
 أنظمة مكتبة مدینة بیفیلد
 

 14من قانون البلدیة النسخة المنشورة في  fحرف ، 2، الفقرة 41، الفقرة 7من المادة  1استنادا إلى الفقرة 
وستفالیا في  -لوالیة شمال الراین ) ،GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. S .2023( 1994یولیو 

), SGV.  2023/666وستفالیا  -(االجتماع العام لشمال الراین  14.07.1994نص اإلشعار المؤرخ 
 -(الجمعیة العامة لشمال الراین  2022نیسان/ابریل  13من القانون المؤرخ  1اخر تعدیل بموجب المادة 

(الجمعیة العامة  1969تشرین االول/اكتوبر  21ة المؤرخ ) وقانون الضریبة البلدی490وستفالیا, الصفحة 
من القانون  1), بصیغتھ االخیرة المعدلة بالمادة SGV.  610/712وستفالیا, الصفحة  -لشمال الراین 

 3) اعتمد المجلس, خالل اجتماعھ المعقود یوم GV. 1029( 2019كانون االول/دیسمبر  19المؤرخ 
 القوانین التالیة: , 2022تشرین الثانى/نوفمبر 

 
 عام  1 §

 
) تعد مكتبة مدینة بیلیفیلد مرفق عام من مرافق المدینة. و ھي مرفق ثقافي اجتماعي و تخدم المصلحة 1(

 العلمیة العامة و الثقافیة، التعلم مدى الحیاة، التثقیف الجماعي و كذلك األنشطة الترفیھیة.
 ) مكتبة مدینة بیلیفیلد متاحة للجمیع.2( 
 إن سلوك استخدام مكتبة بیلیفیلد یعتمد على أنظمة القانون العام.) 3(
 

 التعریفات  2 §
 

)الوسائط التناظریة بالمعنى المقصود في شروط االستخدام ھذه ھي الكتب و المجالت المطبوعة و 1(
والنوتات الموسیقیة و التسجیالت و  BluRayو أقراص   CDs, DVD,األقراص المدمجة و أقراص 

 السمعیة و ما إلى ذلك. Tonieاأللعاب ، ألعاب وحدة التحكم و أشكال 
)الوسائط الرقمیة بالمعنى المقصود في شروط االستخدام ھي الكتب االلكترونیة، المجالت االلكترونیة، 2(

لى المحتوى االلكتروني من قواعد مقاطع الصوت، و المواد التعلیمیة و التدریسیة الرقمیة باإلضافة إ
 البیانات المتخصصة و خدمات البث.

)العناصر المستعارة من المكتبة بالمعنى المقصود في شروط االستخدام ھي األعمال الفنیة من 3(
 المعرض الفني، و العناصر األخرى المتاحة لإلعارة من المكتبة.

 
 حقوق المنشأة 3§ 
 

المستخدم الخاصة بمكتبة المدینة بمجرد التسجیل في المكتبة و الدخول إلیھا وفقاً ) یقر العمالء بأنظمة 1(
 من لوائح المستخدم الخاصة بحقوق المنشأة. 4للمادة 

) تطبق إدارة المكتبة حقوق المنشأة، و یمكنھا تكلیف موظفي المكتبة أو أطراف ثالثة بتطبیق ھذه 2(
 الحقوق .

المكتبة، یسمح إلدارة مكتبة المدینة في حالة االشتباه بجنایة بتفتیش  ) من أجل الحفاظ على مقتنیات3(
 رواد المكتبة و البحث في المجلدات و الحقائب الخاصة بھم عن مفقودات المكتبة.

) یحق لمكتبة المدینة فرض عقوبة حظر دخول المكتبة على رواد المكتبة بشكل مؤقت أو دائم في حال 4(
تخدام، كما تظل جمیع االلتزامات الناشئة عن عالقة المستخدم ساریة حتى بعد انتھاك قوانین شروط االس

 الحظر.
 

 
 



 التسجیل 4 §
 

) رواد المكتبة الذین یریدون ألول مرة االستفادة من خدمات المكتبة و استعارة الوسائط، علیھم 1(
 التسجیل شخصیاً  ببطاقة ھویة ساریة المفعول.

 عاما، یحتاجون إلى تصریح تسجیل موقع من ولي أمر قانوني. 16أما األطفال و الشباب حتى سن 
) یمكن التسجیل في المكتبة عبر الموقع االلكتروني لمكتبة بیلیفیلد، یتیح التسجیل االلكتروني الوصول 2(

 الفوري إلى الوسائط الرقمیة المتوفرة في المكتبة.
وسائط التناظریة و غیرھا من محتویات أما لالستفادة من خدمات المكتبة األخرى خاصة استعارة ال

 المكتبة، فذلك یتطلب إصدار بطاقة ھویة خاصة بالمكتبة.
 

 اععالقة االنتف 5 §
 

) یبدأ انتفاع رواد المكتبة من خدماتھا بالتسجیل ( شخصیا أو عبر اإلنترنت) و تقتصر مدة االنتفاع 1(
 .5-3الفقرات عادة على عام واحد، ما لم تندرج عالقة االنتفاع تحت 

یتم تمدید عالقة االنتفاع عفویاً بعد  SEPA) عند االشتراك عن طریق التفویض بالخصم المباشر لنظام 2(
الحجز على الرسوم السنویة المستحقة للسنة الجدیدة .من أجل إلغاء صالحیات التفویض بالخصم المباشر، 

أسابیع على األقل  6یجب إشعار مكتبة بیلیفیلد عن طریق البرید االلكتروني أو عن طریق برید خطي قبل 
 االنتفاع بنھایة العام . من نھایة العام. ھنا تنتھي عالقة

مع الوصول إلى العدد المحدد من فرص االستعارة المسموح  30) تنتھي عالقة االنتفاع في إطار بطاقة 3(
 بھا. 

 ) تنتھي عالقة االنتفاع المجاني لألطفال و الشباب بمجرد بلوغھم سن العشرین.4(
 ي المكتبة في حال تركھم العمل أو التطوع.) تنتھي عالقة االنتفاع المجانیة للموظفین و المتطوعین ف5(
 

 بطاقة المكتبة 6 §
 
سجیل عن بعد الت حسب الرغبة بعد التسجیل الشخصي یحصل رواد المكتبة على بطاقة المكتبة و كذلك)1(

تسمح باستعارة الوسائط التناظریة وغیرھا من األشیاء من مكتبة المدینة  و ھذه البطاقة ،طریق اإلنترنت
 لوحید لإلنترنت والحاسوبلالستخدام ا . یمكن إصدار ھویات خاصة مجانیةومكتبة التاریخ اإلقلیمیة

 وكذلك لدخول مباني المكتبة إذا لزم األمر.
سنة واحدة من تاریخ  -طفال والیافعین باستثناء بطاقة المكتبة لأل -) مدة صالحیة بطاقة المكتبة 2(

استنفاذ مرات التسجیل ، ما لم تكن بطاقة مكتبة ذات إعارة وسائط محدودة و تنتھي صالحیتھا عند 
 االستعارة المتفق علیھا.

) بطاقة المكتبة صالحة فقط لالستخدام الشخصي لمكتبة المدینة. النقل إلى طرف ثالث غیر مسموح بھ 3(
 كتبة ملًكا لمدینة بیلیفیلد.وتظل بطاقة الم

أي تغییر في البیانات ) یجب إبالغ مكتبة المدینة على الفورفي حال فقدان بطاقة المكتبة وكذلك 4(
سیتم تجمید  اإللكتروني ، إلخ). في حالة فقد البطاقة السكن ، عنوان البرید كتغییر عنوان(الشخصیة

بطاقة المكتبة البدیلة ساریة حتى انتھاء  الشخصیة مجدداً.خدماتھا،إلصدار بطاقة بدیلة، یجب تقدیم الھویة 
 صالحیة البطاقة المفقودة.

) بالنسبة لألضرار التي تلحق بمكتبة المدینة نتیجة لسوء االستخدام أو التبلیغ المتأخرعن فقد بطاقة 5(
ذي لحق یتم تسجیل اسم الشخص في حساب المكتبة مادام الشخص ھو المسؤول عن الضرر ال، لمكتبةا

 بالمكتبة.
 
 



 االستعارة و اإلرجاع 7 §
 
و محتویات المكتبة األخرى ، یمكن للعمالء استعارة الوسائط  باستخدام بطاقة مكتبة ساریة المفعول) 1(

 اإلعارة بین المكتبات. ، و كذلك یمكنھم االستفادة من خاصیةالشخصي من أجل االستخدام
 
 ) مدة اإلعارة ھي:2(
 

 
یتم  على سبیل المثال .اصرعنال عمر معین من أجل استعارة بعض تحتفظ المكتبة بالحق في تحدید) 3(

 عاًما. 18فقط للعمالء الذین بلغوا سن  Artothekإعارة األعمال الفنیة من 
) یمكن تمدید فترة استعارة الوسائط قبل انتھاء المدة المحددة إذا لم یكن ھناك حجز مسبق من قبل 4(

ستعارة ثالث مرات. یتم حساب مدة التمدید الجدیدة بدءاً من یمكن تمدید فترة اال. شخص آخر للوسائط
 تاریخ الیوم الذي تم فیھ التمدید.

) یقوم العمالء بإعادة الوسائط غیر المرغوب فیھا في الیوم األخیر من فترة اإلستعارة على أبعد تقدیر. 5(
إلعارة أو اإلعادة ؛ ن تمام اتحقق مویجب التحقق فورا من إیصال اإلعارة أو اإلرجاع وحساب المكتبة لل

 وینبغي إبالغ موظفي المكتبة بأي اختالفات.
یق اإلعارة بین المكتبات، ) یمكن استعارة الوسائط التناظریة غیر المتوفرة في مكتبة المدینة عن طر6(

 من أجل ذلك یشترط وجود بطاقة مكتبة ساریة المفعول.
 

 الحجوزات المسبقة 8 §
 

المسبق للوسائط أو المواد األخرى المستعارة من قبل أشخاص آخرین. عدد یمكن أن یتم الحجز 
الحجوزات المسبقة الممكنة للعناصر و األشخاص الذین یمكنھم الحجز المسبق، كل ذلك یتم تحدیده من 

 قبل المكتبة.
ستعارة لمدة بشكل عام ، ال یتم االحتفاظ بالوسائط التناظریة المطلوبة والمطلوبة مسبقًا أو العناصر الم

 أیام. 10تزید عن 
 
 
 
 
 
 
 

أسابیع 4 الواحد للكتاب   

أو توني " الرموز السماعیة"، األقراص المضغوطة،بلو راي ، للمجلة،  أسبوع واحد
 ألعاب التحكم، التسجیل  

أسبوع 12  Artothek كل عمل فني من 

 أشیاء أخرى أسبوعان

 وسائل اإلعالم الرقمیة تعتمد على الترخیص



 رسوم الخدمة والتأخیر في السداد  9 §
 

خدمات مكتبة المدینة، سیتم فرض رسوم الخدمة والتأخر في السداد وفقًا لجدول الرسوم  لالنتفاع من) 1(
 الحالي، وھو جزء من شروط االستخدام ھذه.

التي ال یتم إرجاعھا بحلول نھایة فترة  استعارتھا،المواد التي تمت ) بالنسبة للوسائط التناظریة أو 2(
 وفقًا للتعریفة الحالیة للرسوم.دفع رسوم التأخیر المستحقة  ، یجباالستعارة

الحصول على إشعار قبل  ) من خالل تخزین عنوان برید إلكتروني في حساب المكتبة، یمكن للعمالء3(
ال تعفي ھذه الخدمة غیر الملزمة لمكتبة المدینة  .انتھاء مدة االستعارة عن طریق البرید االلكتروني

مكتبة بمتابعة تاریخ انتھاء االستعارة عن طریق تتبع حساب المكتبة الخاص بھم.  العمالء من التزامھم
 المدینة لیست مسؤولة عن عواقب عدم تلقي أي رسائل برید إلكتروني تذكیریة.

ت وفقاً لجدول الرسوم الحالي. یمكن الحصول یجب دفع رسوم مشاركة من قبل مرشدي المجموعا) 4(
 على إعفاء من الرسوم للجھات التعلیمیة، األكادیمیة أو التكاملیة.

 
 معالجة مواد الوسائط التناظریة واإلعارة والتأثیث 10 §

 
والمفروشات الخاصة بمكتبة المدینة بعنایة. یجب  المواد المستعارةامل مع الوسائط التناظریة ویجب التع

.، والتلف ، والضیاع (مثل: تظلیل النصوص، الكتابة على الكتب)حمایتھا من األوساخ ، والتغییر . 
من الوسائط متعددة األجزاء أو العناصر المعارة باإلضافة إلى  أیًضا خسارة في حالة فقد أجزاء تعتبر 

 المرفقات أو ما شابھ ذلك.
 

 المسؤولیة 11 §
 

(1) یتحمل العمالء المسؤولیة عن األضرار التي تلحق بمكتبة المدینة بسبب التعامل غیر السلیم مع 
الوسائط التناظریة واألشیاء المعارة  واألثاث وفقا للقسم 10، شریطة أن یكونوا مسؤولین عن التسبب في 

 مثل ھذا الضرر. یجب اإلبالغ الفوري عن فقد أي من محتویات المكتبة أو تضرره.
 یعتمد التعویض عن الخسارة أو الضرر على السعر الجدید للمنتج.

مكتبة ھو على (المقابس ، أجھزة الكمبیوتر ، إلخ) داخل مبنى ال )إن استخدام المرافق التقنیة2( 
  مسؤولیتك الخاصة. 

 عن العناصر التي جلبھا العمیل.ال تتحمل المكتبة أي مسؤولیة 
عن  . ال تتحمل مكتبة المدینة أیة مسؤولیة) استخدام العناصر المستعارة ھو أیًضا مسؤولیتك الخاصة3(

 األضرار الناجمة عن التعامل غیر السلیم مع العناصر المعارة.
.وسائطیلتزم العمالء بمراعاة حقوق النشر أو الحقوق األخرى لطرف ثالث عند استخدام ال (4) 

 مكتبة المدینة معفاة من أي مسؤولیة في ھذا الصدد.
 
 
 
 
 
 
 



 مكتبة المدینة آداب 12 §
 

اتباع  كما یجب علیھم المدینة،) یجب على جمیع العمالء احترام بعضھم البعض في مباني مكتبة 1(
 .تعلیمات مكتبة المدینة

جلب یمنع كلیاً، كذلك ألمر بالنسبة لرب في مناطق معینة أو یمكن أن ) یمكن حصر األكل والش2(
 الحیوانات.

  یجب االستمرار في رعایة القصر أو األشخاص الذین یحتاجون رعایة قانونیة داخل المكتبة أیضاً.) 3(
) ال یُسمح بالصور الفوتوغرافیة واألفالم والتسجیالت الصوتیة بجمیع أنواعھا  في مكتبة المدینة إال  4( 

.بعد الحصول على إذن  
 

 سیاسة الخصوصیة 13 §
 

تجمع مكتبة المدینة(إدارة العمالء) و تخزن البیانات التالیة (المواد المستعارة، المواد التي تم إرجاعھا، 
 وظائف الحساب، محتویات متصفح اإلنترنت...إلخ) و تستخدمھا لھذه األغراض.

) باإلضافة إلى قانون حمایة البیانات الصادر عن GDPRتنطبق أحكام الالئحة العامة لحمایة البیانات (
 البیانات.ھذه على معالجة  Westphalia (DSG NRW)-North Rhineشركة 

 
 

ملحق لشروط االستخدام 14 §  
 

،إلصدار شروط  سبیل المثال في شكل قواعد المبنى یحق إلدارة المكتبة فرض اللوائح التنفیذیة ، على
شریطة أال تكون جزًءا من شروط  االستخدام ھذه. على وجھ الخصوص ، تفاصیل حول أسئلة االستخدام

 االستخدام ھذه ، التي تحددھا إدارة المكتبة.
 اإلخطارات.یتم اإلعالن عن اللوائح التنفیذیة على الموقع اإللكتروني لمكتبة المدینة وعن طریق 

 
 

 تاریخ الدخول حیز التنفیذ 15 §
 

2023ینایر  1تدخل لوائح االستخدام ھذه جنبًا إلى جنب مع جدول الرسوم حیز التنفیذ في   
 8، والتي تم تعدیلھا آخر مرة في  2015نوفمبر  18في الوقت نفسھ ، لم تعد لوائح االستخدام الصادرة في 

 .، ساریة المفعول 2018مایو 
 



2023 
 رسوم الخدمة الدوریة المستحقة

 
 أجور الخدمات األخرى:

 األجر                                                                                                   الخدمة
€ 2.00  ً  طلب أي عمل فني من المعرض، أو أي من الكتب األكثر مبیعا
 طلب الوسائط التناظریة أو االستعارة بعد الحجز المسبق 1.00 €
 توصیل الطرود البریدیة 2.00 €
استعارة المواد الغیر متوفرة في المكتبة عن طریق طلبھا من مكتبات أخرى (  3.00 €

 االستعارة عن بعد)
  معالجة فشل خصم الرسوم السنویة عن طریق الخصم المباشر  3.00 €
 تكالیف تحدید العناوین 5.00 €
 اإلرشادات، التعلیمات 3.00 €

 
 الرسوم المتأخرة:

 األجر                                                                                             نوع الخدمة
 الرسوم المترتبة في حال تجاوز مدة االستعارة أسبوعا واحداً  3.00 €
 الرسوم المترتبة على كل أسبوع بعد األسبوع األول من مدة االستعارة 1.00 €

 تكالیف إصدار إشعار بالرسوم المترتبة 15.00 €
 


