
 مجلس ادارة النقل
والنقل على الطرقات البحري عبر السكك الحديدية والنقل الجوي والنقل حركة من أجل أن تكون مجلس ادارة النقل يعمل 

الرخص  القواعد ونمنح. ونحن من يضع من الناحية البيئيةواالمان والسالمة متاز بالجودة العالية توأن انسيابية جيدة ات ذ
 ن خالل سجالتنا نعمل على جباية الرسوم ونصدر التصاريح ونقل الملكية. ومتلك القواعد. ونتابع كيف يتم االمتثال ل

( و Borlängeموقعا في البالد. والقسم االعظم من نشاطنا موجود في بورلينغي ) 01موظفا في  0571يعمل لدينا 
 (، والمكتب الرئيس يقع في نورشوبينغ.  Örebro( و اوريبرو )Norrköpingنورشوبينغ )

 
 ي يعتمد عليها نشاطنا الفكرة الت

، كما نأخذ السالمة والبيئة والصحة عين االعتبارباخذين ون فيه حرية الوصول المروري سهلة، تكنقوم بتطوير نظام للنقل 
وينطبق االمر  .على المواطنين والحركة االقتصادية في البلداثار تنسحب القواعد التي نضعها من سببه ما تبعين االعتبار 

والسائقين. بوسائط النقل التي تهتم  نزود المجتمع بالمعلوماتكما اننا االمتثال لتلك القواعد. لكيفية متابعتنا نفسه على 
 لدينا مستوى عال من الخدمة في تعاملنا مع العالم الخارجي المحيط بنا. كما أن  ،نهج شامل و فعالعلى اتباع نحرص و
 

 المرور على الطرقات  حركة
في كل عد تطبق . وهذ القواالمشاةويهم راكبي الدرجات جميع مستخدمي الطريق، بما فمن قبلنا تشمل قرر تالقواعد التي 

تطبيق القانون مسؤولية فان لدينا  قواعد المرور وضع الى باإلضافةاالراضي الغير معبدة. مكان سواء على الطرقات او 
 المتعلق بإشارات المرور. 

ار باختبالقواعد المتعلقة اننا نضع كما وتوزيع جميع رخص القيادة السويدية ولوحات تسجيل المركبات.  إنتاجبنقوم ايضا 
لسائقين النسبة لبأما رخص القيادة. اجراء فحوص اختبارات القيادة لكل انواع مسؤولية على عاتقنا تقع و ،السائقين

نصدر ايضا و، قيادة المهنيةكفاءة المطلوبة للال شروط الحصول علىتشرح لهم التي القواعد ضع لهم ن فإنناالمحترفين 
بالنسبة أما . المركبات الثقيلةقاسات مالقواعد المتعلقة بأوزان وونضع  الحافالتوشحن البضائع تراخيص المرور لشركات 

مجلس النقل في اصدارها تقرر من خالل قرارات دولية يشترك  فإنهاالى الشروط التقنية االخرى المتعلقة بالمركبات 
بمراقبة أيضا نقوم و. بإصدارهاالتي نقوم  وتعليماتنا لوائحناخالل بعد ذلك من تلك الشروط ح يتوضيجري السويدي. 

 .(fordonsbesiktning) فحص السيارات الدوريالشركات العاملة في مجال 
 

 السكك الحديدية 
 يمكنو. السويد في الحديدية السكك خدماتالعمل ضمن  يريدون الذين ألولئكالرخص ويراقب مجلس النقل السويدي يصدر 

 إدارة، على سبيل المثال الكبيرة التحتيةالمسؤولون عن البنى المدراء  منيتعلق بهذا المجال ابتداء  شيءذلك كل  شملي أن
 التحتية البنيةنعطي الموافقة على سالمة المركبات وعلى سالمة  اننا كما. الخاصة الحديدية السكك شركاتانتهاء بالمرور و

 نظم على اإلشرافلى كما اننا مسؤولون ع. االستخدام موضع وضعه قبل اإلشاراتنظام  و الحديدية للسكك التحتية والبنية
االشراف  مسؤوليةيجري ضمن شروط محددة، كما ان لدينا من ان الدخول الى حرم سكة الحديد و السالمةالمتعلقة ب دارةاإل

 . الحديدية السكك حركةضمن  يعملون الذين لألشخاصالفحوص الصحية والمتعلقة بالصحة  القواعدعلى 
 

 قل البحري نحركة ال
يجري احترامها.  القواعدومن ان تلك  العاملة في مياهنا جنبيةواأل السويدية السفننقوم بمتابعة القواعد والرخص المتعلقة ب

ئع البضا تحميل، كما نتحقق من أن والموانئ السفن لىعالتفتيش عمليات الفحص ومن ضمن العمل الذي نقوم به هناك 
 . المناسبة المهارات لكونتيمهذه السفن  متن على يعملون الذين أولئك وأن ،صحيح بشكلوتفريغها يتم 

 منعل بها ولالمعم السالمة متطلبات تلبي أيضاهي بالتحقق من انها نقوم  فإننابالنسبة للشركات العاملة في مجال نقل الركاب 
 تحتاج التي والسفن القوارب حول المعلومات يجمع الذي البحرية المالحة سجليوجد لدينا  كماالحوادث ومعالجتها. 

 .تصريحالحصول على 

Transportstyrelsen

ده رباره ی به ڕێوه به رايه تی گواستنه وه
ڕێوه به رايه تی گواستنه وه کاربه
به رده ستی بوون، کواليته ی به رز، گواستنه وه ی دڵنيا وهاموار له گه ل ژينگه لهه گات بۆ گه ييشتن ئ

ه ريايی و ڕێگا وبان.له بواری ڕێگای شه مه نده فه ر، ئاسمانی، د
ئێمه ڕێسا په يدا ده که ين، مۆڵه ت ده ده ين وبه دواچوونه وه يان ئه که ين بۆ دڵنيا بوون له جێ به جی 

ی وه رگرتن، مۆڵه ت و گۆڕينی خاوه نی ئامێرۆماره کانمان کار ئه که ين له مزتی تکردنيان. به يارمه 
.ئۆتۆمبيل

، ه وره ترين چا�کی له بۆرلێنگێوو�تدا. گناوچه  له۱۳له هه يهانکارمه ندم۱۷٥۰ئێمه 
. بيرۆی سه ره کی له نۆڕسۆپينگه.يهنۆڕشۆپينگ و ئۆربرو

مانيه که ئايديای چاالکي
               په ره پێ ئه ده ين له گه ل ،ی له به رده ست ئامادهوه ه گواسته نسيستێمێکی ئێمه

که ره سته ی سه رئه نجام بۆ هاوو�تی  ڕه چاووگرتنی دڵنيايی، ژينگه وته ندرووستی. به
مه بازرگانی و ڕێسا پێک دێنين وبه دوا چوونيان ئه که ين بۆدڵنيا بون له جێ به جی کردنيان. ئێ

اگاداری ئه ده ين به کۆمه ڵگا ده رباره ی ئامێره کانی گواستنه وه وشۆفێر. ئێمه به بينينی ئ
فراوان کار ئه که ين وبه شێوه يێکی کاريگه ر و پله ی خزمه تی به رزمان هه يه له             

په يوه ندييه کا نمان له گه ل جيهاندا.

ترافيکی ڕێگا وبان
    ه وه.ئه يانگرێتنی ترافيک، له گه ل پاسيکل سوار وپياده، ياساکانی ترافيکمان هه مو به کار هێنه را

ڕێگای ده ره وه يی. جگه له ڕێساکانی په يوه نديدارن له هه مو شوێنێک، له سه ر ڕێگا وبان وڕێساکان 
کارته کانی ترافيک ئێمه به رپرسيارين له خستنه کاری ڕێنوينييه کانی تابلۆی ڕێگا وبان. ئێمه هه موو 

وست ئه که ين وب�ويان ئه که ينه وه وهه روه ها تابلۆی ژماره ی ومۆڵه تی لێخوڕينی سويدی در
           ئۆتۆمبيل درووست ئه که ين. ئێمه به ڕێوه به رايه تی ڕێنوێنييه کان وفێربوونی شوفيران 

يشه يی قاڵبی ڕێسا دائه نێين بۆ وتاقيکردنه وه ی لێهاتوويی لێخوڕين ئه که ين. بۆ لێخوڕينی ترافيکی پ
ه و مه به سته مۆڵه تی ئچی پێويسته بۆ وه رگرتنی لێهاتويی شوفێری پيشه يی، بۆ ئه وه ی بزانرێت 

وپاص هه روه ها ڕێسا بۆئه ندازه و کێشی ئۆتۆمبيلی -بۆ کۆمپانيای شتو مه کترافيک ده رئه که ين
ئامێره کان ئه چه سپێنرێن به شێوه ی ئاسايی له اليه ن . مه رجی تری ته کنيکی دائه نه يهباری گران

ده وڵه تی که به ڕێوه به رايه تی گواستنه وه به شداری ئه کات، ودواتر مه رجه کان ڕوون ی نێوبڕياڕ
پشکنينی ئۆتۆمبيل ئه که ين.بازاڕی وبڕياره کانمان. هه روه ها کۆنترۆڵی ئه کرێنه وه له ڕێنوێنيه کان

ئاسنينی شه مه نده فه رڕێگای 
يکی ڕێگای ئاسنين افت ئه ده ين وکۆنترەۆڵ ئه که ين له سه ر ئه و که سانه ی ئه يانه وێت ترهئێمه مۆل

بونيه ی ژێرينی گه وره بێت وه کو         له سويد. له وانه يه ده رباره ی به ڕێوه بردنی ه ڕێوه ببه ن ب
کۆمپانيای تايبه تی ڕێگای ئاسنين. هه روه ها ئۆتۆمبيل په سه ند ئه که ين، هه تاده زگای ترافيک و

. ستێمی سيگناڵ پێش ئه وه ی بخرێنه کاربونيه ی ژێرين، دامه زراوی ڕێگای ئاسنين وسي
      وهه روه ها چونه سه ر ڕێگای ئاسنين ی ناوه ندیول به ڕێوه براکه ه يايی لنچاودێری سيستێمی دڵ

       هه مان مه رج بکرێت وهه روه ها ڕێسای ته ندروستی و پشکنينين ته ندرووستی ئه و ه ئه بێت ب
ئه که ن له بواری ڕێگای ئاسنين، ئێمه لێی به رپرسيارين.که سانه ی کار

ڕێگای ده ريايی
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 النقل الجوي 
وكذلك لكي يكون قطاع الطيران ، للركاب ومطمئنا  آمنا النقل الجوي أن يكونو باألمانالنقل الجوي  يتسم أجل من نعمل

المتعلقة  التراخيص و شهاداتالاصدار  لدينا مسؤولية الجهد هذا من وكجزءبعد تحرير السوق من تقييداته. تنافسيا 
 .المطارات و الطيران وشركات لطيارينبا

ضمن مجلس ادارة النقل هو ومهمتنا .،الدولي المستوى لىاقرارها عيتم  الطيران مجال في واللوائح القواعد من العديد
 الذين ألولئك التشغيل تراخيص دارإصب أيضانقوم .  اتباعها من والتأكد والتواصل ،نظامنائمة هذه القواعد واللوائح مع مال

 . السويد في التجاريالنقل الجوي ممارسة  يريدون


