
 ةالئحة االعارة بعمادة شؤون المكتبات جامعة المجمع
 نظام اإلعارة  وحجز أوعية المعلومات: الباب الخامس  

 -: يجوز إعارة أوعية المعلومات المسموح بإعارتها خارجيا للفئات التالية – 61مادة 

 .أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين بالجامعة  -أ
 .طالب الدراسات العليا في الجامعة  -ب

 .ة وظيفيا  طالب الدراسات العليا غير المرتبطين بالجامع -ت

 .طالب مرحلة البكالوريوس في الجامعة -ث

 .موظفي وموظفات الجامعة -ج

 .المكتبات التابعة للجامعة -ح

المكتبات األخرى في المملكة العربيةة السةعودية ودوم مجلةس التعةاون الخليجةيا وف ةا   -خ
 .لالتفاقيات في هذا الشأن التي يتم توقيعها

 

 .ة اإلعارة إال بإبراز ما يثبت انتسابه للجامعةال يحق للمستعير االستفادة من خدم  61مادة 
 أوعية المعلومات التي ال يسمح ٍبإعارتها – 61مادة 
دوائةر المعةار، ا وال ةواميس واألدلةة ومةا : أوعية المعلومات ذات الصةبةة المرجعيةةا مثةم - أ

 .في حكمها 
 .رسائم الماجستير والدكتوراه غير المنشورة - ب

 .المخطوطات األصلية والمصورة - ت

 .لكتب النادرةا - ث

 (.السمعية والبصريةا واألقراص الممةنطة والمصةرات الفلمية)األوعية غير الورقية  - ج

 .الدوريات والسالسم العلمية ذات الموضوع المتصم - ح

 .المطبوعات الحكومية والوثائق والمحفوظات والخرائط والملفات - خ

المحاضةرون فةي الكتب ذات النسةخة الوحيةدةا ويسةتثنن مةن ذلةا أعضةاء هيئةة التةدريس و  - د
 . الجامعة في استعارة هذه األوعية خالم إجازة نهاية األسبوع

 .الكتب المحجوزة  - ذ

 (ال تعار ) الكتب المختومة بعبارة - ر

 .الكتب المجزأة التي تزيد عن جزئين - ز

 
  



 الضمان المالي  - 61مادة 

يصةةدر لكةةم مسةةتعير مةةن طةةالب الدراسةةات العليةةا ممةةن ال يرتبطةةون بالجامعةةة وظيفيةةا  مةةن  -أ
غير المتفرغين واألفراد من خارج الجامعة بطاقة إعةارة م ابةم ضةمان مةالي قةدرة ألة،   
وذلةةةا مةةةدة اسةةةتفادتهم مةةةن خدمةةةة اإلعةةةارة علةةةن أن تجةةةدد البطاقةةةة سةةةنويا  قبةةةم شةةةهر مةةةن 

 .نهايتها
تةةودع مبةةالت التةةأمين المةةالي فةةي صةةندوق عمةةادة شةةبون المكتبةةات م ابةةم إيصةةام بةةالمبلت  -ب

 .عير عند رغبته في إلةاء بطاقة إعارتهويعاد المبلت للمست

ذا  -ت يةةةتم اسةةةت طاع مبةةةالت غرامةةةات التةةةأخير والف ةةةد والتلةةة، مةةةن الضةةةمان المةةةالي المةةةودع ا وا 
زادت الةرامةةات عةةن مبلةةت الضةةمان المةةالي يطالةةب المسةةتفيد بةةدف  الفةةارق أو تتخةةذ بشةةأنه 

 .الجزاءات النظامية

 عدد العناوين المسموح بإعارتها -02مادة 

 :لكل فئة كما في الجدول التالي وفقًا 

 عدد العناوين الفئة م

 52 أعضاء هيئة التدريس 6

 02 المحاضرين والمعيدين 0

 02 طالب الدراسات العليا 3

 62 طالب ومنسوبي الجامعة 4

 5 المستفيدين من الجهات األخرى 5

 
 :مدة اإلعارة  - 06مادة 
وطالب الدراسةات ( فصم دراسي كامم ) أعضاء هيئة التدريس والمحاضرون والمعيدون  - أ

ا ويجةةوز ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس التمديةةد لمةةدة فصةةم دراسةةي كامةةم (سةةتون يومةةا  ) العليةةا 
 . لمرة واحدة ف ط

 .طالب الجامعة ومنسوبيها لمدة شهر كامما قابم للتجديد مرة واحدة ف ط - ب

المكتبةةةات الفرعيةةةة لمةةةدير قسةةةم خةةةدمات المسةةةتفيدين بالمكتبةةةة المركزيةةةة وأمنةةةاء المكتبةةةات ب - ت
وذلةةا ألوعيةةة ( أ ا ب)قصةةر فتةةرة اإلعةةارة إلةةن شةةهر واحةةد ف ةةط للفئةةات الةةواردة فةةي الف ةةرة 
 .المعلومات التي َيكُثر استخدامها وال توجد بالمكتبة نسخ كافية منها 

يمكن للمستعير تجديد مدة اإلعارة لفتةرة أخةرى إذا لةم تطلةب الكتةب التةي بحوزتةه مةن قبةم  - ث
 .مستفيد أخر



يلتزم المستعير بإعادة الكتب للمكتبة قبم انتهاء المدة المحددة لإلعارة إذا ُطلةب منةه ذلةا  - ج
 .في مدة أقصاها ثالثة أيام من تاريخ إبالغه من قبم العمادة

 

 :حجز الكتب  - 00مادة 

يحةةق ألعضةةاء هيئةةة التةةدريس طلةةب حجةةز بعةةم الكتةةب لفتةةرة محةةددة السةةتخدام الطةةالب  - أ
 .ز إعارة هذه الكتب إعارة خارجية داخم المكتبة وال يجو 

يحق لرئيس قسم اإلعارة عدم السماح بإعةارة أ  كتةاب مةا إذا رأى أن هنةاا حاجةة ماسةة  - ب
 .لعدم إعارته 

مةةةن هةةةذه المةةةادة ا وف ةةةا  لمةةةا ( أ ا ب)تُةةةنظم إعةةةارة الكتةةةب المحجةةةوزة والمبينةةةة فةةةي الف ةةةرتين  - ت
 : يأتي

طالبةة قابلةةة للتجديةد فةي حالةة قلةةة  إعةارة داخليةة لمةدة أقصةاها سةةاعتان لكةم طالةب أو -أ
 .الطلب علن الكتاب

يجةةوز لةةةرئيس قسةةةم اإلعةةارة السةةةماح بإعةةةارة بعةةم نسةةةخ الكتةةةب المحجةةوزة قبةةةم نهايةةةة  -ب
الةةدوام الرسةةمي للمكتبةةة بسةةاعة علةةن أن تعةةاد صةةباح يةةوم العمةةم التةةالي قبةةم السةةاعة 

 .التاسعة صباحا  

 

 
 

 .الجزاءات والغرامات  -03مادة 

  عةةةن كةةم يةةةوم تةةأخير لكةةةم كتةةاب معةةةارا لمةةةدة ( نصةة،)خيرا قةةةدرها تحسةةب غرامةةةة تةةأ - أ
 .تسعين يوما  بعد انتهاء مدة اإلعارة

ريةاالت عةن ( عشةرة )إذا تجاوزت مدة التأخير تسةعين يومةا  تحسةب غرامةة إضةافية قةدرها  - ب
 .كم شهر لمدة سنة

 .إذا تجاوزت مدة التأخير سنتين يعد الكتاب مف ودا   - ت

 .ستعارة كتب أخرى ما لم يعد ما لديه من كتب متأخرةال يسمح للمستعير با - ث

يجوز للمكتبة حرمان المستعير من اإلعارة لمدة فصم دراسةي واحةد إذا تكةرر منةه تجةاوز  - ج
 .الموعد األقصن للتأخير ثالث مرات

إذا طلبت المكتبة إعادة الكتاب المستعار قبم انتهاء المدة المحددة ولم يستجب المستعير  - ح
  عن كم يوم تأخير بعد أسبوع مةن (  5.2) تحسب غرامة تأخير قدرها لطلب المكتبة 



تةةةاريخ إبةةةالت المسةةةتعير بإعةةةادة الكتةةةابا وُيعامةةةم وفةةةق مةةةا فةةةي الف ةةةرات السةةةاب ة مةةةن هةةةذه 
 .المادة

واحد عن كم ساعة تأخير لكم كتاب محجوز أو نسةخة   ُتَحصم غرامة تأخير قدرها  - خ
 .وحيدة

إلةةةةن اإلدارات المعنيةةةةة فةةةةي الجامعةةةةة محضةةةةر عةةةةن إسةةةةاءة  ترفةةةة  عمةةةةادة شةةةةبون المكتبةةةةات - د
اسةةةةةتعمام مكتباتهةةةةةا أو م تنياتهةةةةةا أو إسةةةةةةاءة معاملةةةةةة أحةةةةةد منسةةةةةةوبي مكتباتهةةةةةا مةةةةةن قبةةةةةةم 

 .المستفيدين

 
 :غرامات فقد الكتب واإلتالف  - 04مادة   

إذا ُف د الكتةاب أو تلة، يلةزم المسةتعير بإحضةار نسةخة بديلةة مةن الطبعةة نفسةها أو طبعةة  - أ
خالم مدة شهر من إبالغةها فةإن لةم يةتمكن ُيطالةب بةدف  ال يمةة التةي يحةددها قسةم  أحدث

بنةةاء وتنميةةة المجموعةةات حسةةب الضةةوابط المعتمةةدة مةةن عمةةادة شةةبون المكتبةةات ا أمةةا إذا 
كةةةان الكتةةةاب مةةةن الكتةةةب النةةةادرة أو المخطوطةةةاتا فيطالةةةب المسةةةتعير بةةةدف  ال يمةةةة التةةةي 

 .ن الكتاب المف ود أو التال، وندرته في السوقتحددها اللجنة المتخصصة في ضوء ثم
إذا تعةذر تحصةيم ال يمةة الماليةةة فةي الف ةرة السةاب ة بةةالطرق الوديةة فيةتم تحصةيلها بةةالطرق  - ب

 .النظامية من مستح اته المالية بالجامعة

يعتبةةةر الكتةةةاب تالفةةةا  إذا وقةةة  فيةةةه أ  كشةةةط أو تحبيةةةر أو نزعةةةت أو مزقةةةت أ  ورقةةةة مةةةن  - ت
 .أ  صفة من صفاته محتوياته أو غيرت

 


