اإلضافة رقم  — 1يناير 2021

كتالوج المنتجات والخدمات — طبعة 2021
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 7910رموز المواقع
الطبعة  ،178ديسمبر  396 ،2020صفحة.
ISBN 978-92-9265-236-4
متعددة اللغات

رقم الطلب:

7910/178

$245.00

 — Doc 8071دليل اختبار مساعدات المالحة الالسلكية — المجلد الثالث — اختيار نظم رادارات المراقبة (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الثانية 204 ،2020 ،صفحة.
$250.00
رقم الطلب8071-3 :
ISBN 978-92-9265-204-3
باالنجليزية
$250.00
رقم الطلب8071-3 :
ISBN 978-92-9265-276-0
بالروسية
 — Doc 8973دليل أمن الطيران ()Restricted
الطبعة الثانية عشرة 872 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-234-0
بالروسية

رقم الطلب:

8973

 — Doc 9137دليل خدمات المطارات — الجزء الثالث — إدارة األخطار المتعلقة باألحياء البرية
الطبعة الخامسة 72 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب9137P3 :
ISBN 978-92-9265-241-8
بالصينية
رقم الطلب9137P3 :
ISBN 978-92-9265-238-8
باإلسبانية

$679.00

$100.00
$100.00
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 — Doc 9756دليل بشأن التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات — الجزء الرابع — االبالغ
الطبعة الثالثة 92 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب9756P4 :
ISBN 978-92-9265-218-0
باإلسبانية

$130.00

 — Doc 9924دليل االستطالع الجوي
الطبعة الثالثة 398 .2020 ،صفحة.
باالنجليزية

$360.00

ISBN 978-92-9265-115-2

رقم الطلب:

9924

 — Doc 10057دليل التدريب والتقييم القائمين على الكفاءة للعاملين في إلكترونيات سالمة الحركة الجوية
الطبعة الثانية 214 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب10057 :
ISBN 978-92-9265-942-4
باالنجليزية
رقم الطلب10057 :
ISBN 978-92-9265-261-6
بالعربية
رقم الطلب10057 :
ISBN 978-92-9265-258-6
باإلسبانية

$215.00
$215.00
$215.00

 — Doc 10104دليل صيانة نظم مسجالت الطيران
الطبعة األولى 130 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-254-8
بالصينية
ISBN 978-92-9265-225-8
بالفرنسية
ISBN 978-92-9265-245-6
باإلسبانية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

$160.00
$160.00
$160.00

 — Doc 10134دليل مفتشي سالمة مقصورة الركاب في مجال الطيران المدني
الطبعة األولى 80 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-240-1
باإلنجليزية

رقم الطلب:

10134

 — Doc 10146دليل الموافقة على صالحية الطائرات للطيران إثر تغيير دواخل مقصورة الطائرة
الطبعة األولى 46 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9265-105-3
باإلنجليزية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9265-277-7
بالعربية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9265-260-9
بالفرنسية
رقم الطلب:
ISBN 978-92-9265-243-2
بالروسية

10146
10146
10146
10146

10104
10104
10104

$150.00

$140.00
$140.00
$140.00
$140.00

منشورات رقمية
( Doc 9157إصدار مبكر) — دليل تصميم المطارات — الجزء األول — المدارج
الطبعة الرابعة.2020 ،
باإلنجليزية

رقم الطلب:

9157P1

$150.00

( Doc 9157إصدار مبكر) — دليل تصميم المطارات — الجزء الرابع — المساعدات البصرية
الطبعة الخامسة.2020 ،
رقم الطلب9157P4 :
باإلنجليزية

$250.00

( Doc 10102إصدار مبكر)
الطبعة األولى.2020 ،
باإلنجليزية

Guidance for Safe Operations Involving Aeroplane Cargo Compartments

رقم الطلب:
— انتهــــــــى —
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10102

$150.00

