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 نعمل معا لتتمكن من الحصول

 على خدمة أفضل بمكتبتك. 
 

 

 والحجز استعارتهوإعادة ما تم  االستعارةتتم 

 في أية مكتبة تريد 

 وبنفس البطاقة! - 
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 الخاصة بك االستعارةبطاقة 
تحتاج لبطاقة استعارة. يمكنك  االستعارةلتتمكن من 

الحصول عليها إذا ما قدمت للمكتبة بطاقة هوية صالحة 

حيث توافق في نفس الوقت على احترام  ،عليها صورتك

 .V8-قوانين االستعارة السارية في مكتبات

اًء ابتد استعارةيمكن لألطفال الحصول على بطاقة 

 من سن السادسة.

د للمكتبة عندما تري االستعارةيجب أن تحضر معك بطاقة 

 صالحة في كافة مكتبات االستعارةإن بطاقة . االستعارة

V8. 

 بياناتك الشخصية
يتم تسجيل البيانات الخاصة باستعاراتك وحجوزاتك في نظام 

 . V8بيانات مشترك بمكتبات 

يعني ذلك أن موظفي المكتبة يمكنهم االطالع على البيانات  

الخاضعة لقانون العلنية والسرية. لدى كافة الموظفين 

الفقرة الثالثة  40بالمكتبات واجب كتمان السرية وفقا للمادة 

 رية والعلنية.من قانون الس

 أنت مسؤول عن استعاراتك
 إن بطاقة االستعارة وثيقة قيمة.

يعني ذلك أنك مسؤول عن الكتب والمواد األخرى 

 التي تتم استعارتها ببطاقتك.

إن الوصي مسؤول عن استعارات األطفال. يجب إبالغ 

المكتبة في أسرع وقت إذا ما فقدت بطاقتك ليتم تجميدها. 

باالستعارة ببطاقتك فقد تصبح ملزما  إذا ما قام شخص آخر

 كرونات. 10بأداء تعويض. تكلف بطاقة استعارة جديدة 

 االستعارةمدة 
وفقا لما تستعيره. تجد تاريخ إعادة ما  االستعارةتلف مدة خت

أو على حسابك بموقع  االستعارةتم استعارته على توصيل 
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 في الوقت المحدد.أنت المسؤول عن إعادة ما استعرته 

إذا ما تجاوزت المدة المحددة فعليك دفع رسوم التأخير. ال 

يوجد هناك رسوم تأخير بالنسبة للكتب والمواد الخاصة 

باألطفال والمراهقين وال باالستعارات التي يقوم بها األطفال 

 والمراهقين. 

 تمديد االستعارة

فيمكنك القيام بذلك على  االستعارةإذا ما أردت تمديد 
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يارة المكتبة وطلب المساعدة زيمكنك أيضا االتصال أو 

دة م انتهاءبعد  االستعارةمن الموظفين. إذا قمت بتمديد 

االستعارة فعليك دفع رسوم تأخير. إذا انقضت مدة 

فال المستعارة على المادة  حجزوكان هناك  االستعارة

 يمكن تمديدها.

 المتأخرة االستعارات
بعد التوصل  استعارتهاإذا لم تتم إعادة المواد التي تمت 

يتم   .االستعارةبتذكيرين، يتم إرسال فاتورة وتجميد بطاقة 

أو يتم دفع  استعارتهإلغاء التجميد عندما يعاد ما تمت 

 الفاتورة. 

يتم إرسال الفاتورة الخاصة باألطفال والمراهقين أقل من 

 سنة للوصي.  18عمر 

 الحجز
.  V8-يمكنك حجز كتاب مستعار أو موجود بإحدى مكتبات

 ستصلك رسالة عندما يكون الكتاب جاهزا للتسليم.

أو على الموقع  االستعارةبطاقة الحجز من خالل 
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 الرسوم
مجانية! غير أن المكتبة تفرض رسوما عن المواد  االستعارة

 التي لم يتم إرجاعها في الموعد المحدد.

 يوما كرونة واحدة/اليوم 28 االستعارةمدة 

 كرونات/اليوم 5يوما 14 االستعارةمدة 

يتوجب عليك دفع رسوم التأخير ابتداًء من اليوم الذي تبلغ 

سنة. ال يوجد هناك رسوم تأخير على كتب  18فيه 

 األطفال والمراهقين. 

قوم ت تفرض المكتبة رسوما عن المواد الضائعة أو المتلفة.

 المكتبة في كلتا الحالتين بالتقييم المناسب وتختلف الرسوم

 .لحالةباختالف ا

 السري الرقم
ة الخاص االستعارةإن الرقم السري مرتبط ببطاقة 

بك.  يمكنك بواسطته تسجيل الدخول لموقع المكتبة. 

وحجز وسائل الميديا  االستعارةيمكنك هنا تمديد 

واستعارة الميديا اإللكترونية والبحث في قواعد 

 االستعارةالبيانات. يمكنك بواسطة الرمز السري 

 الذاتي الموجود بمكتبتك.  االستعارةبجهاز 

 !السؤالال تتردد في  
 د هناك شيء آخر تتساءل عنه؟جهل يو

 اسألنا كي نساعدك! 
 


