
Q 1.6 Cookie Policy 
 

   Q 1.6تطبيق  المعلومات الخاصة بام لوحة ستخد اأو  ( www.q16.ai)  وني كتر لاإل لموقعنا  عند زيارتك

)ملفات نصية   مثل ملفات تعريف االرتباطآلية، جمع معلومات معينة بوسائل نقوم ب ربما  ،لخاص بناا

 صغيرة مخزنة في متصفحك(. 

  التي تزور فيها موقعناولى االرتباط الخاصة بنا في المرة ال ملفات تعريف مسؤولية خالء إيظهر 

خرى في متصفحك وجهازك  لية الملفات تعريف االرتباط والوسائل اآل تثبيت على وافق    .كتروني لاإل

 "موافق". بالنقر فوق كلمة 

 : Q 1.6نا تطبيق المعلومات الخاصة ب لوحة  ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها في

 التوصيف    انتهاء صالحية الملف  فترة ملف تعريف االرتباط اسم 

q16.sid 12  جلسة العمل،  ملف تعريف ارتباط  ساعة
كتروني.  لمخصص لمستخدمي الموقع اإل

 . المعلومات لى لوحة إيسمح بالوصول 

remember_me  يستخدم ملف تعريف االرتباط هذا للحفاظ   يام أ سبعة
المستخدم لمدة تزيد  على تسجيل دخول 

 ساعة.  12عن 

 

 :   www.q16.aiاإللكتروني  الموقع  ملفات تعريف االرتباط التي نستخدمها في

 

فترة انتهاء صالحية   اسم ملف تعريف االرتباط 
 الملف 

 التوصيف 

_ga  برنامج تخدمه يس سنتان  Google Analytics  

  الدنى  الحد  نتتبع .  المستخدمين  لتمييز 
  في  لمساعدتنا المعلومات  من المحتمل

  حجمو االستخدام  وتحليل  تتبع 
  الذين الفراد  من  اإلحصائية  المعلومات 

  نستخدمو   ،Q1.6  موقع يزورون 

Google Analytics في  للمساعدة  

زوار   شاهدها التي  الصفحات  تحليل 
  إلغاء في  رغبتك حالة في . موقعنا 

  كيفية  لقراءة هنا  النقر  يرجى   االشتراك،
 . بذلك القيام 

_gid 24  بواسطة   تستخدم  ساعة Google Analytics  

 . المستخدمين  لتمييز 

cookie_notice_accepted  شعار ملف تعريف  إيقوم بتتبع حالة  سنة واحدة
 االرتباط  

time 
 
 

لفترة التصفح،  ملف تعريف ارتباط  التصفح طول فترة 
خ الحاليين  يستخدم لتتبع الوقت والتاري و

 كتروني  للمستخدمي الموقع اإل

http://www.q16.ai/
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بالرغم من    ،ي ملفات تعريف االرتباطلغاء االشتراك ف عدادات المتصفح الخاص بك إلإ مكانك استخدام إب

التحكم  على وظائف موقعنا. يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول كيفية   ن االنسحاب قد يؤثر أ

 .   /https://www.aboutcookies.org: لكترونياإل الموقع في ملفات االرتباط على

 

 . info@q16.aiلكتروني: لبريد اإلعبر ا  التواصل معنا ال تتردد في أخرى، سئلة أي أ في حالة كان لديك 
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