
سیاسة ملفات تعریف االرتباط ’’الكوكیز‘‘

Swiss"إیھإسإنفستمینتسمیركانتسویسبشركةالخاصة Merchant Investments SA"

إسإنفستمینتسمیركانتسويسشركةتمكنالتيالتقنیاتحولمعلوماتعلىالمستندھذايحتوي
Swissإيه" Merchant Investments SA"التقنیاتھذهتسمحأدناه.الموضحةاألغراضتحقیقمن

االرتباط)تعريفملفاتاستخدامخاللمنالمثالسبیل(علىوحفظھاالمعلوماتبجمعالموقعلصاحب
عندماالمستخدمجھازعلىنصي)برنامجتشغیلطريقعنالمثالسبیل(علىأدواتاستخدامأو

يتفاعل األخیر مع موقع الشركة على الويب.

يكنلمماالتتبع"،"أدواتباسمالمستندھذافيبإيجازالتقنیاتھذهإلىيشارالتبسیط،أجلمن
ھناك سبب للتفريق.

متصفحاتمنكلفياالرتباطتعريفملفاتاستخداميمكنأنهمنالرغمعلىالمثال،سبیلعلى
سیاقفياالرتباطتعريفملفاتعنالتحدثالمناسبغیرمنسیكونأنهإالالجوال،والھاتفالويب

استخداميتمالسبب،لھذامتصفح.وجودتتطلبتتبعأدواتألنھانظًراالمحمولة،األجھزةتطبیقات
منالمعینالنوعھذاإلىالتحديدوجهعلىلإلشارةفقطالمستندھذافياالرتباطتعريفملفمصطلح

أدوات التتبع.

للقانونوفًقاالمستخدم،موافقةأيًضاالتتبعأدواتأجلھامنتستخدمالتياألغراضبعضتتطلبقد
ھذافيالواردةالتعلیماتباتباعوقتأيفيحربشكلإلغائھافیمكنالموافقة،منحتمإذابه.المعمول

المستند.

"الطرفتتبعأدواتعادًة(تسمىالموقعصاحبمباشرةيديرھاالتيالتتبعأدواتالشركةتستخدم
تتبعأدواتعادًةعلیھا(يطلقثالثةأطرافتقدمھاالتيالخدماتتمكنالتيالتتبعوأدواتاألول")
فيحقلديھاالثالثةاألطرافھذهالمستند،ھذافيذلكخالفعلىينصلمماالثالث")."الطرف

الدخول على أدوات التتبع المعنیة.

ماعلىاعتماًدااألخرىالمماثلةالتتبعوأدواتاالرتباطتعريفملفاتصالحیةانتھاءوتاريخمدةتختلفقد
تصفحجلسةنھايةفيبعضھاصالحیةتنتھيالثالثة.األطرافمنمزودكلأوالموقعصاحبيحدده

المستخدم.

الحصولللمستخدمینيمكنأدناه،المدرجةالفئاتمنفئةكلوصففيمحددھوماإلىباإلضافة
-صلةذاتأخرىمعلوماتأيإلىباإلضافةالمدة،حولوالمحدثةالتفصیلیةالمعلوماتمنمزيدعلى
الروابطخالل(منالمعنیین.الثالثةباألطرافالخاصالخصوصیةبسیاسات-أخرىتتبعأدواتوجودمثل

المتاحة) أو عن طريق االتصال بصاحب الموقع.

حفظھايتماألبعادصغیرةعناصرھياالرتباطتعريفملفات(الكوكیز)؟؟االرتباطتعريفملفاتھيما
تصفحأجلمنالملفاتھذهتخصصالويب.مواقعأحدبزيارةتقومعندمابكالخاصالكمبیوترجھازعلى

كمابه،موثوًقاالويبموقعيكونعندماالموقع.واستخدامالتلقائيالدخولمعلوماتوجمعالمستخدم
إلىباإلضافةالتصفح،وتسريعتحسینعلىاالرتباطتعريفملفاتتساعدمواقعنا،بوابةفيالحالھو

تسھیل زيارتك القادمة عن طريق جعل الموقع أكثر فائدة لتلبیة إحتیاجاتك.



منكيطلبمرة،ألولإلكترونیًاموقًعاتزورعندمااالرتباط:تعريفملفإنشاء)(أوإعدادتسلسلھوھذا
جھازعلىاالرتباطتعريفملفحفظفسیتموافقت،إذامعین.بدومینخاصارتباطتعريفملفقبول

تعريفملفالمتصفحيرسلالدومین،لھذاأداةبعرضفیھاتقوممرةكلفيبك،الخاصالكمبیوتر
االرتباط.

ھل من الممكن منع ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز)؟
الخاصةالمواقعاختیارأوالويبمواقعجمیععلىبھاالسماحأواالرتباطتعريفملفاتحظريمكنكنعم،

التي تسمح فیھا بإستخدام ملفات تعريف اإلرتباط.
ھل يجب حظر جمیع ملفات تعريف االرتباط؟

ولكنفعلیاَ،الخصوصیةحمايةفياالرتباطتعريفملفاتجمیعحظريساعدأنيمكنبالضرورة.لیس
المواقعبإختیارينصحوكذلكالويب،مواقعبعضفيالمتاحةالوظائفیةاألعمالتقییدعلىذلكيعمل
تعريفملفاتجمیعمنعالبدايةفيبإمكانكيكونولھذالھا.االرتباطتعريفبملفاتالسماحيرادالتي

االرتباط والسماح فقط بالملفات الضرورية للمواقع التي تعتبر موثوق بھا.
ما ھي ملفات تعريف االرتباط المؤقتة؟

بكالخاصالكمبیوترجھازمنالجلسة)ارتباطتعريفملفات(أوالمؤقتةاالرتباطتعريفملفاتإزالةتتم
عربةفيالموجودةالعناصرمثلالمؤقتة،المعلوماتألرشفةاستخدامھايتمالمتصفح.إغالقعند

التسوق.
ما ھي ملفات تعريف االرتباط الدائمة؟

الكمبیوترجھازعلىمخزنةالمحفوظة)االرتباطتعريفملفات(أوالدائمةاالرتباطتعريفملفاتتظل
سبیلعلىالمعلومات،وحفظألرشفةاستخدامھايتماالنترنت.متصفحإغالقبعدحتىبكالخاص
كلفيإدخالھماإعادةإلىالمستخدماضطرارلتجنبوذلكالمرور،وكلمةالدخولتسجیلاسمالمثال،

بكالخاصالكمبیوترجھازعلىالدائمةاالرتباطتعريفملفاتتظلأنيمكنمعیًنا.موقًعافیھايزورمرة
أليام أو شھور أو حتى سنوات.

ما ھي ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالمواقع المعروضة؟
أنويمكنالمعروضالويبموقعمنالمعروضةبالمواقعالخاصةاالرتباطتعريفملفاتاستخالصيتم

فياستخدامھاإعادةسیتمالتيالمعلوماتألرشفةاستخدامھايمكنمؤقتة.أودائمةملفاتتكون
الزيارة التالیة للموقع.

ما ھي ملفات تعريف االرتباط الخاصة بطرف ثالث؟
أوالمنبثقةالنوافذمثلأخرى،مواقعمنإعالناتمنالثالثالطرفارتباطتعريفملفاتاستخالصيتم

ألغراضالموقعاستخداملتسجیلاستخدامھايمكنالمعروض.الموقععلىالموجودةاإلعالناتالفتات
التسويق.

Swiss"شركةتديرھاالتيالمواقععمللضمانللغايةالضروريةاألنشطة Merchant
Investments SA"الخدمةولتقديم

Swiss"شركةتستخدم Merchant Investments SA"الملفاتباسمالمعروفةاالرتباطتعريفملفات
أوالخدمةتشغیللضمانتماًماالضروريةاألنشطةلتنفیذالمماثلةالتتبعأدواتمنغیرھاأو"التقنیة"
تقديمھا.



األنشطة األخرى التي تتضمن استخدام أدوات التتبع

- التفاعالت ووظائف بسیطة

Swiss"شركةتستخدم Merchant Investments SA"البسیطةبالتفاعالتللسماحالتتبعأدوات
وتبسیطللخدمةمعینةأدواتإلىبالوصولللمستخدمینتسمحالتيالوظائفیةاألعمالوتنشیط

االتصال بصاحب الموقع.

-  تحسین تجربة التصفح

Swiss"شركةتستخدم Merchant Investments SA"تجربةللمستخدميتاححتىالتتبعأدوات
الشبكاتمعوالتفاعلالشخصیةلإلعداداتأفضلإدارةيتیحمماالشخصیة،عادتهحسبالتصفح

واألنظمة األساسیة الخارجیة.

- القیاس

Swiss"شركةتستخدم Merchant Investments SA"الموقعزيارةحركةلقیاسالتتبعأدوات
وتحلیل سلوك المستخدم بھدف تحسین الخدمة.

كیفیة إدارة التفضیالت وإعطاء الموافقة أو إلغائھا

ھناك طرق مختلفة إلدارة التفضیالت المتعلقة بأدوات التتبع وإلعطاء الموافقة أو إلغائھا، عند الضرورة:

على-أجھزتھمإعداداتخاللمنمباشرةالتتبعبأدواتالمتعلقةالتفضیالتإدارةللمستخدمینيمكن
سبیل المثال، يمكنھم منع استخدام أو حفظ أدوات التتبع.

ھذهمنحللمستخدميمكنالموافقة،علىالتتبعأدواتاستخداميعتمدعندماذلك،إلىباإلضافة
تحديثطريقعنأواالرتباطتعريفملفاتسیاسةفيتفضیالتهتعیینطريقعنإلغائھاأوالموافقة

ھذه التفضیالت عبر أداة إعدادات التتبع، إن وجدت.

بفضل وظائف المتصفح أو الجھاز المعدة لذلك، من الممكن أيًضا إزالة أدوات التتبع المحفوظة مسبًقا.

محفوظاتحذفطريقعنللمتصفحالمحلیةالذاكرةفيالموجودةاألخرىالتتبعأدواتإزالةيمكن
االستعراض.

عنالموافقةوسحبالتفضیالتإدارةللمستخدمینيمكنثالث،لطرفالتابعةالتتبعبأدواتيتعلقفیما
الخصوصیةسیاسةفيالموضحةاألدواتباستخداموجد)،(إنالصلةذياالشتراكإلغاءرابطزيارةطريق

الخاصة بالطرف الثالث أو عن طريق االتصال به مباشرة.

فیما يلي إجراءات تفعیل أو إلغاء تفعیل أو حذف أو حظر ملفات تعريف االرتباط على المتصفحات الرئیسیة.

Googleكرومجوجل Chrome



تفعیل أو إلغاء تفعیل ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز)

.Chromeكرومقائمةأيقونةعلىانقر.1

اإلعدادات.اختار.2

المتقدمة.اإلعداداتإظھارفوقانقرالصفحة،منالسفليالجزءفي.3

المحتويات.إعداداتفوقانقر"الخصوصیة"،قسمفي.4

(الكوكیز).االرتباطتعريفملفاتتفعیلإلغاءأوبتفعیلقم.5

بذلك).(يوصىمحلیًاالبیاناتبحفظالسماححدد(الكوكیز)،االرتباطتعريفملفاتلتفعیل.6

بیانات.أيةإعدادمنالمواقعحظراختار(الكوكیز)،االرتباطتعريفملفاتتفعیلإللغاء.7

للحفظ.نھايةزرعلىانقر.8

Googleقیامعدمتفضلكنتإذا Chromeوضعفيالويبتصفحفیمكنكوتنزيالتك،زياراتكسجلبحفظ
العادية.النافذةعنمختلفةالمتخفيالتصفحنافذةتبدوالمتخفي.التصفحنافذةفتحالمتخفي.التصفح

الجھازأوالكمبیوترجھازحسباألزرق،أوالرماديباللونالمتخفيالتصفحنافذةمنالعلويالجزءيظھر
خیارعنداألعلىفيالموجودةالقائمةعلىانقرالمتخفي،التصفحنافذةلفتحتستخدمه.الذي

التصفحوضعمناخرجالمتخفي".للتصفحجديدة"نافذةعلىانقرالفرعیة،القائمةوفي"األرشیف"
واستخدامالنافذة،زاويةفيXاأليقونةفوقالنقريمكنكالمتخفي،التصفحوضعمنللخروجالمتخفي.

عالمةآخرأغلق(الماك).الكبیرة-صـالحروفأومفتاحلِیُنكس)و(ويندوزAlt+F4المفاتیحلوحةاختصار
تبويب في النافذة؛ عندھا يتم أيًضا إغالق النافذة تلقائیًا.

كیف تعمل؟

التيوالملفاتاستعراضھاتمالتيالويبصفحاتتسجیليتمالاالستعراض.محفوظاتتسجیليتمال-
تم تنزيلھا في وضع التصفح المتخفي في سجالت التصفح والتنزيل.

إغالقبعدالجديدةاالرتباطتعريفملفاتجمیعحذفيتم(الكوكیز).االرتباطتعريفملفاتحذفيتم-
جمیع نوافذ التصفح المتخفي.

- يمكنك التبديل بسھولة بین وضع التصفح المتخفي والتصفح العادي.

- يمكنك فتح التصفح المتخفي والنوافذ العادية في نفس الوقت والتبديل بین الوضعین.

- يتم إيقاف تفعیل اإلمتدادات

Googleألنھذاتلقائیًا.االمتداداتتفعیلإلغاءيتمالمتخفي،التصفحنوافذفي- Chromeفييتحكمال
التصفحنوافذفيامتدادعرضتريدكنتإذااإلمتدادات.جانبمنالشخصیةبیاناتكإدارةطريقة

المتخفي، قم بإختیار خانة التحكم "السماح بوضع التصفح المتخفي" المتعلق باإلمتداد.

وتحديثاتالتفضیالتتحديثاتبحفظChromeكروميقومالذاكرة؟فيحفظھايتمالتيالبیاناتھيما



العامةاإلعداداتأوالتفضیالتعلىإجراؤھاتمتغییراتأيبحفظChromeكروميقومالعامة؟اإلعدادات
التصفحمنالوحیدالغرضلزيارتك؟بسجلاالحتفاظللمواقعيمكنھلالمتخفي.التصفحوضعفي

Googleمنعھوالمتخفي Chromeبزيارتھا.قمتالتيالويبمواقععلىالمعلوماتذاكرةحفظمن
االحتفاظيتمذلك،علىعالوةبزيارتھا.قمتالتيالويبمواقععلىزيارتكسجالتتظلأنيمكن

بجمیع الملفات المحفوظة على جھاز الكمبیوتر أو األجھزة المحمولة.

INTERNETإكسبلوررإنترنت EXPLORER

لحذف ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز)، يتم إتباع اإلجراءات التالیة:

Internetإكسبلوررإنترنتلفتح.1 Explorer،زرعلىانقرStart.اكتبالبحثخانةفيInternet
ExplorerعلىانقرالنتائجقائمةفيوبعدھاInternet Explorer.

InternetاإلنترنتإختیاراتبإختیارقمثمToolsاألدواتزرعلىانقر.2 Options

Generalالعامالتبويبعالمةعلىانقر.3 tabحذف.فوقانقراالستعراض،محفوظاتضمنثم

اختیارالغيأواختارإختیاره.تمقدبالفعليكنلمإذاحذفعلىانقرثمالكوكیزمراجعةخانةاختار.4
بالتفضیالتالخاصةالكوكیزعلىللحفاظحذفھا.فيترغبأخرىإختیاراتبأيالخاصةالمراجعةخانة

المحفوظة، قم بإختیر خانة مراجعة اإلحتفاظ بالبیانات على المواقع المفضلة.

OPERA أوبرا

ھذهلكتتیحاالرتباط.تعريفملفاتمتقدمة>خیارات>(الكوكیز)االرتباطتعريفلملفاتتفضیالت
تعريفملفاتجمیعقبولھواالفتراضياإلعداد.Operaفياالرتباطتعريفملفاتإدارةتكويناإلعدادات

االرتباط.

قبول ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز): يتم قبول جمیع ملفات تعريف االرتباط.

الثالث،الطرفارتباطتعريفملفاترفضيتمفقط:تزورهالذيالموقعمناالرتباطتعريفملفاتاقبل
المرسلة من دومین آخر غیر الذي تزوره.

االرتباطتعريفملفاتاحذفاالرتباط،تعريفملفاتجمیعرفضيتممطلًقا:االرتباطتعريفملفاتتقبلال
بشكللتعملاالرتباطتعريفملفاتإلىالويبمواقعبعضتحتاج:Operaأوبرامنالخروجعندالجديدة
تصفحجلسةبینالمرسلةاالرتباطتعريفملفاتحفظتجنبتريدكنتإذاالحالة،ھذهفيصحیح.
".Operaأوبرامنالخروجعندالجديدةاالرتباطتعريفملفات"حذفالخیاربتفعیلفقموأخرى،

تعريفبملفاتفعلهيجبعمامرةكلفيقرارالتخاذ(الكوكیز):االرتباطتعريفملفقبولقبلاسأل
ارتباطتعريفملفكلمعھذابعملارتباط".تعريفملفقبولقبل"اسألاختارالمستلمة،االرتباط
تعريفملفأصلحولمعلوماتعلىيحتويالذياالرتباطتعريفملفحوارنافذةعرضسیتمجديد،

االرتباط وصفاته.



تعريفملفاتفحصاالرتباطتعريفملفاتبإدارةالقائملكيتیح(الكوكیز):االرتباطتعريفملفاتإدارة
علىتحتوينافذة..."االرتباطتعريفملفات"إدارةالزريفتحوتعديلھا.Operaفيالمحفوظةاالرتباط

قائمة بالمجلدات، يتم تحديد كل منھا بواسطة دومین. بعد استخدام حقل البحث السريع

لتحديد موقع دومین ما، افتح المجلد ذي الصلة لعرض جمیع ملفات تعريف االرتباط المتصلة به.

ارتباط،تعريفملفويبموقعفیھايقدممرةكلفيعرضهيتم(الكوكیز):االرتباطتعريفملفحوارنافذة
متقدمة>خیاراتالتفضیالت>فياالرتباط"تعريفملفقبولقبل"اسئلالخیارتفعیلتمإذافقطولكن

أوقبولهباختیارلكويسمحوصفاتهاالرتباطتعريفملفأصلالحوارنافذةتعرضاالرتباط.تعريفملفات
رفضه.

ملفإزالةلطلب"Operaمنالخروجعنداإلزالة"فرضخانةتظھر:Operaمنالخروجعنداإلزالةفرض
تعريف االرتباط في نھاية الجلسة بغض النظر عن تاريخ انتھاء صالحیة ذلك.

المعینةاالرتباطتعريفملفاتجمیعرفضأولقبولالدومین:لھذااالرتباطتعريفملفاتجمیعخیارتذكر
فيالطريقة،بھذهالدومین".لھذااالرتباطتعريفملفاتلجمیعاالختیار"تذكرنافذةحددالدومین،لنفس
مرةالحوارنافذةعرضيتملنالدومین،لنفسارتباطتعريفملفتقديمفیھايتمالتيالتالیةالمرة

أخرى.

تفاصیل عن ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز)؟ انقر فوق "تفاصیل ملف تعريف االرتباط" لعرض كافة الصفات.

SAFARIسفاري

Blockاالرتباطتعريفملفاتحظرالمساالرتباط،تعريفملفاتحظروضعأجلمن cookiesأبًداواختر"
Never"دائًماأووالمعلنین"الثالثةاألطراف"منأو"Always."معلوماتبمثابةاالرتباطتعريفملفاتتعتبر

الزيارةفيالمستخدمبتذكرنفسھاللمواقعللسماحالجھازعلىذاكرتھاحفظيتمالويبمواقعمن
تعملقدھام:علیھا.الحصولتمالتيالمعلوماتعلىبناًءالويبصفحةتخصیصيمكنوحتىالتالیة

بعض الصفحات فقط إذا قبلت ملفات تعريف االرتباط.

إلغاءأوبتفعیلوقمAdvancedمتقدماختیارفوقانقرJavaScript:تفعیلإلغاءأوتفعیلأجلمن
سبیلعلىالصفحة.عناصرفيبالتحكمالويبلمبرمجيJavaScriptيسمحالمقابل.الخیارتفعیل

نافذةفيارتباطًاتفتحأوالحالیینوالوقتالتاريخJavaScriptتستخدمالتيالصفحةتعرضقدالمثال،
منبثقة جديدة.

اإلعدادات>فوقانقر،Safariسفاريمنبكالخاصالسجللمسحجھازك:منالمعلوماتلحذف
Safari<السجلمحوClear history.مناالرتباطتعريفملفاتجمیعلمسحSafari،فوقانقر

بواسطةالمخزنةاألخرىالمعلوماتلمسحوالبیانات.االرتباطتعريفملفاتمسح>Safariاإلعدادات>
Safari،الويب.موقعبیاناتجمیعإزالةالويب>موقعبیاناتمتقدمة>خیاراتفوقانقر

FIREFOXفايرفوكس



ضمنالخصوصیة.لوحةحددالخیارات.وحددالقائمةزرفوقانقربك:الخاصةاإلعداداتتغییرأوللتحقق
إعدادات المحفوظات:

االرتباطتعريفملفاتقبولعنصرحدداالرتباط،تعريفملفاتلتفعیلالمخصصة.اإلعداداتاستخدامحدد
ملفاتمعمشكالتتواجهكنتإذاالعنصر.مناالختیارعالمةبإزالةقمذلك،تفعیلإللغاءالمواقع؛من

علىالثالثةلألطرافاالرتباطتعريفملفاتقبولخیارتعیینعدممنأيًضافتأكداالرتباط،تعريف
صالحیتھا:انتھاءحتىبھااحتفظمحفوظة:؟االرتباطتعريفملفاتتبقىمتىحتىاخترNeverأبًدا.

الذيالموقعيحددهالذي(التاريخالصالحیةانتھاءتاريخإلىتصلعندمااالرتباطتعريفملفاتإزالةستتم
التياالرتباطتعريفملفات:Firefoxفايرفوكسإغالقيتمحتىبھااحتفظاالرتباط).تعريفملفاتيرسل

مرة:كلفيتسألحتىبھااحتفظ.Firefoxإغالقعندبكالخاصالكمبیوترجھازعلىبھااإلحتفاظتم
عماالمستخدمويسألارتباطتعريفملفتعیینالويبموقعفیھايحاولمرةكلفيتحذيًراعرضويتم

إذا كان يريد حفظ ملف تعريف االرتباط ھذا. انقر فوق "موافق" إلغالق نافذة الخیارات.

حذف ملفات تعريف االرتباط (الكوكیز) على موقع معین:

الخیارات.وحددالقائمةزرفوقانقر.1

الخصوصیةلوحةبإختیارقم.2

مخصصة.إعداداتاختارالمحفوظات:إعداداختیارعند.3

الكوكیز.نافذةعرض(الكوكیز)....سیتماالرتباطتعريفملفاتإظھارخیارعلىانقر.4

تعريفملفاتفیھاتردقائمةستظھرمنه.الكوكیزحذفيرادالذيالموقعاسماكتبالبحثمجالفي.5
االرتباط (الكوكیز) المتعلقة بالبحث الذي أجري.

الكوكیز.حذفزرعلىوأنقرحذفھاالمرادالكوكیزبإختیارقمالقائمة،في.6

Shiftأزرارعلىوإضغطاألولالكوكیزبإختیارقمالقائمة،فيالموجودةالكوكیزكلوتحديدإلختیار.7 +
End.

االرتباط.تعريفملفنافذةإلغالقوذلكإغالقالزرفوقانقر.8

الخیارات.نافذةإلغالق"OK"موافقفوقانقر.9

حذف كل ملفات تعريف اإلرتباط (الكوكیز):

الحديثة.المحفوظاتبحذفقموبعدھاالمحفوظاتبإختیارقمالقائمة،زرعلىانقر.1

الجمیع.إختارحذفھا:يرادالتيالزمنیةالفترةاختارالقائمةمن.2

حذفھا.يرادالتيالعناصرقائمةلعرضالتفاصیلبجوارالسھمعلىانقر.3

حفظھا.بقاءيرادأخرىعناصراختیاريتملمأنهمنوتأكدالكوكیزاختار.4

حظربالكامل".السجل"محونافذةأغلقثماالرتباط،تعريفملفاتلحذفاآلن""امحيفوقانقر.5



تعريفملفاتتعیینإمكانیةمنعفیهتريدالذيالموقعبزيارةقممعین:موقعمناالرتباطتعريفملفات
علىالمعلوماتخیاربإختیاروقمالصفحةداخلالماوسمؤشروضععنداأليمنالماوسبزرانقراالرتباط.
Permissionsاألذوناتلوحةحددالصفحة،معلوماتنافذةفيالصفحة. panel.السطرعلىSet cookies

Useتحديدبإلغاءقم، default.ملفاتجمیعبإزالةقمالصفحة.معلوماتنافذةأغلقالحظر.خیارحدد
المواقعقائمةبعرضقم.Firefoxفيبالفعلبوضعھاالويبموقعقامالتي(الكوكیز)االرتباطتعريف

حددالسجل:إعداداتضمنالخصوصیة.لوحةحددالخیارات.وحددالقائمةزرفوقانقرالمحجوبة.
استثناءات.الزرفوقانقرالمواقع،مناالرتباطتعريفملفاتقبولبجوارالمخصصة.اإلعداداتاستخدام

لوحةحددالخیارات.بإختیاروقمالقائمةزرفوقانقرالمواقع.جمیعمناالرتباطتعريفملفاتاحظر
الخصوصیة. ضمن إعدادات السجل، قم باختیار الخیار عن طريق استخدام اإلعدادات المخصصة.

نافذةلغلقOKموافقعلىانقرالمواقع.قبلمن(الكوكیز)اإلرتباطتعريفملفاتقبولعالمةبإزالةقم
اإلختیارات.

إيقاف تفعیل ملفات تعريف اإلرتباط (الكوكیز) من األطراف الثالثة

بواسطةوضعھاتمارتباطتعريفملفاتعنعبارةثالثةبأطرافالخاصة(الكوكیز)االرتباطتعريفملفات
زرعلىcnn.comموقعيحتويقدالمثال،سبیلعلىحالیًا.تزورهالذيالموقعغیرآخرويبموقع

I"أعجبني like"علىFacebook.بواسطةقراءتهيمكنارتباطتعريفملفبوضعالزرھذاسیقوم
Facebook.مناألنواعھذهالمعلنینبعضيستخدمثالث.طرفارتباطتعريفملفھذااعتباريمكن

كانإذاخدماتھم.فیھايقدمونالتيالمواقعجمیععلىالمستخدمینزياراتلتتبعاالرتباطتعريفملفات
Firefoxعلىالممكنفمنخصوصیته،فيوتدخلقلقمصدريكونقدالتتبعھذاأنيعتقدالمستخدم

إيقاف تفعیل ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث.

ملحوظة:

جانبقِبلمنالحاالتبعضفيالتتبعمنعإلىالثالثالطرفارتباطتعريفملفاتتفعیلإيقافيؤديقد
من المعلنین ولكن لیس من كلھم.

Microsoft(مثلالويبمواقعبعضتستخدم HotmailوMSNاإللیكترونيالبريدوWindows Live Mail(
إيقافعلىيترتبأنويمكنبالخصوصیةبالضرورةتتعلقالألغراضالثالثالطرفارتباطتعريفملفات

تفعیلھا على األداء السلیم لھذه المواقع.

انقر:Firefoxخیاراتخصوصیةلوحةنافذةفيثالثةبأطرافالخاصةاالرتباطتعريفملفاتإعداداتتتوفر
استخدامحددالمحفوظات:سجلإعداداتضمنالخصوصیة.لوحةحددالخیارات.وحددالقائمةزرفوق

".؟NEVER"أبًداعلىالثالثةلألطرافاالرتباطتعريفملفاتقبولخیاربوضعقمالمخصصة.اإلعدادات

مواقعبعضعرضيمكنالأنهتدركفأنتاإلعدادات،منالنوعھذاباستخدامتتصفحكنتإذامالحظة:
لألطرافاالرتباطتعريفملفاتقبولخیاروضعھوالوسیطالحلفإنصحیح،بشكللديكالمفضلةالويب
منالثالثةاألطرافارتباطتعريفملفاتبقبولاإلعدادھذالكيسمحتزورھا.التيالمواقععلىالثالثة

مواقع الويب التي تمت زيارتھا مسبًقا.

صاحبفیهيتحكمأنيمكنالھذاالويبموقععلىثالثبطرفالخاصةالتتبعأدواتاستخدامألننظًرا
علىللحصولإرشادية.تعتبرثالثبطرفالخاصةالتتبعبأدواتتتعلقإشارةأيفإنبالكامل،الموقع



الثالثةاألطرافبخدماتالخاصةالخصوصیةسیاسةإلىالرجوعالمستخدمینمنيرجىكاملة،معلومات
الواردة في ھذا المستند.

بصاحباالتصالإلىمدعوونالمستخدمینفإنالتتبع،تقنیاتتحديدبموضوعالخاصللتعقیدنظًرا
الويبصفحةعلىالتقنیاتھذهاستخدامبشأنالمعلوماتمنمزيدتلقيفييرغبونكانواإذاالموقع
ھذه.

التعاريف والمراجع القانونیة

البیانات الشخصیة (أو البیانات)

رقمذلكفيبماأخرىمعلوماتبأيمتعلقةكانتولوحتىمباشرة،غیرأومباشرةمعلومات،أي
التعريف الشخصي، تجعل الشخص الطبیعي معرفاَ أو يمكن التعرف علیه تعتبر بمثابة بیانات شخصیة.

بیانات االستخدام

الثالثالطرفتطبیقاتذلكفي(بماالموقعھذاخاللمنتلقائیًاجمعھايتمالتيالمعلوماتھيھذه
الكمبیوتربأجھزةالخاصةالدومینأسماءأوIPعناوينذلك:فيبماالموقع)،ھذاخاللمنتتمالتي
(معرفURIالموقعرابطأواإلنترنتوعناوينالموقع،بھذايتصلالذيالمستخدميستخدمھاالتي

الملفوحجمالخادم،إلىالطلبتوجیهإلعادةالمستخدمةوالطريقةالطلب،ووقتالموحد)،الموارد
(ناجح،الخادممناالستجابةحالةإلىيشیرالذيالرقميوالرمزكاستجابة،علیهالحصولتمالذي
الزائر،يستخدمهالذيالتشغیلونظامالمتصفحوخصائصاإلتصال،منھاالقادمالبلدإلخ.)خطأ،

صفحة)كللتصفحالبقاءفيالمستغرقالوقتالمثال،سبیل(علىللزيارةالمختلفةالزمنیةوالمدلوالت
حتىإلیھا،الرجوعتمالتيالصفحاتتسلسلخاصوبوجهالموقع،داخلالمتبعالتصفحمساروتفاصیل
منالمستعملةالمعلوماتتكنولوجیاونوعوبیئةالتشغیلبنظامالمتعلقةالمعايیرإلىالوصول

المستخدم.

المستخدم

وصفهيتطابقماوھوذلك،خالفعلىينصلمماويستشیره،الموقعھذاعلىيدخلالذيالشخص
على المعني بالخدمة.

المعنى بالخدمة

الشخص الطبیعي الذي تشیر الیه البیانات الشخصیة.

مسؤول معالجة البیانات (أو المسؤول)

نیابةالشخصیةالبیاناتتعالجأخرىھیئةأيأوالعامةاإلدارةأواالعتباريالشخصأوالطبیعيالشخص
عن صاحب الموقع، على النحو المنصوص علیه في سیاسة الخصوصیة ھذه.



صاحب الحق في المعالجة (صاحب الموقع)

فرديبشكلتحدد،أخرىھیئةأيأوالخدمةقطاعأوالعامةالسلطةأواالعتباريأوالطبیعيالشخص
ذلكفيبمالذلك،تبنیھايتمالتيواألدواتالشخصیةالبیاناتمعالجةووسائلأغراضآخرين،معأو

Swiss"منالمقدمھذااإلنترنتموقعواستخدامبتشغیلالمتعلقةاألماناجراءات Merchant
Investments SA."موقعصاحبھوذلكخالفيحددلمماعداالمعالجة،فيالحقصاحب"Swiss

Merchant Investments SA"

Swiss"ھذااإلنترنتموقع Merchant Investments SA"

المستخدمینبیاناتومعالجةتجمیعتمخاللھامنالتيويرالسوفتأوالھاردويرأداةعنعبارة
الشخصیة.

الخدمة.

علىوجدت)(إنبذلكالخاصةالمصطلحاتفيالمحددالنحوعلىالموقعھذامنالمقدمةالخدمةھي
ھذا الموقع/التطبیق.

)UE(أواألوروبياالتحاد

أنھامنھاُيقصدالوثیقةھذهفيواردةاألوروبياالتحادإلىإشارةأيفإنذلك،خالفعلىُينصلمما
ممتدة لتشمل جمیع الدول األعضاء الحالیة في االتحاد األوروبي والمنطقة االقتصادية األوروبیة.

ملفات تعريف اإلرتباط (الكوكیز)

متصفحفيالمخزنةالبیاناتمنصغیرةأجزاءمنتتكونتتبعأدواتھي(الكوكیز)االرتباطتعريفملفات
المستخدم.

أداة التتبع

الفريدةوالمعرفات(الكوكیز)،االرتباطتعريفملفاتالمثال.سبیلعلى-تقنیةأيالتتبعبأداةنعني
والتي-األصابعوبصماتاإللكترونیةe-tagالكیانوعالماتالمدمجة،النصیةوالبرامجالويب،وإشارات

جھازعلىحفظھاأوالمعلوماتجمعطريقعنالمثالسبیلعلىالمستخدمین،بتتبعتسمح
المستخدم.

المراجع القانونیة



من14و13الموادذلكفيبمامتعددة،تشريعیةأنظمةأساسعلىھذهالخصوصیةسیاسةتحريرتم
.679/2016األوروبي)(االتحادالالئحة


