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سياسة ملفات تعريف االرتباط

معلومات حول استخدامنا لملفات تعريف االرتباط
يســتخدم موقعنــا ملفــات تعريــف االرتبــاط لتمييزكــم عــن المســتخدمين اآلخريــن علــى موقعنــا. هــذا 

يســاعدنا علــى تقديــم تجربــة جيــدة عنــد تصفــح موقعنــا علــى االنترنــت وتحســينها أيضــًا.
من خالل االستمرار في تصفح موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف االرتباط.

إن ملــف تعريــف االرتبــاط هــو ملــف صغيــر مــن الحــروف واألرقــام التــي نقــوم بتخزينهــا فــي المتصفــح 
الخــاص بــك أو علــى القــرص الصلــب لجهــازك بعــد موافقتــك علــى مثــل هــذا االســتخدام. تحتــوي ملفــات 

تعريــف االرتبــاط علــى المعلومــات التــي يتــم نقلهــا إلــى القــرص الصلــب لجهــازك.
نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط التالية:

1- ملفات تعريف ارتباط ضرورية للغاية:
هــذه الملفــات المطلوبــة لعمــل موقعنــا علــى االنترنــت. وهــي تشــمل، علــى ســبيل المثــال، ملفــات 
ــدون  ــي. ب ــا االلكترون ــى موقعن ــة عل ــى مناطــق آمن ــي تمكنــك مــن تســجيل الدخــول إل ــاط الت ــف االرتب تعري
هــذه الملفــات، ال يمكننــا تقديــم الخدمــات التــي قمــت بطلبهــا )مثــل الحصــول علــى مناطــق آمنــة(. ال 
تقــوم ملفــات تعريــف االرتبــاط هــذه بجمــع أي معلومــات عنــك لغــرض التســويق أو لتذكــر المــكان الــذي 

ــا. ــة لدين ــه علــى شــبكة االنترنــت. ال يمكــن تعطيــل هــذه الفئ كنــت في
أمثلة على ذلك:

identitytoken 

MatchHistory_IS2 

StoredValues_IS2 

JSESSIONID 

SS_X_JSESSIONID 

vtc_session_1002000 

CCP 
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:"Analytics / Performance" 2- ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالتحليالت واألداء
تســمح هــذه الفئــة بالتعــرف علــى زوار موقعنــا وإحصــاء عددهــم، ورؤيــة تحــركات الــزوار فــي موقعنــا عنــد 
اســتخدامها. هــذا يســاعدنا علــى تحســين عمــل موقعنــا، علــى ســبيل المثــال، مــن خــالل ضمــان ســهولة 

ايجــاد مــا يبحــث عنــه المســتخدمون.
ال تســتخدم ملفــات تعريــف االرتبــاط هــذه الســتهدافك باإلعالنــات علــى شــبكة االنترنــت. فبدونهــا ال 
نســتطيع أن نســتعلم عــن أداء موقعنــا لعمــل التحســينات الالزمــة التــي مــن الممكــن أن تحســن تجربــة 

التصفــح الخاصــة بــك.
أمثلة على ذلك:

ACOOKIE 
ANON_ID 

fsr.a 
fsr.r 
fsr.s 

metafaqcontact 
metafaqCookieAccept 

NSC_Cbsdmbzt 
NSC_CbsdmbztGjstuQbsuz 

TCID 
UID 

WT_FPC 

3- ملفات تعريف االرتباط األداء الوظيفي:
تســتخدم هــذه الفئــة للتعــرف عليــك عنــد العــودة إلــى موقعنــا. هــذا ســيتيح لنــا تخصيــص المحتــوى مــن 

أجلــك، وتحيتــك باســمك وتذكــر تفضيالتــك )علــى ســبيل المثــال، اختيــارك للغــة والمنطقــة(.
قــد يســتخدم أيضــًا لتذكــر تفاصيــل تســجيل الدخــول للموقــع والتغييــرات التــي قمــت بهــا فــي حجــم النــص 

والخــط واألجــزاء األخــرى مــن الصفحات
أمثلة على ذلك:

Mbox 
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4- ملفات تعريف االرتباط الخاصة باالستهداف:
تقــوم ملفــات تعريــف االرتبــاط هــذه بتســجيل زيارتــك لموقعنــا والتصفــح الــذي قمت بــه، والصفحات التي 
قمــت بزيارتهــا والروابــط التــي دخلتهــا. ســنقوم باســتخدام هــذه المعلومــات لجعــل موقعنــا واإلعالنــات 
المعروضــة عليهــا أكثــر مالئمــة الهتماماتــك. كمــا يمكــن مشــاركة هــذه المعلومــات مــع جهــات خارجيــة 

تــم اختيارهــا لهــذا الغــرض.
أمثلة على ذلك

:
ACID 

تقــوم الجهــات الخارجيــة )علــى ســبيل المثــال، شــبكات اإلعالنــات ومزودي الخدمــات الخارجية مثل خدمات 
تحليــل حركــة المــرور علــى الشــبكة( باســتخدام ملفــات تعريــف االرتباط هــذه حيث ال يمكننا الســيطرة على 
هــذه العمليــة. مــن المرجــح أن ملفــات تعريــف االرتبــاط هــذه هــي مــن فئــة الملفــات الخاصــة بالتحليــالت 

واألداء "Analytical/ Performance" أو ملفات تعريف االرتباط الخاصة باالســتهداف.

تســتطيع حظــر ملفــات تعريــف االرتبــاط مــن خــالل تفعيــل اإلعــداد علــى المتصفــح الــذي يســمح لــك 
برفــض إعــدادات كامــل أو بعــض مــن ملفــات تعريــف االرتبــاط. مــع ذلــك، إذا كنــت تســتخدم إعــدادات 
المتصفــح لحظــر ملفــات تعريــف االرتبــاط )بمــا فيهــا ملفــات تعريــف االرتبــاط األساســية( قــد ال تتمكــن 

ــي. ــا االلكترون ــى كل أقســام موقعن مــن الوصــول إل

إذا قمــت بتعطيــل فئــة أو أكثــر مــن ملفــات تعريــف االرتبــاط، ال يــزال باســتطاعتنا اســتخدام المعلومــات 
التــي تــم جمعهــا مــن ملفــات تعريــف ارتبــاط أخــرى موجــودة فــي المتصفــح.

المزيد من المعلومات:
المزيد من المعلومات عن ملفات تعريف االرتباط:

http://www.allaboutcookies.org  

مكتب اإلعالنات عبر شبكة االنترنت:
Guide to online advertising and privacy  

إن Equiti هــي االســم التجــاري لمجموعــة إكويتــي المحــدوده/االردن، مفوضــة و مرخصــة مــن قبــل هيئــة 
األوراق الماليــة االردنيــة تحــت رقــم تســجيل 50248 و بمكتبهــا المســجل فــي الــدوار الســابع، مجمــع زهــران 

بــالزا، الطابــق الســابع، مكتــب رقــم 703، عمــان، االردن.
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