اإلضافة رقم  — 8سبتمبر 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
خطط خدمة واجهات برامج اإليكاو التطبيقية  -الحزم المعززة 2020
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تستند خدمة واجهة برامج اإليكاو التطبيقية ،التي تشتمل على أكثر من  60خطة لخدمة واجهة البرامج التطبيقية ،إلى البيانات المجمعة من العديد
من سلطات الطي ارن .وقد تم تنسيق البيانات الموثوقة للغاية بصيغة  CSVو ،JSONالتي يسهل الوصول إليها واستخدامها بالنسبة إلى الزبناء/العمالء
من مختلف ميادين الطيران .ويمكن لمطوري المواقع الشبكية ومحللي األعمال والبيانات ومعدي التطبيقات والخبراء في مجال البحوث تحليل طائفة
واسعة من مقاييس بيانات سالمة الطيران باستخدام خدمة بيانات واجهة برامج اإليكاو التطبيقية.
َّ
المخفض
 — Cir 350مواد إرشادية لعمليات المغادرة باالنفراج
 35 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9265-106-0
بالفرنسية

رقم الطلب:

 — Cir 358القوائم المرجعية للخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية
 28 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9258-994-3
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9265-039-1
بالروسية

رقم الطلب:
رقم الطلب:

CIR 350

CIR 358
CIR 358

$38.00

$22.00
$22.00
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 — Doc 7910رموز المواقع
الطبعة  ،177سبتمبر  392 .2020صفحة.
ISBN 978-92-9265-108-4
متعددة اللغات ()E/A/C/F/R/S

رقم الطلب:

 — Doc 8335دليل إجراءات عمليات التفتيش والترخيص والمراقبة المستمرة
الطبعة الخامسة 180 .2010 ،صفحة.
ISBN 978-92-9231-476-7
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9231-621-1
بالعربية
ISBN 978-92-9231-714-0
بالصينية
ISBN 978-92-9231-741-6
بالفرنسية
ISBN 978-92-9231-718-8
بالروسية
ISBN 978-92-9231-721-8
باألسبانية
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 — Doc 9137دليل خدمات المطارات — الجزء الثالث — السيطرة على أخطار الحيوانات البرية( .ترجمة غير رسمية)
الطبعة الخامسة 72 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9137P3 :
ISBN 978-92-9258-972-1
باإلنجليزية

$100.00

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء الثاني — الممرات األرضية وساحات وقوف وانتظار الطائرات
الطبعة الخامسة 186 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9157P2 :
بالصينية
رقم الطلب9157P2 :
ISBN 978-92-9265-113-8
باإلسبانية

$200.00
$200.00

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء الخامس — النظم الكهربائية
الطبعة الخامسة 198 .2020 ،صفحة.
بالصينية
ISBN 978-92-9265-113-8
باإلسبانية

رقم الطلب:
رقم الطلب:

$200.00
$200.00

 — Doc 9284التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.
الطبعة  986 ،2022-2021صفحة.
ISBN 978-92-9265-040-7
بالفرنسية
ISBN 978-92-9265-036-0
بالروسية
ISBN 978-92-9258-893-9
باإلسبانية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

9157P2
9157P2

9284
9284
9284

 — Doc 9481إرشادات الطوارئ لمعالجة األحداث الناتجة عن البضائع الخطرة على متن الطائرات.
الطبعة  130 .2022-2021صفحة.
رقم الطلب9481 :
ISBN 978-92-9258-956-1
باإلنجليزية
رقم الطلب9481 :
ISBN 978-92-9265-038-4
بالروسية
رقم الطلب9481 :
ISBN 978-92-9258-892-2
باإلسبانية
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 —Doc 9501الدليل الفني للبيئة — المجلد األول — إجراءات إصدار إجازات الضوضاء للطائرات
التعديل رقم .)20/2/21( 1
رقم الطلب9501-1/E/03 :
باإلنجليزية
رقم الطلب9501-1/A/03 :
بالعربية
رقم الطلب9501-1/C/03 :
بالصينية
رقم الطلب9501-1/R/03 :
بالروسية

$84.00
$84.00
$84.00
$84.00

 —Doc 9501الدليل الفني للبيئة — المجلد الثالث — إجراءات ترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات
الطبعة الثانية 90 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9501-3 :
ISBN 978-92-9265-133-6
بالصينية

$71.00

 —Doc 9756دليل التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات — الجزء الرابع — اإلبالغ (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الثالثة 92 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9756P4 :
ISBN 978-92-9265-116-9
بالصينية
رقم الطلب9756P4 :
ISBN 978-92-9265-041-4
بالروسية

$130.00
$130.00

 — Doc 10002دليل تدريب طاقم مقصورة الركاب على شؤون السالمة
الطبعة الثانية 294 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9258-952-3
باإلنجليزية

رقم الطلب:

$510.00

 — Doc 10104دليل صيانة نظم مسجالت الطيران
الطبعة األولى 130 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9258-883-3
باإلنجليزية
ISBN 978-92-9265-104-6
بالعربية
ISBN 978-92-9265-085-8
بالروسية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

 — Doc 10131دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية.
الطبعة األولى 66 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-109-1
بالعربية

رقم الطلب:

10002

10104
10104
10104

$160.00
$160.00
$160.00

10131

$52.00

ُ — Doc 10148كتيب التدريب المتكرر لطاقم مقصورة الركاب أثناء جائحة فيروس كورونا.
الطبعة األولى 32 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب10148 :
بالعربية

$25.00

تصويب
َّ
المخفض
 — Cir 350مواد إرشادية لعمليات المغادرة باالنفراج
التصويب رقم  16 .)20/5/20( 1صفحة.
باإلسبانية
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رقم الطلب:

CIR 350/S/01

مجانا
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 — Doc 8335دليل إجراءات عمليات التفتيش والترخيص والمراقبة المستمرة
التصويب رقم  16 .)20/4/29( 1صفحة.
باإلسبانية

8335/S/01

مجانا

 — Doc 9988إرشادات بشأن إعداد خطط عمل الدول فيما يتعلق بأنشطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
التصويب رقم  3 .)20/3/27( 1صفحات.
رقم الطلب9988/E/01 :
باإلنجليزية
رقم الطلب9988/A/01 :
بالعربية
رقم الطلب9988/C/01 :
بالصينية
رقم الطلب9988/R/01 :
بالروسية

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

— انتهــــــــى —
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رقم الطلب:

