
 

Formulaire d’inscription en Arabe 

 

 التسجيل في مكتبات مدينة باريس
 

مكتبات اإلعارة كما  يف التسجيلمكتبات اإلعارة والمكتبات المتخصصة المفتوحة للجميع. يمكنكم  البلديةتنضوي ضمن شبكة المكتبات 

 قة المستخدم المناسبة. المتخصصة عن طريق ملئ االستمارة التالية، للحصول على بطافي المكتبات 

 

      االسم: السيدة السيد

      اللقب:  

   أنثى ذكر الجنس: --------/  -------/  -------- تاريخ الميالد:

        العنوان:

        

    المدينة:    الرمز البريدي:

    @     البريد اإللكتروني:

    حمول:الهاتف الم    :الثابتالهاتف 

        المهنة:

       :إذا تم التسجيل بواسطة الوكيل

       اسم ولقب الوكيل:
 

 .أصرح على الشرف أني مقيم )ة( بالعنوان المذكور أعاله  

 وتسلمت نسخة عنه.  أصرح بأني اطلعت على مضمون قانون المكتبات لمدينة باريس 

 متعلقة بحالنذارات التوصل باإل أطلب( سابي وبالمعلومات حول حياة المكتبةinfolettre) ال   نعم :عن طريق البريد اإللكتروني 

 :أود استعارة 

 )...وثائق مجانية )كتب، كتب صوتية، مجالت، نوتات موسيقية، مناهج اللغة ❏✓ 

 ( أقراص البيانات المضغوطةCD.قسم البالغين )  يورو  30.50التسجيل السنوي بمبلغ 

 ( أفالمDVD( وأقراص مضغوطة )CD.قسم البالغين )   يورو 61التسجيل السنوي بمبلغ 
 

        للقاصرين

       المعلومات على ظهر هذه الورقة

 قانونيا. تمأل الشهادة التالية من قبل الشخص المسؤول 

 للطفل،             بصفتي                 أنا الموقع )ة( أدناه 

 أعاله. المؤشر عليها سجليه لغرض استعارة الوثائق بت أصرح بالسماح
 

 عند التسجيل ألول مرة، أقدم دليال يمكنني من االستعارة من قسم الصم والقراءة بشكل مختلف:  "Exception Handicapللمستفيدين من خدمة "

 ( دون رسوم.DVD( و أقراص الفيديو الرقمية )CDوثائق مناسبة وأقراص مضغوطة )
 

 توغرافية(:وفقط في المكتبات المتخصصة: إحضار صورة فت متاحة ب بالتسجيل في المكتبات المتخصصة )التسجيالأرغ  

 

 اإلمضاء:             -------/  -------/ -------تاريخ: 

 

 ال تدفع أي رسوم وقت التسجيل.

 ستتوصلون بإشعار من الخزينة العامة بسداد قيمة التسجيل.
 

 بل أمين المكتبةيمأل من ق

  تم التسجيل بمكتبة:

 رقم التسجيل:

 " )موظف مدينة باريس(:SOIرقم خدمة تنظيم المعلومات "

  حاالت أخرى لإلعفاء:

 

                  

 

 الشؤون الثقافية مديرية

 مكتب القراءة والمكتبات



 لفائدة اآلباء والمسؤولين القانونيين عن القاصرين

 

القصر هم  يع وتستقبل الصغار والمراهقين وحدهم أو مع صحبة.هي مكان القراءة من أجل المتعة أو العمل، المكتبة مفتوحة للجم

 مرافقة األطفال الصغار الن مداخل ومخارج المكتبة غير مراقبة.على : ننصحكم بإصرار دوما تحت المسؤولية القانونية لآلباء

الفيديوهات لمن بعض . بحسب القانون، ال تتم إعارة بالنسبة للكتب لتي يقوم بها الطفلات اختياراال ال يتحمل أمناء المكتبة مسؤولية

 عاما. 18عاما أو  16عاما أو  12هم دون سن 

، عاما 12و 7سنوات استعارة مواد "الشباب" فقط. أما الذين تتراوح أعمارهم بين  7يستطيع القصر الذين تقل أعمارهم عن 

 مجموعات البالغين بعد موافقة اآلباء. إلىالوصول  فيستطيعون

 عاما، يستطيع القصر الوصول إلى مجموعات البالغين مالم يصرح اآلباء خطيا بخالف ذلك. 12ابتداء من 

 

 معلومات عامة

 

 أن ولوج شبكة المكتبات التقليدية والمكتبات السمعية البصرية لمدينة باريس مفتوح للجميع.

 ة المستخدم.بطاقواستالم يسمح باستعارة المواد أو االطالع عليها بعد التسجيل 

يتوجب على المستخدم الحضور وقت التسجيل وإثبات هويته. إذا تعذر عليه الحضور، بإمكانه أن يفوض شخصا من اختياره كي 

 313-3و 313-1و 441-7و 433-19إن اإلدالء ببينات خاطئة يعرض للمقاضاة وفقا للبنود موكل والوكيل. يدلي بما يثبت هوية ال

 من القانون الجنائي.

 

 مكن بطاقة المستخدم الزرقاء استعارة الوثائق من كافة مكتبات اإلعارة التقليدية والمكتبات السمعية البصرية بالبلدية.ت

في المكتبات المتخصصة )البطاقة الصفراء(، تعطى األولوية للمستخدمين المسجلين الستعمال أماكن العمل قصد االطالع على مواد 

 المكتبة.

ية استعمالها بما في ذلك الضياع أو السرقة. يجب فورا إبالغ المكتبة عن الضياع أو السرقة وذلك مسؤوليتحمل صاحب البطاقة 

 لمصلحة المستخدم.

 

أمناء المكتبة بحاالت التلف المالحظة أثناء عملية من واجبهم إبالغ فالمقدمة أو المعارة.  يتحمل المستخدمون مسؤولية الوثائق

 القيام بأي ترميم. . ال ينبغي عليهماالستعارة

التمزيق أو البلل...( فأي وثيقة يتم إتالفها أو إعادتها في حالة ال تسمح بإعارتها مرة أخرى )التسطير أو التضليل باأللوان أو البقع أو 

ة قيمة االستبدال. المتاجر، يتم إضافسداد القيمة. إذا تعذر وجود المادة في  عند تاريخالبيع للجمهور يجب دفع قيمتها التي تساوي ثمن 

 يعفي سداد قيمة الوثيقة من دفع غرامة التأخير المحتملة.

 يعرض القانون بالتفصيل في المكتبة واألمناء تحت تصرفكم لتقديم أية معلومات إضافية.

 

 مدة اإلعارة

 

 21 ( في عين المكان أو عبر األنترنت باستعمال حساب المستخدم وذل2يوما، قابلة للتجديد مرتين ) قبل حلول موعد اإلرجاع.ك 

  ،يورو للقاصرين. 0.07يورو للوثيقة عن كل يوم تأخير و 0.15يتم تطبيق غرامات: في حال حدوث تأخير 

 يورو.  15تصبح الغرامات واجبة الدفع حين تتجاوز 

 


