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PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE USING
THIS WEBSITE
Your access to this website and/or use of any information from this website
constitutes your acceptance of, and is conditional upon your continued acceptance of
and compliance with, the Terms of Use of this website. Please read these Terms of
Use carefully and also note that these Terms of Use may be updated from time to time
and it is your responsibility to check for such changes/updates.
By using this website, you are agreeing to its "Terms of Use". If you do not agree to
these Terms of Use, please do not use this website.
Terms of Use: Please read below before using any GIS application:
1. mapping web site is provided as a public service by Ramallah Municipality
under the following terms and conditions.
2. In return for Ramallah Municipality granting access to this interactive
mapping web site, the user agrees to and accepts these Terms of Use.
3. The user must not resell, reproduce, publish or disseminate the information for
commercial purposes without the prior written consent of Ramallah
Municipality.
4. Ramallah Municipality assumes no obligation or liability for the use of this
Municipal Mapping Website by any person and makes no representations or
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5.

6.

7.

8.

promises regarding the completeness or accuracy of this Municipal Mapping
Website or its fitness for a particular purpose.
This Municipal Mapping Website may contain errors. This Municipal
Mapping Website represents a one-time capture of information as it exists at
the time the information is transferred to this site and does not necessarily
include the ongoing updates or corrections to the source databases maintained
by Ramallah Municipality.
All rights, titles and interest (including all copyrights, patents, and other
intellectual property rights) in this website remain vested in Ramallah
Municipality at all times.
If there is a conflict between the information on this website and information
contained in any other records in the Municipality, Ramallah Municipality
reserves the right to rely in all cases upon the record which it considers to be
the most accurate and complete.
In using this Municipal Mapping Viewer, the User agrees to indemnify
Ramallah Municipality and its departments, employees and clients from and
against all losses, claims, demands, actions, payments, expenses, costs, suits,
and damages ( including any damages that are direct, indirect, special or
consequential ) which may arise or are incurred by the Municipality in relation
to the User's use of this Municipal Mapping Website or the User's breach of
these Terms of Use.
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يرجى قراءة شروط االستخدام التالية بعناية قبل استخدام هذا الموقع
يعد وصولك إلى هذا الموقع و/أو استخدامك أل ي معوومة كانت جغرافية أو وصفية بمثابة قبول غير
مشروط من جانبك لإلمتثال لشروط استخدام هذا الموقع .يرجى قراءة شروط االستخدام التالية بعناية.
وكذلك يرجى العوم بأن شروط االستخدام هذه قد تحدث من وقت آلخر ومن مسؤوليتكم التحقق من أ ي
تغييرات أو تحديثات قد تتم عويها.
يرجى العوم أنه باستخدامك لهذا الموقع فإنك توافق ضمنيا عوى "شروط االستخدام" الواردة أدناه.
يرجى عدم استخدام هذا الموقع في حال عدم موافقتك عوى الشروط.
شروط االستخدام :يتوجب قراءة الشروط أدناه قبل استخدام أ ي تطبيق من تطبيقات نظم المعوومات
الجغرافية:
 .1تعتبر المعوومات التي تقدمها الخرائط التفاعوية في هذا الموقع خدمة عامة مقدمة من قبل
بودية رام هللا وفقا لتفاصيل األحكام والشروط الموضحة أدناه.
 .2يقر المستخدم بموافقته وقبوله بكافة شروط االستخدام مقابل منح بودية رام هللا له إذن
استخدام خرائط هذا الموقع التفاعوية.
 .3يمنع بيع المعوومات التي يقدمها هذا الموقع أو إعادة إنتاجها أو نشرها أو استخدامها
ألغراض ت جارية دون الحصول عوى موافقة خطية مسبقة من بودية رام هللا.
 .4ال تتحمل بودية رام هللا أ ي التزام أو مسؤولية عن سوء استخدام معوومات وخرائط هذا
الموقع من قبل أ ي شخص .كما ال تكفل البودية شمولية أو دقة المعوومات الواردة في هذا
الموقع أو صالحيتها لوقيام باجراءات رسمية معينة.
 .5التطبيقات الواردة في هذا الموقع قد تحتو ي عوى أخطاء .كما أن المعوومات التي تظهرها
الخرائط التفاعوية تعكس معوومات كانت متوفرة في تاريخ نشر هذه الخرائط عوى الموقع،
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وال تتضمن بالضرورة التحديثات الجارية حاليا في قاعدة بيانات المصدر التي تحتفظ بها
بودية رام هللا.
بودية رام هللا هي المالك الحصر ي لكافة الحقوق المتعوقة بهذا الموقع بما فيها جميع حقوق
الطبع والنشر وبراءة التطبيقات وأ ي حقوق موكية فكرية أخرى.
تحتفظ بودية رام هللا لنفسها حق اعتماد المعوومات األكثر دقة في حال وجود أ ي تعارض
بين المعوومات الواردة في هذا الموقع ومعوومات واردة في أ ي سجالت أخرى في البودية.
يقر المستخدم لدى موافقته عوى استخدام تطبيقات هذا الموقع بتعويض بودية رام هللا
ودوائرها وموظفيها والمستفيدين من خدماتها بدل كافة الخسائر والمطالبات والنفقات
والتكاليف والدعاو ي واألضرار (بما في ذلك األضرار المباشرة أو غير المباشرة ،سواء
كانت خاصة أو تابعة) التي قد تتعرض لها بودية رام هللا نتيجة سوء استخدام محتويات هذا
الموقع أو نتيجة خرق شروط االستخدام هذه.
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