
 

 استخدامسياسة 

 (TRADING SIA)سيا  غتريدنشركة  ملفات تعريف االرتباط الخاصة بـ 
 

 2020 ويلوي 21اعتبارا من: يسري مفعولها 

 

ريغا،   ,: التفياالعنوان فيالمسجلة ,  Uralkali Trading SIA  شركة تم نشرهذه الوثيقة من قبل

المشار إليها فيما  , )LV-1013(LV-1013,Latvia, Riga ,.Vesetas str 7,62كريسيان فالديمار شارع

اورال كال  من أجل تعريف مستخدمي خدمات , وكذلك "نحن" , "لنا" "Uralkali" ,)اورال كالي( بعد باسم

 .ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنااستخدام بسياسة 

 

وان هذه .  البيانات المتعلقة بككيف نجمع ونستخدم , بوضوح وصراحة  شرحأننا نبنعتقد نحن 

ى ستخدام ملفات تعريف االرتباط ومتمعلومات مفصلة حول كيفية ا, بروح الشفافية توفر  , السياسة

 .نستخدمها

 

 والتقنيات المشابهة,  )تيغي( كيف نستخدم ملفات تعريف االرتباط والعالمات -1

 

نا تصف هذه السياسة ممارسات.  يرجى قراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه بعناية (1

لمعلومات المتعلقة باستخدام موقع الويب الخاص بنا العملية . بالنسبة ل

www.petrokali.com  وجميع منتجاتنا وخدماتنا عبر اإلنترنت )يشار إليها جميعًا بـ "موقع

 ( ."الويب

 

يجب قراءة سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه باالقتران مع الشروط المنشورة على   (2

 .بما في ذلك سياسة الخصوصية وشروط استخدام موقعنا ,الموقع 

 

 ملفات تعريف االرتباط - 2

 

يتم إرساله  دافري فايتضمن معر  من النصوص , وهو ملف تعريف االرتباط هو ملف صغير (  1

هاز آخر أي ج الى أولك , الهاتف المحمول الى الكمبيوتر أو  كالويب إلى جهاز)سرفر( بواسطة خادم 

موقع الويب. تستخدم ملفات تعريف االرتباط على نطاق واسع لضمان ل تكمتصل باإلنترنت عند زيار

ي في وان الحديث يجر.  المستخدمين عبر اإلنترنت افضلياتغيل الفعال للمواقع وجمع المعلومات حول شالت

استخدام تقنيات أخرى عن ملفات االرتباط  كوكي , ولكننا نستطيع ايضا  ,هذه السياسة , الهداف التبسيط 

 . بطريقة مماثلة

 

 

 

 ؟ كيف نستخدم ملفات تعريف االرتباط - 3

 

وتزويدك بخدماتنا. زيارتك للموقع , جلسة عن نستخدم ملفات تعريف االرتباط لتسجيل معلومات  (1

من أجل  ,نحن نستخدم هذه المعلومات التخاذ قرارات بشأن طرق تحسين الخدمات التي نقدمها لك 

وتنفيذ التوصيات واإلعالنات التي  ,وتوفير المزيد من الخدمات الشخصية  ,تبسيط عملية البحث 

  .وتحسين موقعنا تطويرعلى وكذلك حول تحليلنا الخاص الذي يساعدنا  ,تراها على موقعنا 

 

 :نستخدم جميع أو بعض الفئات التالية من ملفات تعريف االرتباط على موقعنا (2

http://www.petrokali.com/


 

. ملفات تعريف االرتباط هذه مطلوبة لتشغيل أجزاء من موقعنا.  ملفات تعريف االرتباط المطلوبة .أ

تزويدك , من اجل موقعنا  فيإنها تتيح لك التنقل عبر موقعنا على الويب وتسمح لنا بالتعرف عليك 

 . الخاصة بك دخولر بيانات المثل تذك   ,بالخدمات التي طلبتها 

 

محتوى موقعنا  اعدادفي , . تساعدنا ملفات تعريف االرتباط هذه ملفات تعريف االرتباط الوظيفية .ب

الذي  ك ,الخيارات التي تقوم بها ولغتك وبلد هذه الملفات , تلكتذكروت.  تكافضلياعلى أساس 

 ,. قد تكون المعلومات التي تجمعها ملفات تعريف االرتباط هذه مجهولة المصدر  نه موقعناتزور م

  .تتبع نشاط البحث على مواقع الويب األخرى, وال يمكن لملفات تعريف االرتباط هذه 

 

. تجمع ملفات تعريف االرتباط هذه معلومات حول كيفية  ملفات تعريف االرتباط التشغيلية .ت

وكذلك  ,والبحث مجاالت مثل التنقل تلك الاستخدامك لموقعنا اإللكتروني لمساعدتنا في تحسين 

نستخدم ملفات  نحن ,. على سبيل المثال  لمساعدتنا في إصالح المشكالت الفنية أو األخطاء

وتسليط  ,وكيفية البحث عنه أو استخدامه  ,لى موقعنا تعريف االرتباط هذه لفهم كيفية وصولك إ

ال تعرض المعلومات المخزنة بواسطة ملفات تعريف و.  الضوء على المناطق التي يمكننا تحسينها

 . بيانات شخصية يمكن من خاللها إثبات هويتك, االرتباط هذه 

 

معلومات حول عادات بتجميع  ,ملفات تعريف االرتباط هذه تقوم  . ةدفاملفات تعريف االرتباط اله .ث

البحث الخاصة بك من أجل عرض اإلعالنات ومحتوياتنا التي تناسبك وتناسب اهتماماتك. تُستخدم 

 , ناأو محتوى معي املفات تعريف االرتباط هذه أيًضا للحد من عدد المرات التي تشاهد فيها إعالن

وضع ملفات تعريف  عادة يتمو.  وكذلك لمساعدتنا في تقييم فعالية اإلعالن أو الحملة التسويقية

مواقع  هذه الملفاتتذكروت. اخرى  االرتباط هذه بواسطة شبكات إعالنات تابعة لجهات خارجية

 .اصحاب االعالنات مثل  ,وتتم مشاركة هذه المعلومات مع أشخاص آخرين , الويب التي تزورها 

 

  : بعض أنواع ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها عادة مذكورة أدناه  (3

 

 الغرض من ملف تعريف االرتباط نوع ملف تعريف االرتباط اسم ملف تعريف االرتباط

sid اعدادات لغوية مؤقت 

Device_view نوع الجهاز مؤقت 

 

 تحليالت جوجل - 4

 

  .Google Inc شركة وهي خدمة تحليالت الويب من , Google Analytics , يستخدم موقع الويب هذا

يتم عادةً إرسال و.  ملفات تعريف االرتباط, أيًضا  Google Analytics يستخدموكذلك .  جوجل"(")

 بواسطة اوتخزينه, المعلومات حول استخدامك لهذا الموقع الذي تم إنشاؤه بواسطة ملفات تعريف االرتباط 

Google   سيتم  ,في الحاالت االستثنائية فقط و.  في الواليات المتحدة األمريكيةيوجد  خادم )سرفر(على

وان  . رهاختصايتم ثم , في الواليات المتحدة األمريكية  "جوجل" الكامل إلى خوادم IP إرسال عنوان

وإعداد  , ونيابة عنهمشغل هذا الموقع , باسم  هذه المعلومات لتقييم استخدامك للموقع ستستخدم"جوجل" 

ل الموقع فيما يتعلق باستخدام موقع الويب ولتقديم خدمات إضافية لمشغ   , الموقعفي  تكنشطاتقارير عن 

 . واستخدام اإلنترنت

 

إلعدادات المناسبة في متصفحك ل اختياركعن طريق ,  يمكنك رفض تخزين ملفات تعريف االرتباط

لن تتمكن من استخدام الوظائف الكاملة انك ف ,إذا قمت بذلك  يرجى مالحظة أنه ,؛ ومع ذلك )براوزر( 

ع البيانات المتعلقة بك والتي يتم إنشاؤها بواسطة ملفات تعريف االرتباط )بما يجمت. يمكنك أيًضا منع  للموقع

 ومعالجة بيانات "جوجل" الخاص بك( فيما يتعلق باستخدام موقع الويب ونقله الحقًا إلى IP في ذلك عنوان



: هذه عن طريق تنزيل مكون إضافي للمتصفح وتثبيته على الرابط التالي "جوجل"

.de=hi?https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/eula.html  , يتم رفض  ,في هذه الحالة و

 .ع بياناتك في المستقبل عند زيارة موقع الويبيجمتمما يمنع  ,ملف تعريف االرتباط 

 

 الرابط : فيما يتعلق بشروط االستخدام وحماية البيانات على"جوجل",  مقدمة منتوجد معلومات إضافية 

.http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html 

 

 ؟ كيف يمكنني رفض ملفات تعريف االرتباط - 5

 

الدعم . راجع قسم المساعدة أو  يمكنك حظر إعداد ملفات تعريف االرتباط في متصفحك في أي وقت (1

في متصفحك للحصول على إرشادات حول حظر ملفات تعريف االرتباط أو حذفها أو تعطيلها. 

ملفات تعريف االرتباط الخاصة بنا أو تعطيل ملفات تعريف االرتباط في ل كيرجى مالحظة أنه بحذف

 .لن تتمكن من الوصول إلى مناطق أو وظائف معينة على موقعنا فانك ,المستقبل 

 

على الروابط التالية وفقًا لنوع المتصفح الخاص بك للحصول على معلومات حول إدارة يرجى انقر  (2

 :ملفات تعريف االرتباط وحظرها

 . :explorer/delete-gb/internet-http://windows.microsoft.com/enExplorer-أ 

.11-cookies#ie=ie-manage 

 

 . :disable-and-US/kb/enable-https://support.mozilla.org/enFirefox-ب . 

preferences-website-cookies 

            

 :Chrome                  .ج

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hi=en 

 

 د .

GB https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=enSafari: .  

 

  الموارد على االمتناع عن استخدام معلومات عامة ويمكنك العثورعلى  (3

youronlinechoices.eu. 

 

 التغييرات في هذه السياسة  -6
 

إذا تغيرت و.  قد نقوم بتغيير و / أو تحديث سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه ,من وقت آلخر  (1

نوصي واننا .  على هذه الصفحة نصا منقحافسوف ننشر  ,سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه 

هذه الصفحة بانتظام حتى تكون دائًما على اطالع دائم بممارسة المعلومات الخاصة بنا  تكبمراجع

حيز التنفيذ في , تدخل تغييرات في سياسة ملفات تعريف االرتباط هذه  ةأيوان . اخرى  تغييرات ةوأي

 .وقت نشرها على هذه الصفحة

 

 

 

 تفاصيل االتصال -7
 

يرجى  ,تعليقات أو أسئلة حول هذه السياسة واستخدامنا لملفات تعريف االرتباط  ةإذا كان لديك أي (1

  trading.com-privacy@uralkaliاالتصال بنا على

mailto:privacy@uralkali-trading.com


 

لهذه االخرى  اتترجماليتم توفير و.  ملزمة قانونًاال  هي النسخة النسخة اإلنجليزية فقط من هذا المستند

 ط .لراحتك فق, الوثيقة إلى لغات أخرى 


