Cookie Notice

إشعار ملفات تعريف االرتباط

Habib Bank AG Zurich

تســتخدم جميــع المواقــع اإللكترونيــة الخاصــة بـــ حبيــب بنــك اي جــي زيوريــخ ،بمــا فــي ذلــك
الفــروع والشــركات التابعــة (يشــار إليهــا إجمــا الً بـــ «حبيــب بنــك») ملفــات تعريــف االرتبــاط
ألغــراض إحصائيــة ولتحســين تجربــة المســتخدم ولإلعــان عبــر اإلنترنــت .يُعــد أحــد ملفــات
تعريــف االرتبــاط التــي نســتخدمها ضرور يًــا لتشــغيل أجــزاء مــن الموقــع وقــد تــم تعيينــه بالفعــل.
قــد ال يعمــل الموقــع بــدون ملفــات تعريــف االرتبــاط .باســتخدام الموقــع ،فإنــك توافــق علــى
اســتخدام ملفــات تعريــف االرتبــاط لهــذا الغــرض.

)1مــا هــو ملف تعريــف االرتباط؟

?1) What is a cookie

ملفــات تعريــف االرتبــاط هــي ملفــات نصيــة بســيطة يتــم تخزينهــا علــى جهــازك لتتبــع زيارتــك
للمواقــع اإللكترونيــة وتفضيالتــك أثنــاء تنقلــك بيــن الصفحــات ،وأحيا نًــا لحفــظ اإلعــدادات بيــن
الزيــارات .تســاعد ملفــات تعريــف االرتبــاط منشــئي المواقــع اإللكترونيــة فــي جمــع إحصائيــات
حــول عــدد المــرات التــي يــزور فيهــا األشــخاص مناطــق معينــة مــن الموقــع اإللكترونــي،
وتســاعد فــي تصميــم المواقــع اإللكترونيــة لتكــون أكثــر فائــدة وســهولة فــي االســتخدام.

)2مــا أنــواع ملفــات تعريــف االرتباط التــي يســتخدمها حبيــب بنك؟
)2.1ملفــات تعريــف االرتبــاط الخاصــة بالجلســات

Cookies are simple text files which are stored on your device to keep track of your
visit to the website and your preferences as you move between pages, and sometimes to save settings between visits. Cookies help the builders of websites gather
statistics about how often people visit certain areas of the website, and help in
tailoring websites to be more useful and user-friendly.

?2) What types of cookies does Habib Bank use
2.1) Session Cookies

تعــد ملفــات تعريــف االرتبــاط ضروريــة لتشــغيل الخدمــات اإللكترونيــة الخاصــة بنــا وتســتخدم
لألغــراض التاليــة:
»للســماح لــك مؤقتًــا بحفــظ المعلومــات وإعــادة نشــرها بيــن صفحــات خــادم متعــددة لموقعنــا،
كلمــا لــزم األمــر (علــى ســبيل المثــال ،لتجنــب االضطــرار إلــى إعــادة إدخــال نفــس
المعلومــات عنــد االنتقــال إلــى صفحــة أخــرى).
»لتحديــد جهــازك مؤقتًــا بعــد تســجيل الدخــول إلــى صفحــة آمنــة علــى موقعنــا علــى الويــب
حتــى يتمكــن خــادم الويــب الخــاص بنــا مــن إنشــاء والحفــاظ علــى تبــادل المعلومــات (الطلــب
واالســتجابة) مــع متصفــح الويــب الخــاص بــك حتــى تتمكــن مــن تنفيــذ األنشــطة التــي تريدهــا.
علــى ســبيل المثال:

These are cookies that are essential for our web services to function and are used
for the following purposes:
» To allow you to temporarily save and repopulate information between multiple
server pages of our website, whenever required (i.e. in order to avoid having to
re- enter the same information when moving to another page).
» To temporarily identify your device after having logged in to a secure page on
our website so that our web server can construct and maintain an exchange of
information (request and response) with your web browser so that you can carry
out your desired activities.

For example:

» :TS016b6845يســتخدم هــذا لتخزيــن معرفــات الجلســات عنــد اســتخدام موقعنــا اآلمــن
للخدمــات المصرفيــة عبــر اإلنترنــت.
» :fcspersistslider1يســتخدم هــذا فــي عــرض شــرائح  /معــرض الصــور علــى صفحتنــا
الرئيســية .يتذكــر ملــف تعريــف االرتبــاط هــذا الشــريحة األخيــرة التــي شــاهدتها ،بحيــث إذا
انتقلــت إلــى صفحــة أخــرى ثــم عــدت إلــى صفحتنــا الرئيســية ،فســيتم عــرض آخــر شــريحة
رأيتهــا أو الً.
)2.2ملفــات تعريــف االرتبــاط التحليليــة

» TS016b6845: This is to store session IDs when using our secure online banking
site.
» fcspersistslider1: This is used in the image slideshow / gallery on our homepage. This cookie remembers the last slide you have viewed, so that if you go
to another page but then return back to our homepage, the last slide which you
saw will be displayed first.
2.2) Analytical Cookies

يتــم اســتخدام ملفــات تعريــف االرتبــاط التحليليــة بواســطة مجمعــي اإلعالنــات التابعيــن لجهــات
خارجيــة لتتبــع نشــاطك علــى بعــض صفحــات هــذا الموقــع .يتــم وضــع ملفــات تعريــف االرتبــاط
هــذه مــن قبــل أطــراف ثالثــة (مثــل  )Googleنيابــة عنــا .لمزيــد مــن المعلومــات حــول كيفيــة
معالجــة تحليــات جوجــل للبيانــات وكيــف يمكنــك االشــتراك أو إلغــاء اســتالم ملفــات تعريــف
االرتبــاط هــذه ،يرجــى الرجــوع إلــى سياســة الخصوصيــة الخاصــة بهــم علــى:
http://www.google.co.uk/intl/en/privacy
)2.3ملفــات تعريــف االرتبــاط الوظيفيــة
تُســتخدم ملفــات تعريــف االرتبــاط الوظيفيــة للتعــرف عليــك وعلــى اختياراتــك عندمــا تعــود إلــى
موقعنــا .هــذه تمكننــا مــن تذكــر الخيــارات التــي قمــت بهــا مــن أجــل خدمتــك بشــكل أفضــل أثنــاء
الزيــارات المســتقبلية لموقعنــا .قــد ال تكــون المعلومــات التــي تجمعهــا ملفــات تعريــف االرتبــاط
هــذه مجهولــة الهويــة دائ ًمــا ،ولكــن ملفــات تعريــف االرتبــاط هــذه غيــر قــادرة علــى تتبــع نشــاط
التصفــح الخــاص بــك علــى المواقــع اإللكترونيــة األخــرى.
علــى ســبيل المثال:
» :HBZ_WD_AFFIDللتعــرف علــى كيــان حبيــب بنــك لطلب اإليــداع لتتبــع المصدر.
» :HBZ_WD_MIN_DEPOSITلتخزيــن الحــد األدنــى لمبلــغ اإليــداع الــذي تــم تكوينــه
أثنــاء االشــتراك فــي خدمــات اإليــداع اإللكترونــي.
» :HBZ_WD_PERIODلتخزيــن فتــرة اإليــداع المختــارة عنــد االشــتراك فــي منتجــات
خدمــات اإليــداع اإللكترونــي.
» :HBZ_WD_RATEلتخزيــن معــدل اإليــداع المطبــق عنــد االشــتراك فــي منتجــات
خدمــات اإليــداع اإللكترونــي.

)3إزالــة ملفــات تعريــف االرتباط

Analytical cookies are used by our third party advertising aggregators to track your
activity on some pages of this site. These cookies are placed by third parties (such
as Google) on our behalf. For further information regarding how Google analytics
processes data and how you can opt in or out of receiving these cookies, please refer
to their privacy policy at:
http://www.google.co.uk/intl/en/privacy/
2.3) Functionality Cookies
Functionality cookies are used to recognize you and your choices when you return to
our site. These enable us to remember the choices you have made in order to better
serve you during future visits to our site. The information these cookies collect may
not always be anonymous, but these cookies are not able to track your browsing
activity on other websites.

For example:
» HBZ_WD_AFFID: To identify the particular Habib Bank entity of an eDEPOSIT
request in order to track the source.
» HBZ_WD_MIN_DEPOSIT: to store the configured minimum deposit amount
while subscribing for eDEPOSIT
» HBZ_WD_PERIOD: To store the deposit period chosen when subscribing to the
eDEPOSIT product.
» HBZ_WD_RATE: To store the deposit rate applicable when subscribing to the
eDEPOSIT product.

3) Deleting Cookies

يمكنــك إلغــاء االشــتراك فــي ملفــات تعريــف االرتبــاط وإزالتهــا (واســتخدام هــذا الموقــع) فــي
أي وقــت ،عــن طريــق حــذف ملفــات تعريــف االرتبــاط التــي تــم تعيينهــا بواســطة الموقــع .يمكــن
القيــام بذلــك عبــر إعــدادات متصفــح اإلنترنــت الخــاص بــك ،عــن طريــق حــذف ذاكــرة التخزيــن
المؤقــت وســجل التصفــح وملفــات تعريــف االرتبــاط.
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All websites of Habib Bank AG Zurich, including its branches and subsidiaries,
(collectively “Habib Bank”) use cookies for statistical purposes and to improve
user experience and for online advertising. One of the cookies we use is essential
for parts of the site to operate and has already been set. This site does not work
without cookies. By using this website, you agree to the use of cookies for this
purpose.

You may opt-out of cookies (and the use of this website) at any time, by deleting the
cookies that were set by the site. This can be done via the settings of your internet
browser, by deleting cache, browsing history and cookies.
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