
 قوانین اإلستعارة

ھذه ھي قوانین اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبیة في كل من بیورھولم, نوردمالینغ, روبیرت 
 .فورش, اومیو, فیندلن و فیینسس

 بطاقة المكتبة

 أیة رسوم) في كل المكتبات الشعبیة في مقاطعة اومیو. یمكنك اإلستعارة مجاناً ( بدون 

لكي تتمكن من اإلستعارة تحتاج إلى بطاقة استعارة.  تلك یمكنك الحصول علیھا من خالل إظھار بطاقة 
تعریف شخصیة( ھویة) ساریة المفعول. یمكنك الحصول ایضاً على بطاقة اإلستعارة حتى لو لم تكن 

لسویدي أو عنوان ثابت. عندھا تكون بطاقة اإلستعارة التي تحصل علیھا تمتلك ھویة, الرقم الشخصي ا
 ساریة لمدة ثالثة أشھر فقط. 

عند حصولك على بطاقة المكتبة فإنك توافق على إتباع قوانین اإلستعارة في المكتبة. یمكنك إستخدام 
 البطاقة في كل مكتبات مقاطعة اومیو. أجلب معك البطاقة عندما تزور المكتبة.

إذا كنت تمتلك بطاقة اإلستعارة یمكنك أن تحجزحاسوب( كومبیوتر) وغرفة إجتماعات لعدة أشخاص, 
 كما یمكنك أستخدام قاعدة البیانات و إستعارة الكتب األلكترونیة. 

األطفال أیضاً یمكنھم الحصول على بطاقة اإلستعارة من تاریخ إتمامھم سن السادسة. ال تحتاج إلى 
شخصیة إذا لم تكن قد أتممت سن الثامنة عشرة, یكفي أن یرافقك ولي أمرك أو أن إظھار بطاقتك ال

تحضر معك وثیقة تثبت شخصیتك. إذا كنت قد أتممت السادسة عشرة سنة ومعك بطاقة شخصیة عندھا 
 التحتاج إلى توقیع ولي أمرك.

 مسؤولیة اإلستعارة

نك أنت ھو المسؤول عن المواد المستعارة بطاقة اإلستعارة ھي وثیقة شخصیة ذات أھمیة. ھذا یعني أ
. أنت ھو المسؤول عن إعادة الكتب والمواد األخرى التي قمت بإستعارتھا في البطاقة عن طریق ھذه

 الوقت المناسب وبحالة جیدة (بدون أضرار). غیر ذلك سوف تقوم بدفع رسوم تأخیر أو رسوم تضرر.

وقت ممكن. یمكنك فعل ذلك عن طریق اإلتصال بالمكتبة  علیك ایقاف فعالیتھا بأقرب البطاقة إذا فقدت
. یمكنك في ھذه الحالة الحصول minabibliotek.seفي منطقتك أو أن عن طریق الدخول إلى موقع 

 على بطاقة جدیدة مقابل رسوم تدفعھا.

 ولي األمر ھو المسؤول عن المواد المستعارة من قبل األطفال.

یصلك تذكیر وإشعارعن الكتب المتأخرة و الكتب التي تم حجزھا  إذا سجلت بریدك األلكتروني سوف
 حتى تقوم بجلبھا من المكتبة. اإلشعار یمكن أن تحصل علیھ بواسطة رسالة على ھاتفك الشخصي أیضاً.

 

 



 

 السن القانونیة

حتى تتمكن من إستعارة األفالم یجب أن تكون قد أتممت سن الخامسة عشر و كذلك بالنسبة إلستعارة 
العاب التلفاز یجب أن تكون قد أتممت الخامسة عشر. باإلضافة إلى أن بعض األلعاب حتى تتمكن من 

 إستعارتھا یجب أن تكون قد أتممت سن السادسة عشرة أو سن الثامنة عشرة. 

 الرمز الشخصي

 تختار بنفسك رمز شخصي مرتبط بالبطاقة ویكون مؤلف من أربعة أرقام.

تقوم باإلستعارة. تحتاجھ أیضاً عندما ترید الدخول على موقع المكتبة و  تحتاج الرمز الشخصي عنما
Minabibliotek.se في بعض المكتبات یتم إستخدام بطاقة اإلستعارة في آن واحد مع الرمز .

 , الكومبیوترات و غرف اإلجتماعات.Wi-Fiالشخصي حتى یتم الوصول إلى مصادر أخرى مثل 

 مدة اإلستعارة

مختلفة حسب المواد التي تستعیرھا, المواد التي علیھا طلب كبیر مدة إستعارتھا تكون  مدة اإلستعارة
أقصر.تاریخ استحقاق إعادة المواد المستعارة یوجد في وصل اإلستعارة, ھذا الوصل تحصل علیھ عندما 

عیر عن تستعیر باستخدام خدمة اإلستعارة الذاتیة في المكتبة كما یظھر لك تاریخ اإلعادة عندما تست
 minabibliotek.seطریق 

 تجدید اإلستعارة

في المكتبة أو بالتلفون. إذا جددت اإلستعارة بعد  Minabibliotek.seتستطیع تجدید اإلستعارة في 
 إنتھاء فترة اإلستعارة األولى عندھا تكون ملزماً أن تدفع رسوم التأخیر.

لواحدة (ھذا بالنبسة للمواد التي یكون علبھا یمكنك تمدید أو تجدید مدة اإلستعارة خمس مرات للمادة ا
 الطلب محدوداً) بینما األفالم والموسیقا یتم تجدید إستعارتھا مرة واحدة فقط.

 المواد التي علیھا طلب(إنتظار) أو مدة إستعارتھا قصیرة ,ال یمكنك تجدید إستعارتھا.

 الحجز

 منطقتك. یمكنك أن تحجز كتاباً مستعاراً أو موجود في إحدى مكتبات

 رسوم التاخیر

 المكتبة تأخذ رسوم تأخیر على الكتب أو أیة مواد أخرى تم إعادتھا بشكل متاخر.

رسوم التأخیر تدفع من الیوم الذي تكمل فیھ ثمانیة عشرة عاماً. یفضل أن تدفع رسوم التأخیر عندما تعید 
 المواد المتأخرة. إذا لم تدفع الرسوم فسوف تبقى مسجلة علیك.



كرون أو اكثر, یتم توقیف بطاقة المكتبة حتى یتم دفع  50ان مجموع الرسوم المترتبة علیك إذا ك
الرسوم. فیما بعد سوف تصلك فاتورة بالمبلغ المترتب علیك. عندھا تضاف رسوم الفاتورة على المبلغ 

 المترتب .

 تورة).إذا لم یتم إعادة المواد المستعارة بعد تذكیرین سوف ترسل لك قائمة حساب (فا

عن  قائمة الحساب لألشخاص تحت سن الثامنة عشرة إلى أولیاء أمورھم. ال تدفع  رسوم تأخیرترسل 
 كتب األطفال والشباب .

ال تدفع رسوم تأخیرعلى الكتب التي یجلبھا موظف المكتبة إلى البیت لألشخاص الذین ال یمكنھم 
الكتب المستعارة التي یتم إیصالھا إلى البیت  الحضور إلى المكتبة من أجل األستعارة, الكتب المسموعة,

 عن طریق ساعي برید األریاف و الكتب المستعارة من المكتبة المتنقلة.

 

 التأخیر

كرون في الیوم على كل وحدة مستعارة ( كتاب أو فیلم أو كتاب مسموع وإلى  3رسوم التأخیر ھي 
 ستحقاق تعفى من دفع رسوم التأخیر.أخره). إذا أعدت ما أستعرتھ في الیوم التالي لتاریخ اإل

كرونة سویدیة لكل وحدة . في حال إعادة الوحدات المتأخرة  200الحد األقصى لرسوم التأخیر ھو      
كرونة سویدیة بغض النظر عن  200فإن الحد األقصى لرسوم التأخیر التي یترتب علیك دفعھا ھي فقط 

    عدد الوحدات المعادة.                     

 

 التعویضات

كرونة سویدیة مصاریف إداریة على  50المواد المفقودة و التالفة تعوض حسب قیمتھا, باإلضافة إلى 
 كل وحدة تالفة أو مفقودة.

 كرونة سویدیة رسم إداري لكل فاتورة.   50إذا تم إرجاع المادة بعد إرسال الفاتورة، سیتم دفع 

تالفة أو المفقودةرسوم التأخیر تنطبق أیضا على المواد ال  .                                                     

 كرونة سویدیة. 10كرونا سویدیة ولألطفال  20تبلغ تكلفة بطاقة اإلستعارة المفقودة للبالغین 

 اإلستعارة الحرة (عن بعد)

عن بعد من خارج دول  اإلستعارة عن بعد من السوید و من دول الشمال مجانیة تماماً بینما اإلستعارة
 كرونھ على كل مادة مستعارة. 200الشمال تكلفتھا 

 

 



 المعلومات الخاصة بك  

یتم تسجیل معلومات عنك وعن المواد المستعارة من قبلك وحجوزاتك الحالیة في نظام كمبیوتر مشترك 
 عمومیة.لمكتبة منطقة أومیا. المعلومات عن إستعاراتك وحجوزاتك مشمولة بقانون السریة وال

ھذا یعني أن موظفي المكتبة لدیھم واجب كتمان السر. المعلومات الشخصیة تعامل حسب التشریع 
 الحكومي لحمایة المعلومات.

نقوم بتخزین معلوماتك الشخصیة حتى نتمكن من تسجیل المواد المستعارة من قبلك والدیون المترتبة 
 معك.علیك في حال وجودھا و كذلك حتى نتمكن من التواصل 

المعلومات یتم تخزینھا للمستقبل ولكن لك الحق ان تطلب شطب ھذه المعلومات عندما تقوم بإعادة جمیع 
 المواد المستعارة وكل الدیون المترتبة علیك تكون قد تمت تسویتھا.

المعلومات عن موادك المستعارة تمسح من لجظة إعادة تلك المواد المستعارة. إذا قمت بإستعارة الكتب 
مقرؤة أو تم إیصال الكتب لمنزلك عن طریق خدمة توصیل الكتب المنزلیة بواسطة موظفي المكتبة في ال

 ھذه الحالة موادك المستعارة سیتم تخزینھا في نظام المكتبة بعد الحصول على موافقتك الشخصیة.

 ., سجل العناوین الشخصي الحكوميsparالمكتبة تستحضر المعلومات عن االسم والعنوان من 

  


