
 

 

 2020، فبرایر 1اإلصدار 

 سیاسة الموقع وملفات تعریف االرتباط
 

KEY WAY MARKETS LTD    سوق في  (  أبوظبيمسجلة  سوق  ADGMالعالمي  لدى  ومنظمة  ومرخصة   أبوظبي ) 
) الشركة  ADGMالعالمي  تسجیل  رقم  المتحدة،  العربیة  اإلمارات  في  بعنوان    000003041)  مسجل  ، 103-132والمكتب 

، (یشار إلیھا فیما یلي ، برج الختم، ُمربعة سوق أبو ظبي العالمي، جزیرة الماریة، أبو ظبي، اإلمارات العربیة المتحدة15الطابق  
 باسم: "نحن"، "الشركة")

 وم بجمع معلومات غیر محددة بالطرق بالتالیة:عندما تدخل إلى موقعنا، نق

 بیانات السجل: 
عند الدخول إلى موقعنا، نقوم بتجمیع معلومات التي یقوم متصفحك بإرسالھا كلما قمت بزیارة موقع ویب أو خدمة انترنت ("بیانات 
نوع  بالكمبیوتر،  الخاص  االنترنت  بروتوكول  عنوان  الحصر،  ال  المثال  سبیل  على  ھذه،  السجل  بیانات  تتضمن  قد  السجل"). 

زیارتھا قبل الوصول إلى الموقع والمعلومات التي تبحث عنھا في الموقع والخدمة. باإلضافة المتصفح، صفحة الویب التي قمت ب
، یخضع األمر لموافقتك كما ذُكر في تطبیق  PushIDإلى ذلك، إذا قمت بالدخول إلى خدمة عبر جھاز المحمول، قد نجمع معرف  

 ھاتفك، وبروتوكول انترنت الھاتف.

 ملفات تعریف االرتباط 
تع بزیارة ملفات  تقوم  الخاص بك عندما  الجھاز  أو  الكمبیوتر  االرتباط ھي ملفات نصیة صغیرة مخزنة في متصفحك على  ریف 

صفحات معینة أو تنفیٍذ إجراءات معینة على ھذا الموقع أو مواقع أخرى. تُستخدم لمساعدة متصفحك على تذكر اختیاراتك وعرض 
لك   الصحیحة  الموجود  -المعلومات  المنتجات  بكمثل  الخاصة  السلة  في  مرة  -ة  في كل  كزائر جدید  معاملتك  بزیارة  وعدم   تقوم 

 . الصفحة

 ما نوع ملفات تعریف االرتباط الذي نستخدمھ 

 ملفات تعریف ارتباط الجلسة 
 یتم تعیین بعض ملفات تعریف االرتباط خالل فترة زیارتك لمساعدتك في التعامل معھا وتقدیم المعلومات ذات الصلة. 

 ملفات تعریف االرتباط الدائمة
یتم تعیین ملفات تعریف االرتباط ھذه لفترات أطول حتى یستطیع متصفحك تذكر اختیاراتك من الزیارة السابقة. ال یمكن أن 

 تلحق ملفات تعریف االرتباط المخزنة الضرر بجھازك، فھي مجھولة الھویة وفریدة من نوعھا في متصفحك. 

 ى جھات أخرى ملفات تعریف االرتباط لد 
من أجل إعطاءك أفضل تجربة ممكنة للعمالء، فإننا نتعاون مع عدد من الجھات األخرى لتساعدنا على جمع تحلیالت مجھولة 
الطرف   لشركاء  یجوز  العملیة،  ھذه  من  كجزء  إضافیة.  بمعلومات  وتزویدك  االلكتروني  موقعنا  استخدام  كیفیة  عن  الھویة 

 تباط الخاصة بھم أثناء زیارتك. الثالث تعیین ملفات تعریف االر



 

 

على   الموافقة  منك  فسنطلب  وخدماتنا،  موقعنا  على  إلتاحتھا  تماماً  ضروریة  غیر  ھذه  االرتباط  تعریف  ملفات  أن  طالما 
استخدام ملفات تعریف االرتباط الخاصة بنا عندما تقوم بزیارتك األولى لموقعنا. أیضاً، یمكنك اختیار تعطیل أو حجب ملفات  

لمعلومات أكثر تفصیالً عن   االرتباط ھذه في متصفحك لكن بدون بعض ملفات تعریف االرتباط ھذه لن یعمل موقعنا.  تعریف
  www.allaboutcookies.org.ملفات تعریف االرتباط یرجى زیارة 

 كیف نستخدم ملفات تعریف االرتباط؟  
بتخزین   نقوم  ال  تطبیقك.  عن  التفاصیل  وتذكر  بھا  تھتم  التي  الخدمة  على  العثور  في  لمساعدتنا  االرتباط  تعریف  ملفات  نستخدم 

لعثور معلومات حساسة مثل اسمك والعنوان الخاص بك في ملفات تعریف االرتباط الخاصة بنا، إنھ فقط مرجع مجھول لیمكننا من ا
 على ملفات تعربف االرتباط ھذه. 

أیضاً، نقوم أحیاناً بتعیین ملفات تعریف االرتباط لمساعدتك على التجول في الموقع، تعزیز تجربتك، أو إعطاءك معلومات مھمة 
 تتعلق باالھتمامات. 

 تحلیالت جوجل
تحلیالت ویب مقدمة من شركة جوجل (" موقعنا، ھي خدمة  في  في نستخدم تحلیالت جوجل  تحلیالت جوجل  جوجل"). تستخدم 

عن  االرتباط  تعریف  ملفات  من  المتوفرة  المعلومات  نقل  یتم  قد  الموقع.  باستخدام  تتعلق  معلومات  على  الحصول  على  مساعدتنا 
المتحدة  الوالیات  في  خوادم  على  جوجل  بواسطة  وتخزینھا  بك)  الخاص  االنترنت  بروتوكول  عنوان  (یشمل  للموقع  استخدامك 

الویب  األمری موقع  لمستخدمي  الموقع  نشاط  التقاریر عن  وتجمیع  للموقع،  استخدامك  لتقییم  المعلومات  ھذه  كیة. ستستخدم جوجل 
یقتضي  حیثما  ثالثة  أطراف  إلى  المعلومات  نقل  جوجل  لـ  یجوز  االنترنت.  واستخدام  الموقع  بنشاط  تتعلق  أخرى  خدمات  وتقدیم 

لثة المعلومات نیابة عن جوجل. یجوز لك رفض استخدام ملفات تعریف االرتباط من خالل القانون، أو حیث تعالج ھذه األطراف الثا
موقع  استخدام وظائف  تتمكن من  قد ال  بذلك،  قمت  في حال  أنھ  یرجى مالحظة  لكن  على متصفحك،  المناسبة  اإلعدادات  اختیار 

 واسطة جوجل بالطریقة واألغراض الموضحة أعاله. الویب بالكامل. سوف یُطلب منك الموافقة على معالجة البیانات الخاصة بك ب

 

 كیفیة التحكم بملفات تعریف االرتباط 
في حال كنت ال ترغب في استقبال فئات معینة من ملفات تعریف االرتباط في متصفحنا، یمكنك استثنائھا. سوف نحتاج إلى تعیین 

وقع من نفس المتصفح. في الوقت الحالي، لیس من الممكن لنا ملفات االرتباط حتى تستطیع تذكر اختیاراتك في زیارتك المقبلة للم
لك   السماح  اإلعدادات من كل متصفح بتحدید  تقنیاً  ھذه  تغییر  إلى  تحتاج  لذلك  بك،  الخاصة  واألجھزة  المتصفحات  بین  إعداداتك 

 تستخدمھ 

احتمالیة بعدم تسجیل جمیع ملفات االرتباط. إذا كان األمر یرجى العلم بأننا نبذل قصارى جھدنا الحترام اختیاراتك، ولذلك، ھناك  
في  المساعدة  خاصیة  توضح  سوف  بك،  الخاص  المتصفح  من  االرتباط  تعریف  ملفات  إعدادات  بتغییر  ننصحك  فإننا  قلقاً،  یثیر 

 متصفحك كیفیة القیام بذلك. 

ولكن قد تفقد بعض الخواص والمیزات حال اختیارك    مالحظة: قد تعمل أغلب مواقعنا االلكترونیة بدون ملفات تعریف االرتباط،
 تعطیل ملفات تعریف االرتباط. 

 كیف نستخدم المعلومات 
الفنیة للموقع، (1نستخدم معلوماتك بغرض ( الموقع ولإلدارة  إدارة وتحلیل استخدام  الموقع، (2)  ) إنشاء واستخالص 3) تطویر 

 استخدام وسلوك زائرینا. بیانات ومعلومات مفیدة متعلقة باھتمامات وخصائص و

http://www.allaboutcookies.org/


 

 

قد نشارك المعلومات المفصلة، بما یشمل االستفسارات والعروض الناتجة عن استخدامك    معلومات مفصلة ومعلومات غیر محددة
للموقع، والتي تتضمن المعلومات غیر المحددة وبیانات السجل مع أطراف ثالثة لفرصة السوق، التعریف الدیموغرافي، وأغراض 

ي معلومات مفصلة یتم مشاركتھا في ھذه السیاقات على أخرى تجاریة ولتقدیم إعالنات ھادفة عن المنتجات والخدمات. لن تحتوي أ
 أي معلومات شخصیة. 

 نطاق السیاسة ومواقع الطرف الثالث 
موقعنا  من  ارتباطات  أو  شعارات  أو  أخرى،  مواقع  على  الرقابة  نمارس  ال  فقط.  الموقع  ھذا  وعلى  علینا  السیاسة  ھذه  تطبق 

واالرت والشعارات  الویب  مواقع  تضع  قد  على االلكتروني.  أخرى  ملفات  أو  بھا  الخاصة  االرتباط  تعریف  ملفات  األخرى  باطات 
الثالث.   الطرف  خصوصیة  لسیاسة  وفقاً  شخصیة  معلومات  منك  تطلب  أو  بیانات  بتجمیع  تقوم  أو  بك،  الخاص  الحاسوب  جھاز 

 خدامھا. نوصیك بقراءة سیاسات الخصوصیة والشروط األخرى لھذه األطراف الثالثة قبل الوصول إلیھا أو است

 كیفیة التواصل معنا 
آرائكم عن   بتلقي  أو    الخصوصیة سیاسةو  موقعنا نرحب  استفسارات  أیة  معنا بخصوص  بالتواصل  في حال رغبت  بنا.  الخاصة 
 support@ae.capex.comرید الكتروني على تعلیقات، یرجى إرسال ب
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