اإلضافة رقم  — 5يونيو 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 ( )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
َّ
المخفض
 — Cir 350مواد إرشادية لعمليات المغادرة باالنفراج
 35 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-932-5
باإلسبانية

رقم الطلب:

 — Doc 7910رموز المواقع
الطبعة  ،176يونيو  392 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-948-6
متعددة اللغات ()E/A/C/F/R/S

رقم الطلب:

CIR 350

7910/176

$38.00

$245.00

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء الثاني — ممرات السير على األرض ،وساحات وقوف الطائرات ،وساحات انتظار الطائرات
(ترجمة غير رسمية)
الطبعة الخامسة 186 ،2020 ،صفحة.
$200.00
رقم الطلب9157P2 :
ISBN 978-92-9258-864-9
باإلنجليزية
 — Doc 9643دليل بشأن العمليات المتزامنة على المدارج اآللية المتوازية أو شبه المتوازية
الطبعة الثانية 70 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9643 :
ISBN 978-92-9258-936-3
بالفرنسية

$120.00
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 — Doc 9731الدليل الدولي لعمليات البحث واالنقاذ الجوية والبحرية ( — )IAMSARالمجلد الثالث — التسهيالت المتنقلة.
الطبعة الحادية عشرة 282 .2019 ،صفحة.
$78.00
رقم الطلب9731P3 :
ISBN 978-92-9258-938-7
بالعربية
 — Doc 9988إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الطبعة الثالثة 136 .2019 ،صفحة.
رقم الطلب9988 :
بالصينية

$141.00

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

$140.00

ISBN 978-92-9258-907-3

رقم الطلب:

10121

 — 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 :
بالعربية
$21.00
رقم الطلب10144 :
بالصينية
$21.00
رقم الطلب10144 :
بالفرنسية
$21.00
رقم الطلب10144 :
باإلسبانية

منشورات رقمية
( Doc 9501إصدار مبكر) — الدليل الفني للبيئة — المجلد الثالث — إجراءات ترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات
الطبعة الثانية 90 .2020 ،صفحة.
$71.00
رقم الطلب9501-3-D :
باإلنجليزية
( Doc 10002إصدار مبكر) — دليل تدريب طاقم الطائرة فيما يخص السالمة
الطبعة الثانية.2020 ،
باإلنجليزية

رقم الطلب:

( Doc 10064إصدار مبكر) — دليل أداء الطائرات
الطبعة األولى.2020 ،
باإلنجليزية

رقم الطلب:
— انتهــــــــى —

Page 2

10002-D

10064-D

$510.00

$65.00

