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 عقد استعارة واستخدام وسائل تعليمية

, تاريخ اليوم_______شهر___________ بمقتضى هذا العقد الخاص المكتوب له صلحيات جميع الشئون القانونية2020سنة   

بين

مثلهي, 93001830152 رقم قومي 11مجمع المدارس الحكومية"جوفاني فالكونى وباولو بورسيلينو”, , الكائن في شارع جيوليتي رقم 

مدير  المدرسة الستاذ جانبيرو كيوديني , الممثل القانوني المؤقت للمؤسسة المشار إليه فيما بعد باسم الكفيل

و

الستاذ/ ة_______________________________________________________________  

 _____________________ الميلد تاريخ __________ ________________________مكان الميلد  

شارع   __________________مقيم بمدينة __________________________________________ 

_________________   رقم البطاقة الشخصية اليطالية_______________________________كوديتشي فيسكالى

تليفون_____________________

ولي أمر التلميذ/ ة_________________________________________________ 

بمدرسة   ___________________الملحق بالصف _________________________ 

2020/ 2019العام الدراسي 

المشار إليه بالكفيل فيما بعد

مقدمة

, عملت المدرسة على إعداد نظام19 هذه الفترة المتوقف فيها الدراسة في مقر  المدارس, بسبب وباء كوفيد في-  واحد   

       دراسي عن بعد بواسطة منصات تعليمية تتطلب استعمال أجهزة إليكترونية وشبكات انترنت؛ 

اثنان-   قد  تبين أن بعض العائلت ليس لديهم الجهزة والستعدادات المطلوبة أوينقصهم بعضها؛ 

 ثلثة-  لذا تكفل مجمع المدارس الحكومي" جوفاني فالكونى وباولو بورسيلينو" بشراء وإمداد أسر تلميذه بصفة الستعارة االمؤقتة 

         وذلك بغرض متابعة الحصص الدراسية أشهر8  وذلك لمدة  ج4 جيجابيت وراوتر جيب 70 مساحتها شريحة تليفون     

      و توفير فرص التعليم للجميع؛ 

أربعة-  تم ذلك بناء  على الشروط التالية التي وضعها مجلس إدارة المدرسة:   
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 الموافقة والتوقيع

على الشروط:

- موضوع التفاق1شرط 

 يسلم الكفيل بصفة الستعارة والستخدام المؤقت: 

*   جيجابيت في الشهر, رقم تليفون70شريحة تليفون مساحتها  _____________ 39+

   الكود الخاص بالشريحة___________________

  _________________( الكود الخاص بالجهاز(ج 4راوتر جيب    *

. " جوفاني فالكونى وباولو بورسيلينو" وعلى المستلم حسن الستعمال والحفاظ عليهكل ما يتم تسليمه هو ملك لمجمع مدارس      

- تسليم الجهاز المتفق عليه2شرط 

 واحد-  يسلم الكفيل مباشرة الجهاز المتفق عليه للمستعار فور التوقيع على التفاقية.

 اثنان-  التوقيع على التفاقية يعني استلم الجهازوالشريحة, وذلك بعد التأكد من استلم الجهاز وكمالياته, وأن الجهاز في حاله جيدة

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

    

- استعمال, حفاظ وحسن تخزين3شرط 

يتعهد المستعير بتطبيق جميع الشروط الموقع عليها في هذه التفاقية , ويتعهد خاصة بالتالي:

, التي  تقر جودة الستعمال1, نقطة 1804واحد- جودة الحفاظ على الجهاز المستعار كما هو مذكور في القانون المدني رقم 

       ولغراض مدرسية فقط؛

اثنان- استعمال الراوتر أو الشريحة للغراض الدراسية فقط(  الدراسة عن بعد) وتقع عليك المسألة القانونية إذا استعملت الشريحة أو
      الراوتر لسباب خاصة بعيدة عن الدراسة وبالتالي ليس مسئولية ل مديرالمؤسسة ول المدرسة ل مدنيا ولجنائيا عن أي

      بحث عبر النت أو استعمال خاطئ ؛ 

ثلثة- ل يجوز ترك استعمال الجهاز أوالشريحة ول بصفة مؤقتة  لشخاص أخرين؛ 

أربعة-  اخطار الدارة فور تغيير محل السكن أو أي تغيير يطرأ على البيانات التي تعوق استعمال الجهاز؛



Art.  المدة4شرط -

هذا العقد الخاص  بالستعارة يبدأ بتاريخ التوقيع ويتنتهي بعد ثمانية أشهر ماعدا لتلميذ الصف الثالث العدادي ينتهي بنهاية امتحانات

2020 يونية 30العدادية أي بعد 

تلغى التفاقية قبل الفترة المتعاقد عليها للسباب التالية :

واحد- نقل التلميذ إلى مدرسة أخرى؛   

اثنان- عدم تطبيق شرط أو أكثر من المشار إليهم في هذه التفاقية؛

ثلثة- بناء  على طلب الكفيل , عند وجود أسباب ملموسة.

- رد الجهاز للمدرسة5شرط 

على  المستعير رد الجهاز إلى المدرسة حين انتهاء مدة التعاقد أو إلغاء العقد قبل نهاية المدة المتفق عليها.  يتم اخطارك كتابيا بمكان            

تحصل على وصل برد الجهاز عندما تسليمه في مقر مجمع المدارس.وميعاد التسليم  في نهاية المدة المتفق عليها. 

- التعويض عن الخسائر6شرط 

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

- مسؤولية المستعار عن ضياع أوهلك الجهاز7شرط   

في حالة فقدان أو هلك الجهازأو شريحة التليفون بسبب السرقة أو الضياع, على المستعار إخطار سكرتارية المدرسة كتابيا  في

 ساعة من وقوع الحادث,  مع إرفاق صورة من محضر الشرطة( كارابينياري) ,الموضح به  أن الجهاز والشريحة ملك48خلل 

للمدرسة وفي فترة استعارة وأيضا جميع تفاصيل ملباسات الضياع , وبذلك تستطيع إدارة المدرسة التصال بخدمة عملء شركة ويند  ترى .

على الفور ليقاف العمل بالشريحة.

-  الحال ت8شرط    

       . , لوجه التماثل1803رغم أنه لم يذكر بوضوح في  هذا العقد, يتم تطبيق القانون المدني   

 كاستانو بريمو______________________ 

توقيع الكفيل( مدير المدرسة) الستاذ جانبيرو كيوديني ______________________

توقيع ولي أمر التلميذ______________________ 

 


