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 عقد إيجار الجهاز اللوح  

ن  iPadعقد إيجار جهاز   أي ملحقات بي 
ً
 شامال

 
 مدينة إيسن ويمثلها عمدة المدينة، 

FB 40-2   
 .  3هوليستر
 إيسن  45127

 ُيشار إليها باسم: "مدينة إيسن" 

 و

 ________________________________________________   "االسم" "الكنية"

 ________________________________________________     "المدرسة"  

 ________________________________ ________________     "فصل"   

 ________________________________________________     "شارع"  

يدي / المدينة"    ________________________________________________    "الرمز التر

 
 وكذلك الوص  عىل القارص المستأجر 

 ________________ ________________________________   "االسم" "الكنية"

 ________________________________________________    "شارع"   

يدي / المدينة"    ________________________________________________    "الرمز التر

 
  اإلصدار _________ 

/ورقًيا، فن  
ونن يد اإللكتر   يتم تسليمها إىل المستأجر عن طريق التر

وط االستخدام التر   بموجبها  شر
وط التر __ ، تحكم الشر

ض بجهاز   وأي ملحقات للدروس الالمنهجية.  iPadتزود مدينة إيسن المقتر

  العقد: 
جيجابايت  64مساحة تخزين  - Apple iPad 10.2 Wi-Fiتوفر مدينة إيسن األجهزة التالية للمستأجر بأثر فوري لالستخدام الموضح فن

  ذلك وحدة إمداد الطاقة2021)
 وكابل الطاقة وأي ملحقات ( بما فن

 ___________________________________________  الرقم المتسلسل  يحمل

  موعد ال يتجاوز  
المسبق، ولكن فن   يوم إصداره وينته  بعد اإلخطار 

اإليجار فن وط االستخدام    5يبدأ  يتم اإلقرار بشر التخرج.  أيام دراسية قبل 
 واإلقرار باستالمها. 

 

 مدينة إيسن 

 

 

 _________________________________  ________________________________ 

 توقيع إدارة المدرسة  توقيع الطالب 

 

 

  ______________________________ 

 *  
 توقيع الوص  القانونن

 

 

 ______________________________ 

 توقيع وىل  األمر

 

  واحد فقط بالتوقيع، فسوف يؤكد 
إذا قام وص  قانونن الوحيدة للطالب أو أنه يترصف بموافقة ونيابة عن    *  األبوية  المسؤولية  إما أنه يتحمل 

  اآلخر.  
 الوص  القانونن

 اإلصدار  

Apple iPad  مع الملحقات 

ار السابقة التالية.  1الُمدرج تحت النقطة  iPadجهاز   من اتفاقية اإليجار به األرصن

 مواعيد المدرسة أو طابع المدرسة 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 
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 الصادرةوصف حالة الجهاز والملحقات 

 
 

     

 

 المذكورة أعاله.  iPadهذا لتأكيد استالم نسخة 

 مدينة إيسن  

 

 _________________________________                   ______________________________ 

 توقيع إدارة المدرسة     توقيع المستأجر 
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 إرفاق عقد اإليجار  

 

وط استخدام أجهزة     iPadشر
 التعليم فن

 

 . رسوم اإليجار / التملك1

 

ا لعقد اإليجار( هو أحد 
ً
ا.   ممتلكات مدينة إيسن جهاز اإليجار )ربما مع الملحقات المناسبة وفق

ً
ه للمستأجر من قبل مدينة إيسن مجان وسيتم توفت 

  للملحقات. إذا كانت اللوائح تتعلق بالجهاز ال
ن الملحقات المتوفرة. للحصول عىل وضوح أفضل، سيتم حذف أي ذكر إضافن  مستأجر، فسيتم تضمي 

 

 . مدة اإليجار/إنهاء اتفاقية اإليجار2

 

  موعد ال يتجاوز  
  يوم إصداره وينته  بعد اإلخطار المسبق، ولكن فن

أيام دراسية قبل التخرج. لدى جميع األطراف المتعاقدة خيار    5يبدأ اإليجار فن
  أي وقت بأثر 

  أصدرت الجهاز. إنهاء اتفاقية اإليجار فن
ا نصًيا إىل اإلدارة التعليمية التابع لها المدرسة التر

ً
 فوري. يتطلب هذا إشعاًرا مطابق

ن الجهاز  يتعهد المستأجر بإعادة الجهاز المستأَجر إىل اإلدارة التعليمية المذكورة أعاله بحالة جيدة بعد انتهاء اتفاقية اإليجار هذه. يجب إع ادة تعيي 

  موعد ال يتجاوز ثالثة أيام عمل بعد انتهاء عقد اإليجار.  المستأَجر إىل إع
 دادات المصنع. يجب أن يتم اإلرجاع فن

 من ذلك تطلب  
ً
ة ثالثة أيام عمل، فيمكن لمدينة إيسن رفض القبول الالحق دون سابق إنذار أو إعالن، وبدال ا  إذا لم يتم اإلرجاع خالل فتر

ً
تعويض

ا لتقديرها. يورو من ال 200بمبلغ إجماىل  قدره 
ً
 مستأجر. ويكون قبول مدينة إيسن لإلرجاع المتأخر من عدم قبوله راجًعا وفق

 

ام بتقديم المعلومات3 ن  . االلتر

 

  أي وقت. 
  حالة وظيفية فن

  أي وقت عند الطلب وتقديم الجهاز فن
 يتعهد المستأجر بتقديم معلومات حول مكان وجود الجهاز المستأجر فن

 

 سؤولية . واجب العناية / الم4

 

ك الجهاز المستأجر ألي طرف ثالث.   يتحمل المستأجر مسؤولية معاملة الجهاز المستأجر بعناية وال يتر

ة العقد وبعد ذلك حتر يتم إع   تحدث للجهاز المستأجر خالل فتر
ار والخسائر والعيوب الوظيفية التر  عن جميع األرصن

ً
ادته يكون المستأجر مسؤوال

.  بشكل صحيح. يتم تحمل المسؤو   
ر أو الخسارة أو الضعف الوظيفن  لية بغض النظر عمن هو المسؤول عن الرصن

ًرا.    العنرص )مثل البىل العادي( ضمن نطاق االستخدام التعاقدي رصن
ات أو التدهور فن  ال تشكل التغيت 

 

 . االستخدام 5

 

ل حتر نهاية عقد اإليجار. سيتم توفت  الجهاز المستأجر للطالب المستأجر لألغراض المدرسية أو لألغراض  ن   المتن
 الالمنهجية فن

  الدورات الالمنهجية ال 
 يجوز للمستأجر استخدام الجهاز لألغراض الخاصة أو من قبل أطراف ثالثة، ولكنها تستخدم حرصًيا للطالب للمشاركة فن

  ذلك إعداد ومتابعة محتوى الدروس. يوافق الوص     / 
  تقدمها المدرسة، بما فن

  عىل أنه يجوز للمدرسة إنشاء  المدرسية التر
  Apple IDالقانونن

مطلوًبا، عىل سبيل المثال، للنسخ االحتياط  المتوافق مع حماية    Appleتديره المدرسة نيابة عن الطالب لغرض استخدام المدرسة. يكون معرف  

إن أمكن،  .  Appleالبيانات والتسجيل لدى   الميالد،  العائلة وسنة  يتم استخدام اسم   ،
ً
تكامل معرف    Appleإلنشاء معرف  أوال الُمدار. يحظر 

Apple  .امج ات عىل األجهزة والتر  الخاص والتغيت 

 الوص  أو األوصياء مسؤولون عن االمتثال للغرض المقصود من االستخدام. 
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  أنه وتتم إدارته مر   Alfried Kruppللمركز اإلعالم  لمدرسة  (  MDMالجهاز المستأجر متصل بإدارة األجهزة المحمولة )
كزًيا من هناك. هذا يعتن

طلب من  ال يمكن استخدام األجهزة إال عىل نطاق محدود بموجب لوائح حماية البيانات والشباب المعمول بها. باإلضافة إىل االحتياطات الفنية، يُ 

ا مراقبة االمتثال لحماية الشباب والبيانات. ال يزال لدى إدارة المدرسة خيا
ً
ن أيض ن  األوصياء القانونيي    أي وقت، من بي 

ر الوصول إىل األجهزة فن

  حالة فقدها أو شقتها.  
  أنه يمكن حظر األجهزة الفردية وتحديد مكانها فن

 أشياء أخرى لغرض الدعم. هذا يعتن

المستأجر.  الجهاز  عىل  األخرى  القانونية  المستندات  أو  امج  التر أو  التطبيقات  تحميل  أو  يل  ن بتتن فقط   
ً
رصاحة  ُيسمح 

عما يسمح به القانون، ال ُيسمح عند استخدام الجهاز المحمول بالوصول عن قصد أو عن قصد إىل محتوى غت  دستوري أو عنرصي   برصف النظر 

 أو عنيف أو إباح  أو تخزينه أو توزيعه.  

 

 . تخزين البيانات 6

 

والمالحظات والتوضيحات وما إىل ذلك، بعد إرجاع الجهاز المستأجر. سيتم حذف البيانات المخزنة عىل الجهاز المستأجر، مثل العروض التقديمية  

 ال تقوم مدينة إيسن بعمل نسخة احتياطية من البيانات. 

 المستأجر مسؤول عن نسخ البيانات احتياطًيا.  

 

 

 

 

 . الضياع 7

 

طة عىل الفور. ويجب تقديم الب   حالة شقة الجهاز المستأجر، يجب عىل المستأجر إبالغ الشر
   فن

طة كتابًيا إىل إدارة المدرسة فن الغ المقدم إىل الشر

 غضون ثالثة أيام عمل. 

ة.   يجب إبالغ إدارة المدرسة بأي فقد بعده مباشر

ر الذي لحق به. تبلغ رسوم االستبدال الخاضعة للتنظيم ا م المستأجر بالتعويض عن الرصن ن داد الجهاز المستأجر المفقود، يلتر لتعاقدي  إذا تعذر استر

 يورو للجهاز المستأجر.  200ينة إيسن من مد

  هذه الحالة، يعتتر تقرير الفقد إىل إدارة المدرسة فيما يتعل
  حالة الشقة المثبتة، يمكن للمستأجر التنازل عن رسوم االستبدال. فن

ق بتقرير الشقة  فن

 عىل ذلك. يتم فحص كل حالة عىل حدة. 
ً
طة دليال  للشر

 

ر8  . الرصن

 

.  يجب اإلبالغ عن أي تلف  
  الجهاز المعار أو الملحقات إىل إدارة المدرسة فور حدوث التلف/الخلل الوظيفن

  فن
 أو خلل وظيفن

ر عن قصد أو من خالل إهمال جسيم من قبل المستأجر.   يتحمل المستأجر تكاليف أي إصالحات قد تنشأ إذا حدث الرصن

يات بمفرده أو   تكليف أطراف ثالثة. ال ُيسمح للمستأجر بإجراء إصالحات أو استبدال المشتر

بمبلغ   المستأجر  للجهاز  تعاقدًيا  المتفق عليها  االستبدال  قيمة  يجب دفع  ال يمكن إصالحه،  أو  ر كبت   حالة حدوث رصن   
قبل   200فن من  يورو 

ر قد حدث عن قصد أو من خالل إهمال جسيم من قبل المستأجر.  ط أن يكون الرصن  المستأجر لمدينة إيسن، بشر

 

ن 9  . التأمي 

 

 ن مدينة إيسن عىل الجهاز المستأجر. تؤمال 
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ن من اختياره. ويتحمل   كة تأمي  ن مع شر للحماية من الشقة أو التلف )مثل تلف العرض( للجهاز المستأجر، يمكن للمستأجر الحصول عىل تأمي 

ن بنفسه.   المستأجر تكاليف التأمي 

ن عىل  كة التأمي  ا بمن يتحمل مسؤولية المستأجر أو شر
ً
  عقود    يوص باالتصال مسبق

ل، إن أمكن. قد تكون الخدمات المقابلة مدرجة بالفعل فن ن المتن

ن الحالية أو يمكن حجزها باإلضافة إىل ذلك.   التأمي 

  



 6من  6صفحة 
 

 . أخرى 10

 

ة ضد الشخص  ض ومباشر إذا كان لمدينة إيسن أي مطالبات ناشئة عن هذا العقد، فيمكن تأكيد هذه المطالبات بشكل فردي ضد الطالب كمقتر

 المحتفظ به. 

ن وع ن متضامني  ض عىل القرض ويتحمل / تتحمل المسؤولية كمديني    للمقتر
دة  بتوقيعهم، يوافق الشخص الذي لديه وصاية بصفته الممثل القانونن

ام بكل ما يتعلق بأجهزة  ن   االلتر
ار الناجمة.   iPadمن خالل تحمل القانون الخاص للديون لكل من يشارك فن  وتحمل المسؤولية عن األرصن

ط )بند( الصيغة المكتو  ا عىل تغيت  شر
ً
. ينطبق هذا أيض

ً
ات أو إضافات عىل هذا العقد إال إذا تم االتفاق عليها كتابة   بة هذا. ال تشي أي تغيت 

و جزئًيا نتيجة إذا كانت هناك أحكام فردية من هذا العقد غت  سارية المفعول أو باطلة كلًيا أو جزئًيا أو أصبحت غت  سارية المفعول أو باطلة كلًيا أ

  أو نتيجة ألحكام قضائية من محكمة عليا أو بأي طريقة أخرى، أو إذا كان هذا العقد به ثغرات، يتفق  
الطرفان عىل أن األحكام  لتغيت  الوضع القانونن

 من ال
ً
  هذه الحالة، تتعهد األطراف المتعاقدة باالتفاق عىل حكم فعال بدال

حكم غت   المتبقية من هذا العقد تظل سارية المفعول وغت  متأثرة. فن

ب قدر اإلمكان من معتن وغرض الحكم غت  الفعال والذي يمكن اف اضه أن يكون قد تم قبوله من  الفعال، مع مراعاة مبدأ حسن النية، الذي يقتر تر

  وقت إبرام العقد إذا كانوا قد عرفوا أو توقعوا عدم الفعالية أو البطالن. األمر نفسه ينطبق إذا كان هذا العقد يحتوي
 عىل ثغرة.  قبل األطراف فن

ا للوالية القضائية. 
ً
 تم االتفاق عىل مدينة إيسن لتكون مكان

 

وط االستخدام اعتباًرا م -  - 2022/ 03ن نهاية شر

 


