اإلضافة رقم  — 5مايو 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 الثاني — الطيران العام الدولي — الطائرات.
التعديل رقم  8 ،)21/3/15( 39صفحات.
رقم الطلبAN 6-2/A/25 :
بالعربية
رقم الطلبAN 6-2/C/25 :
بالصينية
رقم الطلبAN 6-2/R/25 :
بالروسية

مجانا
مجانا
مجانا

الملحق العاشر — اتصاالت الطيران — الجزء الثالث — نظم االتصال.
التعديل رقم  10 ،)21/3/22( 91صفحات.
باإلنجليزية
بالفرنسية
بالروسية
باإلسبانية

رقم
رقم
رقم
رقم

مجانا
مجانا
مجانا
مجانا

 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء األول — المدارج
الطبعة الرابعة 96 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-380-4
باإلسبانية

رقم الطلب:

الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:

AN 10-3/E/31
AN 10-3/F/31
AN 10-3/R/31
AN 10-3/S/31

9157P1

$250.00
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ِ
المساعدات البصرية.
 — Doc 9157دليل تصميم المطارات — الجزء الرابع —
الطبعة الخامسة 264 .2021 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-379-8
بالروسية

رقم الطلب:

9157P4

$250.00

 — Doc 9501الدليل الفني للبيئة — المجلد األول — إجراءات إصدار إجازات الضوضاء للطائرات
التعديل رقم  88 .)20/2/21( 1صفحة.
رقم الطلب9501-1/S/03 :
باإلسبانية

$84.00

 — Doc 9691دليل بشأن سحاب الرماد البركاني والمواد المشعة والمواد الكيميائية السامة
التعديل رقم  24 ،)21/2/10( 3صفحة.
رقم
بالعربية
رقم
بالصينية
رقم
بالفرنسية
رقم
بالروسية
رقم
باإلسبانية

$24.00
$24.00
$24.00
$24.00
$24.00

الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:
الطلب:

 — Doc 9731الدليل الدولي لعمليات البحث واإلنقاذ الجوية والبحرية
الطبعة الحادية عشرة 282 .2019 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-370-5
بالصينية

رقم الطلب:

 — Doc 9760دليل صالحية الطائرات للطيران
الطبعة الرابعة 420 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-369-9
بالصينية

رقم الطلب:

 — Doc 9863دليل نظام الطائرة لتفادي االصطدام
الطبعة الثالثة 237 ،2021 ،صفحة.
باإلنجليزية

رقم الطلب:

 — Doc 10002دليل تدريب طاقم مقصورة الركاب على شؤون السالمة
الطبعة الثانية 294 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-313-2
بالفرنسية

رقم الطلب:

9691/A/10
9691/C/10
9691/F/10
9691/R/10
9691/S/10

9731P3

9760

9863

$78.00

$550.00

$320.00

10002

$510.00

 — Doc 10057دليل التدريب والتقييم القائمين على الكفاءة للعاملين في إلكترونيات سالمة الحركة الجوية
الطبعة الثانية 214 ،2020 ،صفحة.
رقم الطلب10057 :
ISBN 978-92-9265-344-6
بالفرنسية

$215.00

 — Doc 10088دليل التعاون المدني العسكري في إدارة الحركة الجوية
الطبعة األول 134 ،2021 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-368-2
باإلنجليزية

$108.00
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 — Doc 10102دليل سالمة العمليات في مقصورة البضائع على متن الطائرة
الطبعة األولى 58 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-428-3
بالعربية
ISBN 978-92-9265-378-1
بالروسية
ISBN 978-92-9265-408-5
باإلسبانية

رقم الطلب:
رقم الطلب:
رقم الطلب:

 — Doc 10106دليل سالمة العمليات في مقصورة البضائع على متن الطائرة
الطبعة األولى 244 ،2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-371-2
بالروسية

رقم الطلب:

 — Doc 10110دليل إعداد مدونة لقواعد أداء الطائرات الهليكوبتر
الطبعة األولى 134 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-330-9
بالفرنسية

رقم الطلب:

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

رقم الطلب:

ISBN 978-92-9265-882-3

10102
10102
10102

10106

10110

$150.00
$150.00
$150.00

$200.00

$220.00

10121

$140.00

 — Doc 10132الجمعية العمومية — الدورة األربعون — الجلسات العامة — محاضر الجلسات.
مونتريـال 24 ،سبتمبر –  4أكتوبر  120 .2019صفحة.
رقم الطلب10132 :
ISBN 978-92-9265-270-8
بالفرنسية

$125.00

 — Doc 10134دليل مفتشي سالمة مقصورة الركاب في مجال الطيران المدني.
الطبعة األولى 80 .2020 ،صفحة.
ISBN 978-92-9265-390-3
بالصينية
ISBN 978-92-9265-347-7
باإلسبانية

$150.00
$150.00

رقم الطلب:
رقم الطلب:

10134
10134

تصويب
 — Doc 9760دليل صالحية الطائرات للطيران.
التصويب رقم  6 .)21/2/26( 1صفحات.
باإلنجليزية

رقم الطلب:

9760/E/03

 — Doc 10132الجمعية العمومية — الدورة األربعون — الجلسات العامة — محاضر الجلسات.
مونتريـال ،من  24سبتمبر إلى  4أكتوبر .2019
التصويب رقم  30 .)21/1/21( 1صفحة.
رقم الطلب10132/E/01 :
I
باإلنجليزية
رقم الطلب10132/R/01 :
I
بالروسية
— انتهــــــــى —
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مجانا

مجانا
مجانا

