُُامل و لعاكُُُُلئ ولع  ُُُُا  ةوع ُُُُرولع

ُُروبلُُُُلسو ُُ لال وع ُُ ُُ وإليُُُُاولال ُُ ُُدوتلُُ ُُل،وحيُُ ُُ ولالمت ُُُُل ولعالئ ُُ ُُ و نُُُُاوم  ُُُُل وتن يُُ ُُا وينُُُُامتوتتُُ ُُتيم.و صُُُُصلولعنُُ عُُ

ُصموي ُُُ ل حو ُل و) لعُُ ُُ ولمت ُُ ُُ وم ُُُ وتن يُ ُا وع ُ ُُ حيلولع قُُ ُلءولعصُ ُلميخول  لُُ ُُروتُُ ُ موح ُ ُاو عُُُ قولع  صُُ ُُرو نُُ ُُات وح ُ لع   يُ

  لل.علدةسو يلوشل يلو عروعلميل(وأ و عروأتويقا ولع و لا و تص

ُل وتن يُُُُ و ُلءوت نيُُُُ وم  ُُ ُل و عغُُ ُلوصُُُُاوما ُُُموأعُُُُ ق(،وي  ُُُلوع  وُُُ لا و شُُُُ  وعُُ ُ مو)  ُُ ُالدل ولعنلمُُُُلوع   صُُ   لُُُ  ول عُُ

ُل ولع قنيُُُُلوع تُُُُ  ول   و ل ولععُُُُ  مةولعقصُُُُا و)أمولع ُُُُ والوت ت ُُُُاومال قُُُُلولع وُُُُ لا (ومُُُُلوخُُُُ  ولعنقُُُُ وع ُُُُرو لالمت ُُُ

ُُ  ل ة ُُادومولعُ ُُلو بُ ُُ وحلعُ ُُ قوأ ،و ُ ُُلوأعُ ُُ لولع امبُ ُُا و عُُُرو ل ولعصُ ُُ  ولعاعُ ُُلوخُ ُلعغي ،ومُ ُُلو ُُ ُل ولعللعُ ُُ ولالمت ُُ ُل وتن يُ ُُ  

ُُ وم  ُُُُل و ُُ ،وعنُُُُاوحُُُُص وأ وحلُُ ُُوو عُُ ُُل.و مُُ ُُ ل،و عنُُُُاولالإل عُُُُلء،و  ُُُُل تولع ال قُُ ُُيلو ل ولعصُُ ُُنلمل ومن امُُُُل ولعلصاعُُ  شُُ

وتن ي ولالمت ل ولع ص امة،وإلاوالوين  ولع اإلوو)أ و كلئ ل(و ش  و  ي وأ و نل .

و   الخاصة  ا دا ملفات تعريف االرتباط الت ليلية 

ُُلوعُُُُادو ُُ دم،وعُُ ُُووأ و ُُ ُُ  وم ا ُُ ُُوومن امُُُُل و حصُُُُلئيل،و شُُ ُُووعا ُُ ُُرولع اإلُُ ُُلوع ُُ ُُ ولالمت ُُُُل ولع ت ي يُُ ُُ لا وم  ُُُُل وتن يُُ ت وُُ

ُا تومال قُُُلولع وُُُ لا ،وعُُُلوتُُُ   لوشُُُ  لوعُُُام و ُلمتل وع  اإلُُُو.و  ُُ ُاخ اتو عُُُرولع اإلُُُوو حُُُا و ي يُُُلوسيُُ ُصيلويُُ لع وُُُ لاميلولعُُ

ون امل ولع و قلةوملوسيلمةولع و لا . يل لوملوتتويلولع اإلوو نلءسوع رولع 

 ملفات تعريف االرتباط الخاصة  صم  الملفات ال خصية    اإلعال ات المستهدفة

ُلءوم ُُُُ وشلصُُُ وع  وُُُ لا و نُُُُلءسوع ُُُروت عُُُُي تلو ُل ولعشلصُُُُيلو  شُُ ُل ولعللعُُُُلو ا ُُُوولع   ُُ ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُ ت وُُُ لا وم  ُُ

ُاي و ُ مول     ُُُ ،و بُُُ وتقُُ ُاوتصُُ ُل ولع ن   ُُُلوع ُُُرو لص  لملتُُُلوعنُُ ُاوت قُُُرول ع  ُُ ُصقولعت يقُُُل،وإلُُ ُل ومابلُُُلوعُُُل.و  لُُ  ع  ُُ

 لع اإلوولص  لملسوأ   وملولع و لا .

ُل و ُل ولع وُُُ لا لومُُُلوإل ُُُ وأ ُُُ ل ومُُُلولعغيُُُ وين  ُُُاتو  ُُُ لإل يلو يل ُُ ُل ولعللعُُُلو ل ع  ُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ يُُُ  وت  يُُُ وم  ُُ

ُلو) ُلسوم لإلُُُاومشُُُ   ومُُُووشُُُ  لوعُُُام و يل ُُ ُلوأيعُُ ُُ ق يلوأ وم  ُُ ُلعغي (.وي بُُُرولال ُُُ  وموُ ُل ولعللعُُُلو ُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ م  ُُ

ُل ولعللعُُُُلو ُُُُلعغي ولع وُُُ لاملوحلعيُُُُلسوع ُُُرولع اإلُُُُو،و ل  ُُُُل لو عُُُرومل ُُُُةوعُُُُ تل و ُلقوع ُُُُروإللئ ُُُلوم  ُُُُل وتن يُُُُ ولالمت ُُ أد ُُ

ومن امل ولعلصاعيلولع  وأ ش صلومتام ومن التل .

ُلسو و ُُووأيعُُُُ ُُا  ولع اإلُُُ  زرار شعععععبلات التواصعععععل  وأ و و  عععععبلات التواصعععععل اال تمعععععاعهملفعععععات تعريعععععف االرتبعععععاط الخاصعععععة يُُُ

 ،وأموم ا ُُُُُل و  ُُُُُل يلوع   لعُُُُُ ومُُُُُووشُُُُُ  ل ولع العُُُُ ولالب  ُُُُُلع وتوُُُُُ موع  وُُُُُ لاميلو  شُُُُُلم لومن امُُُُُلتل واال تمعععععاعه

ُُ لال و ُُلو ل ُُُ ُُإيلولع ن امُُُُُل ولع  ن قُُُ ُُ و مشُُُُُغ يللو ومُُُُُاي يلل،وع تايُُُُُاولع وُُُُُ لاميلو ع لُُُ ُُووشُُُُُ  ل ولع العُُُ  مت ايُُُُُلتل ومُُُ

 ُُُُ وم  ُُُُلتل ولعشلصُُُُيل.و عقُُُُاوت  ُُُُا لومُُُُلوأتوصُُُُصلولع  لعُُُُ ومُُُُوولعشُُُُ  ل ولالب  لعيُُُُلوالويتُُُُا و الو  لو  ُُُُاولع وُُُُ لا وولع اإلُُُُو

ُصصلوشُُُ  لولع العُُُُ و ُل ولع ُُُ وتن ُُ ُقدلمةولع يل ُُ ُل ولعللعُُُلو ُُ ُاوأ ُُُلوي  ُُُلوع  وُُُ لاميلولع بُُُا و عُُُُرولع ن امُُ ع ُُُرو بُُُلولع تايُُ

 لالب  لع و ل ولعص لوع رولع  ل ةولع لعيل:

  ا ست:رام

 فيسبوك

 لينلد إن

 " WeChat"  ي ت ات

 "Weibo Link يبو لينك "

 البلد؟ خارج إلى البيا ات   ل يتم هل

ُل و عُُُرو ُاوتوُُُ  إ و قُُُ ولع ن امُُ ُل ولع لث ُُُلوإلُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ ُلو ُُُ و ُُُيلقو يل ُُُلوم  ُُ ُل ولع ُُُ ويُُُ  و ب لسصُُ  تومنلعاُُُلولع يل ُُ

د  وأخُُُُ  وخُُُُلمتولع نتقُُُُلولالإل صُُُُلديلول  م  يُُُُلوالوتوُُُُ  ياومُُُُلوإلُُُُ لمولع  ُُُُل  ولعصُُُُلدموعُُُُلولع  ا ُُُُيلول  م  يُُُُلو الوتقُُُُا و

ُُ ول ُُاولعتُُُل و ُ ُُلولع يل ُُُل و  ُُُلوصُ ُُ ا وح ليُ ُُلو  ُُُصع ولعُُُا  و  ُُُ وموُ ُُ ولعااليُُُل ولع  تُُُاةول م ي يُ ُُ و عُ ُُ ،و  ُُُلو ُ التتُُُلدول  م  ُ

ُُاتوعلُُُلو ُُ ي ولع  ُُُل ،وعنُُُاملوي ُ ُُرو ُ ُُام و يل ُُُلو)ع ُ ُُ  لوعُ ُُ و يلُُُلوشُ ُُ وتن ُ ُُلول مُُُل لولع ُ ُُ ومُ ُُ ولالتتُُُلدول  م  ُ ُُ ول ععُُُلءو ُ عيُ

ُُ ل  ُاو يلُُُلول  ُ ُُ وي البُُ ُل لولع ُ ُُ (وأ ول مُُ ُُاوأ وم اُ ُُوو يُ ُُلوأ وماإلُ ُُ  لو  عيُ ُُ وشُ ُاي  توو شُُُل وتاُُُلمموم ُ ُُ ولعُُُصيلويُُ ُُلولعغيُ مُ

ُل و.و ع تصُُُُا وع ُُُرومن امُُُُل وحُُُا ولع  ُُُُالتولع ُُُ و) ُل وتن يُُُُ ولالمت ُُ ُلوشُُُُ  لوعُُُام و يل ُُُُل وأ )1م  ُُ (وي البُُُُاو2(وتن ُُُُ و يلُُ

https://help.instagram.com/1896641480634370?cms_id=1896641480634370&maybe_redirect_pol=true
https://ar-ar.facebook.com/policies/cookies/
https://ar-ar.facebook.com/policies/cookies/
https://ar-ar.facebook.com/policies/cookies/
https://ar-ar.facebook.com/policies/cookies/
https://ae.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://ae.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://ae.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://ae.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=homepage-basic_footer-cookie-policy
https://www.wechat.com/ar/privacy_policy.html


ُلسوع تُُُ قو ُلو  قُُ ُل و شُُُ  لوعُُُام و يل ُُ ُلول  ُُُ ل ومُُُلولعغيُُُ ،وي بُُُرولع بُُُا و عُُُرولعقُُُالئ ولع  لحُُُلوع ُُُرولع اإلُُُووأ ولالتصُُ  يلُُ

ُلق.و  ُُُ وم ُُُ و ُلو ُُُ و عُُُ ولشُُُ  ل و بُُُادو نُُُادولع ا ُُُتلوأد ُُ ُلولععُُُ ل ل ولع نل ُُُ ل،و  ُُ ُصقولعتلعُُُل،و  ُُُص وشُُُ  لوعُُُام و يل ُُ صُُ

ُل ولعشلصُُُُيلو ُُلولع يل ُُُ ُُ لتوح ليُُ ُل يلوععُُ ُُلو  ُُُ ُال ي وتنلإلايُُ ُُيلول  م  يُُُُلو  أ وتُُُ ُُ ولع  ا ُُ ُُلوإل ُُ ُُاةومُُ ُُاةومن  ُُ ُُلوماحُُ تنلإلايُُ

ُُ لءة ُُ  وإلُ ُُلوخُ ُُلومُ ُُ ل ل وم لحُ ُصقولععُ ُُل.و صُُ ُلووإشععععار  معلومعععات الخصوصعععية لع نقاعُ ُُام و يل ُُ ُُ  لوعُ ُُووشُ ُُ ومُ ُُلوأ ولع العُ مُ

و. يل ل ولالتصل ولعالمدةوأد لقوخ  

ُلوعُُُُلو  يُُُ وم  ُُُُل وتن يُُُ ولالمت ُُُُل ولعللعُُُلو ُُُُلعغي ول ُلمةومتُُُُادةو عُُُرولع ن امُُُُل ولع ُُُ وتُُُُ وب نلُُ ع وُُُ لاملو ُُُُ ومُُُوو شُُ

ُل ولعشلصُُُيلوع  وُُُ لا ومُُُلوإل ُُُ ول  ُُُ ل ولع ننيُُُلو ُلعغي و قُُُ ولع يل ُُ ُل ولعللعُُُلو ُُ ُل وتن يُُُ ولالمت ُُ ُاوتوُُُ  إ وم  ُُ لع اإلُُُو،وإلُُ

ُلديلو ُُلولالإل صُُُ ُُرود  وخُُُُلمتولع نتقُُ ُُل(و عُُ ُل ولع لث ُُ ُُ ولالمت ُُُ ُل وتن يُُ ُُلوم  ُُُ ُُ و يل ُُ ُُ قو ُُ ُُاومتُُُُادوأعُُ ُُ و)  ُُُُلوصُُ ُُلولعغيُُ مُُ

ُل ولعنقُُُُ و لعا عيُُُلوع  يل ُُُُل و) تو بُُُُا (و لع لمُُُ ومُُُُلوإل ُُُ ولعتُُُُ  ومُُُلولعغيُُُُ و مولعصُُُُ لول  م  يُُُل.و يُُُُ  ولعُُُ ت  و ُُُُ وع  يُُ

 ع رولعنتاولع نصاروع يلو  و يل ل ولعلصاعيلو م  ل وتن ي ولالمت ل ولع  لحلوع رولع  ل ةولع ص امةوأع ق.

  يا ا لور    روة االتصا  طري ة

ُلو ُُُ و عُُُ وحقُُُاقولعلصاعُُُيلو  ي  ُل ،و  ُُ ُاومُُُلولع ن امُُ ُُا وع ُُُرومإيُُ ُُلوم لم ُُُ لل،وي بُُُروإلُُُ لءةع تصُ إشععععار  معلومعععات ويُ

ُُ ولع ُُُُُلع ووالخصوصعععععية ُُالتولع  يُُُُُاول ع     ُُُ ُُروعنُُُ ُُام و يل ُُُُُلوع ُُُ ُُ  لوعُُُ ُُ  لوشُُُ ُُووأ ولالتصُُُُُل و شُُُ ُُرولع اإلُُُ لع  ُُُُُلحوع ُُُ

privacy@loropiana.com.وو

 االرتباط تعريف ملفات قائمة

 علّى لتخزينها المستخدّم يزورّه عندما المستعرض من الويب موقع يطلبها (نصّي ملف) قليلة بيانات كمية عن عبارة هو االرتباط تعريف ملف إنّ 

 ملفات وتسمّى االرتباط تعريف ملفات تعيين علّى نحن ونعمل .الدخول تسجيل معلومات أو المفضلة اللغّة مثل ،عنك معلومات لتذكر جهازك

 نطاق من ارتباط تعريف ملفات وهّي ،الثالثّة باألطراف الخاصة االرتباط تعريّف ملفات أيًضا ونستخدّم .األولّى باألطراف الخاصة االرتباط تعريف

 وتقنيات االرتباط تعريف ملفات نستخدّم ،تحديدًا أكثر وبشكل.والتسويقية اإلعالنية جهودنا لدعّم وذلك ،تزوره الذي الويّب موقع نطاق عن مختلف

 :التالية لألغراض األخرى التتبع
 

 لفات تعريف  االرتباط الضرورية 

 طلب تتضمن التّي بالعمليات مرتبطة الملفات هذه تكون ما وعادة .أنظمتنا فّي إيقافها يمكن وال المالئّم بالشكل الموقع لعمل ضرورية الملفات هذه 

 به الخاص المتصفح برنامج ضبط يغير أن للمستخدّم يمكن .الطلبات نماذج تعبئة أو الدخول تسجيل أو الخصوصية تفضيالت تحديد مثل ،خدمة

 تعريف ملفات .العمل عن الموقع أجزاّء بعض توقف ذلك عن ينتج قد ولكّن ،استالمها عند تحذيراًّ يعطّي أو الملفات هذه وصول يمنع بحيث

 عن االرتباط تعريف ملفات من النوع هذا إيقاف يمكن ال ،أجلها من أحدثت التّي للغاية ونظراًّ .شخصية بيانات أي بتخزين تقوّم ال هذه االرتباط

 .حفظها قبل المستخدّم من مسبقة موافقة طلب يتّم وال العمل

االرتباط  تعريف ملفات ملفات تعريف االرتباط المستخدمة  الفرعية  االرتباط تعريف ملفات مجموعة     

 dc_gtm_UA-xxxxxxxx loropiana.com_ الطرف األوّل

 ,OptanonAlertBoxClosed الطرف األوّل

eupubconsent, OptanonConsent, 

JSESSIONID 

ae.loropiana.com  

 

 بالتشغيل  الخاصة االرتباط تعريف ملفات

ّ تحديد فّي يساعدنا وهذا .بولغري موقع أداء وتحسين قياس أجل مّن ومصدرها الموقع إلّى الزيارات عدد بتتبع تقوّم هذه االرتباط تعريف ملفات  

تجميعها يتّم هذه االرتباط تعريّف ملفات تجمعها التّي المعلومات كافة .موقعنا الزوار يتصفح كيف ومعرفة تفضيالًّ األقل وتلك المرغوبة الصفحات  

المسبقة المستخدّم موافقة تطلب وال إيقافها، يمكن ال بالتشغيل الخاصّة االرتباط تعريف ملفات .والهوية المصدر مجهولة تبقّى وبذلك تراكمي، بشكل  

جهازّه علّى تنزيلها قبل  

https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
https://www.loropiana.com/ar/الخصوصية-ملفات%20تعريف%20الارتباط
mailto:privacy@loropiana.com
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_dc_gtm_UA-xxxxxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonAlertBoxClosed
https://cookiepedia.co.uk/cookies/eupubconsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/OptanonConsent
https://cookiepedia.co.uk/cookies/JSESSIONID


االرتباط  تعريف ملفات ملفات تعريف االرتباط المستخدمة  الفرعية  االرتباط تعريف ملفات مجموعة     

 الطرف األوّل
_hjIncludedInPageviewSample, 
_hjIncludedInSessionSample ae.loropiana.com 

 الطرف األوّل

_gclxxxx, _hjid, AKA_A2, _ga, 
_uetvid,_gid, _hjTLDTest, 

_hjAbsoluteSessionInProgress, 
_hjFirstSeen 

loropiana.com 

 MUID bing.com طرف ثالّث

 طرف ثالّث
 _cs_nnnnnnnnnnnnn t.contentsquare.net 

 

 ملفات تعريف االرتباط الوظيفية 

 قبل من إما الملفات هذه توضع أن ويمكن .المتصفح رغبة حسب متقدمة ضبط وخيارات ووظائف خيارات تقديّم من الموقع تمكّن الملفات هذه

 هذه جميع أو بعض فإّن الملفات هذه علّى الموافقة عدّم وعند .بولغري موقع صفحات إلّى خدماته إضافة تمت ثالث طرف قبل من أو بولغري

 .السليّم بالشكل تعمل ال قد الخدمات

االرتباط  تعريف ملفات الفرعية  االرتباط تعريف ملفات مجموعة المستخدمة  االرتباط تعريف ملفات   

  pin_unauth ae.loropiana.com_ الطرف األوّل

ALGOLIA cdn.jsdelivr.net_ طرف ثالّث  

 

 ملفات تعريف االرتباط الُمستهِدفة 

إلنشاء الشركات تلك تستخدمها قد .معها نتعامل التّي اإلعالن شركات من شركائنا ِقبَل من موقعنا خالل من هذه االرتباط تعريف ملفات تعيين يتّم  

تسمح لّم إذا .فقط والجهاز المتصفح تحديد طريق عن تعمل وهّي .أخرى مواقع علّى صلة ذات إعالنات ويعرض اهتماماتك يشمل تعريّف ملف  

المختلفة الويب مواقع عبر الُمستهِدفة إعالناتنا علّى تطلع فلن هذه، االرتباط تعريف بملفات . 

االرتباط  تعريف ملفات ملفات  تعريف االرتباط المستخدمة  الفرعية  االرتباط تعريف ملفات مجموعة     

األوّل الطرف  
_cs_nnnnnnnnnnnnn, _fbp, 

_uetsid loropiana.com 

األوّل الطرف  _pinterest_ct_ua ct.pinterest.com 

ثالّث طرف  

_pinterest_referrer, 
_pinterest_sess, _routing_id, 

_auth 
www.pinterest.ie 

ثالّث طرف  _pinterest_referrer pinterest.com 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInPageviewSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjIncludedInSessionSample
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gclxxxx
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/AKA_A2
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_ga
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_uetvid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_gid
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjTLDTest
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjAbsoluteSessionInProgress
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_hjFirstSeen
https://cookiepedia.co.uk/host/bing.com
https://cookiepedia.co.uk/host/t.contentsquare.net
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_pin_unauth
https://cookiepedia.co.uk/host/cdn.jsdelivr.net
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_cs_nnnnnnnnnnnnn
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_fbp
https://cookiepedia.co.uk/cookies/_uetsid
https://cookiepedia.co.uk/host/ct.pinterest.com
http://www.pinterest.ie/
https://cookiepedia.co.uk/host/pinterest.com


االرتباط  تعريف ملفات ملفات  تعريف االرتباط المستخدمة  الفرعية  االرتباط تعريف ملفات مجموعة     

ثالّث طرف  _routing_id www.pinterest.com 

ثالّث طرف  NID google.com 

ثالّث طرف  
_hjIncludedInPageviewSample, 
_hjIncludedInSessionSample 

script.hotjar.com 

ثالّث طرف  SRM_B c.bing.com 

ثالّث طرف  

igodigitaltc2, 
igodigitalst_510001594, 

igodigitalstdomain 
igodigital.com 

 IDE, test_cookie doubleclick.net طرف ثالّث

 

 االجتماعي  التواصل بوسائل  الخاصة االرتباط تعريف ملفات

مشاركة من لتمكينك الموقّع إلّى أضفناها التّي االجتماعّي التواصل وسائل خدمات من مجموعة بواسطة هذه االرتباط تعريف ملفات تعيين يتّم  
يؤثر قد .الهتماماتك تعريف ملف وبناّء أخرى مواقع عبر تستخدمه الذي المتصفح تتبع علّى بالقدرة تتميز وهّي .وشبكاتك أصدقائك مع المحتوى  

من تتمكن ال فقد هذه االرتباط تعريف بملفات تسمح لّم إذا .تزورها التّي األخرى الويّب مواقع علّى تشاهدها التّي والرسائل المحتوى فّي ذلك  

رؤيتها أو هذه المشاركّة أدوات استخداّم . 

 

 ة  الفرعي االرتباط تعريف ملفات مجموعة  ملفات  تعريف االرتبا ط  ة  المستخدم االرتباط تعريف ملفات 

ثالثّ  طرف   www.facebook.com 

 

https://cookiepedia.co.uk/host/www.pinterest.com
https://cookiepedia.co.uk/host/google.com
https://cookiepedia.co.uk/host/script.hotjar.com
https://cookiepedia.co.uk/host/c.bing.com
https://cookiepedia.co.uk/host/igodigital.com
https://cookiepedia.co.uk/host/doubleclick.net

