
  نظام كوبونات اإلفال
 

  سداد للمعامالت الدولية بين المكتباتالنظام 
 

  نظام كوبونات اإلفال
ل هذا النظام سداد المبالغ المطلوبة لتحقيق رغباتك المختلفة من المكتبات على المستوى سهِي

  .الدولي وذلك عن طريق استخدام كوبونات عوضاً عن المبالغ النقدية
 

  كيف يعمل هذا النظام؟
ويمثل قيمة نقدية معينة لتحويل واحد، وهو ساري  متكرر االستخدامالكوبون هو كارت بالستيك 

  .المفعول لمدة غير محددة ويمكن استخدامه عدة مرات
  

  .م من الكوبونات من اإلفالشراء كَبالمكتبات  قومت •
  :الكوبونات في قيمتين تتوفر •

  يورو ٨كوبونات كاملة وقيمتها 
  يورو ٤متها كوبونات وقيأنصاف 

الستعارة  هااستخداميمكن شجع المكتبات المانحة على قبول قيمة نقدية محددة لكل كوبون ن •
مقدور في ولكن يبقى صفحة،  ١٥واحدة أو عند تصوير عدد من الصفحات يصل إلى 

  . هذه المكتبات رفع القيمة أو تخفيضها عند الرغبة
  .التجاريةللمعامالت سيلة سداد كو الكوبونات/ تقبل المكتبات المانحة الكوبون  •
ن تسترد قيمة كوبوناتها الزائدة يتفوق حجم ما تمنحه على ما تطلبه أيمكن للمكتبات التي  •

  من المقر الرئيسي لإلفال
 

  ما هي مميزات هذا النظام؟
 هذا النظامنجح فقد ، ةهايفي الن استرداد القيمةكوبونات في البداية وإمكانية شراء الباإلضافة إلى 

  :المالية التي تظهر عند السداد من خالل المعامالت الدولية مشاكل والصعوباتفي التخلص من ال
 ال توجد رسوم بنكية سواء للمكتبة التي تطلب أو تلك التي تمنح •
 العملة على المستوى الدولي ر مالية عند تحويلئخسا ةوجد أيال ت •
 اإلدارية  مصاريفقل التفواتير، وبالتالي ال داع لعمل ليس هناك •
 استخدامها في وقت الحق إلعادةيمكن للمكتبات أن تحتفظ بالكوبونات  •
 الكوبونات" جنيت"تشجع المكتبات على توفير خدمة استعارة فعالة بين المكتبات لكي  •



  ؟تطلب الكوبونات كيف
  :من خالل مقدمة اطلب فاتورة

 )+٣١( ٧٠٣٨٣٤٨٢ رقمفاكس  -١
 voucher@ifla.org : البريد االلكتروني -٢
 :يالبريدالعنوان  -٣

 المركز الرئيسي لإلفال
  ٩٥٣١٢. ب.ص

CH الهاج ٢٥٠٩  
  هولندا

  
التي كوبونات الأنصاف ، برجاء تحديد كم الكوبونات الكاملة وإرسال طلب عند •

ة، والعنوان الذي تُرسل إليه الكوبونات مفصل ةبرجاء أن يتضمن الطلب فاتور. تريدها
 .أمكنكلّما ورقم عضوية اإلفال الخاص بك 

 .ليس هناك حد أدنى للطلبات، فيمكن أن تطلب حسب احتياجك الحقيقي •
• يورو مع كل طلب ١٢بلغ رسم معاملة يسدد ي 
 هذه أعضاء اإلفال المباشرون ال يدفعون(لغير أعضاء اإلفال % ١٥ تضاف نسبة •

 )الزيادة
 
 

 تفاصيل السداد
 يجب أن يتم السداد باليورو •
 مقدماً ضرورة سداد المبلغ المطلوب •
 )التلغرافي –الهاتفي (معلومات خاصة بالتحويل البرقي  •

 IFLA: اسم صاحب الحساب
 ١٢٩٩٣٨٤١٦: رقم الحساب

Swift (BIC) code: RABONL2U 
     IBAN: NL23 RABO 0129 9384 16  

 RABO Bank: ا�� ا����
�
  :�ان ا����

     Bezuidenhoutseweg 5 
     2594 AB THE HAGUE  

  ه���ا
  



  
 كيف يمكن أن تسترد أموالك؟

بريدياً إلى المقر الرئيسي  اإرسالهإذا ما كان لديك كوبونات أكثر مما تحتاج أو تستخدم، فيمكنك 
  .لإلفال السترداد أموالك

  ٩٥٣١٢. ب.ص
CH الهاج ٢٥٠٩  
  هولندا
  

ويتم إعادة هذه . في استرداد أموالكفيها  غبكل مرة ترعند يورو  ١٢قدره املة مع مرس سددوي
  :ككوبوناتبرجاء وضع المعلومات التالية مع . األموال من خالل تحويل برقي

  
  اسم البنك وعنوانه

  اسم الحساب
  رقم الحساب

  SWIFT (BIC)رقم 
IBAN )ألوروبا فقط(  
  
تعليقات أو تساؤالت  ةيسعدنا أن نستمع إلى أي. فالصيل أخرى في المقر الرئيسي لإلاتف تتوفر

  .لديك حول هذا النظام
  

  : يمكنك االتصال بنا عن طريق
  

 Ms Susan Schaepman  :  العنوان البريدي
IFLA Voucher Scheme 
���� ���	
  ا��
آ� ا�

  ٩٥٣١٢. ب.ص
CH الهاج ٢٥٠٩  
  هولندا

  
  +٣١ ٧٠ ٣٨٣٤٨٢٧    : الفاكس

  
  +٣١ ٧٠ ٣١٤٠٨٨٤    : ليفونتال
  

  أو  voucher@ifla.org  : البريد االلكتروني
susan.schaepman@ifla.org  

  
 

   www.IFLA.org 
 

  


