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  المكتبة العامة
في ايمريش اماغاين لمحة عن رسوم 

 وفترة اإلعارة
 
 

 اوقات الدوام:
 

 9:30 - 12:30األربعاء:  15:00 - 18:00و  12:00 - 14:00الثالثاء: 
 

  15:00 - 18:00الجمعة:  15:00 - 18:00و  9:30 - 12:30الخميس: 
 9:30 - 12:30السبت: 

 



 
وسيلة  38.000 تقدمالمكتبة العامة في ايمريش اما غاين 

  إعالم إللقتراض
وسيلة إعالم أللطفال والشباب  12.000ومنهم بشكل خاص 

وغير ذلك سوف تعرض ألعاب, جرائد, كتب سماعية, 
 ألعاب التلفاز والديفيدي إللعارة.

 
 

المكتبة العامة في ايمريش اما غاين تعرض باإلضافة إلى 
 “أون اليه”وسائل اإلعالم المحلية في الضاحية 

  وسائل اإلعالم الرقمية.
مع بطاقة قراءة صالحة تستطيع عبر 
www.onleihe-niederrhein.de  

استعارة كتب الكترونية,صحائف الكترونية,موسيقا الكترونية 
 و فيديو الكتروني.

 
 
 

األطفال يحصلون على بطاقات اإلنتساب 

للمكتبة مجانا. البالغون يجب عليهم دفع 

أو في السنة سعر مخفض  € 15,00المبلغ 

استعارة الكتب, األلعاب والمجالت  € 6,50

  مجاني.
 € 1,00سعر اقتراض السي دي, الديفيدي وألعاب التلفاز 

 في األسبوع.
 
 
 
 



 
 العامة:الرسوم السنوية الستعمال المكتبة 

 مجانا 
  سنة 18األطفال والشباب تحت سن 

 15,00€ حتى لثالث بالغين من أسرة واحدة (بطاقة هوية األسرة)
سنة أو العاطلين عن العمل  ومستقبلين  18لطالب المدرسة وطالب الجامعة والمعاهد فوق سن 

 6,50€ المساعدات
  المعاقين (مع ادلة كتابية)والمتقاعدين والخادمين العسكريين والمدنيين و 

 5,00€ بطاقة هوية للضيوف:صالحة لمدة ثالث أشهر بعد الدفع
اشتراك المكتبة يحتوي على الرسوم السنوية ,رسوم االستعارة لوسائل اإلعالم ذات رسوم, 

 50,00€ استعمال   االنترنت

 2,50€ بدل الهوية.

  طلب إستعارة وسيلة اعالم خارج المكتبة :

 3,50€ للبالغين

 2,50€ لطالب المدرسة و الجامعة و المعهد

 1,00€ انزار كتابية للدفع او تنبيه

 1,00€ تنبيه لوسيلة إعالم

 20,00€ اخذ واحدة او اكثر وسيلة إعالم من قبل موظف التنفيذي في المدينة

 مجانا استخدام االنترنت

 0,10€ طباعة صفحة من الحاسوب

 1,50€ البلدفاكس خاص داخل 

 2,00€ فاكس خارج البلد

 10,00€ صندوق وسائل اإلعالم أللغراض الخاصة

  تعويضات

 3,50€ عند ضرر وسيلة إعالم على األقل

 5,00€ عند ضياع وسيلة إعالم إضافة إلى رسوم العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسوم تجاوز مدة اإلعارة رسوم فترة نوع وسيلة اإلعالم

 
اإلعاار

  اإلعارة ة

 الكتب

4 

 مجانا أسابيع
لكل وحدة إعالم  1,00€

 ولكل بداية أسبوع

 مجانا 2 األلعاب,المجالت
لكل وحدة إعالم  1,00€

 ولكل بداية أسبوع

 
أسبوع

   ان
الكتب 

وألعاDVD,CDالسماعية,
 أسبوع ب التلفاز

1 ,00 
€ 

لكل وحدة إعالم  2,00€
 ولكل بداية أسبوع



 
 
 
 

www.stadtbuecherei-emmerich.de 
 
 

 
 

 وايضا على فايس بوك
 
 

-www.onleiheوسائل اإلعالم االلكترونية 
niederrhein.de 

 
المكتبة العامة في ايمريش اما اين 

Hinter dem Hirsch  

Eingang Steinstraße 

46446 Emmerich am Rhein  

Tel.: 02822 – 75 – 2200 2212-75 و 
E-Mail: buecherei@stadt-emmerich.de 

 

 

 

 

 


