
 
 

 GTFOلعبة 

 سیاسة ملفات تعریف االرتباط

 2021دیسمبر  9تاریخ آخر تحدیث: 

وھي  ،  Chambers AB  10إلى شركة    الملكیة للمتكلمینأو    المفعولأو    ضمیر الفاعل ألغراض سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه، یُشیر  
البیانات لغرض أي بیانات شخصیة نجمعھا من خالل ملفات    60  113أ،  95شركة تقع في دروتنینغاتان   ستوكھولم بالسوید. نُعد نحن مراقب 

اإللكتروني لدینا  .  https://gtfothegame.com/ تعریف االرتباط على موقعنا  التفاصیل  االطالع على  لعبة  یمكنك    GTFOالمطبقة على 
في  الخدمة(" البیانات  لھذه  استخدامنا  وكیفیة  الخصوصیة ")  على  سیاسة  بنا  االتصال  یمكنك   .privacy@10chambers.com  صال  واالت

 . privacy@10chambers.comبمسؤول حمایة البیانات لدینا على 

واستخدام  نستخدم ملفات تعریف االرتباط وعالمات البكسل والملفات أو التقنیات المماثلة لجمع وتخزین المعلومات التي نجمعھا تلقائیًا عن جھازك 
 معرفة المزید عن ملفات تعریف االرتباط وكیفیة التحكم فیھا في المعلومات أدناه. ویمكنك  الخدمة.

غیر الضروریة    بالنسبة للوالیات القضائیة التي تكون فیھا ملفات تعریف االرتباط الزمة قانونًا، یُرجى مالحظة أننا ال نستخدم ملفات تعریف االرتباط
  إال بموافقتك.

ت تعریف االرتباط الموضحة في سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه، فیُرجى تعطیلھا باستخدام التعلیمات الواردة أدناه  وإذا لم تقبل باستخدام ملفا
 وتغییر إعدادات المستعرض لدیك بحیث ال یمكن وضع ملفات تعریف االرتباط من الخدمة على جھازك. 

 ما ھي ملفات تعریف االرتباط؟  .1

یة تحتوي على كمیات صغیرة من المعلومات التي یتم تنزیلھا على المستعرض أو الجھاز الخاص بك عند  ملفات تعریف االرتباط ھي ملفات نص
وتُرسل ملفات تعریف االرتباط بعد ذلك إلى عنوان الویب األصلي في كل زیارة الحقة، أو إلى عنوان ویب آخر یتعرف   زیارتك لعنوان ویب معین.

ملفات تعریف االرتباط على نطاق واسع من أجل تشغیل الخدمة أو العمل بكفاءة أكبر، وكذلك لتوفیر    وتُستخدم على ملف تعریف االرتباط ھذا.
 المعلومات لفریق الخدمة. 

وتحسین  تؤدي ملفات تعریف االرتباط الكثیر من الوظائف المختلفة، مثل السماح لك بالتنقل بین الصفحات بكفاءة وتذكر تسجیل الدخول والتفضیالت  
قد تُخبرنا ملفات تعریف االرتباط، على سبیل المثال، بما إذا كنت قد وصلت إلى الخدمة أو استخدمتھا من قبل أو ما إذا   ستخدم بوجھ عام.تجربة الم

یمكن  و ویمكنھا كذلك المساعدة في ضمان أن تكون اإلعالنات التي تراھا عبر اإلنترنت أكثر صلة بك وباھتماماتك. كنت زائًرا أو مستخدًما جدیًدا. 
كما یمكنھا تخزین   أن تساعدنا ملفات تعریف االرتباط في حمایة أمن بیاناتنا وخدماتنا واكتشاف الغش واالختراق واالحتیال على منتجاتنا وخدماتنا،

ا استخدام المعلومات  ویمكن أیضً  معلومات البطاقة التي یمكن أن یستخدمھا الخادم للتحقق مما إذا كان تسجیل الدخول قد تم بنفسك على نحٍو مستقل.
  المشفرة في البطاقة لمنع مجموعة متنوعة من أنواع الھجمات وسرقة معلومات عبر المواقع والوصول بھویة مخفیة.

 ھناك فئتان كبیرتان من ملفات تعریف االرتباط: 

 والتي نقدمھا مباشرة إلى جھازك.  ملفات تعریف االرتباط للطرف األول، •
  والتي یقدمھا طرف ثالث نیابةً عنا. ملفات تعریف االرتباط ألطراف ثالثة، •

ویأتي من بین ھذه الملفات "ملفات تعریف ارتباط   یمكن أن تظل ملفات تعریف االرتباط على المستعرض لدیك أو جھازك لفترات زمنیة مختلفة.
ومن ملفات   وتُحذف تلقائیًا بمجرد إغالق المستعرض أو التطبیق. ال تُوجد إال أثناء فتح المستعرض لدیك أو تطبیقك،  جلسة العمل"، ویُقصد بھا أنھا 

ویمكن أن تستخدمھا   تعریف االرتباط األخرى "ملفات تعریف االرتباط الدائمة"، ویُقصد بھا أنھا تظل قائمة بعد إغالق المستعرض لدیك أو تطبیقك،
 لى جھازك عند زیارتك لھا واستخدامھا مرة أخرى. الخدمة للتعرف ع 

 كیف نستخدم ملفات تعریف االرتباط؟  .2

 نستخدم ملفات تعریف االرتباط من أجل: 

  فھم العدد اإلجمالي لزوار الخدمة بصفة مستمرة وأنواع األجھزة؛ •
 وظائف جدیدة؛ و تحسین منتجاتنا وخدماتنا وتقدیم بیانات مرجعیة إلجراء البحث والتطویر لمنتجات أو  •
 تعقب التحویل وردود األفعال تجاه اإلعالنات عن الخدمة الموضوعة على موقع إلكتروني لطرف ثالث.  •

 ما أنواع ملفات تعریف االرتباط التي نستخدمھا؟  .3

https://gtfothegame.com/Privacy/Privacy_Policy_Global_EN.pdf
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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الضروریة"    یمكن تصنیف أنواع ملفات تعریف االرتباط التي نستخدمھا نحن وشركاؤنا فیما یتعلق بالخدمة إلى الفئات التالیة: "ملفات تعریف االرتباط
". وقد  اإلعالنیة واالستھدافیةو"ملفات تعریف االرتباط   و"ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة والخاصة باألداء"   و"ملفات تعریف االرتباط الوظیفیة" 

 حددنا بعض المعلومات اإلضافیة حول كل فئة وأغراض ملفات تعریف االرتباط التي نحددھا نحن واألطراف الثالثة في الجدول التالي. 

تعریف   ملف  نوع 
 االرتباط 

ما الذي یقوم بھ وما ھي البیانات التي  
 یجمعھا 

مدة 
ملف  

تعریف 
 االرتباط 

االرتبا تعریف  خاص  ملف  ط 
 بطرف أول أم ثالث  

تعریف   ملفات  في  التحكم  كیفیة 
 االرتباط 

 ملفات تعریف االرتباط الوظیفیة

test_cookie   كان إذا  مما  للتحقق  یُستخدم 
ملفات   یدعم  المستخدم  مستعرض 

 تعریف االرتباط.

التعلیمات   ) Double Clickطرف ثالث ( یوم واحد على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

CookieCon
sent 

موافقة   حالة  لتخزین  یُستخدم 
المستخدم على ملف تعریف االرتباط  

 للنطاق. 

التعلیمات   ) CookieBotطرف أول ( أشھر  6 على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

CONSENT   فئة كانت  إذا  ما  الكتشاف  یُستخدم 
تعریف   ملف  شعار  في  التسویق 

 االرتباط قد قبلھا المستخدم. 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  عامان  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

 ملفات تعریف االرتباط التحلیلیة/الخاصة باألداء 

_ga  
إحصاءات   لغرض  یُستخدم 

Google    المستخدم سلوك  ولتتبع 
أو   النقر  بیانات  تحلیل  أجل  من 
عرض   وطرق  الصفحات  عرض 

 الصفحات. 

 Googleطرف أول ( شھًرا  13
Analytics( 

التعلیمات   على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

_gid طرف أول ( یوم واحدGoogle 
Analytics( 

التعلیمات   على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

_gat   كیفیة حول  معلوماٍت  لجمع  یُستخدم 
 استخدام الزوار لموقعنا اإللكتروني. 

التقاریر   لتجمیع  المعلومات  نستخدم 
الموقع   تحسین  على  ومساعدتنا 

 اإللكتروني. 

جلسة  
 العمل 

 Googleطرف أول (
Analytics( 

التعلیمات   على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

IDE   اإلعالن فعالیة  لقیاس  یُستخدم 
على   المستھدفة  اإلعالنات  وعرض 

 المستخدم. 

التعلیمات    )Doubleclickطرف ثالث ( عام واحد  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

VISITOR_I
NFO1_LIV

E 

یُستخدم لتقدیر النطاق الترددي  
للمستخدم على الصفحات مع مقاطع  

 المتكاملة.  YouTubeفیدیو 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  یوًما  179 على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

 واالستھدافیةملفات تعریف االرتباط اإلعالنیة 
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pagead/lan
ding 

البیانات   جمع  أجل  من  یُستخدم 
لعرض إعالنات أكثر صلة ولضبط  
اإلعالن   نفس  تكرار  وتیرة 

 المعروض. 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) Double Clickطرف ثالث ( على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

ads/ga-
audiences 

بناًء   الزوار  إشراك  إلعادة  یُستخدم 
المواقع   على  الزائر  تصرفات  على 

 اإللكترونیة المختلفة. 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   )Googleطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

pagead/lan
ding 

یُستخدم من أجل جمع البیانات حول  
إلكترونیة   مواقع  من  الزوار  سلوك 
صلة   أكثر  إعالنات  لعرض  متعددة 
اإلعالن   نفس  تكرار  وتیرة  وتعدیل 

  المعروض. 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   )Googleطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

_gcl_au   یُستخدم لتجربة كفاءة اإلعالنات عبر
 المواقع اإللكترونیة. 

 Googleطرف أول ( أشھر  3
AdSense( 

التعلیمات   على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

م أو  في  االرتباط  تعریف  لفات 
 أدناه.   حذفھا"

YSC   على الفیدیو  مقاطع  لتتبع  یُستخدم 
Youtube  .التي شاھدھا المستخدم 

 
 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt.innertub
e::nextId 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  مستمر  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt.innertub
e::requests 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  مستمر  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
cast-

available 

مشغل   تفضیالت  لتخزین  یُستخدم 
الفیدیو لدى المستخدم لعرض مقاطع  

 المضمنة.  YouTubeفیدیو 
 
 
 
 
 
 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
cast-

installed 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
connected-

devices 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  مستمر  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"
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 كیفیة التحكم في ملفات تعریف االرتباط أو حذفھا  .4

تعریف االرتباط ھذه ضروریة  وتكون بعض ملفات   نستخدم ملفات تعریف االرتباط للتأكد من أنھ یمكنك استخدام الخدمة بسھولة واالستمتاع بھا،
عندما تستخدم خدمتنا ألول مرة، سنقدم لك إخطاًرا یُطلعك على كیفیة استخدامنا لملفات تعریف االرتباط وسبب   وال یمكننا تقدیم خدمتنا بدونھا.

ت تعریف االرتباط غیر الضروریة أو عدم  وتتمتع بالحق في اختیار قبول ملفا استخدامنا لھا وكیف یمكنك تغییر ملفات تعریف االرتباط التي تقبلھا.
وإذا اخترت رفض ملفات تعریف ارتباط معینة أو غیرھا من البیانات الضروریة   قبولھا، وقد أوضحنا لك أدناه كیف یمكنك ممارسة ھذا الحق.

 المخزنة محلیًا، فقد ال یمكنك استخدام الوظائف الكاملة للخدمة.  

 بیقات الجوال) والمستعرضات (في حالة تطبیقات وصفحات الویب) بتغییر إعدادات ملفات تعریف االرتباط،تسمح لك معظم األجھزة (في حالة تط
وھذا یتیح لك التحكم في إعدادات ملفات   ویمكنك العثور على ھذه اإلعدادات عادةً في قائمة "خیارات" أو "تفضیالت" الموجودة في المستعرض،

 تعریف االرتباط لدیك حتى یتسنى لك: 

 االطالع على ملفات تعریف االرتباط أو غیرھا من البیانات الُمخّزنة محلیًا التي حصلت علیھا وحذفھا على أساس فردي؛  •
 حظر ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة الخاصة بأطراف ثالثة؛ •
 معینة؛ حظر ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة الخاصة بأطراف ثالثة من مواقع  •
 حظر تعیین جمیع ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة؛ أو  •
 حذف جمیع ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة عند إغالق المستعرض. •

لدیك لمعرفة  أو یجب استخدام خیار "المساعدة" في المستعرض   لمزیٍد من المعلومات حول كیفیة إدارة مستعرضات مشھورة، یُرجى االطالع أدناه،
 مزیٍد من التفاصیل. 

 Androidونظام  للویب Chromeإعدادات ملفات تعریف االرتباط في  •
 iOS.ونظام للویب   Safariإعدادات ملفات تعریف االرتباط في  •
 Internet Explorerإعدادات ملفات تعریف االرتباط في  •
 Firefoxإعدادات ملفات تعریف االرتباط في  •

وإذا قمت بتعیین   یعني حذف ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة أنك ستفقد أي إعدادات تفضیالت قمت بتعیینھا على الموقع اإللكتروني. 
 ء االشتراك في ملفات تعریف االرتباط، فسیتم فقد ھذا اإلعداد أیًضا، حیث یتم تخزین ھذه المعلومات في ملف تعریف االرتباط.تفضیالتك إللغا

ال نُوصي بإیقاف جمیع   ویعني حظر جمیع ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة أن الوظائف في خدمتنا سیتم فقدانھا، كما ھو موضح أعاله.
ضمانھا   ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة عند استخدام خدمتنا حیث ال یمكننا ضمان أن تجربتك على خدمتنا ستكون جیدة، بینما یمكننا

 بخالف ذلك. 

yt-remote-
device-id 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  مستمر  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
fast-check-

period 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
session-

app 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

yt-remote-
session-

name 

جلسة  
 العمل 

التعلیمات   ) YouTubeطرف ثالث (  على  االطالع  یُرجى 
قسم   في  التحكم  الواردة  "كیفیة 

أو   االرتباط  تعریف  ملفات  في 
 أدناه.   حذفھا"

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/en-gb/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies


5 
 

 كیفیة إلغاء االشتراك في ملفات تعریف االرتباط الخاصة بأطراف ثالثة

ثال، إذا قبلت جمیع ملفات تعریف االرتباط، ولكن قررت الحقًا أنك ال ترید نوعًا معینًا من  إذا أردت تقلیل إعداداتك في أي وقت (على سبیل الم
ة تم  ملفات تعریف االرتباط)، فستحتاج إلى االستعانة بإعدادات المستعرض لدیك إلزالة أي ملفات تعریف ارتباط أو تقنیات مماثلة ألطراف ثالث

وظیفة إضافیة لمستعرض  ، تتوفر  Google Analyticsشتراك في ملفات تعریف االرتباط الخاصة بخدمة  إللغاء اال إدراجھا أثناء زیارتك السابقة. 
 Chrome . 

 التغییرات في سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه  .5

وعندما ننشر تغییرات على سیاسة ملفات تعریف االرتباط   لتعكس التغییرات في ممارساتنا وخدماتنا. سنحّدث سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه 
وإذا أجرینا أي تغییرات جوھریة في الطریقة التي نجمع بھا   " في أعلى سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه. آخر تحدیثھذه، سنقوم بتعدیل تاریخ "

تعریف االرتباط و/أو نستخدمھا و/أو نشاركھا، فسنُخطرك عن طریق نشر إخطار بالتغییرات في موضع بارز  المعلومات المحتفظ بھا في ملفات  
ونوصیك بمراجعة ھذه الصفحة من وقت آلخر لمعرفة أي تغییرات في سیاسة ملفات تعریف االرتباط   عند تسجیل الدخول إلى الخدمة أو استخدامھا.

 ھذه أو في أيٍ من سیاساتنا األخرى. 

 ھل تحتاج إلى مزیٍد من المعلومات؟  .6

 إذا كنت ترغب في معرفة المزید عن ملفات تعریف االرتباط واستخدامھا على اإلنترنت، فقد تجد الرابط التالي مفیًدا: 

 كل ما ترید معرفتھ عن ملفات تعریف االرتباط  •

 الرتباط التي تم تعیینھا في الماضي ملفات تعریف ا .7

تعیین  إذا قمت بتعطیل ملف أو أكثر من ملفات تعریف االرتباط، فقد نستمر في استخدام المعلومات التي تم جمعھا من ملفات تعریف االرتباط قبل 
 ى. تفضیالتك المعطلة، ولكننا سنتوقف عن استخدام ملفات تعریف االرتباط المعطلة لجمع أي معلومات أخر

 اتصل بنا .8

بنا عبر  إذا كانت لدیك أي أسئلة أو تعلیقات حول سیاسة ملفات تعریف االرتباط ھذه أو أیة مسائل متعلقة بالخصوصیة بوجٍھ عام، فیُرجى االتصال 
اإللكتروني   على    privacy@10chambers.comعلى  البرید  لدینا  البیانات  حمایة  بمسؤول  االتصال  ویمكن 

privacy@10chambers.com . 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.allaboutcookies.org/
mailto:privacy@10chambers.com
mailto:privacy@10chambers.com
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