
  
 

  
 

 

 

  

 

 

 

بيان  ملفات  تعريف  االرتبا ط 

UT31

آخر تحديث:21  ديسمبر 2022    

يوضح بيان ملفات تعريف االرتباط هذا كيف تستخدم ويسترن ديجيتال ("ويسترن  ديجيتال " أو  "نحن "  

أو  "إيانا " أو "خاصتنا ") ملفات تعريف االرتباط والتقنيات األخرى في مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا

ورسائل  البريد اإللكتروني واإلعالنات والخدمات المقدمة عبر اإلنترنت والخيارات المتاحة ل ك.  

.   تفضيالت  ملفات تعريف االرتباط لتحديث إعداداتك، يُ رجى  زيارة

تعريف " ملفات تعريف االرتباط " 

إن ملفات تعريف االرتباط أجزاء نصية صغيرة يتم إسقاطها عىل متصفحك عند قيامك بزيارة موقع

ويب أو بريد إلكتروني أو إعالن أو خدمة أخرى عبر اإلنترنت من الخدمات التي تخزن معلوما ت.   

التنبيهية ) فهي أجزاء من تعليمات برمجية مضمنة في اإلشارات باسم ً ضا وحدات البكسل (تعرف  أي أما

موقع ويب أو بريد  إلكتروني أو تطبيق أو إعالن أو خدمة أخرى عبر اإلنترنت ترسل معلومات حول 

رسومية  توجد أنواع مختلفة من البكسل، منها بكسالت الصورة (وهي صور استخدامك إىل الخادم .

عند الوصول   JavaScript(التي تحتوي عىل تعليمات   JavaScriptصغيرة ) وهناك  بكسالت   البرمجية).

ُي سِقط البكسل أو يقرأ ملفات تعريف االرتباط عىل متصفحك .  إىل موقع يحتوي عىل بكسل، فقد 

نستخدم أيًضا  تقنيات أخرى، مثل مجموعات تطوير البرامج، ألغراض مشابه ة.   

في  بيان ملفات تعريف االرتباط هذا، نشير فيما بعد إىل كل هذه التقنيات باسم "ملفات تعريف 

االرتباط" . 

https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement#teconsent


  
 

  
 

أنواع  ملفات تعريف االرتبا ط  

نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتوفير منتجاتنا وخدماتنا وحمايتها وتحسينها، لتخصيص المحتوى 

مثالً  ولفهم سلوك المستخدمين وتوفير تجربة أكثر أمانً ا له م .  نستخدم أيًضا  ملفات تعريف االرتباط  

( طرف ثالث)،  لتزويدك بإعالنات مخصصة، تشمل مواقع الويب والتطبيقات التابعة لجهات خارجية

نصف أدناه األنواع المختلفة من ملفات تعريف  االرتباط التي  ولتحديد فعالية حمالتنا الترويجية .

نستخدمها  واألغراض التي تؤديها .  يرجى مالحظة أن ملفات تعريف االرتباط المحددة التي قد  

نستخدمها تختلف باختالف مواقع الويب والخدمات المحددة التي تستخدمها أن ت. 

ًجدا لتزويدك : األساسية  االرتباط   تعريف   ملفات  •   تعد ملفات تعريف االرتباط هذه ضرورية 

بمواقعنا اإللكترونية وخدماتنا ولتمكين الميزات األساسية، كتوفير عربة التسوق مثالً  أو أداء   

وظيفي معين متعلق  بتطبيق  وتنفيذ  المنتج .  إذا قمت بتعطيل ملفات تعريف االرتباط هذه، 

فلن نتمكن من تلبية طلبات ك.  

  ملفات تعريف االرتباط هذه تجمع معلومات   :والوظائف  باألداء   الخاصة   االرتباط   تعريف   ملفات  • 

عن كيفية استخدامك لمواقعنا اإللكترونية وخدماتنا وتسمح لنا بتذكر الخيارات التي تقوم بها  

أنت  أثناء  تصفحك .  تسمح لنا المعلومات التي تجمعها ملفات تعريف االرتباط هذه بتحسين 

ال  تحدد هويتك الشخصي ة.  إذا قمت بتعطيل   مواقعنا اإللكترونية وتسهيل استخدامها لك، لكن

ال  تتمكن من استخدام ميزات معينة   ملفات تعريف االرتباط هذه أو  ألغيت اشتراكك فيها، فقد

قد  يؤدي ذلك إىل تقليل الدعم أو المعلومات   في مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا وخدماتنا، كما

التي يمكننا توفيرها ل ك. 

  ملفات تعريف االرتباط هذه تجمع   :والتخصيص  بالتحليالت   الخاصة   االرتباط   تعريف   ملفات  • 

المعلومات التي نستخدمها في شكل إجمالي لمساعدتنا عىل فهم  كيف يجري استخدام مواقعنا 

اإللكترونية وتطبيقاتنا وخدماتنا ومدى فعالية حمالتنا التسويقية، ولمساعدتنا في تخصيص  

مواقعنا اإللكترونية .  إذا قمت بتعطيل ملفات تعريف االرتباط هذه أو ألغيت اشتراكك فيها، 

ال  تتمكن من استخدام ميزات معينة في مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا وخدماتنا، فقد   فقد

يؤدي ذلك إىل تقليل الدعم أو المعلومات التي يمكننا توفيرها ل ك . 
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ملفات   تعريف   االرتباط   الخا صة   باإلعالنا ت :  ملفات تعريف االرتباط هذه تجمع معلومات عن 

محفوظات تصفحك أو تسوقك ويتم استخدامها لجعل الرسائل اإلعالنية  أكثر  صلة بك .  فهي 

تؤدي وظائف معين مثل منع ظهور نفس اإلعالن بشكل مستمر، والتأكد من عرض اإلعالنات 

بشكل صحيح، وفي بعض الحاالت اختيار اإلعالنات التي تستند إىل اهتمامات ك.   قد  نشارك 

هذه المعلومات مع جهات خارجية (طرف  ثالث ) للمساعدة في إنشاء وتقديم إعالنات مخصصة 

لك  والهتمامات ك.  إذا قمت بتعطيل ملفات تعريف االرتباط هذه أو ألغيت اشتراكك فيها، فقد

ال تتمكن من استخدام ميزات معينة في مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا وخدماتنا، فقد يؤدي  

ذلك إىل تقليل الدعم أو المعلومات التي يمكننا توفيرها ل ك. 

ملفات   تعريف   االرتباط   الخا صة   بالشبك ات   االجتماعية :  ملفات تعريف االرتباط هذه تُستخدم • 

لتمكينك من مشاركة الصفحات والمحتوى عىل مواقعنا اإللكترونية وخدماتنا من خالل شبكات 

التواصل االجتماعي ومواقع الويب األخرى التابعة لجهات خارجية (طرف  ثالث  ).  يمكن أيًضا 

استخدام  ملفات تعريف  االرتباط هذه ألغراض الدعاي ة. 

 

ملفات تعريف االرتباط التي تضعها جهات خارجية (طرف ثالث) 

قد  تقابلك أيًضا  ملفات تعريف ارتباط عىل مواقعنا اإللكترونية وتطبيقاتنا وخدماتنا التي يتم وضعها من  

ِقبل جهات خارجية  (طرف ثالث) .  عىل سبيل المثال، عند شراء منتجاتنا عبر اإلنت رنت،  فإن بائع التجارة   

قد  يستخدم ملفات تعريف االرتباط وتقنيات أخرى.  قد  نسمح أيًضا  ألطراف ثالثة بوضع   اإللكترونية

ملفات تعريف االرتباط عىل مواقعنا اإللكترونية لتتبع معلومات عن أنشطتك عبر اإلنترنت و/ أو عبر 

ًاء  عىل تلك  مواقع الجهات الخارجية أو الخدمات عبر اإلنترنت، وتشمل إرسال إعالنات مستهدفة إليك بن

عىل مواقعنا   شاهدتها والخدمات التي تجديد النشاط التسويقي لمنتجاتنا قد  تشمل والتي المعلومات،

ومواقع األطراف الثالثة.  

ال  ينطبق بيان ملفات تعريف االرتباط هذا عىل ملفات تعريف االرتباط و/ أو التطبيقات و/ أو التقنيات أو  

مواقع الويب التي تملكها و/ أو تديرها أطراف ثالثة، أو ممارسات هذه األطراف الثالثة، حتى إذا كانوا  

يستخدمون أو يصلون إىل تقنيتنا لغرض تخزين المعلومات أو جمعه ا.  لفهم  كيفية استخدام األطراف   

  



  
 

  
 

 

  

 

 

 

 ةصاخال طابترالا فيرعت تافلمو ةيصصوخال تاسايس ةعجارم ىجري ،طابترالا فيرعت تافلمة لثالثال

 م.هب

 تامامتهالا إىل دنتست يتلا تاالنعإلا

نحن نستعين بمقدمي خدمات من جهات خارجية (الطرف  الثالث ) لتقديم إعالنات عىل مواقعنا ولخدمة 

يتيح لنا ذلك توجيه اإلعالنات إليك للمنتجات   اإلعالنات عىل مواقع جهات خارجية (الطرف  الثالث) .

نحترم مبادئ التنظيم الذاتي   اهتماماتك) . قد  ت كون مهتًما  بها (إعالنات تستند  إىل والخدمات التي

للصناعات  اإلعالنية  لإلعالن  السلوكي عبر  اإلنترنت  ("المبادئ")، ونعمل مع موفري  خدمات الجهات  

الخارجية  (الطرف  الثالث ) الذين يشاركون في هذه المبادئ .  

االهتمامات، يمكنك  زيارة :   لمعرفة المزيد أو إلغاء االشتراك في اإلعالنات التي تستند  إىل

:(http://www.aboutads.info/choices/ )   DAA  تحالف اإلعالن الرقمي  • 

 :(http://optout.networkadvertising.org )  NAIمبادرة  اإلعالن عىل الشبكة • 

 • EDAA):  )في أوروبا، تحالف اإلعالن الرقمي  التفاعلي األوروبي

http://www.youronlinechoices.eu/ و    http://www.edaa.eu/

إلغاء االشتراك يعني فقط أنه يجب عىل المشاركين المحددين عدم تقديم بعض اإلعالنات المستهدفة 

مستهدفة (عىل سبيل المثال، اإلعالنات    إعالنات أي بعد اآلن تتلقى أنك لن يعني ذلك لك، لكنه لن

التي تتعلق بعمالء المشاركين اآلخرين أو إعالنات من خدمات التكنولوجيا األخرى ) . 

يُرجى مراجعة قسم  قد  تملك بعض الحقوق اإلضافية المتعلقة باإلعالنات . ًاء  عىل واليتك القضائية، بن

مزيد من المعلوما ت.  حقوقك عىل بنا للحصول بيان الخصوصية الخاص 31T في

التحكم في ملفات تعريف االرتباط وإلغاء االشتراك فيه ا  

 الخاصة  بك . 31T ملفات تعريف االرتباط لممارسة االختيار لموقعنا عىل الويب، يرجى زيارة تفضيالت 

http://www.aboutads.info/choices/
http://optout.networkadvertising.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.edaa.eu/
https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement#your-rights
https://www.westerndigital.com/ar-sa/legal/privacy-statement#teconsent


  
 

  
 

قد  يعرض متصفحك أو جهازك  إعدادات تسمح لك باختيار ما إذا كان قد تم  تعيين   عالوة عىل ما سبق،

ملفات  تعريف االرتباط الخاصة بالمتصفح وتم ضبطها عىل الحذف أم  ال.  لمزيد من المعلومات عن 

عناصر التحكم هذه وعن ممارسة تفضيالت ملفات تعريف االرتباط الخاصة بك، تفضل بزيارة تعليمات 

هو  مذكور    متصفحك أو تعليمات دليل استعمال جهاز ك.  إذا اخترت رفض ملفات تعريف االرتباط، كما

ال  تتمكن من استخدام ميزات معينة في مواقعنا وخدماتن ا.   أعاله، فقد

 
يرجى مالحظة أن إلغاء اشتراكك بشكل عام لن ينطبق إال عىل المتصفح أو الجهاز المحدد الذي قمت  

بإلغاء االشتراك منه، وقد يتم إعادة تعيينه إذا قمت بحذف ملفات تعريف االرتباط الخاصة بمتصفح أو 

تغيير إعداداتك .  

 

 


	بيان ملفات تعريف الارتبا ط
	تعريف "ملفات تعريف الارتباط "
	أنواع ملفات تعريف الارتبا ط
	ملفات تعريفالارتباط التي تضعها جهاتخارجية (طرف ثالث)
	الإعلانات التي تستند إلى الاهتمامات
	التحكم في ملفات تعريفالارتباط وإلغاء الاشتراك فيه ا




