
 GOOGLE سیاسة خصوصیة

عند استخدام خدماتنا، فإنك تأتمننا على معلوماتك. نحن ندرك أن هذه مسؤولیة كبیرة ونعمل
بجدیة لحمایة معلوماتك ونمنحك التحكم فیها.

تهدف سیاسُة الخصوصیة هذه إلى مساعدتك على فهم ماهیة المعلومات التي نجمعها وسبب جمعنا لها، وكذلك طریقة تحدیث معلوماتك
وتصدیرها وحذفها.

إدارة إعدادات الخصوصیة

هل المطلوب تغییر إعدادات الخصوصیة؟

االستعانة بأداة "إدارة إعدادات الخصوصیة"

یسري بتاریخ 10 فبرایر 2022

الُنسخ المؤرشفة

إننا ننشئ مجموعة من الخدمات من شأنها أن تساعد مالیین األشخاص بصفة یومیة على استكشاف العالم والتفاعل معه بطرق جدیدة. وتشتمل
خدماتنا على:

Google Homeو YouTubeومواقعها وأجهزتها، مثل "البحث" و Google برامج

Android ونظام تشغیل Chrome األنظمة األساسیة مثل متصّفح

المنتجات المدمجة في التطبیقات والمواقع اإللكترونیة التابعة لجهات خارجیة، مثل اإلعالنات واإلحصاءات وخرائط Google المضّمنة

یمكنك استخدام خدماتنا بطرق شتى إلدارة خصوصیتك. على سبیل المثال، یمكنك االشتراك في حساب Google إذا أردت إنشاء محتوى
وإدارته، مثل الرسائل اإللكترونیة والصور، أو إذا أردت عرض مزید من نتائج البحث ذات الصلة. یمكنك أیًضا استخدام الكثیر من خدمات

.YouTube أو مشاهدة فیدیوهات Google بدون تسجیل الدخول إلى حسابك أو بدون إنشاء حساب من األساس، مثل البحث على Google
كما یمكنك اختیار تصّفح الویب بخصوصیة تامة باستخدام متصّفح Chrome في "وضع التصّفح المتخفي". وبإمكانك، في مختلف خدماتنا،

ضبط إعدادات الخصوصیة للتحكم في المعلومات التي نجمعها وكیفیة استخدامها.

للمساعدة في شرح األمور بأكبر قدر ممكن من الوضوح أضفنا األمثلة والفیدیوهات التوضیحیة والتعریفات بخصوص المصطلحات الرئیسیة.
وإذا لدیك أي أسئلة بشأن سیاسة الخصوصیة هذه، یمكنك االتصال بنا.

https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_intro
https://policies.google.com/privacy/archive
https://policies.google.com/privacy/key-terms#key-terms
https://support.google.com/policies?p=privpol_privts


GOOGLE المعلومات التي تجمعها

نریدك أن تمّیز بین أنواع المعلومات التي نجمعها أثناء استخدامك لخدماتنا.

نحن نجمع المعلومات لتقدیم خدمات ذات مستوى أفضل لمستخدمینا جمیًعا - بدًءا من تحدید األمور األساسیة، مثل اللغة التي تتحدثها إلى أمور
أكثر تعقیًدا ومنها على سبیل المثال اإلعالنات التي ستجدها أكثر فائدة، أو األشخاص الذین یهمك أمرهم بشدة على اإلنترنت، أو الفیدیوهات التي

قد تعجبك على YouTube. وإن المعلومات التي تجمعها Google وكیفیة استخدامها تعتمد على كیفیة استخدامك لخدماتنا وكیفیة إدارتك
لعناصر التحكم في الخصوصیة.

فات فریدة مرتبطة بالمتصّفح أو التطبیق أو عند عدم تسجیل الدخول إلى حساب على Google، نخّزن المعلومات التي نجمعها باستخدام معرِّ
الجهاز المستخَدم. وهذا یساعدنا في تنفیذ إجراءات مثل حفظ إعداداتك المفّضلة في مختلف جلسات التصفح. ومن األمثلة على تلك اإلعدادات

لغتك المفّضلة أو ما إذا كان المطلوب عرض إعالنات أو نتائج بحث أكثر صلة استناًدا إلى نشاطك.

عندما تسجل الدخول، نجمع أیًضا معلومات ونخّزنها لدى حسابك على Google، حیث نتعامل مع هذه المعلومات على أنها معلومات شخصیة.

عناصر تنشئها أو تقدمها لنا

عندما تنشئ حساب Google، فإنك تزودنا بـ معلومات شخصیة تتضّمن اسمك وكلمة مرورك. ویمكنك أن تختار إضافة رقم الهاتف أو
معلومات الدفع إلى حسابك. وحتى إذا لم تسجل دخولك إلى حساب Google، یمكنك أن تختار تزویدنا بمعلومات، مثل عنوان البرید اإللكتروني

لتلقي التحدیثات حول خدماتنا.

نجمع أیًضا المحتوى الذي تنشئه أو تحّمله أو تتلقاه من اآلخرین عند استخدام خدماتنا. وهذا یشمل عناصر، مثل رسالة برید إلكتروني تكتبها
.YouTube وتتلقاها، وصور وفیدیوهات تحفظها، ومستندات وجداول بیانات تنشئها وتعلیقات تدلي بها على فیدیوهات

المعلومات التي نجمعها أثناء استخدامك لخدماتنا

تطبیقاتك ومتصّفحاتك وأجهزتك

نحن نجمع معلومات حول التطبیقات والمتصّفحات واألجهزة التي تستخدمها للوصول إلى خدمات Google، ما یساعدنا على توفیر میزات،
مثل التحدیثات التلقائیة للمنتجات وتعتیم شاشتك عندما تنخفض طاقة البطاریة

فات الفریدة ، ونوع المتصّفح وإعداداته، ونوع الجهاز وإعداداته، ونظام التشغیل، ومعلومات شبكة وتتضّمن المعلومات التي نجمعها المعرِّ
الجّوال بما في ذلك اسم مشغل شبكة الجّوال ورقم الهاتف ورقم إصدار التطبیق. كما نجمع المعلومات حول تفاعل تطبیقاتك ومتصّفحاتك

وأجهزتك مع خدماتنا، بما في ذلك عنوان IP وتقاریر األعطال ونشاط النظام وتاریخ طلبك ووقته وعنوان URL الُمحیل الخاص بهذا الطلب.



نجمع هذه المعلومات عندما تتصل إحدى خدمات Google على جهازك بخوادمنا، مثًال عند تثبیت تطبیق من "متجر Play" أو عندما تتحّقق
إحدى الخدمات من توّفر تحدیثات تلقائیة. في حال استخدام جهاز Android مزّود بتطبیقات Google، یتواصل الجهاز بشكل دوري مع خوادم
Google لتوفیر معلومات حول جهازك واالتصال بخدماتنا. وتشمل هذه المعلومات تفاصیل مثل نوع الجهاز واسم مشّغل شبكة الجّوال وتقاریر

األعطال والتطبیقات المثّبتة، باإلضافة إلى معلومات أخرى حول طریقتك في استخدام جهاز Android وذلك استناًدا إلى إعدادات الجهاز.

نشاطك

نجمع معلومات عن نشاطك في خدماتنا، حیث نستخدم هذه المعلومات لتنفیذ أمور، مثل اقتراح فیدیو على YouTube قد تبدي إعجابك به.
وتتضّمن معلومات النشاط التي نجمعها ما یلي:

المصطلحات التي تبحث عنها

الفیدیوهات التي تشاهدها

المشاهدات والتفاعالت مع المحتوى واإلعالنات

معلومات الصوت واإلعدادات الصوتیة

نشاط الشراء

األشخاص الذین تتواصل معهم أو تشاركهم المحتوى

النشاط على مواقع وتطبیقات الجهات الخارجیة التي تستخدم خدماتنا

Google الذي زامنته مع حسابك على Chrome سجل متصّفح

إذا استخدمت خدماتنا إلجراء مكالمات واستقبالها أو إرسال رسائل وتلقیها، یجوز أن نجمع معلومات سجّل المكالمات والرسائل مثل رقم هاتفك،
ورقم الطرف المّتصل بك، ورقم الطرف المتلقي للمكالمة، وأرقام إعادة التوجیه، وعنوان البرید اإللكتروني للمرسل والمتلقي، ووقت المكالمات

والرسائل وتاریخها، ومدة المكالمات، ومعلومات التوجیه، وأنواع المكالمات والرسائل وعددها.

یمكنك زیارة حسابك على Google للعثور على معلومات النشاط المحفوظة في حسابك وإدارتها.

Google االنتقال إلى حساب

معلومات عن موقعك الجغرافي

https://support.google.com/android/answer/9021432
https://support.google.com/accounts/answer/6078260
https://myaccount.google.com/?utm_source=pp


نجمع معلومات عن موقعك الجغرافي عندما استخدام خدماتنا، ما یساعدنا في تقدیم میزات مثل اتجاهات القیادة ونتائج بحث عن أشیاء بالقرب
منك وإعالنات استناًدا إلى موقعك الجغرافي العام.

ویمكن تحدید موقعك الجغرافي بدرجات متفاوتة من الدقة عن طریق:

نظام تحدید المواقع العالمي (GPS) وبیانات االستشعار األخرى من جهازك

IP عنوان

نشاطك على خدمات Google، مثل عملیات البحث واألماكن التي یتم وضع تصنیفات علیها، مثل المنزل أو العمل

المعلومات المتعلقة باألشیاء الموجودة بالقرب من جهازك، مثل نقاط وصول Wi-Fi واألبراج الخلویة واألجهزة التي تفّعل البلوتوث

تعتمد أنواع بیانات المواقع الجغرافیة التي نجمعها ومدة تخزینها على إعدادات حسابك وجهازك بشكل جزئي. على سبیل المثال، یمكنك تفعیل
خدمة الموقع الجغرافي على جهاز Android أو إیقافها باستخدام تطبیق "اإلعدادات" في الجهاز. ویمكنك أیًضا تفعیل سجّل المواقع الجغرافیة
إذا أردت إنشاء خریطة خاصة تضم األماكن التي تتم زیارتها عندما یكون بحوزتك أجهزة تم تسجیل الدخول إلیها. إذا كانت إعدادات "النشاط

على الویب وفي التطبیقات" مفّعلة، سیتم حفظ عملیات البحث واألنشطة األخرى من خدمات Google في حسابك على Google، وقد تتضّمن
معلومات موقعك الجغرافي. یمكنك االّطالع على مزید من التفاصیل حول آلیتنا في استخدام معلومات الموقع الجغرافي.

في بعض الحاالت، تجمع Google أیًضا معلومات عنك من المصادر المتاحة للجمیع. على سبیل المثال، في حال ظهر اسمك في صحیفة
محلیة، قد یفهرس محّرك بحث Google تلك المقالة ویعرضها ألشخاص آخرین إذا بحثوا عن اسمك. وقد نجمع أیًضا معلومات عنك من

شركاء موثوق فیهم، بما في ذلك خدمات الدلیل التي توّفر لنا معلومات عن األنشطة التجاریة لعرضها على خدمات Google، وشركاء التسویق
الذین یزّودوننا بمعلومات حول العمالء المحتملین لخدمات األعمال التي نقدمها، وشركاء األمان الذین یزّودوننا بمعلومات بغرض الحمایة من

إساءة االستخدام. ونتلّقى أیًضا معلومات من شركاء معلنین لنقّدم خدمات الدعایة واألبحاث نیابًة عنهم.

ونستخدم تقنیات متعددة لنجمع المعلومات ونخّزنها، بما في ذلك ملفات تعریف االرتباط وعالمات بكسل والسعة التخزینیة المحلیة، مثل السعة
التخزینیة لبیانات الویب في المتصّفح أو ذاكرات التخزین المؤقت لبیانات التطبیق، وقواعد البیانات، وسجالت الخوادم.

لماذا تجمع GOOGLE البیانات

نستخدم البیانات إلعداد خدمات أفضل

ونستخدم المعلومات التي نجمعها من جمیع خدماتنا لألغراض التالیة:

تقدیم خدماتنا

https://support.google.com/accounts?p=privpol_location
https://support.google.com/accounts?p=privpol_lochistory
https://policies.google.com/technologies/location-data


نستخدم معلوماتك لـ تقدیم خدماتنا، مثل معالجة المصطلحات التي تبحث عنها للخروج بنتائج أو لمساعدتك على مشاركة المحتوى عن طریق
اقتراح مستلمین من جهات اتصالك.

صیانة خدماتنا وتحسینها

نستخدم أیًضا معلوماتك لنتأكد من أن خدماتنا تعمل على النحو المنشود، مثل تتبع حاالت انقطاع الخدمة ومشاكل استكشاف األخطاء وإصالحها
التي تبلغنا بها. ونستخدم معلوماتك إلدخال تحسینات على خدماتنا، على سبیل المثال، یساعدنا التعّرف على عناصر البحث التي تخطئ في

تهجئتها بشكل أكثر تكراًرا على تحسین میزات التدقیق اإلمالئي المستخدمة عبر خدماتنا.

تطویر خدمات جدیدة

نستخدم المعلومات التي نجمعها في الخدمات الحالیة لتساعدنا على تطویر خدمات جدیدة. على سبیل المثال، ساعدنا فهم كیفیة تنظیم األشخاص
لصورهم في بیكاسا، أول تطبیق صور في Google، على تصمیم تطبیق "صور Google" وإطالقه.

تقدیم خدمات مخصصة، بما في ذلك المحتوى واإلعالنات

نستخدم المعلومات التي نجمعها لتخصیص خدماتنا لك، ویشمل ذلك تقدیم التوصیات، والمحتوى المخصص ونتائج البحث المخصصة. على سبیل
المثال، یوّفر فحص األمان نصائح أمان تتوافق مع طریقة استخدامك لمنتجات Google. ویستخدم Google Play معلومات، مثل التطبیقات

التي سبق لك تثبیتها والفیدیوهات التي شاهدتها على YouTube القتراح تطبیقات جدیدة قد تعجبك.

استناًدا إلى إعداداتك، قد نعرض لك إعالنات مخصصة بناًء على اهتماماتك. على سبیل المثال، إذا بحثت عن "دراجات الجبال"، فقد یظهر لك
إعالن عن معدات ریاضیة عند تصفحك لموقع یعرض إعالنات Google. ویمكنك التحكم في ماهیة المعلومات التي نستخدمها لنعرض لك

إعالنات عن طریق االنتقال إلى إعدادات إعالناتك.

وال نعرض لك إعالنات مخصصة بناًء على فئات حساسة، مثل الِعرق أو الدین أو التوجه الجنسي أو الصحة.

."Google أو "صور Gmail أو Drive ال نعرض لك إعالنات مخّصصة استناًدا إلى المحتوى الخاص بك في

وال نشارك معلومات تحدد شخصیتك مع المعلنین، مثل اسمك أو عنوان بریدك اإللكتروني ما لم تطلب منا ذلك. على سبیل المثال، في
حال شاهدت إعالًنا عن متجر أزهار بالقرب منك واخترت زر "النقر لالتصال"، سنجمع بیانات مكالمتك وقد نعطي رقم هاتفك لمتجر

األزهار.

انتقال إلى إعدادات اإلعالنات

https://myaccount.google.com/security-checkup?utm_source=pp
https://adssettings.google.com/?ref=privacy-policy


قیاس األداء

نستخدم البیانات للحصول على إحصاءات ومقاییس توّضح كیف یتم استخدام خدماتنا. على سبیل المثال، نحّلل البیانات المتعلقة بزیاراتك لمواقعنا
اإللكترونیة لتنفیذ إجراءات مثل تحسین تصمیم المنتج. ونستخدم أیًضا البیانات المتعلقة باإلعالنات التي یتم التفاعل معها لنساعد المعلنین في فهم

أداء حمالتهم اإلعالنیة. ونحن نستخدم العدید من األدوات لتنفیذ ذلك، مثل أداة "إحصاءات Google". عند زیارة موقع إلكتروني أو استخدام
تطبیق یستخدم "إحصاءات Google"، قد یختار عمیل "إحصاءات Google" السماح لشركة Google بربط معلومات عن نشاطك على ذلك

الموقع أو التطبیق بنشاطك على مواقع أو تطبیقات أخرى تستخدم خدماتنا اإلعالنیة.

التواصل معك

نستخدم المعلومات التي نجمعها مثل عنوان بریدك اإللكتروني لنتفاعل معك تفاعًال مباشًرا. على سبیل المثال، قد نرسل إلیك إشعاًرا إذا اكتشفنا
نشاًطا مریًبا، مثل محاولة تسجیل الدخول إلى حسابك على Google من موقع جغرافي غیر معتاد. أو قد نبلغك عن التغیرات أو التحسینات

المقبلة التي ندخلها على خدماتنا. وإذا تواصلت مع Google، سنحتفظ بسجل لطلبك لنساعدك على حل أي مشاكل قد تواجهك.

حمایة Google ومستخدمینا والجمهور

نستخدم المعلومات لتساعدنا على تحسین أمان خدماتنا وموثوقیتها. وهذا یشمل كشف مخاطر االحتیال وإساءة االستخدام واألمان واالستجابة لها،
والمشاكل الفنیة التي قد تضر Google، أو مستخدمینا، أو الجمهور.

نستخدم تقنیات مختلفة لمعالجة معلوماتك لهذه األغراض. نستخدم أنظمة تلقائیة تحلل المحتوى التابع لك لنزودك بمزایا، مثل نتائج البحث
المخصصة، أو اإلعالنات المخصصة، أو المیزات األخرى المصممة حسب طریقة استخدامك لخدماتنا. ونحلل المحتوى التابع لك لیساعدنا على
كشف إساءة االستخدام، مثل المحتوى غیر المرغوب فیه، والبرامج الضارة، والمحتوى غیر القانوني. ونستخدم أیًضا خوارزمیات للتعّرف على
أنماط البیانات. على سبیل المثال، تساعد خدمة "ترجمة Google" األشخاص في التواصل عبر اللغات من خالل كشف أنماط لغویة مشتركة في

عبارات تطلب منها ترجمتها.

وقد ندمج المعلومات التي نجمعها في خدماتنا وعبر أجهزتك لألغراض الموضحة أعاله. على سبیل المثال، إذا شاهدت فیدیوهات لعازفي جیتار
على YouTube، قد تشاهد إعالًنا عن دروس الجیتار على موقع یستخدم منتجاتنا اإلعالنیة. استناًدا إلى إعدادات حسابك، قد یتم ربط نشاطك

.Google واإلعالنات التي تعرضها Google على المواقع والتطبیقات األخرى بمعلوماتك الشخصیة من أجل تحسین خدمات

إذا كان هناك مستخدمون آخرون على علم ببریدك اإللكتروني أو كانت لدیهم معلومات أخرى تحدد هویتك، یجوز لنا أن نعرض لهم معلوماتك
المرئیة بشكل عام على حساب Google، مثل اسمك وصورتك. وهذا على سبیل المثال یساعد األشخاص في التعّرف على أي برید إلكتروني

مرسل منك.

سنطلب موافقتك قبل استخدام معلوماتك ألي غرض غیر وارد في سیاسة الخصوصیة هذه.



عناصر التحكم في خصوصیتك

لدیك اختیارات بخصوص المعلومات التي نجمعها وكیفیة استخدامها

یشرح هذا القسم عناصر التحكم الرئیسیة إلدارة خصوصیتك عبر خدماتنا. ویمكنك أیًضا زیارة قسم إدارة إعدادات الخصوصیة، الذي یوّفر لك
فرصة لمراجعة إعدادات الخصوصیة المهمة وضبطها. وباإلضافة إلى هذه األدوات، نقدم لك أیًضا إعدادات خصوصیة محددة في منتجاتنا، حیث

یمكنك معرفة المزید من المعلومات في دلیل خصوصیة المنتج.

االنتقال إلى إدارة إعدادات الخصوصیة

إدارة معلوماتك، ومراجعتها، وتحدیثها

عندما تسجل دخولك، یمكنك دائًما مراجعة المعلومات وتحدیثها عن طریق زیارة الخدمات التي تستخدمها. على سبیل المثال، ُصمم كل من تطبیق
.Google لمساعدتك في إدارة أنواع محددة من المحتوى الذي حفظته من خالل Drive الصور" وتطبیق"

لقد أنشأنا أیًضا مكاًنا لك لمراجعة المعلومات المحفوظة في حسابك على Google والتحكم فیها. ویتضمن حسابك على Google ما یلي:

عناصر التحكم في الخصوصیة

عناصر التحكم في النشاط

تحدید أنواع األنشطة المطلوب حفظها في حسابك على سبیل المثال، إذا كان سجّل YouTube مفعال لدیك، سیتم حفظ
الفیدیوهات التي تتم مشاهدتها والمواضیع التي یتم البحث عنها في حسابك لتقدیم اقتراحات أفضل لك وتذكُّر المكان الذي توقفت
Google عنده. وإذا كانت إعدادات "النشاط على الویب وفي التطبیقات" مفّعلة، سیتم حفظ عملیات بحثك ونشاطك من خدمات

األخرى في حسابك لتقدیم تجارب أكثر تخصیًصا لك، مثل عملیات بحث أسرع واقتراحات مفیدة أكثر بشأن التطبیقات
والمحتوى. یتضّمن "النشاط على الویب وفي التطبیقات" أیًضا إعدادات فرعیة تتیح لك تحدید ما إذا كان سیتم حفظ بعض
المعلومات في حسابك على Google واستخدامها لتحسین خدمات Google، وهي تشمل المعلومات حول نشاطك على

المواقع اإللكترونیة والتطبیقات واألجهزة األخرى التي تستخدم خدمات Google، مثل التطبیقات التي یتم تثبیتها واستخدامها
.Android على

االنتقال إلى "عناصر التحكم في النشاط"

إعدادات اإلعالنات

https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_body
https://policies.google.com/technologies/product-privacy
https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_body
https://myaccount.google.com/
https://support.google.com/websearch/answer/54068#zippy=%2Cinfo-about-your-browsing-and-other-activity-on-sites-apps-and-devices-that-use-google-services
https://myaccount.google.com/activitycontrols?utm_source=pp


یمكنك إدارة تفضیالتك بشأن اإلعالنات المعروضة لك على Google وعلى المواقع والتطبیقات التي تجمعها شراكة مع
Google لعرض اإلعالنات. ویمكنك تعدیل اهتماماتك، واختیار ما إذا كنت ترید استخدام معلوماتك الشخصیة لجعل اإلعالنات

أكثر مالءمة لك، وتفعیل خدمات إعالنیة معینة أو إیقافها.

انتقال إلى إعدادات اإلعالنات

نبذة عنك

یمكنك إدارة معلوماتك الشخصیة في حسابك على Google وتحدید المستخدمین الذین یمكنهم االّطالع علیها في مختلف
.Google خدمات

االنتقال إلى "نبذة عنك"

التوصیات المشتركة

اختر ما إذا كنت ترید ظهور اسمك وصورتك إلى جانب نشاطك، مثل اآلراء والمقترحات، التي تظهر في اإلعالنات.

االنتقال إلى التوصیات المشتركة

Google المواقع اإللكترونیة والتطبیقات التي تستخدم خدمات

یمكنك التحّكم في المعلومات التي قد تقوم تلك المواقع اإللكترونیة والتطبیقات التي تستخدم خدمات Google، مثل "إحصاءات
Google"، بمشاركتها مع Google عند انتقالك إلى تلك المواقع اإللكترونیة والتطبیقات أو تفاعلك مع خدماتها.

االنتقال إلى القسم كیف تستخدم Google معلومات المواقع اإللكترونیة أو التطبیقات التي تستخدم خدماتنا

طرق مراجعة معلوماتك وتحدیثها

نشاطي

Google عند استخدام خدمات Google یتیح لك القسم "نشاطي" مراجعة وإدارة البیانات التي یتم حفظها في حسابك على
Google بینما یكون حسابك في وضع تسجیل الدخول، ومن بین هذه البیانات عملیات البحث التي أجریتها وزیاراتك إلى

Play. ویمكنك تصّفحها حسب التاریخ والموضوع، وحذف جمیع أنشطتك أو بعضها.

االنتقال إلى نشاطي

Google لوحة تحّكم

تسمح لك لوحة تحكم Google بإدارة المعلومات المرتبطة بمنتجات معینة.

االنتقال إلى لوحة التحكم

https://adssettings.google.com/?ref=privacy-policy
https://myaccount.google.com/profile?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/shared-endorsements?utm_source=pp
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://myactivity.google.com/myactivity?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/dashboard?utm_source=pp


معلوماتك الشخصیة

إدارة معلومات االتصال بك مثل اسمك ورقم هاتفك وبریدك اإللكتروني.

االنتقال إلى المعلومات الشخصیة

عندما تسجل خروجك، یمكنك إدارة المعلومات المرتبطة بمتصّفحك أو جهازك، ویشمل ذلك:

تخصیص البحث أثناء تسجیل الخروج: اخترما إذا كنت ترید أن ُیستخدم نشاط بحثك لعرض مزید من النتائج والمقترحات األكثر صلة.

إعدادات YouTube: یمكنك إیقاف سجل بحث YouTube وسجل مشاهدات YouTube مؤقًتا وحذفهما.

إعدادات اإلعالنات: یمكنك إدارة تفضیالتك بخصوص اإلعالنات التي تظهر لك على Google وعلى المواقع والتطبیقات التي تشارك
Google لعرض اإلعالنات.

تصدیر معلوماتك وإزالتها وحذفها

.Google إذا كنت ترید االحتفاظ بنسخة احتیاطیة منه أو استخدامه مع خدمة خارج Google یمكنك تصدیر نسخة من المحتوى في حساب

تصدیر بیاناتك

یمكنك أیًضا طلب إزالة المحتوى من خدمات معینة في Google استناًدا إلى القانون الساري.

لحذف معلوماتك، یمكنك:

Google حذف المحتوى التابع لك من خدمات معینة في

البحث عن عناصر محددة ثم حذفها من حسابك باستخدام نشاطي

حذف منتجات معینة من Google، بما في ذلك معلوماتك المرتبطة بتلك المنتجات

حذف حسابك على Google بأكمله

حذف معلوماتك

https://myaccount.google.com/personal-info?utm_source=pp
https://www.google.com/history/optout?utm_source=pp
https://www.youtube.com/feed/history/search_history?utm_source=pp
https://www.youtube.com/feed/history?utm_source=pp
https://adssettings.google.com/?ref=privacy-policy
https://takeout.google.com/?utm_source=pp
https://support.google.com/legal?p=privpol_remove
https://myactivity.google.com/?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/deleteservices?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/deleteaccount?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/delete-services-or-account?utm_source=pp


وأخیًرا، یسمح لك مدیر الحساب غیر النشط بمنح شخص آخر حق الوصول إلى أجزاء من حسابك على Google إذا تعذر علیك استخدام
حسابك بشكٍل غیر متوقع.

هناك طرق أخرى للتحكم في المعلومات التي تجمعها Google سواء سجلت الدخول إلى حساب Google أم ال، بما في ذلك:

إعدادات المتصّفح: على سبیل المثال، یمكنك ضبط متصّفحك إلبالغك عندما تضع Google ملف تعریف ارتباط في متصّفحك. یمكنك
أیًضا ضبط متصّفحك لحظر جمیع ملفات تعریف االرتباط من نطاق معین أو من كل النطاقات. ولكن تذكر أن خدماتنا تعتمد على ملفات

تعریف االرتباط لتعمل بشكل صحیح، ومن بین هذه األمور تَذكُّر تفضیالت لغتك.

اإلعدادات على مستوى الجهاز: قد یحتوي جهازك على عناصر تحكم تحدد المعلومات التي نجمعها. على سبیل المثال، یمكنك تعدیل
.Android إعدادات الموقع الجغرافي على جهاز

مشاركة معلوماتك

متى تشارك معلوماتك

تتیح لك العدید من خدماتنا مشاركة المعلومات مع أشخاص آخرین، ویمكنك التحكم في كیفیة المشاركة. على سبیل المثال، یمكنك مشاركة
الفیدیوهات على YouTube بشكٍل عام أو یمكنك أن تقرر االحتفاظ بها لنفسك بشكل خاص. تجدر اإلشارة إلى أنه عند مشاركة المعلومات

."Google بشكٍل عام، فهذا یعني أنه یمكن الوصول إلى المحتوى التابع لك من خالل محركات البحث، بما في ذلك "بحث

عند تسجیل الدخول والتفاعل مع بعض خدمات Google، مثل إضافة تعلیقات على فیدیو في YouTube أو مراجعة تطبیق في Play، یظهر
اسمك وصورتك إلى جانب نشاطك. ویمكننا أیًضا عرض هذه المعلومات في اإلعالنات بناًء على إعداداتك للموافقات المشتركة.

متى تشارك Google معلوماتك

ال نشارك معلوماتك الشخصیة مع الشركات، أو المؤسسات، أو األفراد خارج Google إال في الحاالت التالیة:

بموافقة منك

سنشارك معلوماتك الشخصیة مع جهات خارجیة غیر تابعة لـ Google بعد الحصول على موافقتك فقط. على سبیل المثال، إذا استخدمت
Google Home إلجراء حجز من خالل إحدى خدمات الحجز، سنحصل على إذن منك قبل مشاركة اسمك أو رقم هاتفك مع المطعم.

وسنطلب موافقتك الصریحة على مشاركة أي معلومات شخصیة حّساسة.

https://myaccount.google.com/inactive?utm_source=pp
https://support.google.com/websearch?p=privpol_locserp
https://support.google.com/accounts?p=privpol_endorse
https://support.google.com/googlehome?p=privpol_homedata


مع مشرفي النطاق

إذا كنت طالًبا أو تعمل في مؤسسة تستخدم خدمات Google، سیتوّفر لدى مشرف النطاق والموردین، الذین یدیرون حسابك، إمكانیة الوصول
إلى حسابك على Google. وقد یتمكنون من:

الوصول إلى المعلومات المخّزنة في حسابك واالحتفاظ بها، مثل بریدك اإللكتروني

عرض اإلحصاءات المتعلقة بحسابك، مثل عدد التطبیقات التي تثّبتها

تغییر كلمة مرور حسابك

تعلیق إمكانیة الوصول إلى حسابك أو إنهاؤها

تلقي معلومات حسابك التزاًما بقانون معمول به أو الئحة أو إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ

تقیید قدرتك على حذف أو تعدیل معلوماتك أو إعدادات خصوصیتك

للمعالجة الخارجیة

نقّدم المعلومات الشخصیة إلى الشركاء التابعین لنا أو غیرهم من المؤسسات أو األشخاص الموثوق فیهم لمعالجتها بالنیابة عّنا، ویتم ذلك بناًء على
إرشاداتنا وبما یتوافق مع سیاسة الخصوصیة وأي إجراءات مناسبة أخرى متعلقة بالسریة واألمان. على سبیل المثال، نستعین بمقّدمي الخدمات

لمساعدتنا في تشغیل مراكز البیانات وتقدیم منتجاتنا وخدماتنا وتحسین العملیات التجاریة الداخلیة لدینا وتوفیر المزید من الدعم لعمالئنا
ومستخدمي منتجاتنا. نستعین أیًضا بمقّدمي خدمات لمساعدتنا في مراجعة محتوى الفیدیوهات على YouTube بهدف الحفاظ على السالمة

العامة وتحلیل نماذج من المقاطع الصوتیة المحفوظة الخاصة بالمستخدمین واالستماع إلیها للمساعدة في تحسین تقنیات التعّرف على الصوت
.Google المستخدمة في

ألسباب قانونیة

سنشارك المعلومات الشخصیة خارج Google إذا كنا نعتقد بنیة حسنة أنه من الضروري الوصول إلى المعلومات، أو استخدامها، أو االحتفاظ
بها، أو اإلفصاح عنها ألي من األسباب التالیة:

االلتزام بأي قانون معمول به أو الئحة معمول بها، أوإجراء قانوني أو طلب حكومي واجب النفاذ. ونشارك معلومات حول عدد ونوع
الطلبات التي نتلقاها من الحكومات في تقریر الشفافیة الذي نعّده.

تطبیق بنود الخدمة الساریة، بما في ذلك البحث في احتمال صدور مخالفات.

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 مستخدمینا أو الجمهور أو طبًقا لما یقتضیه القانون أو یسمح به.

https://support.google.com/a?p=privpol_admin
https://transparencyreport.google.com/user-data/overview


یجوز لنا مشاركة المعلومات التي ال تحدد هویة الشخص مع الجمیع ومع شركائنا، مثل الناشرین أو المعلنین أو المطورین أو أصحاب الحقوق.
فعلى سبیل المثال، نشارك المعلومات مع الجمیع لـ عرض مؤشرات حول االستخدام العام لخدماتنا. نسمح أیًضا لـ شركاء محددین بجمع

المعلومات من متصّفحك أو جهازك ألغراض اإلعالن والقیاس باستخدام ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة.

في حال دخول Google في عملیة دمج أو استحواذ أو بیع أصول، سنستمر في ضمان سریة معلوماتك الشخصیة وإرسال إشعار للمستخدمین
المعنیین قبل نقل المعلومات الشخصیة أو إخضاعها لسیاسة خصوصیة مختلفة.

الحفاظ على أمان معلوماتك

نحن نحقق األمان لخدماتنا كي نحمي معلوماتك

جمیع منتجات Google مزودة بمیزات أمان قویة تحمي معلوماتك باستمرار. وتساعدنا األفكار التي نكتسبها من الحفاظ على خدماتنا في كشف
تهدیدات األمان ومنعها تلقائًیا من الوصول إلیك. وإذا اكتشفنا أي خطر نعتقد أنه علیك معرفته، سُنعلمك وسنساعدك بخطوات إرشادیة الستمرار

حمایتك بصورة أفضل.

نعمل جاهدین على حمایتك وحمایة Google من الوصول أو التعدیل أو اإلفصاح غیر المصرح به أو إتالف المعلومات الموجودة في حوزتنا،
ویتضمن ذلك:

نستخدم التشفیر للحفاظ على خصوصیة بیاناتك أثناء نقلها

نقدم مجموعة من میزات األمان، مثل التصفح اآلمن، وفحص األمان، والتحقق بخطوتین لمساعدتك في حمایة حسابك.

نراجع ممارسات جمع المعلومات وتخزینها ومعالجتها، بما في ذلك إجراءات األمان الفعلیة لمنع الوصول غیر المصرح به إلى أنظمتنا.

ویقتصر الوصول إلى المعلومات الشخصیة على موظفي Google ومقاولیها ووكالئها الذین یحتاجون إلى معرفة تلك المعلومات
لمعالجتها. وأي شخص یتاح له الوصول لهذه المعلومات یخضع اللتزامات تعاقدیة صارمة بالحفاظ على السریة بحیث یعرضهم التقصیر

في تنفیذ التزاماتهم للتأدیب أو إلنهاء الخدمة.

تصدیر معلوماتك وحذفها

یمكنك تصدیر نسخة من معلوماتك أو حذفها من حسابك على Google في أي وقت

.Google إذا كنت ترید االحتفاظ بنسخة احتیاطیة منه أو استخدامه مع خدمة خارج Google یمكنك تصدیر نسخة من المحتوى في حساب

تصدیر بیاناتك

https://safebrowsing.google.com/?utm_source=pp
https://www.google.com/landing/2step/?utm_source=pp
https://takeout.google.com/?utm_source=pp


لحذف معلوماتك، یمكنك:

Google حذف المحتوى التابع لك من خدمات معینة في

البحث عن عناصر محددة ثم حذفها من حسابك باستخدام نشاطي

حذف منتجات معینة من Google، بما في ذلك معلوماتك المرتبطة بتلك المنتجات

حذف حسابك على Google بأكمله

حذف معلوماتك

جاٍر الاحتفاظ بمعلوماتك

نحتفظ بالبیانات التي نجمعها لفترات زمنیة متفاوتة بناًء على ماهیتها، وطریقة استخدامنا لها، وطریقتك في ضبط إعداداتك:

یمكنك حذف بعض البیانات متى شئت، مثل المحتوى الذي تنشئه أو تحّمله. یمكنك أیًضا حذف معلومات النشاط المحفوظة في حسابك أو
اختیار حذفها تلقائًیا بعد فترة زمنیة محّددة.

یتم حذف البیانات األخرى أو إخفاء هویة صاحبها تلقائًیا بعد فترة زمنیة محّددة، مثل بیانات اإلعالنات في سجّالت الخادم.

نحتفظ ببعض البیانات إلى أن تقوم بإلغاء حسابك على Google، مثل المعلومات الخاصة بعدد مرات استخدامك لخدماتنا.

ولكننا نحتفظ ببعض البیانات لفترات زمنیة أطول عند اللزوم ألغراض تجاریة أو قانونیة مشروعة، مثل تحسین مستوى األمان ومنع
أعمال االحتیال وإساءة االستخدام، أو لالحتفاظ المنتظم للسجالت المالیة.

عندما تحذف البیانات، نّتبع عملیة حذف للتأكد من أن بیاناتك ُأزیلت تماًما وبشكٍل آمن من خوادمنا أو تم االحتفاظ بها بشكٍل ال یسمح بكشف هویة
صاحبها. نحاول التأكد من أن خدماتنا تحمي المعلومات من الحذف المتعمد أو الحذف غیر المقصود. ولهذا السبب، یمكن أن یحدث تأخیر بین

وقت حذفك لمحتوى ما ووقت حذف النسخ من أنظمتنا النشطة وأنظمة االحتفاظ بنسخ احتیاطیة.

یمكنك االّطالع على مزید من المعلومات عن فترات احتفاظ Google بالبیانات، بما في ذلك المدة التي نستغرقها لحذف معلوماتك.

الامتثال والتعاون مع الجهات التنظیمیة

نراجع بصفة منتظمة سیاسة الخصوصیة هذه ونحرص على معالجة معلوماتك بطرق تتوافق معها.

https://myactivity.google.com/?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/deleteservices?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/deleteaccount?utm_source=pp
https://myaccount.google.com/delete-services-or-account?utm_source=pp
https://myactivity.google.com/myactivity
https://support.google.com/accounts/answer/465?authuser=0#auto-delete
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/technologies/retention


عملیات نقل البیانات

نحتفظ بـ خوادم في جمیع أنحاء العالم وقد تتم معالجة معلوماتك على خوادم تقع خارج البلد الذي تعیش فیه. تتفاوت قوانین حمایة البیانات من بلٍد
آلخر، حیث توّفر بعض البلدان حمایة أكثر من غیرها. وبغض النظر عن المكان الذي تعاَلج فیه معلوماتك، فإننا نطبق نفس إجراءات الحمایة

المنصوص علیها في هذه السیاسة. ونلتزم أیًضا بـ ُأطر قانونیة معّینة تتعلق بنقل البیانات.

عندما نتلقى شكاوى رسمیة خطیة، نستجیب لها بأن نتواصل مع الشخص الذي تقدم بالشكوى. ونحن نعمل مع السلطات التنظیمیة المختصة، بما
في ذلك السلطات المحلیة المعنیة بحمایة البیانات، لحل أي شكاوى ترد بشأن نقل بیاناتك ویتعّذر حلها معك مباشرًة.

لمحة عن هذه السیاسة

متى تسري هذه السیاسة

YouTube والشركات التابعة لها، بما في ذلك Google LLC  تسري سیاسة الخصوصیة هذه على جمیع الخدمات التي تقدمها شركة
وAndroid والخدمات المقدمة على مواقع تابعة لجهات خارجیة (مثل خدمات اإلعالنات). وال تسري سیاسة الخصوصیة هذه على الخدمات

التي لها سیاسات خصوصیة منفصلة ال تتضّمن سیاسة الخصوصیة هذه.

ال تسري سیاسة الخصوصیة هذه على:

ممارسات المعلومات المتعلقة بالشركات والمؤسسات األخرى التي تعلن عن خدماتنا

الخدمات التي تقّدمها الشركات األخرى أو األفراد، بما في ذلك المنتجات أو المواقع اإللكترونیة المقّدمة والتي قد تتضّمن خدمات من
Google تسري علیها هذه السیاسة، أو المنتجات أو المواقع اإللكترونیة التي یتم عرضها في نتائج البحث، أو التي تتم إضافة روابط

تؤدي إلیها من خدماتنا

التغییرات التي یتم إدخالها على هذه السیاسة

نجري تغییرات من وقت آلخر على سیاسة الخصوصیة هذه. على أننا لن ننتقص من الحقوق التي تكفلها لك هذه السیاسة بدون الحصول على
موافقة صریحة منك. ونشیر دائًما إلى تاریخ نشر التغییرات األخیرة ونتیح الوصول إلى الُنسخ المؤرشفة لمراجعتها. وإذا كانت التغییرات ذات

أهمیة، سنقدم إشعاًرا أكثر وضوًحا (بما في ذلك، بالنسبة لخدمات معینة، إشعاًرا بالبرید اإللكتروني عن إجراء تغییرات على سیاسة
الخصوصیة).

ممارسات الخصوصیة ذات الصلة

https://policies.google.com/privacy/frameworks
https://policies.google.com/privacy/archive


خدمات Google المحددة

:Google توّفر إشعارات الخصوصیة التالیة معلومات إضافیة عن بعض خدمات

Chrome ونظام تشغیل Chrome متصّفح

Google Payments

Fiber

Google Fi

Google Workspace للتعلیم

Read Along

YouTube لألطفال

حسابات Google التي تتم إدارتها من خالل Family Link لألطفال دون 13 عاًما (أو السّن القانونیة في بلدك)

دلیل خصوصیة Family Link لألطفال والمراهقین

میزة "مساعد Google" في جمع البیانات الصوتیة لألطفال.

في حال عملك في مؤسسة تستخدم Google Workspace أو Google Cloud Platform، یمكنك االنتقال إلى إشعار خصوصیة
Google Cloud للتعّرف على الطریقة التي تجمع من خاللها هاتان الخدمتان معلوماتك الشخصیة وتستخدمها.

موارد أخرى مفیدة

توضح الروابط التالیة الموارد المفیدة لك لمعرفة مزید من المعلومات عن ممارستنا وإعدادات الخصوصیة التابعة لنا.

حسابك على Google مقر العدید من اإلعدادات التي یمكنك استخدامها إلدارة حسابك

Google ترشدك إدارة إعدادات الخصوصیة خالل إعدادات الخصوصیة الرئیسیة لحسابك على

یساعدك مركز أمان Google في االّطالع على مزید من المعلومات عن میزات األمان المدمجة وعناصر التحكم في الخصوصیة
واألدوات لمساعدتك في وضع قواعد رقمیة أساسیة لعائلتك على اإلنترنت.

یقّدم دلیل خصوصیة المراهقین من Google إجابات على بعض أهم األسئلة التي ُتطرح علینا حول الخصوصیة.

توّفر الخصوصیة والبنود مزیًدا من السیاق في ما یتعلق بسیاسة الخصوصیة هذه وبنود الخدمة.

https://www.google.com/chrome/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://workspace.google.com/terms/education_privacy.html
https://readalong.google/intl/ar_CA/privacy
https://kids.youtube.com/privacynotice
https://families.google.com/familylink/privacy/child-policy/
https://families.google.com/familylink/privacy/child-disclosure/
https://assistant.google.com/privacy-notice-childrens-features/
https://cloud.google.com/terms/cloud-privacy-notice
https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/privacycheckup?utm_source=pp&utm_medium=Promo-in-product&utm_campaign=pp_body
https://www.google.com/intl/ar/safetycenter/
https://www.google.com/policies/privacy/teens/
https://policies.google.com/privacy


تتضّمن التقنیات مزیًدا من المعلومات حول:

كیفیة استخدام Google لملفات تعریف االرتباط

التقنیات المستخدمة في اإلعالنات

كیفیة استخدام Google لمیزة التعّرف على النمط للتعّرف على أشیاء، مثل الوجوه الموجودة في الصور

كیف تستخدم Google معلومات المواقع اإللكترونیة أو التطبیقات التي تستفید من خدماتنا

المصطلحات الرئیسیة

الجهاز

الجهاز هو كمبیوتر یمكن استخدامه للدخول إلى خدمات Google، فعلى سبیل المثال، ُتعتبر أجهزة سطح المكتب واألجهزة اللوحیة ومكبرات
الصوت الذكیة والهواتف الذكیة كلها أجهزة.

الشركات التابعة

الشریك التابع هو مؤسسة تنتمي إلى مجموعة شركات Google، بما في ذلك الشركات التالیة التي تقدم خدمات للمستهلكین في االتحاد
.Google Dialer Incو Google Payment Corpو Google Commerce Ltdو Google Ireland Limited :األوروبي

تعّرف على مزید من المعلومات حول الشركات التي تقدم خدمات تجاریة في االتحاد األوروبي.

المعّرفات الفریدة

المعّرف الفرید هو سلسلة من األحرف التي یمكن استخدامها لتعریف متصفح أو تطبیق أو جهاز، بشكل فرید. وتتباین المعّرفات المختلفة من
حیث فترة سریانها، وما إذا كان بإمكان المستخدمین إعادة تعیینها، وكیفیة الوصول إلیها.

ویمكن استخدام المعّرفات الفریدة ألغراض متعددة، تشمل الجوانب المتعلقة باألمان واكتشاف االحتیال، ومزامنة الخدمات مثل البرید اإللكتروني
الوارد، مع تذكر تفضیالتك، وتقدیم إعالنات مخصصة. على سبیل المثال، تساعد المعّرفات الفریدة المخزنة في ملفات تعریف االرتباط مواقع
الویب في عرض المحتوى على متصفحك بلغتك المفضلة. یمكنك ضبط متصفحك لرفض جمیع ملفات تعریف االرتباط أو إلبالغك عند إرسال

أي ملف تعریف ارتباط. تعّرف على مزید من المعلومات حول كیفیة استخدام Google لملفات تعریف االرتباط.

على األنظمة األساسیة األخرى إلى جانب المتصفحات، ُتستخدم المعّرفات الفریدة للتعّرف على جهاز أو تطبیق محدد على ذلك الجهاز. على
سبیل المثال، ُیستخدم معّرف فرید مثل معّرف اإلعالنات لتقدیم إعالنات ذات صلة على األجهزة التي تعمل بنظام Android، ویمكن إدارته في

https://policies.google.com/technologies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/ads
https://policies.google.com/technologies/pattern-recognition
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
https://privacy.google.com/businesses/affiliates
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/ads


إعدادات جهازك. یجوز أیًضا للشركة المصّنعة دمج المعّرفات الفریدة في أي جهاز (ُیسمى أحیاًنا معّرف فرید عالمي أو UUID)، مثل رقم
IMEI لهاتف جّوال، فمثًال، یمكن استخدام المعّرف الفرید للجهاز لتخصیص خدمتنا حسب جهازك أو تحلیل مشاكل الجهاز المتعلقة بخدماتنا.

المعلومات الشخصیة

هذه هي المعلومات التي تقدمها لنا والتي تعّرفك بشكل شخصي، مثل االسم أو عنوان البرید اإللكتروني أو معلومات الفوترة أو البیانات األخرى
.Google ربطها بهذه المعلومات على نحو معقول، مثل المعلومات التي نقرنها بحسابك على Google التي یمكن لشركة

المعلومات الشخصیة الحساسة

هذه فئة محددة من المعلومات الشخصیة المتعلقة بموضوعات مثل الحقائق الطبیة السریة أو األصول العنصریة أو الِعرقیة أو المعتقدات السیاسیة
أو الدینیة أو التوجهات الجنسیة.

المعلومات غیر المتعلقة بتعریف الشخصیة

هذه هي المعلومات التي یتم تسجیلها بشأن المستخدمین، حتى ال تدل على مستخدم یمكن تعریفه بشكل فردي أو تشیر إلیه.

تخزین بیانات الویب في المتصفح

تمّكن میزة "تخزین بیانات الویب في المتصفح" مواقع الویب من تخزین البیانات في المتصفح على الجهاز. وعند استخدامها في وضع "التخزین
المحلي"، یتم تمكین تخزین البیانات عبر الجلسات. وهذا من شأنه أن یجعل البیانات قابلة لالسترداد حتى بعد إغالق المتصفح وإعادة فتحه. وُتعد

HTML 5 من التقنیات التي تسّهل تخزین بیانات الویب.

Google حساب

یجوز لك الدخول إلى بعض خدماتنا عن طریق االشتراك في حساب Google  وتزویدنا ببعض المعلومات الشخصیة (عادًة االسم وعنوان البرید
اإللكتروني وكلمة مرور). ُتستخدم معلومات الحساب هذه العتمادك عندما تدخل إلى خدمات Google، باإلضافة إلى حمایة حسابك من دخول

.Google آخرین بطریقة غیر المصرح بها. یمكنك تعدیل حسابك أو حذفه في أي وقت من خالل إعدادات حساب

خوارزمیة

عملیة أو مجموعة من القواعد التي ُینفذها الكمبیوتر أثناء إجراء عملیات حل المشاكل.

https://myaccount.google.com/


ذاكرة التخزین المؤقت لبیانات التطبیق

تمثل ذاكرة التخزین المؤقت لبیانات التطبیق مستودع بیانات على الجهاز. وتستطیع ذاكرة التخزین المؤقت هذه على سبیل المثال تمكین تشغیل
تطبیق ویب بدون اتصال باإلنترنت وتحسین أداء التطبیق من خالل تمكین تحمیل المحتوى بسرعة أكبر.

سجالت الخادم

شأنها شأن معظم مواقع الویب، تسجل خوادمنا تلقائًیا طلبات الصفحات التي یتم تقدیمها عند زیارة مواقعنا. تتضمن “سجالت الخادم” غالًبا طلب
الویب وعنوان بروتوكول اإلنترنت ونوع المتصفح ولغة المتصفح وبیانات الطلب ووقته باإلضافة إلى ملف واحد أو أكثر من ملفات تعریف

االرتباط التي قد تعّرف متصفحك بشكل فرید.

یبدو إدخال سجل نموذجي للبحث عن "سیارات" على هذا النحو:

 - Mar/2003 10:15:32/25 - 123.45.67.89

 - http://www.google.com/search?q=cars

 - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1

740674ce2123e969

123.45.67.89 عنوان بروتوكول اإلنترنت الذي یعینه مزود خدمة اإلنترنت للمستخدم. وبناًء على خدمة المستخدم، قد ُیعین مزود
الخدمة عنواًنا مختلًفا له في كل مرة یتصل فیها باإلنترنت.

Mar/2003 10:15:32/25 تاریخ طلب البحث ووقته.

http://www.google.com/search?q=cars عنوان URL المطلوب، بما في ذلك طلب البحث.

Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 المتصفح ونظام التشغیل الجاري استخدامهما.

740674ce2123a969 المعّرف الفرید لملف تعریف االرتباط الذي تم تعیینه لهذا الكمبیوتر المحدد في المرة األولى التي زار فیها
Google. (یمكن للمستخدمین حذف ملفات تعریف االرتباط. في حال حذف المستخدم ملف تعریف االرتباط من الكمبیوتر بعد زیارته
األخیرة لموقع Google، سیكون هذا هو المعّرف الفرید لملف تعریف االرتباط الذي یتم تعیینه لجهازه في المرة التالیة التي یزور فیها

Google من هذا الجهاز المحدد).

عالمة بكسل

عالمة بكسل هي إحدى أنواع التقنیات التي یتم وضعها على موقع ویب أو ضمن نص رسالة إلكترونیة بهدف تعقب نشاط معین، مثل عدد
مشاهدات موقع ویب أو وقت فتح رسالة إلكترونیة. ُتستخدم عالمات بكسل غالًبا مع ملفات تعریف االرتباط.

IP عنوان



یتم تعیین رقم لكل جهاز متصل باإلنترنت ُیعرف بعنوان بروتوكول اإلنترنت (IP). ویتم تعیین هذه األرقام عادة من خالل كتل جغرافیة. ویمكن
أن یتم استخدام عنوان IP في الغالب لتحدید الموقع الذي یتصل منه أحد األجهزة باإلنترنت.

عنوان URL الُمحیل

عنوان URL الُمحیل (محدد مواقع الویب) هو المعلومات التي یتم نقلها إلى صفحة ویب مقصودة من خالل متصفح ویب، ویحدث ذلك عادًة
عندما تنقر على رابط لتلك الصفحة. یحتوي عنوان URL الُمحیل على عنوان URL لصفحة الویب السابقة التي زارها المتصفح.

ملفات تعریف االرتباط

ملف تعریف االرتباط هو ملف صغیر یحتوي على سلسلة من األحرف التي یتم إرسالها إلى الكمبیوتر عند زیارة موقع ویب. عندما تزور الموقع
اإللكتروني مرة أخرى، یسمح ملف تعریف االرتباط لذلك الموقع اإللكتروني بالتعّرف على متصفحك. قد ُتخّزن ملفات تعریف االرتباط

تفضیالت المستخدم ومعلومات أخرى. یمكنك ضبط متصفحك لرفض جمیع ملفات تعریف االرتباط أو إلبالغك عند إرسال أي ملف تعریف
ارتباط. ومع ذلك، قد ال تعمل میزات بعض مواقع الویب أو خدماتها بشكل صحیح بدون ملفات تعریف االرتباط. تعرَّف على مزید من

المعلومات عن كیفیة استخدام Google لملفات تعریف االرتباط وكیفیة استخدام Google للبیانات، بما في ذلك ملفات تعریف االرتباط، عند
استخدامك لمواقع شركائنا أو تطبیقاتهم.

سیاق إضافي

إجراء قانوني أو طلب حكومي واجب التنفیذ

مثلما هو الحال مع شركات التقنیات ووسائل االتصال األخرى، تتلقى Google بانتظام طلبات من الحكومات والمحاكم من أنحاء العالم لإلفصاح
عن بیانات المستخدمین. ویعزز احترام الخصوصیة وأمان البیانات التي تخزنها لدى Google طریقتنا المنهجیة في االلتزام بهذه الطلبات

القانونیة. ویتولى فریقنا القانوني مراجعة كل طلب، بغض النظر عن نوعه، ونتقدم في أغلب األحیان باعتراض علیه عندما یبدو الطلب واسع
النطاق بشكل مبالغ فیه أو عندما ال یتبع اإلجراءات الصحیحة. تعرف على المزید من المعلومات من خالل تقریر الشفافیة.

إدخال تحسینات

على سبیل المثال، نستخدم ملفات تعریف االرتباط لتحلیل الكیفیة التي یتفاعل األشخاص بها مع خدماتنا. وذلك التحلیل یساعدنا على إنشاء
منتجات أفضل. على سبیل المثال، قد یفیدنا ذلك في اكتشاف أن األمر یستغرق من األشخاص وقًتا طویًال جًدا الستكمال مهمة معینة أو أنهم

ن المنتج بما یناسب الجمیع. یواجهون مشكلة في االنتهاء من الخطوات بالكامل. ویمكننا حینئٍذ أن نعید تصمیم تلك المیزة وأن نحسِّ

األجهزة
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على سبیل المثال، یمكننا استخدام معلومات من أجهزتك لمساعدتك في تحدید الجهاز الذي ترید استخدامه لتثبیت تطبیق أو مشاهدة فیلم تشتریه
من Google Play. ونستخدم هذه المعلومات أیًضا للمساعدة في حمایة حسابك.

األشخاص األكثر أهمیة بالنسبة إلیك على اإلنترنت

على سبیل المثال، عند كتابة عنوان في الحقل "إلى" أو "نسخة إلى" أو "نسخة مخفیة الوجهة" في رسالة إلكترونیة تنشئها، ستقترح خدمة
Gmail بعض العناوین استناًدا على األشخاص الذین تتواصل معهم كثیًرا.

االعتماد على ملفات تعریف االرتباط للحصول على أداء وظیفي مناسب

على سبیل المثال، نستخدم أحد ملفات تعریف االرتباط ُیسمى "lbcs" والذي ُیمكِّنك من فتح الكثیر من مستندات Google في متصفح واحد.
وسیؤدي حظر ملف تعریف االرتباط هذا إلى منع عمل "مستندات Google" على النحو المتوقع. مزید من المعلومات

اإلعالنات التي ستراها أكثر فائدة

على سبیل المثال، إذا شاهدت فیدیوهات عن الخْبز على YouTube، قد تظهر لك المزید من اإلعالنات المرتبطة بالخْبز أثناء تصفحك للویب.
ویجوز لنا أیًضا استخدام عنوان IP الخاص بك لتحدید موقعك الجغرافي التقریبي، حتى یتسنى لنا عرض إعالنات عن خدمة تسلیم فطائر من

مكان قریب لك إذا كنت تبحث عن "فطائر". تعّرف على مزید من المعلومات حول إعالنات Google ولماذا قد تظهر لك إعالنات محددة.

اإلعالنات المخصصة

ویمكنك أیًضا االطالع على اإلعالنات المخصصة استناًدا إلى المعلومات الواردة من المعلن. وعلى سبیل المثال، إذا تسوقت على موقع المعلن
اإللكتروني، یمكن للمعلن أن یستخدم معلومات زیارتك لیعرض علیك اإلعالنات. مزید من المعلومات

األمان والموثوقیة

ثمة بعض األمثلة على كیفیة استخدامنا لمعلوماتك للمساعدة على الحفاظ على أمان وموثوقیة خدماتنا، ومنها:

جمع وتحلیل عناوین IP وبیانات ملفات تعریف االرتباط للحمایة من إساءة االستخدام اآللیة. هناك عدة أشكال إلساءة االستخدام هذه، مثل
إرسال برید إلكتروني غیر مرغوب فیه إلى مستخدمي Gmail، واالستیالء على األموال من المعلنین من خالل عملیات النقر االحتیالي

.(DDoS) "على اإلعالنات، وفرض رقابة على المحتوى من خالل طرح "هجمات تعطیل الخدمة

وتساعدك میزة "آخر نشاط للحساب" الموجودة في Gmail على أن تتبین ما إذا كان شخٌص قد دخل على بریدك اإللكتروني بدون علمك
ووقت حدوث ذلك. وتبین لك هذه المیزة المعلومات عن النشاط األخیر في Gmail، ومنها عناوین IP التي دخلت إلى بریدك اإللكتروني،

والمواقع الجغرافیة المرتبطة وتاریخ الدخول ووقته. مزید من المعلومات
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الجمع بین المعلومات التي نجمعها

في ما یلي بعض األمثلة على كیفیة جمعنا بین المعلومات التي نجمعها:

عندما تسجل دخولك إلى حساب Google وتبحث على محرك البحث Google، یمكنك االطالع على نتائج البحث الواردة من الموقع
اإللكتروني العام، مع االطالع على معلومات وثیقة الصلة من المحتوى المتوفر في منتجات Google األخرى، مثل Gmail أو "تقویم
Google". وقد یشتمل هذا على أمور، مثل حالة رحالتك القادمة أو حجوزاتك في المطاعم والفنادق أو صورك. مزید من المعلومات

،"Google أو إلى حدث في "تقویم "Google وترغب في أن تضیفه إلى "مستندات Gmail وإذا كنت قد تواصلت مع شخص عبر
یتولى Google تیسیر ذلك األمر عن طریق إكمال عنوان بریده اإللكتروني تلقائًیا عندما تبدأ في كتابة اسمه. وتسهل هذه المیزة مشاركة

العناصر مع األشخاص الذین تعرفهم. مزید من المعلومات

نَتها في منتجات Google األخرى لیعرض لك محتوى مخصًصا ویكون ذلك بناًء ویمكن لتطبیق Google أن یستخدم البیانات التي خزَّ
على إعداداتك. على سبیل المثال، إذا ُخزنت عملیات البحث في نشاطك على الویب أو على التطبیق، یمكن لتطبیق Google أن یعرض

لك المقاالت اإلخباریة والمعلومات األخرى عن اهتماماتك، مثل نتائج الریاضة، وذلك بناًء على نشاطك. مزید من المعلومات

."Google یمكنك التعامل مع معلوماتك وإنجاز مهامك من خالل "مساعد ،Google Home بتطبیق Google إذا ربطت حساب
على سبیل المثال، یمكنك إضافة أحداث إلى "تقویم Google" أو الحصول على جدول مواعید الیوم، وطلب المستجدات بشأن حالة

رحلتك القادمة، أو إرسال معلومات، مثل اتجاهات القیادة إلى هاتفك. مزید من المعلومات

الجهات الخارجیة

على سبیل المثال، نعالج معلوماتك لنعلن ألصحاب الحقوق عن إحصائیات االستخدام بشأن كیفیة استخدام محتواهم في خدماتنا. ویجوز أیًضا
معالجة معلوماتك إذا بحث األشخاص عن اسمك، ثم نعرض نتائج البحث للمواقع التي تحتوي على معلومات متاحة بشكل عام عنك.

الحمایة من إساءة االستخدام

على سبیل المثال، یمكن أن تساعدنا المعلومات بخصوص التهدیدات األمنیة على أن نبلغك إذا كنا نعتقد أن حسابك یتعرض لالختراق (حیث
یمكننا أن نساعدك عند هذه النقطة على اتخاذ ما یلزم من تدابیر وإجراءات لحمایة حسابك).

الخوادم حول العالم

على سبیل المثال، نحن نشّغل مراكز بیانات موجودة في جمیع أنحاء العالم تساعدنا في إتاحة منتجاتنا للمستخدمین بصفة مستمرة.

الشركاء المحددون
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على سبیل المثال، نسمح لمنشئي YouTube والمعلنین علیه بالعمل مع شركات القیاس لیكونوا على درایة وإلمام بجمهور الفیدیوهات أو
اإلعالنات على موقع YouTube، باستخدام ملفات تعریف االرتباط أو التقنیات المماثلة. وهناك مثال آخر وهو التجار على صفحاتنا التسوقیة
ِلعون على قوائم منتجاتهم. تعرَّف على المزید حول هؤالء الذین یستخدمون ملفات تعریف االرتباط الستیعاب عدد األشخاص المختلفین الذین یطَّ

الشركاء وكیفیة استخدامهم لمعلوماتك.

الضمان والتحسین

على سبیل المثال، نحلل كیفیة تفاعل األشخاص مع الدعایة لتحسین أداء إعالناتنا.

المشاهدات والتفاعالت مع المحتوى واإلعالنات

على سبیل المثال، نجمع معلومات عن المشاهدات والتفاعالت مع اإلعالنات حتى نتمكن من تقدیم تقاریر مجّمعة للمعلنین، مثل إبالغهم عما إذا
كانت إعالناتهم قد ُعرضت على إحدى الصفحات من عدمه وما إذا تمت رؤیة اإلعالن على األرجح بواسطة أحد المشاهدین. ویجوز أیًضا أن

نقیس التفاعالت األخرى، مثل الطریقة التي تحرك بها الماوس على إعالن أو ما إذا كنت تتفاعل مع الصفحة التي یظهر اإلعالن علیها.

المصادر المتاحة للجمیع

على سبیل المثال، یجوز لنا أن نجمع معلومات متاحة للجمهور على اإلنترنت أو من مصادر عامة أخرى للمساعدة على تدریب نماذج لغة
Google وإنشاء میزات، مثل "ترجمة Google". أو إذا ظهرت معلومات تتعّلق بنشاطك التجاري على موقع إلكتروني، یجوز لنا فهرستها

.Google وعرضها على خدمات

إمكانیة ربط المعلومات

تعتمد خدمة "إحصاءات Google" على ملفات تعریف ارتباط الطرف األول، وهذا یعني أن ملفات تعریف االرتباط یتم ضبطها بواسطة عمیل
"إحصاءات Google". وباستخدام أنظمتنا، یستطیع عمیل "إحصاءات Google" وموقع Google ربط البیانات التي یتم إنشاؤها من خالل

"إحصاءات Google" بملفات تعریف االرتباط الخارجیة التي لها صلة بزیارات المواقع اإللكترونیة األخرى. على سبیل المثال، قد یرغب
المعلن في أن یستخدم بیانات "إحصاءات Google" إلنشاء إعالنات أكثر صلة، أو إلجراء تحلیل أوسع نطاًقا لعدد الزیارات. مزید من

المعلومات

بیانات االستشعار من جهازك

ویجوز أن یحتوي جهازك على حساسات یمكن أن ُتستخدم إلدراك موقعك الجغرافي وتحركاتك بشكل أفضل. على سبیل المثال، من الممكن أن
ُیستخدم مقیاس التسارع لتحدید سرعتك والجیروسكوب لتحدید اتجاه الحركة.

https://policies.google.com/privacy/google-partners
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تخصیص نتائج البحث

على سبیل المثال، عند تسجیل الدخول إلى حسابك على Google وتفعیل عناصر التحكم في أنشطة الویب والتطبیقات، یمكنك أن تتوصل إلى
نتائج بحث أكثر صلة تعتمد على نشاطك وعملیات بحثك السابقة من خدمات Google األخرى. ویمكنك االطالع على مزید من المعلومات من
صة حتى عندما تسجل خروجك. وإذا لم ترغب في هذا المستوى من تخصیص البحث، یمكنك هنا. ویمكنك أیًضا الحصول على نتائج بحث مخصَّ

البحث والتصفح في سریةأو إیقاف تشغیل تخصیص البحث أثناء تسجیلك الخروج.

تقدیم خدماتنا

في ما یلي بعض األمثلة على كیفیة استخدامنا لمعلوماتك لتقدیم خدماتنا:

.YouTube المعّین لجهازك لنرسل إلیك البیانات التي طلبتها ومنها تحمیل فیدیو على موقع IP نستخدم عنوان

فات فریدة مخزنة في ملفات تعریف االرتباط الموجودة على جهازك لتساعدنا على مصادقتك باعتبارك الشخص المسموح كما نستخدم معرِّ
.Google له بالدخول إلى حسابك على

وُتستخدم الصور والفیدیوهات التي تحّملها على صور Google لتساعدك على إنشاء ألبومات وصور متحركة وإبداعات یمكنك
مشاركتها. مزید من المعلومات

.Gmail ویجوز استخدام رسالة تأكید للحجز في رحلة طیران تلقیتها عبر البرید اإللكتروني إلنشاء الزر "تسجیل وصول" الذي یظهر في

عند شراء خدمات أو سلع مّنا، قد تحتاج إلى تزویدنا بمعلومات مثل عنوان الشحن أو تعلیمات التسلیم. ونحن نستخدم هذه المعلومات إلتمام
بعض المهام مثل معالجة طلبك والتسلیم وتقدیم الدعم فیما یتعلق بالمنتج أو الخدمة التي تشتریها.

Google تمت المزامنة مع حسابك على

لن یتم حفظ سجّل التصفح في Chrome في حسابك إال إذا فّعلت مزامنة Chrome مع حسابك على Google. مزید من المعلومات

Google مزّود بتطبیقات Android جهاز

تتضمن أجهزة Android المزّودة بتطبیقات Google كًال من األجهزة التي تبیعها Google أو أحد شركائنا وتشمل الهواتف والكامیرات
والمركبات واألجهزة القابلة لالرتداء وأجهزة التلفزیون. وتستخدم هذه األجهزة خدمات Google Play والتطبیقات األخرى المثبتة مسبًقا التي

تتضمن خدمات، مثل Gmail و"الخرائط" وكامیرا هاتفك وبرنامج االتصال الهاتفي وتحویل النص إلى كالم وإدخال لوحة المفاتیح ومیزات
Google Play األمان. مزید من المعلومات حول خدمات

خدمات إجراء المكالمات واستالمها أو إرسال الرسائل واستالمها
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في ما یلي بعض األمثلة على هذه الخدمات:

خدمة Google Voice إلجراء المكالمات واستالمها وإرسال الرسائل النصیة وإدارة البرید الصوتي

خدمة Google Meet إلجراء مكالمات فیدیو واستالمها

خدمة Gmail إلرسال رسائل إلكترونیة واستالمها

تطبیق Google Chat إلرسال رسائل واستالمها

تطبیق Google Duo إلجراء مكالمات فیدیو واستالمها وإلرسال رسائل واستالمها

خدمة Google Fi إلعداد خطة الهاتف

خدمات الدعایة والبحث نیابة عنهم

على سبیل المثال، یجوز للمعلنین تحمیل البیانات الواردة من برامج بطاقة الوالء لكي یتسنى لهم فهم أداء حمالتهم اإلعالنیة بشكل أفضل. وال
نقّدم إال تقاریر مجّمعة إلى المعلنین على نحو ال نفصح فیه عن معلومات حول أشخاص معینین.

خدمات Google المحددة

على سبیل المثال، یمكنك أن تحذف مدونتكمن أداة Blogger أو من موقع مصمم في Google تمتلكه من مواقع Google. كما یمكنك أن
."Play تحذف اآلراء التي أدخلتها عن التطبیقات واأللعاب وعن المحتوى اآلخر في "متجر

رقم الهاتف

في حال أضفت رقم هاتفك إلى حسابك، یمكن استخدامه ألغراض مختلفة عبر خدمات Google، بناًء على إعداداتك. على سبیل المثال، یمكن
استخدام رقم هاتفك لمساعدتك في الوصول إلى حسابك إذا نسیت كلمة المرور، ومساعدة األشخاص في العثور علیك والتواصل معك، وأیًضا

جعل اإلعالنات التي تراها أكثر مالءمة بالنسبة إلیك. مزید من المعلومات

Google شریك

ویوجد أكثر من 2 ملیون تطبیق وموقع إلكتروني غیر تابع لـ Google في شراكة مع Google لعرض اإلعالنات. مزید من المعلومات

ضمان أن خدماتنا تعمل على النحو المنشود
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على سبیل المثال، نحن نراقب أنظمتنا بصفة مستمرة للتأكد من عدم وجود مشاكل. وإذا تبین لنا أن ثمة خطًأ في میزة معینة، تسمح لنا مراجعة
معلومات النشاط التي تم تجمیعها قبل بدایة المشكلة أن نعید األمور إلى نصابها الصحیح بسرعة أكبر.

عرض المؤشرات

عندما یبدأ الكثیر من األشخاص في البحث عن شيء، یمكن أن یوفر هذا األمر معلومات مفیدة عن مؤشرات معینة في ذلك الوقت. تأخذ
"مؤشرات Google" عینات لعملیات بحث الویب من Google لتقییم مدى رواج عملیات البحث على مدار فترة زمنیة معینة وتشارك هذه

النتائج علًنا على هیئة عبارات مجّمعة. مزید من المعلومات

فئات إعالنیة حساسة

عندما نعرض علیك اإلعالنات المخصصة، نستخدم مواضیع نرى أنها قد تهمك بناًء على نشاطك. على سبیل المثال، یمكنك أن تّطلع على
اإلعالنات بخصوص أمور، مثل "الطهي ووصفات الطعام" أو "السفر جًوا". علًما بأننا ال نستخدم هذه الموضوعات أو نعرض إعالنات

مخصصة بناًء على فئات إعالنیة حساسة، مثل الِعرق أو الدین أو التوجه الجنسي أو الحالة الصحیة. كما أننا نطلب ذلك من المعلنین الذین
یستفیدون من خدماتنا.

كشف إساءة االستخدام

عندما نكتشف الرسائل البریدیة غیر المرغوب فیها والبرامج الضارة والمحتوى غیر القانوني وأشكال إساءة االستخدام األخرى على نظامنا بما
یخالف سیاساتنا، یجوز لنا تعطیل حسابك أو اتخاذ إجراء مناسب آخر. وفي حاالت معینة، یجوز لنا أیًضا أن نبلغ عن االنتهاك إلى السلطات

المختصة.

معلومات الدفع

على سبیل المثال، في حال أضفت بطاقة ائتمان أو طریقة دفع أخرى إلى حسابك على Google، یمكنك استخدامها لشراء عناصر عبر خدماتنا،
مثل التطبیقات في "متجر Play". یجوز لنا أیًضا طلب معلومات أخرى، مثل المعّرف الضریبي للنشاط التجاري، للمساعدة في معالجة دفعتك.

في بعض الحاالت، قد نحتاج أیًضا إلى التحقق من هویتك ویجوز لنا أن نطلب منك معلومات لكي نتمكن من إجراء ذلك.

ویجوز أن نستخدم كذلك معلومات الدفع للتحقق من توافقك مع متطلبات العمر، إذا أدخلت، مثًال تاریخ میالد غیر صحیح یشیر إلى أنك لم تبلغ
حتى اآلن العمر الكافي إلنشاء حساب على Google. مزید من المعلومات

معلومات الصوت واإلعدادات الصوتیة

"Google عند تفاعلك مع "بحث Google حفظ تسجیل صوتي في حسابك على Google یمكنك مثًال اختیار ما إذا كان المطلوب من
و"مساعد Google" و"خرائط Google". وعندما یرصد جهازك طلب تفعیل صوتي مثل "Ok Google"، تسّجل Google صوتك
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والبیانات الصوتیة، باإلضافة إلى الثواني القلیلة التي تسبق عملیة التفعیل. مزید من المعلومات

معلومات عن األشیاء الموجودة بالقرب من جهازك

إذا استخدمت خدمات الموقع الجغرافي من Google على نظام Android، یمكننا تحسین أداء التطبیقات التي تعتمد على موقعك الجغرافي،
مثل خرائط Google. إذا استخدمت خدمات الموقع الجغرافي من Google، ُیرسل جهاُزك المعلومات إلى Google حول موقعه الجغرافي
والحساسات (مثل مقیاس التسارع) واألبراج الخلویة القریبة ونقاط وصول Wi-Fi (مثل عنوان MAC وقوة اإلشارة). وُتساعد كل هذه األمور

في تحدید موقعك الجغرافي. ویمكنك استخدام إعدادات الجهاز لتفعیل خدمات الموقع الجغرافي من Google. مزید من المعلومات

نشاطك على المواقع والتطبیقات األخرى

قد یأتي هذا النشاط من استخدامك لخدمات Google، مثل مزامنة حسابك مع متصفح Chrome أو من زیاراتك للمواقع والتطبیقات التي تدخل
في شراكة مع Google. تدخل العدید من المواقع والتطبیقات في شراكة مع Google لتحسین المحتوى والخدمات التي تقدمها. على سبیل
المثال، قد یستخدم موقع ویب منتجاتنا الدعائیة (مثل AdSense) أو األدوات التحلیلیة (مثل "إحصاءات Google")، أو قد یضّمن محتوى
آخر (مثل فیدیوهات من YouTube). یجوز أن تشارك هذه الخدمات المعلومات حول نشاطك مع Google، واستناًدا إلى إعدادات حسابك
والمنتجات المستخدمة (على سبیل المثال، عندما یستخدم أحد الشركاء خدمة "إحصاءات Google" مع خدماتنا اإلعالنیة)، یجوز ربط هذه

البیانات بمعلوماتك الشخصیة.

تعرف على مزید من المعلومات حول كیفیة استخدام Google للبیانات عندما تستخدم مواقع شركائنا أو تطبیقاتهم.
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