
نظام الرسوم
نظام الرسوم 08/05/2013أقر أعضاء المجلس البلدي للعاصمة اإلقلیمیة بوتسدام في اجتماعھم بتاریخ 

والتكلفة التالي نصھ:

تُحّصل الرسوم واألجور التالیة مقابل االستفادة من خدمات المكتبة العامة لمدینة ووالیة بوتسدام:

بطاقات المكتبة  .1
لساعتین مجانیتین في WLANتتضمن استخدام الشبكة المحلیة الالسلكیة 1.3حتى 1.1(

الیوم)
شھراً 12لمدة1.1

یورو19,00للكبار-أ
یورو29,00للمرافق العامة والمؤسسات وما شابھ-ب
طلبة للتالمیذ والتلمیذات فوق سن الثامنة عشرة وللدارسین والطالب و-ت

یورو11,00التي تثبت ذلكأن یبرزوا البطاقات شریطةالتأھیل المھني،
التطوعي االجتماعي وألعضاء ملللمساھمین والمساھمات في الع-ث

یورو11,00إبراز البطاقات المناسبةشریطةالخدمات التطوعیة االتحادیة 
یورو11,00حین إبراز البطاقة المناسبة ALG-Iللمتلقین للمساعدات -ج
SGB IIاالتحادي االجتماعي على أساس القانون ALG-IIن للمساعدات یللمتلق-ح

، SGB XIIوللمتلقین للمساعدات المعیشیة ولمتلقي التأمین األساسي بناء على القانون 
وكذلك لمتلقي الخدمات والمساعدات على أساس قانون خدمات طالبي اللجوء وكذلك لمن 

مجاناً ن شریطة إبراز البطاقات المناسبةیتلقون مساعدات للسك
للمنشآت التعلیمیة في منطقة مدینة بوتسدام وللوزارات اإلقلیمیة في والیة براندنبورغ -خ

صمة الوالیة، من أجل أغراض ولكل المجاالت االختصاصیة في مدینة بوتسدام، عا
رسمیة

مجاناً 
مجاناً ألطفال والشباب دون الثامنة عشرةا-د

یورو11,00لفترة ستة أشھر2.1

یورو2,50لبطاقة یومیة 3.1

من أجل استصدار بطاقة بدیلة في حال فقدان البطاقة األصلیة:4.1

SGB IIبناء على القانون ALG-IIالثامنة عشرة ولمتلقي المعونات دونلألشخاص -أ
، SGB XIIوللمتلقین للمساعدات المعیشیة ولمتلقي التأمین األساسي بناء على القانون 

وكذلك لمتلقي الخدمات والمساعدات على أساس قانون خدمات طالبي اللجوء وكذلك لمن 
یورو2,75یتلقون مساعدات للسكن

یورو5,50ولباقي المستفیدین -ب

یورو11,00عارة الخارجیةلالستفادة السنویة واإل5.1

غرامات التأخیر-2

غرامة التأخیر عند تجاوز فترة اإلعارة1.2



ألفالم الفیدیو وأقراص الـ دي في دي وأقراص بلو راي، عن كل یوم عمل للمكتبة ولكل -أ
یورو1,50مادة معارة

یورو1,00لكل المواد األخرى لألسبوع الواحد وللمادة المعارة -ب
تفیدون والمستفیدات دون الثامنة عشرة وللمؤسسات التربویة والتعلیمیة في منطقة سالم-ت

ب  ،أ -1.2نصف ما ھو محدد في دام مدینة بوتس

.یوم انتظار بعد نھایة فترة اإلعارةمھلة یعتبر كل أسبوع تأخیراً لمجرد بدایتھ مع مراعاة 2.2

یورو للمادة المعارة الواحدة، وللمستفیدین 26ات التأخیر بـ یحدد الحد األقصى لغرام3.2
لكل مادة معارة.یورو13الثامنة عشرة بـ دونوالمستفیدات 

یتوجب دفع غرامة التأخیر بمجرد تجاوز فترة اإلعارة دون الحاجة إلى إنذار أو مطالبة 4.2
باإلعادة. 

من استخدام الحاسوب الشخصي واإلنترنتاالستفادة-3

ام الحاسوب الشخصي وفي بدایة كل إدخال النقود من أجل التمكن من استخدجھازیوضع في 1.3
یورو1,50صف ساعة مبلغ ن

استخدام اإلنترنت لحاملي بطاقات المكتبة ساریة المفعول وبعد الساعتین المجانیتین في الیوم، 2.3
یورو0,50ل نصف ساعة وفي بدایة ك

. النسخ والتصویر4

إعالنالحصول على نسخة بشكل ذاتي1.4

نسخ طباعي 2.4

یورو0,10لكل صفحةA4أ. أبیض/أسود قیاس 

یورو0,30لكل صفحة A4ب. ملّون قیاس 

نسخ میكروفیلم سكانر3.4

یورو0,50لكل صفحة A4أ. أبیض/أسود قیاس 

یورو1,00لكل صفحة A3قیاس أبیض/أسود ب.

. أجور الفاكس5

یورو0,50للصفحةإلى داخل البالد1.5

یورو1,00إلى الخارج للصفحة 2.5

یورو00,2. إعارة الكتب أو المواد األكثر مبیعاً 6

. أجور الخدمات7

یورو5,50تأمین العنوان1.7

یورو2,00تذكیر أو إنذار بوجوب إعادة المادة المستعارةثاني لكل 2.7



یورو5,50لتعویض المادة غیر الُمعادة أو المتضررة3.7

(میكروفیلم) ولكل طلب مع بدایة كل ربع دقیقةلكل نسخة مطلوبة من المواد الموجودة على أفالم 4.7
یورو8,25)3.4ساعة (باإلضافة إلى 

یورو8,25بحث للمستفیدین غیر المسجلین ولكل بدایة ربع ساعة5.7

. تعویض األضرار 8

یورو5,50فقدان دلیل اللعبة أو الغطاء، لكل مادة 1.8

یورو20,00فقدان مفتاح خزانة المالبس2.8

االستبدالأو تكلفة اإلصالح فقدان أو تضرر المادة المعارة؛ لكل مادة3.8

. األجور البریدیة9

لكل تذكیر باإلعادة، لكل تذكیر بالدفع، لكل إشعار بالحضور الستالم المادة المطلوبة، إلرسال الصور أو 
النسخ أو المواد أو حین االستفادة من اإلعارة الخارجیة، تدفع األجور البریدیة العادیة

. اإلعارة الخارجیة10

یورو2,00طلوبةلكل مادة أو صورة م1.10

ةعیرَ تسدید النفقات المطلوبة من المكتبة المُ 2.10

الحضور الستالم المواد المطلوبة. یكون مستحقاً أیضاً ولو لم یتم 10. و 9التعویض المذكور في 3.10

. الطلب المسبق / الحجز11

یورو0,50طلبالمكتبة المختلفة، لكل وفروع قع اللتسجیل المسبق وللطلبات بین مو

یستحق التعویض حتى ولو لم یتم استالم المادة المطلوبة

. تأجیل الدفع / اإلعفاء12

یمكن التأجیل الجزئي أو الكامل للتعویضات المستحقة إذا كان التسدید سیؤدي إلى ضرر بالغ 1.12
التأجیل بناء على طلب من بالمدین وإذا لم یكن ھناك احتمال للضرر بحق المطالبة. كما یجب أن یحصل 

صاحب العالقة.

یمكن اإلعفاء من التعویضات جزئیاً أو بشكل كامل إذا كان التحصیل، حسب كل حالة بمفردھا، 2.12
غیر منصف. 

. أمور أخرى13

أي تغییر یحصل في الرسوم والتعویضات سیوضع على لوحات اإلعالن في المكتبة العامة للمدینة 
والوالیة.

ل حیز التنفیذ. الدخو14

. 07/09/2013یسري مفعول نظام الرسوم للمكتبة العامة للمدینة والوالیة اعتباراً من تاریخ 




