
 
 

 
 الشروط واألحكام العامة لھیئة مكتبات فیینا

 
مدینة  "الفروع") ھي إحدى مؤسساتـمكتبات فیینا (المكتبة الرئیسیة والمكتبات الفرعیة، ویشار إلیھا فیما بعد ب

. وتحتفظ مكتبات فیینا بحقھا في وضع أحكام خاصة الستخدام أحد فروعھا. 13فیینا وجزء من قسم البلدیة رقم 
  یتم التعرف على القواعد الواجب إتباعھا عند دخول احد الفروع.حیث 

 
 التسجیل وبطاقات االشتراك -1

 
الشرط األساسي للتسجیل في المكتبات العامة في فیینا ھو عدم وجود أي تسجیل في مكتبات فیینا  -أ 

 حتى اآلن. 
المعلومات من خالل توفیر ، وة رسمیة تحتوي على صورةھویبطاقة  تقدیم من خالل یتم التسجیل  -ب

، رقم الھاتف وعنوان البرید ، محل اإلقامة في النمسااالسم واللقب، تاریخ المیالد، النوع التالیة:
  لكتروني إن وجد.اإل

 یجب تقدیم دالئل تثبت حقك في الحصول على تخفیض في وقت التسجیل أو عند تجدید العضویة. -ت
كاملة  عاماً یجب تقدیم موافقة خطیة 14الذین یقل عمرھم عن  مراھقینعند التسجیل األطفال وال -ث

(باستثناء التسجیل في  بطاقة ھویة رسمیة تحتوي على صورة وموقعة من ولي األمر مع تقدیم
الصف). وبالتوقیع یقبل ویوافق ولي األمر على األحكام والشروط العامة وكذلك على قائمة 

لألطفال أو المراھقین باستخدام ولي األمر  یسمحب ذلك بموجالرسوم الحالیة لمكتبات فیینا، و
الوسائط اإللكترونیة لمكتبات فیینا العامة. ومع ذلك فإن استخدام عروض الوسائط اإللكترونیة 

 .المتعددة یمكن أن یتم تقلیلھ وتحدیده زمنیاً أو من قبل الموظفین
 على البیانات المذكورة أعاله.یجب إبالغ المكتبات في فیینا على الفور بأي تغییرات تطرأ  -ج
وبالتسجیل یحصل المستخدمون على بطاقة المكتبة. بالتوقیع على بطاقة المكتبة یقبل المستخدم  -ح

 الشروط واألحكام العامة وكذلك قائمة الرسوم الحالیة للمكتبات فیینا.
ً بطاقة المكتبة خاصة بالمشترك شخصی -خ وال یجوز لآلخرین استخدامھا. ویجب تقدیمھا إلى  ا

 الموظفین عند الطلب.
یجب فوراً إبالغ مكتب فیینا وإیقاف فاعلیة البطاقة. وفي حالة عدم  المكتبةفي حالة فقدان بطاقة  -د

اإلبالغ  یكون المستخدم مسؤوال عن أي أضرار تنتج عن ذلك. في حالة فقدان بطاقة المكتبة 
بدیلة مقابل رسوم. للحصول على بطاقة بدیلة یجب تقدیم بطاقة ھویة شخصیة  سیتم إصدار بطاقة

 تحمل صورة شخصیة.
 

 
 الشخصیة بیاناتقبول حمایة ال -2

 
االلكترونیة  قبولھ شروط حمایة بیاناتھ الشخصیة في التعامالت بالتوقیع على بطاقة المكتبة یعلن المستخدم
للمشتركین فقط في  ھیئة مكتبات فیینا، وتستخدم البیانات الشخصیةفي نطاق جمیع األنشطة المتعلقة بأعمال 

لمكتبات  األغراض الضروریة مجال مكتبات فیینا، ویتم التعامل معھا بسریة تامة، وال یتم استخدامھا إال في
ً طالما كان ذلك ضروریویتم االحتفاظ بھا  فیینا تم الكشف للوفاء بالمھام اإلداریة لمكتبات فیینا العامة. لن ی ا

عن بیانات المستخدم ألطراف ثالثة. ولن یتم عمل تقییم شخصي لھا. ویمكن حذف بیانات المستخدم بناء على 
 طلبھ، شریطة عدم وجود مطالبات مستحقة من المكتبات العامة في فیینا. 
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 ستخدامروط االش -3
على صفحة و الحالي المعلوماتمدة االستعارة من خالل كتیب یمكن التعرف على مواعید العمل و -أ 

 .خالل اإلعالنات والملصقات في الفروع مناإلنترنت و
عند تقدیم لالستخدام الشخصي  وسائل المیدیا /یمكن استعارة مصادر المعلومات والمعرفة  -ب

كافة خدمات ب االنتفاعیمكن  كما -یتم التحقق من الھویة بناء على طلب و -بطاقة مكتبة ساریة 
ن یوضعھ في عحمایة األطفال والشباب واالستعارة بمراعاة مبدء جري تفیینا. وبامة المكتبات الع

 اإلعتبار.
وال یجوز إعارتھا بعنایة، مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا یجب التعامل مع   -ت

 ).12انظر النقطة لآلخرین أو نسخھا (
المیدیا قبل استعارتھا للتأكد مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل  یجب على المشترك فحص -ث

من كمالھا ومن خلوھا من العیوب. وینبغي إبالغ الموظفین بالعیوب على الفور. وإذا لم یحدث ذلك 
 فتعتبر وسائل اإلعالم عدیمة العیوب وكاملة.

 مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا الممنوع استعارتھا تحمل عالمة تشیر إلى ذلك. -ج
المصرح لكل مشترك استعارتھا في نفس الوقت علومات والمعرفة/ وسائل المیدیا مصادر المعدد  -ح

 ھو عدد محدود.
مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا  وحجز ذا لم یتم طلبوإ .یجب االلتزام بمدة االستعارة -خ

وتبدأ فترة بحد أقصى لفترتین.  - ساریةببطاقة مكتبة  -فیمكن مد فترة االستعارةمن قبل آخرین 
 حدوث، ولیس من تاریخ حلول الفترة. االستعارة الثانیة من تاریخ الیوم الذي یتم فیھ مد االستعارة

خیارات  في(على سبیل المثال، مشاكل تقنیة أثناء محاولة تمدید فترة االستعارة أي مشاكل في 
دي إلى إلغاء الرسوم ، وما إلى ذلك) ال یؤخارج فترات العملاالنترنت، االتصال بالخط الساخن 

 الناشئة من الفشل في تجدید االستعارة. 
یتحمل عن طریق البرید أو الطرود عند إعادة مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا ح.  -د

مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا  لن تعتبر الناشئة عن ذلك.المخاطر والتكلفة المستخدم 
عدم إعادة  نالناشئة عالفرع، ویجب دفع رسوم  في تسجیل إعادتھا إعادة بعد نھا إال تعادإقد تم 

 .مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا في الوقت المحدد
 

 الحجز -4
إذا لم یتم . مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا مقابل رسومیمكنكم حجز  ببطاقة مكتبة ساریة

ً المحجوزة مسبق وسائل المیدیا استالم مصادر المعلومات والمعرفة/ خالل الفترة المعلن عنھا للتسلیم  ا
لكل الحجز  عدد طلباتویمكن أن یصیر یتم بالرغم من ذلك تحصیل الرسوم. فسیتم إلغاء الحجز. و
 .مستخدم عدداً محدوداً 

 
 خدمة الوسائط األكثر مبیعا -5

ً یمكن استعارة الكتب الحالیة األكثر مبیع  من األدب الخیالي والكتب المتخصصة مقابل دفع الرسوم، وال  ا
ً یمكن مد فترة استعارة  ھذه الكتب. ال یمكن حجز الكتب اآلكثر مبیع ، وھي غیر متاحة في كتالوج اً مقدم ا

 الحجز عن طریق االنترنت. 
 
 )الوسائط المتعددةعروض استخدام العروض اإللكترونیة (العروض االفتراضیة و -6

ً وفق العام  والتثقیف المكتبات العامة في فیینا فإن استخدام العروض اإللكترونیة یقتصر على التعلیم طلبل ا
 مھنیة.وجمع المعلومات. ویحظر أي استخدام ألغراض تجاریة أو 

 
: المكتبات العامة في فیینا لیست مسؤولة عن محتوى وتوفر ونوعیة العروض المقدمة استخدام اإلنترنت -أ

ً المتوفرة والمداخل من قبل أطراف ثالثة، والتي یتم تقدیمھا عن طریق الخطوط  ، وبالتالي ال مسبقا
ر ضراال عن األاستخدامھا و (قانونیة) ناتجة عن عواقب ةعن أیوال تتحمل أي مسؤولیة عن محتویاتھا 

الناجمة عن سوء استخدام البیانات من أطراف ثالثة بسبب عدم كفایة حمایة البیانات على شبكة اإلنترنت. 
االمتثال  متثال لألحكام القانونیة الساریة والسیمااالمسؤولیة  اتیتحمل المستخدمون أنفسھم أو المستخدم
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زمون مبدئیا باستخدام اإلنترنت بشكل وھم مل .حمایة البیاناتلقانون الجنائي وللحقوق الطبع والنشر ول
ل یتقلأوبال بالتشجیع على العنف التي تقوم الصفحات /عناوینالالمعلومات أو  استدعاءقانوني. وال یجوز 

ً إباحیاھا ووكذلك الصفحات التي یكون محت ھمن شأن ً أو  ا غیر ذلك من أشكال لداعیاً عنصریة أو لل داعیا
 كما ال یجوزالتمییز أو اإلھانة وكذلك الصفحات التي تحتوي على عالمات المنظمات غیر الدستوریة 

أو إرسالھا. في حالة سوء استخدام أو مخالفة اللوائح القانونیة قد یتم وقف استخدام  ھذه الصفحات تخزین
والت تسجیل الدخول الناتج عن التحكم ویمكن االستعانة ببروتوكالعروض من قبل موظفي المكتبة. 

  .كدلیلبالشبكة التقنیة 
المستخدم من الصفحة  حویل: عند استخدام العروض االفتراضیة یتم تالعروض االفتراضیة -ب

فیجب على المستخدم مراعاة . ونتیجة لذلك مقدم خارجي للخدماتالرئیسیة لمكتبة فیینا العامة إلى 
 .احكام وقواعد حمایة البیانات للمقدم الخارجي للخدماتوكذلك الشروط واألحكام العامة 

ً مسبق جوزة: یجب أن تكون عروض الوسائط المتعددة محعروض الوسائط المتعددة  -ت . وال تتحمل ا
من جانب المستعملین عروض الوسائط المتعددة مكتبات فیینا أیة مسؤولیة عن االستخدام غیر القانوني ل

أو (محاولة تغییر واألجھزة، بعتاد  العبث، وھوإعادة تشغیل الجھاز إغالقیحظر تماماً . تأو المستعمال
 تكوینات النظام والشبكة، وتحمیل و / أو تثبیت البرامج.تغییر) 

 
 أحكام في سیاق الخدمة الذاتیة -7

یتم في مكتبات فیینا العامة : لمصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا الذاتي تسجیل واإلدخالالأ. 
إلعادة مصادر و عارةستالوظائف الخدمة الذاتیة. ھذه تسمح للمستخدمین  لھااستخدام أجھزة 

 /أنفسھن ن أنفسھمودفع الرسوم. المستخدمكذلك بوالمعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا بشكل مستقل 
ن النظر في في أجھزة الخدمة الذاتیة. وال یمك السلیمالتسجیل واإلدخال الذاتي عن  ونالمسؤول مھ

إرجاع مصادر المعلومات والمعرفة/ آلة  فيالشكاوى الالحقة. عند إعادة الوسائط تالفة أو غیر مكتملة 
وفقا وأقصى قدر من الرعایة ب. یجب أن تستخدم األجھزة 10یتم تطبیق النقطة وسائل المیدیا ف

تجة عن االستخدام غیر الناوباإلجھزة التي تحدث مسؤول عن األضرار ھو الللتعلیمات. المستخدم 
 .السلیم

صفحة : توفر مكتبات فیینا خیارات الخدمة الذاتیة للمستخدمین عبر اإلنترنت، مثل: خیارات اإلنترنتب. 
قبل الموعد النھائي، وخدمة الدفع  مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا، تمدید الحجز المسبق

عن االستخدام السلیم للخیارات على االنترنت. وال  نالمسؤولن أنفسھم ھي وعبر اإلنترنت. المستخدم
 یمكن النظر في الشكاوى الالحقة.

 
 الرسوم -8

یتم تحدید نوع الرسوم وقدرھا وفقا لقائمة الرسوم الساریة بناًء على قرار أعضاء اإلدارة السیاسیة 
نترنت ومن خالل اإلعالنات المحلیة، ویمكن االطالع علیھا في الكتیب المعلومات الحالي وعلى صفحة اإل

 والملصقات في الفروع.
االستفادة من كل العروض التي تطرحھا كذلك ومصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا استعارة  -أ  

ھیئة مكتبات فیینا یتطلب مبدیا تسدید الرسوم المقررة على ھذه العروض، كما یتطلب وجود بطاقة 
 ساریة. اشتراك

 إضافیة عن مدة تأخیر في إعادة الوسائط المستعارة.یتعین دفع رسوم  -ب
ھي   (عن طریق البرید اإللكتروني أو عن طریق تطبیق) إلعادة الوسائط المستعارة إرسال تذكرة -ت

التأخیر في إعادة مصادر المعلومات والمعرفة/  .مكتبات فییناقبل من عرض غیر ملزم ومقدمة 
خیر ھو أمر ال یتعلق بالحصول على تذكرة ولكن یتعلق بإنتھاء وسائل المیدیا وااللتزام بدفع رسوم التأ

 فترة االستعارة.
یتم إرسال التحذیر عادة برسالة الكترونیة، وفي حالة عدم اإلفصاح عن عنوان البرید االلكتروني   -ث

أثناء التسجیل یتم التحذیر بواسطة رسالة بریدیة مقابل تحصیل رسوم البرید، وفي حالة ضرورة 
 ئة مكتبات فیینا عن عنوان سكن المشترك تضاف رسوم التحري إلى القیمة المطلوبة.تحري ھی

 یتم دفع كافة الرسوم فوراً  -ج
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تحتفظ ھیئة مكتبات فیینا بحق وقف استخدام بطاقة االشتراك (حساب المكتبة) في حالة وجود  -ح
بطاقة االشتراك (حساب مستحقات معلقة. بعد تسویة ودفع ھذه المستحقات سیتم  إلغاء وقف استخدام 

 المكتبة).
 بعد مرور ثالث سنوات من بدایتھ.  رصید اإلیجابيسقط الی -خ

 
 وقف استخدام بطاقة المكتبة -9

من حیث المبدأ، یتم استبعاد المستخدمین والمستخدمات من كافة العروض والخدمات أو من بعضھا إذا 
المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا أو إعادة مصادر  متأخرین في كانوا متأخرین في سداد الرسوم أو

 قاموا بانتھاك الشروط واألحكام العامة أو الئحة النظام الداخلي للمكتبات.
 

 التعویض عن األضرار -10
في حالة حدوث أضرار بمصادر المعلومات والمعرفة/ بوسائل المیدیا أو فقدنھا یتعین على المستخدم  -أ

حالة فقد أجزاء من مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل دفع تعویض مالي عن ھذه األضرار، وفي 
المیدیا یجب دفع التعویض عن مجموعة مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا كاملة. ومن 

ومد خطوط  ویجب التعویض المالي عنھا: تدوین مالحظات في الكتب  باألضرار التي تلحق بالكت
 وتلویث الكتب. تحت الجمل 

مستخدم الذي یحدث أضرار بالوسائط أو یفقدھا التعویض عنھا بنسخ جدیدة مماثلة، وحین جب على الی   -ب
لسعر شراء  مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا من السوق یتم دفع تعویض مالي وفقا ً  نفاذ

 لسعر إعادة إنشائھا.  ً النسخة الجدیدة أو وفقا
معرفة/ وسائل المیدیا یت حساب رسوم إجمالیة لتعویض عن إضرار بـ (أجزاء) مصادر المعلومات وال -ت

 لمصاریف العملیة اإلداریة.
 ولیة حین حدوث أضرار باألجھزة والبرامج االلكترونیة وأثاث المقر.ؤتقع على المستخدم المس -ث

 
 الضمان -11

 14وفي حالة األشخاص األقل من  -ممنوع إعطاء الوسائط المستعارة آلخرین، ویتعھد المستخدم  -أ
 المستعارة. مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیابضمان سالمة  - عام یتعھد ولي األمر

، وعندما بشكل جید عمل مصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیاال تضمن ھیئة مكتبات فیینا  -ب
تعارة في حدوث أضرار بأجھزة المستخدم المسمصادر المعلومات والمعرفة/ وسائل المیدیا تتسبب 

 الخاصة ال تتحمل ھیئة مكتبات فیینا عواقب ھذه األضرار.
 

 حقوق التألیف والنشر  -12
 

 -أ
 
 
 
 

 -ب
 
 
 
 

13- 

 
عند استخدام عروض الوسائط لمكتبات فیینا العامة  یقع االلتزام باألحكام  الساریة المتعلقة بحقوق 

ذلك یجب مراعاة حقوق التألیف والنشر والتراخیص الطبع والنشر على عاتق المستخدم. وباإلضافة إلى 
اإلضافیة وما إلى ذلك عند استخدام العروض اإللكترونیة. یحظر نسخ مجمل الكتب والمجالت 

یحظر نسخ الوسائط السمعیة البصریة. ویوافق المستخدم على تعویض والموسیقیة.  والنوت والمذكرات
 والتي قام المستخدم بالتسبب فیھا.لنشر من أطراف ثالثة مدینة فیینا عن أي مطالبات بحقوق الطبع وا

القیام بالتصویر داخل  مباني و فیلمیةالتسجیالت الصوتیة والإمكانیة القیام ب وتشیر المكتبات في فیینا إلى
ویوافق المستخدم على أن الصور التي التقطھا . ن یتم نشر ھذه التسجیالت والصورأعلى و المكتبة

یمكن أن تستخدمھا المكتبات العامة في فیینا دون تعویض عن  بھا المتصلةأثناء زیارتھ للمكتبة أو 
 .الزمان والمكان عن طریق أي إجراء تقني حالي أو مستقبلي

 
 اتفاق االختصاص القضائي

على  تفاقاالالتي ال یستثني القانون بموجبھا  ھذا العقدجمیع المنازعات الناشئة عن المحكمة المختصة ب
 وھي مبنى البلدیة، 1مدینة فیینا، فیینا قرھا ھي المحكمة اإلبتدائیة بالدرجة األولى وم محل التقاضي

 .مسؤولة حصراً 
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