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 اتفاقية ملفات تعريف االرتباط
 

 تعريف ملفات تعريف االرتباط .1
 

 وهي ، باطاالرت تعريف ملفات تستخدم والتي المستخدم يزورها التي الويب مواقع خالل من االرتباط تعريف ملفات إنشاء يتم .1.1

 لفاتم استخدام يتم. مفتوحة معينة إلكترونية رسائل طريق عن أو الكمبيوتر على موضوعة صغيرة نصية ملفات عن عبارة

 .الموقع زوار عن تسويقية بمعلومات الشركة وتزويد يعمل الموقع وجعل المستخدم، تجربة لتحسين االرتباط تعريف

 ذاكرة في ةخاص مناطق في االرتباط تعريف ملفات حفظ يتم. وأحرف أرقام على االرتباط تعريف ملفات نصوص ملفات تشتمل .1.2

 الجلساتب الخاصة االرتباط تعريف ملفات هناك المخزنة االرتباط تعريف ملفات تسمى. للزائر الجّوال جهاز أو الكمبيوتر جهاز

 .الدائمة االرتباط تعريف ملفات باسم الصلب القرص في الموضوعة االرتباط تعريف ملفات وتعرف

 حول معلومات للمستخدم" الشركة" VPR Safe Financial Group Limited لشركة االرتباط تعريف ملفات عن الكشف يوفر .1.3

 .الملفات هذه حذف أو رفض وكيفية الشركة لمواقع زيارتهم عند تعيينها يتم التي االرتباط تعريف ملفات

 تصدر. صحيح لبشك الشركة موقع لتصفح الزائر يحتاجها التي الوظائف لتوفير االرتباط تعريف ملفات الشركة مواقع تستخدم .1.4

 يفتعر ملفات إعدادات المستخدم يغّير لم ما اإللكترونية، مواقعها على هبوطها عند االرتباط تعريف ملفات الشركة مواقع

 العديد يرتوف يتم لن االرتباط، تعريف ملفات إغالق مع أنه مالحظة يرجى. االرتباط تعريف ملفات لرفض متصفحه في االرتباط

 تسجيل على قادرين يكونوا لن حيث ،Web Traderو Alvexo Dashboard مثل للزائر؛ والخدمات الموقع مناطق من

 تعطيل اطاالرتب تعريف ملفات ومع االجتماعية المرجعية اإلشارة تدعم الشركة. معطلة االرتباط تعريف ملفات باستخدام الدخول

 .ممكنة تكون لن الوظيفة هذه

 تستخدمها يالت االرتباط تعريف ملفات- الزائر عن شخصية تعريف معلومات لجمع االرتباط تعريف ملفات الشركة تستخدم ال .1.5

 .الشخصية المعلومات تجمع وال خدماتها لتحسين الهوية مجهولة معلومات تجمع فقط الشركة

 طالعاال يرجى. الشركة قبل من الشركة مواقع على االرتباط تعريف ملفات جميع تحديد يتم ال أنه مالحظة يرجى .1.6

 .ثالث بطرف الخاصة االرتباط تعريف ملفات على أدناه القسم على

 

 االرتباط تعريف ملفات أنواع .2
 ولم لدخولا سجلوا الذين للزوار الموقع عمل بجلسة الخاصة الدخول تسجيل بيانات العمل جلسات ارتباط تعريف ملفات تحفظ .2.1

 .مغلقة الجلسة وتكون- االرتباط تعريف ملف تفعيل إلغاء يتم المتصفح، إغالق وبمجرد. الدخول يسجلوا

 أين منو الويب، موقع على العثور تم وكيف الزيارات، عدد مثل الزائرين، معلومات التحليلية االرتباط تعريف ملفات تجمع .2.2

 تحسين على الشركة وتساعد للشركة للغاية مهمة المعلومات هذه. ذلك إلى وما تسويقية، حملة خالل من أو الزيارة، جاءت

 .الويب على موقعها

 الحالة" يتذكرون" المثال، سبيل على. الموقع على الزوار تجربة حول التحديد وجه على هي الوظيفية االرتباط تعريف ملفات .2.3

 يتيح مام االقتصادي، للتقويم تعيينها تم التي العرض حالة أو الزمنية المنطقة هي ما المنبثقة، للرسائل المغلقة/  المفتوحة

 يمكن ال الوظيفية، االرتباط تعريف ملفات هذه بدون. ذلك إلى وما الشركة في التسجيل عند المخزنة المعلومات إلى الوصول

 .اإلعدادات معلومات حفظ

. المستخدم يوتركمب على االرتباط تعريف ملفات تضع أخرى ويب مواقع قبل من الثالث الطرف ارتباط تعريف ملفات تعيين يتم .2.4

 تحكمت وال به، الخاصة الخدمة إلى الدخول بتسجيل مستخدم يقوم عندما" الثالث الطرف" االرتباط تعريف ملفات وضع يتم

VPR Safe Financial Group Limited ةمحلل جلسة هي هذه االرتباط تعريف ملفات. هذه االرتباط تعريف ملفات نشر في 

 وأ مرجعية إشارة وضع في والتحكم بالفعل، اجتماعية شبكة إلى دخوله تسجيل تم قد المستخدم كان إذا ما وتحدد وعملية،

 تستخدم عليه؛ Flash برنامج تثبيت تم قد المستخدم كان إذا الشركة فيديو مقاطع عرض وقت تحديد أو الشركة، محتوى مشاركة

( ليةمح مشتركة كائنات) الفالش االرتباط تعريف ملفات ُتستخدم. المحتوى هذا لعرض Adobe Flash Player برنامج الشركة
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 فيرجى ،Flash من االرتباط تعريف ملفات تعطيل في ترغب كنت إذا. Flash يدعم المستخدم مستعرض كان إذا مما للتحقق

 مباشرة األخرى باألطراف االتصال يجب.http://www.adobe.com/products/flashplayer/security زيارة

 .بهم الخاصة االرتباط تعريف ملفات خصوصية معلومات لعرض

 من مقدمة الويب تحليالت خدمة عن عبارة وهي ،Google Analytics الويب على الشركة موقع يستخدمتحليالت جوجل:  .2.5

Google, Inc.، . ("Google”) يستخدم Google Analytics جهاز على الموضوعة التحليلية االرتباط تعريف ملفات 

 إنشاؤها تم يالت المعلومات نقل يتم قد. الويب لموقع المستخدم استخدام تحليل على الويب موقع لمساعدة بك، الخاص الكمبيوتر

 على وتخزينها Google إلى( بك الخاص IP عنوان ذلك في بما) الويب لموقع استخدامك حول االرتباط تعريف ملف بواسطة

 الويب موقع نشاط حول تقارير على ولالطالع الويب، لموقع استخدامك لتقييم المعلومات هذه Google تستخدم قد. خوادمها

 جهات إلى المعلومات هذه نقل أيًضا Google لشركة يجوز. اإلنترنت واستخدام الموقع بنشاط صلة ذات أخرى خدمات ولتقديم

 عن نيابةً  المعلومات الخارجية الجهات هذه فيها تعالج التي الحاالت في أو القانون، بموجب مطلوًبا ذلك كان إذا خارجية،

Google .تربط لن Google عنوان IP فإنك الويب، على الشركة موقع باستخدام. محفوظة أخرى بيانات أي مع بك الخاص 

 .أعاله المبينة ولألغراض بالطريقة بك المتعلقة البيانات لمعالجة Google على موافقتك تمنح

 

 االرتباط تعريف ملفات إدارة .3
 للعميل مكني. به الخاص الويب متصفح في اإلعدادات باستخدام تريده وقت أي في االرتباط تعريف ملفات حذف للعميل يمكن .3.1

 الويب ومواقع الشركة موقع أن يعني قد هذا ولكن به، الخاص الويب متصفح من االرتباط تعريف ملفات تعطيل اختيار أيًضا

 ولح المعلومات من مزيد. الدخول تسجيل من العميل يتمكن ال قد لذلك ونتيجة ذلك، تم إذا صحيح بشكل تعمل ال قد األخرى

 .www.aboutcookies.org على االرتباط تعريف ملفات في التحكم يمكن أو الحذف

 (DNT) التعقب عدم إعداد .3.2

 واقعم إلى إشارة ترسل تمكينها، عند والتي، المتصفحات بعض تقدمها التي الميزات إحدى هي (التعقب عدم إعداد) DNT ميزة .3.3

 كاتوالشر االجتماعية والشبكات خارجية لجهات التابعة اإلعالنات شبكات مثل العميل، متصفح تصفح عدم لطلب الويب

 .DNT لطلبات حالًيا اإللكتروني الشركة موقع يستجيب ال. التحليلية

 

 إضافيةمعلومات  .4
 :على االطالع يرجى المعفاة، االرتباط تعريف ملفات أنواع حول المعلومات من لمزيد .4.1

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm 

 اءةقر يرجى بياناتك، مع تعاملنا كيفية حول المعلومات من لمزيد. آمنة الشخصية معلوماتك على بالحفاظ ملتزمون نحن 

 .بنا الخاصة الخصوصية سياسة

 
 

 
 

http://www.adobe.com/products/flashplayer/security.
www.aboutcookies.org
http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

