
 سیاسة إدارة ملفات تعریف االرتباط "كوكیز"
 (ُحدَِّثت في ینایر 2021)

 
(ُیشار والتطبیقات اإللكترونّیة بالمواقع الكوكیز ") "سیاسة بـ الحقًا إلیها (ُیشار هذه "كوكیز" االرتباط تعریف ملفات إدارة سیاسة                   تتعلق
إلیها (ُیشار TUNECORE شركة فیها بما لها، التابعة الشركات إحدى أو BELIEVE SAS شركة تنشرها التي "المواقع ") بـ الحقًا                     إلیها
"أنت " بـ الحقًا إلیهم (ُیشار العادیون الزوار أو الُمعجبون أو الزبائن أو الفنانون یستخدمها التي "نا ")، أو "نحن " أو "Believe" بـ                       الحقًا

 أو " ـك "). وغرضها منحكم جمیعًا المعلومات ذات الصلة التي تتعلق باستعمال الكوكیز في مواقعنا.
 

 1. ِلَم توجد سیاسة إلدارة ملفات تعریف االرتباط "كوكیز"؟
 إّن الغرض من سیاسة إدارة الكوكیز هذه هو إخبارك عن الكوكیز النشطة على موقعنا، وعن حقوقك المتعلقة بقبول تلك الكوكیز أو

  رفضها وتبعات ذلك، وعن أغراض تلك الكوكیز ومدة االحتفاظ بها.

 2. ما هو ملف تعریف االرتباط؟
أو (الكمبیوتر أجهزتك على المخزنة المعلومات من قدرًا تحتوي كمبیوتر ملفات هي التعقب) ملفات (أو "كوكیز" االرتباط تعریف                    ملفات
الطرفیة جهازك/محطتك على التعّرف من نا ُتمكِّ ألنها مفیدة كوكیز ملفات مواقعنا. تزور عندما اللوحي) الكمبیوتر أو الذكي                   الهاتف
بتخزین المثال سبیل على لك، صة ُمخصَّ خدمة لمنحك أو مواقعنا على تصّفحك وعملیة تجربتك تحسین ثم ومن مواقعنا، إلى تعود                      عندما
تزور عندما أیضًا كوكیز ملفات الثالثة األطراف شركات تضع قد الالحقة. زیاراتك أثناء علیك نتعرف لكي تفضیالتك عن                    المعلومات
أو قراءة على القادرة الوحیدة هي االرتباط تعریف ملف ُتصدر التي الجهة واإلعالن. الدعایة أو الجماهیر قیاس مثل ألغراض                     مواقعنا
مركز في ظهرت إذا تعدیلها (سیتم مواقعنا على الثالثة األطراف شركات بأسماء قائمة تتوفر الملف. یحتویها التي المعلومات                    تعدیل

.("Preferences Centre" التفضیالت  
 

 3. ما دور شركة Believe؟
شركات ُتخزنها التي الكوكیز ملفات مراقبة نضمن ونحن هناك نها ُنخزِّ التي الكوكیز ملفات معالجة عن مسؤولون نحن لمواقعنا، ر                    كُمحرِّ
الطرف ذلك مع مسؤولین نكون الكوكیز، ملفات بها سُتستخدم التي والسبل األغراض الثالثة الشركة مع ر ُنقرِّ وعندما الثالثة.                    األطراف
وكاالت (مثل عنا وبالنیابة باسمنا تتصرف فهي الباطن، من تعاقدیة كجهات الثالثة األطراف تعمل عندما البیانات. معالجة عن                    الثالث

 الدعایة واإلعالن).
 

 4. كیف بوسعي ضبط تفضیالتي لملفات الكوكیز؟
أي من إلیه الوصول ُیمكن الذي Preferences Centre التفضیالت مركز في ترفضها أو تقبلها التي الكوكیز ملفات ضبط                    ُیمكنك
عمل على أثر له یكون قد اإلعدادات بعض رفض أو تغییر إّن وقت. أي في اختیاراتك/تفضیالتك تغییر ُیمكنك الموقع . في                      صفحة
سوف التفضیالت، مركز بإغالق التصفح في استمریت إذا علیها. موافقتك ُیشكِّل الكوكیز ملفات قبول إّن الصحیح. بالشكل                   المواقع
باستخدام الخاص اإلجراء اتباع ُیمكنك التفضیالت ، مركز في المطروحة الضبط خیارات إلى باإلضافة الكوكیز. ملفات جمیع                  ُترَفض
ُنذكِّرك  .http://www.allaboutcookies.org على: بنا االتصال ُیرجى المعلومات، من للمزید بجهازك. خاصة كوكیز              ملفات
إشارات مع بالضرورة متوافقة لیست مواقعنا المواقع. في بعینها ممیزات أو ترویجیة حمالت إلى وصولك یتأثر قد الحالة، تلك في                      بأّنه

 عدم التعقب الخاصة بُمتصفحات االنترنت.
 

  5. ما ملفات الكوكیز الضروریة قطعًا؟
الوصول (مثل اآلمنة المناطق إلى وللوصول وظائفها، واستخدام المواقع في اإلبحار من لتمكینك قطعًا ضروریة التقنیة الكوكیز                   ملفات
وبدون موافقتك. تتطلب وال شخصّیة بیانات أي ن ُتخزِّ ال وهي المواقع. على ألفعالك استجابًة ط ُتنشَّ وهي الزبائن). حسابك/منطقة                    إلى
تستطیع لن الحالة تلك وفي الكوكیز، تلك لحجب بك الخاص االنترنت ُمتصفح إعداد ُیمكنك الوظائف. بعض توفیر ُیمكن ال الكوكیز،                      تلك

  بعض أجزاء الموقع من العمل كما ینبغي.
 

  هذه هي ملفات الكوكیز التي تسمح لك بما یلي:
 

 االحتفاظ باختیاراتك في  مركز التفضیالت ؛-
 التعّرف علیك وتأمین هذا التعّرف (مثل الحد من محاوالت الوصول اآللیة أو غیر المتوقعة)؛-
و/أو- بالُمنتج/الُمنتجات لك فاتورة إرسال الشراء، وبعد تجاري، موقع في التسوق سلة بمحتویات الذاكرة في                 االحتفاظ

  الخدمة/الخدمات؛
عناصر- من وُمرتقبًا جوهریًا عنصرًا التخصیص ذلك یكون عندما ما)، خدمة عرض أو اللغة (اختیار الواجهة                  تخصیص

عنوان (مثل ُمحدَّدة لخواص جهاز من آلیًا المجموعة البیانات باستخدام ف ُمعرِّ إلنشاء الكوكیز تلك ُتستخدم                 الخدمة.
ف إلعادة التعرف على الجهاز؛  بروتوكول االنترنت). وُیمكن استخدام الُمعرِّ

 موازنة  ِحمل المعدات التي تساهم في خدمة المراسلة؛-

http://www.allaboutcookies.org/%E2%80%8E


فترة- طیلة على و/أو ُمسبقًا ُمحدَّدة (كمیة المحتوى من عینة إلى مجاني وصول بتحدید المال ل ُتحصِّ التي للمواقع                    السماح
 محدودة من الوقت)؛

  قیاس الجمهور (فقط في الحاالت التي ال ُتطلب فیها الموافقة) إذا:-
oتحسین التصفح، مشكالت اكتشاف األداء، (قیاس المواقع جمهور قیاس على قطعًا تقتصر الكوكیز ملفات                كانت

لصالحنا علیه) لع الُمطَّ المحتوى تحلیل الضروریة، الخوادم قوة تقدیر العمل، ظروف هندسة أو التقني                األداء
  حصرًا؛

oكانت ال تسمح بالمتابعة الكلّیة لتصفحك على المواقع أو التطبیقات المختلفة؛ 
oكانت البیانات المجموعة ُتستخدم فقط إلنتاج اإلحصائّیات المجهولة الهویة؛ 
o.كانت البیانات المجموعة ال تسمح بعملیة التدقیق الُمتقاطع مع البیانات األخرى وأن البیانات ُتنقل إلى أطراف ثالثة  

 
  6. ما ملفات الكوكیز االختیارّیة؟

 
للمواقع- استخدامك كیفیة معرفة من نا ُتمكِّ التي المعلومات تجمع وهي بالتحلیالت: أو الجمهور بقیاس الخاصة كوكیز ملفات                   

ُیشیر عندما الموافقة تتطلب وهي الموقع). في خطأ رسالة ُعِرَضت إذا أو األحیان معظم في ُتزار الصفحات أي                    (مثًال،
 الشركاء المرسلون لملفات الكوكیز إلى أّنهم یعیدون استخدام البیانات ألغراضهم الخاصة.

 
فعالیة- وقیاس اإلعالنات، أداء ذلك في بما الُمنتجات، وتطویر الجمهور تحلیل اإلعالنات : أداء بقیاس الخاصة الكوكیز                  ملفات

صة. ص والدعایة واإلعالنات الُمخصَّ  المحتوى الُمخصَّ
معه.- تفاعلت أو شاهدته الذي المحتوى وفعالیة واألداء الجمهور وقیاس تحلیل المحتوى : أداء بقیاس الخاصة الكوكیز                  ملفات

 ُیمكن استخدام ملفات الكوكیز لتحسین الُمنتجات الموجودة بالفعل والمحتوى والبرمجیات أو لتطویر الُمنتجات الجدیدة.
عن- المزید بمعرفة الخارجیین للشركاء تسمح وهي الجمهور : بیانات لتولید السوق بحوث بتمكین الخاصة الكوكیز                 ملفات

  الجماهیر التي تزور المواقع واستخدام التطبیقات ومشاهدة اإلعالنات.
 
منها تزور التي الدولة مثل عنك، المعلومات الكوكیز هذه ن ُتخزِّ أكثر؟ صة ُمخصَّ خبرة لتقدیم الُمستخدمة الوظیفیة الكوكیز ملفات ما .7                    
وفقًا مالءمة أكثر بتجربة لتزویدك المعلومات تلك ُتستخدم أن ُیمكن ثم ومن فیه. تقع الذي اإلقلیم أو الُمستخدمة، اللغة أو                      الموقع،
المواقع في التصفح نشاط لتعقب الكوكیز ملفات استخدام ُیمكن ال الهویة. مجهولة المجموعة المعلومات تلك جعل یتم وقد                    الختیاراتك.
خدمات بعض تعمل ال قد رفضتها، وإذا المواقع. صفحات على خدماتها ُتسَتخَدم التي الثالثة األطراف لها ُتفعِّ أو نحن لها ُنفعِّ وقد                      األخرى.

  الموقع أو جمیعا بالشكل المالئم.
 

لجهازك/محطتك- فات ُمعرِّ وهي طرفیة : جهاز/محطة على نة الُمخزَّ المعلومات إلى الوصول و/أو لتخزین الكوكیز               ملفات
نها أو یصل إلیها الشركاء على جهازك/محطتك الطرفیة مباشرة.   الطرفیة أو المعلومات األخرى التي قد ُیخزِّ

  ملفات الكوكیز الخاصة بربط األجهزة/المحطات الطرفیة المختلفة  بك أو بنفس المنزل.-
بضعة- (حتى الجغرافّي للموقع الدقیق التحدید بیانات ومعالجة لجمع الجغرافيّ : للموقع الدقیق بالتحدید الخاصة كوكیز                 ملفات

  أمتار) دعمًا لغرض أو أكثر من أغراضنا.
االتصال- بدون المجموعة البیانات بجمع تسمح باالنترنت: المتصلة غیر البیانات مصادر وجمع لمطابقة الكوكیز                 ملفات

  باالنترنت بالبیانات المجموعة عبر االنترنت دعمًا لغرض أو أكثر من أغراضنا.
بإنشاء- الخارجیین للشركاء تسمح التعرف: بهدف الطرفیة المحطة لخصائص النشط بالتحلیل تسمح التي الكوكیز                ملفات

أو الخط (مثل ُمحدَّدة خصائص على التعرف بهدف الطرفیة للمحطة النشط التحلیل عبر المجموعة البیانات باستعمال ف                  ُمعرِّ
ف الُمنشأ.   دقة عرض الشاشة). وُیمكن أیضًا أن تكون مفیدة في إعادة التعرف على المحطة الطرفیة على أساس الُمعرِّ

 
    8. ما ملفات الكوكیز الُمستخدمة للدعایة واإلعالنات الُمستهدفة؟

وهي اهتمامك. بمجاالت أكبر صلة ذات لك المطروحة واإلعالنات الدعایة لتكون تصفحك عادات عن المعلومات الكوكیز هذه                   تجمع
وهي بموافقتنا. خارجیة إعالن وكالة عمومًا وتضعها فعالیتها. ولقیاس الدعائیة الحملة أو اإلعالن عرض مرات عدد من للحد                    ُتستخدم
الكوكیز تلك ُتربط سوف األحیان معظم وفي الُمعِلَنة. الجهات مع المعلومات تلك تبادل یتم وقد زرتها التي اإللكترونیة المواقع ل                     ُتسجِّ

 بإحدى ممیزات الموقع التي توفرها المنظمة الخارجیة. إذا لم تقبل تلك الكوكیز، ستكون الدعایة واإلعالنات أقل استهدافًا لك.
 

(نصف- التقریبي الموقع الُمستخدم، التطبیق علیه، لع الُمطَّ االستهاللي للمحتوى وفقًا القیاسیة: اإلعالنات باختیار تسمح                إّنها
  قطر قدره 500 متر كحد أدنى) لنوع المحطة الطرفیة التي تستخدمها، عنوان بروتوكول االنترنت، الرابط التشعبي، الخ.

مجاالت- أو نشاطك (جمع اهتمامك مجاالت على بناًء ص: الُمخصَّ المحتوى أو اإلعالنات واختیار ص ُمخصَّ ملف إلنشاء                  أو
  اهتمامك أو المواقع أو التطبیقات أو المحتوى الُمشاَهد أو البیانات الدیمغرافیة أو بیانات الموقع/المكان).



الموجودة- ُمنتجاتهم لتحسین المعلومات باستخدام الخارجیین للشركاء الكوكیز هذه تسمح الُمنتجات: لتطویر كوكیز               ملفات
التعّلم باستعمال والخوارزمیات الجدیدة النماذج وإنشاء الجدیدة الُمنتجات بتطویر أیضًا تسمح وهي الجدیدة. الممیزات                بإضافة

  اآللي.
 

  9. ما هي ملفات الكوكیز من شبكات التواصل االجتماعي و/أو الواجهات الموسیقیة؟
و/أو الخ) ِبنترست، بلس، غوغل إنستغرام، تویتر، (فیسبوك، االجتماعي التواصل شبكات على تجربتك بمشاركة لك الكوكیز هذه                   تسمح
أزرار تستخدم لم إذا حتى .BELIEVE شركة لمراقبة الكوكیز هذه تخضع ال الخ). میوزك، آبل سبوتیفاي، (دیزر، الموسیقیة                    الواجهات
على مفتوحًا اتصالك/حسابك فترة كان إذا تصفحك االجتماعي التواصل شبكات تتتبع أن الممكن من المرتبطة، التطبیقات أو                   المشاركة
لسیاسة وفقًا الُمستهدفة النشاطات أو واإلعالنات بالدعایة ذلك المعلومات جمع ُیربط أن وُیمكن الوقت. ذلك في بك الخاص                    الكمبیوتر

  حمایة الخصوصّیة أو السرّیة الخاصة بكل شبكة من شبكات التواصل االجتماعي.
 

 ُیمكنك اختیار قبول جمیع ملفات الكوكیز االختیاریة أو رفضها وتغییر اختیاراتك في أي وقت عبر  مركز التفضیالت .
 

  10. ما المدة الزمنیة لالحتفاظ بملفات الكوكیز؟
التي تلك (فقط شهرًا 13 لمدة ن ُتخزَّ التي الجمهور بقیاس خاصة ُمحّددة كوكیز ملفات باستثناء أشهر، 6 لمدة الكوكیز ملفات ن ُنخزِّ                       نحن

  ُتطلب الموافقة علیها).
 

 للمزید من المعلومات، ُیمكنك االطالع على  سیاسة الخصوصّیة لدینا .
 

 


