
عالنات، ملفات تعريف االرتباط اللكتروني  سياسة ال 

 وتقنيات التتبع في تطبيق فايبر
والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة باسم “فايبر” أو   .Viber Media S.à r.l تحتفظ شركة

وتطبيقات الهاتف المحمول والخدمات واألدوات )يشار إليها مجتمعة باسم “الخدمات”(. نحن جنبًا  www.forbusiness.viber.comو  www.viber.comاللكترونيين   “نحن”( بالموقعين 

حكم فيها  ول كيفية استخدام األشخاص للخدمات. يمكنك معرفة المزيد حول هذه التقنيات وكيفية التإلى جنب مع شركائنا في المعلنين والتجار، نستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات لمعرفة المزيد ح

 .تطبيق فايبر خصوصية في المعلومات أدناه. تشكل هذه السياسة جزًءا من  سياسة
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 االنسحاب  وكيفية بك الخاصة اللكتروني  االرتباط تعريف ملفات  اختيارات  .3
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 نستخدمها كيف :التتبع وتقنيات  اللكتروني  االرتباط تعريف ملفات  .1

) خدماتنا على  التتبع تقنيات  نستخدم الشركات، من  العديد مثل “ باسم فصاعدًا النقطة هذه من  إليها يشار االرتباط تعريف ملفات  ا  ملفات  الويب، المحلي، التخزين  ملفات  ذلك في  بما (”cookies“ او  ”

أدناه معرف كما اللكترونية والعالمات  المؤقت  التخزين  ذاكرة ومتصفحات  المضمنة النصوص لجيف، . 

التف وعرض بك الخاصة الدخول  تسجيل حالة تذكر خالل من  ، المثال سبيل على  ، النترنت  عبر تجربتك ولتعزيز األغراض من  متنوعة لمجموعة التتبع وتقنيات  االرتباط تعريف ملفات  نستخدم قد

 .الخدمات  إلى  الحقًا عودتك عند محفوظة لتظل ، لخدماتنا سابق استخدام من  ضيالت 

 (.المتصفح  تغلق أن  حتى  فقط تستمر) مؤقتة أو  (بحذفها تقوم حتى  بك الخاص الكمبيوتر جهاز على  تظل) ثابتة التتبع تقنيات  تكون  أن  يمكن  .المستمر والتتبع  الزيارة تتبع تقنيات  نستخدم نحن 
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https://www.viber.com/ar/business/
http://www.viber.com/
http://www.forbusiness.viber.com/
https://www.viber.com/ar/terms/viber-privacy-policy/
https://www.viber.com/ar/terms/viber-privacy-policy/
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#other
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#tracking
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#choices
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#services
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#definitions
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#social
https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#social


 ملفات  في  التحكم يتم أن  أو  الخدمات  وتحسين  لتقديم قبلنا من  فيها والتحكم األول الطرف ارتباط تعريف ملفات  استخدام يتم حيث  .ثالثة ألطراف والتابعة األولى  االرتباط تعريف ملفات  أيًضا نستخدم

 .والتحليالت  الدعاية لغرض ذلك يكون  ما وغالبًا ثالثة أطراف قبل من  الخارجية  للجهات  االرتباط تعريف

 :االرتباط تعريف ملفات  من  التالية الفئات  خدماتنا تستخدم ، الخصوص وجه على 

– 

كال) األمان  وتحسين  ، االحتيالي  النشاط لمنع نستخدمها قد .التحديد  وجه على  طلبتها التي  والميزات  الخدمات  لتوفير الالزمة االرتباط تعريف ملفات  وهي  :للغاية الضرورية االرتباط تعريف ملفات  –

 .للغاية الضرورية االرتباط تعريف ملفات  على  موافقتك على  بالحصول مطالبين  لسنا .التسوق وظائف من  باالستفادة لك السماح أو   النظام لدارة أو  (األلماني  القانون  بموجب  ينطبق ال هما

– 

 ملفات  استخدام يمكن  .المقدم المحتوى لتحسين  التحليلية ممارساتنا من  كجزء ذلك في  بما ، خدماتنا أداء لتقييم االرتباط تعريف ملفات  نستخدم قد :باألداء المتعلقة االرتباط تعريف وملفات  التحليالت  –

 . األمان  وتحسين  االحتيالي  النشاط لمنع هذه االرتباط تعريف

– 

بالن أكبر باهتمام تحظى  قد التي  الميزات  تحديد في  تساعدنا جديدًا، زائًرا كنت  إذا أو  قبل من  الخدمات  زرت  قد كنت  إذا ما المثال سبيل  على  نستخدمها قد :بالوظائف المتعلقة االرتباط تعريف ملفات  –

 . المستخدم واجهة وعناصر اللكترونية مواقعنا على  المرتبطة الصور أو  الفيديو  مقاطع بعض بعرض للسماح الثالث  الطرف ارتباط تعريف ملفات  تعمل أن  يمكن  .لك سبة

– 

مح أو  إعالناتنا أو  تطبيقنا مع  تفاعلك كيفية على  بناءً  الخارجية الجهات  ومواقع خدماتنا في  باهتماماتك الصلة ذو  العالنات، ذلك في بما المحتوى، لتقديم نستخدمها قد :باالستهداف المتعلقة التقنيات  –

ت بتنزيل تقوم عندما .فقط الفريدة المعرفات  على  بناءً  بذلك نقوم لكننا ، التسويقية وجهودهم جهودنا لتحسين  ، ثالثة أطراف مع بك الخاصة النشاط بيانات  نشارك قد ،  هذه التتبع تقنيات  باستخدام .توانا

استخدا  حول المعلومات  من  مزيدًا  حددنا لقد .اآلن  الخدمة هذه تستخدم بأنك ، جهازك على  موضوعة ارتباط تعريف ملف بالفعل لديهم الذين  لدينا العالن  شركاء ننصح  قد ، المكتب  لسطح  فايبر طبيق

 .أدناه العالنات  شبكة شركاء قبل من  االرتباط تعريف ملفات  م

 ملفات  وتعطيل الموضوعة االرتباط تعريف ملفات  حذف طريق عن  وقت  أي في  موافقتك سحب  يمكنك .والمعالجة التتبع وتقنيات  االرتباط  تعريف ملفات  استخدام على  توافق فإنك ، خدماتنا باستخدام

استخدام حول المعلومات  من لمزيد .اللكتروني  موقعنا على  إليكم المقدمة بنا الخاصة االرتباط ملفات  إعدادات  لوحة عبر أو  المحمول جهازك على  العدادات  تغيير أو  متصفحك في  االرتباط تعريف

ال تقنيات  أنواع عن  تفاصيل على  الحصول يمكنك هنا .االشتراك إلغاء وكيفية االرتباط تعريف ملفات  خيارات  راجع ، بك الخاصة االشتراك إلغاء وخيارات  التتبع وتقنيات االرتباط تعريف لملفات  نا

 . فايبر خدمات  في  المستخدمة تتبع

 العالنات في  شركائنا بواسطة التتبع وتقنيات  اللكتروني  االرتباط  تعريف ملفات  استخدام .2

وموفري خدمات العالن )مثل جوجل(،إلى جانب بعض البيانات الفنية حولك    يين الخارجيين مع شركائنا العالن  لتمكين العالنات المحدودة على خدمتنا ، قد نشارك معّرف إعالن ال يُنسب إليك

هم العالنيةنفسهم ووكاالتهم أو الجهات الخارجية التي تدير طلبات)اللغة المفضلة لديك، البلد، المدينة، العمر وبيانات الجهاز(. وهذا يشمل الشركاء الذين يديرون مواضعنا العالنية وكذلك المعلنون أ . 

https://www.viber.com/ar/terms/cookies-and-tracking/#choices


العال  معرف ربط يمكن  أنه يعني  هذا .العالنات  استهداف شرائح  لنشاء استخدامها يمكن  والتي  ، للقانون  وفقًا بها موثوق خارجية جهات  من  بك الخاص العالن  معرف حول بيانات  أيًضا نتلقى  قد

الجهات  مواقع على  إعالناتنا يعرضون  أو  خدماتنا على  إعالنات  يعرضون  الذين  المحتوى موفري أو  العالنات  شبكات  تستخدم قد .إعالنية ألغراض معينة واهتمامات  بخصائص بجهازك الخاص ن 

معها  تفاعلت  التي  العالنات  بعرض المتعلقة المعلومات  وتتبع بك الخاص الجهاز أو  الويب  متصفح  خاص بشكل للتمييز األخرى التتبع تقنيات  أو  البكسل وحدات  أو  االرتباط تعريف ملفات  الخارجية 

. 

 .بها الخاصة الويب  مواقع شبكة  عبر بك الخاص الويب  متصفح  بأنشطة يتعلق فيما مستقل بشكل جمعتها التي  األخرى المعلومات  مع خدماتنا من  تجمعها التي  المعلومات  الشركات  هذه بعض تدمج  قد

الخ البيانات  موضوع حول مباشرة التأكد يمكنك .الشخصية بالبيانات  المتعلقة ممارساتها عن  مسؤولة وهي  ، بها الخاصة الخصوصية سياسات  بموجب  وتستخدمها المعلومات  هذه الشركات  هذه تجمع

 . معهم بك اصة

 .هناك التوجيهات  واتباع التالي  الويب  موقع على  ”الشبكة على  العالن  مبادرة“ إلى  االنتقال طريق عن  خارجية لجهات  التابعة الضافية العالنات  شبكات  في  االشتراك إلغاء يمكنك

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp – 

(  ب )  ٢٢٥٧٥ القسم بموجب  االشتراك إلغاء خيارات  تأثيرات  معرفة كاليفورنيا لسكان  يحق قد .هذه االنسحاب  خيارات  من  أي فعالية عن  مسؤولين  لسنا نحن 

أ  ، المثال سبيل على ) معينة ألغراض االستخدام بيانات  بجمع يسمح  سيظل لكنه ، المستهدفة العالنات  إيقاف هو  ، نجح  إذا ، االشتراك إلغاء تأثير سيكون  .والمهن  لألعمال كاليفورنيا قانون  من  (٧)

 (.للخدمات  الداخلي  والتشغيل والتحليل البحث  غراض

 . األوربية االقتصادية المنطقة لمستخدمي  IAB Europe والشفافية الموافقة عمل إطار سياسات  على  نشهد حن 

 االنسحاب  وكيفية بك الخاصة اللكتروني  االرتباط تعريف ملفات  اختيارات   .3

 .أدناه حقوقك ممارسة يمكنك كيف أوضحنا وقد االرتباط تعريف ملفات  استخدام ستقبل كنت  إذا فيما االختيار حرية لديك

 HTTP)  االرتباط تعريف ملفات  لقبول البداية في  المتصفحات  معظم إعداد يتم
cookies.) و الجديدة االرتباط تعريف بملفات إشعار تلقي  وكيفية ، الجديدة االرتباط تعريف ملفات  قبول إيقاف بكيفية المتصفحات  معظم في  القوائم شريط في  الموجودة ”المساعدة“ ميزة ستخبرك

 : التالية المراجع زيارة يمكنك المعلومات  من  لمزيد .الموجودة االرتباط تعريف ملفات  تعطيل كيفية

http://www.networkadvertising.org/choices /   وwww.allaboutcookies.org/manage-cookies / 

 موقعنا  على  االرتباط تعريف ملفات  شعار في  الموجودة ”االرتباط تعريف ملفات  إعدادات “ خالل من  الويب  على  االرتباط تعريف ملفات  قول عدم أيًضا يمكنك

 (.المساعدة قسم في غالبًا) المتصفح  نوع لمعرفة .باستخدامه تقوم الذي متصفحك على  المحلي  التخزين  في  التحكم يعتمد

 . صحيح  بشكل الخدمات  أجزاء بعض تعمل ال وقد خدماتنا ميزات  جميع من  الكاملة االستفادة من  تتمكن  ال قد ، المحلي  والتخزين  االرتباط تعريف ملفات  بدون  أنه مالحظة يرجى 

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/


 . خدماتنا زيارة عند أخرى مرة إعالنات  ترى لن  أنك يعني  ال التتبع وتقنيات  االرتباط تعريف ملفات  رفض أن  مالحظة يرجى 

 . المحمول جهازك على  العدادات  شاشة من  ، Adjust طريق عن  التتبع ذلك في  بما ، المحمولة األجهزة لتطبيقات  التحليالت  تعطيل أيًضا يمكنك

العالن“ وحدد  غووغل إعدادات  تطبيق افتح  األندرويد، نظام على  :المحمول لجهازك الرشادات  هذه اتباع يرجى  ، المحمولة األجهزة على  االهتمامات  إلى  المستندة العالنات  في  االشتراك للغاء

 ، المعرف هذا باستخدام العالنات  تتبع تقييد حول المزيد لمعرفة (.أبل) إعالنات  معّرف استخدم ، فوق وما (6 إس يو  األي) بنظام تعمل التي  (إس يو  األي) أجهزة على  العدادات  في  للتحكم  “.ات 

خصو إعدادات  في  ”والموقع االهتمامات  على  القائمة بالعالنات  السماح“ إعداد تشغيل إيقاف أيًضا يمكنك ، األوروبية االقتصادية المنطقة لمستخدمي  بالنسبة .جهازك على  العدادات  قائمة بزيارة قم

 . الخارجيين  المعلنين  مع بك الخاص الفريد المعرف نشارك لن  الحالة هذه وفي  –فايبر صية

 .جهازك إعدادات  استخدام يمكنك ، تطبيقاتنا استخدام عند الموقع تتبع في  االشتراك للغاء

 ٤– فايبر خدمات  في  المستخدمة التتبع وتقنيات  اللكتروني   االرتباط تعريف ملفات 

 .استخدامها وأغراض نستخدمها التي  الفردية االرتباط تعريف ملفات  تفاصيل التالية الجداول توضح 

ب صلتها حيث  من  بهم الخاصة الخصوصية وممارسات  الخارجية الجهات  مواقع عن  مسؤولين  لسنا نحن  .تحديثه أو  بصيانته ملزمين  لسنا ولكننا ، ألمانيا خارج المستخدمين  لجميع أدناه المخطط نقدم

ويمك ، وممارساتها سياساتها عن  معلومات  على  الحصول يمكنك بأنه إشعارات  قدمت  قد خدماتنا عبر منك معلومات  تجمع التي  الجهات  هي  التالية الخارجية الجهات  .التتبع أنشطة في  االشتراك إلغاء

 : التالي  النحو  على  أنشطتها بعض في  االشتراك إلغاء نك

 (:كمبيوتر وجهاز جوال)  الجوال الهاتف تطبيقات  على  نستخدمها التي  االرتباط تعريف ملفات 

 اختيارات الخصوصية  استخدام تقنيات التتبع  لمزيد من المعلومات  الخدمة  الطرف 

Google Ad 
Manager 

/https://developers.google.com الدعاية 

admob/android/quick-

start#import_the_mobile_ads_

sdk  

  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم

https://policies.google.com/privacy 

 :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

https://myaccount.google.com/data-and-personalization 

  

Appnexus  الدعاية https://www.appnexus.com/  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم 

 https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy, https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy 

 :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy 

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://developers.google.com/admob/android/quick-start#import_the_mobile_ads_sdk
https://developers.google.com/admob/android/quick-start#import_the_mobile_ads_sdk
https://developers.google.com/admob/android/quick-start#import_the_mobile_ads_sdk
https://developers.google.com/admob/android/quick-start#import_the_mobile_ads_sdk
https://policies.google.com/privacy
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
https://www.appnexus.com/
https://www.appnexus.com/corporate-privacy-policy
https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/


MyTarget  الدعاية https://target.my.com/  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم 

 https://legal.my.com/us/mytarget/privacy/  وhttps://legal.my.com/us/general/cookie/ 

تفضل بزيارةللغاء االشتراك،  : 

 https://target.my.com/partners/help/updating-mytarget-integration-gdpr-compliant/ 

Yandex Mobile 
Ads 

https://tech.yandex.com/mobil الدعاية 

e-ads/ 

 :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم

https://tech.yandex.com/mobile-ads/doc/android/quick-start/gdpr-about-docpage/ 

  :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

https://yandex.com/support/browser/personal-data-protection/cookies.html#del-cookie 

Rakuten 
Marketing 

https://rakutenadvertising.com الدعاية 

/ 

الطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلىل نعم :  

https://rakutenadvertising.com/legal-notices/cookie-policy/ 

لغاء االشتراك، تفضل بزيارةل :  

https://optout.networkadvertising.org/?c=1 

VK SDK 
(Connect/Login) 

التحويل،  

األدوات،  

 اجتماعي 

https://vk.com/dev  https://vk.com/privacy?eu=1 لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى: نعم 

 

 https://vk.com/privacy/cookies للغاء االشتراك، تفضل بزيارة:

 

Google 
Analytics 

لعرض 

العالنات  

والتفضيالت  

وتحليلها من  

خالل 

 المتصفح 

يتم إنشاء المعلومات لفهم كيفية تحسين  

 .الموقع بشكل أفضل

تحديد المستخدم عند عودته إلى متجر  

 .مواقع ويب معين

عنوان يكون  IP   الخاص بك مجهول

المصدر عن طريق إزالة الثمانية األخيرة 

 .قبل حفظه IP من عنوان

http://support.google.com/an
alytics/bin/answer.py?hl=en&
topic=2611283&answer=270
0409 

  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ 

  

  :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

https://target.my.com/
https://legal.my.com/us/mytarget/privacy/
https://legal.my.com/us/general/cookie/
https://target.my.com/partners/help/updating-mytarget-integration-gdpr-compliant/
https://tech.yandex.com/mobile-ads/
https://tech.yandex.com/mobile-ads/
https://tech.yandex.com/mobile-ads/doc/android/quick-start/gdpr-about-docpage/
https://yandex.com/support/browser/personal-data-protection/cookies.html#del-cookie
https://rakutenadvertising.com/
https://rakutenadvertising.com/
https://rakutenadvertising.com/legal-notices/cookie-policy/
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://vk.com/dev
https://vk.com/privacy?eu=1
https://vk.com/privacy/cookies
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;amp;topic=2611283&amp;amp;answer=2700409
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;amp;topic=2611283&amp;amp;answer=2700409
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;amp;topic=2611283&amp;amp;answer=2700409
http://support.google.com/analytics/bin/answer.py?hl=en&amp;amp;topic=2611283&amp;amp;answer=2700409
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Google Tag 
Manager 

الحاجيات ،  

إدارة  

 العالمات 

http://www.google.com/tagma

nager/ 

http://www.google.com/intl/
en/about/ 

  /http://www.google.com/policies/privacy نعم

 https://myaccount.google.com/data-and-personalizationi :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

Adjust   تثبيت

التطبيقات،  

في استخدام  

التطبيقات،  

وتتبع 

التحويل،  

ومنع  

 االحتيال 

https://www.adjust.com/terms/

privacy-policy/ 

  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم

 

https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/ 

 /https://www.adjust.com/opt-out :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

Firebase 
Analytics 

متتبع أداء  

 العالنات 
https://firebase.google.com/ الع على معلومات الخصوصية، انتقل إلىلالط نعم : 

 https://firebase.google.com/policies/analytics 

 :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

 https://policies.google.com/technologies/ads 

  

Crashlytics   متتبع أداء

 العالنات 
http://try.crashlytics.com/  :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم 

 https://www.termsfeed.com/blog/crashlytics-privacy-policy/#Information_Collected_By_Crashlytics 

 :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

 https://www.termsfeed.com/ccpa-opt-out/ 

  

Sentry   متتبع أداء

 العالنات 
https://sentry.io/welcome/ علومات الخصوصية وإلغاء االشتراك، انتقل إلىلالطالع على م نعم  : 

 https://sentry.io/privacy/ 

Mixpanel  تحليالت

 التطبيق 
https://mixpanel.com/  لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى  نعم 

: https://mixpanel.com/privacy/ 

 https://mixpanel.com/optout :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

Unbounce  تتبع

الصفحات 

 التسويقية 

https://unbounce.com/privacy/   :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم 

https://unbounce.com/privacy/ 

http://www.google.com/tagmanager/http:/www.google.com/intl/en/about/
http://www.google.com/tagmanager/http:/www.google.com/intl/en/about/
http://www.google.com/intl/en/about/
http://www.google.com/intl/en/about/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
https://myaccount.google.com/data-and-personalization
http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy/
https://www.adjust.com/terms/privacy-policy
https://www.adjust.com/opt-out/
https://firebase.google.com/
https://firebase.google.com/policies/analytics
https://policies.google.com/technologies/ads
http://try.crashlytics.com/
https://www.termsfeed.com/blog/crashlytics-privacy-policy/#Information_Collected_By_Crashlytics
https://www.termsfeed.com/ccpa-opt-out/
https://sentry.io/welcome/
https://sentry.io/privacy/
https://mixpanel.com/
https://mixpanel.com/privacy/
https://mixpanel.com/optout
https://unbounce.com/privacy/
https://unbounce.com/privacy/


 :للغاء االشتراك، أرسل بريداً إلكترونياً إلى

unsubscribe@unbounce.com 

Braze (Appboy)   في استخدام

التطبيق،  

تتبع 

 التحويل 

https://www.braze.com/privac

y/ 

 :لالطالع على معلومات الخصوصية وإلغاء االشتراك، انتقل إلى نعم

https://www.braze.com/preferences/#cookie-consent-tool 

Survey Monkey  االستبيانات https://www.surveymonkey.co

m/mp/legal/cookies/  

 :لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى نعم

https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-basics/ 

 :للغاء االشتراك، تفضل بزيارة

 https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-do-I-enable-cookies-on-my-computer 

Twitter   استحواذ

المستخدم،  

 التحويل 

https://twitter.com/en/privacy  Yes لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى: 

https://twitter.com/en/privacyللغاء االشتراك، تفضل بزيارة: 

 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 

Google Ads   استحواذ

المستخدم،  

 التحويل 

https://policies.google.com/tech

nologies/ads?hl=en-US  

Yes  لالطالع على معلومات الخصوصية، انتقل إلى 

https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infochoices للغاء االشتراك، تفضل بزيار 

 :ة

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US 

  ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها على موقعنا الرئيسي 
 

(www.viber.com) 
 

 
 

 الحياة فترة الثالث  الطرف/األول  الطرف المصدر االرتباط تعريف ملفات  اسم االرتباط تعريف ملفات  نوع
 

 سنة األول  الطرف OptanonAlertBoxClosed OneTrust االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 مسمى  غير أجل إلى  األول  الطرف OptanonConsent OneTrust االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 شهر  األول  الطرف eupubconsent IAB Europe االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 جلسة  األول  الطرف RT Akamai االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 شهر  الثالث  الطرف cfduid OneTrust__ االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

mailto:unsubscribe@unbounce.com
https://www.braze.com/privacy/
https://www.braze.com/privacy/
https://www.braze.com/preferences/#cookie-consent-tool
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/cookies/#:~:text=Cookies%20are%20small%20bits%20of,what%20we%20use%20it%20for
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/cookies/#:~:text=Cookies%20are%20small%20bits%20of,what%20we%20use%20it%20for
https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-basics/
https://help.surveymonkey.com/articles/en_US/kb/How-do-I-enable-cookies-on-my-computer
https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US
https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infochoices
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en-US
http://www.viber.com/


 يوم  الثالث  الطرف JSESSIONID nr-data.net االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 ثوان بضع الثالث  الطرف cfduid cookielaw.org__ االرتباط  تعريف ملفات  إلى  بشدة يحتاج
 

 سنتان األول  الطرف referrer04_002 Viber.com أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 ثوان بضع الثالث  الطرف referrer04_002 comeet.co أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 ثوان بضع األول  الطرف gid Viber.com_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 يوم  األول  الطرف gat_UA- viber.com_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 سنة األول  الطرف ga viber.com_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 سنة الثالث  الطرف gat comeet.co_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 ثوان بضع الثالث  الطرف gat comeet.co_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 جلسة  الثالث  الطرف gid comeet.co_ أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 أيام 6 الثالث  الطرف visid_incap_ comeet.co أداء/تحليلية ارتباط تعريف ملفات 
 

 سنة األول  الطرف pll_language www.viber.com وظيفية  االرتباط تعريف ملفات 
 

 ثوان بضع الثالث  الطرف GPS youtube.com االرتباط تعريف ملفات  استهداف
 

 جلسة  الثالث  الطرف YSC youtube.com االرتباط تعريف ملفات  استهداف
 

 أيام 6 الثالث  الطرف VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com االرتباط تعريف ملفات  استهداف
 

 سنة الثالث  الطرف IDE youtube.com االرتباط تعريف ملفات  استهداف
 

  االرتباط تعريف ملفات  استهداف
test_cookie      

doubleclick.net ثوان بضع الثالث  الطرف 
 

 :(www.forbusiness.viber.com) الخاص بنا (B2B) ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها على موقع معامالت الشركات 

 فترة الحياة الطرف األول/الطرف الثالث  المصدر  اسم ملفات تعريف االرتباط  نوع ملفات تعريف االرتباط 

يوم 365 الطرف األول  OptanonAlertBoxClosed www.forbusiness.viber.com يحتاج بشدة إلى ملفات تعريف االرتباط   

يوم 365 الطرف األول  OptanonConsent www.forbusiness.viber.com يحتاج بشدة إلى ملفات تعريف االرتباط   

ملفات تعريف االرتباط يحتاج بشدة إلى   __cfduid hsforms.com (Hubspot)  يوم 30 الطرف الثالث  

يوم 30 الطرف الثالث  cfduid hsforms.net (Hubspot)__ يحتاج بشدة إلى ملفات تعريف االرتباط   

يوم 730 الطرف األول  ga_DBCT3C7B6C Viber.com_ ملفات تعريف ارتباط تحليلية/أداء  

يوم 730 الطرف األول  ga viber.com_ ملفات تعريف ارتباط تحليلية/أداء  

يوم 180 الطرف الثالث  GRECAPTCHA Google.com_ استهداف ملفات تعريف االرتباط   

http://www.forbusiness.viber.com/


 

 : التعاريف .5

مج  خالل من  االرتباط تعريف ملفات  إنشاء يمكن  .الجهاز على  يوضع بيانات  ملف هو  (المحلي  التخزين  كائن  باسم أحيانًا إليه يشار)  االرتباط تعريف ملف

 : مثل “(المتصفح  ارتباط تعريف ملفات “ باسم أحيانًا إليه يشار) ، بالويب  المتعلقة والتقنيات  البروتوكوالت  من  متنوعة موعة

HTTP  و   HTML5 

 أي ولكن  ، لك بالنسبة مرئية غير الويب  إشارات  تكون  قد .خدماتنا ورسائل صفحات  في  ويب  برمجة كود أي أو  الصغيرة الرسومية الصور تضمين  يتم قد

 . ويب  كمنارة يعمل أن  يمكن  إلكتروني  بريد في  أو  صفحة في  إدراجه يتم آخر ويب  برمجة رمز أو  إلكترونية صورة

ً  معروفة  :باسم أيضا

GIF. 

ملفات تعريف االرتباط / 

التخزين 

 HTML5 المحلي 

 تي  اتش) االرتباط تعريف ملفات  عكس على  .االرتباط تعريف ملفات  وظيفة تشبه ، فريد معرف مع صغيرة رسومات  عن  عبارة الواضحة الجيف صور

  على  مرئي  غير بشكل الواضحة الجيف ملفات  تضمين  يتم ، بالمستخدم الخاص الكمبيوتر لجهاز الثابتة األقراص محرك على  تخزينها يتم التي  (بي  تي 

 . الويب  صفحات 

 إشارات الويب

Web Beacons 

جهاز على  مؤقتًا الرمز تنزيل يتم .عليها تنقر التي  الروابط مثل ، الخدمات  مع تفاعالتك معلومات  لجمع مصمم برمجة رمز  هو  المضمن  النصي  البرنامج 

 .ذلك بعد حذفه أو  تنشيطه إلغاء ويتم ، بالخدمات  اتصالك أثناء فقط نشًطا ويكون   خارجية لجهة تابع خدمة مزود أو  بنا الخاص الويب  خادم من  ك

 مضمن نصي  برنامج 

Embedded Script 

ت إذا .االلكتروني  الرابط عنوان  في  موجود مورد من  معين  لصدار الويب  خادم يعينه معتم معرف أنه المتصفحات  في  المؤقت  التخزين  ذاكرة ميزات  من 

ا  معرف أشكال من  كشكل الطريقة بهذه الكيان  عالمات  تُستخدم .ومختلفة جديدة كيان  عالمة تعيين  سيتم االلكتروني  الرابط عنوان  في  المورد محتوى غير

 :مثل  االرتباط تعريف ملفات  المستهلك يحظر عندما حتى  فريدة تتبع قيم إنشاء إلى  الكيان عالمة تتبع يؤدي قد .لجهاز

HTTP, Flash, HTML5 cookies 

ETag الكيان  عالمة = 

 الكيان  عالمة

ETag, or Entity 
Tag  

 معرف الجهاز الفريد  . لجهازك المخصصة والحروف  األرقام من  فريدة سلسلة

Unique Device ID 



وعناوين المعرفات، وطلبات العالن    يعتمد التتبع االحتمالي على جمع البيانات غير الشخصية المتعلقة بسمات الجهاز مثل نظام التشغيل ، وطرازه

شركات التي تقوم  وبيانات الموقع ، وإجراء استنتاجات إحصائية لربط أجهزة متعددة بمستخدم واحد. يتم تحقيقه من خالل خوارزميات الملكية المملوكة لل 

 بإجراء طباعة البصمة االحتمالية. الحظ أيًضا أن عناوين المعرفات في االتحاد األوروبي هي معلومات شخصية.

 البصمات االحتمالية

Probabilistic 
Finger-printing 

الهواتف الذكية واألجهزة األخرى مع معلومات تسجيل  يمكن إنشاء الرسوم البيانية للجهاز من خالل الجمع بين البيانات غير الشخصية المتعلقة باستخدام

 الدخول الشخصية لتتبع التفاعالت مع المحتوى عبر أجهزة متعددة.

 الرسم البياني للجهاز

Device Graph 

على سبيل المثال ، عندما   رأس المعرف الفريد: هي معلومات العنوان المصاحبة لطلبات النترنت المرسلة عبر الشبكة الالسلكية لمزود خدمة النترنت.

تضمن المعلومات يكتب أحد العمالء عنوان الويب الخاص ببائع التجزئة على الهاتف ، ينتقل الطلب عبر الشبكة ويتم تسليمه إلى موقع ويب بائع التجزئة. ت

ة لعرض الموقع على الهاتف. يتم تضمين هذه  المضمنة في هذا الطلب أشياء مثل: نوع الجهاز وحجم الشاشة حتى يعرف موقع بائع التجزئة أفضل طريق

 المعلومات واستخدامها كطريقة مجهولة للمعلنين حتى يتمكنوا من تحديد أن المستخدم جزء من مجموعة يحاول معلن خارجي الوصول إليها.

نقوم بتغيير رأس المعرف الفريد بشكل  من المهم مالحظة أن رأس المعرف الفريد هو معرف مؤقت مجهول متضمن مع حركة مرور الويب غير المشفرة. 

 منتظم لحماية خصوصية عمالئنا. ال نستخدمه لجمع معلومات تصفح الويب. 

 رأس المعرف الفريد 

Unique Identifier 
Header (UIDH) 

  

 االجتماعية  الضافات  .6

االر تعريف ملفات  بيانات  متصفحك يرسل .الموقع على  المستخدمة االجتماعية الضافية البرامج  االجتماعي  التواصل شبكات  تستضيف كما .موقعنا على  االجتماعية الضافية البرامج  أيًضا نستخدم

التواص شبكة في  تسجيلك حالة وفي  .للموقع استخدامك حول معلومات  على  البيانات  هذه تحتوي .متصفحك داخل الصلة ذي االجتماعي  الضافي  البرنامج  تحميل عند اجتماعية وسائط شبكة إلى  تباط

ا  الجدول راجع لها، المقابلة االجتماعية الضافية والبرامج  االجتماعي  التواصل شبكات  حول المزيد ولمعرفة .االجتماعي  التواصل شبكة في  بالفعل المخزنة ببياناتك البيانات  ربط سيتم االجتماعي، ل

 . التتبع وتقنيات  االرتباط تعريف ملفات  سياسة من  4 القسم في  لموجود

 بنا اتصل .7

االتص  أيًضا يمكنك أو  ،https://help.viber.com/ar/contact اللكتروني  البريد على  بنا االتصال يرجى  هذه، التتبع وتقنيات  االرتباط تعريف ملفات  بسياسة تتعلق استفسارات  ألي بالنسبة

 ,Viber Media S.à r.l., Attention: Privacy Policy Administrator, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg :عناية ،Viber Media S.à rl على  تابيًاك بنا ال
Grand Duchy of Luxembourg . 

 . ستسود التي  هي  النجليزية النسخة فإن  اختالفات، أي وجود حالة في  أنه على  توافق فإنك النجليزية، اللغة غير أخرى لغة بأي السياسة هذه قراءة حالة في 

 2021 لفايبر االرتباط تعريف ملفات  سياسة 2021 الحالية االرتباط تعريف ملفات  سياسة

https://help.viber.com/ar/contact
https://www.staging.viber.com/app/uploads/Viber-Cookies-Policy-May-2021.pdf
https://www.staging.viber.com/app/uploads/Viber-Cookies-Policy-May-2021.pdf


 2019 لفايبر االرتباط تعريف ملفات  سياسة 2019 السابقة االرتباط تعريف ملفات  سياسة

 2018 لفايبر االرتباط تعريف ملفات  سياسة 2018 السابقة االرتباط تعريف ملفات  سياسة

   2016 لفايبر االرتباط فتعري ملفات  سياسة 2016 السابقة االرتباط تعريف ملفات  سياسة

 

https://www.viber.com/app/uploads/Cookies-Tracking-Technologies-Policy-Nov-2019-1.pdf
https://www.viber.com/app/uploads/Cookies-Tracking-Technologies-Policy-Nov-2019-1.pdf
https://www.viber.com/app/uploads/Cookies-and-Tracking-Policy-2018.pdf
https://www.viber.com/app/uploads/Cookies-and-Tracking-Policy-2018.pdf
https://www.viber.com/app/uploads/vibercoockies2016-1.pdf
https://www.viber.com/app/uploads/vibercoockies2016-1.pdf

