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 .0خلفية
نُوقشت مسألة احلاجة إىل نظام ترقيم دويل للكتب وجدواه ألول مرة يف املؤمتر الدويل الثالث لـ "أحباث سوق
الكتاب وتنظيم جتارة الكتب" ،الذي نُظّم يف تشرين الثاين  0555يف برلني.
وموزعي الكتب األوروبيني يف ّكرون يف استخدام احلاسوب إلدارة املبيعات
عدد من الناشرين ّ
يف ذلك الوقت ،كان ٌ
الزم ألي مادة منشورة.
ومراقبة املخزون ،وبدا واضحا أن رقم تعريف بسيط وفريد شر ٌ
ط ٌ
طُّور النظام الذي ح ّقق هذا الشرط األساسي ،والذي أصبح معروفا بـ "النظام القياسي الدويل لرتقيم الكتب
( ،")ISBNمن نظام ترقيم الكتب ق ّدمته شركة "ج .ويتكر وأبناؤه احملدودة" يف اململكة املتحدة عام ،0550
وشركة "آر .آر .باوكر" يف الواليات املتحدة سنة .0559
يف الوقت نفسه ،أنشأت اللجنة الفنية  15اخلاصة باملعلومات والتوثيق يف املنظمة الدولية للتقييس  /آيزو
( )ISOفريق عمل للبحث يف إمكانية اعتماد النظام الربيطاين على نطاق عاملي.
عُقدت ع ّدة اجتماعات يف أثناء  0559و 0555بني ممثلني من بالد أوروبية خمتلفة والواليات املتحدة ،وجرى
توزيع تقرير على كل الدول األعضاء يف منظمة آيزو (.)ISO
نتيجة لتلك االجتماعات ،اعتُمد النظام القياسي الدويل لرتقيم الكتب ( )ISBNكمقياس آيزو  30191يف
 ،0501واستُعيض عن الطبعة الثانية ( )0509من هذا املقياس بالطبعة الثالثة سنة .0553

إن اهلدف من املقياس العاملي هو تنسيق وتنظيم االستخدام العاملي لألرقام القياسية الدولية للكتب ()ISBN؛
لتعرف على حنو فريد منشورا واحدا أو نسخة من منشور أصدرها ناشر حمدد بشكل معني.
ّ
عُ ّدل املقياس األصلي حني بدأت كتب ومواد مشاهبة تظهر بأشكال جديدة ،والنظام مستخدم اليوم يف أكثر من
 051بلدا.
مسودة لنسختها الرابعة ،فزادت طول  ISBNمن
يف عام ُ ،3110ك ّونت جمموعة عمل لتعديل املواصفة ووضع ّ
املكونة من  2أرقام اليت ق ّدمتها منظمة املقاييس الدولية (( )GS1نظام
 01أرقام إىل  02رقما ،بإضافة البادئة ّ
املوحد سابقا) ،مما زاد من سعة ترقيم النظام وجعله متوافقا متاما مع رقم
الرتقيم األورويب-العاملي وجملس الرتميز ّ
الصنف التجاري العاملي من منظمة املقاييس الدولية ( GS1 GTIN-13انظر قسم  .)00حددت النسخة
اجلديدة من املقياس أيضا البيانات الوصفية اليت ينبغي تقدميها عند تعيني رقم  ،ISBNوطورت القواعد إلدارة
النظام والتح ّكم به ،وحددت سلطة التسجيل هلذا املقياس.
يشرح هذا الدليل عمل النظام واخلطوات الضرورية للتوثق من ختصيص  ISBNعلى حنو صحيح ،وتقدمي إرشاد
خاص عن تطبيق  ISBNعلى املنشورات الرقمية.
مالحظة :في بعض الدول العربية ،تُرجم إسم "النظام القياسي الدولي لترقيم الكتب" الى "نظام الرقم
الدولي الموحد للكتاب" وللتصغير يعرف ب"ردمك" .غير أن اإلسم الرسمي الصحيح هو "النظام القياسي
الدولي لترقيم الكتب" ،مما يجعل تصغير اإلسم صعب اللفظ! لهذا السبب ،يستخدم هذا الدليل اإلسم
المصغر  ISBNباألحرف الالتينية بدال من "ردمك".

 1ميكن احلصول عليه من منظمات تقييس حملية.
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 .1فوائد نظام ISBN
معرف عاملي فريد للمنشورات الكتابية معرتف به يف أكثر من  051بلدا  ،وخيصص رقما بدال من
ّ ISBN
التعامل مع بيانات طويلة تصف املؤلفات ،ما يوفر الوقت وتكاليف املوظفني وخي ّفف من أخطاء النسخ.
 يسمح االستخدام الصحيح لـرقم  ISBNبالتمييز الواضح بني أشكال إنتاج ونسخ خمتلفة من كتاب ،سواء
كانت مطبوعة أم رقمية ،ويضمن أن يتلقى الزبائن النسخة اليت يطلبوهنا.
يسهل رقم  ISBNمجع فهارس جتارة الكتب وقواعد بيانات املراجع وحتديثها ،مثل دليل الكتب اليت هي
ّ 
قيد الطباعة ،باإلضافة إىل إمكانية العثور على معلومات عن كتب متوافرة بسهولة.
وفعالة.
 يُستخدم رقم  ISBNغالبا يف طلب الكتب وتوزيعها؛ فهذه طريقة سريعة ّ
 يُقرأ رقم  ISBNآليا على شكل باركود من  02رقما ،وهذا يوفّر السرعة وتفادي األخطاء.
 رقم  ISBNضروري إلدارة أنظمة نقاط البيع اإللكرتونية يف متاجر الكتب.
 تعتمد العديد من أنظمة النشر وسالسل التوريد يف عملها على .ISBN
 ميكن جتميع بيانات املبيعات باستخدام  ،ISBNويسمح هذا مبراقبة درجة جناح أشكال إنتاج ونسخ خمتلفة
من منشورات ،إضافة إىل إجراء مقارنات بني موضوعات خمتلفة ودور نشر خمتلفة أيضا.
الرسامني بتلقي
 يعتمد حق اإلعارة الوطين يف بعض الدول على  .ISBNتسمح مثل هذه الربامج للمؤلفني و ّ
دفعات نقدية تتناسب مع عدد مرات إعارة كتبهم من املكتبات العامة.
 .1وظيفة  ISBNومجاله
ُّ
عرفا قصريا
يعد النظام القياسي الدويل لرتقيم الكتب ،املعمول به يف أكثر من  051دولة يف أرجاء العاملُ ،م ّ
وواضحا ميكن قراءته آليا .يرمز  ISBNإىل منشور كتايب على حنو فريد ،ومن ََثّ ينبغي أن يكون مرتبطا به من
مراحل اإلنتاج الباكرة .إن رقم  ISBNأداة أساسية يف اإلنتاج ،والتوزيع ،وحتليل املبيعات ،وأنظمة ختزين البيانات
الببليوجرافية املستعملة يف جتارة الكتب ،ويعد أيضا فائق األمهية يف إدارة املعلومات املكتبية.
معني آخر حني يكون املنتَج مالئما له (مثل مصادر مستمرة ومصادر
ومع ذلك ،جيب استخدام نظام ترقيم ّ
مدجمة جارية التحديث مؤهلة لـلرقم التسلسلي القياسي الدويل  ،ISSN -وموسيقى مطبوعة مؤهلة للرقم
املعرفات باإلضافة إىل  ISBNإن كان
القياسي الدويل للموسيقى  ، ،)ISMN -وينبغي استعمال مثل تلك ّ
املعرفات يف القسم .03
ذلك مناسبا .هناك معلومات إضافية عن أشكال أخرى من ّ
ُختصص أرقام  ISBNملنشورات كتابية ،ومنها منتجات ذات صلة مثل منشورات متوفّرة كمجموعات أو
مسلسالت كاملة متاحة للعامة ،سواء كانت تلك املنشورات واملنتجات ذات الصلة متوفّرة جمانا أم للشراء .إضافة
إىل هذا ،ميكن إستخدم  ISBNلتعريف أقسام خاصة (مثل فصول) من منشورات كتابية أو نسخ أو مقاالت
من مصادر مستمرة متوفّرة على حنو منفصل .عندما يصبح منشور مؤهال للحصول على  ،ISBNتنتفي أمهية
وزع؛ ومع ذلك ينبغي تعريف كل شكل من املنشور على حنو منفصل.
الشكل املادي الذي يُوثّق به احملتوى ويُ ّ
أمثلة على أشكال منشورات كتب جيب استخدام  ISBNمعها:
 كتب وكتيّبات مطبوعة
 منشورات بريل
 منشورات ال ينوي ناشرها حتديثها بانتظام أو تستمر إىل ٍ
أجل غري حمدد
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مقاالت فردية 2أو نسخ خاصة من مصدر مستمر (لكن ليس املصدر املستمر كلّه)
خرائط
أفالم وفيديو ووسائل عرض تعليمية /تربوية
كتب صوتية على أشرطة ،أو أقراص مدجمة  ،CDأو أقراص فيديو رقمية ( DVDكتب ناطقة)
منشورات إلكرتونية على وسائل مادية مقروءة آليا (مثل شرائط ،وأقراص مرنة  ،diskettesوأقراص
مدجمة  ،)CD-ROMأو على اإلنرتنت (متوفرة للتنزيل او للمشاهدة الفورية )streaming
نسخ رقمية من منشورات كتابية مطبوعة
منشورات وسائط ختزين جمهرية microform
برجميات تعليمية أو تربوية
متنوعة (حيث يكون العنصر األساسي هو النص)
منشورات وسائط ّ

بعض األمثلة على أنواع املواد اليت ينبغي أن ال يُخصص  ISBNهلا:














موارد مستمرة 3تعا ََل بكاملها على أهنا كينونات ببليوغرافية (اإلصدارات الفردية قد تكون مؤهلة للحصول
على )ISBN
4
جمردة أخرى ذات حمتوى فكري أو فين
جمردة  ،مثل أعمال ّ
نصية وإصدارات ّ
كينونات ّ
مواد مطبوعة قصرية األمد ،مثل اإلعالنات وأشياء من هذا القبيل
موسيقى مطبوعة
مطبوعات ونشرات فنّية من دون صفحة عنوان ونص
وثائق شخصية (مثل سرية ذاتية إلكرتونية أو ملف شخصي)
بطاقات معايدة
تسجيالت صوتية موسيقية
برجميات هدفها غري تعليمي أو تربوي
إعالنات مبوبة إلكرتونية
بريد إلكرتوين ومراسالت إلكرتونية
ألعاب

عندما يتوفّر ُمنتج مؤهل مرفقا مبادة ثانوية ال ميكن أن حتصل بنفسها على  ،ISBNينبغي استخدام ISBN
لتعريف املواد يف املرّكب ككل ،و ISBNآخر لتعريف املنتج املؤهل إن كان متوافرا أيضا على حنو منفصل .على
كل حال ،نظرا إىل أنه خارج نطاق  ، ISBNينبغي عدم استخدام النظام القياسي الدويل لرتقيم الكتب لتعريف
املنتج الثانوي إن أصبح متوافرا أيضا على حنو منفصل.
املعرفات ،مثل "الرقم التسلسلي القياسي الدويل  "ISSNو"الرقم القياسي الدويل للموسيقى
حت ّدد بعض ّ
معرفات أخرى ،مثل "رقم الصنف
 ،"ISMNقواعد دقيقة لنطاق املواد املؤهلة للحصول عليها ،يف حني إن ّ
التجاري العاملي  "GTIN-13للمواد التجارية ،قد تُستخدم يف جماالت إنتاج واسعة النطاق.
 2عندما يق ّدم ناشر مقاالت فردية على حنو منفصل ،تصبح منشور ٍ
ات كتابية وجيب منحها  .ISBNال ينطبق هذا يف حال نسخ طبعات جديدة
ٌ
ملؤلفات سابقة أو طبعة ّأولية يطلبها مؤلف (مؤلفو) املقالة هبدف توزيعها بنفسه.
ُ 3م َؤلَّف يُنشر مبرور الوقت من دون هناية حمددة سابقا .يصدر مثل هذا املنشور يف أجزاء متتابعة أو متكاملة ،وهلا عادة دالالت رقمية و/أو زمنية .من
األمثلة املسلسالت كالصحف ،والدوريات ،واجملالت ...إ  ،ومصادر مدجمة جارية التحديث مثل منشورات أوراق متناثرة ومواقع إلكرتونية حم ّدثة.
4
جمردا ال يناسب .ISBN
مثال ،كل منتج منفصل من رواية الشيخ والبحر مؤهل للحصول على  ،ISBNلكن الرواية نفسها بوصفها عمال نصيا ّ
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أصبح  ISBNاآلن متوافقا متاما مع رقم الصنف التجاري العاملي ،ما جيعله مناسبا لتجار التجزئة الراغبني يف بيع
منتجات ذات صلة ،اليت ال تعد مؤهلة لـ ISBNوتستخدم رقم الصنف التجاري العاملي بدال من ذلك ،من
دون االضطرار إىل تعديل أنظمتهم.
للمزيد من املعلومات ،مبا فيها توضيح أهلية نوع معني من املنتجات ،الرجاء االتصال بوكالة تسجيل ISBN
ومعرفات
املعرفات وقابليتها للتطبيق ،انظر القسم ّ ISBN :01
احمللية .من أجل معلومات عن أنو ٍاع أخرى من ّ
أخرى.
 .4بُنية ISBN

تتكون من  02رقما ،تضم
منذ  0كانون الثاين  ،3110تقدم وكاالت  ISBNالوطنية أرقاما قياسية دولية ّ
العناصر اآلتية:






عنصر البادئة
عنصر جمموعة التسجيل
املسجل
عنصر ّ
عنصر النشر
رقم الفحص

عند طباعة رقم الـ ،ISBNتسبقه دائما حروف "."ISBN
ملحوظة  :يف دول ال تستخدم األجبدية الالتينية ،ميكن استخدام اختصار من حروف اللغة احمللية إضافة إىل
احلروف الالتينية "."ISBN
يُقسم رقم  ISBNإىل مخسة عناصر ،ثالثة منها متغرية الطول ،يف حني إن أول وآخر عنصر ثابتا الطول .جيب
فصل العناصر عن بعضها بوضوح باستخدام واصلة (خطوط قصرية) أو فراغات عند عرضها بشكل ميكن
لإلنسان قراءته:
ISBN 978-0-571-08989-5
أو
ISBN 509 1 900 19595 9
ملحوظة  :ال ينطوي استخدام اخلطوط القصرية أو الفراغات على أي أمهية معجمية ،وهي جمرد طريقة جلعل القراءة
أسهل.
املسجل ،وعنصر
خيتلف عدد أرقام العناصر الثاين والثالث والرابع يف ( ISBNعنصر جمموعة التسجيل ،وعنصر ّ
املسجل.
املسجل مبُنتج النشر املتوقع جملموعة التسجيل أو
النشر) .يتعلق طول عنصر جمموعة التسجيل وعنصر
ّ
ّ
املسجل (أو كالمها) سيكون عددا كبريا من
يدل قصر تلك العناصر على أن ُمنتَج جمموعة التسجيل أو
ِّ
املنشورات.
 1.0عنصر البادئة

أول عنصر يف  ISBNهو عدد من ثالثة أرقام تق ّدمه منظمة املقاييس الدولية ( ،)GS1املعروفة سابقا باسم
نظام الرتقيم األورويب-العاملي ( .)EAN Internationalالبادئتان اللتان ق ّدمتهما سابقا منظمة املقاييس
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الدولية مها  509و ،505لكن رمبا نرى بادئة أخرى يف املستقبل إذا برزت حاجة إىل ضمان سعة متواصلة يف
نظام .ISBN
مثال509 :
 1.3عنصر مجموعة التسجيل
يدل العنصر الثاين من  ISBNعلى الدولة ،أو اإلقليم اجلغرايف ،أو املنطقة اللغوية املشاركة يف النظام القياسي
الدويل لرتقيم الكتب .تأيت بعض عناصر نظام  ISBNمن مناطق لغوية (مثال :رقم جمموعة التسجيل = 2
جمموعة اللغة األملانية ضمن عنصر بادئة  ،)509يف حني تأيت أخرى من وحدات إقليمية (مثال :رقم جمموعة
التسجيل  = 593جنويب احمليط اهلادي ضمن عنصر بادئة  .)509خيتلف طول هذا العنصر لكنه قد يصل إىل
 9أرقام.
ختصص وكالة  ISBNالدولية عناصر جمموعة التسجيل.
ّ
مثال509-1 :

الم َس ِّجل
 1.2عنصر ُ

حي ّدد العنصر الثالث من  ISBNناشرا معينا أو دمغة ناشر خاصة ضمن جمموعة تسجيل .يتعلق طول هذا
العنصر مباشرة باإلنتاج املتوقع للناشر ،وقد يصل إىل  0أرقام .حيصل الناشرون الذين يُتوقع أن يكون إنتاجهم من
املسجل والعكس بالعكس.
العناوين أكرب على أقصر عناصر ِّ
سجل يريد اإللتحاق بالنظام طلب لوكالة جمموعة  ISBNاملسؤولة عن إدارة نظام  ISBNيف البلد ،أو
يقدم ُم ِّ
مسجل فريد خمصص له .عند استنفاد حصة
اإلقليم ،أو اجملموعة الغوية الذي ينتمي اليها ليحصل على عنصر ِّ
سجل إضايف يوفّر حصصا أخرى من أرقام
سجلها ،ميكن أن حيصل على عنصر ُم ِّ
أرقام  ISBNاخلاصة بعنصر ُم ّ
.ISBN
مثال509-1-00 :
 1.1عنصر النشر
عرف العنصر الرابع من  ISBNنسخة حم ّددة من منشور لناشر معني .يتعلق طول هذا العنصر على حنو مباشر
يُ ِّ
باملنتَج املتوقع من الناشر احملدد ،وقد يصل إىل  5أرقامُ .ختصص عناصر نشر أطول للناشرين الذين يُتوقع أن
يكون إنتاجهم من العناوين أكرب والعكس بالعكس ،ولضمان الطول الصحيح لـ ُ ،ISBNمتثّل األرقام اليت مل
ُحتدد بعد بأصفار.
مثال509-1-00-111333 :
 1.9رقم الفحص
العنصر اخلامس من  ISBNهو رقم الفحص ،الذي ُحيسب باستخدام خوارزمية املعامل ( .01انظر امللحق 0
ملعرفة طريقة احلساب ،أو اتصل بوكالة  ISBNاحمللية للحصول على نصيحة).
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 .5تطبيق ISBN
 9.0عام
ينبغي ختصيص  ISBNمنفصل لكل منشور كتايب منفصل أو نسخة أو شكل من منشور كتايب يصدره الناشر.
جيب حتديد  ISBNمنفصل لكل نسخة لغوية خمتلفة من منشور كتايب.
 9.3تغييرات على منشورات
ينبغي ختصيص  ISBNمنفصل إذا طرأت أي تغيريات جوهرية على جزء أو أجزاء من منشور .وينبغي ختصيص
 ISBNمنفصل  ISBNإذا حدث تغيري على العنوان و/أو العنوان الفرعي ملنشور .إن تغيري تصميم غالف
منشور كتاب أو لونه أو سعره ال يتطلب  ISBNمنفصلَ ،ث إن إجراء تغيريات طفيفة على نسخة (مثال:
تصحيح أخطاء مطبعية) ال يستلزم  ISBNمنفصل.
المنتج
 9.2إعادة طباعة نسخة طبق األصل من ُ

جيب ختصيص  ISBNمنفصل لطبعة جديدة مصورة طبق األصل ينتجها ناشر آخر أو يعاد نشرها حتت دمغة
ناشر خمتلف .ينبغي ختصيص  ISBNمنفصل أيضا إن ق ّدم الناشر نفسه املنتَج عينه حتت اسم خمتلف .إذا
خيصص املنتَج اجلديد رقم
حولت جهة ما ،غري الناشر األصلي ،كتابا إىل الشكل الرقمي (مثال :مكتبة) ،جيب أن َّ
ّ
 ISBNمنفصل للنسخة الرقمية إن أراد جعلها متوافرة للعامة (بعكس احتفاظه هبا هبدف وضعها يف األرشيف
فقط على سبيل املثال).
 9.1منشورات بأشكال إنتاجية مختلفة
تتطلّب أشكال إنتاجية خمتلفة من منشور (مثال :نسخة قاسية الغالف ،كتاب ورقي الغالف ،كتاب بريل ،كتاب
صويت ،منشور إلكرتوين على اإلنرتنت) أرقام  ISBNمنفصلة .عندما تتوافر منشورات إلكرتونية بأشكال خمتلفة،
ينبغي ختصيص  ISBNفريد لكل شكل على حده( .انظر القسم  5.2ملزيد من املعلومات بشأن التعامل مع
أشكال ملفات الكتب اإللكرتونية).
 9.9منشورات أوراق متناثرة (ال يضمها كتاب)

ينبغي ختصيص  ISBNملنشور حمدود من أوراق متناثرة – أي :منشور أوراق متناثرة ال يستمر إىل ٍ
أمد غري حمدد.
جيب عدم تخصيص  ISBNملنشور أوراق متناثرة ُحيدَّث باستمرار (مصدر مدمج) أو ألقسام فردية حم ّدثة باستمرار.
 9.5منشورات متعددة المجلّدات
يتكون منشور من أكثر من جملّد واحد ،ويف هذه احلال ينبغي ختصيص  ISBNللمجموعة كلها .عندما
قد ّ
تتوافر جملّدات فردية من اجملموعة على حنو منفصل ،جيب ختصيص  ISBNفريد لتعريف كل إصدار منها .على
كل حال ،جيب أن يضم قفا صفحة العنوان (أو موقع مماثل يف نسخة غري مطبوعة) بوضوح رقم ISBN
اجملموعة كلها ،إضافة إىل  ISBNذلك اجمللّد حتديدا.
إذا مل يكن املنشور املتعدد اجمللّدات يتوافر إال كمجموعة كاملة فقط ،يُنصح بتخصيص  ISBNمنفصل لكل
وسيسهل فعل هذا مراحل خمتلفة من عملية التعامل مع املنتَج ،منها إدارة الشحنات حني ال تكون
جملد بعينه،
ّ
كل اجمللّدات قد نُشرت أو ُوّزعت يف الوقت نفسه ،وتوريد جملّدات بديلة يف حال وجود نسخ متضررة.
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 9.0كتب منشورة سابقا
يُطلب من الناشر ترقيم كل املنشورات القدمية ونشر رقم  ISBNيف أي كتالوجات ينتجها سواء كانت مطبوعة
أو إلكرتونية .جيب أن يظهر رقم  ISBNأيضا يف أول نسخة متوفرة أعيد طباعتها من عنوان منشور سابقا.
 9.9منشورات تعاونية
ُخيصص عادة ملنشور يصدر يف طبعة مشرتكة مع ناشرين آخرين رقم  ISBNمن الناشر (الناشرين) املسؤول عن
كل منها يف صفحة
لكل من هؤالء الناشرين استخدام  ISBNخاص به وعرض ٍّ
التوزيع .على كل حال ،يُسمح ٍّ
حقوق الطباعة والنشر .يف مثل تلك احلاالت يُعرض  ISBNواحد فقط على أنه باركود املنشور.
 9.5منشورات يبيعها أو يوّزعها وكالء

(يف األسفل" ،ب" و"ث" ينطبقان فقط على دول مل تشرتك يف النظام بعد).
أ.

ب.


ت.


ث.


كما ينص نظام  ،ISBNحتظى نسخة حمددة من إنتاج ناشر معني بـرقم  ISBNواحد فقط ،وينبغي
احملافظة عليه بغض النظر عن مكان توزيع املنشور وبيعه أو اجلهة اليت تقوم هبذا.
املوزع الوحيد أو الوكيل الوحيد بتخصيص  ISBNملنشور يستورده من منطقة ال تعتمد
ميكن أن يقوم ّ
النظام القياسي الدويل لرتقيم الكتب وليس فيها أرقام  ISBNخمصصة هلا.
موزع وحيد أو وكيل وحيد ،واستُعيض فيها عن صفحة عنوان الناشر
ينبغي أن ُمتنح منشورات يستوردها ّ
املوزع أو
املوزع أو الوكيل الوحيد ،رقم  ISBNجديد من ّ
األصلي بصفحة عنوان جديده حتمل دمغة ّ
الوكيل الوحيد ،وجيب أيضا عرض رقم  ISBNالناشر األصلي.
ميكن ختصيص  ISBNملنشور يستورده ع ّدة موزعني من منطقة ال تعتمد نظام  ISBNوليس فيها
املوزعني.
أرقام  ISBNخمصصة هلا قبل وكالة جمموعة التسجيل املسؤولة عن هؤالء ّ

 9.01استحواذ ناشر على آخر
املسجل
ميكن لناشر إستحوذ على دار نشر أخرى أن يستمر يف استخدام أرقام  ISBNالباقية من عنصر
ِّ
املخصص للدار األصلية .ينبغي إعالم وكالة  ISBNالوطنية املسؤولة عن عنصر املس ِّجل ذاك عن التغيري الذي
طرأ على ملكية ذلك العنصر.
 9.00االستحواذ على مخزون وحقوق كاملة في النشر
ميكن أن يستمر ناشر إستحوذ على خمزون وحقوق كاملة ملنشور (أو منشورات) يف استخدام أرقام ISBN
صت لذلك للناشر األصلي واليت مل تستعمل بعد إىل أن تعيد الشركة اجلديدة طباعة املنشور أو إصداره حتت
ُخ ِّ
صَ
مسجل  ISBNاخلاص هبا.
عنصر ِّ
 9.03ناشرون لديهم أكثر من مكان واحد للنشر
مسجلة معا يف دمغة منشور ختصيص  ISBNواحد فقط لذلك
جيب على الناشر الذي يعمل من ع ّدة أماكن ّ
املنشور.
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مسجل لكل مكتب أو
ميكن لناشر يعمل من مكاتب منفصلة أو فروع يف أماكن خمتلفة أن حيصل على عنصر ِّ
فرع .ولكن ينبغي أن حيصل كل منشور على  ISBNواحد فقط من املكتب أو الفرع املسؤول عن نشره.
 9.02سجل  ISBNوبيانات وصفية مرافقة
تقع املسؤولية على الناشرين يف إبالغ وكالة جمموعتهم ،أو املنظمة املكلّفة حبفظ تسجيل املنشورات ،عن أرقام
ال ISBNاليت ستُخصص ملنشورات قادمة .ينبغي أن تتضمن املعلومات بعض عناصر البيانات الوصفية ،وأن
تكون متوافقة مع مواصفات  ONIXللمعلومات اخلاصة مبنتجات الكتب واليت حتافظ عليها اجملموعة الدولية
لتطوير معايري التجارة اإللكرتونية يف قطاعي الكتب والسالسل ( )EDItEURومنظمات زميلة:
عنصر المعلومة

تعليقات

ISBN

على شكل  ISBNمن  02رقما ،من دون ><ProductIdentifier
فراغات أو خطوط فاصلة

شكل املنتج

عنصر (عناصر) ONIX 1

ترميز يشري إىل طريقة اإلنتاج و/أو شكل املنتج

><ProductComposition
><ProductForm
><ProductFormDetail
><ProductPart

على الرغم من عدم ذكرها صراحة يف دليل ><Measure
مستخدمي  ،ISBNإال أن قياسات مادية ميكن أن

تفرّق أيضا بني منتَجني ماديني بالشكل والغالف
نفسه.

على حنو مشابه ،وفيما خيص املنتجات الرقمية ،قد ><ProductFormFeature

تفرّق بني شروط ترخيص خمتلفة (قيود استخدام) أو ><EpubTechnicalProtection

نظم تشغيل بني منتجني متطابقني.

العنوان

><EpubUsageConstraint

عنوان املنشور ،إضافة إىل العنوان الفرعي أو عناصر مرّكب ><TitleDetail
عنوان أخرى حني تكون موجودة

السلسلة

عنوان السلسلة وتعدادها يف حال وجودها

مرّكب ><Collection

مشارك

رمز (رموز) دور املشارك واسم (أمساء) املشاركني

مرّكب ><Contributor

نسخة

رقم النسخة (للنسخ بعد األوىل) ،ونوعها ،وبيان ><EditionTypeCode
عنها
><EditionNumber

[معرف االسم العاملي القياسي ( )ISNIاختياري]
ّ

><EditionStatement
لغة (لغات) النص

مرّكب ><Language

استخدام الرموز اللغوية آيزو 639-2/B
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مرّكب ><Imprint

دمغة الناشر

العالمة التجارية اليت يصدر املنشور مبوجبها

ناشر

الشخص أو املنظمة اليت متتلك دمغة الناشر يف وقت مرّكب ><Publisher
النشر
[معرف االسم العاملي القياسي ( )ISNIاختياري]
ّ

[معرف االسم العاملي القياسي ( )ISNIاختياري]
ّ

للمنتجات الرقمية ،يؤخذ باحلسبان أيضا احتمال
قيام وسيط بتخصيص  ISBNهلا إذا مل يكن
الناشر قد فعل ذلك

… <RecordSourceعناصر

بلد النشر

استخدام رموز الدول آيزو 3166-1

><CountryOfPublication

تاريخ النشر

تاريخ أول نسخة نُشرت مبوجب رقم  ISBNهذا .مرّكب ><PublishingDate
يف شكل آيزو ( 9510سنة-شهر-يوم)
[يستخدم بروتوكول النشر شكال يستند إىل آيزو
9510؛ سنة-شهر-يوم]

 ISBNرقم املنشور  ISBNاملنشور األصلي الذي يعد هذا املنشور مرّكب ><RelatedProduct
جزءا منه عند االقتضاء
األُم
مرّكب ><RelatedWork

يُستخدم حني يُسجّل  ISBNلفصل أو جزء –
انظر الصفحة 5

ملحوظة :يف بعض احلاالت ،يَستخدم  ONIXللكتب يف عرض جمموعة بيانات  ISBNالوصفية مرّكبا
يعطي الفكرة ألول وهلة أن إستعمال عنصر بيانات بسيط قد يفي بالغرض ،أو يستعمل قيمة مش ّفرة ال تسمح
إال برمز صحيح واحد فقط .تضمن هذه الطريقة أن بيانات  ISBNالوصفية جيري حتديدها يف رسالة
 ONIXلتسجيل ال ISBNكمجموعة فرعية حقيقية لنص  ONIXللكتب احلايل (.)2.1 ONIX
ميكن لوكالة  ISBNالدولية أن تق ّدم خمطط ( XMLلغة الرقْم القابلة لالمتداد) عند الطلب.
جيب أن تكون قواعد البيانات اليت تربط رقم  ISBNببياناته الوصفية (مثل جداول كتب منشورة ،قائمة
باملؤلفات الوطنية) متوفرة ،وجيري حتديثها باستمرار .يف احلاالت اليت ال تق ّدم فيها وكاالت تسجيل ISBN
خدمات تسجيل مؤلفات ،تكون مسؤولة برغم ذلك عن إقامة صالت مبق ّدمي خدمة مناسبني لضمان احلصول
على مثل تلك اخلدمات .قد تفرض وكاالت تسجيل ال ISBNوناشرو البيانات الببليوغرافية رمسا للحصول على
هذه املعلومات.
 9.01ال يمكن استخدام  ISBNمجددا أبدا
صص  ISBNملنشور كتايب ،ال ميكن استخدامه مرة أخرى لتعريف منشور آخر أبدا ،حىت إذا اكتُشف
عندما ُخي ّ
املسجل الذي يكتشف أن رقم  ISBNقد ُخصص
أن رقم  ISBNاألصلي قد ُخصص خطأ .جيب على
ّ
على حنو غري صحيح أن يشطب ذلك الرقم من قائمة األرقام املستخدمة ،وأن يق ّدم تقريرا بـه إىل الوكالة املعنية.
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 ISBN .6منشورات إلكترونية وبرمجيات تعليمية/تربوية
 ISBN 5.0منشورات إلكترونية مؤهلة
عندما يتوفّر منشور إلكرتونيا (مثال :كتاب إلكرتوين ،تطبيقات الكتب اإللكرتونية ،قرص مدمج ،أو منشور متوافر
على اإلنرتنت) ،يصبح مؤهال للحصول على  ISBNإذا كان يضم نصا ومتوفّرا للجمهور ،وال نية جلعل املنشور
مصدرا مستمرا .قد تضم مثل تلك املنشورات صورا وأصواتا أيضا.
ينبغي أال يُخصّص رقم  ISBNلألنواع اآلتية من املنشورات اإللكرتونية:
 منشورات ختضع لتحديثات مستمرة ،وميكن احلصول على هذه التغيريات فورا تقريبا ،مثل قواعد بيانات
إلكرتونية
 مواقع إلكرتونية
 مواد دعائية أو إعالنية
 لوحات إعالنات
 رسائل إلكرتونية ومراسالت إلكرتونية أخرى
 حمركات حبث
 ألعاب
 وثائق شخصية (مثل سرية ذاتية إلكرتونية أو ملف شخصي)
 جداول أعمال إلكرتونية/مف ّكرات
 ISBN 5.3منتجات برمجية مؤهلة
ميكن استخدام  ISBNلتعريف منتج برجمي حمدد خمصص ألغراض تعليمة و/أو تربوية ،مثل منتج تدريب
حاسويب ،مع األخذ باحلسبان أنه ال ميكن تعديله وال يتطلّب إدخال بيانات من أجل تشغيله.
ال ميكن ختصيص  ISBNلكل املنتجات الربجمية األخرى (مثال :ألعاب احلاسوب).
 5.2مبادئ تطبيق  ISBNعلى منشورات إلكترونية ومنتجات برمجية مؤهلة
حتتاج منشورات إىل أرقام  ISBNمنفصلة إذا أراد أي شخص يف سلسلة التوريد تعريفها على حنو منفصل.
معرف منشورات كتبية (كتب) ومنتجات ذات صلة متوفرة للجمهور .جيب عدم استخدام ISBN
ّ ISBN
ومنضدين أو مق ّدمي خدمات إنتاج كتب إلكرتونية ،وينبغي أيضا عدم
لتعريف ملفات جيري تداوهلا بني ناشرين ّ
نصية (حمتوى).
جمردة مثل أعمال ّ
استعماله لتعريف كينونات ّ
من املهم أيضا التمييز بني حالة "منتجات" خمتلفة تستحق دائما  ISBNمنفصل ،وحالة تتداخل فيها إدارة
احلقوق الرقمية أو حقوق استخدام خمتلفة للمنتَج يف حلظة انتقاله بني البائع والزبون .قد ال يكون هذا التمييز
واضحا جدا ،ومن املهم أن نتذكر أن أرقام  ISBNمنفصلة ضرورية لتفادي الغموض يف سلسلة التوريد اليت
تتضمن منتجات متعددة وأطراف ع ّدة.
جيب أن يعرف املستخدمون النهائيون( ،أ) إن كان ممكنا تشغيل الكتاب اإللكرتوين الذي يشرتونه على
أجهزهتم أو براجمهم( ،ب) ما ميكن أن يفعلوه به (مثال :نسخ ،طباعة ،إعارة ،حتويل نص إىل كالم ...إ ).
عرف هذا عادة مبزيج من شكل امللف وبرنامج يدعى إدارة احلقوق الرقمية ( )DRMيتح ّكم ،بوسائل تقنية،
يُ َّ
تسهل أرقام  ISBNمنفصلة إدارة تلك املعلومات ونشرها واكتشافها ،إضافة إىل
باستخدام الكتاب اإللكرتوينّ .
تقدمي نسخة مالئمة من كتاب إلكرتوين ما.
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 عندما يتوفر كتاب إلكرتوين حمدد بأشكال ملفات خمتلفة ،جيب أن ُخيصص رقم  ISBNلكل شكل خمتلف
يُنشر ويتوفر على حنو منفصل.

ملحوظة :شكل ملف يعين طريقة خاصة لرتميز املعلومات اليت جيري ختزينها يف ملف رقمي .يف حال الكتب
اإللكرتونية ،شكل امللف مزيج من شكل امللف األساسي (مثل نشر إلكرتوين  ،EPUBوب-د-ف
 ،PDF.إ ) ،وبرنامج إدارة احلقوق الرقمية (مثل إيه-سي-إس 1-من أدويب Adobe's ACS4
وفريبلي من أبل .)Apple's Fairplay

 عند استخدام برنامج إدارة حقوق رقمية خاص لربط نسخة بربنامج أو جهاز حمدد ،ينبغي استخدام
 ISBNمنفصل لكل نسخة على حدة.
املوزع الوحيد لكتب إلكرتونية بشكل ميلكه ال ميكن
 عندما يقوم تاجر جتزئة بتقدمي منشورات رقمية ويكون ّ
شراؤها إال عرب موقعه اإللكرتوين (مثال كيندل من أمازون  ،Amazon Kindleآي-بوكس من أبل
املوزع ال يطلب أرقام  ،ISBNال يكون ضروريا ختصيص  ISBNلتلك
 ،)Apple i-booksوذلك ّ
النسخ ،برغم أنه قد يكون مفيدا فعل هذا لتتبّع املبيعات أو جدولة املنشورات يف قواعد بيانات طرف ثالث
خاصة بكتب إلكرتونية متوفرة .إذا جرى ختصيص أرقام  ISBNينبغي أن تكون خاصة لكل شكل نسخة.
حتول مكتبة أو منظمة أخرى كتابا إىل شكل رقمي يف ظروف معينة.
 ميكن ختصيص  ISBNجديد حني ِّ
إذا أصبحت النسخة اإللكرتونية متوفرة للجمهور ،ينبغي تعريفها بوصفها منتجا جديدا باستخدام ISBN
منفصل ،بغض النظر عن وجود تكلفة للوصول إىل النسخة اإللكرتونية أم ال.
 عندما يتوفر منشور يف سلسلة توريد مع أكثر من نوع واحد حمدد من إدارة احلقوق الرقمية ،سواءٌ ق ّدمها
كل من تلك املنتجات الفريدة بـرقم ISBN
عرف ٌّ
الناشر األصلي أو بائع الحقا يف السلسلة ،ينبغي أن تُ ّ
خاص هبا.

مثال  :0ناشر ينتج نسخيت  EPUBمن الكتاب نفسه ،لكل منهما إدارة حقوق رقمية خمتلفةَ ،ث
يوزعهما عرب سلسلة التوريد ،ووسطاء خمتلفني .ينبغي ختصيص  ISBNمنفصل لكلٍّ من نسخيت
ّ
إدارة احلقوق الرقمية املختلفتني من املنتج.
ويوزعه إىل بائع يطبّق نوعني خمتلفني من إدارة احلقوق
مثال  :3ناشر ينتج ملفا بشكل ّ EPUB
الرقمية والنشر اإللكرتوين فيجعل النسختني متوفرتني على حنو منفصل ،على أهنما منتجني متمايزين.
جيب ختصيص  ISBNلكل نسخة إدارة حقوق رقمية حمدّدة من املنتج (ميكن أن جيري ختصيص
 ISBNمن الناشر ،أو البائع إن مل يفعل الناشر هذا).
يعدل وفقا للطلب نوع إدارة احلقوق
مثال  :2يقدم بائع إىل اجلمهور إمكانية شراء كتاب إلكرتوين وأن ِّ
الرقمية املطبّق .يف هذه احلال ،تُطبّق إدارة احلقوق الرقمية عند مستوى التعامل التجاري ،وال حاجة إىل
ختصيص  ISBNمنفصل؛ ألنه ال يوجد غموض يف العالقة بني البائع والشاري.
 إذا توافر منشور حبقوق استعمال خمتلفة (مثال :تعديل إعدادات االستخدام ليُسمح بالطباعة يف إحداها من
دون األخرى) ،ينبغي ختصيص  ISBNفريد لكل نسخة .يف كل احلاالت تقريبا جيري التحكم حبقوق
االستخدام بتحديد إعدادات يف برنامج إدارة احلقوق الرقمية.

مثال  :1ناشر يُصدر منشورا – إحدى نسخ املنشور متوفرة مع ميزات حمدّدة مثل حتويل نص إىل
كالم (جيري التح ّكم هبا باستخدام برنامج إدارة حقوق رقمية) ،وأخرى من دون تلك امليزات .جيب
أن حتظى كل نسخة برقم  ISBNفريد خاص هبا حىت تكون امليزات اخلاصة واضحة ملشرتين
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ومستخدمني حمتملني (خاصة أولئك الباحثني عن منشورات ميكن احلصول عليها)،وتعريف النسخ
على حنو مفصل.
مع ذلك ،ويف هذه احلال أيضا ،عندما ُحت َّد د حقوق االستخدام أثناء عملية االنتقال بني البائع
واملستخدم ،ال حاجة إىل ختصيص  ISBNمنفصل.

مثال  :9ناشر يُصدر منشورا بشكل واحد ورقم  ISBNواحد َث يعرض على الزبائن خدمة احلصول
على حقوق استخدام خمتلفة بناء على الطلب .على حنو مشابه للمثال  2فوق ،ال حاجة إىل أرقام
 ISBNمنفصلة لتعريف املعامالت الفردية املعدّلة.

 إذا كان ناشرون يتعاملون مع وسطاء إلنتاج أشكال خمتلفة من كتبهم اإللكرتونية ،جيب أن يق ّدموا أرقام
 ISBNمنفصلة هلؤالء الوسطاء ليقوموا بتخصيصها لكل شكل.

(ملحوظة :ال تُ ُّ
مفضال ،وال ينبغي استخدامها إال يف احلاالت
املوضحة يف هذه الفقرة حال ّ
عد الطريقة ّ
اليت يرفض ناشر فيها ختصيص  ISBNمنفصل لكل ُمنتج) .إذا مل يق ّدم ناشر أرقام  ISBNإىل
وسطاء من أجل كل شكل خمتلف ،ميكن هلؤالء الوسطاء آنذاك احلصول على  ISBNمنفصل
خاص هبم ،وستقدم وكاالت  ISBNعناصر تسجيل للوسطاء من أجل هذه الغاية .يف هذه احلال،
جيب إعالم الناشر ووكالة  ISBNالوطنية ووكاالت ببليوغرافية أخرى باألرقام وبالبيانات الوصفية
ذات الصلة.
 هناك عدد من التطبيقات يف مراحل اإلنتاج وتعتمد كثريا على تعريف واضح ،وعلى الرغم من أهنا مل تصبح
عملية بعد ،إال أهنا سرتتكز على تعريف واضح ملنتجات فردية وبيانات وصفية حمددة متاما لتضمن جناحها.
مثال على هذا برنامج خمصص لتقدمي معلومات عن نسخ متوفرة للجمهور .ومن أجل تلبية احتياجات
ٌ
املستخدم ورغباته احملددة بدقة ،من الضروري تعريف املنشورات املختلفة مبيزاهتا الفردية املتمايزة والتفريق بينها
بوضوح .عند حتقيق التعريف الدقيق باستخدام  ISBNمنفصل ،سيجري توجيه املستخدم على حنو صحيح
إىل النسخة األنسب اليت تليب احتياجاته متاما يف كل مرة .ميكن أيضا ختيّل أنواع أخرى من التطبيقات
واخلدمات اليت ستعتمد أيضا على هذه الطريقة.
تتكون من منتَج برجمي ،إضافة إىل دليل مستخدم
 قد يغطي رقم  ISBNواحد منتجني أو أكثر يف حزمة ّ
ودليل فين مرافقني إذا كانا ضروريني لتشغيل الربنامج ومفيدين فقط كملحق للربنامج.
 ISBN .7منشورات تُطبع وفقا للطلب
ألغراض ختصيص أرقام  ،ISBNتُعد الطباعة وفقا للطلب ببساطة شكال من تقانة الطباعة.

يُطبع منشور وفقا للطلب استجابة لطلب حم ّدد من زبون ،وتكون مثل تلك الطلبات غالبا من أجل نسخ
فردية من منشورات ستُعلن خبالف ذلك "نافدة"؛ ألن الطبعات العادية مل تعد اقتصادية.

إذا أُنتجت النسخة املع ّدة وفقا للطلب من منشور ما بشكل خمتلف عن النسخة العادية املنشورة سابقا
(مثال ،إذا أصبح الغالف القاسي للكتاب غالفا ورقيا حني طباعته وفقا للطلب) ،جيب أن ُخيصص ISBN
جديد هلا ،كما هي احلال مع أي تغيريات أخرى يف شكل املنتج .لكن أي تغيريات ثانوية يف احلجم من أجل
االستجابة ملواصفات آالت الطباعة وفقا للطلب ال تستلزم  ISBNجديدا.
ال جيري ختصيص  ISBNخاص لنسخة "خاصة" أو "شخصية" من كتاب يُطبع وفقا للطلب ،حني ال
يكون الزبون هو الناشر ،وُميلي حمتوى الكتاب ،والعدد املتوفر منه حمدود.
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 .8موقع  ISBNوطريقة عرضه على منشورات
 9.0عام
جيب أن يظهر  ISBNعلى املادة نفسها.
يف حال منشورات مطبوعة ،جيب أن يظهر  ISBNعلى:





قفا صفحة العنوان (صفحة حقوق الطبع والنشر)
أسفل صفحة العنوان ،إن مل تكن هناك مساحة على قفا الصفحة
القسم األدىن من الغالف اخللفي
أسفل الغالف اخلارجي ،أو أي غطاء آخر حيمي املنشور ،أو الغالف الورقي

يف حال منشورات إلكرتونية ،جيب أن يظهر  ISBNيف:
 عرض العنوان؛ العرض األول (أقراص مدجمة ،منشورات إنرتنت) ،أو على الشاشة اليت تعرض العنوان أو ما
مياثلها (مثال :الشاشة األوىل اليت تُعرض حني فتح احملتوى و/أو على الشاشة اليت تعرض ملحوظة حقوق
الطبع والنشر)
يف حال أفالم وفيديو وشرائح عرض تعليمية/تربوية ،جيب أن يظهر  ISBNضمن:
 قائمة األمساء
إذا صدر منشور يف وعاء ُّ
يعد جزءا ال يتجزأ من املنتَج (مثال :قرص مدمج  ،CDشريط ،قرص مرن
 ،)disketteينبغي عرض  ISBNعلى أي ملصقات يضمها ذلك الوعاء .إذا مل يكن ممكنا عرض رقم
 ISBNعلى الوعاء أو ملصقاته ،جيب عرضه يف أسفل مؤخرة أي أسلوب تغليف دائم لذلك الوعاء (مثال:
علبة ،ظرف كرتوين ،إطار).
ينبغي أن حتظى أشكال خمتلفة من منشور إلكرتوين بأرقام  ISBNمتمايزة إذا توافرت على حنو منفصل .إذا توافر
منشور بشكلني مرتبطني دائما معا يف عملية البيع ،فيجب أن حيصل على  ISBNواحد .عندما تتوافر أشكال
على حنو منفصل ،ينبغي إعداد قائمة بكل أرقام ال ISBNووضعها واحدا حتت اآلخر على كل النسخ ،وجيب
ذكر شكل املنتج بني هاللني يف هناية رقم ال.ISBN
أمثلة( ISBN 509-590-19-5552-2 :غالف قاسي)
( ISBN 509-590-19-5551-1غالف ورقي)
( ISBN 509-590-19-5559-0ب-د-ف )PDF
( ISBN 509-590-19-5555-1نشر إلكرتوين  EPUBمن دون إدارة حقوق رقمية)
( ISBN 509-590-19-5555-9نشر إلكرتوين  EPUBمع إدارة حقوق رقمية )ACS4
جيب أن يظهر رقم  ISBNأيضا على أي مادة مرافقة تصدر باالشرتاك مع املنشور.
جيب أن يُطبع رقم ال ISBNدائما حبجم كبري مبا يكفي ليكون مقروءا بسهولة (أي :حجم خط  5أو أكرب).
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 ISBN 9.3بشكل شريط باركود
كان التوسع العاملي السريع يف استخدام الباركود قد أبرز االتفاقية اليت جرى التوصل إليها بني منظمة املقاييس
الدولية ( GS1نظام الرتقيم األورويب-العاملي  EANوجملس الرتميز املوحد سابقا) ومنظمة  ISBNالدولية
مكون من  02رقما.
ووكالة الرقم القياسي الدويل للموسيقى ،ISMNاليت تسمح برتميز  ISBNيف شريط ّ
معرفا دوليا متوافقا مع نظام الباركود املنتشر عامليا.
جعل هذا نظام ِّ ISBN

جيب أن يكون متثيل ال ISBNبرمز باركود من  02رقما ) (EAN-13متوافقا مع آيزو/مواصفة اللجنة
الدولية الكهروتقنية (( 09131 )IECمواصفة رمز باركود "نظام الرتقيم األورويب-العاملي/رمز املنتج العاملي
 ،)"EAN/UPCاليت تتطلّب استخدام رموز  EAN-13لتكون متوافقة مع توصيات منظمة املقاييس
يتكون باركود نظام الرتقيم العاملي من ثالثة عشر رقما.
الدولية ّ .GS1
موضح أدناه:
مرمز بباركود ّ EAN-13
مثال على ّ ISBN

ISBN 509-0-902500-11-5

عند استخدامه يف باركود ،جيب عرض رقم  ISBNبشكل ميكن للبشر قراءته فورا فوق رمز باركود ،EAN-13
مسبوقا بـ"."ISBN
مثال على طباعة  ISBNيف رمز باركود :EAN-13

تقدم وكاالت جمموعات  ISBNووكالة  ISBNالدولية مزيدا من املعلومات عن تعريف رمز باركود EAN-
 13واستخدامه ،وجيري تشجيع وكاالت اجملموعات على التعاون مع منظمات املقاييس الدولية  GS1على
املستويني احمللي واإلقليمي.
املوقع املوصى به لرمز باركود  EAN-13للمنشورات هو الربع األدىن األيسر من اخللف ،قرب ظهر الكتاب.
 9.2رمز إضافي من خمسة أرقام
يف الواليات املتحدة وكندا ،تُضاف مخسة أرقام إىل الباركود يف جتارة الكتب لتحديد السعر .ومن أجل مزيد من
املعلومات عن الباركود يف الواليات املتحدة وكنداُ ،زر املوقع اإللكرتوين لـ "جمموعة أحباث صناعة الكتاب"
www.bisg.org
املكونة من مخسة أرقام للحصول على معلومات عن السعر يف دول أخرى ،برغم أنه
ال ينبغي استخدام اإلضافة ّ
ميكن استعماهلا مع بادئة " "5ألغراض تنظيمية داخل دار النشر (مثال :للتعامل مع املرجتعات) .تبدأ تلك الرموز
اإلضافية مع " "5ضمن جمال "."59555-51111
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 9.1خوارزمية إنتاج رقم  ISBNوباركود الرقم األوروبي -العالمي ومجلس الترميز العالمي EAN.UCC
انظر رقم الفحص (ملحق قسم م )0.0ملعلومات عن حساب رقم فحص  .ISBNانظر توزيع األرقام (ملحق
م )0.3انظر قسم توزيع نطاقات األرقام (ملحق قسم م )0.3الذي حيتوي على توجيهات بشأن كيفيّة تقسيم
.ISBN
 .9إدارة نظام ISBN
 5.0عام
جتري إدارة نظام  ISBNعلى ثالثة مستويات :دولية ،ووكالة تسجيل  ،ISBNوناشر.
 5.3إدارة دولية
وظائف وكالة  ISBNالدولية ومسؤولياهتا الرئيسة هي:













الرتويج لالستخدام العاملي لنظام  ،ISBNوتنسيقه واإلشراف عليه
متثيل اهتمامات جمتمع  ISBNلدى منظمات أخرى ذات صلة
تعيني منظمات مناسبة لتكون وكاالت تسجيل  ISBNوإلغاء مثل تلك التعيينات يف حال الضرورة
حتديد جمموعات تسجيل ومناطق مسؤولياهتا وحتديد وكاالت تسجيل  ISBNمناسبة هلا
املسجل املتوفرة ضمن كل جمموعة ،وضمان
تقرر طول عناصر
ِّ
حتديد تعريف قوانني جمموعة التسجيل اليت ّ
توفر سجل دقيق وشامل لتلك القوانني للعامة يف أي وقت
مسجل فريدة ضمن جمموعة التسجيل املناسبة لوكاالت تسجيل ،ISBN
ختصيص نطاقات عناصر
ّ
املسجل اليت جرى حتديدها
واالحتفاظ بسجل كامل ودقيق لعناصر ّ
ضمان احلفاظ على أرقام  ISBNوالبيانات الوصفية املرتبطة هبا عرب سجالت وكاالت تسجيل ISBN
تطوير ومراقبة وتطبيق سياسات وإجراءات تتعلق بعمليات وكاالت  ISBNوعملية تسجيل  ISBNمن
قبل تلك الوكاالت ،مبا فيها أي أجور نامجة عن تلك العملية
تسهيل عملية التنقيح وحل أي مشكالت تتعلق بازدواجية ISBN
مراجعة أي التماسات تتعلق بقرارات اختذهتا وكاالت التسجيل والبت هبا
تطوير وحتديث وثائق ملستخدمي نظام  ISBNوجعلها متوفرة هلم
اعتماد طرق متويل واحلفاظ عليها كما ينبغي لدعم عمليات وكالة  ISBNالدولية ،مبا فيها اإلسهامات
املادية من وكاالت تسجيل  ،ISBNلكن ال تقتصر عليها

 5.2وكاالت تسجيل ISBN
إن إدارة نظام  ISBNضمن جمموعة تسجيل من مسؤولية وكالة تسجيل  .ISBNميكن لوكالة تسجيل
 ISBNأن تعمل على مستوى حملي ،أو إقليمي ،أو لغوي ،أو تقسيم معقول آخر وفقا لتوزيع اجملموعات.
ملعريف اجملموعتني  509-1و 509-0وكاالت
قد توجد ع ّدة وكاالت وطنية ضمن إحدى اجملموعات (مثالّ :
خمتلفات يف أسرتاليا ،وكندا الناطقة باإلنكلزية ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة وغريها).
وظائف وكالة تسجيل  ISBNومسؤولياهتا هي:
 ضمان تقدمي خدمة متواصلة
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ملسجل ذلك
إصدار إشعار بتخصيص رقم  ISBNملنشور كتايب أو عنصر ِّ
مسجل ضمن نظام ّ ISBN
املنشور أو اسم ناشره
إنشاء سجالت  ISBNوالبيانات الوصفية والبيانات اإلدارية املرافقة هلا ،وإدارهتا واحلفاظ عليها مبا يتوافق
مع السياسات اليت تضعها وكالة  ISBNالدولية( .ميكن إسناد مهمات تتضمن بيانات  ISBNوصفية
إىل وكالة ببليوغرافية معينة على افرتاض أهنا ستلتزم بتلك املواصفات)
تصحيح أرقام  ISBNخاطئة وبيانات  ISBNوصفية غري دقيقة إذا ثبت وقوع مثل هذا اخلطأ
جعل أرقام  ISBNوبيانات وصفية ذات صلة متوفرة لوكاالت تسجيل أخرى ومستخدمي نظام ISBN
مبا يتوافق مع سياسات تضعها وكالة  ISBNالدولية
مجع وترتيب بيانات إحصائية عن عمليات تتعلق بنظام  ISBNواحلفاظ عليها ،وتقدمي تقرير هبا يف أوقات
حمددة إىل وكالة  ISBNالدولية
الرتويج لنظام  ،ISBNوتعليم وتدريب آخرين على استخدامه مبا يتوافق مع مواصفات نسخة النظام
القياسي الدويل لرتقيم الكتب املعمول هبا يف ذلك الوقت
االلتزام بسياسات  ISBNواإلجراءات اليت تضعها وكالة  ISBNالدولية مبا يتوافق مع مواصفات نسخة
النظام املعمول هبا يف ذلك الوقت

 5.1إدارة الناشر
الناشرون مسؤولون عن ختصيص عناصر نشر للمواد اليت ينشروهنا وضمان تطبيق أنظمة ذات صلة ،وميكن أن
مسجل من وكالة تسجيل  ISBNمع ملف مطبوع أو إلكرتوين عن ارقام ISBN
يطلبوا وحيصلوا على عنصر ِّ
املسج ل املخصص هلم .قد تطلب بعض وكاالت تسجيل  ISBNمبلغا
املتمايزة اليت تتوفر هلم ضمن عنصر
ِّ
مقابل تلك اخلدمات.
ستح ّدد وكالة تسجيل  ISBNمدى عناصر املنشورات اليت ستتوفر لناشر ،وسيجري حتديد ذلك املدى بناء
املسجل املخصص
على اإلنتاج احلايل واملستقبلي املتوقع من املنشورات ،وتكون على عالقة مباشرة بطول عنصر ِّ
له .جيب أن يضمن الناشر أن حتصل وكالة تسجيل  ISBNعلى أكرب قد ٍر ممكن من املعلومات عن كل
مسجل
املنشورات السابقة املتوفرة ،وأن يُعلم الوكالة بكل املنشورات احلالية واملستقبلية من أجل ختصيص عنصر ِّ
مناسب احلجم.
يزود الناشر وكالة تسجيل ( ISBNأو وكالتها الببليوغرافية احملليّة) مبقدار معني من البيانات الوصفية
جيب أن ّ
صص  ISBNله .تضع وكالة  ISBNالدولية املواصفات املتعلقة بنوع البيانات الوصفية
عن املنشور الذي ُخي ّ
وشكلها بالتعاون مع وكاالت تسجيل ( ISBNانظر قسم  9.02فوق).
تتوافر مزيد من املعلومات والتعليمات املتعلقة بنظام  ISBNمن وكاالت تسجيل  ISBNاحمللية.
 .01ناشرون غير مشتركين
يف حال عدم اشرتاك ناشر يف نظام  ،ISBNجيب على وكالة اجملموعة ذات الصلة أن تتصل بالناشر وتنصحه
بأمهية وقيمة ختصيص أرقام  ISBNلكل املنشورات املؤهلة لذلك ،وتزويده بتفاصيل كاملة عن طريقة تطبيق
النظام.

19

حتمل املسؤولية
يف حال وجود ناشرين يُصدرون عنوانا واحدا بني الفينة واألخرى وال يرغبون على األرجح يف ّ
ص به عددا متفرقا من الناشرين ،وترقّم كل
بأنفسهم عن الرتقيم ،ميكن لوكالة اجملموعة أن حتدد عنصرا ِّ
مسجال خت ّ
املنشورات باستخدام األرقام املتوفرة لذلك العنصر ،بغض النظر عن ناشر املنتَج .جيب تطبيق هذا اإلجراء بدقة
مسجل واحد لكل
كبرية بسبب اإلرباك الذي ميكن أن يسبّبه ،ألنه استثناء للقاعدة العامة بتخصيص عنصر ِّ
املسجل ،هي اليت حت ّدد
ناشر/دمغة .يف تلك احلاالت إن ارقام ال ISBNالفردية من هذه احلصة ،وليس عنصر ِّ
ناشرا معينا على حنو فريد.
يف بعض الدول ،ختصص وكالةُ جمموعة  ISBNارقاما ملنشورات إستلمتها لإليداع القانوين مل تعطى بعد رقم
وتروج له يف قائمة الكتب الوطنية.
 .ISBNتبلِّغ وكالة اجملموعة الناشر عن رقم  ISBNالذي جرى ختصيصه ّ
 ISBN .00ومنظمة المقاييس الدولية GS1
يف عام ُ 0550عقدت اتفاقية بني منظمة الرتقيم األوريب-العاملي ) ،(EAN Internationalوجملس الرتميز
املوحد ) ،(UCCووكالة  ISBNالدولية ،ووكالة الرقم القياسي الدويل للموسيقى ) (ISMNلتعزيز التعاون
املشرتك بينها .منحت بعضها بعضا صفة مراقب ملمثلني ميكنهم حضور مجعياهتا العامة ،واقرتاح استشارات،
وتنظيم ترقيم مواد الكتب غري املطبوعة .يف شباط  ،3119احتدت منظمة الرتقيم األورويب-العاملي وجملس الرتميز
املوحد حتت اسم منظمة املقاييس الدولية .GS1
تفاصيل االتصال:
GS1 Global Office
Blue Tower
Avenue Louise 326
B-1050 Brussels
Belgium
هاتف)+23 3( 099 0911 :
فاكس)+23 3( 099 0955 :
بريد إلكرتوينcontactus@gs1.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.gs1.org :
تفاصيل االتصال جبهات منظمة املقاييس الدوليةhttp://www.gs1.org/contact :
ومعرفات أخرى
ّ ISBN .01
معرف الكائن الرقمي DOI
ّ 03.0

معرف
معرف الكائن الرقمي (® )DOIلتعريف مواد حمتوى يف البيئة الرقميةُ .ختصص أمساء ّ
يُستخدم نظام ّ
الكائن الرقمي ® DOIألي كينونة تظهر يف شبكات رقمية ،وتُستخدم لتقدمي معلومات حالية ،مبا فيها مكان
العثور عليها على اإلنرتنت (أو معلومات عنها) .قد تتغري املعلومات بشأن كائن رقمي مبرور الوقت ،مبا فيها
معرف الكائن الرقمي ال يتغري.
مكان وجودها ،لكن اسم ّ
معرف الكائن الرقمي الدولية:
لإلتصال مبؤسسة ّ
International DOI Foundation
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هاتف+11 )1( 0959 995101 :
بريد إلكرتوينn.paskin@doi.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.doi.org :
-ISBN 03.3رقمي ()ISBN-A
-ISBNرقمي ( )ISBN-Aخدمة تق ّدمها بعض وكاالت  ISBNوتن ّفذها منظمة ® ،DOIويظهر فيها
رقم  ISBNيف نظام  ، DOIما يوفّر إمكانية إنشاء رابط بني رقم  ISBNوموقع إلكرتوين أو ع ّدة مواقع.
International ISBN Agency
United House
North Road
London N7 9DP
United Kingdom
هاتف+11 )1(31 0912 5109 :
بريد إلكرتوينinfo@isbn-international.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.doi.org/factsheets/ISBN-A.html :
 03.2الرقم الدولي للصنف التجاري ()GTIN
معرفات املنتجات اليت ختضع لنظام الرتقيم
الرقم الدويل للصنف التجاري ( )GTINمصطلح عام يشمل ّ
معرف  EAN-13اخلاص بـ .ISBN
األورويب-جملس الرتميز املوحد  ،EAN.UCCومن ضمنها ِّ
GS1 Global Office
Blue Tower
Avenue Louise 326
B-1050 Brussels
Belgium
هاتف)+23 3( 099 0911 :
فاكس)+23 3( 099 0955 :
بريد إلكرتوينcontactus@gs1.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.gs1.org/barcodes/technical/idkeys/gtin :
 03.1اسم المورد الموحد URN
معرفات مصادر مستمرة .وصيغة تركيبتها احمل ّددة يف مواصفة اإلنرتنت "آر-
أمساء املوارد املوحدة ( )URNsهي ِّ
إف-سي  ، (RFC 2141) "3010هي:
><URN>:="urn:" <NID> ":" <NSS
معرف مكان االسم ،و> <NSSجمموعة حتديد مساحة االسم .إن البادئة ""urn:
حيث >ّ <NID
ومعرف مكان االسم عنصران ثابتان.
ّ

جرى ختصيص " NID "isbnلنظام  ISBNيف "آر-إف-سي ( (RFC 3187) "2090انظر الرابط
أدناه) .وفقا هلذه املواصفة ،يتمتع أي  URNيستند على  ISBNبالصيغة اآلتية:
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>urn:isbn:<NSS
معرف جمموعة حتديد مساحة االسم رقم  ISBNعلى شكل ميكن قراءته آليا .مثال:
ّ
ويتضمن ّ
urn:isbn:9780110002224

http://tools.ietf.org/html/draft-ietf-urnbis-rfc3187bis-isbn-urn-00
 03.9الرقم السمعي البصري القياسي الدولي ISAN
الرقم السمعي البصري القياسي الدويل ( )ISANنظام ترقيم اختياري وخمطط بيانات وصفية تسمح بتعريف أي
عمل مسعي بصري ،مبا فيها أفالم طويلة وقصرية ،وأعمال وثائقية ،وبرامج تلفزيونية ،وأحداث رياضية ،وإعالنات
ونسخ منها أيضا.
سجل على أنه آيزو  ISO09015 -0و .ISO09015-3
الرقم السمعي البصري الدويل القياسي ُم َّ
سلطة تسجيل الرقم السمعي البصري الدويل القياسي هي:

ISAN International Agency
1A, rue du Beulet
CH-1203 Geneva
Switzerland
هاتف)+10( 33 919 01 11 :
فاكس)+10( 33 919 01 11 :
بريد إلكرتوينinfo@isan.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.isan.org :
 03.5الرقم القياسي الدولي للموسيقى ISMN
عرف الرقم الدويل القياسي للموسيقى ( )ISMNكل املنشورات املوسيقية الورقية املطبوعة ،سواء كانت متوافرة
يُ ّ
للبيع ،أو اإلجيار ،أو جمانية.
ميكن دمج الرقم الدويل القياسي للموسيقى يف باركود عاملي من  02رقما ،باستخدام بادئة ُ .505-1خصص لـ
" "Mالقيمة الرقمية صفر ( )1من أجل إستعمال الباركود فقط (حرف " "Mيظهر يف بداية رقم ISMN
املكون من  01أرقام).
السابق ّ
ال يُستخدم الرقم القياسي الدويل للموسيقى لكتب عن املوسيقى ،اليت ُختصص هلا أرقام  ،ISBNوهو ال
يُستعمل لشرائط أو أقراص مدجمة أو فيديوهات موسيقية.
تدير وكالة  ISMNالدولية نظام الرقم القياسي الدويل للموسيقى:
International ISMN Agency
Schlossstr. 50
12165 Berlin, Germany
هاتف)+15 21( 0501 9113 :
فاكس)+15 21( 0501 9391 :
22

بريد إلكرتوينismn@ismn-international.org :
موقع إلكرتوينhttp://ismn-international.org :
 03.0رمز التسجيل القياسي الدولي ISRC
معرف قياسي دويل للتسجيالت الصوتية والفيديوهات املوسيقية (آيزو
رمز التسجيل القياسي الدويل (ّ )ISRC
 .)2510يرقّم كل تسجيل فردي (ليس الوعاء املادي نفسه) ،بغض النظر عن ظروف التسجيل أو الشكل الذي
صدرت به ،ويق ّدم رقم التسجيل القياسي الدويل الوسائل لتعريف تسجيالت على حنو آيل تستعمل لغايات دفع
نسبة عوائد بيع أو إستعمال تلك التسجيالت والفيديوهات.
يدير االحتاد الدويل للصناعة الفونوغرافية  IFPIنظام :ISRC
International ISRC Agency
IFPI Secretariat
10 Piccadilly
London
W1J 0DD
United Kingdom
هاتف+11 )1(31 0909 0511 :
فاكس+11 )1(31 0909 0591 :
بريد إلكرتوينisrc@ifpi.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.ifpi.org/isrc :
 03.9الرقم التسلسلي القياسي الدولي ISSN
املعرف الدويل القياسي ملنشورات متسلسلة (أي:
الرقم التسلسلي القياسي الدويل ( ،)ISSNآيزو  ،2350هو ّ
منشورات تصدر مبرور الوقت من دون خامتة حم ّددة سابقا) .تصدر مثل هذه املنشورات عادة يف نسخ متعاقبة أو
متكاملة حتمل حم ّددات رقمية أو زمنية .ومن األمثلة املعروفة مسلسالت مثل صحف ،ودوريات ،وجمالت ،إ ،
ومصادر متكاملة مستمرة مثل منشورات أوراق متناثرة جيري حتديثها باستمرار.
يدير مركز  ISSNالدويل نظام الرقم التسلسلي القياسي الدويل:
ISSN International Centre
5 rue de Turbigo
75003 PARIS
FRANCE
هاتف)+22( 0 11 99 33 31 :
فاكس)+22( 0 11 35 23 12 :
بريد إلكرتوينissnic@issn.org:
موقع إلكرتوينhttp://www.issn.org :
جيب ختصيص رقم  ISSNلعنوان سلسلة بعض املنشورات مثل الكتب السنوية ،واملنشورات املسلسلة ،إ
(الذي سيبقى نفسه لكل األجزاء أو اجمللّدات التابعة للسلسلة) ،ورقم  ISBNلكل جمل ّد على حدة .إذا جرى
ختصيص  ISBNو ISSNملنشور ،فيجب التمييز بينهما على حنو واضح.
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 03.5رمز النص القياسي الدولي ISTC
النصية على حنو فريد ،وقد
رمز النص القياسي الدويل ( ،)ISTCآيزو  ،30110نظام ترقيم لتعريف األعمال ّ
تشري كلمة "عمل" إىل أي حمتوى يظهر يف كتب مطبوعة تقليدية ،أو كتب صوتية ،أو كتب إلكرتونية ثابتة أو
متغرية ،إضافة إىل حمتوى قد يظهر يف صحيفة أو جملة.
ال ُخيصص رمز النص الدويل القياسي ملنتجات مادية أو أشكال أخرى من املنتَج .جيب ختصيص  ISBNملثل
تلك املنتجات املادية (أي كتاب مطبوع ،كتاب ناطق ،أو النسخ اإللكرتونية من مثل تلك املنتجات).
ميكن احلصول على مزيد من املعلومات من اجملموعة الدولية لتطوير معايري التجارة اإللكرتونية يف قطاعي الكتب و
السالسل (:)EDItEUR
EDItEUR
United House
North Road
London N7 9DP
UK
هاتف+11 )1(31 0912 5109 :
فاكس+11 )1(31 0912 5109 :
بريد إلكرتوينinfo@editeur.org :
موقع إلكرتوينwww.istc-international.org :
 03.01الرمز القياسي الدولي للعمل الموسيقي ISWC
جمردة .ال يستخدم
ِّ
يعرف الرمز القياسي الدويل للعمل املوسيقي ( )ISWCاألعمال املوسيقية على أهنا إبداعات ّ
هذا الرقم لتعريف تسجيالت موسيقية أو منتجات حتتوي تلك األعمال املوسيقية ،أو أشياء ترتبط هبا ،ألهنا ُّ
تعد
موضوعا ألنظمة تعريف منفصلة ،مثل رمز التسجيل القياسي الدويل  ،ISRCوالرقم القياسي الدويل للموسيقى
( ISMNانظر شروحا يف مكان آخر يف هذا القسم).
مثال :أوبرا موزارت دي زاوبرفلوته (الناي السحري) مؤهل للحصول على رمز قياسي دويل لعمل موسيقي
 ISWCلتعريف العمل .تكون املنشورات املوسيقية الورقية املطبوعة العديدة مؤهلة ألرقام دولية قياسية
للموسيقى  ،ISMNيف حني سيحصل نص األوبرا وترمجاته على رموز نصوص قياسية دولية ISTC
(و ISBNللمنشورات نفسها) ،وسيحصل فيديو األوبرا على رقم مسعي بصري قياسي دويل ،ISAN
وسيحصل تسجيل صويت لألوبرا على رمز تسجيل قياسي دويل .ISRC
تتوافر مزيد من املعلومات من سلطة التسجيل )االحتاد الدويل جلمعيات املؤلفني وامللحنني :(CISAC
CISAC
20-26 Boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France
هاتف)+22 0( 99 53 19 91 :
فاكس)+22 0( 99 53 19 51 :
بريد إلكرتوينcisac@cisac.org :
موقع إلكرتوين http://www.cisac.org
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معرف االسم القياسي العالمي ISNI
ّ 03.00

معرف االسم القياسي العاملي ( )ISNIمواصفة قيد اإلعداد تعدُّها آيزو (آيزو  )30035هدفها حتديد "هويات
ّ
عامة" ألطراف تريد أن تُعرف هبوية علنية أمام اجلمهور :أي تلك اهلويات املستخدمة علنا من قبل أشخاص أو
أطراف هلا كيان قانوين تعمل يف جماالت اإلبداع ،واإلنتاج ،واإلدارة ،وسالسل توزيع احملتوى الفين (مثل النشر،
معرف االسم القياسي العاملي
واإلنتاج السمعي البصري ،واألعمال الفنية ،والتسجيالت الصوتية ،إ ) .حي ّدد نظام ّ
املعرف أداة لتوضيح "اهلويات العامة" اليت رمبا
"هويات عامة" يف حقول متعددة من النشاط اإلبداعي ،ويق ّدم هذا ّ
معرف االسم القياسي العاملي معلومات شاملة عن "اهلوية العامة" ميكن
تكون مبهمة خبالف ذلك .ال يق ّدم ّ
الوصول إليها مباشرة ،لكن مبقدوره توفري روابط ألنظمة أخرى حيث توجد مثل هذه املعلومات.
تتوافر معلومات أخرى من:
ISNI International Agency Ltd
c/o ALCS
The Writers’ House
13 Haydon Street
London EC3N 1DB
UK
بريد إلكرتوينinfo@isni.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.isni.org :
 .01أونكس ( )ONIXللكتب
"رسالة  ONIXملعلومات ُمنتَج الكتب" هي املواصفة الدولية إلعداد ونقل معلومات عن ُمنتَج صناعة الكتب
إلكرتونيا.
طورت اجملموعة الدولية ملعايري التجارة اإللكرتونية يف قطاعي الكتب و السالسل (ONIX )EDitEUR
ّ
للكتب بالتعاون مع "جمموعة أحباث صناعة الكتاب" (الواليات املتحدة) ،وجمموعة "نقل املعلومات عن صناعة
الكتاب" (اململكة املتحدة) ،وهو يُستخدم اآلن على نطاق واسع يف كل أحناء العامل .ويشرف على التطوير
تنس ق
املستمر ملواصفة  ONIXاآلن شبكة من "اجملموعات الوطنية" و"جلنة توجيهية دولية" ّ
 EDitEURأعماهلا .النسخة األخرية يف وقت كتابة هذا الدليل هو اإلصدار رقم .2.1
بالنسبة إىل الناشرين ،كانت التجربة قد أظهرت أن أونكس للكتب يق ّدم فائدتني مهمتني جتاريا .بوصفه أداة
تواصل ،أضحى ممكنا بفضله تقدمي معلومات وفرية عن املنتج يف سلسلة التوريد يف منوذج موحد إىل باعة اجلملة
وجممعني البيانات ،وشركات فرعية .يق ّدم أونكس للكتب أيضا قالبا حملتوى وبُنية
وامل ّ
وزعني ،وباعة التجزئة الكبارّ ،
املعلومات عن املنتج ،وقد ساعد يف حتفيز اعتماد أنظمة معلومات داخلية أفضل ،ميكنها مجع كل "البيانات
الوصفية" املطلوبة لتصنيف عناوين جديدة وقدمية والرتويج هلا .ميكن استخدام البيانات األساسية نفسها يف إنتاج
نشرات وكتالوجات ومواد تروجيية أخرى.
من أجل شركاء "هناية" سلسلة التوريد ،فإن أونكس للكتب يعين إدخال معلومات املنتج احلديثة يف األنظمة اليت
التدخل اليدوي ومن َثّ اخنفاض احتمال وقوع أخطاء.
يستعملها الزبائن بسرعة وفاعلية أكرب ،ما يقلّل احلاجة إىل ّ

أضافت مكتبة الكونغرس يف الواليات املتحدة أونكس للكتب إىل مواصفة الفهرسة املقروءة آليا "مارك"30
( ،)MARC21يف حني أضافته املكتبة الربيطانية إىل املواصفة العاملية ل لفهرسة املقروءة آليا
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 .UNIMARCاستخدمت بعض املكتبات الوطنية أونكس للكتب لتل ّق ي معلومات املنتَج من ناشرين
ألغراض فهرسة املنشورات قبل نشرها ( ،)Cataloguing-in-Publication / CIPأو لتحسني
كاتالوجات بيانات الكتب املقدمة للجمهور على اإلنرتنت (.)OPAC
تتوفر جمموعة مواصفات فرعية من  ONIXهتدف حتديدا إىل تقدمي البيانات الوصفية املطلوبة لتسجيل
 .ISBNميكن أن يستخدم الناشرون هذه املواصفات إلبالغ وكاالت التسجيل عن أرقام  ISBNكانوا قد
خصصوها ملنتجاهتم ،حني ال تكون رسالة  ONIXللكتب الكاملة ضرورية.
ّ
تتوافر مزيد من املعلومات عن  ONIXمن:

EDItEUR
United House
North Road
London N7 9DP
UK
هاتف+11 )1(31 0912 5109 :
فاكس+11 )1(31 0912 5109 :
بريد إلكرتوينinfo@editeur.org :
موقع إلكرتوينhttp://www.editeur.org/8/ONIX/ :
 .04منشورات
دليل  ISBNالناشرين الدولي ()PIID
املسجل املخصصة للناشرين ويق ّدم تفاصيل عنوان
يضم دليل  ISBNالناشرين الدويل  PIIDكل عناصر
ِّ
الناشر ،ويُنشر حاليا بنسختني مطبوعة وإلكرتونية.
مزيد من املعلومات على الرابطhttp://isbn-international.org/page/directory :

 .05أسئلة وأجوبة عن نظام ISBN
انظر أسئلة وأجوبة عن  ISBNعلى الرابطhttp://isbn-international.org/faqs :
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ملحق 0
حساب أرقام الفحص وتوزيع األرقام
م  0.0حساب رقم الفحص
يُضاعف كلٌّ من أول  03رقما من  ISBNمرة وثالث مرات بالتناوب .رقم الفحص يساوي  01ناقص الباقي
الناتج عن تقسيم جمموع حاصل ضرب أول  03رقم على  .01إذا نتج عن هذا احلساب رقم توثق واضح من 0
إىل  ،01يكون ذاك هو رقم التوثق املعتمد.
استخدم اخلطوات اآلتية حلساب رقم الفحص لـ : ISBN؟509-1-00-111333-
خطوة  :0حتديد جمموع حاصل ضرب أول  03رقما من ( ISBNانظر اجلدول اآليت).
رقم
الفحص

عنصر
عنصر
المسجل مجموعة
ِّ
التسجيل

عنصر النشر

عنصر البادئة مجموع

ISBN

؟

3

3

3

1

1

1

0

0

1

9

0

5

مضاعف

-

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

حاصل
الضرب

-

5

3

5

1

1

1

2

0

1

9

30

5

95

قسم حاصل ناتج ضرب أول  03رقما من  ISBNاحملسوب يف خطوة  0على َ ،01ثّ ح ّدد
خطوة ِّ :1
الباقي.
 ... 9 = 01/95الباقي = 5
خطوة  :1اطرح الباقي احملسوب يف خطوة  3من  ،01ويكون الفرق الناجم عن ذلك هو قيمة رقم الفحص .إذا
كان الباقي من خطوة  3هو ( ،)1يكون رقم الفحص (.)1
1 = 5 – 01
رقم الفحص = 1
509-1-00-111333-1 = ISBN
تُ ُّ
عد الصيغة الرياضية اآلتية ،واليت تستعمل احلسابيات النمطية ) ،(modular arithmeticsطريقة بديلة
حلساب رقم الفحص:
رقم الفحص = { 01 mod[ – 01( 01 modجمموع حاصل ضرب أول  03رقما يف )]}ISBN
رقم الفحص = )]}95{ 01 mod[ – 01( 01 mod
رقم الفحص = 1
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جيب أن يكون حاصل ضرب أول  03رقما من  ISBNزائد رقم الفحص قابال للقسمة على  01من دون ٍ
باق
ليكون  ISBNصحيحا.
املسجل ،والنشر متغري ورمبا ال يكون دائما كما يف املثال السابق.
ملحوظة :طول عناصر جمموعة التسجيل ،و ِّ
املسجل صاحلة .انظر قسم توزيع نطاقات األرقام الذي حيتوي على
ليست كل تركيبات جمموعات التسجيل وأرقام ِّ
توجيهات بشأن كيفيّة التَّحقق من رقم  ISBNوتقسيمه.
الرجاء االتصال بوكالة تسجيل  ISBNاحمللية اليت ميكنها مساعدتك يف حساب أرقامك القياسية الدولية إما
بتقدمي قوائم  ISBNحمسوبة سابقا ،أو تزويدك بربنامج ِّ
ميكنك من حساب أرقامك بنفسك.
م  0.1توزيع نطاقات األرقام
ُختصص نطاقات األرقام وفقا للطلب املتوقع (أي :حجم برنامج النشر) ضمن جمموعة إقليمية أو لغوية معينة.
حتتفظ وكالة  ISBNالدولية ببعض عناصر جمموعات التسجيل لضمان وجود طاقة استيعاب مستقبلية.
ستخصص وكالة  ISBNالدولية تلك العناصر يف حال الضرورة وحني تنخفض أعداد األرقام يف أي جمموعة
لتجمع إقليمي
مسجلني ضمن جمموعة تسجيل قد ُخ ّ
حمددة .إضافة إىل ذلك ،ميكن إبقاء نطاقات أرقام ّ
صصت ّ
أو لغوي معني غري حمددة لتلبية احتياجات مستقبلية.
املسجل من وكالة ISBN
تتوفر تفاصيل شاملة عن البيانات الوصفية جملموعات التسجيل ونطاقات أرقام
ّ
الدولية ،وتسمح بتثبيت التخصيص احلايل للنطاقات احمل ّددة .ليست كل تركيبات جمموعات التسجيل ونطاقات
املسجلني متوفرة .إن التوجيهات بشأن كيفيّة تقسيم  ISBNإىل أجزائه األساسية (باستخدام البيانات
أرقام
ّ
سجل) مبينة أدناه .انظر قسم حساب رقم الفحص ملزيد من املعلومات
الوصفية الشاملة للمجموعة وعنصر امل ِّ
املتعلقة حبساب رقم الفحص والتأكد منه.
املسجل والنشر ،لكن إمجايل رقم
خيتلف طول عدد أرقام ٍّ
كل من عناصر  ISBNاخلاصة مبجموعة التسجيل ،و ّ
املكون من ثالثة
األعداد املخصص لتلك العناصر الثالثة هو تسعة .وهذه األرقام التسعة ،إضافة إىل عنصر البادئة ّ
تكون رقم  ISBNاملؤلف من  02رقما .خيتلف عدد األرقام يف عنصري جمموعة التسجيل
أرقام ورقم الفحصِّ ،
املسجل نفسه .سيجري ختصيص جمموعات التسجيل اليت يُتوقع
املسجل وفقا إلنتاج نشر جمموعة التسجيل أو ّ
و ّ
مكونة من رقم أو اثنني ،يف حني
أن تكون منتجاهتا من املشورات الكتبية كبرية بعناصر جمموعة التسجيل ّ
مسجل من رقمني أو ثالثة.
سيحصل ناشرون يُتوقع أن يكون إنتاجهم من املنشورات كبريا على عناصر ِّ
املسجلني ضمن البادئة
ملحوظة :ال ميكن االعتماد على رقم األعداد احمل ّددة واملخصصة جملموعات التسجيل و ّ
 509ملعرفة األعداد احملددة واملخصصة ضمن عناصر بادئة مستقبلية (مثال :عنصر بادئة  .)505وسيعكس
ومسجلني ضمن بادئات مستقبلية تاريخ التوزيع والتخطيط املستقبلي لنظام عنصر
توزيع األرقام جملموعات تسجيل
ّ
برمته من وجهة نظر مجاعية.
البادئة ّ
تتجه النية إىل ختصيص عناصر اجملموعات ضمن البادئة  505فصاعدا على أساس الوكالة الوطنية فقط،
وستسعى وكالة  ISBNالدولية إىل تفادي ختصيص عناصر جمموعات تشرتك هبا ع ّدة وكاالت على أساس اللغة
املشرتكة .سيجري ختصيص عناصر جمموعات ضمن البادئة  505فصاعدا عند احلاجة عندما تنفد األرقام احلالية،
لكن ال يوجد جدول توزيع لبادئة  505يعادل "جدول  "0أدناه.
املكون من  02رقما بعملية من خطوتني :أوال ،حتديد جمموعة
جيري حتديد التقسيمات الداخلية لـرقم ّ ISBN
املسجل
التسجيل باستخدام قواعد أو قوانني عناصر البادئة
ّ
املخصصة لنظام ISBN؛ وثانيا ،حتديد طول عنصر ّ
والنشر باستخدام قواعد جمموعة التسجيل .ميكن احلصول على قواعد جمموعة التسجيل من وكالة ISBN
الدولية.
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يوضح "جدول  "0توزيع نطاقات جمموعة التسجيل ضمن عنصر البادئة  .509جيب أن حتظى أي بادئة أخرى من نظام
ّ
الرتقيم األورويب -جملس الرتميز العاملي  EAN.UCCاملع ّدة لالستخدام يف نظام  ISBNبقواعد جمموعة تسجيل من
وكالة  ISBNالدولية قبل ختصيص أي جمموعة تسجيل ضمن بادئة  EAN.UCCتلك .يُوصى باالتصال على

أساس منتظم بوكالة  ISBNالدولية للتوثق من أي إضافات أو تغيريات حمتملة على قواعد جمموعة التسجيل.
جدول  :0توزيع نطاقات مجموعة التسجيل ضمن عنصر البادئة 978
عنصر البادئة

نطاق عنصر مجموعة التسجيل

األرقام المتوفّرة لكل مجموعة تسجيل

509

9–1
515 – 511
5555555 – 5911111
0
51 – 91
595 – 591
5595 – 5511
55555 – 55511

011,111,111
1,000,000
(نطاقات غري حمددة)
011,111,111
10,000,000
1,000,000
100,000
10,000

يوضح "جدول  "3طريقة اشتقاق بنية جمموعة تسجيل يف عنصر بادئة  509لرقم  ISBNمعني .سيسمح
ّ
فحص األرقام اخلمسة التالية لعنصر البادئة بتحديد طول عنصر جمموعة التسجيل .وبعد أن يُعرف طول جمموعة
املسجل منها.
التسجيل ،ميكن استنتاج جمموعة ِّ
جدول  :1طريقة استنتاج بنية مجموعة التسجيل لعنصر البادئة 978
إذا كانت األرقام الخمسة
التالية لعنصر البادئة بين:
95555 – 11111
51555 – 51111
55555 – 59111
05555 – 01111
51555 – 91111
59555 – 59111
55955 – 55111
55555 – 55511

طول مجموعة
التسجيل
0
2
( 1غري حم ّدد)
0
3
2
1
9

ستظهر أقسام عنصر البادئة ومجموعة التسجيل بعد األرقام
والعناصر المرافقة اآلتية:
ثالث (عنصر بادئة)
ثالث (عنصر بادئة)
(نطاقات غري حم ّددة)
ثالث (عنصر بادئة)
ثالث (عنصر بادئة)
ثالث (عنصر بادئة)
ثالث (عنصر بادئة)
ثالث (عنصر بادئة)
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رابع (جمموعة تسجيل)
سادس (جمموعة تسجيل)
رابع (جمموعة تسجيل)
خامس (جمموعة تسجيل)
سادس (جمموعة تسجيل)
سابع (جمموعة تسجيل)
ثامن (جمموعة تسجيل)

املسجل ضمن جمموعته وفقا الحتياجات صناعة النشر ضمن
حت ّدد وكاالت تسجيل  ISBNطول عنصر
ّ
تقرر توزيع
املنطقة احمل ّددة .جيب أن حت ّدد وكالة  ISBNالدولية نطاقات كل جمموعة تسجيل سلفا قبل أن ّ
نطاقات  ISBNإىل ناشرين ضمن تلك اجملموعات.
مثال :0
 ISBNاختباري5095555555551 :
بادئة 509 :EAN.UCC
(قطاع اختبار جمموعة التسجيل)55555 :
والغ).
جمموعة التسجيل( :غري حمدد ٍ
ملحوظة :رقم  ISBNاالختباري هذا غري صحيح ألن قطّاع اختبار جمموعة التسجيل يقع ضمن النطاق
 59111إىل  ،55555وطول اجملموعة احملدد هو ( 1غري خمصص حاليا).
مثال :3
 ISBNاختباري5091000000001 :
بادئة 509 :EAN.UCC
(قطاع اختبار جمموعة التسجيل)10000 :
جمموعة التسجيل1 :
ملحوظة :رقم  ISBNاالختباري هذا صحيح ،ألن قطاع اختبار جمموعة التسجيل يقع ضمن النطاق 11111
(خمصص وصحيح).
إىل  ،95555وطول جمموعة التسجيل احملددة هي ّ 0
املسجل وعناصر النشر ضمن جمموعة التسجيل  .509-1ستُحدد
يوضح "جدول  "2توزيع نطاقات عناصر
ِّ
املسجل ضمن كل جمموعة تسجيل بناء على برامج النشر املتوقعة جملموعة
وكالة  ISBNالدولية نطاقات عنصر ِّ
التسجيل تلك.
المسجل والنشر ضمن مجموعة 978-1
جدول  :1توزيع نطاقات عناصر
ّ
مجموعة التسجيل

نطاق عنصر التسجيل

مسجل لتعريف نشره
األعداد المتوفرة لكل ّ

509-1

05 – 11
555 – 311
9155 – 0111
95555 – 99111
515555 – 511111
5555555 – 5911111

1,000,000
100,000
10,000
0111
011
01
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يوضح "جدول  "1طريقة استنتاج البنية الداخلية جملموعة التسجيل  .509-1سيسمح فحص األرقام اخلمسة
املسجل ،ميكن استنتاج طول
املسجل .عندما يُعرف طول
املسجل بتحديد طول عنصر
التالية لعنصر جمموعة
ِّ
ّ
ّ
عنصر النشر منه.
جدول  :4طريقة استنتاج البنية الداخلية لمجموعة التسجيل 978-1
إذا كانت األرقام
الخمسة التالية
لمجموعة التسجيل
بين:

طول
عنصر
التسجيل

طول
عنصر
النشر

ستقع التقسيمات الداخلية بعد كل من األرقام والعناصر المرافقة
اآلتية:

05555 – 11111

3

5

55555 – 31111

2

9

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) سادس
ّ

91555 – 01111

1

1

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) سابع
ّ

95555 – 99111

9

2

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) ثامن
ّ

51555 – 51111

5

3

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) تاسع
ّ

55555 – 59111

0

0

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) عاشر
ّ

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) رابع (جمموعة تسجيل) حادي عشر
ّ

مثال:
 ISBNاختباري5091000000001 :
بادئة 509 :EAN.UCC
جمموعة التسجيل1 :
(قطّاع اختبار جمموعة التسجيل)00000 :
املسجل0000 :
ّ
النشر0000 :

رقم الفحص1 :
 ISBNكما يظهر509-1-0000-0000-1 :
مسجل حم ّدد هو 1
ملحوظة :قطّاع اختبار
املسجل ضمن النطاق من  01111إىل  ،91555وله طول ِّ
ّ
(خمصص وصحيح).
ّ
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مسجل ضمن جمموعة التسجيل
يوضح "جدول  "9توزيع نطاقات
املسجل واحلد األقصى من املنشورات لكل ِّ
ّ
:509-590
المسجل والمنشورات ضمن مجموعة التسجيل 978-950
جدول  :5توزيع نطاقات أرقام
ّ
مجموعة التسجيل

مدى عنصر التسجيل

مسجل لتعريف نشره
األعداد المتوافرة لكل ّ

509-590

0–1
91 – 31
995 – 991
5155 – 9511
55555 – 59111

100,000
10,000
1000
011
01

يوضح "جدول  "5طريقة استنتاج البنية الداخلية جملموعة التسجيل  .509-590سيسمح فحص االرقام
ّ
املسجل ،ميكن
طول
عرف
ي
عندما
.
هذا
ل
املسج
عنصر
طول
بتحديد
ل
املسج
جمموعة
لعنصر
التالية
اخلمسة
ِّ
ِّ
ّ
ُ
استنتاج طول عنصر النشر منه.
جدول  :6طريقة استنتاج البنية الداخلية لمجموعة التسجيل 978-950
إذا كانت األرقام
الخمسة التالية
لمجموعة التسجيل
بين:

طول
المسجل
ّ

طول
عنصر
النشر

ستقع التقسيمات الداخلية بعد كل من األرقام والعناصر المرافقة
اآلتية:

05555 – 11111

0

9

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) سادس (جمموعة تسجيل) سابع
ّ

91555 – 31111

3

1

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) سادس (جمموعة تسجيل) ثامن
ّ

99555 – 99111

2

2

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) سادس (جمموعة تسجيل) تاسع
ّ

51555 – 95111

1

3

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) سادس (جمموعة تسجيل) عاشر
ّ

55555 – 59111

9

0

(مسجل) ثاين عشر (نشر)
ثالث (بادئة) سادس (جمموعة تسجيل) حادي عشر
ّ

مثال:
 ISBNاختباري5095903299993 :
بادئة 509 :EAN.UCC
32

جمموعة التسجيل590 :
املسجل)32999 :
(قطّاع اختبار ّ
مسجل32 :
ّ
نشر9999 :
رقم الفحص3 :
 ISBNكما يظهر509-590-32-9999-3 :
مسجل حمدد هو 3
ملحوظة :قطّاع اختبار
املسجل ضمن النطاق من  31111إىل  ،91555وله طول ِّ
ّ
(خمصص وصحيح).
ّ
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