
 مقدمة
موقعه اإللكتروني في ملفات تعر�ف االرتباط والشـــــــــــــر�ات التا�عة له  )ش.م.ع(�ســـــــــــــتخدم بنك أبوظبي األول 

)www.bankfab.com المســــتخدمتجر�ة  وتحســــیناألداء  تطو�ربهدف  المتصــــلة �هالمواقع اإللكترونیة ) و .
 . الملفاتنقوم �استخدام هذه �یف التالیة سیاسة ملفات تعر�ف االرتباط  تشرح

 ما هي ملفات تعر�ف االرتباط؟ 
المســــتخدم أو  جهازملفات تعر�ف االرتباط هي ملفات نصــــیة �قوم الموقع اإللكتروني بتحمیلها وتخز�نها على 

لموقع اإللكتروني. ز�ارة اواألجهزة اللوحیة) عند أاألجهزة األخرى المتصـــــلة �شـــــبكة اإلنترنت (الهاتف المتحرك 
االرتباط الموقع في التعرف على جهاز المســـــــــــــتخدم في المرة القادمة التي یزور فیها  تســـــــــــــاعد ملفات تعر�ف

 الموقع. 
 

معدل  وقیاسالمســـــــــــــتخدم، حفظ تفضـــــــــــــیالت مثل ملفات تعر�ف االرتباط ألغراض متعددة اســـــــــــــتخدام �مكن 
معظم ملفات تعر�ف االرتباط �جمع معلومات ال تقوم �شـــــــكل عام.  المســـــــتخدماالســـــــتخدام، وتحســـــــین تجر�ة 

، أو �یفیة الجغرافيموقع الذلك �جمع معلومات عامة مثل  بدًأل منالتعر�ف الشــــــــخصــــــــیة للمســــــــتخدم، وتقوم 
 واستخدامه له.  ،وصول المستخدم إلى الموقع

 
 ما نوع ملفات تعر�ف االرتباط التي �ستخدمها بنك أبوظبي األول؟ 

بثالث مهام رئیسیة هي:  في بنك أبوظبي األول تعر�ف االرتباط�شكل عام، تقوم ملفات 
 

 تمكین مواقعنا اإللكترونیة من العمل �الشكل االمثل •
نســــــتخدم ملفات  ســــــبیل المثال؛على لعمل مواقعنا اإللكترونیة.  أســــــاســــــیةتعتبر �عض ملفات تعر�ف االرتباط 

لمستخدم، أو من أجل تحدید الجغرافي لموقع التعر�ف االرتباط لضمان عرض الصفحة الصحیحة التي تالئم 
 و غیرها من المشاكل التقنیة في الموقع اإللكتروني. أ الروا�ط التي ال تعمل �شكل مناسب

 تحلیل سلو�یات مستخدم الموقع•
، وهو الموقع أداء ومراقبة اإللكترونیة، لمواقعنا زوارنا اســـــــتخدام �یفیة لتحلیل االرتباط تعر�ف ملفات نســـــــتخدم

والتصــــــمیم  المحتوى  أن �كون ضــــــمان  خالل من الجودة اســــــتخدام عالیة تجر�ة توفیر هذا لنا تیحاألمر الذي ی



لتحدید نســــــــتخدم ملفات تعر�ف االرتباط  یًا للمســــــــتخدمین. على ســــــــبیل المثال؛العام للموقع مناســــــــبًا ومرضــــــــ
 المعلومات التي یرغب الزوار �الحصول علیها. التي ال توفر  الصفحاتالصفحات والروا�ط األكثر شعبیة، أو 

 
  المستخدمتحسین وتخصیص تجر�ة  •

، ولتخصــــیص المحتوى یزورها المســــتخدمصــــفحات الو�ب التي  تطو�رتســــتخدم ملفات تعر�ف االرتباط بهدف 
 .لمتطلبات �ل مستخدماستنادًا إلى فهمنا  وذلك الرقمیة قنواتنامختلف  في للمستخدمیننقوم �عرضه الذي 

 
 كیف تقوم بتعطیل ملفات تعر�ف االرتباط؟ 

هذه  تعطیلقررت  في حالأو رفضــــــــــها. من حیث إمكانیة قبولها ملفات تعر�ف االرتباط و�دارة �مكنك التحكم 
 . �الشكل األمثلعلى موقعنا اإللكتروني لن تعمل المتاحة الملفات، فإن �عض المزا�ا والخدمات 

 
 ملفات تعر�ف االرتباط،: �مكنك اتخاذ الخطوات التالیة في حال رغبتك بتعطیل

ر األم ،ملفات تعر�ف االرتباط اســـــتقبالعند  تنبیهإشـــــعارات �حیث تصـــــلك تغییر إعدادات متصـــــفح اإلنترنت  •
 الذي �مكنك من اتخاذ القرار �الموافقة على هذه الملفات أو رفضها. أو، 

 ملفات تعر�ف االرتباط �شكل تلقائي.  یرفضتغییر إعدادات متصفح اإلنترنت �حیث  •
 

طالع على سیاسة الخصوصیة من االللمز�د من المعلومات حول �یفیة التعامل مع بیاناتك الشخصیة، یرجى 
 . الرا�طخالل 

 
 

https://www.bankfab.com/ar-ae/privacy-policy

