
 النظام الداخلي

 مسجد الحسن الثاني مرفقا عموميببا، تقببدم خببدماتها لعمببوم القببراء بببدون لمؤسسةتعتبر المكتبة الوسائطية
تمييز و لجميع األعمار، وتسعىب إلى نشر الوعي بثقافة القراءة وأهمية دور الكتاب و الوسببائط األخببرى،

في عملية التنشئة االجتماعية، عبر عرض رصيد وثائقي يحتويب على مختلف المعارفب و العلوم.

مستخدمو المكتبة الوسائطية هم رهن إشارة القراء، يلببتزمون بتببوجيههمب لضببمان اسببتغالل أمثببل للمببوارد
الوثائقية المتوفرة.

 أساسيا ، يلتزم المكتبيون كذلك ب :اباعتبار الحق في القراءة و الولوج إلى المعلومة مرتكزب

.احترام قراء المكتبة الوسائطية

.توفير الخدمات للجميع على قدم المساواة

.الرد على كل طلب و توجيه القراء

.إتاحة الظروفب المالئمة للقراءة

. ضمان استقاللية للقراء و إبراز معالم المكتبة الوسائطية المنفتحة

يحدد النظام الداخلي الذي تبنته مؤسسببة مسببجد الحسببن الثبباني بالببدار البيضبباء كببل من حقببوق و
واجبات القراء وفقا لمبادئ حسن السيرة و السلوك.

   : الولوج إلى المكتبة  1  المادة 

مسجد الحسن الثاني انخراطا، يمنح حق االستفادة من لمؤسسةيستوجب ولوج المكتبة الوسائطية 
( شهرا ابتداءا من تاريخ التسجيل.12بطاقة قارئ شخصية، صالحة لمدة اثنا عشر)

( سنوات ولوج المكتبة الوسائطية إال برفقة أشخاص7ال يمكن لألطفال الذين تقل أعمارهم عن )
( سببنة، حيث يلببتزم المكتبببيون  باسببتقبالهم و تببوجيههم دون18يتجبباوزب سببنهم  الثمانيببة عشببر )

إمكانية  رعايتهم.
تحدد مواعيد االفتتاح و اإلغالق على رأس كل سببنة من طببرف محافببظ المؤسسببة و تنشببر عبببر

مختلف الوسائطب )اللوحات اإلعالنيببة، الموقببع     االلكببتروني، النشببرات الداخليببة...(.ويتم إعالم
رواد المكتبة بكل تغيير يطرأ على هذه المواعيد حسب المتغيرات الظرفية و أنشطة المؤسسة.

   : التسجيل   2  المادة 

تتم عملية التسجيل عبر تقديم الوثائق المطلوبة، ودفع رسومب االنخببراطب المحببددة من طببرف إدارة
المؤسسة.



.يتوجب على القاصرين اإلدالء برخصة مكتوبة من طرف اآلباء
بطاقة المنخرط التي يتم تسليمها هي بطاقة شخصية، يتحمل صبباحبها مسببؤولية الوثببائقب المعببارة

إلى حين إرجاعها.
تعريفة االنخراطب تحدد من طرف محافظب المؤسسة، كما يتم تجديد االنخراط عند انتهاء صبببالحية

البطاقة بأداء واجبات التسجيل. 
.في حالة سرقة أو ضياع البطاقة يجب إعالم إدارة المكتبة

   : المطالعة و اإلعارة الخارجية  3  المادة 

.تعتمد المكتبة نظام الرفوف المفتوحة، حيث سهولة وحرية استخدام مصادرب المعلومات
،يسمح باستعارة مختلف الوثائقب الموجودة بالمكتبة، باستثناء الوسائط المتعببددة، الكتب المرجعيببة

و الدوريات. ويبقى عدد الوثائق المعارة محدوداب و كذا المدة الزمنية لإلعارة، كمببا يتم االسببتعالم
عن طرقب اإلعارة بمختلف الوسائطب باالمكتبة )اللوحات اإلعالنية، الموقع االلكببتروني، النشببرات

الداخلية...(.
.يجب تقديم بطاقة القارئ عند كل طلب إعارة لتسجيل مختلف الوثائقب المعارة
.يتحمل اآلباء أو أولياء األمور مسؤولية الوثائقب المعارة من طرفب أبنائهم
يتوجب على القراء الحفاظ على الوثائق التي تمت إعارتها، و إذا اقتضى الحال التبليغ عن الحالة

السيئة للوثائقب دون محاولببة إصببالحها، كمببا تمنببع الكتابببة على حواشببي الكتب أو التسببطيرب على
صفحاتها أو إلحاق أي ضرر بها.

بالنسبببة للمؤسسبباتب ذات الطببابع  االجتمبباعي و تنفببرد المكتبببة بتقببديم خدمببة اإلعببارة الجماعية
التربوي،ب حيث تستفيد من بطاقة جماعية تسلم لممثل المؤسسببة، والببذي يتحمببل كامببل المسببؤولية

في حالة أي إتالف أو ضرر يلحق بالوثائقب المعارة.
يحق لكل مستفيد تجديد استعارة الوثيقة لمرة واحدة، بشرطب عدم تجاوز المدة المسببموح بهببا، وأن

ال تكون هذه الوثيقة محجوزة سلفا من طرف قارئب آخر.
تتخببذ المكتبببة كافببة اإلجببراءات من أجببل اسببترجاعب الوثببائق المعببارة في حالببة التببأخر في ردهببا

)رسائل التذكير، غرامات، توقيف حق اإلعارة...(.
.في حالة إضاعة أي وثيقة أو إتالفها، فان المستفيد ملزم بتعويض قيمتهاب المادية
.يتم تعليق  حقوق اإلعارة في حالة حدوث أي نزاع

    : إهداء الوثائق  4      المادة

تبقى للمكتبة الوسائطية صالحية قبول الوثائقب المهداة كليا أو جزئيببا أو رفضببهاب أو االحتفبباظ بهببا
مؤقتاب لتحليلها.

.تتعهد المكتبة الوسائطية بإبرازب إسم الجهة المانحة على الوثائق المتبرع بها
،يمكن للجهة المتبرعة أن تطلب صياغة اتفاقية مع المؤسسببة تنص على شببروط اإلهببداء )المببدة

الشروط،ب الوضع القانونيب لإلهداء أو الوديعة(.



  : استعمال أجهزة الوسائط المتعددة  5  المادة 

.ال يسمح باستعمال أجهزة الوسائط المتعددة إال للمنخرطين بالمكتبة الوسائطية
توفرب أجهزة المعلوميات إمكانية اإلطالع على الرصيد الوثائقي من الوسائط المتعببددة، اسببتعمال 

البرامج المكتبية، اإلبحارب عبر شبكة اإلنترنيت. 
:يمكن لرواد المكتبة االستفادة من الخدمات التالية

.)...،استعمال البرامج المكتبية ) الجداول، معالجة النصوص
 تحت يكببون اسببتعمال البريببد اإللكببتروني )اإلطالع على الرسببائل اإللكترونيببة الشخصببية

مسؤولية  المستخدم(.
.في حالة وجود أجهزة شاغرة يمكن االستجابة فورا لكل طلب
الولوج لبعض خدمات الوسائط المتعددة يتطلب تسجيل الدخول و كلمة السببر الببذين يتم تسببليمهماب

خالل عملية التسجيل، و من المستحسن تغيير كلمة السر فورب الحصول على رمز الولوج.
.تمت تهيئة كل جهاز ليستعمل من قبل شخصين على األكثر
 دقيقة و ذلك بهببدف45مدة اإلطالع على الوثائق الموجودة على الحوامل المعلوماتية محددة في 

ضمان استفادة أكبر عدد من المستخدمين.
:يمنع على المستخدمين ما يأتي

.تسجيل المعلومات على األقراص الصلبة للحواسيب
االطالع، التسجيل و نقل المعلومات المتعارضة مع القوانين المغربية، خاصة تلببك الببتي لهببا

طبيعة إباحية، تدعو إلى العنف و التمييز العنصريب أو تلك التي تمس بكرامة اإلنسان.
.تحميل الملفات )نص، صوت، صورة،...(  التي يحميها قانون الملكية
.استخدامب المراسلة الفورية
.الولوج إلى األلعاب اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنيت

كل محاولة تعديل في الضوابطب أو تجاوز لكلمة السر الخاصة بببالبرامج المعتمببدة سببيعاقب عليهببا
وفقب مقتضيات القانون الجنائي و تبعا لخطورة الواقعة.

تحتفظ المكتبة الوسائطية بالئحة المواقع التي تتم زيارتهاب بهدف التحليل اإلحصائيب و التحقق من
احترام قواعد اإلطالع،  هذه المعلومات يمكن اإلطالع عليها من قبل األشببخاص المسببؤولين عن
األمن المعلوماتيب أثنبباء التحقيببق أو في حالببة وجببودب شببكوى صببادرة عن موقببع يببدعي التعببرض

لالستعمال الغير القانوني انطالقا من حواسيب المكتبة الوسائطية.
على المكتبيين  حصر اإلبحار عبر شبكة اإلنترنيت على المواقع القانونية التي تتفق مببع األخالق

الحميدة.

   : أحكام عامة  7  المادة 



جب على المستفيدين التحلي باالحترامب التام لجميع رواد المكتبة، وكذا العاملين فيها، و المحافظةي
على التجهيزات والمجموعات الموضوعة رهن إشارتهم. كما يمنع الكتابببة على حواشببي الكتب،

التسطيرب على صفحاتها أو إلحاق أي ضرر بها. و يلتزم الرواد أيضا بما يلي:

 .التزام الهدوء داخل قاعات المطالعة

.عدم ممارسة أي نشاط مخالف للقانون

عدم استعمال أجهزة من شأنها التشويش على السير العادي للمكتبة )هواتف نقالة، جهبباز
استماع، مذياع...(.

. عدم التدخين

.عدم إدخال األكل و المشروبات

.عدم إلحاق أي ضررب بالتجهيزات الموضوعة رهن إشارة العموم

.عدم اصطحاب الحيوانات

.عدم حمل األشياء الحادة و الخطيرة

عببدم ممارسببة أي نشبباط يمكن أن يشببكل خطببرا على األشببخاص أو أن يلحببق ضببررا
بالتجهيزات.  

يجب على المستفيدين المحافظة على نظام و ترتيب الوثائقب بالرفوف.ب كما يتعين إخبببار العبباملين
بالمكتبة عن أي وثيقة يجهل موقعها داخل الرفوف. 

جميع الوثائق مزودة بنظام آلي ضد السرقة، وفيب حالة إنذار ما، فإن المستخدم المكلف بالمراقبببة
مطالب بالكشف عن محتويات حقائب القراء. وفي حالة عدم احترام القوانين المعمببول بهببا داخببل
المكتبة، يتوجب على المخالفين مغادرة المؤسسة في الحال، و في الحاالت القصوى المنع بشببكل

مؤقت أو نهائي من و لوج المؤسسة.  

يمنع ممارسة أي نوع من الدعايببة داخببل فضبباءات المكتبببة و ال يسببمح بنشببر أي الفتببة إعالنيببة
باستثناء اإلعالنات الخاصة باألنشطة الثقافية بعد الموافقة من طرف المسؤولب عن المكتبة.

تتوفر المكتبة على نظام مراقبة بالفيديو يسمح بتسجيل و تخزين المببواد المصببورة،   و في حالببة
حدوث أي سرقة أو أي إخالل أو إلحاق أي ضرر، فإن التسببجيالت سببوف ترسببل إلى المصببالح
األمنية إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إن المكتبة ال تتحمل أي مسؤولية في حالة سببرقة أو ضببياع

أغراض شخصية )حقائب، أمتعة، ثياب...( خاصة بروادب المكتبة.

.يمكن مراقبة الحقائب و األمتعة الشخصية  لمرتادي المكتبة، إذا اقتضت الضرورة ذلك 



   : تفعيل النظام الداخلي  8  المادة 

إن االنخراط بالمكتبة يستلزمب بالضرورة احترام بنود هذا النظام،و كل مخالفبببة أو إهمال متكببررب
أو سوء أدب مببع المببوظفين، أو رواد المكتبببة، يببؤدي إلى توقيببفب اإلعببارة بصببفة دائمببة أو مؤقتببة، وفيب
الحاالت القصوى، إلغاء االنخراطب و سحب البطاقة. و يلتزم العاملون بالمكتبة، تحت المسؤولية المباشببرة
للسيد المدير، بتطبيق بنود هذا النظام المنشورب بمرافق المؤسسة، و الموضببوعب رهن إشببارة الجميببع أثنبباء

تقديم طلبات االنخراط.ب

يسري مفعول هذا النظام بتاريخ المصادقة عليه من طرف محافظ مؤسسة مسجد الحسن الثللاني بالللدار
البيضاء.


