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 6من  1صفحه 

 المدارس طالبو طالباتلجهاز محمول ل عارةستاعقد 

  بين

 مدينة براونشفايغ
 مدارسقسم ال

Bohlweg 52 
38100 Braunschweig  

 يمثلها

______________________________ 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
 وعنوانها المدرسة سما

 
 - عالهأالمسمى  المعير -

 و

______________________________ 
 

______________________________ 
 الطالب /ةالطالب وعنوان سما

 
 

______________________________ 
 الصف المدرسة والسنة/

 
 

 ______________________________هاه/يمثل
  القانوني الممثل/اسم                                           

 
     

 - المسمى أعاله المستعير -

 يبرم العقد التالي:
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 1 فقرةال

 موضوع العقد 

 االعارة(: حلولوازمه )المشار اليها فيما يلي: مالمحمول في السنة الدراسية __________ يوفر المعير للمستعير الجهاز ( 1)

 

  الجهاز المحمول:

  :اسم النوع

  :لسلسلةرقم ا

  :د من طرف المعيرالرقم المسن

  :التابعة له لوازملا

  :اتظمالح

 
 __________هي  1المشار إليه في الفقرة  للجهاز( القيمة اإلجمالية 2)

 .لمستعيرمن قبل االجهاز ال يجوز إجراء تغييرات تقنية ال رجعة فيها على ( 3)

 .االضرار المسبقة بندهو في الحالة المبينة في االعارة  حلمجهاز ( ال4)

 
  2 فقرةال

 مدة االعارة

   __________ وتنتهي يوم عيرمن قبل المم الجهاز عند تسل   ةاالعارفترة  تبدأ (1)

 يوم __________  [  ]

 .1لفقرة امن  1البند في  ما ذكرل وفقا العقدإبرام  فيها تم الدراسية التيمن السنة  مع آخر يوم دراسي     [  ]

زور يفان عقد االعارة ينتهي في آخر يوم  ،1أعاله قبل الوقت المذكور في الفقرة ( في حالة مغادرة المستعير المدرسة المذكورة 2)
 .المدرسة فيه المستعير

   االعارة. انتهاء فترة مباشرة فورفي حالة سليمة الجهاز  رجاعإ المستعير( يجب على 3)

 

  3 فقرةال
 االعارة محل الجهاز استخدامالغرض من 

 وأماكن التعلم األخرى.ه أثناء الحصص التعليمية لغرض إعداد الدروس واستخدام للمستعير الجهازيتم توفير  (1)

 .الستعماالت شخصيةلجهاز اباستخدام ( ال يسمح 2)

 .الغرض المقصود من استخدام الجهاز ةمراعاهم المسؤولون عن  الطالب ولياء أموريعتبر أ( 3)

 

 4 فقرةال
 إدارة األجهزة [كزيةرم]

  ته.بعد موافق أو المعيرتطبيقات وبرامج أخرى إال من قبل  تتثبيمبدئيا  ( ال يجوز1)

سد من أجل تحديثات  إجراءكبالحق في إجراء تحديثات مركزية للبرامج على األجهزة المحمولة في أي وقت،  المعير( يحتفظ 2)
 .مثال برامجال ذات الصلة بأمن الثغرات
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النظام ة هذا بمساعدواألجهزة المحمولة. باستخدام البرمجيات عن طريق نظام ادارة تم إدارة الجهاز المحمول مركزيا ت( 3])
 النحو التالي: المحمولة علىبالحق في إدارة األجهزة  كذلك يحتفظو ،ويدير عمليات تنفيذ األجهزة المحمولةالمعير  يراقب

 ازالدخول للجهإعادة تعيين رمز  •

 (؛لغاء القفلإ رمز فعيلقفل الجهاز )ت •

 ؛ف البيانات من الجهازذح •

 المصنع؛ كما ضبطهإعادة تعيين الجهاز  •

 األجهزة؛نقل الرسائل إلى  •

  الخروقات تعمد لتحديد أو ،التامين الضروري للبيانات أو المطلوب التحديثلتحديد ( الشخصية ملفاتال) قواعد مطابقةإنشاء  •

 .لجهازا في استخدام بها سموحمالغير  القيود بإزالة مثال يتعلق المستعير، فيمامن قبل           

  .[البيانات هذه على نقل المستعير قبل ذلك وافق اذإ األجهزةنقل البيانات من مختلف التطبيقات المحددة مسبقا إلى  •
 

أخرى، على ضمان أمن وسرية التعامل مع البيانات، على سبيل المثال في  الى جانب خدماتإدارة األجهزة المحمولة،  ( تعمل4)]
 عن البيانات المحذوفة.[المحمول. وتنتفي مسؤولية المعير بصفة باتة الجهاز  ضياع حال

موافقة  ورقة سنرفقو ،عيرمن قبل المته وإدارالمحمول  جهازال عدادشرط أساسي إل ستعير( إن معالجة البيانات الشخصية للم5])
 فياألمور أولياء  موافقة أو ،البيانات لحماية األساسيةالالئحة من  7على معالجة بياناته الشخصية وفقاً للمادة  للجهاز مستعيرال

هذا العقد. وعلى وجه الخصوص، الى جانب إعالن منفصل  مع رقةالوسنرفق هذه ، سنةً  16دون سن  مستعيرال ما إذا كان حال
من الالئحة  14والمادة  13بموجب المادة  الالزمة معلوماتوالمد بال الشفافية االعتبار ضرورة التزاميأخذ إعالن الموافقة في 

 لحماية البيانات.[ األساسية

 
    5الفقرة 

 واجبات المستعير للجهاز

العمومية بشكل  مابصفة تضر سمعة المعير أو المدرسة أو تضر مصالحه استخدام للجهازاالمتناع عن أي  ستعيرالم ( على1)
المعمول بها، بما في  القانونية التشريعاتأن ينتهك أمن نظم تكنولوجيا المعلومات أو ب أو أي استخدام من شأنه أن يضر ،واضح

مور نتهك األت أشياءأو تخزين أو نشر  دعاءعلى وجه الخصوص السته استخداملمستعير الجهاز  ال يجوزالمدرسة. ذلك داخل 
فانه ، اقانوني سموح بهانون الجنائي.  وبغض النظر عن المحقوق التأليف والنشر أو أحكام القتنتهك  وأحماية البيانات  وأشخصية ال
عنصرية ال تحرض على مواد دستور أولل مناهضةيخزن أو يوزع مواد  استخدامه للجهاز أنفي سياق وأيضاً  ستعيرالمعلى  منعي

 .عن غير عمدكان ذلك عن عمد أو  ،إباحية مواد أوتدعو للعنف أو تمجده  أخرىأو 

 إدارة النظام. تتخذها أن يغير أو يتحايل على االحتياطات األمنية التي ستعير الجهازلم( ال يجوز 2)

وطريقة بيانات هذه الالتي تم استعارتها مع أجهزة أخرى لنقل البيانات إال إذا كانت مصادر  ألجهزة المحمولةال يسمح بربط ا( 3)
 -األجهزة على مسافة قصيرة عبر تقنية الراديو  البيانات بيننقل بتعطيل واجهات  ستعير للجهازيلتزم الم]موثوقة وآمنة. ربطها 
 .[قيد االستخدام الجهاز عندما ال يكونفورا  – الويفيأو  البلوتوث مثل

ستعير للجهاز ابالغ الم الضارة فان علىكمبيوتر قد أصيب من قبل البرامج المحمول أو برنامج الشك في أن جهاز ال في حال( 4)
بذلك من  الى حين يسمح المعير هاستخدام عدمة يجب لضارالبرمجيات االجهاز ب االشتباه بإصابة في حالةو على الفور. المعير
 .جديد

اعادته  عليه كذلكاالستعارة ويجب  محل لجهازا معلومات في أي وقت عن مكان وجود ملزم بتقديم مستعير الجهاز المحمول( 5)
 الجهاز والعناية به. كما يتعهد المستعير بالمحافظة على. للمعير متى طلب هذا األخير ذلك
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6الفقرة   
 البيانات تخزين

 ةأيعير الم تحملال يكما. هأو إصالح هال يتم فقدانها في حالة فقدان المحمول بحيث( ال ينبغي تخزين البيانات على الجهاز 1)
 .صحيحة بطريقة غيربسبب استعماالتها أو  جهزةفي األ طلعوجود بسبب  خاصةالبيانات، مسؤولية عن فقدان 

السحابة التعليمية  استخدامالمدرسة، على سبيل المثال في سياق  التخزين على خوادم ةإمكاني توجدلتخزين عبر اإلنترنت، ل( 2)
 .في ذلك تقدم المدرسة توصيةو.  السفلى لساكسونيا )ان بي سي(

  7الفقرة 
 ستعير الجهازالمسؤولية الشخصية لم

وعلى وجه الخصوص فإن على ذلك.  في حدود قدرتهله،  مصحيح للجهاز المسل  هو المسؤول عن االستخدام اآلمن والستعير الم
في سياق استخدام التطبيقات على الجهاز  فيما يتعلق بقانون حماية البياناتخاصة مسؤول عن مشروعية االستخدام، و ستعيرمال

 المحمول.

   8الفقرة 

 األجهزة المحمولة حفظ

 .غير مسموح له بذلكطرف  أي استخدامه منبشكل آمن لمنع  الجهاز المحمول( يجب أن يتم االحتفاظ ب1)

أو في إليها دخول أشخاص آخرين أماكن يمكن  دون مراقبة في الجهاز المحمولترك  بعض األحيان الى في استدعى األمرإذا  (2)
 للعيان. ظاهراابقائه عدم فيجب  ،سيارة مغلقة

الجهاز  يحمي الواقي الفالغ منه وذلك ألن هذاوال يجوز إزالته  م معهالمسل   واقيال الفغالفي  محمولالجهاز ال ظيجب حف (3)[
  [فيفة.خال والضربات الصدماتمن 

 

 9الفقرة 

 بيئة مفتوحة تأمين المادي عند العمل فيال

ان كانت ماديا  ؤمنا عليهمجهاز ال، يجب أن يكون أماكن مفتوحة للعمومفي  المحموللجهاز المؤقت ليس فقط وفي حالة االستخدام 
 . ويمكن القيام بذلك على سبيل المثال، عن طريق قفل كنسينغتون.التقنية تسمح بذلك

 10الفقرة 
 تأمين األجهزة المحمولة

رمز فتح  باستعمال وذلك المستعيرقبل  من تهاحماييجب ف مركزية،الدارة يقع تأمين األجهزة المحمولة من طرف االلم  إذا( 1)
 فتحالإدخال رمز  جعلو ،تفاعل المستخدم على أبعد تقدير من عدمدقيقة  15تلقائيا بعد تقفل  تجعلهاخمسة أرقام وتكوينها بطريقة ب

 .الستخدامها من جديد ضروريا

 "(.1234يمكن التنبؤ بها بسهولة )مثل "التي ألرقام من افتح، يجب توخي الحذر من استخدام تسلسالت العند إعداد رمز ( 2)

 .القفلاسم عن الجهاز المحمول تحت  منفصالاألخير بقى هذا يفتح، يجب أن الرمز لإذا تم تثبيت كتابي ( 3)

 11الفقرة 
 خاصةال سالمةال متطلبات

في أي وقت عن طريق  مةسل  ة الممحمولفي أن يحلل تلقائيا البيانات المخزنة على األجهزة ال عير للجهاز بالحقيحتفظ الم( 1)
 .نهالحفاظ على أموا حماية نظم تكنولوجيا المعلوماتلالتقنية )مثل الماسحات الضوئية للفيروسات(  لوسائال

للدستور أو  ةأو المناهض ةاإلنترنت غير القانوني ياتالمحتوى لتصفية بعض محتوفي  برمجة التحكم استخدام ستعيرللم يمكن( 2)
تصفية محتويات صفحات الويب  ،برمجة التحكم في المحتوىعن طريق وتتم  .ةالعنف أو اإلباحيالمحرضة على أو  ةالعنصري

ما ذكر الكلمات أو العبارات أو الصور أو الروابط الفردية التي تشير إلى كالمحتويات التي تتضمن تلقائيًا أثناء تشغيل المتصفح 
 عبر الجهاز المحمول. ياتالمحتوهذه تمنع الوصول إلى فان هذه البرمجة ، وإذا لزم األمر آنفا

األداء أو و لمداومةامتابعة فيما يخص األجهزة النقالة  مراقبةال يُسمح بتقييم البيانات التي تم جمعها عن طريق تحليل أو ( 3)
 .أو ما شابه ذلكالسلوك متابعة 
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  12 فقرةال

 مستعير الجهاز مسؤولية

 عن األضرارمسؤولية كاملة مسؤوال في هذه الحالة ستعير . ويكون المللحالة التي ينص عليها العقدوفقا  مالجهاز المسل  عاد ييجب أن 
 مطالبة باستبداله أو إصالحه.في ال مستعير الحقلوليس لوفقا للمتطلبات القانونية.  الجهازالتي تلحق ب

 13الفقرة 
 الجهاز المحمول اعطاء

 قصيرة. ولو لمدةإلى طرف ثالث، حتى  الجهاز المحمول اعطاء يمنع( 1)

تحت إشراف طرف ثالث. أن يتم حفظه  بشرطما، منع الدخول به الى مؤسسة  إذاالجهاز،  اعطاء استثنائية ةيُسمح في حال (2)
 .هتسليمقبل  اغالق الجهازيجب دائماً و

 التعليم الى ذلك.غرض لحاجة الاستدعت  المعلمين إذاأو  اآلخرين لتالميذا التلميذات أو إلى بإعطاء الجهاز المحموليسمح  (3)

  14الفقرة 

 والسرقةما العمل في حالة الضياع 

 ينطبقوعلى الفور.  معيرالمدرسة وال إبالغمستعير الجب على ي الذاكرة،بطاقة  م أوالمسل   محمولالجهاز الفي حالة فقدان ( 1)
 أيًضا إذا تم العثور على الجهاز مرة أخرى.  ذلك

شهادة رسمية للشكوى ب االستظهار يهيجب علكما تقديم شكوى جنائية على الفور.  ستعيريجب على الم الجهاز،في حالة سرقة  (2)
 ور.على الف عيرالم لدى ة منهاالجنائية أو نسخ

 وفقا لألحكام القانونية. الناتج عن ذلكتعويض الضرر  وجب على المستعير، استرجاع الجهاز( إذا تعذر 3)

 15الفقرة 

 التأمين 

يؤمن على أن  مستعيريمكن لل ضرر الشاشة،تعلى سبيل المثال في حالة  المحمول،( في حالة فقدان أو سرقة أو إصالح الجهاز 1)
 .هذا التأمين تكلفةبنفسه  ويتحمل على مسؤوليته الخاصة الجهاز

من الممكن أن تكون هذه االستحقاقات مدرجة بالفعل في ف مقدماً.مين على المنزل الغير أو التأ ضد ( يوصى باالتصال بالتأمين2)
 لهذا الغرض. الحاقهاأو يمكن  تلك عقود التأمين

 16الفقرة 

 متفرقات

األطراف المتعاقدة بتفسير تلتزم األحكام المتبقية. و الحيةهذا العقد غير فعالة، فإن ذلك ال يؤثر على ص بعض أحكام( إذا كانت 1)
. وإذا تعذر ملغاةبطريقة تحقق الهدف المنشود قدر اإلمكان، على الرغم من األحكام الوشفافية و أمانةاألحكام المتبقية من العقد ب

 إلى إبرام اتفاقات إضافية.السعي ن ين المتعاقديالطرففعلى ، األحكامأو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن تفسير  تفسيرال

. وال تكون التعديالت أو اإلضافات أو التي لم ندرجها هنا غير ملزمة سواء كانت شفوية أو مكتوبةاالتفاقيات االضافية  تعتبر( 2)
 بنود هذا العقد. في اتتغييراي ة ينطبق هذا أيًضا على و. ألطراف المتعاقدةتم االتفاق عليها كتابة بين انافذة إال إذا  جانبيةلاالتفاقات ا

 ________________في  [،]المكان

 

_____________  ____________________              _________________________ 
 المعير : إدارة المدرسة   ولي/ة األمر                                                        ة(  /)طالب ستعيرالم

   )مع الختم(                                                                                               
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 بند األضرار المسبقة
  ها األضرار التالية: ملحقات وكذلك عقد االعارةمن  1 رةقفال ( من1البند ) في أعاله المذكورة المحمولةاألجهزة ثبت ب

  
 (ضبط األضرار السابقة على الرسم التالي) الرقم التسلسلي للجهاز:

 

 
 
 

     :الضرر وصف
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


