اإلضافة رقم  — 3مارس 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
الملحق السادس — تشغيل الطائرات — الجزء األول — النقل الجوي التجاري الدولي — الطائرات.
التعديل رقم  10 ،)21/2/15( 46صفحات.
رقم الطلبAN 6-1/E/27 :
باإلنجليزية
رقم الطلبAN 6-1/C/27 :
بالصينية
رقم الطلبAN 6-1/F/27 :
بالفرنسية
رقم الطلبAN 6-1/R/27 :
بالروسية
رقم الطلبAN 6-1/S/27 :
باإلسبانية

$12.00
$12.00
$12.00
$12.00
$12.00

الملحق السادس — تشغيل الطائرات — الجزء الثاني — الطيران العام الدولي — الطائرات.
التعديل رقم  8 ،)21/3/15( 39صفحات.
رقم الطلبAN 6-2/E/25 :
باإلنجليزية
رقم الطلبAN 6-2/F/25 :
بالفرنسية
رقم الطلبAN 6-2/S/25 :
باإلسبانية

مجانا
مجانا
مجانا

 — Cir 358القوائم المرجعية للخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية
 28 ،2020صفحة.
ISBN 978-92-9265-256-2
بالفرنسية

$22.00

رقم الطلب:

CIR358
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 — Doc 8071دليل اختبار مساعدات المالحة الالسلكية — المجلد الثالث — اختيار نظم رادارات المراقبة (ترجمة غير رسمية)
الطبعة الثانية 204 ،2020 ،صفحة.
$250.00
رقم الطلب8071P3 :
ISBN 978-92-9265-308-8
بالفرنسية
 — Doc 9137دليل خدمات المطارات — الجزء الثالث — إدارة األخطار المتعلقة باألحياء البرية
الطبعة الخامسة 72 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب9137P3 :
ISBN 978-92-9265-323-1
بالفرنسية

$100.00

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء األول — المدارج
الطبعة الرابعة 98 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-232-6
باإلنجليزية

رقم الطلب:

$250.00

 — Doc 9284التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.
الطبعة  986 .2022-2021صفحة.
ISBN 978-92-9265-148-0
بالصينية

رقم الطلب:

 — Doc 9284التعليمات الفنية للنقل اآلمن للبضائع الخطرة بطريق الجو.
اإلضافة رقم  3 .)21/2/23( 1صفحات.
باإلنجليزية
بالصينية
بالفرنسية
بالروسية
باإلسبانية

الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:

رقم
رقم
رقم
رقم
رقم

9157P1

9284

9284/E/41
9284/C/41
9284/F/41
9284/R/41
9284/S/41

$242.00

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

 — Doc 9501الدليل الفني للبيئة — المجلد الثالث — إجراءات ترخيص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرات
الطبعة الثانية 90 .2020 ،صفحة.
رقم الطلب9501-3 :
ISBN 978-92-9265-249-4
بالفرنسية

$71.00

 — Doc 9691دليل بشأن سحاب الرماد البركاني والمواد المشعة والمواد الكيميائية السامة
التعديل رقم  24 ،)21/2/10( 3صفحة.
رقم الطلب9691/E/10 :
باإلنجليزية

$24.00

 — Doc 9760دليل صالحية الطائرات للطيران
الطبعة الرابعة 420 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-325-5
بالعربية
ISBN 978-92-9265-293-7
بالروسية
ISBN 978-92-9265-327-9
باإلسبانية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

$550.00
$550.00
$550.00

 — Doc 9889دليل نوعية هواء المطارات
الطبعة الثانية 210 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-328-6
بالعربية

رقم الطلب:
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9760
9760
9760

9889

$204.00
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باإلسبانية

ISBN 978-92-9265-342-2

— Doc 10102
الطبعة األولى 58 ،2020 ،صفحة.
باإلنجليزية

رقم الطلب:

9889

$204.00

Guidance for Safe Operations Involving Aeroplane Cargo Compartments
ISBN 978-92-9265-242-5

رقم الطلب:

 — Doc 10110دليل إعداد مدونة لقواعد أداء الطائرات الهليكوبتر
الطبعة األولى 134 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-307-1
بالعربية
ISBN 978-92-9265-362-0
بالصينية
ISBN 978-92-9265-267-8
بالروسية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

 — Doc 10131دليل إعداد الخطط اإلقليمية والوطنية للسالمة الجوية
الطبعة األولى 66 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-315-6
بالفرنسية

رقم الطلب:

 — Doc 10132الجمعية العمومية — الجلسات العامة — محاضر الجلسات.
مونتريـال ،من  24سبتمبر إلى  4أكتوبر  120 .2019صفحة.
ISBN 978-92-9265-215-9
بالعربية

رقم الطلب:

10102

10110
10110
10110

10131

$150.00

$220.00
$220.00
$220.00

$52.00

10132

$125.00

 — Doc 10057دليل التدريب والتقييم القائمين على الكفاءة للعاملين في إلكترونيات سالمة الحركة الجوية
الطبعة الثانية 214 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب10057 :
ISBN 978-92-9265-278-4
بالصينية

$215.00

تصويب
الملحق العاشر — اتصاالت الطيران — المجلد األول — مساعدات المالحة الجوية.
التصويب رقم  6 .)20/12/14( ،2صفحات.
باإلنجليزية
بالفرنسية
بالروسية
باإلسبانية

رقم
رقم
رقم
رقم

الملحق الرابع عشر — المطارات — المجلد الثاني — مطارات طائرات الهليكوبتر.
التصويب رقم  4 .)21/1/29( ،1صفحات.
باإلنجليزية
بالفرنسية
بالروسية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:
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الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:

AN 10-1/E/27
AN 10-1/F/27
AN 10-1/R/27
AN 10-1/S/27

AN 14-2/E/09
AN 14-2/F/09
AN 14-2/R/09

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

مجانا
مجانا
مجانا
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 — Doc 9994دليل تطبيقات االستطالع المحمولة على متن الطائرة
التصويب رقم  4 .)21/2/9( ،1صفحات.
باإلنجليزية
بالروسية

رقم الطلب:
رقم الطلب:

 — Doc 10064دليل أداء الطائرات
التصويب رقم  4 .)20/12/11( ،1صفحات.
باإلنجليزية

رقم الطلب:

 — Doc 10064دليل أداء الطائرات
التصويب رقم  4 .)21/1/15( ،2صفحات.
باإلنجليزية

رقم الطلب:

— انتهــــــــى —
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9994/E/01
9994/R/01

10064/E/01

10064/E/02

مجانا
مجانا

مجانا

مجانا

