
سیاسة الخصوصیة
تاریخ آخر تعدیل: ١٨ دیسمبر، ٢٠١٧ (عرض النسخ المؤرشفة) (تتوفر أمثلة ذات ارتباطات تشعبیة في نهایة هذا المستند.)

هناك طرق عدیدة ومتنوعة یمكنك من خاللها االستفادة من خدماتنا، كالبحث عن المعلومات ومشاركتها أو االتصال بأشخاص آخرین أو إنشاء محتوى جدید. وعند تشارك معلومات
معنا، على سبیل المثال عن طریق إنشاء حساب في Google، یمكننا تحسین تلك الخدمات – بحیث نعرض لك نتائج بحث وإعالنات أكثر صلة لمساعدتك في التواصل مع األشخاص

أو جعل المشاركة مع اآلخرین أسرع وأسهل. عند استعمال خدماتنا، نرید منك أن تكون على بینة من كیفیة استخدامنا للمعلومات والطرق التي یمكنك من خاللها حمایة خصوصیتك.

توضح سیاسة الخصوصیة ما یلي:

المعلومات التي نجمعها وسبب جمعها،
كیفیة استخدام تلك المعلومات،

الخیارات التي نقدمها، بما في ذلك إمكانیة الوصول إلى المعلومات وتحدیثها.

لقد حاولنا االحتفاظ تبسیط سیاسة الخصوصیة قدر اإلمكان، ولكن إذا كانت بعض المصطلحات غیر مألوفة لدیك مثل “ملفات تعریف االرتباط” و“عناوین IP” و“عالمات بكسل”
و“المتصفحات”، فعلیك االطالع على هذه المصطلحات المهمة أوًال. تولي Google اهتماًما كبیًرا لخصوصیتك، ومن ثم یرجى منك التعرف على سیاساتنا بعنایة سواء كنت مستخدًما

جدیًدا أو قدیًما لـ Google، وإذا كانت لدیك أسئلة فاتصل بنا.

المعلومات التي نجمعها

نحن نجمع معلومات بهدف توفیر خدمات أفضل لجمیع المستخدمین؛ بدًءا من التعرف على األشیاء األساسیة مثل اللغة التي تتحدثها وانتهاًء بأشیاء أخرى أكثر تعقیًدا مثل اإلعالنات
التي تراها أكثر فائدة بالنسبة إلیك ، األشخاص الذین تهتم ألمرهم بدرجة أكبر من غیرهم على اإلنترنت أو مقاطع فیدیو YouTube التي قد تفضلها.

نجمع المعلومات بالطرق التالیة:

المعلومات التي تقدمها إلینا. على سبیل المثال، تطالبك العدید من خدماتنا باالشتراك في حساب Google. وعند إجراء ذلك، سنطلب منك تقدیم معلومات شخصیة، مثل
اسمك أو عنوان بریدك اإللكتروني أو رقم الهاتف أو بطاقة االئتمان، لنخزنها في حسابك. إذا كنت ترید أن تستفید على أكمل وجه من میزات المشاركة التي نقدمها، فقد

نطلب منك أیًضا إنشاء ملف شخصي في Google یكون مرئًیا للجمیع ویمكن أن یتضمن اسمك وصورتك.

المعلومات التي نحصل علیها من خالل استخدامك لخدماتنا. نجمع معلومات حول الخدمات التي تستخدمها وكیفیة استخدامك لها، مثل أوقات مشاهدتك مقطع فیدیو على
YouTube، أو أوقات زیارتك موقع الویب الذي یستخدم خدماتنا اإلعالنیة أو أوقات مشاهدتك إلعالناتنا والمحتویات التابعة لنا والتفاعل معها. وتتضمن هذه المعلومات

ما یلي:

معلومات عن الجهاز

فات األجهزة الفریدة، ومعلومات عن شبكة الجّوال بما في ذلك رقم الهاتف). نجمع المعلومات المتعلقة باألجهزة (مثل طراز أجهزتك وإصدار نظام التشغیل ومعرِّ
.Google إقران معّرفات األجهزة أو رقم الهاتف بحسابك في Google ویجوز لشركة

معلومات السجل

عند استخدامك خدماتنا أو مشاهدتك المحتوى الذي توفره Google، فإننا نجمع معلومات محددة ونخزنها في سجالت الخادم تلقائًیا. وهذا یتضمن:

تفاصیل كیفیة استخدامك لخدمتنا، مثل طلبات البحث،
معلومات السجل الهاتفي، مثل رقم الهاتف ورقم الطرف المتصل وأرقام إعادة التوجیه ووقت المكالمات وتاریخها ومدة المكالمات ومعلومات توجیه

الرسائل القصیرة SMS وأنواع المكالمات،
عنوان بروتوكول اإلنترنت،

معلومات حول أحداث الجهاز مثل األعطال ونشاط النظام وإعدادات األجهزة ونوع المتصفح ولغته وتاریخ الطلب ووقته وعنوان URL لإلحالة،
ملفات تعریف االرتباط التي قد تحدد متصفحك أو حسابك في Google بشكل فرید،

معلومات الموقع

عند استخدامك خدمات Google، یجوز لنا جمع ومعالجة معلومات عن موقعك الفعلي. نستخدم تقنیات عدة لتحدید الموقع، بما في ذلك عنوان IP وتقنیة نظام
تحدید المواقع (GPS) ومستشعرات أخرى قد توفر لـ Google مثًال معلومات حول األجهزة المجاورة ونقاط الوصول إلى Wi-Fi وأبراج الهاتف الجّوال.

أرقام التطبیقات الفریدة
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تتضمن بعض الخدمات المعینة رقم تطبیق فریًدا. قد یتم إرسال هذا الرقم باإلضافة إلى معلومات عن عملیة التثبیت التي أجریتها (مثل نوع نظام التشغیل ورقم
إصدار التطبیق) إلى Google عند تثبیت هذه الخدمة أو إزالتها أو عند اتصال هذه الخدمة دورًیا بخوادمنا للحصول على تحدیثات تلقائیة مثال.

التخزین المحلي

یجوز لنا جمع معلومات (بما في ذلك المعلومات الشخصیة) وتخزینها بشكل محلي على جهازك باستخدام آلیات مثل تخزین بیانات الویب في المتصفح (بما في
ذلك HTML 5) وذاكرة التخزین المؤقت لبیانات التطبیق.

ملف تعریف االرتباط والتقنیات الشبیهة

نستخدم نحن وشركاؤنا تقنیات متعددة لجمع المعلومات وتخزینها عند انتقالك إلى إحدى خدمات Google، وقد یتضمن هذا استخدام ملفات تعریف االرتباط
ف على متصفحك أو جهازك. كما نستخدم هذه التقنیات لجمع المعلومات وتخزینها عند تفاعلك مع الخدمات التي نقدمها لشركائنا، مثل والتقنیات الشبیهة للتعرُّ

الخدمات اإلعالنیة أو میزات Google التي قد تظهر على المواقع األخرى. ویساعد منتج Google Analytics األنشطة التجاریة ومالكي المواقع في تحلیل
عدد الزیارات الواردة إلى مواقعهم اإللكترونیة وتطبیقاتهم. وعند استخدام هذا المنتج مع الخدمات اإلعالنیة، مثل تلك الخدمات التي تستخدم ملف تعریف ارتباط

DoubleClick، یتم ربط معلومات Google Analytics بواسطة عمیل Google Analytics أو Google بالمعلومات المتعلقة بالزیارات إلى
.Google مواقع متعددة، باستخدام تقنیة

.Google باإلضافة إلى المعلومات التي نحصل علیها بشأنك من الشركاء، مرتبطة بحسابك في ،Google یجوز أن تكون المعلومات التي نجمعها أثناء تسجیلك للدخول إلى حساب
وعند الربط بین هذه المعلومات وحسابك في Google، فإننا نتعامل معها باعتبارها معلومات شخصیة. للحصول على مزید من المعلومات حول كیفیة الوصول إلى المعلومات

المرتبطة بحسابك في Google أو إدارتها أو حذفها، یمكنك االنتقال إلى قسم الشفافیة واالختیار في هذه السیاسة.

كیف نستخدم المعلومات التي نجمعها

نستخدم المعلومات التي نجمعها من جمیع خدماتنا في سبیل توفیر هذه الخدمات وصیانتها وحمایتها وتحسینها، وكذلك لتصمیم خدمات جدیدة باإلضافة إلى توفیر الحمایة لشركة
Google والمستخدمین. كما نستخدم هذه المعلومات لنقدم محتوى مخصًصا لك، مثل تقدیم نتائج بحث وإعالنات ذات صلة أكبر.

یجوز لنا استخدام االسم الذي تقدمه في ملفك الشخصي على Google في جمیع الخدمات التي نقدمها والتي تتطلب حساًبا في Google. عالوة على ذلك، یجوز لنا استبدال األسماء
القدیمة المقترنة بحسابك في Google بحیث یتم تمثیلك بشكل دائم في جمیع خدماتنا. إذا كان مستخدمون آخرون یعلمون بریدك اإللكتروني أو كان لدیهم معلومات أخرى تبین

هویتك، فیجوز لنا أن نعرض لهم معلوماتك المرئیة بشكل عام على ملفك الشخصي في Google، مثل اسمك وصورتك.

إذا كان لدیك حساب في Google، فقد نعرض اسم ملفك الشخصي وصورته واإلجراءات التي تتخذها على Google أو على تطبیقات الجهات الخارجیة المرتبطة بحسابك في
Google (مثل إجراءات 1+ والمراجعات التي تكتبها والتعلیقات التي تنشرها) في خدماتنا، بما في ذلك العرض ضمن اإلعالنات والسیاقات التجاریة األخرى. نحترم اختیاراتك

.Google لتقیید إعدادات المشاركة ومستوى الرؤیة في حسابك على

عند اتصالك بـ Google، سنسجل االتصال لنساعدك في حل أیة مشكالت قد تواجهك. یجوز لنا استخدام عنوان بریدك اإللكتروني إلخبارك عن الخدمات التي نقدمها، مثل إخبارك
بالتغییرات أو التحسینات المتوقعة.

نستخدم المعلومات التي یتم جمعها من ملفات تعریف االرتباط والتقنیات األخرى، مثل عالمات البكسل، بهدف تحسین تجربة المستخدم وجودة خدماتنا بشكل عام. وتعد خدمة
Google Analytics واحدة من المنتجات التي نستخدمها لتنفیذ ذلك على خدماتنا. على سبیل المثال عن طریق حفظ تفضیالت اللغة، سنتمكن من إظهار خدماتنا باللغة التي تفضلها.
ًفا من ملف تعریف ارتباط أو تقنیات شبیهة بفئات حساسة، مثل تلك التي تستند إلى الِعرق أو الدین أو التوجه الجنسي أو الصحة. وعندما نعرض لك إعالنات مخصصة، لن نقرن معرِّ

تعمل األنظمة التلقائیة لدینا على تحلیل المحتوى التابع لك (بما في ذلك الرسائل اإللكترونیة) بغرض توفیر میزات منتجات ذات صلة بطابعك الشخصي، مثل نتائج بحث مخصصة،
وإعالنات مناسبة، وحمایة من الرسائل غیر المرغوب فیها والبرامج الضارة.

یجوز لنا الجمع بین المعلومات الشخصیة من إحدى الخدمات والمعلومات من خدمات Google األخرى بما في ذلك المعلومات الشخصیة – وذلك على سبیل المثال من أجل
تسهیل مشاركة األشیاء مع األشخاص الذین تعرفهم. استناًدا إلى إعدادات حسابك، قد یتم ربط نشاطك على المواقع والتطبیقات األخرى بمعلوماتك الشخصیة من أجل تحسین خدمات

.Google واإلعالنات التي یعرضها محرك بحث Google

سنطلب موافقتك قبل استخدام المعلومات ألي غرض بخالف األغراض الواردة في سیاسة الخصوصیة هذه.

تعالج Google المعلومات الشخصیة على خوادمنا في العدید من البلدان حول العالم. یجوز لنا معالجة معلوماتك الشخصیة على خادم خارج البلد الذي تعیش فیه.

الشفافیة واالختیار

تختلف اهتمامات الخصوصیة باختالف األشخاص. وهدفنا أن نكون واضحین بشأن المعلومات التي نجمعها، لتكون خیاراتك حول كیفیة استخدامها ذات معنى. فعلى سبیل المثال،
یمكنك إجراء ما یلي:

مراجعة عناصر التحكم في نشاطك على Google وتحدیثها، لتحدید أنواع البیانات - مثل مقاطع الفیدیو التي شاهدتها على YouTube أو عملیات البحث السابقة - التي
ترید حفظها في حسابك عند استخدام خدمات Google. كما یمكنك االنتقال إلى عناصر التحكم هذه إلدارة ما إذا كان یتم تخزین نشاط معین في ملفات تعریف االرتباط أو

تقنیة مشابهة على جهازك عند استخدامك خدماتنا وأنت مسجل الخروج من حسابك.
Google والتحكم بها من خالل استخدام لوحة تحكم Google مراجعة أنواع معینة من المعلومات المرتبطة بحسابك على

عرض وتعدیل تفضیالت اإلعالنات التي تظهر لك على Google وعبر الویب، مثل الفئات التي قد تهمك، باستخدام إعدادات اإلعالنات. كما یمكنك االنتقال إلى تلك
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الصفحة لتعطیل بعض خدمات Google اإلعالنیة.
ضبط كیفیة ظهور الملف الشخصي المقترن بحسابك في Google لآلخرین.

.Google التحكم في تحدید األشخاص الذین تشارك المعلومات معهم عبر حسابك في
الحصول على معلومات مقترنة بحسابك في Google من العدید من خدماتنا.

اختیار ما إذا كان اسم ملفك الشخصي وصورة الملف الشخصي سیظهران ضمن التوصیات المشتركة التي تظهر في اإلعالنات أم ال.

كما یمكنك ضبط المتصفح بحیث یتم حظر جمیع ملفات تعریف االرتباط، بما في ذلك ملفات تعریف االرتباط المتعلقة بخدماتنا أو تحدید المواقف التي یمكننا فیها تثبیت ملف تعریف
ارتباط. ولكن، من المهم أن تدرك أنه قد ال تعمل العدید من خدماتنا بشكل سلیم إذا تم تعطیل ملفات تعریف االرتباط. فعلى سبیل المثال، قد ال نتذكر تفضیالتك المتعلقة باللغة.

المعلومات التي تشاركها

تتیح لك العدید من خدماتنا مشاركة معلومات مع اآلخرین. تذكر أنه إذا شاركت معلومات مع الجمیع، فهذا یعني أنه یمكن أن تفهرسها محركات البحث، بما في ذلك محرك البحث
Google. وتزودك خدماتنا بخیارات متعددة بشأن مشاركة المحتوى التابع لك وإزالته.

الدخول إلى معلوماتك الشخصیة وتحدیثها

وعندما تستخدم خدماتنا، نهدف إلى تزویدك بإمكانیة الوصول إلى معلوماتك الشخصیة. فإذا كانت تلك المعلومات خاطئة، فإننا نبذل قصارى جهدنا لنقدم لك طرًقا تمكنك من تحدیثها
بسرعة أو حذفها، إال إذا استلزم األمر االحتفاظ بهذه المعلومات ألغراض تجاریة مشروعة أو ألغراض قانونیة.

نسعى إلى صیانة خدماتنا بشكل یوفر حمایة للمعلومات من التلف العرضي أو المتعمد. ولذلك، عند حذفك معلومات من خدماتنا، قد ال نحذف النسخ المتبقیة على الفور من خدماتنا
النشطة وقد ال نزیل المعلومات من أنظمة النسخ االحتیاطي لدینا.

المعلومات التي نفصح عنها

ال نفصح عن المعلومات الشخصیة للشركات والمؤسسات واألفراد خارج Google إال في إحدى الحاالت التالیة:

بموافقة منك

سیتم اإلفصاح عن معلوماتك الشخصیة للشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج Google إذا كنت توافق على ذلك. ونحتاج إلى موافقتك على اإلفصاح عن أیة معلومات
شخصیة حساسة.

مع مشرفي النطاق

إذا كانت تتم إدارة حسابك في Google بواسطة مشرف نطاق (على سبیل المثال، لمستخدمي G Suite) فستكون لدى مشرف النطاق والموردین الذین یقدمون دعم
المستخدم لمؤسستك إمكانیة الدخول إلى معلومات حسابك في Google (بما في ذلك بریدك اإللكتروني والبیانات األخرى). قد یتمكن مشرف النطاق مما یلي:

عرض اإلحصاءات المتعلقة بحسابك، مثل اإلحصاءات المتعلقة بالتطبیقات التي تثبتها،
تغییر كلمة مرور حسابك،

تعلیق إمكانیة الدخول إلى حسابك أو إنهائها،
الدخول إلى المعلومات المخزنة كجزء من حسابك أو االحتفاظ بها،

تلقي معلومات حسابك التزاًما بما یسري من قانون أو الئحة أو إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ.
تقیید إمكانیة حذف أو تعدیل المعلومات أو إعدادات الخصوصیة،

للمزید من المعلومات، یرجى االطالع على سیاسة خصوصیة مشرف النطاق.

للمعالجة الخارجیة

نقدم المعلومات الشخصیة إلى الشركات التابعة لنا أو غیرها من المؤسسات أو األشخاص الموثوق بهم لیعالجوها لنا، بناًء على إرشاداتنا وبما یتفق مع سیاسة الخصوصیة
وأي إجراءات مناسبة أخرى متعلقة بالسریة واألمان.

ألسباب قانونیة

سیتم مشاركة المعلومات الشخصیة مع الشركات أو المؤسسات أو األفراد خارج Google إذا كنا نعتقد بنیة حسنة أنه من الضروري الدخول إلى المعلومات أو استخدامها
أو االحتفاظ بها أو نشرها ألي من األسباب التالیة:

االلتزام بأي قانون ساري أو الئحة ساریة، أو إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ.
تطبیق بنود الخدمة الساریة، بما في ذلك البحث في احتمال صدور انتهاكات،

اكتشاف احتیال أو مشكالت فنیة أو مشكالت أمان أو الحیلولة دون وقوعها أو غیر ذلك من إجراءات التعامل معها،
الحمایة من إلحاق ضرر بحقوق أو ملكیات أو سالمة Google أو مستخدمیها أو طبًقا لما یقتضیه أو یسمح به القانون،

یجوز لنا مشاركة معلومات ال تحدد الهویة الشخصیة مع الجمیع ومع شركائنا – كالناشرین أو المعلنین أو مواقع الویب المتصلة. فعلى سبیل المثال، یجوز لنا مشاركة المعلومات مع
الجمیع لعرض المؤشرات حول االستخدام العام لخدماتنا.

https://support.google.com/plus/answer/1355890?hl=ar
https://support.google.com/plus/bin/static.py?hl=ar&page=guide.cs&guide=1257347
https://www.dataliberation.org/
https://plus.google.com/settings/endorsements?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-sensitive-info
https://support.google.com/a/answer/178897?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-affiliates
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-info
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html


في حالة دخول Google في عملیة دمج أو ضم ملكیة أو بیع أصول، فسوف نحافظ على أیة معلومات شخصیة وإرسال إشعار للمستخدمین المعنیین قبل نقل المعلومات الشخصیة أو
إخضاعها لسیاسة خصوصیة مختلفة.

أمن المعلومات

نعمل جاهدین على حمایة Google والمستخدمین من الدخول غیر المصرح به أو التعدیل غیر المصرح به أو اإلفشاء أو اإلتالف للمعلومات الموجودة في حوزتنا. ویشمل ذلك على
وجه الخصوص:

إجراء تشفیر للعدید من خدماتنا باستخدام طبقة المقابس اآلمنة،
،Google Chrome باإلضافة إلى میزة التصفح اآلمن في Google توفیر التحقق بخطوتین عند الدخول إلى حساب

نجري مراجعة إلجراءات جمع وتخزین ومعالجة المعلومات، بما في ذلك إجراءات األمان المادیة، للحمایة من الدخول غیر المصرح به إلى األنظمة.
ویقتصر الوصول إلى المعلومات الشخصیة على موظفي Google ومقاولیها ووكالئها الذین یحتاجون إلى معرفة هذه المعلومات لمعالجتها بالنیابة عنا والذین لدیهم

التزامات تعاقدیة صارمة بشأن السریة، بحیث یعرضهم اإلخفاق في تنفیذ التزاماتهم للتأدیب أو إلنهاء الخدمة.

متى تنطبق سیاسة الخصوصیة هذه

تسري سیاسة الخصوصیة على جمیع الخدمات المقدمة بواسطة شركة  Google LLC والشركات التابعة لها، بما في ذلك YouTube والخدمات التي تقدمها Google على أجهزة
Android والخدمات المقدمة على مواقع ویب أخرى (مثل خدماتنا اإلعالنیة)، باستثناء الخدمات التي تخضع لسیاسات خصوصیة منفصلة ال تتضمن سیاسة الخصوصیة هذه.

ال تسري سیاسة الخصوصیة المتبعة لدینا على الخدمات المقدمة بواسطة شركات أخرى أو أفراد آخرین، بما في ذلك المنتجات أو مواقع الویب التي قد تظهر لك في نتائج البحث أو
مواقع الویب التي قد تتضمن خدمات Google أو غیرها من مواقع الویب التي تحتوي خدماتنا على رابط إلیها. ال تتضمن سیاسة الخصوصیة المتبعة لدینا إجراءات المعلومات في

الشركات والمؤسسات األخرى التي تعلن عن خدماتنا والتي قد تستخدم ملفات تعریف ارتباط وعالمات بكسل وغیر ذلك من التقنیات في تقدیم اإلعالنات ذات الصلة وعرضها.

االمتثال والتعاون مع السلطات التنظیمیة

EU-US and Swiss-US Privacy Shield نحن نجري مراجعة دوریة اللتزامنا بسیاسة الخصوصیة. كما أننا نتقید بالعدید من إطارات العمل ذاتیة التنظیم، بما في ذلك
Frameworks. وعندما نتلقى شكاوى رسمیة مكتوبة، نجري اتصاًال بالشخص الذي تقدم بالشكوى للمتابعة. ونحن نعمل مع السلطات التنظیمیة المختصة، بما في ذلك السلطات

المحلیة لحمایة البیانات، لحل أي شكاوى ترد بشأن نقل البیانات الشخصیة ویتعذر حلها مع المستخدمین مباشرة.

التغییرات

یجوز لنا تغییر سیاسة الخصوصیة من وقت آلخر. إال أننا لن ننتقص من الحقوق التي تكفلها لك هذه السیاسة بدون موافقة صریحة منك. كما سننشر أیة تغییرات تطرأ على سیاسة
الخصوصیة في هذه الصفحة، وإذا كانت التغییرات كبیرة، فسنقدم إشعاًرا أكثر وضوًحا (بما في ذلك وبالنسبة إلى خدمات معینة، إشعاًرا بالبرید اإللكتروني بالتغییرات التي جرت على

سیاسة الخصوصیة). وسنحتفظ أیًضا باإلصدارات السابقة من سیاسة الخصوصیة هذه في أرشیف لمراجعتها.

السیاسات الخاصة بالمنتجات

توضح اإلشعارات التالیة السیاسات الخاصة بالمنتجات فیما یتعلق بمنتجات وخدمات معینة في Google قد تكون تستخدمها:

Chrome ونظام التشغیل Chrome
Play كتب

Google Payments
Fiber

Fi مشروع
G Suite for Education

YouTube لألطفال
Family Link التي تتم إدارتها من خالل Google حسابات

.Google للحصول على مزید من المعلومات حول بعض خدماتنا األكثر شیوًعا، یمكنك االنتقال إلى دلیل خصوصیة منتجات

مواد أخرى مفیدة ذات صلة بالخصوصیة واألمان

یمكن العثور على مواد أخرى مفیدة متعلقة بالخصوصیة واألمان من خالل صفحات سیاسات ومبادئ Google، بما في ذلك:

معلومات عن تقنیاتنا ومبادئنا، التي تتضمن إلى جانب أشیاء أخرى المزید من المعلومات عن
كیفیة استخدام Google لملفات تعریف االرتباط.

التقنیات التي نستخدمها في اإلعالنات.

كیفیة التعرف على نماذج مثل األوجه.
صفحة توضح البیانات التي تتم مشاركتها مع Google عند االنتقال إلى مواقع ویب تستخدم منتجاتنا اإلعالنیة والتحلیلیة واالجتماعیة.

أداة فحص الخصوصیة، التي تسّهل مراجعة إعدادات الخصوصیة الرئیسیة الخاصة بك.
مركز األمان في Google، الذي یوفر معلومات عن كیفیة تصفح اإلنترنت بشكل آمن وسلیم.

https://support.google.com/websearch/answer/173733?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar/landing/2step/
https://www.google.com/chrome/intl/ar/more/security.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/frameworks/
https://www.google.com/chrome/intl/ar/privacy.html
https://play.google.com/books/intl/ar/privacy.html
https://payments.google.com/legaldocument?family=0.privacynotice&hl=ar
https://fiber.google.com/legal/privacy.html
https://fi.google.com/about/tos/#project-fi-privacy-notice
https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://kids.youtube.com/privacynotice
https://families.google.com/familylink/privacy/child-policy/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/technologies/product-privacy/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/technologies/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/technologies/cookies/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/technologies/pattern-recognition/
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/partners/
https://myaccount.google.com/privacycheckup/1?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar/safetycenter/


"الوصول إلى معلوماتك الشخصیة"

.Google االطالع بسرعة وسهولة على بعض البیانات المقترنة بحسابك في Google على سبیل المثال، یمكنك باستخدام لوحة تحكم
تعرف على المزید من المعلومات.

"اإلعالنات التي ستراها األكثر فائدة"

على سبیل المثال، إذا كنت تزور بشكل متكرر مواقع ویب ومدونات عن زراعة الحدائق، یمكن أن ترى إعالنات ذات صلة بزراعة الحدائق أثناء تصفح الویب.
تعرف على المزید من المعلومات.

"الخدمات اإلعالنیة"

على سبیل المثال، إذا كنت تزور بشكل متكرر مواقع ویب ومدونات تتناول زراعة الحدائق وتعرض إعالناتنا، یمكن أن تبدأ في مالحظة ظهور اإلعالنات المرتبطة بمجال االهتمام
هذا أثناء تصفح الویب.

تعرف على المزید من المعلومات.

"ومستشعرات أخرى"

ربما یتضمن جهازك مستشعرات توفر معلومات للمساعدة في إدراك موقعك بشكل أفضل. على سبیل المثال، یمكن استخدام مقیاس التسارع لتحدید أشیاء مثل السرعة، أو استخدام
الجیروسكوب لمعرفة اتجاه الحركة.
تعرف على المزید من المعلومات.

"تجمیع معلومات"

یتضمن هذا معلومات مثل بیانات االستخدام والتفضیالت أو رسائل Gmail أو الملف الشخصي في  +G أو الصور أو مقاطع الفیدیو أو سجل التصفح أو عملیات البحث في الخرائط
.Google أو المستندات أو المحتویات األخرى التي تستضیفها

تعرف على المزید من المعلومات.

"جمع المعلومات الشخصیة من إحدى الخدمات مع معلومات من خدمات Google األخرى، بما في ذلك المعلومات الشخصیة"

على سبیل المثال، عند تسجیل الدخول إلى حسابك في Google والبحث على Google، یمكنك مالحظة ظهور نتائج البحث من مواقع عامة على الویب باإلضافة إلى صفحات
وصور ومشاركات  +Google من أصدقائك، ویمكن أن یرى من یعرفونك أو یتابعونك على  +Google مشاركاتك وملفك الشخصي في نتائج بحثهم.

تعرف على المزید من المعلومات.

"التواصل مع األشخاص"

على سبیل المثال، قد تستلم اقتراحات لتكوین صداقة مع أشخاص ربما تعرفهم أو تود التواصل معهم على  +Google، استناًدا إلى عالقاتك مع أشخاص في منتجات أخرى من
Google، مثل Gmail، كما أن األشخاص الذین تربطهم عالقة بك ربما یرون ملفك الشخصي كاقتراح لتكوین صداقة معك.

تعرف على المزید من المعلومات.

"بطاقة االئتمان"

وبینما ال نطالب حالًیا بتقدیم بیانات بطاقة ائتمان أثناء االشتراك، ُیعد إثبات عمرك من خالل معاملة صغیرة ببطاقة االئتمان إحدى الوسائل لتأكید توافقك مع متطلب العمر في حالة
.Google تعطیل حسابك بعد إدخال تاریخ میالد یشیر إلى أنك لم تبلغ حتى اآلن العمر الكافي إلنشاء حساب في

تعرف على المزید من المعلومات.

"تطویر خدمات جدیدة"

على سبیل المثال، تم تطویر برنامج التدقیق اإلمالئي من Google عن طریق تحلیل عملیات البحث السابقة التي صحح فیها المستخدمون كتابة عبارات البحث التي یبحثون عنها
إمالئًیا.

تعرف على المزید من المعلومات.

"معّرفات األجهزة"

تتیح معّرفات األجهزة لخوادم Google معرفة الجهاز الفرید الذي تستخدمه للدخول إلى خدماتنا، وهو ما یمكن استخدامه لتخصیص خدمتنا حسب جهازك أو تحلیل أیة مشكالت
تحدث على الجهاز متعلقة بخدماتنا.
تعرف على المزید من المعلومات.

"المعلومات المتعلقة بالجهاز"

https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/access-to-your-personal-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/ads-youll-find-most-useful.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/advertising-services.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/sensors.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/collect-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/combine-personal-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/connect-with-people.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/credit-card.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/develop-new-ones.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/device-identifiers.html


على سبیل المثال، عند االنتقال إلى Google Play من سطح المكتب، یمكن لخوادم Google استخدام هذه المعلومات لمساعدتك في تحدید األجهزة التي ترید أن تتوفر من خاللها
إمكانیة استخدام مشتریاتك.

تعرف على المزید من المعلومات.

"تحسین تجربة المستخدم"

على سبیل المثال، تتیح لنا ملفات تعریف االرتباط تحلیل كیفیة تفاعل المستخدمین مع خدماتنا.
تعرف على المزید من المعلومات.

"إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ"

مثل شركات التقنیات ووسائل االتصال األخرى، تستلم Google بانتظام طلبات من الحكومات والمحاكم من أنحاء العالم لتسلیم بیانات المستخدمین. ویراجع فریقنا القانوني كل طلب،
بغض النظر عن نوعه، كما نرفض كثیًرا هذه الطلبات عندما تبدو واسعة النطاق بشكل زائد أو عند عدم اتباع اإلجراءات الصحیحة.

تعرف على المزید من المعلومات.

"تقیید إعدادات المشاركة ومستوى الرؤیة"

على سبیل المثال، یمكنك اختیار اإلعدادات التي تحظر ظهور اسمك وصورتك في أي إعالن.
تعرف على المزید من المعلومات.

"مرتبط بمعلومات متعلقة بالزیارات إلى مواقع متعددة"

Google بواسطة عمیل Google Analytics على ملفات تعریف ارتباط الطرف األول. ویمكن ربط البیانات التي یتم إنشاؤها من خالل Google Analytics یعتمد منتج
Analytics أو Google، باستخدام تقنیة Google، بملفات تعریف ارتباط الطرف الثالث، المرتبطة بالزیارات إلى مواقع إلكترونیة أخرى؛ مثًال عندما یرید أحد المعلنین استخدام

بیانات Google Analytics إلنشاء إعالنات أكثر صلة أو إلجراء تحلیالت أكثر لحركة الزیارات إلى مواقعه اإللكترونیة.
تعرف على المزید من المعلومات.

"الصیانة"

على سبیل المثال، نعمل باستمرار على مراقبة أنظمتنا للتأكد من أنها تعمل على النحو المستهدف والكتشاف األخطاء وإصالحها.
تعرف على المزید من المعلومات.

"یمكن تجمیع معلومات عن موقعك الفعلي ومعالجتها"

على سبیل المثال، یمكن لتطبیق "خرائط Google" أن یمركز عرض الخرائط على موقعك الحالي.
تعرف على المزید من المعلومات.

"قد ال یعمل التطبیق بشكل صحیح"

على سبیل المثال، نستخدم ملف تعریف ارتباط اسمه "lbcs" یتیح لك فتح العدید من مستندات Google عبر متصفح واحد.
تعرف على المزید من المعلومات.

"وشركاؤنا"

نتیح لألنشطة التجاریة الموثوق بها استخدام ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات الشبیهة ألغراض اإلعالن واألغراض البحثیة على خدماتنا.
تعرف على المزید من المعلومات.

"رقم الهاتف"

على سبیل المثال، إذا أضفت رقم هاتف كخیار لالسترداد، فیمكن أن ترسل خوادم Google إلیك، في حالة نسیانك كلمة المرور، رسالة نصیة تتضمن رمًزا إلعادة تعیینها.
تعرف على المزید من المعلومات.

"حمایة Google والمستخدمین"

على سبیل المثال، إذا كنت تشعر بالقلق من إمكانیة الدخول غیر المصرح به إلى بریدك اإللكتروني، یعرض لك تقریر "آخر أنشطة الحساب" في Gmail معلومات عن آخر األنشطة
التي حدثت في بریدك اإللكتروني، مثل عناوین IP التي دخلت إلى بریدك والمواقع الجغرافیة المرتبطة باإلضافة إلى وقت وتاریخ الدخول.

تعرف على المزید من المعلومات.

"الحمایة"

https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/device-specific-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/improve-your-user-experience.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/legal-process.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/limit-sharing-or-visibility-settings.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/linked-with-information-about-visits-to-multiple-sites.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/maintain-services.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/may-collect-and-process-information.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/may-not-function-properly.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/our-partners.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/phone-number.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/protect-google-and-our-users.html


على سبیل المثال، من بین األسباب التي تجعلنا نجمع عناوین IP وملفات تعریف االرتباط ونحللها أن نحمي خدماتنا من أیة إساءة استخدام آلیة.
تعرف على المزید من المعلومات.

"التوفیر"

على سبیل المثال، یتم استخدام عنوان IP المخصص لجهازك إلرسال البیانات التي طلبت الحصول علیها إلى جهازك مرة أخرى.
تعرف على المزید من المعلومات.

"المشاركة"

على سبیل المثال، باستخدام  +Google یتوفر لك العدید من خیارات المشاركة المتنوعة.
تعرف على المزید من المعلومات.

"المشاركة مع اآلخرین بشكل أسرع وأسهل"

.Gmail على إكمال هذا االسم تلقائًیا إذا كنت ترید إضافته إلى رسالة في Google على سبیل المثال، إذا كان هناك شخص ما یمثل جهة اتصال فعًال، فستعمل خوادم
تعرف على المزید من المعلومات.

"األشخاص األكثر أهمیة بالنسبة إلیك عبر اإلنترنت"

على سبیل المثال، عند كتابة عنوان في حقل "إلى" أو "نسخة إلى" أو "نسخة مخفیة الوجهة" في رسالة تنشئها، فستقترح خدمة Gmail عناوین من قائمة جهات االتصال التابعة لك.
تعرف على المزید من المعلومات.

"لتسهیل مشاركة األشیاء مع األشخاص الذین تعرفهم"

Google فستسّهل خوادم ،Google أو إلى أحد األحداث في تقویم Google وكنت ترید إضافته إلى مستند من مستندات Gmail على سبیل المثال، إذا تواصلت مع شخص عبر
إجراء ذلك عن طریق إكمال عنوان البرید اإللكتروني لهذا الشخص تلقائًیا عند بدء كتابة اسمه.

تعرف على المزید من المعلومات.

"عرض إعالناتنا والتفاعل معها"

على سبیل المثال، نقدم تقاریر منتظمة إلى المعلنین عما إذا كنا قد عرضنا إعالنهم في صفحة وعما إذا توفرت احتماالت رؤیة المستخدمین إلعالنهم هذا (بدًال من، على سبیل المثال،
الظهور كجزء من صفحة ال یتصفحه المستخدمون).

تعرف على المزید من المعلومات.

"یمكننا مشاركة معلومات مجّمعة ال تكشف الهویة الشخصیة مع الجمیع"

عندما یبدأ الكثیر من األشخاص في البحث عن شيء ما، یمكن أن یوفر هذا األمر معلومات مفیدة جًدا عن مؤشرات معینة في ذلك الوقت.
تعرف على المزید من المعلومات.

"نقاط دخول Wi-Fi وأبراج الهاتف الجّوال"

على سبیل المثال، یمكن أن تحدد Google الموقع التقریبي لجهازك بناًء على الموقع المعروف ألبراج الهاتف الجّوال القریبة.
تعرف على المزید من المعلومات.

"نتائج بحث أكثر صلة"

على سبیل المثال، یمكننا أن نجعل البحث أكثر صلة وتشویًقا بالنسبة إلیك من خالل تضمین الصور والمشاركات وأشیاء أخرى منك ومن أصدقائك.
تعرف على المزید من المعلومات.

"إزالة المحتوى التابع لك"

على سبیل المثال، یمكنك حذف أنشطة الویب والتطبیقات، أو مدونتك، أو موقع Google تابع لك، أو قناتك على YouTube ، أو ملفك الشخصي على +Google ، أو حسابك
. Google الكامل على

تعرف على المزید من المعلومات.

"لعرض المؤشرات"

.YouTube ومقاطع الفیدیو الشائعة في Google یمكنك االطالع على بعضها في توجهات
تعرف على المزید من المعلومات.

https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/protect-services.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/provide-services.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/sharing.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/sharing-with-others.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/the-people-who-matter-most.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/to-make-it-easier-to-share.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/view-and-interact-with-our-ads.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/we-may-share.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/wifi-access-points-and-cell-towers.html
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/more-relevant-search-results.html
https://support.google.com/websearch/answer/465?hl=ar
https://support.google.com/blogger/answer/41387?hl=ar
https://support.google.com/sites/answer/90598?hl=ar
https://support.google.com/youtube/answer/55759?hl=ar
https://support.google.com/plus/answer/1044503?hl=ar
https://support.google.com/accounts/answer/32046?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/removing-your-content.html
https://www.google.com/trends/?hl=ar
https://www.youtube.com/trending
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/to-show-trends.html


"نشاطك على المواقع والتطبیقات األخرى"

قد یأتي هذا النشاط نتیجة استخدامك لمنتجات Google مثل مزامنة Chrome أو من زیاراتك إلى المواقع والتطبیقات التي لها شراكة مع Google. تدخل العدید من المواقع
والتطبیقات في شراكة مع Google لتحسین المحتوى والخدمات التي تقدمها. على سبیل المثال، قد یستخدم موقع ویب خدمتنا الدعائیة (مثل AdSense) أو األدوات التحلیلیة (مثل
Google Analytics). تشارك هذه المنتجات المعلومات حول نشاطك مع Google، واستناًدا إلى إعدادات حسابك والمنتجات المستخدمة (على سبیل المثال، عندما یستخدم شریك

Google Analytics مع خدماتنا اإلعالنیة)، قد یتم ربط هذه البیانات بمعلوماتك الشخصیة.
تعرف على المزید من المعلومات.

https://myaccount.google.com/?hl=ar
https://www.google.com/intl/ar_ALL/policies/privacy/example/your-activity-on-other-sites-and-apps.html

