
 

وط و االحكام                                                                             الشر

ا األثيوبية الجوية الخطوط
ً
ا ملزًما عقد

ً
اماتك حقوقك عىل يؤثر قانون ز ى .ومسؤولياتك والت   بأكملها الوثيقة هذه خالل من بعناية القراءة يرج 

ا الملزمة الطبيعة .الخدمة استخدام أو حساب إنشاء قبل
ً
طاقوالن والتعديل والهدف التطبيق وقابلية قانون ى 1.1.1  وط تعتت   وأحكام شر

ى فيما إليها المشار) اإلثيوبية الجوية الخطوط مجموعة ا ("االثيوبية" أو "اإلثيوبية" بـ يىل 
ً
ا ملزًما عقد

ً
 ، آلخر وقت من تعديله يمكن قانون

فيه استخدام أشكال من شكل أي عىل تنطبق االثيوبية قبل من واحد جانب من وتكييفه ى عىل الت  ز  ، المحتوى وخدمة ، الطائرة مت 
نت واالتصال ى بما نوع أي من باإلنت   

ز
 ("الخدمات") بها المرتبطة الويب وصفحات الويب موقع بوابة الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك ف

كة أو فرد أي عىل وتنطبق ؛ ى إليها اإلشارة يمكن) حكومة أو شر ى ("ملكك" أو "أنت" بضمت   
ز
كورةالمذى الخدمات تستخدم قضائية والية أي ف  

وط عىل ووافقت وفهمت قرأت قد أنك عىل وتوافق تقر أنت .أعاله وط واألحكام اإلثيوبية واألحكام الشر  اآلخر للمورد األخرى والشر
ك ى المشت   

ز
ى تنطبق هنا الخدمة ف ز ى الطرف بت   

وط مع يتعارض ال الذي الحد إىل وبينك المعنز ى ، ذلك ومع .هنا االثيوبية وأحكام شر  
ز
 حالة ف

ى تعارض وجود ز ى الواردة األحكام بت   
ز
وط ف وط وأي اإلثيوبية واألحكام الشر وط أحكام فإن ، أخرى وأحكام شر ى اإلثيوبية واألحكام الشر ى ه   

 الن 
ى لها تعديالت أي .الويب وصفحات والبوابة الموقع عىل منشورة مرجعية قواعد العقد هذا يتضمن .تسود  من 1.2 .عليك فوري تأثت 
يلالتسج عملية استكمال خالل ام عىل توافق فإنك ، هنا الخدمات باستخدام أو الموقع عىل  ز ا االلت 

ً
وط قانون  .هنا الواردة واألحكام بالشر

ت إذا  خالل من 2.1 والخدمات الحساب تسجيل الخدمة استخدام وعدم اآلن الموقع من الخروج عليك فيجب ، الموافقة عدم اخت 
ماتللخد مستخدًما وتصبح حساب عىل للحصول التسجيل ى ما عىل توافق فأنت   ام (1) :يىل  ز وط االلت   للتأكد (2) ، كعقد واألحكام الشر
ا كنت إذا مما

ً
كة عن نيابة الخدمة يستخدم فرد كتك إللزام الكاملة السلطة لديك أن ، شر وط شر ى (3) .واألحكام بالشر  معلومات لتوفت 

ى مطلوب هو كما حسابك معلومات لتحديث (4) و ؛ ودقيقة كاملة تسجيل ى ودقيقة كاملة تظل لك   
 وحدك تتحمل 2.2 المستقبل فز

ى جهازك أن من التأكد مسؤولية  
ونز زى متوافق اإللكت  ى بما ، الخدمة تشغيل لتمكت   

 الشية عىل القدرة -الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز
سجيلالت عليك يجب ، الخدمات استخدام قبل 3.1 والخدمة حسابك وسالمة واألمان الشخصية والبيانات  حساب عىل للحصول 
ى مستخدم خدمات ى الرشد سن أو ، األقل عىل عاًما 18 عمرك يكون أن يجب .عليه والحفاظ نشط شخص   

ى القانونز  
 كانت إذا) منطقتك فز

ى بما  االثيوبية إىل معينة شخصية معلومات تقديم منك الحساب تسجيل يتطلب .حساب عىل للحصول (مختلفة  
 سبيل عىل ذلك فز

لحرصا ال المثال  3.2  االثيوبية بواسطة مقبول دفع أو ائتمان ببطاقة إما الدفع وطريقة وعمرك المحمول هاتفك ورقم وعنوانك اسمك ، 
 ، آخر مستخدم إىل أخرى مستخدم تسجيل معلومات أي أو المرور كلمة أو الدخول تسجيل حسابك عن الكشف عدم عليك يجب
ى وستكون

ً
مةوسالى وأمان شية عن بمفردك مسؤوال ى مما ، حسابك   

 استخدام وإساءة استخدامات جميع عن المسؤول وحدك أنك يعنز
ار الرسوم وتراكم الشخصية البيانات ، حسابك ى األخرى واألضز  

 معلومات مشاركة ستشكل .للخدمات باستخدامك يتعلق فيما تنشأ قد الن 
ا آخر مستخدم مع حسابك

ً
ى أو شقة أو خرق

ً
ى الخدمة استخدام .احتياال  األحوال من حال بأي يجوز وال كمستخدم ولحسابك لك شخص 

ى اتصاالتك تكون قد 3.3. آخر مستخدم أو شخص أي إىل نقله ى أو مشفرة الخدمة عت  ى جهازك تستخدم عندما .مشفرة غت   
ونز  اإللكت 

ى  .ومحدث السمعة حسن وبرنامج جيدة أمان ممارسات استخدام عليك يجب ، الخدمة استخدام أثناء الخدمات إىل للوصول الشخص 
ى بما ، الشخصية مسؤوليتك عىل الخدمة استخدام يقع يمكنك ، ذلك عن النظر بغض 3.4  

 أو نقل ، الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز
ى خاصة أو شية أو خاصة أو شخصية أو حساسة وبيانات معلومات أي اتصال أو نقل  

ى قانون وأي قضائية سلطة أي فز  
 الرغم عىل .قانونز

يد طريق عن سواء ، الخدمات خالل من أو  االثيوبية إىل أو الموقع هذا إىل ترسلها مادة أو بيانات أو اتصال أي فإن ، العكس من  الت 
ى  
ونز ى أنها عىل معها التعامل سيتم ، األسباب من سبب ألي ، أخرى وسيلة أي أو اإللكت   الشخصية البيانات وال خصوصية وليست شية غت 
ى  محاولة أو مساعدة وال ، الخدمة استخدام محاولة أو استخدام عدم عىل توافق أنت 4.1 الخدمة استخدام .الملكية المسجلة وغت 
ى آخر مستخدم أو شخص مساعدة  

ى بشكل ، الخدمة استخدام فز ى أو مباشر ى غت  ى ، مباشر  
ى الطريقة فز  

 تخويف أو ، مسيئة أو ، تهدد (1) :الن 
ية أو ، مضايقة أو ، ائية أو ، تشهت 

ية أو ، افت  ى أو ، فاحشة أو ، إباحية أو ، مؤذية أو ، احتيالية أو ، خادعة أو ، تشهت   (2) :الئقة غت 
كة حقوق تنتهك أو تخالف ى بما الفكرية الملكية أو الدعاية أو الشية أو الملكية أو بالخصوصية يتعلق فيما الشخص أو الشر  

 عىل ذلك فز
اتوالعالم التجارية األشار الحرص ال المثال سبيل ى التأليف وحقوق التجارية  اع وبراءات والنشر  باستخدام آخر لشخص يسمح (3) :االخت 
كة أو شخًصا يقلد (د) :حسابك ضمن الخدمة ى بما ، أخرى شر  

ى الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز  
 تجمع (4) :وعمالئها  االثيوبية لموظفز

ى بما الخدمة من شخصية تعريف معلومات أي تحصد أو  
زى أسماء ، الحرص ال المثال سبيل عىل ، ذلك فز  أو المرور كلمات أو المستخدمت 

يد عناوين ى الت   
ونز ات مع ذلك بخالف تتعارض أو التعطيل أو التحايل (v) :االئتمان بطاقة معلومات أو اإللكت  ز  باألمان المتعلقة المت 

ى بما للخدمة  
ات أي ، الحرص ال المثال سبيل عىل ، ذلك فز ز داماستخ تقيد أو تمنع مت  ا تفرض أو محتوى أي نسخ أو 

ً
 استخدام عىل قيود

ى يفك (6) :الخدمة نت مواقع أي أو الخدمة إىل يصل (7) :مشفرة اتصاالت أي تشفت  انت أو إنت  ى بطريقة إنت   مقصورة أو بها مرصح غت 
ى أو مخفية أو معينة فئة عىل ى بما ، الخدمة جوانب من جانب أي تسجل أو تراقب (8) :قياسية غت   

لكذ فز  الحرص ال المثال سبيل عىل 
 الشبكة مراقبة برامج استخدام أو االئتمان بطاقة ومعلومات العنوان ، االسم مثل الحساب ومعلومات واالستخدام الشبكة مرور حركة
ى بما ، به معمول قانون أي ينتهك (9) :الخدمة من االستخدام بيانات استخراج أو بنية لتحديد  

زى الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز  القوانت 
يد ، الصادرات ومراقبة ، واالحتيال ، الهوية وشقة ، الشقة ، الفكرية والملكية اإلباحية والمواد والرقابة بالفحش المتعلقة ى والت   

 العشوان 
زى ، والمقامرة ، والمطاردة ، والمضايقات ، ى بما) البيانات حماية وقوانت   

 العامة البيانات حماية الئحة ، الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز
ى لالتحاد ى التدخل محاوالت (10) ؛ (آلخر وقت من واستكماله إصالحه يتم باعتبارها األورون    

 زيادة أو إضعاف أو للخدمة السليم العمل فز



 

ى أو الربــح أجل من ، توزيعها أو ترخيصها أو الخدمات بيع إعادة (11) نفس تعطيل أو العبء ى أو يزيل (12) ؛ ذلك غت  ى أو يغت   أو يغط 
ى حقوق أي يشوه ا يستخدم (13) :الخدمة عىل آخر ملكية حقوق إشعار أو تجارية عالمة أو نشر

ً
 أو عنكبوت أو روبوت مثل تلقائًيا جهاز

 يحّمل أو يوزع أو ُيدرج أو ينقل (14) :منا مسبقة كتابية موافقة عىل الحصول دون غرض ألي الخدمة "كشط" أو لنسخ يدوية عملية
امج ى المواد أو الت   

وسات مثل ، ضارة برمجية تعليمات عىل تحتوي الن   أحصنة أو الديدان أو اإللغاء برامج أو الزمنية القنابل أو الفت 
ها أو التجسس برامج أو طروادة امج من غت  ى الت   

وير يقوم (15) :أخرى معلومات أو مواد أو ضارة تكون قد الن  ز  بروتوكول حزمة أي بت 
نت ولبروتوك /  اإلنت  ى التحكم   

ز
ى العنوان معلومات من جزء أو رأس البيانات نقل ف  

ز
ى بريد أي ف  

ونز  (16) :سبب ألي أخبار مجموعة أو إلكت 
 إتاحة الخدمات أو للموقع يجوز 5.1 الخارجية الجهات وبيانات مواقع " .الخدمات من جزء أي يفكك أو الهندسة عكس أو تجميع يفك
 خدمات أو مواقع بأن تقر أنت .خارجية جهات من المعلومات أو المحتوى أو الخدمات أو السلع إىل الوصول خالل من إليك اإلشارة أو
ى معلومات عىل تحتوي قد الخارجية الجهات ى أو دقيقة غت  اف أو لسيطرة تخضع وال مرفوضة أو مسيئة أو مناسبة غت   ،  االثيوبية إشر
ع أو دقة عن مسؤولة تكون لن  االثيوبية بأن تقر وأنت يةشر  مسؤول  االثيوبية تكون ولن ، هذه الثالثة األطراف مواقع محتوى أو لياقة أو 
ى .خارجية لجهات تابعة مواقع بأي المتعلقة أو عن الناشئة اإلغفاالت أو األخطاء عن خىل 

ُ
 أو مصادقة أي عن مسؤوليتها  االثيوبية ت

ام أو مسؤولية ز انتك إذا .أخرى أطراف روابط أو لمواقع بها متعلق الت   تتطلب أو عىل تحتوي ثالث طرف أي خدمات أو مواقع أو روابط 
وط وتمثيل ضمانات وط وشر وط واألحكام واالمتثال والتمثيل والضمانات واألحكام والشر زى بينك فقط تكون أن يجب والشر  الطرف وبت 
لقدرةا مسؤولية أي األحوال من حال بأي  االثيوبية تتحمل لن أنه عىل وتوافق تقر أنت .الثالث ام أو  ز  عن كانت مهما المسؤولية أو االلت 
 استحقاقها عند للخدمة المحددة الرسوم دفع عىل توافق أنت والدفع الخدمة رسوم .ثالث طرف مع أو معك الذكر سالفة عالقة أي
ى بما ، للحساب وصالحة وصالحة دقيقة معلومات تقديم عليك ويجب ، مضادة مطالبة أو خصم أو حجب أو مقاصة أي دون  

 ذلك فز
يك معلومات الدفع أو االئتمان بطاقة معلومات زى أجل من ، الشر ى .للخدمات المناسب الدفع تمكت   

كة رفض حالة فز  أو االئتمان بطاقة شر
يك  وصولك إنهاء أو تعليق يتم قد أنه عىل توافق فإنك ، األسباب من سبب ألي الخدمات مقابل المفوتر المبلغ دفع بك الخاص الدفع شر
ة دون أخرى بوسائل المتأخر المبلغ دفع منك ُيطلب وقد الخدمات إىل  إلعادة رسوًما االثيوبية عليك تفرض قد .االثيوبية ضد التقادم فت 
ى الرسوم جميع .المنتهية أو المعلقة الحسابات داد قابلة غت  ائب أو رسوم أي من وصافية لالست  ى بما مطبقة ضز  

 المثال سبيل عىل ذلك فز
يعاتالمب الحرص ال يبة أو المكوس أو االستخدام أو  ى أو العامة المرافق أو المضافة القيمة ضز  الرسوم أو الحكومية الرسوم من ذلك غت 
ى الرسوم .(' "الرسوم") القضائية الوالية أو الموقع عن النظر بغض ، اإلضافية الرسوم أو  جميع تحمل عليك يجب .وحدك مسؤوليتك ه 
رضهاوف ظهورها فور ودفعها الرسوم ى ، سلطة أي قبل من   

 فوًرا األموال رد عليك يجب ، عنك نيابة الرسوم بدفع االثيوبية قيام حالة وفز
ى قد والنفقات الرسوم بأن وتقر تدرك أنت .الطلب عند ى تتغت   

 الفكرية الملكية حقوق تحتفظ .7 .مسبق إشعار وبدون وقت أي فز
بيةاالثيوى 7.1  بـاالثيوبية الخاصة الشية والمعلومات زى  زى والمرخصت  ى والمصلحة والملكية الحقوق بجميع (أمكن إن) لها التابعت   

 ملكيتهم فز
اع براءات سواء الفكرية ى حقوق أو التجارية العالمات أو االخت   ، ال أم مسجلة كانت سواء ؛ الخدمة عالمات أو التجارية األشار أو النشر
ى أو ملموسة ها تم سواء ؛ ملموسة غت  ز يةشى أنها عىل تميت   أو بطباعة لك ُيسمح ال 7.2 .والخدمات بالموقع مرتبطة أو عن ناشئة ، ال أم 
اع براءات وحقوق باألسماء يتعلق فيما الفكرية الملكية حقوق من أي عن اإلعالن أو نقل أو توزيــــع  والشعارات النسخ وحقوق االخت 
ى صياغة وأي والصيغ انتك سواء اإلطالق عىل أخرى فكرية ملكية وأي وموسيف  اءة مسجلة  ى أو الدعاية ألغراض ، ال أم بت   ، ذلك غت 
ى بشكل ، .قضائية والية بأي المنوطة ى أو مباشر ى غت   المحدود الحق بخالف .منها االستفادة أو استخدامها أو إنتاجها إعادة أو / و ، مباشر
ى  
ا الخدمات استخدام فز

ً
ى نوع أي من مصلحة أو ملكية أو حق أي عىل تحصل ال ، االتفاقية لهذه وفق  

ى أو فز  
 الفكرية الملكية حقوق من أي فز

ى أو ضمنًيا أو اإلغالق طريق عن سواء ، ى الخدمات 8.1 .الخدمة استخدام وإنهاء وتعليق اإلجراءات تحديد .8 .ذلك غت  يد األنسب ه   للت 
ى  
ونز ا ، لـالثيوبية يجوز أنه عىل وتوافق تقر أنت .ضئيلة المطلوبة الشبكة سعة تكون حيث الويب وتصفح اإللكت 

ً
 ، الخاص لتقديرها وفق

ى بما ، الخدمات باستخدام المتعلقة والقيود اإلجراءات أو الممارسات عن عامة مسؤولية أي دون آلخر وقت من وتعديل إنشاء  
 ذلك فز

ى البيانات لمقدار األقص الحد الحرص ال المثال سبيل عىل  
يلها يتم الن  ز يلها وتحميلها تحميلها أو تتز ز عةبشى وتتز  عىل وتوافق تقر أنت . 

كة الشبكة موارد استخدام إساءة أو المفرط االستخدام  أمر وهو ، الشبكة أداء تضعف بطريقة الشبكة موارد استخدام وإساءة ، المشت 
وط أو قيود أو حسابك إنهاء إىل يؤدي وقد محظور خولةالم والمطالبة االثيوبية بحقوق المساس دون ، االثيوبية تفرضها أخرى شر  
ا ، لالثيوبية يجوز أنه عىل توافق أنت 8.2 .القانون بموجب

ً
ى وصولك تعليق أو إنهاء ، مسؤولية أي ودون الخاص لتقديرها وفق  

 أي فز
ا ، لالثيوبية يجوز أنه عىل توافق أنت 8.3 .سبب أي تقديم بدون أو بإخطار منها جزء أو الخدمات كل إىل وقت

ً
 الخاص لتقديرها وفق

وليةمسؤى أي ودون ى إشعار دون منها جزء أو الخدمات جميع إىل الفور عىل وصولك تعليق أو إنهاء ،   
ى إخفاقك حالة فز  

 الرسوم دفع فز
ى والخرق وط فيه المشتبه أو الفعىل 

 ويجوز الخدمات استخدام عىل قدرتك تتوقف ، سبب ألي التعليق أو اإلنهاء عند .واألحكام للشر
 قد أنك قررت أو معقول بشكل االثيوبية اشتبهت إذا 8.4 .الفور عىل بك الخاص المستخدم حساب تنشيط إلغاء أو حذف لالثيوبية
وط هذه انتهكت ام ليس ولكن) الحق لديها االثيوبية فإن ، واألحكام الشر ز ا (االلت 

ً
 تعليق أو إلنهاء تحقيق إجراء ؛ الخاص لتقديرها وفق

غإبالى أو / و ؛ ضدك القانونية اإلجراءات اتباع ؛ حسابك  لك فرصة أو إشعار بدون أو مع ، معك بها المعمول القانون إنفاذ هيئات 
ا ، بالحق تحتفظ االثيوبية 8.5 .الخرق لتصحيح

ً
ى ، الخاص لتقديرها وفق  

ى الخدمات أو الموقع تعديل أو إنهاء أو تعليق فز  
ا وقت أي فز

ً
 وفق

يضالتعوى و ، المسؤولية تحديد .9 .بذلك إخطارك ودون الخاص لتقديرها ر وإبعاد وتعويض ودفاع إعفاء عىل توافق أنت 9.1 .  عن الرصز
زى لهم والمرخص وموظفيها ومديريــها وأعضائها ومسؤوليها ومديريــها  االثيوبية  شكل وأي جميع وضد من والعمالء الباطن من والمقاولت 
امات أشكال من ز ار والخسائر والغرامات والمطالبات االلت  نفقاتوال والتكلفة والمطالب واألضز ى بما   

 اإلجراءات ، هـ ، المحاماة أتعاب ذلك فز



 

ر ، ائب ، اإلصابة ، الغرامة ، الرصز  ناشئة كانت سواء طبيعتها كانت مهما المسؤولية أشكال من شكل أي أو / و الخسارة أو ، الوفاة ، الرصز
ر أو عقد عن ى أو ضز  

ز
وأ الخدمات استخدام إساءة أو استخدامك عن ناشئة أو بسبب القانون ف وط لهذه خرقك   انتهاك أو ، واألحكام الشر

زى  سياسة أو ، الشخصية البيانات أو الخصوصية انتهاك أو ، ثالث لطرف الفكرية الملكية حقوق انتهاك أو ، بها المعمول واللوائح القوانت 
ى ، الخصوصية ى فشلت إذا .ذلك وغت   

ز
ام هذا أداء ف ز ى كاملة بطريقة االلت   

ز
رتق فأنت ، المناسب الوقت وف  تؤدي قد  االثيوبية أن عىل وتوافق 

ام هذا ز ء أي عن النظر بغض 9.2 .الطلب فور  االثيوبية تعويض عليك ويجب ، وحدك وتكلفتك الخاصة نفقتك عىل االلت   
 يتعارض شر

وط مع ى الواردة الشر  
ز
وط ف وط الشر ء أي أو والشر  

 سواء ، الدعوى سبب أو الدعوى شكل أو المطالبات عدد عن النظر برصف ، آخر شر
ى  
ز
ى النظام أو العقد ف  

ر أو اإلنصاف أو القانونز ى أو الرصز كات من أي يتحمل وال (1) :ذلك غت  زى أو العمالء أو له التابعة الشر  أي المرخصت 
ار مسؤولية ى ، الخاصة األضز ة غت  كاتوال ، ذلك إىل وما ، نوع أي من التبعية أو ، النموذجية ، العقابية ، المسالة ، العرضية ، المباشر شر  
زى ، والعمالء ، لها التابعة  عام وبشكل ، السمعة ، .والعائد والربــح والبيانات االستخدام خسائر عن مسؤولية أي تتحمل ال لها والمرخصت 
ى بشكل ناشئة أو ناتجة الخسائر هذه اعتبار الممكن من كان سواء ، مالية أو اقتصادية طبيعة ذات خسائر أي ، ى مباشر  الحادث عن وطبيع 
يالذ كات  االثيوبية عىل المفروضة للمسؤولية األقص الحد يتجاوز أن يجوز ال (2) :المطالبة إىل أدى   والعمالء لها التابعة والشر

زى ى ، والمرخصت   
ز
ون خمسة ، المجموع ف ة أو (S 25) أمريكًيا دوالًرا وعشر ى عشر  

ز
ى المبالغ من (٪10) المائة ف  

 يتعلق فيما دفعتها الن 
ىال الرحلة .بالخدمات  

ن  ى الغرض فشل عن النظر بغض األحكام هذه تشي .مطالبتك فيها ارتفعت   إخالء "10" = .تعويض أي من األساش 
ى بما ، العوامل من متنوعة بمجموعة الخدمة تتأثر قد ؛ ذلك عىل وتوافق تقر أنت  10.1 االثيوبية عن المسؤولية  

ز
 سبيل عىل ذلك ف

ى جهازك الحرص ال المثال  
ونز زى عدد أو الشبكة سعة أو اإللكت  ى المستخدمت   

ز
ى النظام أو الخدمة ف  

ز
زى وقت أي ف  وقوة ، الطائرة وموقع ، معت 

ى  االثيوبية و ، الجوية والظروف ، وإصالحها المعدات وصيانة ، والتداخل ، اإلشارة وط جميع عن مسؤوليتها تخىل   ؛ أعاله المذكورة الشر
نت االتصال خدمات تشارك زى عىل باإلنت  ماب ، الطائرة مت  ى   

 والخصوصية باألمن يتعلق فيما المتأصلة المخاطر بعض ، الخدمات ذلك فز
 أو خدمات أو سلع أو عمليات أو حذف عمليات أو أفعال أو اتصاالت أو محتوى أي عن مسؤولة أو مسؤولة ليست  االثيوبية ؛ والشية
 الخدمات أو الموقع عىل تظهر كانت إذا عما النظر بغض ، ثالث بطرف خاصة ويب مواقع أي إىل أو خالل من أو بواسطة مقدمة إعالنات
ى اتصاالتك تصبح قد ؛ خالله من أو ى االضطرابات أو االختالفات بسبب مختلفة ألسباب مفقودة أو مضللة الخدمة عت   

 أو الخدمات فز
نت وط بجميع تطالب االثيوبية و عام بشكل اإلنت  وط وتخصص ؛ أعاله المذكورة الشر ضبع واألحكام الشر  والمسؤوليات المخاطر 
امات ز زى وااللت  زى النحو عىل أطرافنا بت  ى المبت   

ى فز ى والمعلومات للخدمة استخدامك يكون 10.2 .الخدمات تسعت   
 إليها تصل أو تقدمها الن 

ى كما" أساس عىل والخدمات الموقع تقديم يتم 10.3 .وحدك مسؤوليتك عىل الخدمة خالل من  جميع مع فقط "متاح هو كما" و "ه 
خطاءاألى وط أو إقرارات أو ضمانات وبدون ، واألخطاء والمقاطعات   بما ، أخرى قانونية أو ضمنية أو ضيحة كانت سواء ، نوع أي من شر

ى  
ى لغرض المالءمة أو ، التسويق قابلية أو ، المواد أو ، التصميم أو ، بالصنعة تتعلق ضمانات أي ، الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز ز  معت 
عالتمت أو ،  ، سبق ما تحديد بدون 10.4 .الخدمات بالتعامل تتعلق ضمانات أي أو ، االنتهاك عدم أو ، العنوان أو ، الدقة أو ، الهادئ 
ى خىل 

ُ
كة ت وط واإلقرارات الضمانات جميع عن مسؤوليتها  االثيوبية شر ى والشر  

ى الن   
 تقدم أو ، فعالة تكون أو ، بمتطلباتك الخدمات بها ستفز

ى تكن ؛ معينة نتائج أي  
مجية التعليمات من وخالية األخطاء من وخالية آمنة انقطاع دون ، المناسب الوقت فز ى ؛ الضارة الت   شعة أي توفت 

ى ؛ معينة كفاءة أو سعة أو امج أو المحتوى أو (المواقع) الويب مواقع كل أو أي إىل الوصول توفت   تكون أو ؛ ثالث بطرف الخاصة الت 
رالكمبيوت جهاز مع متوافقة ونية (أجهزة) جهاز أي أو بك الخاص  ى  االثيوبية 10.5 .أخرى إلكت   واالتصاالت ، المحتوى عن مسؤوليتها تخىل 
 النظر برصف ، ثالث طرف أي إىل أو خالل من أو قبل من المقدم واإلعالن ، والخدمات ، والسلع ، والعمليات ، واإلغفاالت ، واألفعال ،
ى .خالله من أو الموقع عىل يظهر قد كان إذا عما خىل 

ُ
 محتوى أو صوت أو فيديو مقاطع أو صور أو صور أي عن مسؤوليتها  االثيوبية ت

ى أو ى موقع أو خدمة أي إىل تقدمها إبداعية أعمال أو موسيف   
ونز كة سلوك أي :المسئولية إخالء 10.6 .خارجية لجهة إلكت    االثيوبية لشر

كات زى لها التابعة والشر ديرينوالم والمديرين والموظفت  زى والوكالء  وط البنود أداء وعدم األداء ؛ والمرخصت  وط هذه خرق أو / و ؛ والشر  الشر
ى الغرض فشل عن النظر بغض األحكام هذه تشي 10.7 .الجميع قبل من واألحكام  واالختصاص الحاكم القانون تعويض أي من األساش 
ى  
وط البنود تخضع 11.1 القضان  ها ومراقبتها االتفاقية بهذه مرتبط إجراء وأي إنهائها أو وصالحيتها بوجودها المتعلقة والشر  وتفست 
زى بموجب وتعريفها ا قوانت 

ا مسئوليتك إخالء عىل توافق .القانون قواعد لتعارض اعتبار دون إنجلت 
ً
 األمم اتفاقية تطبيق عن تحديد

ى البيع عقود بشأن المتحدة هال الحقة (تنقيحات) تنقيح أي أو (1980) للبضائع الدوىل  ى 11.2 .  
ى أو عن ينشأ نزاع أي حدوث حالة فز  

 فز
وط أو الخدمات أو بالموقع يتعلق فيما ى  االثيوبية تزويد عىل توافق فإنك ، واألحكام الشر

ً
 عليك يجب .مخاوفك معالجة بفرصة أوال

اع مكتوب وصف وتقديم  االثيوبية مع التعاون ز ى بما ، للتز  
ةالخدم (تواريــــخ) وتاريــــخ وعنوانك اسمك ذلك فز ى وكيف ،   .المشكلة نشأت ومن 

اعات هذه إرسال يجب ز  لمدة  االثيوبية مع ودي بشكل والتواصل معقول بشكل التعاون عىل توافق . االثيوبية عمالء عالقات عناية إىل التز
زى ى أن بعد يوما (60) ستت  اع حل لمحاولة المكتوب نزاعك  االثيوبية تتلف  ز ى .التز  

تعلقي نزاع أي حل إمكانية عدم حالة فز وط بهذه   الشر
كة يجوز ، ودًيا الخدمات أو واألحكام اع تقديم أو / و  االثيوبية لشر ز ى المختصة المحاكم إىل التز  

ا فز ى الموجودة إنجلت   
 ، ذلك ومع .لندن فز

ى نزاع أو مطالبة أي  االثيوبية ترفع قد  
ى بما أخرى مناسبة قضائية والية أي فز  

مالمحاك الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز  11.3 .اإلثيوبية 
ى أنت ى بشكل تستدع  وط يتعلق فيما أخرى قضائية سلطة أو / و تحكيم أي مقبول غت   الموقع استخدام أو الخدمات أو واألحكام بالشر
وط هذه تصبح :الحياة قيد عىل البقاء و المدة 12.1 . متنوعة 12  الخدمات مع لحساب الناجح تسجيلك عند سارية واألحكام الشر
يةسارى وتظل ى المفعول  ى برغبتك بإشعار  االثيوبية تزود حن   

ا حسابك  االثيوبية إنهاء أو ، حسابك إنهاء فز
ً
وط لهذه وفق  هنا .واألحكام الشر

ى ،  
ى المفعول سارية تظل ، العقد هذا إنهاء أو انتهاء بعد سارية بطبيعتها تظل الن  ى بما ، اإلنهاء أو الصالحية انتهاء بعد الكامل والتأثت   

 فز



 

 . المنازعات وتسوية الحاكم والقانون المسؤولية من والحد والتعويض  االثيوبية عن المسؤولية إخالء الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك
وط البنود تشكل أن يجب :الكاملة االتفاقية 12.2 ى الوارد بالموضوع يتعلق فيما الكاملة االتفاقية والشر  

ز
 وجميع أي وتبطل المستند هذا ف

زى التفويض عدم 12.3 .هنا المذكور بالموضوع يتعلق فيما مكتوبة أو شفهية كانت سواء ، المعاضة والتفاهمات االتفاقات أو  ال :والتعيت 
زى لك يجوز وط هذه نقل أو تفويض أو تعيت  كة أو شخص أي إىل هنا مطالبة أو حقوق وأي واألحكام الشر  كتابية موافقة دون أخرى شر
نفإ وإال ،  االثيوبية من مسبقة  تنازل أو نقل أو تفويض أي عن النظر برصف .وباطلة الغية تكون بواسطتك المزعوم النقل أو التنازل هذا 
ى ستكون ،  االثيوبية من مسبقة خطية موافقة عىل بناءًى حقوقك عن

ً
ك بشكل مسؤوال ى مشت 

 
 يجوز .المفوض أو إليه المحال مع ومنفردا

كة زى  االثيوبية لشر اماتها حقوقها كل أو أي تفويض أو نقل أو تعيت  ز وط بموجب والت  ا بالخدمة المتعلقة أو واألحكام الشر
ً
 لتقديرها وفق

ى بما ، سبب وألي الخاص  
ز
ى بشكل أو الكل بيع أو االستحواذ أو الدمج ، الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك ف  .االثيوبية أصول من أساش 

ى إخفاق يوجد ال بأنه وتقر توافق أنت :تنازل ال 12.4  
ز
ممارسةال ف ى أي أو   تعويض أو حق أي فإن ،  االثيوبية جانب من ، ممارسة عند تأخت 

 أخرى أو أخرى ممارسة أي تعويض أو حق ألي جزئية أو فردية ممارسة أي تمنع وال ، عنه تنازل أنه عىل سيعمل االتفاقية هذه بموجب
ىتف يتم لن :المستقلة العالقة 12.5 .آخر تعويض أو حق أي ممارسة أو له ست  ء أي   

اكة ُينشر ى أو ، ُيفّشى أنه عىل هنا شر ا أو ، شر
ً
وع  مشر

ا
 
ك ى عمل عالقة أو ، مشت  ز ي بت  زى عالقة .عامليه أو موظفيه أو / و البائع ووكيل ، والمورد المشت   المتعاقدين عىل فقط تعتمد الطرفت 
زى ى :الفصل قابلية12.6 .المستقلت   

ز
وط هذه أحكام اعتبار حالة ف ى واألحكام الشر ى أو صالحة غت  ى أو قانونية غت   سبب ألي للتنفيذ قابلة غت 

 األطراف من مستفيدين وجود عدم12.7 .إنفاذها وإمكانية األخرى األحكام صالحية عىل الحكم هذا يؤثر فلن ، اإلطالق عىل سبب أو
وط / العقد يكون أن يجب :الثالثة ه يجوز وال فقط  االثيوبية و أنت لصالحك واألحكام الشر اتفست   تعويضات أو حقوق أي تمنح أنها عىل 
يد طريق عن أو الخدمة خالل من لك إشعاًرا  االثيوبية تقدم قد :اإلشعارات 12.7 .ثالث كيان أو شخص ألي ى الت   

ونز  نسخة أو اإللكت 
ى الواردة المعلومات من مطبوعة  

ذاإ فقط صحيحة منك الواردة االتصاالت أو اإلشعارات جميع اعتبار سيتم .حسابك فز يد إرسالها تم   بالت 
--------------------- ------------------------------ :االستالم وإقرار
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ية اللغة 12.8  ز وط هذه تكون أن يجب :اإلنجلت  اعات اإلشعارات وجميع واألحكام الشر ز ية باللغة هنا الواردة واالتصاالت والتز ز  .اإلنجلت 

وط هذه نص كان إذا ا واألحكام الشر
ً
يبأ موجود ى أخرى لغة  ية غت  ز جم أو اإلنجلت 

ية اللغة فستكون ، مت  ز ى اإلنجلت   جميع عىل السائدة ه 

ى الواردة األخرى باألحكام المساس دون :القاهرة القوة12.9 .األخرى اللغات إصدارات  
 بأي مسؤولة  االثيوبية تكون لن ، الوثيقة هذه فز

ى بما سلوكها من سلوك أي عن األحوال من حال  
ى قصد عن ، الحرص ال المثال سبيل عىل ذلك فز  

 خارجة قاهرة أسباب أو أحداث حالة فز

ى والعناوين العناوين إدراج تم :والعناوين العناوين 12.10 .المعقولة إرادتها عن وط البنود محتوى عىل تؤثر ولن فقط للتيست   .والشر

زى جميع عىل يجب ام المستخدمت  ز
وط بهذه االلت  عةمراج إجراء بعد .واألحكام الشر وط لهذه شاملة  ا تختار قد ، واألحكام الشر

ً
 وفق

ت إذا .الموافقة عدم أو الموافقة الخاص لتقديرك  الخدمات استخدام لك يجوز فال ، الموافقة عدم اخت 
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