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 ملفات تعريف االرتباط لدى بنك أبوظبي األول
إ عددددداُُّّ(بعدددددظُّأبددددد .م ُّ    )ُّ بعدددددظُّأبددددد .م ُّ    ُّ      فددددد أساسدددددا ُّملددددد ُّامددددد ُّ  ددددد  ُّ ددددد ُّحمايدددددئُّامومعددددداُّ  ع   دددددات  ُُُّّتعددددد  ُّ

،ُّسدددد  نُّأ عددددانُّ اا تددددظُّ   قععدددداُّ رمل ب  نددددئُّ ددددتُّأبدددد ُّتخسددددنتُّت بكددددئُّ ممسدددد م  ُّ مما ددددئُّ ددددظُّفدددد  سدددد م  ُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّ
ُّم م قعُّ رمل ب   ُّأ ُّاع ُّ اا  تظُّ مم لب ةُّم  

ُّ
 المواقع اإللكترونية تعمل على نحٍو أفضلملفات تعريف االرتباط تجعل 

ُّإمل ب  دددد خدددداو ُّ  قددددعُُّّاددددتُّ بادددد  ممددددا ُّ ددددظُُّّ مخاسدددد  ا دددداُّب ددددا ُُّّتمدددد   ُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّةدددد ُّ  تددددااُّ  ددددنئُّ دددد نبةُّ
 خنددددددد ُّتسددددددداا ُّت دددددددظُّ ممع   دددددددااُُّّم شدددددددب اا،بُّ ع   دددددددااُّ تنددددددد ةُّتددددددد ف  ُّ ةددددددد ُُّّادددددددتُّ باددددددد ُّ سدددددددام ُّ ممباددددددد ُّ رمل ب  ددددددد  أحنا دددددددا ُّأ ُّ

ُّا  دددددد ة ُّإ  ُّ  ُّسدددددد  مئسددددددب ُّ أ  ددددددبُّأُّ مم قددددددعُّ رمل ب  دددددد بنعددددددظُّ كددددددنتُُّّت عدددددد ُّ م تاادددددد   تددددددااُّتعبادددددد ُّ   تمددددددا ُُّّ مشددددددب ااُّ دددددددب  
 ظدددددب  ُّمعددددد  ُّ  ددددددب   ُّ تددددد فنبُّ م قددددد ُُّّأ  دددددبُّ تدددددانة ُّ رمل ب  ددددد ُّ سددددد م   ا ُّأ ددددد ُّيمسعدددددظُّ سددددد م   ُّ مم قدددددعُُّّيععددددد ُّ مدددددظُّمدددددظ، امعسدددددمئُّ

 ددددددتُّح دددددد مظُّا دددددداُّاُّت أ دددددد ُّ ُّ مدددددداُّأ  ددددددتدددددد   ُّ مم قددددددعُّ رمل ب  دددددد ُّفن ددددددافدددددد ُّ دددددد ُّ ددددددبةُّ م دددددد ُّتم ددددددظُُّّادددددداوةُّإوخددددددا ُّ م تا ددددددن ر
 ملنتندددددئُّتسددددداا  اُّفددددد ُّتخ نددددد ُّفدددددف ُّ  تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُُّّمعدددددا، امعسدددددمئُّأ ددددداُّ ُّتُّبعدددددظُّأبددددد .م ُّ       سدددددمُّمدددددظُّ ددددد ممع   دددددااُّ

  تدددددااُّتعباددددد ُّقمددددد  ُّ خ ندددددا ُُّّتسددددد دنعبدددددب نُّتخسدددددنعاا ُّ  سدددددعاُّمعددددداُّإح ددددداُُّّ رمل ب  ندددددئُّامومعددددداُّ دددددعُّ   قععدددددا م ددددد ُّ  تااددددد ُّب ددددداُّ
ُّ ا    س تاوةُّتخ ن ُّ تُُّّ مظيمععظُّأ ُّ فض ا ُّ ق ُُُّّّ   تما  ُّ  رمل ب   ُّ تُّ مم قعُُّّ شس  

 مواقعنا اإللكترونية فينستخدم ثالثة أنواع من ملفات تعريف االرتباط نحن 
ُّ.ا  ُّحذف اُّ ع ُّ  ُّ اا ةخا ئُّ ام  سئ،ُّ ُّ  تااُّتعبا ُّ  تما ُّ •
ُّ.مم  قععاُّ رمل ب  نئُّا   ة اا  اُّ،ُّ تم اُّقاممئ ُّخو ُّو ممئ  تما ُّ  تااُّتعبا ُُّّ •
 يس م   اُّشب اؤ اُّ م  ا ا  ُّ ممع م    ُّ،ُّ ةذهُّ مدبفُّ م ام  تُّ  تااُّتعبا ُّ  تما ُّ •

ُّغنبُّ ب  ي ُّ آلخب  عضُّ  تااُّتعبا ُّ   تما ُّةذهُّ ب  ائُّ كعض ا
 

 :األساسيةبعض ملفات تعريف االرتباط 
 م  سدددددئ"ُّفددددد ُّ ددددد ُُّّخدددددو " اُّاددددد  ُّ سددددد م    ُّ سددددد م   ُّ   قععددددداُّ رمل ب  ندددددئ ُُّّم مسنععددددداُّ دددددتُّأساسدددددنئ عدددددضُّ  تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُّ

ا ددددداُّب ددددددا ُّإ  دددددداُّغندددددبُّ م  ددددددئُّ  او تددددددظُّم م قدددددعُّ رمل ب  ددددد  ُّ ددددد ُّتع  ددددد ُّ ددددددوحن  اُّاعددددد ُّتددددد   ُّفن دددددداُّ مم قدددددعُّ رمل ب  دددددد ُّ دددددبةُّ
فددددد ُّ   دددددتخظُُّّادددددتُّ باددددد حدددددذف اُّ ا ددددداُّأيُّحدددددا ُّفدددددف ُّ ف سا دددددظُّ ممدددددا ُّ دددددظُّ  ُّتخ ددددد يُّا ددددداُّأيُّبنا دددددااُّشم دددددنئ ُُّّ مخاسددددد  

  ادددد ُّ ددددتُّم خ دددد  ُّا دددداُُّّ   قععدددداُّ رمل ب  نددددئإبب ؤةدددداُّفدددد ُّ  م دددد ُّيمسعددددظُّ مم ددددا ُّ ددددتُُّّةددددذ ُّسددددنخ  ُُّّغنددددبُّأ ،ُّحددددا ُّ غم ددددظُّفدددد ُّ مددددظ
ُّ About cookies  قعُُّّ بباُّ اا ة مم  تحُّ مما ُّ ظ،ُّ نتنئُّتعدن ُّ  تااُّتعبا ُّ   تما ُّف ُُّّح   ممع   ااُُّّ

ُّ
ُّ اممئُّ م تااُّتعبا ُّ   تما ُّ  ساسنئُّ  نفُّ س م   ا:مفنماُّ   ُُّّ عبض

  تددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددد ُّ   تمدددددددددددددددا ُّ
ُّ مما ئُّ ام  سئ

عددددددظُّ ددددددتُّ ةدددددد ُّ ُّ مددددددظ   ددددددا ُّ،ُّ رمل ب  نددددددئُّ  ساسددددددنئُّا دددددداُّ   قععدددددداُّ مم ددددددا  عددددددضُُّّإبددددددب نتمس 
أ ُّم ددددداُّو    ُّ سددددداا   ُّفددددد ُّ ُّ مددددداُُّّ دددددامعا  دددددئ ُّم  ح تدددددااُّب تا دددددن ُّتسددددد ن ُّ مددددد خ  ُّم   سدددددئُّأ ُّ

ُّ مخاسددددددد  ا ددددددداُّ ةددددددد ُّ ُّتمددددددد   ُّ ر  ب ددددددد  ُّشدددددددمسئُّع ددددددد ُّ ممع   دددددددااُّامدددددددبُّمت  نددددددد ُّ مخابدددددددئُّ
ُّ مما ُّ ظ ُّ  سئُّ مم  تحمظُّم مما ُّ ظُّ تع   ُّ وحن  اُّاع ُّإ  ا
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  تددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددد ُّ   تمدددددددددددددددا ُّ
ُّ مما ئُّ ام  مع

 عددددب  فُّمدددتُّخددددو ُّ دا  دددئُّف م قددددع ُّ ادددا ةُّ مددد    ُّمُّا دددداُّ ددد  ُّتدددد  تب م عدددب فُّععددداُّ ددددتُّتمس ُّ ةددد ُّ
 عنعدددددئ،ُّ  دددددتُّ مدددددظُّتسددددد ن ُّ ع   دددددااُّت دددددتحُُّّ سددددد دنع،ُّ   ددددد  ُّ ددددد  ُّإ شددددداؤهُّ شدددددس ُّاشددددد  م 

  ممندددددددا  اُّ م ددددددد ُُّّتشددددددداة ةا نتندددددددئُّ  ددددددد مظُّإمددددددداُّ مم قدددددددعُّ  م دددددددتخااُّا ددددددداُّسدددددددمن ُّ مم دددددددا ُّ
 ممع   دددددداا،ُّ اددددددتُّ بادددددد ُّ  دددددد  اُّمم دددددد ُّت ددددددظُّ مم قددددددع ُُّّفدددددد تخدددددد وةاُّ  ممسددددددا ُّ مددددددذيُّتسدددددد ل ُّ
ُّ.يمسععاُّإبب نُّتخسنعااُّا اُّ   قععا

 م ددددددددتخئُُّّ  م تددددددددااواُّفدددددددد م خ ندددددددد ُّ سدددددددد م   ُّ م ددددددددتخئُُّّ"أ  عن شددددددددب" سدددددددد م  ُّبب ددددددددا  ُّإ عدددددددداُّ
 م اددددم" ُُّّ   قددددعُّ"  ددددا ن  ُاعددددبفُّ دددداُّسددددم ُّ اسدددد ُُّّ   قععددددا ُّفدددد ؤ دددداُّ  مدددددب ُّ م دددد ُّيسدددد ل اُّامو

 مشدددددب نُّفددددد ُّ مم قدددددعُُّّخدددددو ُّإبدددددب نُّام نددددداا ُّأيُّ ع   دددددااُّشم دددددنئُّت ددددد   اُّ ُّ سددددد   ُّ  خدددددتُّ
ُّفن  ُّأ ُّأيُّام نئُّأخب ُّ

ُّ
 :األساسيةبعض ملفات تعريف االرتباط غير 

تسدددداا  اُّفدددد ُّت ددددتنئُّ مبسددددام ُّأ ُّ مع  فددددذُّ م  ددددا انت،ُّ ةدددد ُّشددددب امعاُُّّبا ددددمادددداوة ُّ دددداُّ دددد  ُّتدددد فنبُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّةددددذهُّ ددددتُّ
 مدددددداُّأ عدددددداُّ ُّ   اُّ م دددددد ئُّ ددددددظمع   ددددددااُّ م دددددد ُّت مددددددظُّ م دددددد ُّمددددددن ُّم دددددداُّأةمنددددددئ،ُّ فدددددد ُّ م أ دددددد ُّ ددددددتُّأ عدددددداُّ ُّ بسدددددد ُّمددددددظُّإ ُّ م ممعم  ددددددئُّ

فنمددددداُّ  ددددد ُّقاممدددددئُّ م تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُُّّ عدددددبض غدددددب ضُّ م خ نددددد  ُُّّ  ساسدددددنئ سددددد م  ُّ عدددددضُّ  تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُّغندددددبُّ
ُّ نتنئُّ س م    ا:بنا ُُّّ عُّ  ساسنئغنبُّ

  تددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددد ُّ   تمدددددددددددددددا ُّ
ُّ ضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددم  مما دددددددددددددددددددددددددددددددددددددئُّ

ُّ  س   ان ا

م مسنععدددددددداُّ ددددددددتُّإ سددددددددا ُُّّ"سددددددددنبف ُّتنددددددددظ" ددددددددتُّقمدددددددد ُّشددددددددب امعاُّ م  ددددددددا انتُّ  دددددددد ُُّّةددددددددا دددددددد  ُّت فنبُّ
 فددددد ُّحدددددا ُّقم مدددددظُّمم دددددفُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُّةدددددذ ُّحددددد  ُّ   قععددددداُّإمددددداُّ معمدددددون ُُّّ  س   دددددان ا

ُّ سا  ا ُّأ ُّ فض  ُُّّأتمم  ُّق ُّ ع ُّإ ُّ  س   انُّإتما  تُُّيد مُّ عظُّف
وبددددددد ُّ"  تمدددددددا ُّ  تدددددددااُّتعباددددددد ُّ

ُّ"  ظ
ُّإاو ددددااُّشددددمسئ دددد  وُُّّ دددد  ُّت فنبةدددداُّب  سدددددئ دددد  ُّ سدددد م   ُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّةددددذه،ُّ م دددد ُّ

   قددددددعُُّّإاو اتعدددددداُّا دددددداُّشددددددمسئُّ    ب دددددد ُّ م دددددد ُّتعددددددبضُّفدددددد ُّ  ددددددبضُّخ  ددددددئُّمدددددد  عا، ر  ب دددددد ُّ
أخددددب  ُّقدددد ُّتخ دددد يُّ عددددضُّ ددددتخااُّ م اددددمُّ مما ددددئُّبعدددداُّا دددداُّ دددد  ُّإمل ب  نددددئُّتسدددداا  اُّفدددد ُّ

ت  اددددد ُّ مددددداُّيمسع ددددداُّ م دددددتخاا ُُّّت دددددظا ددددداُُّّ مدبا دددددئُّ م ددددد ُّ  تااددددد ُّب ددددداُّ ممسددددد م    ُّ عبفدددددئُّ
ُّ مع   ااُّح  ُّ م تاا  ُّ"وب ُّ  ظ"

  تددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددد ُّ   تمدددددددددددددددا ُّ
ُّ مما ئُّ ام س ا 

   قدددددعُّا ددددداُُّّتشددددداة ةافددددد ُّت دددددمن ُّ راو دددددااُّ م ددددد ُّتسددددداا  اُّ  تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُّةدددددذهُّ
 دددددددتُّخددددددو ُّف دددددد ُّ ددددددداُّ  نددددددبُّ ة ما دددددددظُّا دددددداُّ   قععددددددا،ُّ  ددددددد ُّ م ددددددتخااُّ م ددددددد ُُّّ م نددددددب،ُّ  مددددددظ

ت دددددد  ُّتشدددددداة ةا ُّ خددددددتُّ ُّ دددددد   ُّةددددددذهُّ ممع   ددددددااُّ ددددددعُّ ممع   ددددددااُّ مشم ددددددنئُّ  خددددددب ُّ م دددددد ُّ
ُّب ا ُُّّب   ا  ا

  تدددددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددددد ُّ  تمدددددددددددددددددا ُّ
addthis.comُّ

وُّ  تددددددااُّتعبادددددد ُّ   تمددددددا ُّةددددددذه،ُّ م دددددد ُّ  فبةدددددداُّتمس  عددددددظُّ  ددددددتُّمدددددد  عا،ُُّّ رشددددددا  اُّ ممببعنددددددئ دددددد   
ُّ س  مئ ُّ تخااُّ خ وة  عُّإشا ةُّ ببعنئُّا اُّ



 

 

Classified: Internal\ FAB Internal 

ُّآلخددددددددبُّإح دددددددان اُّب بدددددددد  ُّتسددددددد م  ُّوبدددددددد ُّفنبسددددددد ُّ ددددددددتُُّّإح ان اُّب ب ُّ  ةددددددد ُّامددددددددا ةُّادددددددتُّخ  ددددددددئُّحدددددددنت 
اددددتُّفُّا دددداُّ مدددد    ُّ مم لددددب اتُّم م قددددع ُّ ددددتُّ م عددددب ُّإح ددددان اُّ اددددمُّت دددد    اُّب بدددد ُّم مسنععدددداُّ

ُّاشدددددددد  م ،ُّ سددددددد دنعُّتسدددددددد ن ُّفُّ   ددددددد  ُّ م  ادددددددئُّ دددددددد  ُّإ شددددددداؤهُّ دا  دددددددئُّ عددددددددب ُُّّ باددددددد   شدددددددس  
إمدددددداُّ مم قددددددعُّ  م ددددددتخااُّ م دددددد ُّ ملنتنددددددئُّ م دددددد ُّ  دددددد  ُّب دددددداُُّّت ددددددتحُّ عنعددددددئ،ُّ  دددددد ع   ددددددااُّ 

ُّ  دددد ُّت ددددظ ددددتُّخددددو ُّ ُّ مم قددددع ُُّّفدددد   ممسددددا ُّ مددددذيُّتسدددد ل ُُّّتع  ن ددددا  ممنددددا  اُّ م دددد ُُّّتشدددداة ةا
ُّ.ع   اا،ُّيمسععاُّإبب نُّتخسنعااُّا اُّ   قععا مم

ُّ خ   ُّ ممنا ااُّ م  ُّت ُّبمع ا ب ب ُّ ذمظُّتخ تظُُّّ
 

 أو حظرها تعريف االرتباط  ملفاتقبول   بإمكانك
  تددددددااُّتعبادددددد ُّ   تمددددددا ُّ  ساسددددددنئُّ غنددددددبُُّّ دددددد ُّ ددددددتُّفف ددددددظُّت  فدددددد ُّا دددددداُّأ دددددد ُّيمسععدددددداُّ  ددددددعُّ رمل ب  نددددددئ،م  قععدددددداُّظُّم اسدددددد م   
ُّ.ا اُّب ا  ُّ  ساسنئ
م خ دددد  ُّا دددداُّ مم ادددد ُّ ددددتُّ ُّ   ددددتخظإادددد  و اُّإمل ب  دددد ُّاددددتُّ بادددد ُّحظددددبُّأيُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ  تمددددا ُّ ددددتُّأيُّ  قددددعُُّّ ف سا ددددظ

ُّ About cookiesُّ  قع بباُّ اا ةُُُّّّ   تخظ، نتنئُّتعدن ُّ  تااُّتعبا ُّ   تما ُّف ُّ ممع   ااُّ شأ ُّ
ُّ خددددب سدددد م   ُُّّت شددددا  إ  ُّ عدددد ُّ بُّا دددداُّسدددد م   ُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّسددددن    ُّظُّأ ُّ فضددددظُّ ،ُّفددددف ُّقم مدددد مخاسدددد  ُّ ددددعُّشددددم  

ُّ. مظُّ مخاس  بمنعُّ س م   ُّ
ُّ

 "فالش"ملفات تعريف االرتباط 
ُّمددددظُّأسددددب ُّ أسدددد  ُّ" متددددو "  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّا دددداُّبعدددد ُّ م  دددد  ُّإمدددداُّ مم  قددددعُّ م دددد ُّتسدددد م  ُّت عنددددئُّيعمدددد ُّةددددذ ُّ معدددد  ُّ ددددتُّ
قدددد ُّ  عددددنتُّا ندددددظُّإادددداوةُّإوخدددددا ُّ ممع   ددددااُّفددددد ُّ دددد ُّ دددددبةُّتدددد   ُّفن ددددداُُّّفدددددذمظُّيععدددد ُّ أ ددددد حددددذف اُّ فدددد ُّحدددددا ُّ ُّفدددد ُّ م اددددا  اُّ موح دددددئ

اُّ  مم قددددعُّ تسدددد       ددددا ُّ"ُّاددددتُّ بادددد ُّ "فددددو يمسعددددظُّحددددذفُّ  تددددااُّتعبادددد ُّ   تمددددا ُّ  تمددددا ، دددد ُّأيُّ  ددددفُّتعبادددد ُّ ُّ ملددددتُّتما دددد 
  مدددذيُُّّ، رمل ب  ددد  Adobe    دددظُّإمددداُّ  قدددعُّ  دددتُّ ددد ُّسدددن  Adobe Flash Playerُّ بب دددا  فددد ُُّّإمددداُّ ددد  بُّ راددد  و ا

ُّخندددددا ُّفددددد  ُّ ددددد ُّ ددددداُّا ندددددظُّةددددد ُّ مع دددددبُّفددددد ُّ   دددددتخظ ُُّّ  تمدددددا   تدددددااُّتعباددددد ُّت ضدددددمتُّ م ددددد ُّ مم  قدددددعُّ رمل ب  ندددددئُُّّسدددددنعبضُّمدددددظ
ُّ. يُّ م  ئ مم قعُّ رمل ب   ُُّّقمامئحذفُّ

 اكتشف المزيد
ُّ مم قدددددددددددددددددعُّ  تدددددددددددددددددااُّتعباددددددددددددددددد ُّ   تمدددددددددددددددددا ُّا ددددددددددددددددداُّ م ددددددددددددددددد  مم اددددددددددددددددد ُّ دددددددددددددددددتُّ ممع   دددددددددددددددددااُّيمسعدددددددددددددددددظُّ   دددددددددددددددددو ُّا ددددددددددددددددداُّ 
www.allaboutcookies.orgُُّّمخاسددددد  تتا دددددن ُّحددددد  ُّ نتندددددئُّحدددددذفُّ  تدددددااُّتعباددددد ُّ   تمدددددا ُّ دددددتُّب دددددا ُّ،ُّ  مدددددذيُّي ددددد  ُّمدددددظ ُّ

   ددددو ُّا دددداُّ،ُّ ببدددداُّ مم خددددب ا دددداُّ   ددددتحُّةاتتددددظُُّّبددددذمظُّ   ددددبع   ددددااُّحدددد  ُّ نتنددددئُّ م نددددا ُّ مو ددددو ُّا دددداُّ ُّ ممددددا ُّ ددددظ 
ُّ ةاتتظومن ُّ

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1
http://www.allaboutcookies.org/

