انغًٕٓسٚـــــخ انغضائشٚـــــــخ انذًٚمشاؽٛـــــخ انشؼجٛـــــخ
ٔصاسح انزؼهٛـــــى انؼبنــــــٔ ٙانجؾـــش انؼهــــــًٙ
كهٛخ انؼهٕو االعزًبػٙح ٔ اإلَغبَٛخ
يكزجـــخ انكهٛـــــــخ

انُظبو انذاخه ٙنهًكزجخ
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اننظاو انذاخمي نهمكتبت
انباب األول :انهذف من اننظاو انذاخهي نهمكتبت.
انمادة:1

ٓٚذف ْزا انُظبو إنٗ ػجؾ انمٕاػذ انًزؼهمخ ثزغٛٛش يكزجخكهٛخ انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔ اإلَغبَٛخ
ثغبيؼخ يؾًذ انجشٛش اإلثشاْ – ًٙٛثشط ثٕػشٚشٚظ ٔ ،-رؾذٚذ األؽكبو انز ٙرطجك ػهٗ سٔادْبٔ ،ؽمٕق
ٔانزضايبد كم ؽشف.
انمادة :2

رغش٘ أؽكبو ْزا انُظبو ػهٗ كم يغزفٛذ يٍ ؽهجخٔ ،أعبرزح ٔثبؽضٔ ٍٛفئبد أخشٖ نٓب ػاللخ ثبنًكزجخ.

انمادة :3

ًٚكٍ نغًٛغ انًٓزً ٍٛاالؽالع ػهٗ ْزا انُظبؤ ،انًطبنجخ ثّ ف ٙكم ؽ.ٍٛ

انمادة

 :4رزكفم انًكزجخ العًٛب ثئَغبص انًٓبو انزبنٛخ:

ـ الزشاػ ثشايظ الزُبء انًشاعغ ٔ انزٕصٛك انغبيؼ ٙثبنزُغٛك يغ األلغبو.
ـ رُظٛى انشطٛذ انٕصبئم ٙنهًكزجخ ثبعزؼًبل أؽذس انطشق نهًؼبنغخ ٔانزشرٛت.
ـ طٛبَخ انشطٛذ انٕصبئم ٙنهًكزجخ ٔ رؾ ُّٛٛانًغزًش ٔرطٕٚشِ.
ـ يغك عغم انغشد انخبص ثبنًمزُٛبد انغذٚذح انز ٙرذخم يخضٌ انًكزجخ.
ـ ٔػغ انششٔؽ انًالئًخ العزؼًبل انشطٛذ انٕصبئم ٙيٍ لجم انشٔاد.
ـ يغبػذح األعبرزح ٔ انطهجخ ٔانجبؽض ٍٛف ٙثؾٕصٓى انجٛجهٕٛغشافٛخ.
ـ انًغبًْخ ف ٙرشلٛخ انجؾش انؼهًٔ ٙانجٛجهٕٛغشاف.ٙ
 -رُشٛؾ انزجبدل ٔانزؼبٌٔ انؼهً ٙيغ انًؤعغبد ٔانٓٛئبد انؼهًٛخ ٔانضمبفٛخ انٕؽُٛخ ٔاألعُجٛخ.
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انباب انثاني :االنخراط بانمكتبت وانذخـىل إنيها.
انمادة :5

رؼطٗ األٔنٕٚخ ف ٙانذخٕل إنٗ انًكزجخ نطهجخ كهٛخ انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔاإلَغبَٛخ ٔكزا ْٛئخ
انزذسٚظ ثبنكهٛخ.
انمادة :6

رًُؼ نهفئخ انًزكٕسح أػالِ ثطبلخ انًكزجخ ،انزٚ ٙغت ػهٓٛى انًؾبفظخ ػهٓٛب ٔرؾُٓٛٛب ػُذ ثذاٚخ
كم يٕعى دساع.ٙ
انمادة :7

انًكزجخ يفزٕؽخ كم ٕٚو يٍ انغبػخ  08.00طجبؽب إنٗ غبٚخ انغبػخ  16.00يغبءا يب ػذا أٚبو
انؼطم انشعًٛخ.
انمادة :8

ٚغت إظٓبس ثطبلخ انًكزجخ ػُذ انذخٕل .
انمادة :9

رؼطٗ األٔنٕٚخ نهفئبد انًزكٕسح ف ٙانًبدح انخبيغخ أػالِ ٔكزا انطهجخ انًغغه ٍٛف ٙانًبعغزٛش
أٔ انذكزٕسأِ .ثبنًمبثم ًٚؼٌٕ انزضايب ثزغهٛى َغخخ يٍ انشعبنخ انزٚ ٙؼذَٔٓب.
انمادة :10

ًٚهك يغؤٔل انًكزجخ طالؽٛخ انزٕلٛغ ػهٗ سخض انذخٕل ٔاعزمجبل انطهجخ ٔانشٔاد األعبَت.
انمادة :11

ال ٚغًؼ ثبنضٚبساد غٛش انًشخض نٓب يٍ ؽشف ػًبدح أٔ األيبَخ انؼبيخنهكهٛخ ،أٔ انز ٙنى رؾظم
ػهٗ إرٌ ٔيٕافمخ يغؤٔل انًكزجخ يًٓب كبٌ انًجشس ٔؽجٛؼخ انضٚبسح.
انمادة :12

ال ثذ يٍ انزُغٛك انزبو ٔانًزكبيم ث ٍٛانًكزجخ ٔانًظبنؼ انجٛذاغٕعٛخنهكهٛخ العًٛب فًٛب ٚخض
اإلعشاءاد انزبنٛخ:
ـ انزؾٕٚم.
ـ االَمطبع.

3
Page

ـ إػبدح انزغغٛم.
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ـ انزخشط.
ـ انؼطم انؼهًٛخ ٔ األكبدًٛٚخ.
الرزى اإلعشاءاد عبنفخ انزكش إال ثؼذ انؾظٕل ػهٗ رجشئخ انًكزجخ عٕاء ثبنُغجخ نهطبنت أٔ األعزبر.

انبـاب انثانث:اإلعــارةوانمطـانعت
انمادة

:13رزجغ انًكزجخ ؽشٚمز ٍٛنإلػبسح:

أ) ـ إػبسح داخهٛخ :رغًؼ نهًغزفٛذ االؽالع ػهٗ انًشاعغ داخم لبػخ انًطبنؼخ ػهٗ أٌ ال ٚزؼذٖ ػذد
انكزت انًطهٕثخ صالس أٔػٛخ دفؼخ ٔاؽذح(لبػخ انذٔسٚبد)
ة) ـ إػبسح خبسعٛخْٔ :زِ ال ركٌٕ إال نهًغزفٛذ ٍٚانُظبي ٍٛٛانًغغه ٍٛف ٙلبئًخ انًؼٛشٔ ٍٚركٌٕ كًب
ٚه:ٙ
ـ ثبنُغجخ نطهجخ األٔنٗ ٔ انضبَٛخ نٛغبَظ ٚغًؼ نٓى ثبعزؼبسح كزبث )02 ( ٍٛنًذح أعجٕع(  07أٚبو)لبثهخ
نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح.
ـ ثبنُغجخ نألعبرزح ٔ ؽهجخ انضبَٛخ يبعزش ٔ انذكزٕساِ ٚغًؼ نٓى ثبعزؼبسح صالصخ(
أٚبو(07أٚبو) لبثهخ نهزغذٚذ يشح ٔاؽذح.

 )03كزت نًذح عجؼخ

انمادة :14

رغزضُٗ انمٕايٛظ ،انشعبئم انغبيؼٛخٔ ،انُغخ انُبدسح ،أٔ انًؾذٔدح ،أٔ انًطهٕثخ ثكضشح ،يٍ اإلػبسح
انخبسعٛخ ٔركٌٕ يٕعٕدح ثمبػخ انذٔسٚبد .
انمادة :15

نؼًبٌ انغٛش انؾغٍ نإلػبسح ٚغت ػهٗ انطهجخ ٔاألعبرزح انزمٛذ ثًب ٚه:ٙ
ـ اؽزشاو يٕالٛذ اإلػبسح ٔ اإلسعبع ْٔ ،زا ثئرجبع انجشَبيظ انًشٓش أيبو ثُك اإلػبسح ٔ انًج ٍٛفٙ
انغذٔل اٜر:ٙ

انفزشح انًغبئٛخ يٍ 12:30إنٗ 15:30
إسعــــــــــــــــــــــــــــبع

انفزشح انظجبؽٛخ يٍ 08:00إنٗ 12:30
إػــــــــــــــــــــــبسح
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ـ إظٓبس ثطبلخ انًكزجخ ػُذ اإلػبسح.
ـ رفبد٘ االصدؽبؤ ،رغُت إؽذاس انطٕاثٛش أيبو ثُك اإلػبسح ؽزٗ ال ٚؼشلم انًشٔس ثشٔاق انًكزجخ.
 ؽؼٕس طبؽت انجطبلخ َفغّ ٔػذو إسعبل يٍ ٚمٕو ثبإلػبسح ثذال ػُّ.ـ انزأكذ يٍ عاليخ انكزجًٍ انزًضق ٔ انزشٕ ٔ ّٚغٛش رنك.
انمادة :16

رؼذ لبػخ انًطبنؼخ يكبَب نًشاعؼخ انذسٔط ٔ إَغبص انجؾٕس انزٚ ٙكهف ثٓب انطهجخ ف ٙإؽبس
يمشسارٓى انذساعٛخٔ .نؼًبٌ ْزا ٚغت انزمٛذ ثبٜر:ٙ
ـ انٓذٔء انزبو ٔانًطبنؼخ ثظٕسح فشدٚخٔ ،رفبد٘ انؼًم انغًبػٔ ٙانًُبلشبد انز ٙرؤد٘ إنٗ إؽذاس
انفٕػٗ ٔانؼغٛظ داخم انمبػخ.
ـ ػذو ٔػغ انًؼبؽف ٔانًظالد ٔ يب شبثّ رنك فٕق انطبٔالد.
ـ ػذو إؽؼبس انًأكٕالد أٔ انًششٔثبد أٔ انغشائذ إنٗ انمبػخٔ ،كزنك ػذو انزذخ.ٍٛ
ـ إٚمبف انغٕال أٔ ٔػؼّ ػهٗ انظبيذ فٕس دخٕل انمبػخ ٔرفبد٘ اعزؼًبل أ٘ عٓبص ٚشٕػ ػهٗ
انغٛش.
ـ رغُت االركبء ػهٗ انكزت ٔ انكزبثخ ػهٓٛب ٔٔػؼٓب ػهٗ ثؼغ يفزٕؽخٚٔ .غت رظفؾٓب ثؼُبٚخ
لبػخ انًطبنؼخ خبطخ ثطهجخ كهٛخ انؼهٕو االعزًبػٛخ ٔ اإلَغبَٛخ ال غٛش ٚ ٔ ،زى انذخٕل إنٓٛب ثجطبلخانًكزجخ أٔ انطبنت .
انمادة :17

ٕٚعذ يششف ػهٗ انمبػخ ،فؼهٗ انطهجخ إرجبع رؼهًٛبرّ ٔانشعٕع إن ّٛنالعزؼالو أٔ انزٕع ّٛأٔ ؽهت أ٘
خذيخ.
ال ٚغًؼ ثبعزؼًبل رغٓٛضاد انًكزجخ ٔيؼذارٓب إال نهغشع انز٘ ٔ ػؼذ يٍ أعهّ نظبنؼ انًكزجخ.
انمادة:18

ألعم انغٛش انؾغٍ ٔ انزُظٛى انغٛذ نهمبػخ ُٚطجك ػهٓٛب كم يب رى ركشِ عبثمب.
انبـاب انرابع:انمخـانفاتىانعقىبـاث
انمادة :19

5

كم يغزفٛذ نى ٚؾزشو انُظبو انذاخه ٙأٔ ٚخم ثّ ٚزؼشع نزذاثٛش ػمبثٛخ يؾذدح ؽغت دسعخ
انًخبنفخ انًشركجخ.
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انمادةٚ:20ؼزجش ػذو اؽزشاو يٕظف ٙانًكزجخ ٔإْبَزٓى ٔسفغ رؼهًٛبرٓى يٍ لجم سٔادْب إخالال ثبنُظبو
انذاخهٚ ٙؼشع طبؽجّ نهؼمٕثبد انزبنٛخ:
ـ ٚؾبل انطبنت إنٗ يغهظ انزأدٚت انزبثغ نهمغى نزؾذٚذ انؼمٕثخ انالصيخ نشدع ْزا انزظشف.
رؼبػف انؼمٕثخ ف ٙؽبنخ انؼٕدح ٔلذ رظم إنٗ ؽذ اإلؽبنخ ػهٗ انًغهظ انزأدٚج ٙنهكهٛخ.
انمادة :21

ف ٙؽبنخ إرالف األٔػٛخ انفكشٚخ ( رًضٚك ،رشٕ ٔ ،ّٚغٛشِ)ٚزؾًم انفبػم انزجؼبد انز ٙرهؾك
رنك.
انمادة :22

ػُذ إػبػخ انكزت ٚهزضو انًغزفٛذ ثبنزؼٕٚغ انؼ ُٙٛنٓب( َفظ انًؤنف)ٔ ،إرا رؼزس رنك ٚطبنت
ثزؼٕٚغ صالس( َ )03غخ يٍ َفظ انٕػبء انؼهًٔ ٙانزخظض ػٍ كم كزبة ػبئغ ،ػهٗ أٌ ٚؾذد
انؼُبٔ ٍٚيغؤٔل انًكزجخ أٔ يٍ ُٕٚة ػُّ.
انمادة :23

ٚزؼشع انًؼٛش نهكزت ػُذ رغبٔص انًذح انمبََٕٛخ نإلسعبع نؼمٕثبد ٚؾذدْب ثشَبيظ اإلػبسح رزًضم
ف ٙصالصخ أٚبو نهكزبة انٕاؽذ ػٍ كم ٕٚو رأخش.
ْزِ انؼمٕثخ آنٛخ َٔٓبئٛخٚ ،ؼٕد إػبدح انُظش فٓٛب إنٗ انغهطخ انزمذٚشٚخ نًغؤٔل انًكزجخ.
انمادة:24ثطبلخ انًكزجخ شخظٛخ ،ال ًٚكٍ إػبسرٓب أٔ اعزؼًبنٓب يٍ ؽشف شخض آخشٔ ،ف ٙؽبنخ
إػبػزٓب أٔ رهفٓب ٚزمذو انًؼُ ٙثطهت إلػبدرٓب إنٗ إداسح انًكزجخٔ ،ال ًٚكُّ اعزالو َغخخ صبَٛخ إال ثؼذ
يؼ ٙيذح أدَبْب أعجٕع ٔألظبْب شٓش ف ٙؽبنخ ركشاس إػبػزٓب يشح أخشٖ ششٚطخ اإليؼبء ػهٗ
رظشٚؼ ثبنؼٛبع ػهٗ يغزٕٖ يكزجبد انكهٛبد األخشٖ ٔكزا انًكزجخ انًشكضٚخ نهغبيؼخ.
انبـاب انخامس:أحكـاو ختـاميت

انمادة ٚ: 25غت ػهٗ انغًٛغ يٍ ؽهجخ ٔأعبرزح اؽزشاو ثُٕد ْزا انُظبو ٔانزمٛذ ثأؽكبيّ يٍ أعم
انغٛش انؾغٍ نهًكزجخ.
انمادة

ٚ:26كهف يغؤٔل انًكزجخ ثبنغٓش ػهٗ رطجٛك ْزا انُظبو ٔاؽزشايّ.

انمادةًٚ:27كٍ رؼذٚم ثُٕد ٔيٕاد ْزا انُظبو كهًب اعزذػذ انؼشٔسح رنك ،ػُذ ؽذٔس يغزغذاد أٔ
رغٛش انًؼطٛبد .
انمادة

:28رغش٘ أؽكبو ْزا انُظبو ثذاٚخ يٍ ربسٚخ انًظبدلخ ػه. ّٛ

انمادة

:29رُشش يهخظبد يٍ ْزا انُظبو ػهٗ يغزٕٖ انًكزجخ.
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