اإلضافة رقم  — 2فبراير 2020

كتالوج المنتجات والخدمات — طبعة 2020
تعرض هذه اإلضافة مطبوعات اإليكاو التي صدرت مؤخ اًر باللغات اإلنجليزية
والعربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية أو بلغات متعددة.
ِ
وترد المعلومات المفصلة عن طلب شراء مطبوعات اإليكاو في الكتالوج الحالي
أو على موقع اإليكاوwww.icao.int :
مالحظات هامة
•

للحصول على خدمة أسرعُ ،يرجى طلب المطبوعات إلكترونياً على موقع اإليكاو .www.icao.int :ويمكن الدفع بواسطة بطاقة الفي از ()Visa
أو الماستركارد ( )MasterCardأو حساب باي بال ( )Pay Palأو شيك أو حوالة مصرفية.

•

يمكن للزبائن أيضاً تجهيز وطباعة الفواتير إلكترونياً.

•

جميع التعديالت واإلضافات والضمائم المتعلقة بالمطبوعات أصبحت متاحة للشراء إلكترونياً.

•

األسعار قابلة للتغيير.

•

تتطلب اللوائح التنظيمية لإليكاو الدفع الكامل ُمسبقاً.

•

مطبوعات اإليكاو ُمـ ـتاحة اآلن بالنسخ ـت ـي ـن الورقــية والرق ـمية.

مطبوعات صدرت مؤخ ار
 — Doc 7231القواعد التنظيمية لمطبوعات اإليكاو
الطبعة الخامسة عشرة.2020 ،
ISBN 978-92-9258-861-8
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9258-863-2
بالعربية
ISBN 978-92-9258-867-0
بالصينية
ISBN 978-92-9258-859-5
بالفرنسية
ISBN 978-92-9258-860-1
بالروسية
ISBN 978-92-9258-862-5
باإلسبانية

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

 — Doc 8896دليل مزاولة األرصاد الجوية ألغراض الطيران
التعديل رقم  56 .)19/11/29( 1صفحة.
بالعربية

رقم الطلب:

 — Doc 9261دليل مطارات طائرات الهليكوبتر (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الرابعة.2020 ،
ISBN 978-92-9258-874-8
بالروسية

رقم الطلب:

الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:

7231
7231
7231
7231
7231
7231

8896/A/04

9261

$26.00
$26.00
$26.00
$26.00
$26.00
$26.00

$49.00

$120.00
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 — Doc 9562دليل اقتصاديات المطارات
الطبعة الرابعة 146 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9258-857-1
باإلنجليزية

رقم الطلب:

 — Doc 9740اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي.
اإلضافة رقم  12 .2صفحة.
متعددة اللغات

رقم الطلب:

9562

9740/M6/02

$123.00

$16.00

 — Doc 9988إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الثالثة 136 ،2019 ،صفحة.
بالعربية
بالصينية

ISBN 978-92-9258-869-4
ISBN 978-92-9258-879-3

رقم الطلب:
رقم الطلب9988 :

 — Doc 10140الق اررات السارية المفعول الصادرة عن الجمعية العمومية (في  4أكتوبر .)2019
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-848-9
باإلنجليزية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-858-8
بالعربية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-865-6
بالصينية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-845-8
بالفرنسية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-866-3
بالروسية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9258-853-3
باإلسبانية

9988

10140
10140
10140
10140
10140
10140

$141.00
$141.00

$273.00
$273.00
$273.00
$273.00
$273.00
$273.00

منشورات رقمية
( Cir 356إصدار مبكر) — إرشادات حول التسرب الرقمي لتدريب طاقم الطائرة (ترجمة غير رسمية)
رقم الطلبCIR 356-D :
باإلنجليزية

$33.00

( Doc 9501إصدار مبكر) — الدليل الفني للبيئة — المجلد الثالث — إجراءات ترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات
الطبعة الثانية.2020 ،
$65.00
رقم الطلب9501-3-D :
باإلنجليزية

منشورات قديمة
 — Doc 9740اإلضافة (تحل محل اإلضافة رقم )2
— انتهــــــــى —
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