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اسة الكوكینزسی  

عندما تزور موقعنا األلكترونیة أومواقع الھواتف المحمولة أو تطبیقات األجھزة المحمولةـ فإننا نجمع بیاناتك الشخصیة للعدید من 
نستھدف توفیر أكبر قدر من الشفافیة والوضوح تجاھكم.كما  .األغراض المختلفة من خالل ملفات تریف اإلرتباط " الكوكینز"  

كیفیة تغییره أو ستخدامھا. كما توضح أنواع الكوكینز الذي نستخدمھ وتكوین ھذه السیاسة بغرض توضیح ماھیة الكوكنیز وكیفیة اتم 
حذفھ.  

نأمل أن تفور لك ھذه السیاسة معلومات مفھومة حول استخدام ملفات الكوكنیز وتساعدك أیضاً على الشعور باألمان. فال تتردد اطالقاً 
سئلة أخرى في ھذا الشأن.نا إذا كان لدیك أي أفي اإلتصال ب  

قد یتم تعدیل سیاسة الكوكنیز ھذه من فترة ألخرى ألغراض المراجعة. ولمعرفة الفترة التي تمت فیھا مراجعة سیاسة الكوكنیز ھذه، 
سیاسة الكوكنیز ھذه،  " الموجودة في الجزء العلوي من الصفحة. ویعتبر أي تغیر طارئ على علیك باإلطالع على عبارة " تاریخ

موقع.عبر الموقع الخاص بنا أو من خالل ال استخدام سیاسة الكوكنیزصالحة في حال   

سیاسة السریة  للحصول على المزید من المعلومات المتعلقة بالبیانات الشخصیة التي تم جمعھا بواسطة الكوكینز، یرجى اإلطالع على
و حمابة البیانات الشخصیة.  

الكوكنیز؟ما ھو   

المخزنة في جھازك و التي تساعد على تذكیر تطبیقات الھاتف المحمول ومواقع اإلنترنت بالمعلومات  ھي عبارة عن جزء من البیانات
لغایات مشابھة في التقنیات المرتبطة بأجھزتك األخرى متخزین اإلنترنت و تحدید المواقع. ومن الممكن استخدامھ المتعلقة بك. 

لك في ھذه السیاسة "الكوكنیز" لمناقشة جمیع التقنیات األخرى.وسنطلق على ذ  

 

ما ھي األغراض التي تستخدم ألجلھا الكوكنیز؟  

كثر المیزات شیوعاً، وحساب عدد الدخول إلى صفحة ما، وتطویر تجربة لحمایة بیاناتك وحسابك، وتحدید أ نحن نستخدم الكونیز
عل موقع الویب الخاص بنا أكثر سھولة لإلستخدام، وتخصیص موقع الویب الخاص بنا بما وجالمستخدم، والحفاظ على خدماتنا اآلمنة، 

كما یساعد الكوكنیز یتناسب مع اھتماماتك واحتیاجاتك والمشاركة في أنشطة اإلعالنات السلوكیة عبر اإلنترنت من أجل المستخدمین. 
على التذكیر بالمعلومات المتعلقة بك لتحقیق الوظائف السالفة الذكر، وبالتالي یعمل على توفیر ھذه الخدمات لك.   

أنواع الكوكینز  

م وإلیكم قائمة أنواع الكوكینز التي نستخدمھا في تطبیقات الھاتف المحمول وموقع الویب من أجلكم. وللتعرف على معالجة بیاناتك
سیاسة السریة و حمابة الشخصیة من قبل الكوكینز و الحصول على المزید من التفاصیل المتعلقة بھذا الشأن، یرجى اإلطالع على 

.البیانات الشخصیة.  

 

 

 

 

 

 

أنواع الكوكینز المستخدمة في موقع الویب الخاص بنا  

نترنت، والتي تحذف بعد اغالق ھي عبارة عن كوكینز المستخدم في الجلسة طوال مدة زیارة زوار موقع اإل كوكینز الجلسة  
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إدارة الكوكینز  

إن معظم متصفح اإلنترنت منضبط على قبول الكوكنیز المفترض بطریقة تلقائیة. ویعتبر ھذا الوضع صالح عند استفادتنا من تطبیقات 
لغاء الكونیز في جھازك في إأما في حالة رغبتك في الھواتف المحمولة و في أو في المواقع المحمولة أو مواقع الویب الخاصة بنا. 

ر الكوكنیز من خالل اعدادات المتصفح.المستقبل، فیمكنك حظ  

أما في حالة حظر أو الغاء الكوكنیز الذي نستخدمھ، فینبغي أن تأخذ بعین اإلعتبار بعدم تمكنك من استخدام الموقع بأكثر ما یمكن 
لم تقم بتغییر في  وظھور بعض التأثیرات على خبرة المستخدم في تطبیقات الھاتف المحمول أو الموقع المحمول الخاص بنا. أما إذا

شكل حظر كوكینز اعدادات المتصفح، فسیتم تثبیت الكوكینز عند نقرك لرابط ما في البرید األلكتروني المرسل إلیك من قبلنا أو عند 
زیارتك لموقع الویب الخاص بنا حتى ولو كنت حاذفاً للكوكنیز مسبقاً.   

 

لإلتصال بنا  

. أما inf@mesa.com.trإذا كانت لدیك أي استفسارت أخرى في شأن " الكوكینز" یرجى اإلتصال بنا من عنوان البرید األلكتروني 
اتك في إطار " إذا تمكنت من الوصول إلى العنوان الموجود في صفحة اإلتصال الخاص بنا، فیسعدنا مساعدتك فیما یتعلق باستفسار

سیاسة الكوكینز".  

 

شركة ماسا للسكن المساھمة.  

المتصفح.  
الغایة األساسیة من استخدام ھذا النوع من الكوكینز، ھي تأمین عمل الزوار بطریقة سلیمة في نوقع اإلنترنت 

الخاص بنا طوال مدة الزیارة.  
مثال: یساعد على تعبئتك لإلستمارات المتعددة عبر اإلنترنت.   

 )Session 
Cookies(  

الكوكینز المستمرة ھي عبارة عن أنواع من ملفات تعریف اإلرتباط المستخدمة لتحسین وظائف الموقع ولتقدیم 
خدمة أسرع وأفضل للزوار.   

ویستخدم ھذا النوع من الكوكینز في تذكیر المفضالت لدیك ویخزن في جھازك من خالل المتصفح.  
اقتراحات خاصة تدرس الغرض من استخدامك لموقع اإلنترنت. لمستمرة لتقدیمیستخدم بعض أنواع الكوكینز ا  

في حالة زیارتك لموقع اإلنترنت من جدید من خالل نفس الجھاز بفضل الكوكینز المستمرة، یتم التأكد من مدى 
وجود كوكنیز متكون من قبل موقع اإلنترنت أو عدم وجوده في جھازك، فإن كان موجوداً، فیتم التأكد من 

بقاً للموقع، ویتم تحدیدالمحتوى الذي سیرسل إلیك في ھذا اإلطار، وبالتالي سیتم توفیر خدمة أفضل زیارتك مس
لك.  

الكوكینز المستمرة  
	Persistent

Cookies)  

 
الكوكینز المستخدم في موقع اإلنترنت الخاص بنا  

 
عدد زوار موقع اإلنترنت، على استنتاج نتائج تحلیلیة كتحدید  كوكینز التحلیل ھي عبارة عن كوكینز یساعد
وتحدید حركات اإلنتقال فیھ.، رنت، وساعات زیارة موقع اإلنترنتوتحدید الصفحات المتصفحة في موقع اإلنت  

كوكینز التحلیل   
	(Analytical

Cookies)  


