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CONTRATTO DI CONCESSIONE DI BENI IN COMODATO D’USO 

 تعليمية  وسائل واستخدام  استعارة عقد

                     ________________  شهر_________________اليوم تاريخ 2020, سنة

 القانونية  الغراض لجميع صالح المكتوب الخاص العقد هذا بمقتضى

 بين

  Via Giolittiومقرهما في  P. Borsellino E G. Falconi معهد الدولة الشامل

n. 11 الرقم القوميcodice fiscale)( 29300183015  

 القانونية الممثلة , Giampiero Chiodini ستاذةاال المدرسة مديرة  تمثله

 الكفيلة باسم بعد فيما إليها المشار للمؤسسة المؤقتة

 و 

 الستاذ / ة                                                                                                                                      

 

 الميلد                                                                  تاريخ الميلد                                       

 مكان

 مقيم  بمدينة (        )                                 شارع                                                               

 كوديتشي  فيسكالى                               رقم  البطاقة الشخصية اليطالية                    

 تليفون                                             

 ولي  أمر التلميذ/ ة                                                                                                        

 الملحق  بالصف ___________________________   بمدرسة                                                      

 عام دراسي                                         

 الكفيل  باسم  إليه مشار بعد فيما
 

 مقدمة 

  كوفيد وباء بسبب ,المدارس  مقر في الدراسة  هافي  المتوقف الفترة هذه في 1-

 نظام إعداد على المدرسة عملت 19,
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  أجهزة استعمال تتطلب تعليمية منصات بواسطة بعد عن دراسي

 انترنت؛ وشبكات إليكترونية

  المطلوبة ستعداداتاوال  جهزةاال لديهم ليس تاالعائل  بعض أن تبين  قد  2-

   بعضها؛ أوينقصهم

  ميذهاتل وإمداد بتوفير  P. Borsellino E G. Falconi معهد الدولة الشامل مسيقو 3-

  الحصص ومتابعة  المشاركة بغرض  وذلك بوك نوت استخدام )ستعارةاال بصفة(

 الدراسية  وتوفير  فرص  التعليم للجميع؛
 تم ذلك بنا ء على الشروط التالية التي  وضعها مجلس إدارة المدرسة  -أربعة

 

 ع يقو تلاو ةق فواملا

 :طو ر شلا ىعل

 

 ق افتالا عووضم -1 طر ش

 

  ناك  اذإ ديدحت الب بتكي(:ةر اعتسالا فةص ب ةيالتلا ةي نور تكيلال ا ةز هجالا ل يفكلا مسلي

 _______________________________________)ة كر املا اضيأو كو ب تون
 

                                                _________________________  )زاه جلا ميسلت  دنع لجسي  (زاهجالب صاخلا دكوال

 :ةيالت لا طور شالب نحاشو نح ش  كسل زاهجلا عم ري عتسملل ل يفكلا مسلي

 

 ه يلع قفمتلا  زاهجلا ميلست -2 طر ش

 .ةي قافت لا ىلع يعتوقلا روف  راعتسملل هيلع  قفتملا زاهجلا ةر شابم  ليفك لا مسلي   -دحوا 

 زاهجلا متلسا نم د ك أتلا دعب كل ذو ,زاهجل ا متلسا ينعي ة يقافتل ا ىلع يعتوقلا  -اننثا

 .ةدي ج لهاح يف  ز اهجلا نأو ,هتايلامكو

 ه يستعمل لمن ضرر أي تسبب أو استعماله دون تحيل التي العيوب من وخالي
 

 ن يزخت نسحو ظاف ح ,لامعستا -3 طر ش

  ده عتيو , ةيقافت الا هذ ه يف  اهيلع موقعلا طور شلا يعمج قي بطت ب ريعتسملا دهعتي

  :يالتلاب صةاخ

   نوناقل ا يف  روك ذم وه  امك راعتسملا زاهجلا  ىلع ظا فحلا ةدوج 1-

 ؛ فقط مدرسية  غراضاول ستعمالاال  جودة تقر  التي 1, نقطة 1804, رقم المدني

 ينرخال حامسل لو ينرخأ صاخشا ل هيلع قفتملا زاهجلا ةز ايح ليوحت زوجي 2-



  ؛الهمعتساب

 بتر تي ,صاخلا  كباسح  ىعلو  كتيولئ سم ىل ع زاهجلل ةي ردولا ةنايصلاب مايقلا 3-

 ؛الكفيل تجاه حقوق أي عن التنازل أخرىن لأشخاص الجهاز استعمال على

  ةصاخ تاقصمل يأ وأ ةيمقر لا يعنصت لا حةول  و فيرعت مق ر  يأ ىلع ظافحلا 4-

 ؛زاهجلا ىلع رفعتالب

  قعوت يتلا تاناي بلا ىلع أطر ي رييغت أي وأ كنسلا لحم رييغت  رو ف ةار دالا راطخا 5-

 )ريدور اه (جمانر ب يف   رييغت يأب مقوي ال نأ  ريعتسملا اضيأ دهعتي امك ؛زاهجلا لامعتسا

 ن يلئوسم  ذيملتلاو ريعتسملا نم لك .زاهجالب صاخلا

  زاهجلا ةر اع تساب ةصاخلا افدلها نع جراخ )(software جمانر ب يأ ليمحت عن  

 ليمحت ةداعإ بطل  ليفك لا يعطتسي   ةمدقم لا يف  ةر وك ذملا ةي سر دملا ةلاملعاو

   هب بست نم دك أتلا لةاح يف  ريعتسمل ا قةفن  ىلع يئز جلا وأ  يلكل ا زاهجلا ليغشتو

 .حده على حالة  كل  دراسة حسب وذلك,  الجهاز تعطيل في

  ةيقافتالا لي فكلا يغيل نأ هاعلأ ةر كوذملا طو ر شلا قي بطت مدع ىلع بتر تي

 .اهيلع قف ت ملا ةدملا ةي اهن لبق

 

 مدة لا -4 طر ش

 

 عن  التدريس أنشطة نهاية في  وتنتهي اشتراكها يوم من هذه المجانية القرض اتفاقية تبدأ

  الصف حالة في فقط. كورونا  فيروس طوارئ  بسبب الدروس بتعليق  المرتبطة ، بعد

  بعد المتوسطة المرحلة امتحان نهاية  في الجهاز إعادة  سيتم الاعدادي الثالث

30/06/2020. 

 : ةيلاتلا بابسا لل اهيلع دق اعتملا ةر تفل ا لبق  ةيقافتالا ىغتل 

 ؛ رىخأ سةر د م ىلإ ذيملتلا لقن 1-

 ؛ ةيقا فتالا هذه  يف مه ي لإ راشملا نم رثكأ وأ  طر ش قيبطت مدع 2-

 .سةمومل بابسأ  دجوو دنع , ليفك لا بطل ىلع ء انب 3-

 

 ة س ر مدلل زاهجلا در  -5 طر ش

  لبق دقعلا ءاغل إ وأ دقاعتلا ةد م ءاهتن ا ينح سةر دملا ىلإ زاه ج لا در  ريعتسملا ىعل

  .كل ذب ايباتك كر اط خا متيس  ةر اعتسالا ةد م  ةياهن لة اح يف  .اهيل ع قفتملا ةد ملا ةياهن



  ةي دبل  يف P. Borsellino E G. Falconi معهد الدولة الشامل  ىإل زاهجلا ميسلت متي

Primo Castano ز الجها برد وصل   على تحصل وبالتالي 

 

 رئاسخلا عن ضويعتلا -6 طر ش

  في حالة حدوث أي عطل أو خسائر بالجهاز المستعار, عليك تسديد  قيمة الخسائر

 

 ز اهجلا كل هوأ عايض عن ريعستم لا ةيلؤوسم -7 طر ش

  ريعتسملا ىلع  ,عايضلا وأ  رقةسلا ببس ب  راعتسملا زاهجلا كل ه وأ اندق ف  لةاح يف

 قافر إ عم  ,ثدا حلا عقوو  نم عةاس 48 لاخل يف   ايباتك  سةر دم لا ةيرا تر كس راطخإ

 ك لم زاهجلا نأ  يحضوت  عم , ) binieri) caraطةر شلا راط خإ رضحم نم ةر وص

  للمدرسة وفي  فترة  استعارة وأيضا جميع تفاصيل ملاباثات ضياع الجهاز

 

 ودمغات مصاريف  -8 شرط

 .لثامتلا جهول ,1803 يند ملا نوناقلا قيبطت مت ي ,دق علا اذه  يف حوض وب  ركذي مل هنأ مرغ

 في ه ذ ه الحالة جميع مصاريف التسجيل والدمغا ت .يسجل هذا العق د ف قط  عند العمل به

 على حسابك 

 

 

                                               Castano Primo 

 توقيع  الك فيل( مدي ر المدر سة)                                            

 توق يع ول ي أمر التلميذ                                            

 

Visto il DSGA   
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