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PDF تنزيل ملف بتنسيق 

  

 عند زيارة مواقعنا أو خدماتنا أو تطبيقاتنا أو أدواتنا أو رسائلنا أو التعامل مع أي منها، يجوز لنا نحن أو لمقدمي

 خدماتنا المفوضين استخدام ملفات تعريف االرتباط ومرشدات الشبكة وغيرها من التقنيات المماثلة لتخزين

 .المعلومات؛ وذلك للمساعدة في تزويدك بخبرة أفضل وأسرع وأكثر أمانا   وألغراض إعالنية

 هذه الصفحة مصممة لمساعدتك على فهم هذه التقنيات بشكل   أفضل وعلى استخدامنا لها في مواقعنا وخدماتنا

 وتطبيقاتنا وأدواتنا .فيما يلي ملخص لبعض النقاط األساسية التي ينبغي عليك معرفتها بخصوص استخدامنا لهذه

 .التقنيات .يمكنك مراجعة محتويات إخطار المستخدم حول ملفات تعريف االرتباط كامال   أدناه

 تتسم ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة الخاصة بنا بوظائف مختلفة .حيث إنها ضرورية لتشغيل خدماتنا أو

 مساعدتنا في تحسين أدائنا أو توفير وظائف إضافية أو مساعدتنا في تزويدك بإعالنات موجهة أو ذات صلة

 باهتماماتك .نحن نستخدم ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة التي تبقى على جهازك فقط ما دام متصفحك

 )الجلسة (نشطا ، وملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة التي تبقى على جهازك لفترة أطول )باقية(، ويمكنك

 حظر ملفات تعريف االرتباط هذه  أو حذفها أو تعطيلها، إذا كان جهازك يسمح بذلك .يمكنك إدارة ملفات تعريف

 .االرتباط الخاصة بك وتفضيالتها  من إعدادات متصفحك أو جهازك

 تم وضع تدابير حماية، حيثما أمكن، لمنع الوصول غير المفوض به إلى ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة

 الخاصة بنا .كما يضمن استخدام معرف فريد أن يقتصر الوصول إلى بيانات ملفات تعريف االرتباط علينا نحن و/أو

 .مقدمي خدماتنا المفوضين

 مقدمو الخدمة هم الشركات التي تساعدنا في جوانب   متعددة من نشاطنا التجاري، مثل تشغيل الموقع والخدمات

 والتطبيقات واإلعالنات واألدوات .نحن نستعين ببعض مقدمي الخدمة المفوضين لمساعدتنا في تقديم اإلعالنات ذات

 الصلة باهتماماتك في مواقع خدماتنا ومواقع أخرى على اإلنترنت .ويجوز أيضا   لمقدمي الخدمات المعنيين وضع

 ملفات تعريف ارتباط على جهازك من خالل خدماتنا )ملفات تعريف الالرتباط الخاصة بمصادر خارجية .(كما

 يجوز لهم تجميع المعلومات التي تساعدهم في التعرف على جهازك، مثل عنوان بروتوكول اإلنترنت أو غيره من

 .المعرفات الفريدة أو معرفات الجهاز

  

 ما ملفات تعريف االرتباط ومرشدات الشبكة والتقنيات المماثلة؟

https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/home?locale.x=ar_AE
https://www.paypal.com/ae/webapps/mpp/ua/legalhub-full?locale.x=ar_AE
https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/AE/ar/cookie-full.pdf


 كما تفعل معظم المواقع، نحن نستخدم تقنيات متمثلة في ملفات بيانات صغيرة توضع بشكل   رئيسي على جهاز

 الحاسوب أو الحاسوب اللوحي أو  الجوال أو أي من أجهزتك األخرى )المشار إليها شموال   بـ "األجهزة ("حيث إنها

 .تسمح لنا بتسجيل معلومات معينة عندما تقوم بزيارة مواقعنا وخدماتنا وتطبيقاتنا ورسائلنا وأدواتنا أو التعامل معها

 قد تتغير األسماء المعينة لملفات وأنواع تعريف االرتباط ومرشدات الشبكة والتقنيات المماثلة األخرى التي نستخدمها

 من حين آلخر .ولمساعدتك في فهم هذه السياسة واستخدامنا لهذه التقنيات بشكل أفضل، فإننا نقدم لك فيما يلي

 :المصطلحات وتعريفاتها المحدودة

 ملفات تعريف االرتباط – ملفات نصية صغيرة )تتألف عادة من حروف وأرقام (توضع في ذاكرة المتصفح أو الجهاز

 عندما تقوم بزيارة موقع إلكتروني أو استعراض رسالة .تسمح ملفات تعريف االرتباط بالتعرف على جهاز أو

 :متصفح معين .توجد أنواع متعددة من ملفات تعريف االرتباط

 تنتهي ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالجلسات بانتهاء جلسة استخدام متصفحك، وهي تتيح لنا الربط بين •

 .اإلجراءات التي تقوم بها أثناء جلسة استخدام المتصفح هذه

 ،يتم تخزين ملفات تعريف االرتباط الباقية في جهازك أثناء الفترات التي تتخلل جلسات استخدام المتصفح •

 .مما يتيح لنا تذكر التفضيالت أو اإلجراءات التي تقوم بها في مواقع ويب متعددة

 .يتم تعيين ملفات تعريف ارتباط الطرف األول من خالل موقع الويب الذي تزوره •

 يتم تعيين ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث من خالل موقع ويب تابع للطرف الثالث منفصال  عن الموقع •

 .الذي تزوره

 يمكن تعطيل ملفات تعريف االرتباط أو إزالتها من خالل األدوات المتوفرة في معظم المتصفحات التجارية .يلزم

 .تعيين التفضيالت لكل متصفح تس تخدمه على حدة، حيث تختلف الخيارات والوظائف من متصفح آلخر

 GIF مرشدات الشبكة – عبارة عن صور تخطيطية صغيرة )تعرف أيضا   باسم "إشارات البكسل "أو "ملفات

 الواضحة ("قد تتضمنها مواقعنا وخدماتنا وتطبيقاتنا ورسائلنا وأدواتنا، وهي تعمل عادة إلى جانب ملفات تعريف

 .االرتباط لتحديد هوية المستخدمين وسلوكهم

 التقنيات المماثلة – عبارة عن التقنيات التي تخزن المعلومات في متصفحك أو جهازك باستخدام أغراض محلية

 مشتركة أو التخزين المحلي، مثل ملفات تعريف االرتباط الخاصة بالفالش وملفات تعريف االرتباط  الخاصة بلغة

HTML 5 ووسائل أخرى لبرمجيات تطبيقات الويب .ويمكن تشغيل هذه التقنيات على جميع المتصفحات، وفي 

 بعض الحاالت قد ال تخضع لإلدارة الكاملة لمتصفحك، وقد يلزم إدارتها مباشرة من خالل جهازك أو التطبيقات

 المثبتة عليه .نحن ال نستخدم هذه التقنيات لتخزين المعلومات بغرض توجيه اإلعالنات إليك من خالل مواقعنا أو

 .خارجها

 قد نستخدم المصطلحين "ملفات تعريف االرتباط "أو "التقنيات المماثلة "بالتبادل في سياساتنا لإلشارة إلى جميع

 التقنيات التي قد نستخدمها لتخزين البيانات في متصفحك أو جهازك أو لتجميع المعلومات أو لمساعدتنا في تحديد

 .هويتك بالطريقة المبيّنة أعاله

 لماذا نستخدم ملفات تعريف االرتباط 

 تتسم ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة الخاصة بنا بوظائف مختلفة .حيث إنها ضرورية لتشغيل خدماتنا أو

 مساعدتنا في تحسين أدائنا أو توفير وظائف إضافية أو مساعدتنا في تزويدك بإعالنات موجهة أو ذات صلة

 .باهتماماتك .نستخدم كال   من ملفات تعريف االرتباط الخاصة بجلسة أو الدائمة أو التقنيات المماثلة 

 

 بوجه عام، تسمح هذه التقنيات لمواقعنا وخدماتنا وتطبيقاتنا وأدواتنا بتخزين معلومات ذات صلة في  متصفحك أو

 ،جهازك، وقراءة هذه المعلومات في وقت الحق من أجل تحديد جهازك في خوادمنا أو أنظمتنا الداخلية .حيثما يلزم



 نقوم بحماية ملفات تعريف االرتباط والتقنيات المماثلة األخرى الخاصة بنا، عمال   على ضمان اقتصار تحليل هذه

 البيانات علينا نحن و/أو مقدمي الخدمات الذين نفوضهم، من خالل تخصيص معرف فريد لكل منهم مصمم لتحليلها

  .من خاللنا فقط

 

 :يندرج استخدامنا لهذه التقنيات ضمن هذه الفئات العامة

 األساسية. يجوز لنا استخدام ملفات تعريف االرتباط أو مرشدات الشبكة أو التقنيات المماثلة األخرى .1

 الضرورية لتشغيل مواقعنا وخدماتنا وتطبيقاتنا وأدواتنا. ويتضمن ذلك التقنيات التي تتيح لك الوصول إلى

 مواقعنا وخدماتنا وتطب يقاتنا وأدواتنا والتي يلزم استخدامها للكشف عن أي سلوك غير معتاد بالموقع ومنع

 األنشطة االحتيالية وتحسين الحماية، أو التقنيات التي تتيح لك استخدام وظائفنا، مثل عربات التسوق أو

 كلمات البحث المحفوظة أو الوظائف المشابهة؛

 المرتبطة باألداء. يجوز لنا استخدام ملفات تعريف االرتباط أو مرشدات الشبكة أو التقنيات المماثلة  .2

 األخرى لتقييم أداء مواقعنا وتطبيقاتنا وخدماتنا وأدواتنا، بما في ذلك كجزء من ممارساتنا التحليلية

 لمساعدتنا في التعرف على كيفية استخدام الزائرين لمواقعنا، وتحديد ما إذا كنت قد تعاملت مع أنظمة

 رسائلنا أو اطلعَت على سلعة أو رابط، أو لتحسين محتوى موقعنا اإللكتروني أو تطبيقاتنا أو خدماتنا أو

 أدواتنا؛

 المرتبطة بالوظائف. يجوز لنا استخدام ملفات تعريف االرتباط أو مرشدات الشبكة أو التقنيات المماثلة .3

 األخرى التي تسمح لنا بتزويدك بوظائف محسنة عند الدخول إلى مواقعنا أو خدماتنا أو تطبيقاتنا أو أدواتنا

 أو استخدامها. وقد يتضمن ذلك التعرف عليك عند تسجيل الدخول إلى مواقعنا أو متابعة تفضيالتك أو

 اهتماماتك المعينة أو السلع التي طالعتها فيما مضى، حتى يتسنى لنا تحسين عرض المحتوى في مواقعنا؛

 المرتبطة بالدعاية أو اإلعالنات الموجهة.  يجوز لنا استخدام ملفات تعريف االرتباط ومرشدات الشبكة .4

 الخاصة بطرف  أول أو طرف  ثالث لتقديم المحتوى، بما في ذلك اإلعالنات ذات الصلة باهتماماتك في

 مواقعنا أو مواقع األطراف الثالثة.  يتضمن ذلك استخدام التقنيات للتعرف على ما يفيدك من إعالنات

 .ومحتويات تم عرضها لك، على سبيل المثال، معرفة ما إذا كنت قد ضغطت على إعالن ما

 خخخخخ خخ خخخخخخخ خخخخخ خخخخخخ خخخخخخخ خخ خخخخ

 خخخخخخخ خخخ خخخخخخخخ خخخخخخ خخ 2 خخخ 4 خخخخخ خخخ

 خخخخخخخخ خخخخ خخخخخخ خخخخخ خخ خخخخ خخخخ خخخخخخخ

 خخخخخخ خخخ خخخخخخ خخخخ خخخخخخ خخخخخخ.  خخخخخ خخخخخ

 خخخ خخخخخخخخ خخ خخخخ خخخخخخخ خخخخخخ خخخ خخ خخخخ

 .خخخخخ

  

 وللحصول على معلومات خاصة بمتصفح معين لمعرفة كيفية ضبط تكوين ملفات تعريف االرتباط في المتصفحات

 :التالية، يُرجى الضغط على الرابط ذي الصلة أدناه

Internet Explorer - 

Firefox - 

Chrome - 

- Safari 

https://support.microsoft.com/en-us/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647


OSX/Mac OS - 

iOS - 

   

 استخدام هذه التقنيات من خالل مقدمي الخدمة التابعين ألطراف ثالثة مفوضة 

 قد نتعاون مع شركات خارجية، معروفة بوجه عام باسم "مقدمي الخدمة"، مفوضة لوضع ملفات تعريف االرتباط أو

 مرشدات الشبكة أو التقنيات المماثلة الخاصة بأطراف ثالثة من أجل تخزين المعلومات في مواقعنا أو خدماتنا أو

 .تطبيقاتنا أو أدواتنا بموجب موافقة منا .يساعدنا مقدمو الخدمة هؤالء في تقديم تجربة أفضل وأسرع وأكثر أمانا   لك

 قد يستخدم مقدمو الخدمة هؤالء هذه التقنيات لمساعدتنا على تقديم محتوانا وإعالناتنا وتجميع إحصائيات وقياسات

 غير محددة للهوية عن الموقع .نحن ال نسمح ألي من مقدمي الخدمة هؤالء بتجميع أي بيانات شخصية خاصة بك من

 مواقعنا أو خدماتنا أو تطبيقاتنا أو  أدواتنا ألغراض خاصة بهم .يخضع مقدمو الخدمة المعنيون إلى اتفاقيات

 الخصوصية المنعقدة معنا وغيرها من القيود القانونية عند استخدام أو جمع أي معلومات شخصية .تغطي سياسة

 .الخصوصية لألطراف الثالثة ملفات تعريف االرتباط الخاصة بهم

 باستثناء استخدام هذه التقنيات بواسطة مقدمي خدماتنا أو األطراف  الثالثة المفوضة، فإننا ال نسمح بأي محتوى خاص

 ،بأطراف خارجية على موقعنا )مثل قوائم السلع أو التواصل بين األعضاء أو القوائم السرية أو التعليقات أو التقييمات

 وما إلى ذلك (لتضمين أو استخدام ملفات تعريف االرتباط أو مرشدات الشبكة أو وحدات التخزين المحلية أو التقنيات

 المماثلة ألغراض التتبع أو تجميع  البيانات الشخصية .إذا كنت تعتقد أن هناك قائمة أو محتوى خاص بأطراف

 خارجية ربما يقوم بتجميع بيانات  شخصية أو استخدام تقنيات تتبع على أحد مواقعنا، فيُرجى اإلبالغ عن ذلك

.phishing@paypal.com اإللكتروني البريد باستخدام 

  

 الشبكات اإلعالنية ومواقع تبادل اإلعالنات من خالل أطراف ثالثة مفوضة

 لعرض إعالنات مستهِدفة لالهتمامات 

 قد نستعين بأطراف ثالثة، مثل الشبكات اإلعالنية ومواقع تبادل اإلعالنات، للسماح لنا بتزويدك باإلعالنات .قد

 يستخدم موفرو الشبكات اإلعالنية ومواقع تبادل اإلعالنات التابعين ألطراف ثالثة ملفات تعريف االرتباط ومرشدات

 الشبكة والتقنيات المماثلة الخاصة  بمصادر خارجية لتجميع المعلومات المتعلقة بزيارتك لموقعنا وأي موقع إلكتروني

 آخر .كما يجوز لهم تجميع معلومات معرف الجهاز أو عنوان بروتوكول اإلنترنت أو المعرف الخاص بك ألغراض

 يجوز استخدام المعلومات التي تجمعها هذه األطراف الثالثة لتزويدك بالمزيد من اإلعالنات ذات .(IDFA) إعالنية

 الصلة باهتماماتك في مواقعنا أو أي مواقع إلكترونية أخرى .تغطي  سياسات الخصوصية لألطراف الثالثة ملفات

  .تعريف االرتباط الخاصة بهم

 لمزيد من المعلومات حول ملفات  تعريف االرتباط الخاصة بإعالنات األطراف الخارجية واإلعالنات المستهِدفة

 لالهتمامات وكيفية إلغاء اختيار هذه الممارسات من قِبل الشركات المشاركة في التقنين الذاتي للصناعة، يُرجى زيارة

 :الموقع اإللكتروني ذي الصلة أدناه تبعا   لدولتك

 اختياراتك اإللكترونية  •

 اإلعالناتنبذة عن  •

• AboutCookies.org 

https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US
http://support.apple.com/kb/HT1677
mailto:phishing@paypal.com
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.aboutads.info/choices
http://www.aboutcookies.org/


  

 "عدم التتبع"

 .في متصفح الويب "(DNT) تفرض علينا قوانين والية كاليفورنيا إخبارك بكيفية استجابتنا إلشارات "عدم التتبع

 نظرا   لغياب معايير على مستوى الصناعة وعلى المستوى التشريعي في الوقت الحالي للتعرف على  إشارات عدم

 أو االلتزام بها، فإننا  ال نسجيب لها في الوقت الراهن .حيث ننتظر نتيجة العمل الذي يقوم به مجتمع DNT التتبع

 .وصناعة الخصوصية لتحديد الوقت المناسب والصيغة المناسبة لهذه االستجابة

  

 


