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 2022 ربنوفم  ، 3اإلصدار  

 سياسة الموقع وملفات تعريف االرتباط
 

KEY WAY MARKETS LTD   " تعمل باالسم التجاريCAPEX.com/ae-ar ،" مسجلة في سوق أبوظبي العالمي

(ADGM( ومرخصة ومنظمة لدى سوق أبوظبي العالمي )ADGM  في اإلمارات العربية المتحدة، رقم تسجيل الشركة )

، اإلمارات العربية ، برج السلع، 21، الطابق  2رقم  مسجل الوالمكتب  000003041 ي ، أبو ظب  ي العالمي مربعة سوق أبو ظب 

 ، )يشار إليها فيما يلي باسم: "نحن"، "الشركة"( المتحدة

 دة بالطرق بالتالية:عندما تدخل إلى موقعنا، نقوم بجمع معلومات غير محد

 بيانات السجل: 

عند الدخول إلى موقعنا، نقوم بتجميع معلومات التي يقوم متصفحك بإرسالها كلما قمت بزيارة موقع ويب أو خدمة انترنت )"بيانات 

السجل"(. قد تتضمن بيانات السجل هذه، على سبيل المثال ال الحصر، عنوان بروتوكول االنترنت الخاص بالكمبيوتر، نوع المتصفح،  

زيارتها قبل الوصول إلى الموقع والمعلومات التي تبحث عنها في الموقع والخدمة. باإلضافة إلى ذلك، إذا  صفحة الويب التي قمت ب

، يخضع األمر لموافقتك كما ذُكر في تطبيق هاتفك، وبروتوكول PushIDقمت بالدخول إلى خدمة عبر جهاز المحمول، قد نجمع معرف  

 انترنت الهاتف. 

 ملفات تعريف االرتباط 

ريف االرتباط هي ملفات نصية صغيرة مخزنة في متصفحك على الكمبيوتر أو الجهاز الخاص بك عندما تقوم بزيارة صفحات ملفات تع

معينة أو تنفيٍذ إجراءات معينة على هذا الموقع أو مواقع أخرى. تُستخدم لمساعدة متصفحك على تذكر اختياراتك وعرض المعلومات 

 وعدم معاملتك كزائر جديد في كل مرة تقوم بزيارة الصفحة. -ة في السلة الخاصة بكمثل المنتجات الموجود -الصحيحة لك 

 ما نوع ملفات تعريف االرتباط الذي نستخدمه 

 ملفات تعريف ارتباط الجلسة

 يتم تعيين بعض ملفات تعريف االرتباط خالل فترة زيارتك لمساعدتك في التعامل معها وتقديم المعلومات ذات الصلة. 

 ريف االرتباط الدائمةملفات تع

يتم تعيين ملفات تعريف االرتباط هذه لفترات أطول حتى يستطيع متصفحك تذكر اختياراتك من الزيارة السابقة. ال يمكن أن تلحق 

 ملفات تعريف االرتباط المخزنة الضرر بجهازك، فهي مجهولة الهوية وفريدة من نوعها في متصفحك.

 خرى ملفات تعريف االرتباط لدى جهات أ

من أجل إعطاءك أفضل تجربة ممكنة للعمالء، فإننا نتعاون مع عدد من الجهات األخرى لتساعدنا على جمع تحليالت مجهولة الهوية  

عن كيفية استخدام موقعنا االلكتروني وتزويدك بمعلومات إضافية. كجزء من هذه العملية، يجوز لشركاء الطرف الثالث تعيين ملفات 

 اصة بهم أثناء زيارتك.تعريف االرتباط الخ

طالما أن ملفات تعريف االرتباط هذه غير ضرورية تماماً إلتاحتها على موقعنا وخدماتنا، فسنطلب منك الموافقة على استخدام ملفات  

ط هذه تعريف االرتباط الخاصة بنا عندما تقوم بزيارتك األولى لموقعنا. أيضاً، يمكنك اختيار تعطيل أو حجب ملفات تعريف االرتبا
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لمعلومات أكثر تفصيالً عن ملفات تعريف االرتباط يرجى    في متصفحك لكن بدون بعض ملفات تعريف االرتباط هذه لن يعمل موقعنا.

  www.allaboutcookies.org.زيارة 

 كيف نستخدم ملفات تعريف االرتباط؟  

نستخدم ملفات تعريف االرتباط لمساعدتنا في العثور على الخدمة التي تهتم بها وتذكر التفاصيل عن تطبيقك. ال نقوم بتخزين معلومات 

لعثور على ملفات حساسة مثل اسمك والعنوان الخاص بك في ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا، إنه فقط مرجع مجهول ليمكننا من ا

 تعربف االرتباط هذه.

أيضاً، نقوم أحياناً بتعيين ملفات تعريف االرتباط لمساعدتك على التجول في الموقع، تعزيز تجربتك، أو إعطاءك معلومات مهمة تتعلق 

 باالهتمامات. 

 تحليالت جوجل 

جوجل"(. تستخدم تحليالت جوجل في مساعدتنا نستخدم تحليالت جوجل في موقعنا، هي خدمة تحليالت ويب مقدمة من شركة جوجل )" 

على الحصول على معلومات تتعلق باستخدام الموقع. قد يتم نقل المعلومات المتوفرة من ملفات تعريف االرتباط عن استخدامك للموقع 

كية. ستستخدم جوجل  )يشمل عنوان بروتوكول االنترنت الخاص بك( وتخزينها بواسطة جوجل على خوادم في الواليات المتحدة األمري

هذه المعلومات لتقييم استخدامك للموقع، وتجميع التقارير عن نشاط الموقع لمستخدمي موقع الويب وتقديم خدمات أخرى تتعلق بنشاط 

لثة الموقع واستخدام االنترنت. يجوز لـ جوجل نقل المعلومات إلى أطراف ثالثة حيثما يقتضي القانون، أو حيث تعالج هذه األطراف الثا

المعلومات نيابة عن جوجل. يجوز لك رفض استخدام ملفات تعريف االرتباط من خالل اختيار اإلعدادات المناسبة على متصفحك، 

لكن يرجى مالحظة أنه في حال قمت بذلك، قد ال تتمكن من استخدام وظائف موقع الويب بالكامل. سوف يُطلب منك الموافقة على 

 واسطة جوجل بالطريقة واألغراض الموضحة أعاله. معالجة البيانات الخاصة بك ب

 كيفية التحكم بملفات تعريف االرتباط 

في حال كنت ال ترغب في استقبال فئات معينة من ملفات تعريف االرتباط في متصفحنا، يمكنك استثنائها. سوف نحتاج إلى تعيين  

قع من نفس المتصفح. في الوقت الحالي، ليس من الممكن لنا تقنياً  ملفات االرتباط حتى تستطيع تذكر اختياراتك في زيارتك المقبلة للمو

 السماح لك بتحديد إعداداتك بين المتصفحات واألجهزة الخاصة بك، لذلك تحتاج إلى تغيير هذه اإلعدادات من كل متصفح تستخدمه

سجيل جميع ملفات االرتباط. إذا كان األمر يثير يرجى العلم بأننا نبذل قصارى جهدنا الحترام اختياراتك، ولذلك، هناك احتمالية بعدم ت

قلقاً، فإننا ننصحك بتغيير إعدادات ملفات تعريف االرتباط من المتصفح الخاص بك، سوف توضح خاصية المساعدة في متصفحك 

 كيفية القيام بذلك. 

عض الخواص والميزات حال اختيارك  مالحظة: قد تعمل أغلب مواقعنا االلكترونية بدون ملفات تعريف االرتباط، ولكن قد تفقد ب

 تعطيل ملفات تعريف االرتباط. 

 كيف نستخدم المعلومات 

( إنشاء واستخالص بيانات 3( تطوير الموقع، )2( إدارة وتحليل استخدام الموقع ولإلدارة الفنية للموقع، )1نستخدم معلوماتك بغرض )

 ائرينا.ومعلومات مفيدة متعلقة باهتمامات وخصائص واستخدام وسلوك ز

قد نشارك المعلومات المفصلة، بما يشمل االستفسارات والعروض الناتجة عن استخدامك   معلومات مفصلة ومعلومات غير محددة

للموقع، والتي تتضمن المعلومات غير المحددة وبيانات السجل مع أطراف ثالثة لفرصة السوق، التعريف الديموغرافي، وأغراض  

ي معلومات مفصلة يتم مشاركتها في هذه السياقات على  أخرى تجارية ولتقديم إعالنات هادفة عن المنتجات والخدمات. لن تحتوي أ

 أي معلومات شخصية.

http://www.allaboutcookies.org/
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 نطاق السياسة ومواقع الطرف الثالث 

تطبق هذه السياسة علينا وعلى هذا الموقع فقط. ال نمارس الرقابة على مواقع أخرى، أو شعارات أو ارتباطات من موقعنا االلكتروني.  

والشعارات واالرتباطات األخرى ملفات تعريف االرتباط الخاصة بها أو ملفات أخرى على جهاز الحاسوب قد تضع مواقع الويب  

الخاص بك، أو تقوم بتجميع بيانات أو تطلب منك معلومات شخصية وفقاً لسياسة خصوصية الطرف الثالث. نوصيك بقراءة سياسات 

 صول إليها أو استخدامها. الخصوصية والشروط األخرى لهذه األطراف الثالثة قبل الو

 كيفية التواصل معنا 

آرائكم عن   بتلقي  أو   الخصوصية سياسةو  موقعنانرحب  استفسارات  أية  بالتواصل معنا بخصوص  في حال رغبت  بنا.  الخاصة 

 capex.com@.aesupportتعليقات، يرجى إرسال بريد الكتروني على 
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