رخصة استخدام البيانات املفتوحة
 .1نظرة عامة
وغب حرصية تتيح لك استخدام وإعادة
تعتب هذه الرخصة ذات نطاق
عالم ،خالية من حقوق الملكية ،ودائمة ر
ر
ي
ً
وفقا ر
للشوط الواردة أدناه.
توفبها بموجب احكامها بحرية ومرونة،
الت تم ر
استخدام المعلومات ي

 .2تتيح لك الرخصة حرية



نسخ المعلومات وتبليغها إىل الجمهور وبأي صيغة



تعديل المعلومات



وغب التجارية
استخدام المعلومات لألغراض التجارية ر



السماح لآلخرين باستخدام المعلومات

 .3يتوجب االمتثال ر
للشوط التالية





غب قانونية و/أو مضللة لآلخرين
عدم استخدام المعلومات بأي طريقة ر
مراعاة ذكر اسم أو هوية الجهة ر
الناشة واالخذ ر ن
بعي االعتبار نضورة االحتفاظ بأي إشعار يتعلق بحقوق الطبع
ن
ر
والنش كما وردة يف المادة األصلية
التشعت ( )URLللمادة المرخصة
حيثما أمكن ،يفضل ذكر عنوان الرابط
ري
ن
ر
وف حالة عدم االمتثال لها ،يجوز سحب الحقوق
هذه شوط واجبة االمتثال لضمان استمرار صالحية البخيص ،ي
الممنوحة لك بموجب هذه الرخصة.

 .4االستثناءات
ال تسمح الرخصة باستخدام:



أي عالمات تجارية مرتبطة بقاعدة بيانات أو بالمنصة اإللكبونية للبيانات المفتوحة.



ن
الت تظهر ن يف أي قاعدة بيانات.
أي صور (بما يف ذلك الشعارات ،أو الرسوم ،أو الصور الفوتوغرافية) ي

Using Open Data License
1. Overview
We grant you a worldwide, royalty-free, perpetual, non-exclusive license to use and re-use the
Information that is available under this license freely and flexibly, subject to the conditions below.
2. You are free to:



Copy, reproduce and communicate to the public the Information in any format



Adapt or modify the Information



Exploit the Information for both commercial and non-commercial purposes



Permit third parties to use the Information

3. You must comply with the following terms:





Not use the Information in any way that is unlawful and/or misleading to the general public
Include the name or identification of the author and retain any copyright notice featured in the
original material
Where possible, include a URL or hyperlink to the Licensed Material

These are important conditions of the License and if you fail to comply with them the rights granted
to you under this license may be withdrawn.
4. Exemptions:
The License does not permit the use of:



Any trademarks associated with a Database or with the Open Data Platform



Any images (including logos, graphics or photographs) which appear in a Database

