
 2 من 1صفحة 
 عمادة شؤون املكتبات-جامعة اجلوف

                                                               
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

الالئحة المالية لمكتبات جامعة الجوف 

 

 الضمان المالي

 

  ٌصدر لكل مستعٌر من طالب الدراسات العلٌا ممن ال ٌرتبطون بالجامعة وظٌفٌاً من ؼٌر المتفرؼٌن واألفراد

من خارج الجامعة بطاقة إعارة مقابل ضمان مالً قدرة ألؾ لاير وذلك مدة استفادتهم من خدمة اإلعارة على 

 .أن تجدد البطاقة سنوٌاً قبل شهر من نهاٌتها

  تودع مبالػ التأمٌن المالً فً صندوق عمادة شؤون المكتبات مقابل إٌصال بالمبلػ وٌعاد المبلػ للمستعٌر عند

 .رؼبته فً إلؽاء بطاقة إعارته

  ٌتم استقطاع مبالػ ؼرامات التأخٌر والفقد والتلؾ من الضمان المالً المودع، وإذا زادت الؽرامات عن مبلػ

 .الضمان المالً ٌطالب المستفٌد بدفع الفارق أو تتخذ بشأنه الجزاءات النظامٌة
 

 الجزاءات والغرامات  

 

  لاير عن كل ٌوم تأخٌر لكل كتاب معار، لمدة تسعٌن ٌوماً بعد انتهاء  (نصؾ)  تحسب ؼرامة تأخٌر، قدرها

. مدة اإلعارة

  رٌاالت عن كل شهر لمدة سنة (عشرة )  إذا تجاوزت مدة التأخٌر تسعٌن ٌوماً تحسب ؼرامة إضافٌة قدرها .

  ًإذا تجاوزت مدة التأخٌر سنتٌن ٌعد الكتاب مفقودا  .

 ال ٌسمح للمستعٌر باستعارة كتب أخرى ما لم ٌعد ما لدٌه من كتب متأخرة  .

  ٌجوز للمكتبة حرمان المستعٌر من اإلعارة لمدة فصل دراسً واحد إذا تكرر منه تجاوز الموعد األقصى  

. للتأخٌر ثالث مرات

  إذا طلبت المكتبة إعادة الكتاب المستعار قبل انتهاء المدة المحددة ولم ٌستجب المستعٌر لطلب المكتبة تحسب 

لاير عن كل ٌوم تأخٌر بعد أسبوع من تارٌخ إبالغ المستعٌر بإعادة الكتاب،  ( 1.5 )ؼرامة تأخٌر قدرها 

ٌُعامل وفق ما فً الفقرات السابقة من هذه المادة . و

  ترفع عمادة شؤون المكتبات إلى اإلدارات المعنٌة فً الجامعة محضر عن إساءة استعمال مكتباتها أو

. مقتنٌاتها أو إساءة معاملة أحد منسوبً مكتباتها من قبل المستفٌدٌن
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 غرامات فقد الكتب واإلتالف

 

  إذا فُقد الكتاب أو تلؾ ٌلزم المستعٌر بإحضار نسخة بدٌلة من الطبعة نفسها أو طبعة أحدث خالل مدة شهر 

ٌُطالب بدفع القٌمة التً ٌحددها قسم بناء وتنمٌة المجموعات حسب الضوابط  من إبالؼه، فإن لم ٌتمكن 

المعتمدة من  عمادة شؤون المكتبات، أما إذا كان الكتاب من الكتب النادرة أو المخطوطات، فٌطالب المستعٌر 

. بدفع القٌمة التً تحددها اللجنة المتخصصة فً ضوء ثمن الكتاب المفقود أو التالؾ وندرته فً السوق

  إذا تعذر تحصٌل القٌمة المالٌة فً الفقرة السابقة بالطرق الودٌة فٌتم تحصٌلها بالطرق النظامٌة من مستحقاته

. المالٌة بالجامعة

  ٌعتبر الكتاب تالفاً إذا وقع فٌه أي كشط أو تحبٌر أو نزعت أو مزقت أي ورقة من محتوٌاته أو ؼٌرت أي 

 .صفة من صفاته


