Översättning gjord november 2013

مجلس ادارة النقل
Transportstyrelsenالطرقات
يعمل مجلس ادارة النقل من أجل أن تكون حركة النقل عبر السكك الحديدية والنقل الجوي والبحري والنقل على
ذات انسيابية جيدة وأن تمتاز بالجودة العالية واالمان والسالمة من الناحية البيئية .ونحن من يضع القواعد ونمنح الرخص
ونتابع كيف يتم االمتثال لتلك القواعد .ومن خالل سجالتنا نعمل على جباية الرسوم ونصدر التصاريح ونقل الملكية.

ﺩﻩ ﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺑﻪ ڕێﻮﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﻪ ﺗﯽ ﮔﻮﺍﺳﺘﻨﻪ ﻭﻩ

يعمل لدينا  0571موظفا في  01موقعا في البالد .والقسم االعظم من نشاطنا موجود في بورلينغي ( )Borlängeو
ﻭﻩ (ﮐﺎﺭ
ﺗﯽ وﮔﻭﺍﺳﺗﻧﻪ
نورشوبينغ (ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﻪ
 ،)Örebroوالمكتب الرئيس يقع في نورشوبينغ.
اوريبرو
)Norrköping

ﺋﻪ ﮔﺎﺕ ﺑۆ ﮔﻪ ﻳﻳﺷﺗﻥ ﻟﻪ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﺳﺗﯽ ﺑﻭﻭﻥ ،ﮐﻭﺍﻟﻳﺗﻪ ی ﺑﻪ ﺭﺯ ،ﮔﻭﺍﺳﺗﻧﻪ ﻭﻩ ی ﺩڵﻧﻳﺎ ﻭﻫﺎﻣﻭﺍﺭ ﻟﻪ ﮔﻪ ﻝ ژﻳﻧﮕﻪ
ﻟﻪ ﺑﻭﺍﺭی ڕێﮕﺎی ﺷﻪ ﻣﻪ ﻧﺩﻩ ﻓﻪ ﺭ ،ﺋﺎﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﺩ ﻩ ﺭﻳﺎﻳﯽ ﻭ ڕێﮕﺎ ﻭﺑﺎﻥ.
نشاطنا
يعتمد
ﮐﻪ ﻳﻥ ،ﻣۆڵﻪ ﺕ ﺩﻩ ﺩﻩ ﻳﻥ ﻭﺑﻪ ﺩﻭﺍﭼﻭﻭﻧﻪ ﻭﻩ ﻳﺎﻥ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ ﺑۆ ﺩڵﻧﻳﺎ ﺑﻭﻭﻥ ﻟﻪ ﺟێ ﺑﻪ ﺟﯽ
عليهاﻳﺩﺍ ﺩﻩ
ڕێﺳﺎ ﭘﻪ
الفكرة التي ﺋێﻣﻪ
ﮐﺭﺩﻧﻳﺎﻥ .ﺑﻪ ﻳﺎﺭﻣﻪ ﺗﯽ ﺗۆﻣﺎﺭﻩ ﮐﺎﻧﻣﺎﻥ ﮐﺎﺭ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ ﻟﻪ ﻣﺯﻭﻩ ﺭﮔﺭﺗﻥ ،ﻣۆڵﻪ ﺕ ﻭ ﮔۆڕﻳﻧﯽ ﺧﺎﻭﻩ ﻧﯽ ﺋﺎﻣێﺭی
نقوم بتطوير نظام للنقل تكون فيه حرية الوصول المروري سهلة ،اخذين بعين االعتبار السالمة والبيئة والصحة ،كما نأخذ
ﺋۆﺗۆﻣﺑﻳﻝ.

بعين االعتبار ما تسببه القواعد التي نضعها من اثار تنسحب على المواطنين والحركة االقتصادية في البلد .وينطبق االمر
والسائقين.
بوسائط النقل
التي تهتم
نزودﻟﻪالمجتمع
 ۱۳اننا
ﻟﻪ كما
القواعد.
ﺑۆﺭﻟێﻧﮕێ،
ﭼﺎ�ﮐﯽ ﻟﻪ
بالمعلوماتﺗﺭﻳﻥ
ﻭﻭ�ﺗﺩﺍ .ﮔﻪ ﻭﺭﻩ
ﻧﺎﻭﭼﻪ
لتلك ﻫﻪ ﻳﻪ
االمتثالﻧﺩﻣﺎﻥ
لكيفية ﮐﺎﺭﻣﻪ
متابعتنا۱۷٥۰
نفسه على ﺋێﻣﻪ
ﻧۆڕﺳۆﭘﻳﻧﮕﻪ.
ﺑﻳﺭۆیأنﺳﻪلديناﺭﻩ ﮐﯽ ﻟﻪ
ﺋۆﺭﺑﺭﻭﻳﻪ.
ﻧۆڕﺷۆﭘﻳﻧﮓ
الخدمة في تعاملنا مع العالم الخارجي المحيط بنا.
مستوى عال من
فعال ،كما
نهج ﻭشامل و
ونحرص على اتباع

الطرقات
حركة المرور على
ﻳﻪ ﮐﻪ ﻣﺎﻥ
ﺋﺎﻳﺩﻳﺎی ﭼﺎﻻﮐﻳ
ﺋێﻣﻪ ﺳﻳﺳﺗێﻣێﮑﯽ ﮔﻭﺍﺳﺗﻪ ﻧﻪ ﻭﻩ ی ﻟﻪ ﺑﻪ ﺭﺩﻩ ﺳﺕ ﺋﺎﻣﺎﺩﻩ ،ﭘﻪ ﺭﻩ ﭘێ ﺋﻪ ﺩﻩ ﻳﻥ ﻟﻪ ﮔﻪ ﻝ
القواعد التي تقرر من قبلنا تشمل جميع مستخدمي الطريق ،بما فيهم راكبي الدرجات والمشاة .وهذ القواعد تطبق في كل
ڕﻩ ﭼﺎﻭﻭﮔﺭﺗﻧﯽ ﺩڵﻧﻳﺎﻳﯽ ،ژﻳﻧﮕﻪ ﻭﺗﻪ ﻧﺩﺭﻭﻭﺳﺗﯽ .ﺑﻪ ﮐﻪ ﺭﻩ ﺳﺗﻪ ی ﺳﻪ ﺭﺋﻪ ﻧﺟﺎﻡ ﺑۆ ﻫﺎﻭﻭ�ﺗﯽ
تطبيق القانون
لدينا مسؤولية
ﺟێفان
المرور
قواعد
وضع
باإلضافة
ﺩێﻧﻳﻥالغير
االراضي
الطرقات او
مكان سواء على
ﮐﺭﺩﻧﻳﺎﻥ .ﺋێﻣﻪ
ﺑﻪ ﺟﯽ
ﺑﻭﻥ ﻟﻪ
ﺑۆﺩڵﻧﻳﺎ
الى ﻳﻥ
ﺋﻪ ﮐﻪ
معبدة.ﭼﻭﻭﻧﻳﺎﻥ
ﻭﺑﻪ ﺩﻭﺍ
ڕێﺳﺎ ﭘێﮏ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ ﻭ
بإشارات
المرور.ﺩﻩ ﻳﻥ ﺑﻪ ﮐۆﻣﻪ ڵﮕﺎ ﺩﻩ ﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺋﺎﻣێﺭﻩ ﮐﺎﻧﯽ ﮔﻭﺍﺳﺗﻧﻪ ﻭﻩ ﻭﺷۆﻓێﺭ .ﺋێﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻳﻧﻳﻧﯽ
ﺎﮔﺎﺩﺍﺭی ﺋﻪ
المتعلق ﺋ
القواعد المتعلقة باختبار
ﺑﻪ كما
المركبات.
السويدية
نقوم ايضا بإنتاج
نضعﻳﻪ ﻟﻪ
اننا ﻫﻪ
ﺭﺯﻣﺎﻥ
تسجيلﺧﺯﻣﻪ ﺗﯽ
ولوحاتﭘﻠﻪ ی
ﮐﺎﺭﻳﮕﻪ ﺭ ﻭ
القيادةﻳێﮑﯽ
رخصﺷێﻭﻩ
جميعﻳﻥ ﻭﺑﻪ
وتوزيعﺋﻪ ﮐﻪ
ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ ﮐﺎﺭ
ﺟﻳﻬﺎﻧﺩﺍ.
ﻝ
ﮔﻪ
ﻟﻪ
ﻧﻣﺎﻥ
ﮐﺎ
ﻧﺩﻳﻳﻪ
ﻳﻭﻩ
السائقين ،و ﭘﻪ
على عاتقنا تقع مسؤولية اجراء فحوص اختبارات القيادة لكل انواع رخص القيادة .أما بالنسبة للسائقين
المحترفين فإننا نضع لهم القواعد التي تشرح لهم شروط الحصول على الكفاءة المطلوبة للقيادة المهنية ،ونصدر ايضا
لشركات ﻭﺑﺎﻥ
ﺗﺭﺍﻓﻳﮑﯽ ڕێﮕﺎ
شحن البضائع والحافالت ونضع القواعد المتعلقة بأوزان ومقاسات المركبات الثقيلة .أما بالنسبة
تراخيص المرور
ﻫﻪ ﻣﻭ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻫێﻧﻪ ﺭﺍﻧﯽ ﺗﺭﺍﻓﻳﮏ ،ﻟﻪ ﮔﻪ ﻝ ﭘﺎﺳﻳﮑﻝ ﺳﻭﺍﺭ ﻭﭘﻳﺎﺩﻩ ،ﻳﺎﺳﺎﮐﺎﻧﯽ ﺗﺭﺍﻓﻳﮑﻣﺎﻥ ﺋﻪ ﻳﺎﻧﮕﺭێﺗﻪ ﻭﻩ.
مجلس النقل
اصدارها
قرارات
تقرر
بالمركبات فإنها
الى الشروط التقنية
ڕێﺳﺎﮐﺎﻧﯽ
في ﺟﮕﻪ ﻟﻪ
يشتركﻳﯽ.
دوليةﺩﻩ ﺭﻩ ﻭﻩ
ڕێﮕﺎی
خاللﻭﺑﺎﻥ ﻭ
من ڕێﮕﺎ
ﺳﻪ ﺭ
ﺷﻭێﻧێﮏ ،ﻟﻪ
المتعلقةﻟﻪ ﻫﻪ ﻣﻭ
االخرىﻧﺩﻳﺩﺍﺭﻥ
ڕێﺳﺎﮐﺎﻥ ﭘﻪ ﻳﻭﻩ
ﮐﺎﻧﯽبمراقبة
ﮐﺎﺭﺗﻪأيضا
ﻣﻭﻭونقوم
بإصدارها.
نقوم
التي
وتعليماتنا
لوائحنا
خالل
من
ذلك
بعد
الشروط
تلك
ح
ي
توض
السويدي .يجري
ﺗﺭﺍﻓﻳﮏ ﺋێﻣﻪ ﺑﻪ ﺭﭘﺭﺳﻳﺎﺭﻳﻥ ﻟﻪ ﺧﺳﺗﻧﻪ ﮐﺎﺭی ڕێﻧﻭﻳﻧﻳﻳﻪ ﮐﺎﻧﯽ ﺗﺎﺑﻠۆی ڕێﮕﺎ ﻭﺑﺎﻥ .ﺋێﻣﻪ ﻫﻪ
ﻭﻫﻪ ﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻠۆی ژﻣﺎﺭﻩ ی
ﮐﻪ (ﻳﻥ ﻭﺑ�ﻭﻳﺎﻥ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻧﻪ ﻭﻩ
ﻭﺳﺕ ﺋﻪ
ﺳﻭﻳﺩی ﺩﺭﻭ
ﻟێﺧﻭڕﻳﻧﯽ
العاملة ﺗﯽ
الشركات ﻣۆڵﻪ
.)fordonsbesiktning
الدوري
السيارات
فحص
في مجال

ﺋۆﺗۆﻣﺑﻳﻝ ﺩﺭﻭﻭﺳﺕ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ .ﺋێﻣﻪ ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﻪ ﺗﯽ ڕێﻧﻭێﻧﻳﻳﻪ ﮐﺎﻥ ﻭﻓێﺭﺑﻭﻭﻧﯽ ﺷﻭﻓﻳﺭﺍﻥ
ﻭﺗﺎﻗﻳﮑﺭﺩﻧﻪ ﻭﻩ ی ﻟێﻬﺎﺗﻭﻭﻳﯽ ﻟێﺧﻭڕﻳﻥ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ .ﺑۆ ﻟێﺧﻭڕﻳﻧﯽ ﺗﺭﺍﻓﻳﮑﯽ ﭘﻳﺷﻪ ﻳﯽ ﻗﺎڵﺑﯽ ڕێﺳﺎ ﺩﺍﺋﻪ ﻧێﻳﻥ ﺑۆ
الحديدية
السكك
ﻭﻩ ی ﺑﺯﺍﻧﺭێﺕ ﭼﯽ ﭘێﻭﻳﺳﺗﻪ ﺑۆ ﻭﻩ ﺭﮔﺭﺗﻧﯽ ﻟێﻬﺎﺗﻭﻳﯽ ﺷﻭﻓێﺭی ﭘﻳﺷﻪ ﻳﯽ ،ﺑۆ ﺋﻪ ﻭ ﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺗﻪ ﻣۆڵﻪ ﺗﯽ
ﺋﻪ
ﺋۆﺗۆﻣﺑﻳﻠﯽ
ﻧﺩﺍﺯﻩ ﻭ
ضمنﺑۆﺋﻪ
العمل ڕێﺳﺎ
يريدونﺭﻭﻩ ﻫﺎ
ﻭﭘﺎﺹ ﻫﻪ
ألولئكک-
الرخصﺷﺗﻭ ﻣﻪ
ويراقبﮐۆﻣﭘﺎﻧﻳﺎی
ﮐﻪ ﻳﻥ ﺑۆ
السويديﺩﻩ ﺭﺋﻪ
مجلس النقلﺗﺭﺍﻓﻳﮏ
في السويد .ويمكن
ﮐێﺷﯽالحديدية
السكك
خدمات
الذين
يصدر
ﺑﺎﺭی ﮔﺭﺍﻥ ﺩﺍﺋﻪ ﻧﻪ ﻳﻪ .ﻣﻪ ﺭﺟﯽ ﺗﺭی ﺗﻪ ﮐﻧﻳﮑﯽ ﺋﺎﻣێﺭﻩ ﮐﺎﻥ ﺋﻪ ﭼﻪ ﺳﭘێﻧﺭێﻥ ﺑﻪ ﺷێﻭﻩ ی ﺋﺎﺳﺎﻳﯽ ﻟﻪ ﻻﻳﻪ ﻥ
أن يشمل ذلك كل شيء يتعلق بهذا المجال ابتداء من المدراء المسؤولون عن البنى التحتية الكبيرة ،على سبيل المثال إدارة
ﺑڕﻳﺎڕی ﻧێﻭﺩﻩ ﻭڵﻪ ﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻳﻪ ﺗﯽ ﮔﻭﺍﺳﺗﻧﻪ ﻭﻩ ﺑﻪ ﺷﺩﺍﺭی ﺋﻪ ﮐﺎﺕ ،ﻭﺩﻭﺍﺗﺭ ﻣﻪ ﺭﺟﻪ ﮐﺎﻥ ڕﻭﻭﻥ
ﻳﻥ .البنية التحتية
سالمة
وعلى
المركبات
سالمة
ﮐۆﻧﺗﺭۆڵﯽعلى
نعطي الموافقة
الخاصة.
الحديدية
شركاتﻟﻪ السكك
انتهاء ب
ﺋﻪ ﮐﻪ
ﺋۆﺗۆﻣﺑﻳﻝ
ﭘﺷﮑﻧﻳﻧﯽ
ﺑﺎﺯﺍڕی
انناﺭﻭﻩ ﻫﺎ
كما ﻫﻪ
ﮐﺎﻧﻣﺎﻥ.
ﻭﺑڕﻳﺎﺭﻩ
ڕێﻧﻭێﻧﻳﻪ ﮐﺎﻥ
ﮐﺭێﻧﻪ ﻭﻩ
المرور و ﺋﻪ

والبنية التحتية للسكك الحديدية و نظام اإلشارات قبل وضعه موضع االستخدام .كما اننا مسؤولون على اإلشراف على نظم
ﻣﻪ ﻧﺩﻩ ﻓﻪ
الدخول ﺭالى حرم سكة الحديد يجري ضمن شروط محددة ،كما ان لدينا مسؤولية االشراف
ﺷﻪ ان
ﺋﺎﺳﻧﻳﻧﯽومن
ڕێﮕﺎیالسالمة
اإلدارة المتعلقة ب
ﺋێﻣﻪ ﻣۆﻟﻪ ﺕ ﺋﻪ ﺩﻩ ﻳﻥ ﻭﮐۆﻧﺗﺭەۆڵ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ ﻟﻪ ﺳﻪ ﺭ ﺋﻪ ﻭ ﮐﻪ ﺳﺎﻧﻪ ی ﺋﻪ ﻳﺎﻧﻪ ﻭێﺕ ﺗﺭﺍﻓﻳﮑﯽ ڕێﮕﺎی ﺋﺎﺳﻧﻳﻥ
الحديدية.
على القواعد المتعلقة بالصحة والفحوص الصحية لألشخاص الذين يعملون ضمن حركة السكك
ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﺑﻪ ﻥ ﻟﻪ ﺳﻭﻳﺩ .ﻟﻪ ﻭﺍﻧﻪ ﻳﻪ ﺩﻩ ﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﺭﺩﻧﯽ ﺑﻭﻧﻳﻪ ی ژێﺭﻳﻧﯽ ﮔﻪ ﻭﺭﻩ ﺑێﺕ ﻭﻩ ﮐﻭ
ﺩﻩ ﺯﮔﺎی ﺗﺭﺍﻓﻳﮏ ﻭﻫﻪ ﺗﺎ ﮐۆﻣﭘﺎﻧﻳﺎی ﺗﺎﻳﺑﻪ ﺗﯽ ڕێﮕﺎی ﺋﺎﺳﻧﻳﻥ .ﻫﻪ ﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﺋۆﺗۆﻣﺑﻳﻝ ﭘﻪ ﺳﻪ ﻧﺩ ﺋﻪ ﮐﻪ ﻳﻥ،
البحريژێﺭﻳﻥ ،ﺩﺍﻣﻪ ﺯﺭﺍﻭی ڕێﮕﺎی ﺋﺎﺳﻧﻳﻥ ﻭﺳﻳﺳﺗێﻣﯽ ﺳﻳﮕﻧﺎڵ ﭘێﺵ ﺋﻪ ﻭﻩ ی ﺑﺧﺭێﻧﻪ ﮐﺎﺭ.
حركة النقل ﺑﻭﻧﻳﻪ ی
ﭼﺎﻭﺩێﺭی ﺳﻳﺳﺗێﻣﯽ ﺩڵﻧﻳﺎﻳﯽ ﻟﻪ ﮐﻪ ﻝ ﺑﻪ ڕێﻭﻩ ﺑﺭﺍﻭی ﻧﺎﻭﻩ ﻧﺩی ﻭﻫﻪ ﺭﻭﻩ ﻫﺎ ﭼﻭﻧﻪ ﺳﻪ ﺭ ڕێﮕﺎی ﺋﺎﺳﻧﻳﻥ
القواعد يجري احترامها.
ومن ان تلك
في مياهنا
جنبية العاملة
السويدية واأل
السفن
المتعلقة ب
ﻧﺩﺭﻭﻭﺳﺗﯽ ﺋﻪ ﻭ
ﭘﺷﮑﻧﻳﻧﻳﻥ ﺗﻪ
ﻧﺩﺭﻭﺳﺗﯽ ﻭ
ڕێﺳﺎی ﺗﻪ
ﻭﻫﻪ ﺭﻭﻩ ﻫﺎ
ﺑﮑﺭێﺕ
والرخصﻣﻪ ﺭﺝ
القواعدﻪ ﻫﻪ ﻣﺎﻥ
نقوم بمتابعةﺋﻪ ﺑێﺕ ﺑ
والموانئ ،كما نتحقق من أن تحميل البضائع
السفن
لى
ع
التفتيش
و
الفحص
عمليات
هناك
به
نقوم
الذي
العملﺳﺎﻧﻪ ی ﮐﺎﺭﺋﻪ ﮐﻪ ﻥ ﻟﻪ ﺑﻭﺍﺭی ڕێﮕﺎی ﺋﺎﺳﻧﻳﻥ ،ﺋێﻣﻪ ﻟێﯽ ﺑﻪ ﺭﭘﺭﺳﻳﺎﺭﻳﻥ.
من ضمن ﮐﻪ

وتفريغها يتم بشكل صحيح ،وأن أولئك الذين يعملون على متن هذه السفن يمتلكون المهارات المناسبة.
ڕێﮕﺎی ﺩﻩ ﺭﻳﺎﻳﯽ
في مجال نقل الركاب فإننا نقوم بالتحقق من انها هي أيضا تلبي متطلبات السالمة المعمول بها لمنع
بالنسبة للشركات العاملة
الحوادث ومعالجتها .كما يوجد لدينا سجل المالحة البحرية الذي يجمع المعلومات حول القوارب والسفن التي تحتاج
الحصول على تصريح.

النقل الجوي
نعمل من أجل يتسم النقل الجوي باألمان وأن يكون النقل الجوي آمنا ومطمئنا للركاب ،وكذلك لكي يكون قطاع الطيران
تنافسيا بعد تحرير السوق من تقييداته .وكجزء من هذا الجهد لدينا مسؤولية اصدار الشهادات و التراخيص المتعلقة
بالطيارين وشركات الطيران و المطارات.
العديد من القواعد واللوائح في مجال الطيران يتم اقرارها على المستوى الدولي.،ومهمتنا ضمن مجلس ادارة النقل هو
مالئمة هذه القواعد واللوائح مع نظامنا ،والتواصل والتأكد من اتباعها  .نقوم أيضا بإصدار تراخيص التشغيل ألولئك الذين
يريدون ممارسة النقل الجوي التجاري في السويد .

