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  االرتباط تعريف ملفات سياسة

  

 االرتباط تعريف ملفات ايضاح .1

 

 مواقع طةبواس إنشاؤھا يتم الكمبيوتر جھاز على وضعھا يتم صغيرة بيانات ملفات ھي االرتباط تعريف ملفات. 1.1
. لمفتوحةا اإللكتروني البريد رسائل بعض أو االرتباط تعريف ملفات تستخدم والتي المستخدم يزورھا التي الويب
 تسويقية لوماتبمع الشركة وتزويد الموقع وظائف وتمكين المستخدم، تجربة لتحسين االرتباط تعريف ملفات ُتستخدم

 .الموقع زوار عن
 

 الموجودة ياناتالب ألن نظًرا. المستخدم كمبيوتر إلى الضارة البرامج أو الفيروسات االرتباط تعريف ملفات تنقل ال. 1.2
 الكمبيوتر جھاز غيلتش كيفية على للتأثير طريقة من فليس وإياًبا، ذھاًبا انتقالھا عند تتغير ال االرتباط تعريف ملف في

ً  أكثر بشكل تتصرف لكنھا بالمستخدم، الخاص  موقع ستخدمالم فيھا يزور مرة كل في تحديثھا ويتم بالسجالت شبھا
 .الويب

 

 يوفر") الشركة" باسم يلي فيما إليه يشار( HSN Capital Group Ltd من االرتباط تعريف ملف إفشاء إن. 1.3
 .الشركة لموقع زيارته عند تعيينھا تم التي االرتباط تعريف ملفات حول معلومات للمستخدم

 

 مواقع تصفحل الزائر يحتاجھا التي الوظائف لتوفير االرتباط تعريف ملفات اإللكتروني الشركة موقع يستخدم. 1.4
 قام إذا الإ الشركة، موقع زيارة عند االرتباط تعريف ملفات اإللكتروني الشركة موقع يصدر. صحيح بشكل الشركة

 مع أنه الحظةم يرجى. االرتباط تعريف ملفات لرفض متصفحه في االرتباط تعريف ملفات إعدادات بتغيير المستخدم
 من لك،ذ إلى باإلضافة. والخدمات الموقع مناطق من العديد للزوار تتاح لن االرتباط، تعريف ملفات تشغيل إيقاف
 .عملية االجتماعية المرجعية اإلشارة وظيفة تكون لن االرتباط، تعريف ملفات تعطيل خالل

 

 التي االرتباط تعريف ملفات- الزائر عن شخصية معلومات لجمع االرتباط تعريف ملفات الشركة تستخدم ال. 1.5
 .شخصية معلومات جمع وعدم خدماتھا لتحسين المصدر مجھولة معلومات تجمع فقط الشركة تستخدمھا

 

 االطالع جىير. الشركة قبل من الشركة مواقع على االرتباط تعريف ملفات جميع تعيين يتم ال أنه مالحظة يرجى. 1.6
 .الثالث الطرف ارتباط تعريف ملفات على أدناه القسم على

  

 االرتباط تعريف ملفات أصناف .2
 

 المثال، بيلس على. اإللكتروني الموقع على الزوار بتجربة بالتحديد الوظيفية االرتباط تعريف ملفات تتعلق. 2.1
 للتقويم نھاتعيي تم التي العرض حالة أو الزمنية المنطقة أو المنبثقة، للرسائل المغلقة/  المفتوحة الحالة" يتذكرون"

 ريفتع ملفات تعد. ذلك إلى وما الشركة لدى التسجيل عند المخزنة المعلومات إلى الوصول يتيح مما االقتصادي،
 الشركة موقع يعمل لن ھذه، االرتباط تعريف ملفات بدون. اإللكتروني الشركة موقع لتشغيل ضرورية ھذه االرتباط
 .المتصفح إغالق بمجرد صالحيتھا وتنتھي دخول تسجيل كمعلومات مؤقًتا حفظھا يتم. صحيح بشكل
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 الدخول لبتسجي قاموا الذين للزائرين الويب موقع جلسة اعتماد بيانات للجلسة االرتباط تعريف ملفات تحفظ. 2.2
 .الجلسة إغالق ويتم- االرتباط تعريف ملف تنشيط إلغاء يتم المتصفح، إغالق بمجرد. الدخول تسجيل وعدم

 

 لويب،ا موقع على العثور وكيفية الزيارات، عدد مثل الزائر، معلومات الوظيفية االرتباط تعريف ملفات تجمع. 2.3
 سلوك أنماط تحليل للشركة المعلومات ھذه تتيح. ذلك إلى وما تسويقية حملة عبر ذلك كان وإذا الزائر، أتى أين ومن
 ھذه. يانةص تتطلب قد التي الموقع مجاالت تحديد أو الكلية التجربة تعزيز ل المعلومات ھذه الشركة وتستخدم الزائر

 .إحصائية ألغراض فقط وتستخدم مجھولة المعلومات

 

 على اطاالرتب تعريف ملفات تضع أخرى ويب مواقع بواسطة الثالث الطرف ارتباط تعريف ملفات تعيين يتم. 2.4
 خولد تسجيل يتم عندما" الخارجية الجھة" ارتباط تعريف ملفات وضع يتم. بالمستخدم الخاص الكمبيوتر جھاز

 تحليلية،و وجلسة وظيفية ھذه االرتباط تعريف ملفات. الملفات ھذه نشر في الشركة تتحكم وال خدمته، إلى المستخدم
 على جعيةمر إشارة وضع في وتتحكم بالفعل، اجتماعية شبكة إلى الدخول بتسجيل قام قد المستخدم كان إذا ما وتحدد
 Flash برنامج المستخدم لدى كان إذا الشركة فيديو مقاطع عرض عند تحدد أو مشاركته، أو الشركة محتوى

Player برنامج الشركة تستخدم مثبت؛ Adobe Flash Player تعريف ملفات ُتستخدم. المحتوى ھذا لعرض 
 في ترغب كنت إذا. Flash يدعم المستخدم متصفح كان إذا مما للتحقق) المحلية المشتركة الكائنات( الفالش االرتباط
. www.adobe.com/products/flashplayer/security زيارة يرجى الفالش، االرتباط تعريف ملفات تعطيل
 .بھم الخاصة االرتباط تعريف ملفات خصوصية معلومات لعرض مباشرةً  األخرى باألطراف االتصال يجب

 

(جوجل)  تقدمھا التي الشبكة تحليالت خدمة وھي الشركة تحليالت جوجل، موقع يستخدم: تحليالت جوجل. 2.5
 الخاص الكمبيوتر جھاز على الموضوعة التحليلية االرتباط تعريف تحليالت جوجل ملفات جوجل المتحدة. يستخدم

 ملف واسطةب إنشاؤھا تم التي المعلومات نقل يتم قد. للموقع الزائر استخدام تحليل في الويب موقع لمساعدة بالزائر،
 على وتخزينھا جوجل إلى) للزائر IP عنوان ذلك في بما( الويب لموقع الزائر استخدام حول االرتباط تعريف

 الموقع اطبنش المتعلقة التقارير والمتثال للموقع، الزائر استخدام لتقييم المعلومات ھذه جوجل تستخدم قد. خوادمھما
 جھات ىإل المعلومات ھذه بنقل أيًضا جوجل تقوم قد. اإلنترنت واستخدام الموقع بنشاط متعلقة أخرى خدمات ولتقديم

 عن يابةً ن المعلومات بمعالجة الثالثة األطراف ھذه تقوم حيث أو القانون، بموجب بذلك للقيام االقتضاء عند خارجية،
 على الشركة لموقع الزائر باستخدام. محفوظة أخرى بيانات بأي بالزائر الخاص IP عنوان جوجل طترب لن. جوجل
  .أعاله الموضحة ولألغراض بالطريقة به الخاصة البيانات معالجة على موافقته الزائر يمنح الويب،

  

  

  االرتباط تعريف ملفات سياسة بيان .3

  

 اناتك،بي مع التعامل كيفية حول المعلومات من لمزيد. آمنة الشخصية معلوماتك على بالحفاظ الشركة تلتزم. 3.1
  .الشركة خصوصية سياسة إلى الرجوع يرجى


