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 الئحة الرسوم

 

 

 الستخراجnبطاقاتnالمكتبةnيدفعnالرسوماتnاالتية .١
يورو ١٢مرة(                  ٣٠أـ بطاقة الثالثين )صالح لالستالف ل     

يورو ٢٢ب ـ البطاقة الفردية للسنة                   

 ( SEPA يمكن توكيل سحب الرسوم عبرالتحويل الجاري الموحد لليورو في المنطقة االوروبية) 

يورو ٢٥ج ـ البطاقة الفردية للسنة مع بطاقة الشريك                         

يورو ٢٥د ـ البطاقة العائلية للسنة                                                

)أ(  ٢عيشة جماعية ومعهم على االقل طفل غير قاصرالذي يقع في دائرة االمتيازات المصنفة تحت الرقم  للكبار الذين يعيشون في

)د ٢حتى  ) 

يورو ٦٥هـ ـ بطاقة المؤسسات لمدة عام                  

يورو ٥و ـ بطاقة فردية لعام                       

( لية االنترنت او شبكةفقط الستخدامها في المكان المخصص لشبكة الكوبيوترالدو  WLAN) 

يورو ٥ز ـ استخراج بديل للبطاقة المفقدة              

 

٢ nيكلفnالمخفضةnالسنويةnالبطاقةn١٤رسومnاالتيةnلالشخاصnيورو  
سنة )خارج البطاقة العائلية ١٨أ ـ للتالميذ وللتلميذات فوق  ) 

 ب ـ للدارسين في الجامعات حتى بلوغهم سن السابع والعشرين

للمتدربين في التأهيل المهني للمرة االولى حتى بلوغهم سن السابع والعشرينج ـ   

 د ـ للمتطوعين في الخدمة العامة والمتطوعين في الخدمة العسكرية

او الراتب االساسي )المساعدة االجتماعية ٢هـ ـ الذين يتحصلون رواتبهم تحت قانون البطالة    ) 

( ALG II او SGB) 

التخفيضات يتطلب ابراز شهادة او مستند رسمي او بطاقة يثبت ذلكلالستفادة من   

 

٣ nالرقمnتحتnالمذكورةnالرسومnمنnاالعفاءnيشملهمnهم١الذينnب  
أ ـ االشخاص الذين ال يعملون في المؤسسات التربوية او العلمية الحرفية والذين يحتاجون لوسائل االعالم في عملهم التربوي او 

ع اطفال او شبابالعلمي غير الحرفي م  

 ب ـ االشخاص الذين في مكتبة المدينة تطوعا

١٨ج ـ االشخاص الذين لم يبلغوا بعد سن الثامن عشر   

 يتطلب االعفاء في هذه الحالة باثبات الهوية بشهادة ميالد او ببطاقة رسمية

 

 االحوالnاالتيةnتشملهمnرسومnخاصة ٤
يورو ٢أ ـ استالف اعمال من قسم الفنون         

يورو ٢ب ـ استالف او تمديد مدة استالف وسائل االعالم من قسم الكتب االكثر رواجا       

يورو ١ج ـ تجهيز وسائل اعالم بطلب او حجز   

يورو ٢د ـ تمديد مدة االستالف هاتفيا   

التي تفرضها المؤسسة يورو. التكاليف والرسوم االضافية  ٣هـ ـ طلب وسائل اعالم في اطار االستالف الخارجي لكل وسيلة اعالم 

 المعنية في اطار االستالف الخارجي يتحملها المستخدم او المستخدمة

يورو كغرامة لالسبوع االول. بعد ذلك يكلف كل اسبوع تابع  ٣و ـ في حالة تجاوز المدة المحددة الستالف وسيلة االعالم يرفع مبلغ 

في حالة ارجاع وسيلة االعالم المستلفة والتي تجاوزت المدة المجددة  يورو اضافي لكل وسيلة اعالم. ال ترفع رسوم غرامة ٣مبلغ 

 . لالستالف في خالل اليوم االول بعد المدة المحددة

يورو كرسوم للعمل االضافي ٣. )ب( سترفع غرامة ١ز ـ في حالة فشل خصم الرسوم من الحساب الجاري حسب رقم  . 

 ٢د بسبب تغيير العنوان او تغيير االسم سترفع رسوم غرامة للعمل االضافي ح ـ في حالة فشل محاولة توصيل خطاب عبر البري

 .يورو

يورو رسوم للعمل ٧ط ـ الستخراج افادات الرسوم يرفع مبلغ  . 

يورو لكل شخص. من االمكان اعفائهم من الرسوم العاملين في المجال  ٢,٥ي ـ دليل الجماعة )ال يقل عن عشرة اشخاص( يكلف 

لمي او االندماجيالتربوي او الع . 

 



 إستحقاقnدفعnالرسومnعلىnالنحوnاالتي .٥
)ا(, )ب( و )د( في موعد/ لحظة القيد ٤, ٢-١رقم  

)ي( في حالة الطلب ٤رقم   

)ط( في حالة إيفاء الواقع المعني-)ج(, )هـ(, )و(٤رقم   

 

 بيلفيلد

 مكتبة المدينة, ارشيف المدينة ومكتبة تاريخ الوالية

    Neumarkt 1 

33602 Bielefeld 

51.5000الهاتف  /0521  

0521/ 5113384-الفاكس  

 البريد االلكتروني

information.stadtbibliothek@bielefeld.de 

www.stadtbibliothek-bielefeld.de 

 

 ساعات العمل

١٨-١٤اإلثنين من الساعة   

١٨-١١الثالثاء حتى الجمعة من الساعة   

١٤-١١السبت من الساعة   

 

يم  حياةقراءة   تعل  

 

 مكتبة مدينة بيلفيلد

 

 

 تنظيم االستخدام مع الئحة الرسوم

 

 قراءة   تعليم  حياة

 

 مكتبة مدينة بيلفيلد

 

 



 

nيومnفيnالمدينةnمكتبةnلمعهدnبيلفيلدnمدينةnلمكتبةnالرسومnالئحةnمعnاالستخدامn١٨/١١/٢٠١٥تنظيم    
 

ة لوالية نورد راين فست فالن في الصيغة المنشورة في يوم الحرف ف لتنظيم البلدي ٢.س.١الفقرة  ١.٤٢بند  ٧بحكم $$ 

١٤/٧/١٩٩٤  

(GV.NRW.S.666/SGV.NRW.S.2023), 

٢٥/٦/٢٠١٥لقانون يوم  ٢آخر تغيير عبر المادة   

(GV NRW.S.496) 

٢١/١٠/١٩٦٩$$  لقانون إستيفاء ضرائب البلدية لوالية نورد راين فست فالن في يوم 4.5.6و    

(GV.NRW.S.712/SGV.NRW.S610) 

٢٥/٦/٢٠١٥لقانون يوم  ٣آخر تغيير عبر المادة    

(GV.NRW.S.496) 

النظام االساسي اآلتي ١٢/١١/٢٠١٥اجاز المجلس في جلسته بتاريخ   : 

 

n١المادةnnعموميn§§1  
مام بالتعليم والمعلومات والتعليم مدى ـ مكتبة مدينة بيلفيلد هي مؤسسة لمدينة بيلفيلد وتقوم بتقديم خدمات عامة في مجال االهت ١

 .الحياة والشغل في اوقات الفراغ

 .ـ إستعمال المكتبة مسموح لكل شخص ٢

عالقة االستعمال مبنية على لوائح القانون العام ٣ـ   

 

n٢المادةnnالرسومn§§2  
تنظيم االستخدامعند استخدام المكتبة ترفع رسوم في نظير ذلك حسب الئحة الرسوم والتي تعتبر جزء من  . 

 

n٣المادةnnnالتسجيلn§§3  
ـ يستطيع المستعمل للمكتبة او المستعملة الحصول على بطاقة المكتبة لمكتبة المدينة بإبراز بطاقة شخصية او جواز سفر  ١

ائل االعالم من والتوقيع شخصياً على إستمارة التسجيل او على إستمارة التعديالت. يمكن استعمال بطاقة المكتبة هذه الستالف وس

 .مكتبة تاريخ الوالية في نظير تنظيم االستخدام والئحة الرسوم لمعهد ارشيف المدينة ومكتبة تاريخ الوالية

 

عاماَ عن طريق  ١٦للذين لم يتجاوز اعمارهم  ١يتم التوقيع على إستمارة التسجيل او على إستمارة التعديالت كما في المادة 

ة او جواز سفر ساريتا المفعولاوليائهم بابراز بطاقة شخصي . 

 

مستعملي ومستعمالت المكتبة واالولياء الذين ليس بحوزتهم بطاقة شخصية وكذلك ليسوا من سكان مدينة بيلفيلد يجب عليهم ابراز 

 إثبات تسجيل من سلطات التسجيل باالضافة لجواز سفرهم

. 

تالف وتستخدمها الهدافها الخاصة. استعمال او استخدام هذة ـ مكتبة المدينة تسجل وتخزن البيانات الشخصية المهمة لالس ٢

 .البيانات مربوطة بقوانين حماية المعلومات لوالية نوردراين فستفالن

 

n٤المادةnnnالمكتبةnبطاقةn§§4  
ة البديلة للبطاقة ـ صالحية بطاقة المكتبة عام واحد ابتداءاً من تاريخ استخراجها. يستثنى من ذلك بطاقة المكتبة لالطفال. البطاق ١

المفقودة ساريةالمفعول حتى نهاية تاريخ صالحية البطاقة المفقودة. اذا كانت صالحية البطاقة مربوطة باستالف كمية اوعدد محدد 

, SEPA ستنتهي صالحية البطاقة بوصول العدد المحدد. عند إتباع طريقة التحويل الجاري الموحد لليورو في المنطقة االوروبية

صالحية بطاقة المكتبة تلقائيا لمدة عام اخر بعد سحب رسوم السنة إذا لم يتم الغاء إجراء السحب عن طريق ستتمدد  SEPA  ًكتابيا

 .قبل شهر من نهاية صالحية البطاقة

 .ـ بطاقة المكتبة غير قابلة للنقل وهي ملك لمدينة بيلفيلد ٢

او تغيير إسمه يجب إخطار مكتبة المدينة في غير إرجاٍء وال إبطاٍء وال  ـ في حالة فقد بطاقة المكتبة او تغيير عنوان المستعمل ٣

 .تريث

١٨ـ تنتهي صالحية بطاقة المكتبة لالطفال عند بلوغ المالك او المالكة سن  ٤ . 

 

n٥المادةnn$$n5االستالف  
 .ـ كل اجراءات االستالف يتطلب بطاقة سارية المفعول ١

 :ـ مدةاالستالف كاآلتي ٢

اسابيع ٤كتب      



اسابيع ٨اعمال من قسم الفنون     

 كتب وسمعيات الكترونية لمدة اسبوعين

 مجالت الكترونية لمدة يوم واحد

 ورق الكتروني لساعة واحدة

 وسائل االعالم االخرى السبوع واحد

 

 .ـ ال يحق للمستعمل او المستعملة ان يستلف عدد اكثر من عشرة  وسيلة اعالم سمعي بصري في وقت واحد ٣

سنة. ال يسمح إستالف اكثر من ستة  ١٦ـ يتم إستالف اعمال قسم الفنون فقط للمستعملين وللمستعمالت الذين تجاوز اعمارهم  ٤

 .اعمال من قسم الفنون في وقت واحد

على  ـ يجب إرجاع وسائل االعالم المستلفة لمكتبة المدينة في الزمن المحدد وبدون إستدعاء. عند إسترجاع وسائل االعالم ٥

المستعمل او المستعملة مراجعة مستند االسترجاع للتأكد من صحة االجراء وفي حال وجود اي اختالف عليه او عليها ابالغ ادارة 

 .المكتبة

ـ يمكن تمديد مدة  استالف وسيلة االعالم قبل انتهاء المدة اذا لم يتم حجز وسيلة العالم من طرف آخر. ال يمكن تمديد مدة  ٦

لة االعالم غير االلكترونية اكثر من ثالث مراتاستالف وسي . 

 .ـ يمكن حجز وسائل االعالم غير االلكترونية ٧

ـ يمكن استجالب االعمال غير المتوفرة في مكتبة المدينة من المؤسسات االخرى حسب القوانين السارية في تنظيم االستالف في  ٨

المدينة وحسب شروط المؤسسة المستلفة. اجراءت االستالف الخارجي والية نوردراين فستفالن لالستالف الخارجي غير مكتبة 

 .يتطلب بطاقة المكتبة سارية المفعول

 .ـ يمكن لمكتبة المدينة ان تمتنع عن تسليف بعض وسائل االعالم ٩

ءة او حماية ـ يحق الدارة مكتبة المدينة ان تحدد مدد خاصة لالستالف )على سبيل المثال في اطار اجراءات تشجيع القرا ١٠

المخزون القديم الذي يستحق الحماية(. كما يمكن الدارة المكتبة طلب اعادة وسائل االعالم المستلفة في اي وقت )على سبيل المثال 

 .(اذا كان االستخدام ليس كما ينبغي

 

n٦المادةnnالمستخدمةnاوnالمستخدمnومسئوليةnاالعالمnوسائلnمعاملةn§§6  
مة ملتزم او ملتزمة باستعمال وسائل االعالم بمسئولية ويحمي من اي تغييراو تلويث او اتالف. على ـ المستخدم او المستخد ١

 .المستخدم او المستخدمة مراعاة عدم سوء استعمال وسيلة االعالم

ف في الوسيلة ـ على المستخدم او المستخدمة مراجعة تمام وسائل االعالم قبل االستالف وتنبيه ادارة المكتبة من اي ضرر او تل ٢

 .المستلفة

ـ المستخدم او المستخدمة مسئول من اي تلف في وسيلة االعالم المستلفة دون االخذ في االعتبار من هو المسبب. يجب اخطار  ٣

 .ادارة المكتبة في حالة ضياع او اتالف الوسيلة المستلفة دون تريث او ابطاء

االضرار التي تنتج عبر سوء استعمال بطاقة المكتبة الخاصة به او بها. ال ـ المستخدم او المستخدمة مسئول او مسئولة عن  ٤

4ينطبق هذا لالضرار التي تحصل بعد ابالغ االدارة بالضياع باالسس الصحيحة حسب المادة الرابعة الفقرة الثالثة $$  . Abs3 

ا, يمكن ان يطلب منه او منها تعويض عن االضرار ـ اذا لم يتم ارجاع الوسيلة المستلفة رغم اخطار المستلف او المستلفة كتابي ٥

 -الناتجة بجانب رد الوسيلة المستلفة

 

nn٧المادةnnnالمكتبةnفيnوالتصرفnالدارnحقn§§7  
ـ يستخدم موظفوا مكتبة المدينة وارشيف المدينة ومكتبة تاريخ الوالية حقوق الدار. على مستخدمي المكتبة اتباع تعليمات  ١

 .الموظفين

يمنع التدخين في المكتبة. االكل والشرب مسموحان فقط في االماكن المحددة لهما. يمنع ازعاج المستخدمين والمستخدمات. يمنع ـ  ٢

 .اخذ حيوانات الى مكتبة المدينة

ـ ادارة المكتبة غير مسئولة وال تتحمل اي ضمان لالشياء المفقودة او المتضررة او المسروقة التابعة للمستخدمين او  ٣

 .للمستخدمات

 .ـ اخذ وسائل االعالم دون استالفها بطريقة صحيحة, يقيم ذلك كسرقة ويتم فتح بالغ ضد الجاني ٤

 

n٨المادةnnالمكتبةnاستخدامnمنnاالبعادn§§8  
كرار المستخدمون والمستخدمات الذين يخالفون قوانين تنظيم االستخدام المذكورة هنا وخاصة اوالئك الذين يتجاوزون المواعيد بت 

 .او ال يدفعون الرسوم فوراً يمكن ان يتم ابعادهم لفترة محددة

 

n٩المادةnnالمفعولnسريانnزمنn/بالقانونnالعملn§§9  
١/١/٢٠١٦يسري قانون تنظيم االستخدام ابتداءاً من يوم   

 

 


