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 مقدمة:

 مع مفاهيم الحكومة املفتوحة، وعصر البيانات الرقمية يحرص 
ً
انسجاما

صندوق الزكاة على إتاحة البيانات التي يمكن استخدامها واالستفادة منها 

بما ال يتعارض  الناسمن قبل شرائح املطورين والباحثين واإلعالميين وعامة 

  .اناتسرية البيوسياسة 

ومن حيث التعريف يشار إلى البيانات السرية على انها تلك البيانات التي 

يمنع منعا باتا االفصاح عنها إلى الصحاب العالقة الذين يملكون صالحية 

 الوصول إلى تلك البيانات وهي : 

 البيانات الشخصية.  -

 بيانات التواصل واالتصال.  -

 البيانات املالية والحسابات .  -

التعريف، يشار إلى البيانات املفتوحة على أنها تلك البيانات التي من حيث 

ُيمكن ألي فرد استخدامها بحرية ودون قيود تقنية أو مالية أو قانونية 

وأيًضا إعادة استخدامها ونشرها، وفي أغلب األحيان يتم االكتفاء بمراعاة 

  شرطين فقط هما:

 نسبة الحقوق ألصحابها  •

 للمشاركة.إتاحة البيانات   •

وتشير كلمة "مفتوحة" إلى أن كل شخص يستطيع بحرية تامة الوصول إلى 

البيانات، واستخدامها، وتعديلها، ومشاركتها ألي غرض كان )بشرط ذكر 

 املصدر وإعادة إخضاعها ملبدأ اإلتاحة املفتوحة(

Introduction: 

In line with the open government concepts and the 

digital data era, zakat fund allows access to data that can 

be used by developers, researchers, media, and the 

public. Not inconsistent with the data confidentiality 

policy 

Open data is the data that anyone can use, reuse, 

distribute or share with others without technical, 

financial or legal restrictions. In most cases, the user 

might be asked to abide to two conditions: 

• To mention the document source.   

• Allow data access. 

The word ‘open’ refers to the fact that everyone can 

access, use, modify and share data for any purpose 

(provided that the source is mentioned and data is re-

subjected to ‘open data’ principle) 

Also, in terms of definition, confidential data is referred 

to as those data that are strictly prohibited to be 

disclosed to the stakeholders who have access to such 

data, namely: - Personal data. Communication and 

contact information. - Financial statements and 
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وايضا من حيث التعريف يشار إلى البيانات السرية على انها تلك البيانات 

يمنع منعا باتا االفصاح عنها إلى الصحاب العالقة الذين يملكون التي 

 صالحية الوصول إلى تلك البيانات وهي : 

 البيانات الشخصية.  -

 بيانات التواصل واالتصال.  -

 البيانات املالية والحسابات .  -

 كل معلومة من املمكن ان تستخدم في معرفة هوية املتعاملين .  -

 

 

املتعلقة بالتزامات صندوق الزكاة وزوار املوقع فيما وفيما يلي بعض النقاط 

 يتعلق بالبيانات:

: التزامات 
ً
 :املتعاملينتجاه جمهور  صندوق الزكاةأوال

توفير البيانات املفتوحة عن خدمات وأنشطة صندوق الزكاة أو املعلومات  

 الهتمام الجمهور ومن شأنها أن تكون ذات قيمة لزوار 
ً
التي تكون موضعا

  املوقع.

  توفير البيانات على مدى عدة سنوات  •

  نشر البيانات في صورتها األولية الخام بقدر املستطاع  •

 اتاحة الوصول للبيانات من دون أية عوائق او طلبات للتسجيل.  •

توفير البيانات املفتوحة بالوقت الحقيقي قدر املستطاع   •

  وإتاحتها بشكل يصلح لالستخدام التقني

ات بصيغ ملفات قابلة للتعديل واالقتطاع بطريقة نشر البيان  •

 "قص لصق" وكذلك قابلة للتحميل

accounts. - All information that can be used to know the 

identity of the dealers 

Following are the obligations of Zakat Fund and the 

visitors regarding the data: 

First, Zakat Fund obligations towards the customers: 

• Provide open data on Zakat Funds services and 

activities, or information that is subject to public interest 

and is valuable to the website visitors.  

• Provide data over several years 

• Publish raw data as much as possible 

• Provide access to data without any restrictions or 

registration 

• Provide real-time open data as much as possible and 

make it available for technical use 

• Publish data in adjustable and reusable file formats in 

‘cut-paste’ mode as well as downloadable 

• Enabling you to express your opinion in the open data 

available on the website 

• Provide a detailed description of the files’ type, size, and 

publish date 
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تمكينكم من ابداء الرأي في البيانات املفتوحة واملتوفرة على   •

  املوقع

وضع وصف دقيق لحجم وصيغ امللفات املتوفرة وتوفير تاريخ   •

 نشرها.

: ما نرجوه منكم عند إعادة استخدام البيانات املفت
ً
وحة من موقع ثانيا

 صندوق الزكاة

اإلشارة الى ان صندوق الزكاة هو مصدر هذه البيانات مع ذكر   •

  اسم امللف وتاريخ نشره

عدم استخدام هذه البيانات ألغراض سياسية أو لدعم نشاط   •

غير مشروع أو إجرامي او للتأثير السلبي على اسم ومكانة الدولة 

 جتمع اإلماراتيأو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لقيم امل

  إعادة اتاحة البيانات مرة أخرى للجمهور ومشاركتهم بها  •

ويود صندوق الزكاة التأكيد على أن ال يتحمل أي تبعات أو أضرار مباشرة 

أو غير مباشرة، ربما تنشأ عن استخدام هذه البيانات املتاحة على موقعه، 

 وأن تلك املسؤولية تقع على عاتق املستخدم.

Second, what we expect from you when re-using the 

open data from Zakat Fund website: 

• To refer to Zakat Fund as the data source with the name 

of the file and publish date 

• Not to use the data for political purposes, or to support 

illegal or criminal activity, or to have a negative impact 

on the name or position of the UAE, or any illegal activity, 

or contrary to the values of the UAE society. 

• Re-subjected the data to ‘open data’ principle and share 

it with the public 

Zakat Fund is not responsible for any direct or indirect 

consequences or damages that may arise from the use of 

available data on its website. Such liability rests upon the 

user. 

 

 

 


