اإلضافة رقم  — 4مايو 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
( )Visaأو الماستركارد ( )M asterCardأو حساب با ي بال ( )Pay Palأو شيك أو حوالة مصرفية.

•

يمكن للزبائن أيضاً تجهيز وطباعة الفواتير إلكترونياً.

•

جميع التعديالت واإلضافات والضمائم المتعلقة بالمطبوعات أصبحت متاحة للشراء إلكترونيًا.

•

األسعار قابلة للتغيير.

•

تتطلب اللوائح التنظيمية لإليكاو الدفع الكامل ُمسبقًا.

•

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

مطبوعات صدرت مؤخرا
َّ
المخفض
 — Cir 350مواد إرشادية لعمليات المغادرة باالنفراج
 34 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-910-3
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9258-931-8
بالعربية
ISBN 978-92-9258-924-0
بالصينية
ISBN 978-92-9258-918-9
بالروسية

رقم
رقم
رقم
رقم

الطلب350 :
الطلب350 :
الطلب350 :
الطلب350 :

 — Cir 356مبادئ توجيهية بشأن استخدام التعلم الرقمي في تدريب طاقم مقصورة الركاب
 30 .2020صفحة.
رقم
ISBN 978-92-9258-886-1
باإلنجليزية
رقم
ISBN 978-92-9258-917-2
بالعربية
رقم
ISBN 978-92-9258-927-1
بالصينية
رقم
ISBN 978-92-9258-914-1
بالروسية
رقم
ISBN 978-92-9258-929-5
باإلسبانية

الطلب356 :
الطلب356 :
الطلب356 :
الطلب356 :
الطلب356 :

CIR
CIR
CIR
CIR

CIR
CIR
CIR
CIR
CIR

$38.00
$38.00
$38.00
$38.00

$33.00
$33.00
$33.00
$33.00
$33.00

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء الثاني — ممرات السير على األرض ،وساحات وقوف الطائرات ،وساحات انتظار الطائرات
(ترجمة غير رسمية)
الطبعة الخامسة 186 ،2020 ،صفحة.
$158.00
رقم الطلب9157P2 :
ISBN 978-92-9258-864-9
باإلنجليزية
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 — Doc 9261دليل مطارات طائرات الهليكوبتر
الطبعة الرابعة 152 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9258-890-8
باإلسبانية

رقم

 — Doc 9562دليل اقتصاديات المطارات
الطبعة الرابعة 146 .2020 ،صفحة.
بالعربية
بالصينية
بالروسية

رقم
رقم
رقم

الطلب9261 :

$120.00

الطلب9562 :
الطلب9562 :
الطلب9562 :

$123.00
$123.00
$123.00

 — Doc 9643دليل بشأن العمليات المتزامنة على المدارج اآللية المتوازية أو شبه المتوازية
الطبعة الثانية 70 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-911-0
باإلنجليزية
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-902-8
بالعربية
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-916-5
بالصينية
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-913-4
بالروسية
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-925-7
باإلسبانية

$120.00
$120.00
$120.00
$120.00
$120.00

 — Doc 10004الخطة العالمية لسالمة الطيران
 144 .2022-2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-815-1
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9258-872-4
بالعربية
ISBN 978-92-9258-871-7
بالصينية
ISBN 978-92-9258-868-7
بالفرنسية
ISBN 978-92-9258-839-7
بالروسية
ISBN 978-92-9258-870-0
باإلسبانية

$110.00
$110.00
$110.00
$110.00
$110.00
$110.00

ISBN 978-92-9258-900-4
ISBN 978-92-9258-921-9
ISBN 978-92-9258-908-0

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

الطلب10004 :
الطلب10004 :
الطلب10004 :
الطلب10004 :
الطلب10004 :
الطلب10004 :

 — Doc 10138تقرير اللجنة القانونية — الجمعية العمومية — الدورة األربعون
مونتريـال 24 ،سبتمبر –  4أكتوبر  26 .2019صفحة.
باإلنجليزية
بالعربية
بالصينية
بالفرنسية
بالروسية
باإلسبانية

ISBN 978-92-9258-856-4
ISBN 978-92-9258-899-1
ISBN 978-92-9258-901-1
ISBN 978-92-9258-898-4
ISBN 978-92-9258-896-0
ISBN 978-92-9258-903-5

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

الطلب10138 :
الطلب10138 :
الطلب10138 :
الطلب10138 :
الطلب10138 :
الطلب10138 :

$29.00
$29.00
$29.00
$29.00
$29.00
$29.00

 — Doc 10144دليل اإليكاو الموجه إلى هيئات الطيران المدني بشأن إدارة مخاطر السالمة في مجال الطيران المتعلقة بكوفيد19-
الطبعة األولى ،مايو  26 .2020صفحة.
$21.00
رقم الطلب10144 :
ISBN 978-92-9258-856-4
باإلنجليزية
$21.00
رقم الطلب10144 :
ISBN 978-92-9258-896-0
بالروسية

منشورات رقمية
( Doc 10057إصدار مبكر) — دليل التدريب والتقييم القائمين على الكفاءة للعاملين في إلكترونيات سالمة الحركة الجوية
رقم الطلب10057-D :
باإلنجليزية
— انتهــــــــى —
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$215.00

