
ــك  ــي ذل ــا ف ــخ، بم ــي زيوري ــك اي ج ــب بن ــة بـــ حبي ــة الخاص ــع اإللكتروني ــع المواق ــتخدم جمي تس
ــاط  ــف االرتب ــات تعري ــك«( ملف ــب بن ــاالً بـــ »حبي ــا إجم ــار إليه ــة )يش ــركات التابع ــروع والش الف
ألغــراض إحصائيــة ولتحســين تجربــة المســتخدم ولإلعــان عبــر اإلنترنــت. يُعــد أحــد ملفــات 
ــه بالفعــل.  ــم تعيين ــد ت ــع وق ــا لتشــغيل أجــزاء مــن الموق ــي نســتخدمها ضروريً ــاط الت ــف االرتب تعري
توافــق علــى  فإنــك  الموقــع،  باســتخدام  االرتبــاط.  تعريــف  ملفــات  بــدون  الموقــع  يعمــل  قــد ال 

اســتخدام ملفــات تعريــف االرتبــاط لهــذا الغــرض.

مــا هــو ملف تعريــف االرتباط؟(  
ــك  ــع زيارت ــازك لتتب ــى جه ــا عل ــم تخزينه ــيطة يت ــة بس ــات نصي ــي ملف ــاط ه ــف االرتب ــات تعري ملف
للمواقــع اإللكترونيــة وتفضياتــك أثنــاء تنقلــك بيــن الصفحــات، وأحيانًــا لحفــظ اإلعــدادات بيــن 
ــات  ــع إحصائي ــي جم ــة ف ــع اإللكتروني ــئي المواق ــاط منش ــف االرتب ــات تعري ــاعد ملف ــارات. تس الزي
اإللكترونــي،  الموقــع  مــن  معينــة  مناطــق  األشــخاص  فيهــا  يــزور  التــي  المــرات  عــدد  حــول 

وتســاعد فــي تصميــم المواقــع اإللكترونيــة لتكــون أكثــر فائــدة وســهولة فــي االســتخدام.

مــا أنــواع ملفــات تعريــف االرتباط التــي يســتخدمها حبيــب بنك؟(  
ملفــات تعريــف االرتبــاط الخاصــة بالجلســات(  ( 

ــتخدم  ــا وتس ــة بن ــة الخاص ــات اإللكتروني ــغيل الخدم ــة لتش ــاط ضروري ــف االرتب ــات تعري ــد ملف تع
ــة:  ــراض التالي لألغ

ــا،  	 ــددة لموقعن ــادم متع ــات خ ــن صفح ــرها بي ــادة نش ــات وإع ــظ المعلوم ــا بحف ــك مؤقًت ــماح ل للس
نفــس  إدخــال  إعــادة  إلــى  االضطــرار  لتجنــب  المثــال،  ســبيل  )علــى  األمــر  لــزم  كلمــا 

أخــرى(. إلــى صفحــة  االنتقــال  عنــد  المعلومــات 
لتحديــد جهــازك مؤقًتــا بعــد تســجيل الدخــول إلــى صفحــة آمنــة علــى موقعنــا علــى الويــب  	

ــب  ــادل المعلومــات )الطل ــى تب ــاظ عل ــا مــن إنشــاء والحف ــى يتمكــن خــادم الويــب الخــاص بن حت
ــا. ــي تريده ــطة الت ــذ األنش ــن تنفي ــن م ــى تتمك ــك حت ــاص ب ــب الخ ــح الوي ــع متصف ــتجابة( م واالس

علــى ســبيل المثال: 

الجلســات عنــد اســتخدام موقعنــا اآلمــن  	 TS016b6845: يســتخدم هــذا لتخزيــن معرفــات 
اإلنترنــت. عبــر  المصرفيــة  للخدمــات 

ــا  	 ــى صفحتن ــرض الصــور عل ــرائح / مع ــي عــرض ش ــذا ف ــتخدم ه fcspersistslider1: يس
ــث إذا  ــاهدتها، بحي ــي ش ــرة الت ــريحة األخي ــذا الش ــاط ه ــف االرتب ــف تعري ــر مل ــية. يتذك الرئيس
ــريحة  ــر ش ــرض آخ ــيتم ع ــية، فس ــا الرئيس ــى صفحتن ــدت إل ــم ع ــرى ث ــة أخ ــى صفح ــت إل انتقل

ــا أواًل. رأيته

ملفــات تعريــف االرتبــاط التحليليــة(  ( 

ــات  ــن لجه ــات التابعي ــي اإلعان ــطة مجمع ــة بواس ــاط التحليلي ــف االرتب ــات تعري ــتخدام ملف ــم اس يت
ــاط  ــف االرتب ــات تعري ــم وضــع ملف ــع. يت ــذا الموق ــى بعــض صفحــات ه ــع نشــاطك عل ــة لتتب خارجي
ــة  ــول كيفي ــات ح ــن المعلوم ــد م ــا. لمزي ــة عن Google( نياب ــل  ــة )مث ــراف ثالث ــل أط ــن قب ــذه م ه
معالجــة تحليــات جوجــل للبيانــات وكيــف يمكنــك االشــتراك أو إلغــاء اســتام ملفــات تعريــف 

ــى: ــم عل ــة به ــة الخاص ــة الخصوصي ــى سياس ــوع إل ــى الرج ــذه، يرج ــاط ه االرتب
 http://www.google.co.uk/intl/en/privacy  

ملفــات تعريــف االرتبــاط الوظيفيــة(  ( 

ــى  ــود إل ــا تع ــك عندم ــى اختيارات ــك وعل ــرف علي ــة للتع ــاط الوظيفي ــف االرتب ــات تعري ــتخدم ملف تُس
ــاء  ــك بشــكل أفضــل أثن ــا مــن أجــل خدمت ــي قمــت به ــارات الت ــا مــن تذكــر الخي ــا. هــذه تمكنن موقعن
ــاط  ــف االرتب ــات تعري ــا ملف ــي تجمعه ــات الت ــون المعلوم ــد ال تك ــا. ق ــتقبلية لموقعن ــارات المس الزي
ــع نشــاط  ــى تتب ــادرة عل ــر ق ــذه غي ــاط ه ــف االرتب ــات تعري ــن ملف ــا، ولك ــة دائًم ــة الهوي ــذه مجهول ه

ــة األخــرى. ــع اإللكتروني ــى المواق ــك عل ــح الخــاص ب التصف

علــى ســبيل المثال:

HBZ_WD_AFFID: للتعــرف علــى كيــان حبيــب بنــك لطلب اإليــداع لتتبــع المصدر. 	
ــه  	 ــم تكوين ــذي ت ــداع ال ــغ اإلي HBZ_WD_MIN_DEPOSIT: لتخزيــن الحــد األدنــى لمبل

ــداع اإللكترونــي. ــاء االشــتراك فــي خدمــات اإلي أثن
ــات  	 ــي منتج ــتراك ف ــد االش ــارة عن ــداع المخت ــرة اإلي ــن فت HBZ_WD_PERIOD: لتخزي

ــي. ــداع اإللكترون ــات اإلي خدم
منتجــات  	 فــي  االشــتراك  عنــد  المطبــق  اإليــداع  معــدل  لتخزيــن   :HBZ_WD_RATE

اإللكترونــي. اإليــداع  خدمــات 

إزالــة ملفــات تعريــف االرتباط(  
ــي  ــع( ف ــذا الموق ــتخدام ه ــا )واس ــاط وإزالته ــف االرتب ــات تعري ــي ملف ــتراك ف ــاء االش ــك إلغ يمكن
ــع. يمكــن  ــا بواســطة الموق ــم تعيينه ــي ت ــاط الت ــف االرتب ــات تعري ــق حــذف ملف ــت، عــن طري أي وق
ــن  ــق حــذف ذاكــرة التخزي ــك، عــن طري ــت الخــاص ب ــح اإلنترن ــر إعــدادات متصف ــك عب ــام بذل القي

ــاط. ــف االرتب ــات تعري ــح وملف ــجل التصف ــت وس المؤق

إشعار ملفات تعريف االرتباط
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Habib Bank AG Zurich

Cookie Notice

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.

 ) What is a cookie?

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 some-
times 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.

 ) What types of cookies does Habib Bank use?

 ) ) Session Cookies

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:

 » TS0 6b6845: This is to store session IDs when using our secure online banking 
site.

 » fcspersistslider : This is used in the image slideshow / gallery on our home-
page. 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.

 ) ) Analytical Cookies

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/

 ) ) 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.

 ) Deleting Cookies

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.


