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 مقدمة
هذا على جميع البيانات الشخصية التي تخص شركة  ها من الشركات الفرعية أو التابعة لشركة  SNC-Lavalinيسري إشعار الخصوصية   SNC-Lavalinوغير

ها " "( وأي مواقع إنترنت أو موارد إنترنت مكافئة قد تجمع معلومات عنك وتعالجها وتخزنها، تحديًدا فيما يتعلق بأي اتفاقات SNC-Lavalin)المشار إليها على أن
 وأي عمليات ومعلومات مرتبطة بالتوظيف تتعلق بها. SNC-Lavalinتتعلق بالعمل في شركة 

هذا. ، فإنك تقر صراحة أنكSNC-Lavalinوبتقديم بياناتك الشخصية إلى شركة   قرأت وفهمت إشعار الخصوصية 

هذا على جميع مواقع  ��نترنت الخاصة بشركة  ذات الصلة بالتوظيف للتأكد من أنها متاحة بسهولة للموظفين المحتملين  SNC-Lavalinوُينشر إشعار الخصوصية 
ها بالحق في إجراء تعد��ت على إشعار الخصوصية  SNC-Lavalin���أي مشاركة. وتحتفظ شركة  هذا لضمان استمرار من وقت �خر حيثما كان ذلك مبرًرا، و

لخصوصية على مواقع التوظيف في التعبير بدقة عن الطريقة التي نعالج  بها البيانات الشخصية في سياق التوظيف. كما ستُنشر أي تحديثات أو تغييرات متعلقة بإشعار ا
هذه الوثيقة.ذات الصلة والخدمات المرتب SNC-Lavalinالخاصة بشركة   طة بها وتُبرز في نهاية 

ها منك أمر ذي أولوية لدى شركة  هذه البيانات.SNC-Lavalinإن خصوصية وأمن البيانات الشخصية التي يتم جمع هم أيًضا أن تفهم كيف تتعامل مع   . ومن الم
 

 لخصوصية البيانات SNC-Lavalinمبادئ شركة 

تنطبق بيانات الخصوصية لدينا على جميع ا�مور التي نقوم بها، بغض النظر عن المكان ذي الصلة. وتحقيًقا  به. نقوم ما جميع في مضمن أمر البيانات خصوصية إن
 لهذه الغاية:

 
ها. المسؤولية Lavalin-SNCتتحمل شركة  .1  عن البيانات الشخصية التي ن��ها ونعالج
ووفًقا لمدونة قواعد السلوك الخاصة بنا وفي إطار امتثال خصوصية البيانات  وشفاف وقانوني، عادل، بشكل ومعالجتها الشخصية البيانات جمعيتم  .2

 للمجموعة.
 ى ��راد.في البداية لضمان وجود الحد ��دنى من مخاطر الخصوصية والتأثير عل وتقييمها الشخصية البيانات معالجة عملية توثيقيتم  .3
 .وسرية وآمنة محمية دائًماتبقى البيانات الشخصية ��راد  .4
ها. الضرورة عند فقطيتم جمع البيانات الشخصية  .5  ��غراض القانونية والتنظيمية والتجارية وتستخدم فقط ��غراض المقصودة من جمع
 ا��� من المعالجة أو لتلبية التزاماتنا القانونية والتنظيمية.لتحقيق الغرض  فقط طالما كان ذلك ضرورًيابالبيانات الشخصية يتم ا�حتفاظ  .6

 
ها إلينا. هذه السياسة ���س الذي سيجري من��له معالجة أي بيانات شخصية نجمعها منك أو التي تقدم  وتحدد 

هو شركة   .SNC-Lavalin��غراض أي تشريع لحماية البيانات، فإن مراقب البيانات 
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 معالجة هذه البيانات الشخصية؟ ما هو أساس

 سس القانونية التالية:تهدف معالجة بياناتنا الشخصية تماًما إلى السماح لنا بالرد على طلباتك )مثل ا�تصال بنا أو إرسال معلومات إليك( ويستند ذلك إلى ا�

 مثال ا�ساس القانوني

نبرم عقًدا لتقديم المنتجات أو الخدمات، قد نحتاج إلى جمع بياناتك  عندما  أداء العقد
هذا  الشخصية ومعالجتها حتى نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية. وينطبق 

أيًضا على أي نشاط سابق للتعاقد، مثل مواصفات الدور أو عقد العمل أو 
 عرض العمل.

ا جمع ومعالجة البيانات الشخصية ��متثال��لتزاماتنا التنظيمية أو يجوز لن  ا�لتزامات التنظيمية والقانونية 
القانونية. على سبيل المثال، عندما نكون ملزمين قانوًنا با�حتفاظ بسج�ت 

 المبيعات وأي سج�ت ضريبية مرتبطة بها.

هذه المعالجة ضرورية لمتابعة  يجوز المصالح التجارية المشروعة  أن نُعالج البيانات الشخصية عندما تكون 
مصالحنا التجارية المشروعة، مثل تشغيل أعمالنا والدفاع عن المطالبات 

  القانونية.
  

نعتمد تحديًدا على الموافقة على جمع ومعالجة البيانات الشخصية غير  عندما  الموافقة 
ا�لزامية، فأنت لست ملزًما بتقديم موافقتك على استخدام بياناتك الشخصية، 

ها. ومع ذلك، تجدر ا��� إلى أن  وقد تسحب موافقتك بعد ذلك بمجرد تقديم
 هذا قد يحد من تجربتك مع مواردنا وخدماتنا.

 

 حقوق خصوصية بياناتي؟ما هي  
 :SNC-Lavalinيمتلك كل فرد الحقوق التالية فيما يخص معالجة بياناتهم الشخصية بواسطة شركة 

مة من المعلومات المحتفظ بها عنهم. • دهم بنسخة دائ  الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية وفحصها، أو تزوي
هناك�����دقة المعلومات، إلى جانب إضافة معلومات  الحق  • في طلب تصحيح أي مواضع بها عدم دقة في بياناتهم الشخصية أو حيثما يكون 

 إضافية لتقديم إشعار بأنهم يتشككون في دقة محتوى المعلومات.
 ات ضرورية.الحق في طلب محو بياناتهم الشخصية، خاصًة إذا لم تعد المعالجة المستمرة للمعلوم  •
هناك أسباب شرعية كافية لشركة  •  لمواصلة معالجة المعلومات. SNC-Lavalinالحق في ا�عتراض على معالجة بياناتهم الشخصية، خاصًة إذا لم تعد 
 الحق في تقييد المعالجة وقابلية نقل البيانات والحق في الطعن في أي عملية صنع قرار أو جمع معلومات.    •
 للبيانات الشخصية. SNC-Lavalinوى إلى منظم حماية البيانات حول معالجة شركة الحق في تقديم شك •
هم ��حظة أن الحقوق الموضحة أ���ليست غير مشروطة، وأن الظروف المحددة للمعالجة التي تقوم بها شركة  • سوف تحدد ما  SNC-Lavalinمن الم

هذه الحقوق. يمكن الحصول على مز ها من مسؤول حماية البيانات.إذا كان من الممكن ممارسة  هذه الحقوق وتطبيق  يد من المعلومات حول 
 
 

اها له  المعلومات التي قد نجمعها منك، وا��خدام الذي جمعن
في ذلك على سبيل المثال ��الحصر اسمك وتفاصيل ��تصال بك )��ضافة إلى عنوان البريد  بياناتك الشخصية  بما SNC-Lavalinيجوز أن تجمع شركة 

ها من المعلومات ذات الصلة من سيرتك الذاتية.  ��لكتروني الخاص بك( وغير
 

ها معلومات شخصية حساسة مثل تفاصيل ��دانات الجنائية و��صل العرقي.  -وفي بعض ا�حيان، قد يشمل ذلك أيًضا   ها ونكشف عن نحتفظ بهذه المعلومات ونستخدم
 كالتالي:
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 لتقديم خدماتنا لك؛  •
 للحفاظ على ع�قتنا التجارية، سواء كنت مستخدًما لموقعنا ا�لكتروني أو مرشًحا. •
مة، التقدم بطلب للحصول على وظائف محددة أو ا��تراك • في تنبيهات العمل لدينا. ُيرجى ����ع على القسم  لتمكينك من تقديم سيرتك الذاتية للطلبات العا

 المنفصل في سيرتك الذاتية أدناه والذي يوضح ا��تخدامات ��ضافية و��صاحات؛
ت لمعلومالتتناسب مع التفاصيل الخاصة بك مع الوظائف الشاغرة، لمساعدتنا في العثور على وظيفة أنسب لك وإرسال معلوماتك الشخصية )بما في ذلك ا •

 الشخصية الحساسة( إلى ��دارات وا��ام الداخلية من أجل التقدم للوظائف؛
 ���بة على استفساراتك؛ •
ها من المعلومات. وعندما نفعل • ذلك، ستتمكن  لتقديم المشورة لك عن تحديثات ��خبار والمجال و��حداث والعروض الترويجية والمسابقات والتقارير وغير

هذه ��ت��ت؛من إلغاء ا��تراك من   مثل 
 للوفاء ��لتزامات التعاقدية مع ع��ئنا •
المرجعية الجنائية إلى ��طراف الثالثة الموثوقة حيث احتفظنا بها لتقديم الخدمات التي طلبتها أنت أو عم�ؤنا، مثل خدمات المرجع والم��ت والمراجعة  •

هو مطلوب(، والتحقق من التفاصيل التي قدمتها من مصا هذه ��طراف الثالثة مع )كما  هارات. وتتوافق  در خارجية أو التقييمات النفسية أو اختبارات الم
 ؛SNC-Lavalinتعهدات مماثلة وسرية من الخصوصية والسرية مثل شركة 

لوجيا المعلومات الذين يجرون ا�طراف الثالثة التي تؤدي وظائف نيابّة عنا  والتي تقدم أيًضا خدمات لنا، مثل المستشارين المحترفين وأخصائيي تكنو •
هذه ا�طراف الثالث هام.وتتوافق  مة تكنولوجيا ��عمال لدينا و���ث والمكاتب البريدية ومنسقي الم ة مع تعهدات مماثلة أعمال ��ختبار والتطوير على أنظ

 ؛SNC-Lavalinمن الخصوصية والسرية مثل شركة 
 
 

هذه المعلومات من قِبل شركات مجموعة ويجوز لنا أيًضا تمرير معلوماتك الشخصية أ • ها من  SNC-Lavalinو السماح بالوصول إلى  حول العالم لتمكين
 استخدام بياناتك الشخصية ل�غراض الموضحة أع�ه، اعتماًدا على الوظيفة التي تبحث عنها أو الموقع الذي تبحث عن عمل فيه.

 
 

ها عمل تجاري أو شركة أخرى، فيمكننا مشاركة المعلومات الشخصية مع المالكين الجدد  SNC-Lavalinإذا اندمجت شركة   • ها أو استحوذ علي أو أعمال
 للعمل التجاري أو الشركة ومستشاريها، وفي حالة حدوث ذلك، سُيرسل إشعار بهذا الحدث؛

 نفاذ القانون، إذا تطلبت منا ذلك.ويجوز لنا أيًضا ا�فراج عن معلومات شخصية إلى الهيئات التنظيمية أو أجهزة إ •
 

 وسنُفصح أيًضا عن معلوماتك حيث يُسمح لنا بطلب ذلك بموجب القانون؛ وقد نطلب أيًضا موافقتك على جمع معلوماتك الشخصية وا�حتفاظ بها 
ها��ي غرض آخر غير مدرج أ��� ها والكشف عن  واستخدام

 

 تنبيهات الوظائف 
الخاصة بالبريد ��لكتروني، سيطلب منك تقديم عنوان البريد ��لكتروني الخاص بك، والذي سيُستخدم لغرض إبقائك على علم، عن طريق ��تراك في رسائل التنبيه 

هذه المعلومات، ف ط إلغاء ستوفر روابالبريد ا�لكتروني، بأحدث الوظائف في مجالك المرشح وسيزودك بأخبار المجال أو كليهما. إذا قررت عدم رغبتك في تلقي 
دون الحاجة إلى تقديم عنوان بريدك  RSSا�شتراك في كل رسالة بريد إلكتروني تنبهك عن العمل. ويمكن أيًضا تلقي تنبيهات الوظائف عبر قنوات 

قة ��تصادية ��وروبية أو من مجموعة شركات بعضها خارج المنط SNC-Lavalinا�لكتروني.وُترسل رسائل التنبيهات الوظيفية بالبريد ا�لكتروني من شركة 
هذه الحالة سُترسل التفاصيل الخاصة بك إلى شركة المجموعة أو الوصول إليها من أجل تمكينها من إصدار تنبيه البريد ا�لكتروني ا  لخاص بالعمل لك(.)وفي 

 
 

 "(CVالسيرة الذاتية )"
ما التقدم بطلب نمنحك خيار إرسال سيرتك الذاتية عبر موقعنا ��لكتروني أو عن طريق تقديم سيرتك الذاتية إلى أحد اخصائيو التوظيف لدينا. ويمكنك الق يام بذلك إ

يرة الذاتية الخاصة بك في قاعدة بيانات شركة للحصول على وظيفة معلن عنها محددة أو للنظر من قبل اخصائيو التوظيف لدينا للوظائف التي يعلن عنها. وستُخزن الس
SNC-Lavalin ها من جميع متخصصي التوظيف بشركة في مؤسستنا. كما يمكن إرسال سيرتك الذاتية عبر البريد ��لكتروني  SNC-Lavalin، وسيتوصل  لي

ها من تقديم خدماتهم لك. ��ضافة إلى العالمية ��خرى للمراجعة والدخول إلى قاعدة البيا SNC-Lavalinمباشرة إلى مكاتب شركة  نات الداخلية الخاصة بها لتمكين
، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بك، من قبل أي من متخصصي التوظيف لدينا الذين يعملون SNC-Lavalinذلك، يمكن الوصول إلى قاعدة بيانات التوظيف بشركة 

 في أماكن أخرى خارج المكان الذي تقيم فيه.
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تلقائًيا، مع إبقاء تفاصيل التقديم ويمكنك تحديث سيرتك الذاتية في أي وقت، ببساطة باتباع نفس ا�جراء لتقديم سيرة ذاتية جديدة. وستُجرى أرشفة سيرتك الذاتية القديمة 
هي )على سبيل المثال، إرسال السيرة الذاتية باستخدام نفس عنوان البريد ��لكتروني أو تقديم النصي هة ��تصال ذات الصلة برسالتك الجديدة(.كما   حة إلى ج

 الماكن الذي نخزن فيه سيرتك الذاتية
ة خارج المنطقة ا�قتصادية ا�وروبية )" "(. ويمكن أيًضا معالجتها من قبل الموظفين العاملين خارج EEAقد تُنقل البيانات التي نجمعها منك إلى، ونُخزنها في وجه

هذا النقل أو التخزين أو المعالجة. وستُتخذالمنطقة ��تصادية ��ور جميع  وبية الذين يعملون لدينا أو لدى أحد موردينا. وبتقديم بياناتك الشخصية  فإنك توافق على 
هذا.  الخطوات الضرورية بشكل معقول لضمان التعامل مع بياناتك بشكل آمن ووفًقا �شعار الخصوصية 

ها ل  نا على خوادمنا ��منة.وتُخزن جميع المعلومات التي تقدم

أننا���تطيع ضمان أمن ولسوء الحظ، فإن نقل المعلومات عبر ا�نترنت ليس آمًنا تماًما. على الرغم من أننا سنبذل قصارى جهدنا لحماية بياناتك الشخصية، إ� 
مة لمحاولة منع الوصول غير بياناتك المرسلة إلى موقعنا؛ وأي انتقال على مسؤوليتك الخاصة. وبمجرد اس��منا لمعلومات ك، سنستخدم إجراءات وميزات أمان صار

 المصرح به.

 كيف يتم ا��قاء على بياناتك الشخصية آمنة؟
هة وتوافر البيانات الشخصية للموظفين. إننا نقوم بتوظيف تدابير أمنية ت SNC-Lavalinلقد قامت شركة  مة من أجل حماية سرية ونزا نظيمية بتنفيذ تدابير أمنية ��ئ

مة مرور والتشفير وا��� المادية وما شابه، وذلك لحماية البيانات الشخصية، ولضمان معالجتها بشكل م ناسب وثابت ووفًقا لقوانين وفنية، بما في ذلك الحماية بكل
مة مرور تمكنك من الوصول إلى أجز مة خصوصية البيانات المعمول بها. عندما نمنحك )أو عندما تختار( كل اء معينة من موقعنا، فأنت مسؤول عن الحفاظ على وأنظ

مة مرور مع أي شخص. هذه. ونطلب منك عدم مشاركة كل مة المرور   سرية كل

هذه البيانات الشخصية. هم أن تتخذ إجراءات حماية مناسبة لحماية   إذا كان مصرًحا لك بالوصول إلى البيانات الشخصية ل�خرين، فمن الم

مة أو غير من المواد ��خرى. كما تستخدم شركة ب SNC-Lavalinتقوم شركة  رصد حركة مرور ��نترنت��كتشاف الوصول إلى المواقع ا�لكترونية غير ال��ئ
SNC-Lavalin واقع وم أيًضا ف�تر البريد ا�لكتروني لحظر البريد ا�لكتروني المتطفل وفيروسات الكمبيوتر. وقد يحدث أن تكون بعض رسائل البريد ا�لكتروني

هذه ا��تر. رها أو إعاقتها بواسطة   الويب الشرعية قد تم حظ

 ا�فصاح عن معلوماتك
ت، سيكون من نحن ��نمرر أو نبيع معلومات شخصية عبر ��نترنت إلى أطراف ثالثة. ومع ذلك، يجوز لنا مشاركة المعلومات داخل منظمتنا وفي بعض الحا�

اش التقاعدي أو مشاركتهم. وقد يشمل ذلك على موظفينا وو��ئنا ومقاولينا ومقاولي الباطن. ُيرجى ��حظة أنه بإرسال الضروري نقل المعلومات إلى مديري المع
هذه المعلومات بهذه الطريقة.  معلوماتك الشخصية إلينا فإنك توافق على معالجة ونقل 

 إلى متى يمكن ا�حتفاظ ببياناتك الشخصية؟
ما كان ذلك ضرورًيا فقط إننا نحتفظ ب��ت خاصة بالبيانات الشخصية��غراض تنظيمية وقانونية وإدارة العقود. إ��أننا نقوم با���ظ بالبيانات الشخصية طال

ها. يتم ا�حتفاظ بالسج�ت لفترة احتفاظ محددة مسبًقا، والتي قد تتجاوز ال . يتم ا���ظ SNC-Lavalinعقد مع شركة للغرض أو ا�غراض التي تم الجمع من أجل
على المزيد من المعلومات بالبيانات الشخصية ��متثال مع ��لتزامات والمتطلبات ا�خرى القانونية والتعاقدية مثل الصحة وا��مة. وعند اللزوم، يمكن الحصول 

 الذي توجد تفاصيل ��تصال الخاصة بها أدناه. SNC-Lavalinالمتعلقة بسياسة ا���ظ بال��ت لدينا من مسؤول حماية بيانات شركة 

 عمليات النقل الدولية للبيانات الشخصية
هذا، إلى أي شركات أخرى ضمن شركة  أو إلى أطراف ثالثة  SNC-Lavalinقد نقوم بنقل البيانات الشخصية،��غراض المعالجة الموضحة في إشعار الخصوصية 

ومعالجات البيانات ذات الصلة على نطاق عالمي في جميع أنحاء أوروبا  SNC-Lavalinيابة عنا بموجب تعليماتنا. قد تعمل شركة ممن يقومون بمعالجة البيانات ن
الجة بالحق في نقل ومعوالشرق ا�وسط وآسيا والمحيط الهادي وأمريكا الشمالية وأفريقيا، وقد تقوم أيًضا بإنشاء مؤسسات في مناطق أخرى. ولذلك، فإننا نحتفظ 

 البيانات الشخصية على أساس عالمي وشامل بما يتماشى مع التزاماتنا القانونية والتنظيمية والتعاقدية.
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يمية. إننا لى التزاماتنا القانونية والتنظإ��أننا لن نقوم بنقل البيانات الشخصية للموظفين إ��عند الضرورة من أجل إدارة أعمالنا والوفاء بالتزامتنا التعاقدية و��متثال إ
مة خصوصية البيانات المعمول بها، إلى جانب تقدي هذه تتوافق مع جميع قوانين وأنظ م الحماية المناسبة سوف نسعى للتحقق من أن عمليات نقل البيانات الشخصية 

هناك ��ت ��با هذه القوانين. على الرغم من ذلك، قد تكون  ب قانونية أو تعاقدية، حيث ��يُسمح لنا بنقل البيانات للحقوق والحريات الممنوحة لجميع ��فراد بموجب 
شخصية من مسؤول الشخصية خارج نطاق سلطات قضائية معينة. وعند اللزوم، يمكن الحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بالتحو��ت الخارجية للبيانات ال

 ة به أدناه.الذي توجد تفاصيل ��تصال الخاص SNC-Lavalinحماية البيانات بشركة 

 مواقع الطرق الثالث
هذا ��ينطبق إ��على مح هذا الموقع وليس قد نوفر ارتباطات تشعبية من الموقع إلى مواقع ويب تابعة ��طراف الثالثة. وُيرجى ��حظة أن بيان الخصوصية  تويات 

ها رابًطا.  على مواقع الويب التي قد نقدم ل

 كيفية ���ال بنا لتحديث بياناتك الشخصية أو أي استفسارات قد تكون لديك

  إذا كانت أية معلومات قدمتها لنا غير دقيقة أو قديمة، أو إذا كان لديك أي استفسارات حول بيان الخصوصية هذا، عبر البريد اإللكتروني
 الذي توجد تفاصيل ��تصال الخاصة به أدناه.. إلى مسؤول حماية البيانات

 
 ماذا أفعل إذا كان لدي شكوى أو اكتشفت انتهاًكا لمتطلباتنا؟ 

لدى مسؤول حماية البيانات في المقام ��ول، كما  SNC-Lavalinيجب رفع الشكاوى و/أو انتهاكات متطلباتنا المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية بواسطة شركة 
 .SNC-Lavalinيجب أن تتبع المتطلبات الموضحة في إطار سياسة ��متثال لسياسة الخصوصية المتاحة على شبكة ��نترانت الداخلية لشركة 

 يمكن ��تصال بمسؤول حماية البيانات عبر العنوان التالي: 

 مسؤول حماية البيانات

 متثال لخصوصية البياناتفريق ا� 

 SNC-Lavalin 

 500 Park Ave 

 Almondsbury 

 Bristol 

 BS32 4RZ 

 data_privacy@snclavalin.com البريد ا�لكتروني:

المسألة إلى منظم حماية البيانات ذي الصلة )على سبيل المثال، مكتب مفوض في حالة عدم رضا شخص ما عن الطريقة التي تعاملنا بها مع شكوى، يجوز له إحالة 
هات( لمزيد من الدراسة.  معلومات المملكة المتحدة، ومكتب مفوض الخصوصية في كندا وما شابه من الج

 
هذا؟ هي التغييرات التي أُجريت على إشعار الخصوصية   ما 

هذا أدناه.سوف يتم توثيق أي تغييرات تُجرى على إشعار ال  خصوصية 

 2018في مايو  SNC-Lavalinتم إنشاء إشعار خصوصية شركة  1��صدار 

 
 ملفات تعريف ا�رتباط وتح��ت جوجل

mailto:data_privacy@snclavalin.com
mailto:data_privacy@snclavalin.com
mailto:data_privacy@snclavalin.com
mailto:data_privacy@snclavalin.com
mailto:data_privacy@snclavalin.com
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 تح��ت جوجل 
مة من شركة جوجل. )"جوجل"(. تستخدم تحل��ت جوجل ملفات ت مة تحل��ت الويب مقد هذا تحل��ت جوجل، وهي عبارة عن خد عريف ا�رتباط يستخدم موقع الويب 

هاز الكمبيوتر( لمساعدة مشغلي مواقع الويب على تحليل كيفية استخدام المستخدمين للموقع. وسيتم نقل ها  )ملفات نصية موضوعة على ج المعلومات التي تم إنشاؤ
ها على خوادم في ا��يات المتحدة. وستستخدم  IPبواسطة ملف تعريف ��رتباط حول استخدامك لموقع الويب )بما في ذلك عنوان  الـ  الخاص بك( إلى جوجل وتخزين

هذه المعلومات لغرض تقييم استخدامك لموقع الويب، وتجميع التقارير حول نشاط موقع ال ويب لمشغلي مواقع الويب وتقديم خدمات أخرى تتعلق بنشاط موقع جوجل 
هذه المعلومات إلى أطراف ثالثة إذا كان ذلك مطلوًبا بموجب القانون، أو في ال هذه الويب واستخدام ا�نترنت. ويجوز لشركة جوجل أيًضا نقل  ها  ��ت التي تعالج في

هذا الموقع ، فإنك توافق على  IPبط جوجل عنوان الـ ا�طراف الثالثة المعلومات نيابًة عن جوجل. لن تر الخاص بك بأي بيانات أخرى تحتفظ بها جوجل. وباستخدام 
 معالجة البيانات الخاصة بك عن طريق جوجل بالطريقة و��غراض المبينة أ���

 
 ملفات تعريف ا�رتباط

ملفات تعريف تزور موقعنا، نستخدم ملفات تعريف ��رتباط، وهي عبارة عن أجزاء صغيرة من المعلومات تسمح لنا بالحفاظ على اتصالك بموقعنا. ��تقوم  عندما
هذه بجمع أو تخزين أي معلومات تعريف شخصية.  كيفية تعطيل ملفات تعريف ��رتباط في المستعرض الخاص بك ��رتباط 

طبيعة  التفاصيل ا�سم
ملفات 
تعريف 
 ا�رتباط

نوع ملفات 
 تعريف ا�رتباط

 سبب ا�ستخدام /
 ما هي الوظيفة التي تؤديها 

__utma عدد الزيارات لكل مستخدم  تتتبع
ووقت الزيارة ��ولى والسابقة 

والزيارة الحالية )من المفترض جزئًيا 
 إجراء تدقيق مزدوج(.

وفي في حال تم استخدام تحل��ت  دائم طرف ثالث
 جوجل

__utmb  تُستخدم لتتبع مدة البقاء على الموقع- 
 عندما تبدأ الزيارة وتنتهي تقريًبا

 دائم طرف ثالث

__utmc  تُستخدم لتتبع مدة البقاء على الموقع- 
 عندما تبدأ الزيارة وتنتهي تقريًبا

هذا بسرعة   وينتهي 

 دائم طرف ثالث

__utmz  تتبع من أين يأتي الزائر )محرك
مة الرئيسية للبحث،  البحث، الكل

 والرابط(

 دائم طرف ثالث

SERVERID الطرف  معرف الخادم الذي قدم الطلب
 ��ول

 Microsoftُتدار بواسطة تكنولوجيا  الجلسة
ها   IP3التي يستخدم

ASP.NET_SessionId الطرف  معرف الجلسة المستخدم حالًيا
 ��ول

 Microsoftُتدار بواسطة تكنولوجيا  الجلسة
ها   IP3التي يستخدم

atkins-global-live#ip3_device هاز سايتكور الطرف  ج
 ��ول

��جهزة، على سبيل المثال، سطح  لتتبع الجلسة
 المكتب أو الجوال

atkins-global-live#lang الطرف  تخزن اللغة للموقع
 ��ول

 لتتبع اللغة عند التنقل عبر الموقع الجلسة

nlbi_ Incapsula DDoS ملف تعريف ��رتباط. لضمان  تحميلتمت إزالته بعد  طرف ثالث

http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html
http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html
http://files.investis.com/info/disabling-cookies.html
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Protectiona  وجدار حماية
 البيانات

إ��ق 
 المستعرض

إرسال طلبات العميل إلى نفس خادم 
 ��صل.

incap_ses_ Incapsula DDoS 
Protectiona  وجدار حماية

 البيانات

تمت إزالته بعد  طرف ثالث
إ��ق 

 المستعرض

ملف تعريف ��رتباط الذي ترتبط به 
بجلسة معينة من أجل  HTTPطلبات 

مثل الحفاظ على الجلسات الحالية )
 جلسة عمل ملفات تعريف ��رتباط(

_cookieConsent  نص إ���مسؤولية موافقة ملفات
 تعريف ��رتباط

الطرف 
 ��ول

يتذكر ما إذا كان المستخدم قد وافق  سنة 1
 على ملفات تعريف ��رتباط

visid_incap_ Incapsula DDoS 
Protectiona  وجدار حماية

 البيانات

 12لمدة  دائم طرف ثالث
 شهًرا

ملف تعريف ��رتباط الذي ترتبط به 
الجلسات بزائر محدد )زائر يمثل 

حاسوًبا محدًدا( لتحديد العم�ء الذين 
 زاروه بالفعل

__gat  ملف تعريف ��رتباط بتحل��ت
 جوجل

 معرف التتبع للتحل��ت سنتين 2 طرف ثالث

_ga  ملف تعريف ��رتباط بتحل��ت
 جوجل

 تستخدم لتمييز المستخدمين سنتين 2 طرف ثالث

AWSELB AWS Classic Load 
Balancer Cookie 

إزالة بعد جلسة  طرف ثالث
 مغلقة مع الخادم

تحميل موازنة ملفات تعريف ا�رتباط 
 تستخدم لتعيين الجلسة إلى الطلب.

V2.AGRegionNews الطرف  محدد المنطقة
 ��ول

هاية الجلسة لعرض ��خبار الخاصة بالمنطقة في  في ن
 قسم ��خبار.

V2.AGRegion الطرف  مضرب المنطقة
 ��ول

هاية الجلسة  لتعيين المنطقة المحددة في التنقل. في ن

V2.AGRegionMobi )الطرف  محدد المنطقة )موقع الجوال
 ��ول

هاية الجلسة لتعيين المنطقة المحددة في التنقل في  في ن
 موقع الجوال.

V2.AGLatitude الطرف  موقع ملف تعريف ��رتباط
 ��ول

هاية الجلسة هار أقرب  في ن تستخدم لخريطة الموقع��ظ
 مؤشر للمكاتب لموقع الجوال.

V2.AGLongitude الطرف  موقع ملف تعريف ��رتباط
 ��ول

هاية الجلسة هار أقرب  في ن تستخدم لخريطة الموقع��ظ
 مؤشر للمكاتب لموقع الجوال.

MyPages  إنشاء ملف تعريف ارتباطPDF  الطرف
 ��ول

 1��ربعاء، 
 3000يناير 

)منشأ  PDFتستخدم����وثيقة 
PDF.بشكل وظيفي ) 

MyPagesCounter  إنشاء ملف تعريف ارتباطPDF  الطرف
 ��ول

 1��ربعاء، 
 3000يناير 

)منشأ  PDFتستخدم����وثيقة 
PDF.بشكل وظيفي ) 

V2.PRRegion ( محدد المنطقةPR)  الطرف
 ��ول

هاية الجلسة  بشكل وظيفي. PRيستخدم لمرشح  في ن
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V2.TearSheetDownload الطرف  تنز��ت ملخص المشروع
 ��ول

هاية الجلسة تستخدم لتنزيل وثيقة ملخص المشروع  في ن
 بشكل وظيفي.

V2.TearSheetDownloadByPass الطرف  تنز��ت ملخص المشروع
 ��ول

هاية الجلسة في تستخدم لتنزيل وثيقة ملخص المشروع  ن
 بشكل وظيفي.

Thistotal الطرف  البحث في ملف تعريف ا�رتباط
 ��ول

هاية الجلسة  تستخدم للبحث بشكل وظيفي. في ن

__gid  ملف تعريف ��رتباط بتحل��ت
 جوجل

 يُستخدم لتمييز المستخدمين. ساعة 24 طرف ثالث

 
 التعريفات:

هذا الموقع -تعريف ��رتباط "الطرف ��ول"  ملف •  ملف تعريف ارتباط وضعه 
هذا الموقع( -ملف تعريف ��رتباط "الطرف الثالث"   •  ملف تعريف ارتباط وضعه نطاق آخر )على سبيل المثال ليس 
 تُخزن معلومات ملفات تعريف ا�رتباط بشكل دائم على جهازك -ملف تعريف ��رتباط "الدائم"   •
 تُخزن معلومات ملفات تعريف ا�رتباط مؤقًتا في ذاكرة مستعرض الويب الخاص بك -تعريف ��رتباط "الجلسة"  ملف  •
هذه  ضرورية حتى يمكن لموقع الويب العمل. ��تكون الموافقة ضرورية. -ملفات تعريف ��رتباط "ضرورية للغاية"   •  تكون ملفات تعريف ��رتباط 
هدين �خفاء معلوماتك الشخصية حيثما كان ذلك مناسًبا.نحن���عى إلى جمع معلوم •  اتك الشخصية، ونسعى جا

 


