اإلضافة رقم  — 3مارس/أبريل 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
الملحق السابع عشر — األمن
الطبعة الحادية عشرة 60 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9258-873-1
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9258-884-7
بالعربية
ISBN 978-92-9258-897-7
بالصينية
ISBN 978-92-9258-875-5
بالفرنسية
ISBN 978-92-9258-881-6
بالروسية
ISBN 978-92-9258-891-5
باإلسبانية

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

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

AN 17
AN 17
AN 17
AN 17
AN 17
AN 17

$47.00
$47.00
$47.00
$47.00
$47.00
$47.00

 — Cir 356مبادئ توجيهية بشأن استخدام التعلم الرقمي في تدريب طاقم مقصورة الركاب
 30 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-886-1

رقم الطلب:

باإلنجليزية

 — Doc 7910رموز المواقع
الطبعة  ،175مارس  356 ،2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-889-2
متعددة اللغات

رقم الطلب:

CIR 356

7910/175

$33.00

$245.00
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 — Doc 8585رموز النداء الخاصة بوكاالت تشغيل الطائرات وسلطات ومؤسسات الطيران
الطبعة  ،192أبريل  280 ،2020صفحة.
رقم الطلب8585/192 :
ISBN 978-92-9258-905-9
متعددة اللغات

$275.00

الطائرت
ا
 — Doc 8643رموز ط ارزات
الطبعة  ،48أبريل  360 ،2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-904-2
متعددة اللغات

رقم الطلب:

$295.00

 — Doc 9261دليل مطارات طائرات الهليكوبتر (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الرابعة.2020 ،
ISBN 978-92-9258-912-7
بالعربية
ISBN 978-92-9258-895-3
بالصينية

رقم الطلب:
رقم الطلب:

8643/48

9261
9261

$120.00
$120.00

 — Doc 9731الدليل الدولي لعمليات البحث واإلنقاذ الجوية والبحرية — المجلد الثاني — تنسيق المهام.
الطبعة الثامنة 532 ،2019 ،صفحة.
رقم الطلب9731P2 :
ISBN 978-92-9258-878-6
بالفرنسية
رقم الطلب9731P2 :
ISBN 978-92-9258-844-1
باإلسبانية

$80.00
$80.00

 — Doc 9731الدليل الدولي لعمليات البحث واإلنقاذ الجوية والبحرية — المجلد الثالث — التسهيالت المتنقلة.
الطبعة الحادية عشرة 282 ،2019 ،صفحة.
رقم الطلب9731P3 :
ISBN 978-92-9258-835-9
بالفرنسية
رقم الطلب9731P3 :
ISBN 978-92-9258-844-1
باإلسبانية

$78.00
$78.00

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

 — Doc 10121دليل الخدمات األرضية
الطبعة األولى 112 .2019 ،صفحة.
بالفرنسية

ISBN 978-92-9258-880-9
ISBN 978-92-9258-855-7

ISBN 978-92-9258-909-7

رقم الطلب:
رقم الطلب9988 :
9988

رقم الطلب:

10121

$141.00
$141.00

$140.00

منشورات رقمية
( Cir 350إصدار مبكر) — المبادئ التوجيهية لتنفيذ الحد من اختالفات اإلنحراف (ترجمة غير رسمية)
.2020
رقم الطلبCIR 350-D :
باإلنجليزية
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$38.00

كتالوج المنتجات والخدمات

( Doc 9501إصدار مبكر) — الدليل الفني للبيئة — المجلد الثاني — إجراءات ترخيص انبعاثات محركات الطائرات
الطبعة الرابعة.2020 ،
رقم الطلب9501-2-D :
باإلنجليزية

$89.00

( Doc 9756إصدار مبكر) — دليل بشأن التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات — الجزء الرابع — اإلبالغ
الطبعة الثالثة.2020 ،
رقم الطلب9756P4-D :
باإلنجليزية

$130.00

( Doc 10104إصدار مبكر) — دليل صيانة نظام مسجالت الطيران (( )FRSMترجمة غير رسمية)
الطبعة األولى.2020 ،
رقم الطلب10104-D :
باإلنجليزية

$160.00

— انتهــــــــى —
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