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 شكر وتقدير
 

إتحاد (وماريو باريتو ) مم المتحدة االقتصادية ألوروبالجنة األ(أعدت مجموعة العمل مابين األمانات، التي تضم السادة أولد خو سيدي أحمد 
 ).يوروستات(وهانس ستريلو ) النقل الدولي

 
وتولى عمليات . وقد استشير عدد آبير من الخبرًاء الوطنيين وموظفي المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن الفصول المختلفة

أيار /لعمل التابع للجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا إلحصائيات النقل في اجتماعها في مايوالتنقيح والمراجعة والموافقة أعضاء فريق ا
2008. 

 
 :تولى فريق من الخبرًاء التالية أسماؤهم المهمة الرئيسية إلجراء عمليات التنقيح

 لجوي،السيد روالند فيشر، الذي قاد تنقيح مصطلحات النقل بالسكة الحديد وساعد فريق النقل ا •

 السيد أريك غرب، الذي قاد تنقيح مصطلحات النقل البري والنقل مابين وسائل متعددة، •

 السيد فرانز جوستين المسئول عن تنقيح مصطلحات النقل بالممرات المائية الداخلية واألنابيب، •

 السيد الرس سيوبيرغ الذي ساعد في تنقيح مصطلحات النقل بالسكة الحديد، •

 ارت الذي قاد تنقيح مصطلحات النقل الجوي وتولى تنسيق الفني في المشروع،السيد ريتشارد بوتش •

 .المسئولة عن البحوث والتنسيق في الجوانب غير الفنية في المشروع والتنقيح اللغوي) أرتميس إلدارة المعلومات(السيدة آارين إفراه  •
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 مقدمة
 

 بهدف 1994 أول مرة عام معجم إحصائيات النقلنشر تم 
مساعدة الدول األعضاء أثناء جمع البيانات عن النقل باستخدام 
االستبيان المشترك الذي طورته لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

 .وروبا واتحاد النقل الدولي ويوروستاتأل
 

الطبعة الرابعة الحالية هي حصيلة تعاون قيم مستمر بين 
المنظمات الثالث أي من خالل عمل مجموعة العمل ما بين 
األمانات التي بذلت جهودا متواصلة لتلبية الحاجة إلى تنسيق 

 تعريفا 735إحصائيات النقل على المستوى الدولي ويضم حاليا 
وباتباع . مثل مرجعا لكل المشارآين في إحصائيات النقلوي

التوجيه المتضمن في هذه التعاريف تمنح مساهمة آبيرة في 
 .تحسين نوعية البيانات وإمكانية مقارنتها

 
وقد نقحت على نحو واسع فصول السكة الحديد والنقل البري 

مابين  والنقل في الممرات المائية الداخلية والنقل باألنابيب والنقل
ويتخذ التنقيح في . وأضيف فصل عن النقل الجوي. ةددعمتوسائل 

النقل بالسكة الحديد في االعتيار البيئة المتغيرة التي تواجه مشغلي 
وعالوة على ذلك . النقل بالسكة الحديد خصوصا في أوروبا

واستفادت . أضيف فصل جديد تماما عن حوادث السكة الحديد
النقل في الممرات المائية من تنقيح الفصول عن النقل البري و
وأضيف قسم عن الحوادث إلى . شامل ليمثل المشاغل الراهنة

ووسع فصل النقل باألنابيب . فصل النقل في الممرات المائية
ليشمل أنابيب الغاز فضال عن أنابيب نقل النفط بسبب أهميتها 

نقل ويتبع الفصل الجديد عن ال. المتزايدة في تجهيز أسواق الطاقة
الجوي توجيهات المنظمة الدولية للطيران المدني مع بعض 
المدخالت اإلضافية من المنظمة الدولية للنقل الجوي ومجلس 

وقد استشيرت المنظمات الثالث آافة أثناء . المطارات الدولي
وفي مجاالت أخرى آذلك . إعداد الفصل وقدمت معلومات مفيدة

وتأخذ . دولية ذات العالقةجرى التشاور مع المنظمات القطاعية ال
هذه التنقيحات آافة في نظر االعتبار القوانين األوربية الحديثة في 
آل مجال تخصصي آما تزود بعض الدعم لدعم البيانات في هذا 

 .اإلطار الخاص
  

وعالوة على إضافة المواد اتخذ قرار بتبسيط األقسام التي تتناول 
ولم يكن ذلك إطالقا ألن . الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف

تلك المواد عدت غير مهمة بل ألنها مثلت حقيقة أن نشاطات 
جمع البيانات للمنظمات الثالث رآزت على نحو أقل في هذه 

 .المجاالت أقل من جانب النقل الصرف
 

لم يكن ممكنا في هذه الطبعة إجراء غير تغييرات بسيطة في 
 IWGيستمر في إطار غير أن العمل س. الفصل عن النقل البحري

Trans. وسيكون الترآيز في المستقبل إضافة قسم الحوادث فيما 
يخص النقل البحري عالوة على استمرار تمثيل المصطلحات 

إن التأثير البيئي للنقل مجال . التطورات في القطاعات األخرى
 .آخر يمكن تحقيق التقدم فيه ولو أن ذلك لم يكن ممكنا هذه المرة

 
جمة الطبعة الثالثة إلى آل اللغات الرسمية في االتحاد لقد تمت تر

 الحال آذلك في الطبعة نوسيكو. األوربي وإلى اللغة الروسية
. وثمة تطور جديد آخر هو إعداد طبعة مزودة بالرسوم. الرابعة

إن الهدف هو تزويد المستخدمين بفهم أفضل للمفاهيم المتضمنة 
 .اوي ألف آلمةفي التعريفات على أساس أن الصورة تس

 
 

 للمزيد من المعلومات عن هذا الكتاب يرجى االتصال بـ
 

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (UNECE) 
Oud Khou Sid’Ahmed, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10 
E-mail: ould.khou.sid'ahmed@unece.org 
Internet: http://www.unece.org/trans/  

 
INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 

Mario Barreto, 2/4 rue Louis David, F-75016 Paris 
E-mail: Mario.Barreto@oecd.org  
Internet: http://www.oecd.org/cem & www.internationaltransportforum.org 
 

EUROSTAT 
Hans Strelow, Transport Statistics Unit, L-2920 Luxembourg 
E-mail: Hans.Strelow@ec.europa.eu   
Internet: http://europa.eu.int/comm/eurostat/ 
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  مالحظة
 

إن المالحظات .  في فهمها ومساعدة الدول في ملء االستبيانيقصد بالمالحظات التفسيرية بالحروف المائلة تحت بعض التعريفات المساعدة
 .ليست جزءا من التعريفات نفسها
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 لنقل بسكة الحديدا ) أ



 نقل بسكة الحديدلا.  أ
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 البنى التحتية 1-

 خط السكة الحديد 01-1-أ

 .زوج من السكة الحديد يمكن للعجالت السير فوقهما
 

 .خلية لرأس السكةالمسافة بين زوج من السكة الحديد بين الحواف الدا: مقياس خط السكة الحديد
 

 :مقاييس خط السكة الحديد هي المستخدمة
  م1.435 :المقياس القياسي -
 )دول الكومونويلث المستقل مثال( م 1.520 المقياس الكبير -

 )فنلندا مثال( م 1.524   
 )ايرلندا مثال( م  1.600   
 )إسبانيا والبرتغال مثال( م 1.668   

 م1 م، 90م ، 785م، 76 م، 75 م، 70م ، 60 :المقياس الضيق -
 
 ".المقياس العريض"يشار إليه أحيانا بـ " المقياس الكبير"

 

 خط السكة الحديد المكهرب 02-1-أ

 .خط السكة الحديد المجهز بسكة موصلة للكهرباء للتمكين من السحب الكهربائي
 :تستخدم األنواع التالية من التيار الكهربائي

 
  هيرتز50 فولط، 25000 أي سي -

  هيرتز162،3 فولط، 15000 
 فولط  3000 دي سي -

 فولط  1500 
  فولط   750 
 فولط    660 
 فولط    630 

 خط السكة الحديد المستمر 03-1-أ

 
خط السكة الحديد الذي يؤمن خطا مستمرا مصمما للقطارات بين المحطات أو األماآن المؤشرة في التذاآر بوصفها نقاط 

 .لبضائعمغادرة أو وصول لنقل المسافرين أو ا
 

 خطوط السكة الحديد الفرعية 04-1-أ

 .خطوط السكة الحديد المتفرعة من خطوط السكة الحديد المستمرة
 

طول خطوط السكة الحديد الجانبية مشمول في طول السكة الحديد إذا آان مدير البنى التحتية يدير خطوط السكة الحديد 
 .الجانبية وتستثنى خطوط السكة الحديد الخاصة

 

 ي الخاصالخط الجانب 05-1-أ

خط سكة الحديد أو خطوط السكة الحديد التي ال يديرها مدير البنى التحتية بل ترتبط بخط السكة الحديد الذي يتبع مدير بنية 
 :تحتية لكي

 
 .يستطيع مشغلو النقل بالسكة الحديد أو المهام المساندة أداء الفعاليات الضرورية ) أ
 أو تجارية أو منشأة في ميناء وغيرها بدون حاجة إلى تحويل يمكن استخدام السكة الحديد لخدمة منشأة صناعية ) ب

 .البضائع
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 الخط 06-1-أ

وعندما يتألف قسم من شبكة خطين . خط السكة الحديد المستمر المتجاور أو أآثر من خط ويشكل مسلكا بين نقطتين
 .حصريامستمرين أو أآثر يوجد عدد من الخطوط بقدر عدد المسالك التي تخصص لها خطوط السكة الحديد 

 

 الخط المكهرب 07-1-أ

 .الخط ذو مسار مستمرمكهرب واحد أو أآثر
 

 :تستخدم األنواع التالية من التيار الكهربائي
 
  هيرتز50 فولط، 25000 أي سي -

  هيرتز16، 2/3   فولط15000 
  فولط3000 دي سي -

  فولط1500 
  فولط750 
   فولط660 
  فولط630 

 
المجاورة للمحطات المكهربة المستخدمة للتمكين من التحويل فقط وليست مكهربة تعد خطوطا غير مكهربة أقسام الخطوط 

 .لغاية المحطات التالية
 

 القطار النفقي الكهربائي/ خط المترو  08-1-أ

آما . خط سكة حديد آهربائي يستخدم بخاصة للنقل الواسع النطاق في المدن ويشمل حرآات القطارات المتكررة آثيرا
 .متر بين الواحدة واألخرى1000د المحطات التي تفصلها مسافات قصيرة تبلغ عادة تتصف خطوط المترو بوجو

 
" السكة الحديد السريعة"أو " السكة الحديد الثقيلة"أو " سكة حديد المدن"أو "  subway –سبوي "يعرف المترو آذلك باسم  

 ".underground –القطار تحت األرض "أو " المترو"أو " rapid transit"أو 
 

 خط السكة الحديد الخفيف 09-1-أ

 1200تبلغ المسافة بين المحطات عادة أقل من . سكة حديد تستخدم بخاصة للنقل المسافرين في المدن وتكون آهربائية عادة
 .متر

 
تستمد القوة . خط السكة الحديد الخفيف ذو هيكل أخف من المترو ومصمم ألحجام المرور األقل ويتحرك عادة بسرعات أقل

ويكون صعبا أحيانا التمييز بدقة بين خط السكة الحديد الخفيف .  عادة من خط آهربائي معلق من خالل عربةالكهربائية
الترام غير منفصل عادة من حرآة المرور في الطرق بينما قد يكون خط السكة الحديد الخفيف مفصوال . وقطارات الترام

 .عن النظم األخرى
 

 )الترامواي(خط الترام  10-1-أ

عربات الترام مجهزة بالطاقة الكهربائية أو . د المقامة بخاصة في ومدمجة جيدا في نظام الطرق في المدنخطة سكة الحدي
 .بمحرك ديزل خصوصا للعربات السكة الحديدة الخاصة في الطرق

 
 ".عربة الترولي"تعرف عربة الترام آذلك باسم 

 



 نقل بسكة الحديدلا.  أ
 

- 11 - 

 خط السكة الحديد 11-1-أ

 .رض استخدام عربات السكة الحديدخط المواصالت المكون من السكة الحديد فقط لغ
 

 .خط المواصالت عادة منطقة معدة للنقل بالسكة الحديد
 

 خط السكة الحديد الرئيسي 12-1-أ

تتكون خطوط السكة الحديد الرئيسية من خطوط السكة الحديد التي تكون عالية السرعة وخطوط السكة الحديد التقليدية 
 .ليةالرئيسية آما تحددها السلطات الوطنية أو الدو

 
في دول المجموعة األوربية مثال تحدد المبادئ التوجيهية شبكة سكة حديد رئيسية معينة ضمن شبكة النقل عبر أوروبا 

)TEN (التي تعد مهمة على مستوى المجموعة األوربية. 
 

 خط السكة الحديد المكرس التقليدي 13-1-أ

خطوط السكة الحديد المحسنة عالية "أو " ية السرعةخطوط السكة الحديد عال"آل خطوط السكة الحديد التي ال تصنف بأنها 
 ".السرعة

 

 خط السكة الحديد المكرس التقليدي 14-1-أ

  250خط السكة الحديد المشيد خصيصا لتمكين الحرآة بسرعات معادلة عموما أو أعلى من 
 .آيلومتر في الساعة لألقسام الرئيسية

 
الربط خصوصا في أقسام رابطة معينة في محطات مرآز يمكن أن تشمل خطوط السكة الحديد العالية السرعة خطوك 

 .المدينة الواقعة عليها حيث قد تأخذ السرعات بنظر االعتبار الظروف المحلية
 

 خط السكة الحديد المحسن عالي السرعة 15-1-أ

سام  آيلومتر في الساعة في األق200خط السكة الحديد التقليدي المحسن خصوصا للتمكين من الحرآة بسرعات تبلغ نحو 
 .الرئيسية

 
تشمل خطوط السكة الحديد المحسنة بخاصة التي لها خصائص معينة نتيجة القيود الطبوغرافية أو القيود المتعلقة 

 . آل حالةببالتضاريس أو تخطيط المدني حيث يجب أن تكيف السرعة حس
 

 طول خطوط السكك الحديد المشغلة 16-1-أ

 .مسافرين ونقل البضائع أو آليهماالطول الكلي لخط السكة الحديد التي تشغل لنقل ال
 

 .عندما يكون خّط ما  مشتغل آنيا من قبل عّدة  شرآات سكك حديد  فإنه سيحسب مرة واحدة فقط 
 

 شبكة السكة الحديد 17-1-أ

 .آل السكك الحديد في منطقة معينة
 

على هذه المسارات، مثال ال يشمل ذلك مناطق من الطريق أو الماء حتى إذا آانت قاطرات السكة الحديد وحافالتها تمتد 
وتستثنى خطوط السكة الحديد المستخدمة فقط ألغراض السياحة وآذلك السكك . القاطرات التي تحمل العربات أو العبارات

الحديد المشيدة فقط لخدمة المناجم أو الغابات أو الشرآات الصناعية أو الزراعية األخرى والتي ال تكون مفتوحة لحرآة 
 .المرور العامة

 

 قسم شبكة السكة الحديد 18-1-أ

لكل قسم بداية ونهاية وقد يكون معبر مسار أو حدود بلد أو . خط سكة الحديد الخاص الذي يربط نقطتين جغرافيتين أو أآثر
 .محطة سكة حديد
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 سرعة التشغيل القصوى 19-1-أ

 .يةأعلى سرعة مسموح بها في الخدمة التجارية مع األخذ في االعتبار الخصائص الفنية للبنية التحت
 

 مقياس تحميل السكة الحديد 20-1-أ

 .المظهر العام لعربة القطار وحمولتها الذي يأخذ في نظراالعتبار األنفاق والعقبات على جانبي مسار خط السكة الحديد
 

 :ثمة ثالثة قياسات دولية وافق عليها االتحاد الدولي للسكك الحديد
 
  متر على أي من جانبي محور المسار1.28د و  متر فوق السكة الحدي3.85االرتفاع الكلي :  القياس أ -
  متر على أي من جانبي محور المسار1.28  متر فوق السكة الحديد و 4.08االرتفاع الكلي : القياس ب -
  متر على أي من جانبي محور المسار1.45 متر فوق السكة الحديد و 4.65االرتفاع الكلي: القياس ت -
 

 على أي من 1.36 متر فوق السكة الحديد و 4.18واالرتفاع الكلي له هو + القياس بثمة قياس آخر ذو أهمية خاصة هو 
 .جانبي محور المسار

 .توجد عموما قياسات آثيرة أخرى تعترف بها شبكات السكة الحديد

 محطة السكة الحديد 21-1-أ

 :ى العمليات التاليةمؤسسة سكة الحديد التي تكون مفتوحة للجمهور أو غير مفتوحة ويعمل فيها موظفون ومصممة إلحد
 تشكيل، إرسال، استقبال واإليواء المؤقت للقطارات -
 أيواء وتنظيم حرآة قاطرات السكك الحديد وعرباتها -
 صعود ونزول المسافرين -
  .تقديم التسهيالت لشراء التذاآر عندما تكون مفتوحة للجمهور -
 .تحميل وتفريغ البضائع -
 

 محطة السكك الحديد المشترآة 22-1-أ

 .ة الربط بين شرآات السكك الحديد التي يخضع تشغيلها إلى اتفاق بين الدول أو الشرآات المعنيةمحط
 

 التوقف 23-1-أ

 .نقطة التوقف المفتوحة عادة إلى حرآة الرآاب فقط وال يوجد فيها موظفون إلدارتها عادة
 

 ساحة التنظيم 24-1-أ

المعدات األخرى لتنظيم عمليات تحويل محطة أو جزء من محطة مجهزة خصيصا بعدد من مسارات السكة الحديد أو 
 .عربات السكة الحديد

 
 .تسمى أحيانا ساحة التصنيف

 

 للنقل بالسكة الحديد النقل مابين وسائل متعددة محطة 25-1-أ

 . وتكون السكة الحديد واحدة منهامابين وسائل متعددةمكان مجهز لتحويل وخزن وحدات النقل 
 

والتوزيع في اتجاهات ) المرآز(بالجمع من خالل نقطة مرآزية " Hub and Spoke " " المرآز واألذرع "يتعلق مفهوم
 .المرآز هو النقطة المرآزية لجمع البضائع وخزنها وتحويلها وتوزيعها لمنطقة معينة). قضبان الدوالب(مختلفة 
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  النقل معدات 2-

 العربات  أ-2-أ

 عربة السكة الحديد 01-أ-2
 
 

الحافالت، عربات (أو تجرها عربة أخرى ) عربات الجر( قوتها الذاتية عربة تتحرك على السكة الحديد وتتحرك بفضل
 ).القطار، العربات المقفلة وحافالت نقل البضائع

 
 :تشمل اإلحصائيات لشرآة السكة الحديد الحافالت التالية

 
ًا بما فيها تلك آل حافالت السكة الحديد العائدة إلى شرآة السكة الحديد والتي تستأجرها والتي تحت تصرفها فعلي -

الحافالت التي يجري تصليحها أو تننتظر التصليح أو المخزونة في حالة صالحة للعمل أو غير صالحة للتشغيل 
والحافالت األجنبية تحت تصرف الشرآة وحافالت الشرآة الموجود خارج البالد مؤقتا والمشارآة في نظام التشغيل 

 .العادي
 
 العربات التي ال تعود إلى شرآة السكة الحديد بل يخول الشرآة بتشغيلها وفقا عربات المالكين الخاصين أي تلك -

لشروط محددة عالوة على العربات التي تؤجرها شرآة السكة الحديد إلى أطراف ثالثة وتشغل بوصفها عربات 
 .المالكين الخاصين

 
 :ا أيتستثني اإلحصائيات لشرآة السكة الحديد العربات التي ال تكون تحت تصرفه -
 

 .العربات األجنبية أو العربات التي ال تعود إلى شرآة السكة الحديد المنتشرة في شبكة السكة الحديد 
 

 .العربات المؤجرة إلى أو الموضوعة تحت تصرف هيئات أخرى للسكة الحديد 
 

 .العربات المحجوزة فقط لنقل الخدمات المقرر بيعها أو تفكيكها 
 

 قة السرعةعربة السكة الحديد فائ 02-أ-2

 آيلومتر في الساعة في خطوط السكة الحديد المكرسة للسرعات 250عربة سكة حديد مصممة للتشغيل بسرعة تزيد عن 
 .العالية

 

 عربة السكة الحديد فائقة السرعة المهتزة 03-أ-2

 المحسنة  آيلومتر في الساعة أو أآثر على خطوط السكة الحديد200عربة سكة الحديد المصممة لالستخدام بسرعة تبلغ 
 .فائقة السرعة

 

 عربة السكة الحديد الفائقة السرعة التقليدية 04-أ-2

أي عربة سكة حديد مصممة لالستخدام على خطوط مكرسة أو محسنة غير أنها ما تزال قادرة على الوصول إلى سرعة 
 . آيلومتر في الساعة200تشغيل قصوى تبلغ تقريبا 

 

 مجموعة عربات القطار 05-أ-2

 .صال من العربات وسحبات العربات والقاطرات وعربات الرآابمجموعة غير قابلة لالنف
 

ويمكن ربط المجموعة . تشمل مجموعات عربات القطار التي يمكن فصلها من الناحية الفنية غير أنها تبقى في الهيئة نفسها
 .بمجموعات أخرى ويمكن أن تكون لكل مجموعة أآثر من عربة سحب واحدة
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 عربة السحب 06-أ-2

") قاطرة"أو (قل حرآة ومحرك رئيسي، أو بمحرك فقط، القصد في إستخدامها  هو لسحب عربات أخرى عربة مجهزة بنا
 ").عربة سكة حديد("أو البضائع / أو سحب عربات أخرى ولحمل الرآاب و

 

 القاطرة 07-أ-2

ت السكة  آيلو واط وأآثر مجهزة بناقل حرآة ومحرك رئيسي ال تستخدم لغير سحب عربا11حافلة سكة حديد للسحب بقوة 
 .الحديد

 
 .تستثنى ساحبات السكة الحديد الخفيفة

 
 :أنواع القاطرات

 
 القاطرة الكهربائية -
 

قاطرة ذات محرك آهربائي واحد أو أآثر تستمد التيار الكهربائي من أسالك معلقة أو سكة حديد موصلة للتيار أو من 
 .مرآمات تحمل في القاطرة

 
لتجهيز التيار إلى المحرك الكهربائي عندما ال يمكن ) ديزل أو غير ذلك(محرك في القاطرة المجهزة على هذا النحو 

 .الحصول على التيار من السلك المعلق أو من السكة الموصلة تصنف بأنها قاطرة آهربائية
 
 القاطرة الديزل -
 

 .لمرآب فيهاالقاطرة التي يكون مصدر التيار الكهربائي فيها محرك ديزل بغض النظر عن نوع نقل الحرآة ا
 

 الكهرباء المجهزة للحصول على طاقة الكهرباء من سلك فوقي معلق أو من قضيب توصيل –غير أن قاطرات الديزل 
 .تصنف بأنها قاطرات آهربائية

 
 القاطرة البخارية -
 

ن نوع تحرك بإسطوانة أو محرك توربيني ويكون مصدر الطاقة الكهربائية فيها البخار بغض النظر ع القاطرة التي
 .الوقود المستخدم

 

 ساحبة سكة الحديد الخفيفة العاملة بمحرك آهربائي 08-أ-2

 . آيلو واط110عربة سكة حديد ساحبة تقل قوتها عن 
 

تعريفات الفئات المختلفة من . تستخدم عادة للتحويل أو لقطارات العمل والخدمات لمسافات قصيرة أو منخفضة التحميل
نطبق، بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية، على ساحبات سكة الحديد العاملة بمحرك ت) الكهربائية، الديزل(القاطرات 
 .آهربائي
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 العربة القضبانية 09-أ-2

 .عربة سكة حديد ساحبة مع محرك آهربائي مصنوعة لتوصيل الرآاب والبضائع بالسكة الحديد
 

 .القضبانية بعد إجراء التغييرات الضروريةعلى العربات ) الكهرائية، الديزل(ينطبق تعريف الفئات المختلفة للقاطرات 
 

 يمكن تسمية مجموعة مكونة من عربات قضبانية وعربات مقطورة
 
  إذا آانت مكونة من عدة وحدات" الوحدة المتعددة" -
 .إذا آانت مثبتة" مجموعة القطار" -
 

حب وفي إحصائيات عربات تحسب  آل عربة قضبانية في وحدة ال تتجزأ على نحو مستقل  في إحصائيات عربات الس
ويجب . وحدة مفردة) للسحب أو لغير السحب(الرآاب وعربات البضائع يحسب آل هيكل يثبت لنقل الرآاب أو البضائع 

و . اعتبار أية وحدة ذات قوة سحب عربة ساحبة وحدة ، على نحو منفصل عن مقصورات السائقين المرآبة أو غير المرآبة
 .بانية دروجة سحب مشترك تعد آال الوحدتين عجلة سحبوعندما يكون لوحدتي عربة قض

 

 عجلة السكة الحديد لنقل الرآاب 10-أ-2
 

عجلة سكة الحديد لنقل الرآاب حتى إذا آالنت تضم مقصورة واحدة أو أآثر مع مجاالت محجوزة لألمتعة، الرزم، البريد، 
 .إلخ
 

، عربات الطعام، عربات اإلسعاف والعربات تشمل هذه العجالت عجالت خاصة من مثل عربات النوم، عربات الصالون
وتعد آل عجلة مستقلة في مجموعة غير قابلة للفصل لنقل . المقفلة التي تحمل العجالت المصاحبة وعجالت نقل الرآاب

 .ويشمل ذلك العربات القضبانية إذا آانت مصممة لنقل الرآاب. الرآاب من عجالت السكة الحديد لنقل الرآاب
 

 عربة المترو 11-أ-2
 

 .عربة سكة الحديد الكهربائية المصممة لالستخدام على خطوط المترو
 

 .تستمد الكهرباء عادة من قضيب ثالث
 

 )الترامواي(الترام  12-أ-2
 

 .عجلة نقل الرآاب أو الشحن المصممة لالستخدام على خط ترام
 

 عجلة السكة الحديد الخفيفة 13-أ-2
 

 .فيفةعجلة السكة الحديد المصممة لالستخدام على خط سكة  حديد خ
 

 عربة مقطورة ملحقة بعربة قضبانية 14-أ-2
 

 .عجلة سكة الحديد لنقل الرآاب غير الساحبة ملحقة بعربة قضبانية واحدة أو أآثر
 

 .wagonsيشار إلى العجالت لنقل البضائع، حتى عنما تسحبها عربة قضبانية بأنها حافالت 
 

 عربة الرآاب في القطار 15-أ-2
 

 .انية أو عربة مقطورة ملحقة بعربة قضبانيةعجلة سكة حديد للرآاب ليست عربة  قضب
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 المقاعد والمقصورات: سعة نقل الرآاب 16-أ-2
 

 .أو المقصورات المتوافرة في عربة لنقل الرآاب عندما تؤدي الخدمة المقررة لها/عدد المقاعد و
 

 .buffetتستثنى المقاعد في عربات الطعام وأماآن مقصورة المقصف 
 

 أماآن الوقوف: سعة نقل الرآاب 17-أ-2
 

 .عدد المقاعد المصادق عليها المتوافرة في عربة لنقل الرآاب عندما تؤدي الخدمة المقررة لها
 

 العربة المقفلة 18-أ-2
 

عربة سكة الحديد غير الساحبة التي تشكل جزءًا من قطار الرآاب أو البضائع ويستخدمها طاقم القطار آذلك لنقل األمتعة 
 .احبة الخوالرزم والدراجات وسيارات نقل الرآاب المص

 
وتعد . ال تحتسب العجالت التي تضم مقصورة رآاب واحدة أو أآثر بأنها عربات مغلقة بل عجالت السكة الحديد للرآاب

 .عربات البريد المقفلة مشمولة عندما ال تضم مقصورة للرآاب
 

 عربة الشحن أو العربة 19-أ-2
 

 .عربة السكة الحديد المخصصة عادة لنقل البضائع
 

 لوآة لشرآة السكة الحديدعربة الشحن المم 20-أ-2
 

 .أي عربة شحن تعود إلى شرآة السكة الحديد
 

 .تستثنى عربات الشحن ذات الملكية الخاصة
 

 عربة الشحن ذات الملكية الخاصة 21-أ-2
 

عربة شحن ال تعود ملكيتها إلى شرآة السكة الحديد غير أنها تحت تصرفها ومخولة بتسييرها بموجب شروط خاصة أو 
 .رآة السكة الحديد ألطراف ثالثةعربة شحن يؤجرها ش

 

 عربة الشحن المغطاة 22-أ-2
 

 .أو تقفل/عربة شحن تتصف بأنها ذات هيكل مغلق مع سقف وجوانب مغطاة ويمكن أن تغلق و
 

 .ة والمبردةئتشمل آذلك عربات الشحن ذات السقف المفتوح عالوة على عربات الشحن المعزولة والمدف
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 عربة الشحن المعزولة 23-أ-2
 

طاة بدنها ذو جدران وأبواب وأرضية وسقف معزولة لتقييد تبادل الحرارة بين داخل العربة المغلقة والخارج عربة شحن مغ
  :يمكن من تخصيص العربة إلحدى الفئتين التاليتين) Kمعامل (بحيث أن المعامل الكلي لنقل الحرارة 

- IN = تتصف الفئة بمعامل : معزول عادةK 0.7 معادل أو أقل من W/m
2
 oC. 

- IR  =تتصف الفئة بمعامل : معزول بشدةK0.4 معادل أو أقل من W/m
2
 oC.. 

 

 عربة الشحن المبردة 24-أ-2
 

 :عربة شحن معزولة باستخدام مصدر تبريد يشمل ما يلي
 
 .ثلج طبيعي مع أو بدون إضافة الملح -
  أوسيطرة تصعيدوثلج جاف مع) ذات نقطة انصهار بالغة الحد األدنى من حيث االنخفاض(ألواح يوتكتية  -

sublimation control 
 ".امتصاص"غازات مسيلة مع أو بدون سيطرة على التبخر وغير ذلك سوى وحدة ميكانيكية أو وحدة  -

 مئوية من تخفيض درجة الحرارة في الداخل الفارغ 30عربة الشحن من هذا القبيل قادرة مع درجة حرارة خارجية تبلغ 
 :ومن ثم المحافظة عليها

  
  مئوية في حالة الفئة أ- 7درجة حرارة قصوى ب -
  مئوية في الحالة ب-10بدرجة حرارة قصوى  -
 مئوية في الحالة ت- 20بدرجة حرارة قصوى  -
 .بدرجة حرارة صفر مئوي في الفئة ث -
 

 عربة الشحن المبردة ميكانيكيًا 25-أ-2
 

م على نحو مشترك بوحدات أخرى باستخدام عربة شحن معزولة مزودة أو غير مزودة بجهاز التبريد الخاص بها أو تخد
 :تشمل أجهزة التبريد هذه. نظام تبريد خارجي

 
 ضاغطات ميكانيكية -
 ".امتصاص"وحدات  -
 

درجة مئوية من تخفيض درجة الحرارة الداخل + 30عربة الشحن المبردة ميكانيكيا قادرة في درجة حرارة خارجية تبلغ 
 :عايير المحددة أدناه ومواصلة المحافظة عليهاالفارغ إلى مستويات متوافقة مع الم

 
 .مئوية والصفر المئوي+ 12يجب المحافظة على درجة حرارة عربة الشحن الداخلية بين . الفئة أ

 
 . مئوية10مئوية و+ 12يجب المحافظة على درجة حرارة عربة الشحن الداخلية بين .  بالفئة

 
 . مئوية-20مئوية و+ 12بة الشحن الداخلية بين يجب المحافظة على درجة حرارة عر. . الفئة ت

 

 عربة الشحن المدفئة 26-أ-2
 

 عربة شحن معزولة مزودة بجهاز تسخين
 

 . مئوية-10عربة مدفأة لالستخدام عندما يكون متوسط درجة الحرارة الخارجية . الفئة أ
 .ية مئو-20عربة مدفأة لالستخدام عندما يكون متوسط درجة الحرارة الخارجية . الفئة ب
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 عربة الشحن مرتفعة الجوانب 27-أ-2
 

 . سم60عربة شحن بدون سطح مع جوانب متينة أعلى من 
 

 سطةنبعربة الشحن الم 28-أ-2
 

 سم أو عربة ذات مسند متدل 60عربة شحن بدون سطح أو جوانب أو عربة شحن بدون سطح مع جوانب ليست أعلى من 
 .من النوع العادي أو الخاص

 

 عربة الشحن الصهريج 29-أ-2
 

 .حن لنقل السوائل أو الغازات ذات الحجم الكبيرعربة الش
 

 عربة الشحن السايلو 30-أ-2
 

 .عربات الشحن لنقل المنتجات من مثل السمنت، الدقيق، الجص، إلخ
 

 )30-أ-2-خأنظر (مابين وسائل متعددة عربة الشحن للنقل  31-أ-2
 

 .البضائع البرية األخرىأو عجالت  مابين وسائل متعددةعربة شحن مصنوعة أو مجهزة خصيصا لنقل وحدات النقل 
 

 :أنواع عربات الشحن
 
 .العجالت لشبه مقطورة/عربة شحن بالسكة الحديد مع جيب لقبول تجميع المحور: عربة الشحن الجيب -
عربة الشحن بالسكة الحديد ذات الهيكل الثانوي القابل للتفكيك والمجهزة بأجهزة للتناول العمودي : عربة الشحن السلة -

 .تحميل وتفريغ أشباه المقطورات أو السياراتللتمكين من 
 .عربة شحن ذات هيكل مرآزي مصمم لحمل شبه مقطورة: عربة الشحن الفقرية -
عربة شحن ذات منصة تحميل منخفضة مصنوعة لحمل وحدات النقل المتعددة : عربة شحن منخفضة األرضية -

 .الوسائل وغيرها
 -Rolling-Road wagon:ضة عربة شحن بالسكة الحديد ذات أرضية منخف -
 .عربة شحن بالسكة الحديد مصممة لنقل الحاويات التي تصف الواحدة فوق األخرى: عربة الشحن مزدوجة -
  .شبه مقطورة يمكن تحويلها إلى عربة شحن بالسكة الحديد بإضافة دروجة : شبه المقطورة ثانئية الوسيلة -

rail bogies 
 

 سعة عربة السكة الحديد 32-أ-2
 

 .مل العربة هو الوزن األقصى الذي بإمكانها حملهسعة ح
 

 عمر عربة السكة الحديد 33-أ-2
 

 .السنوات التي انقضت على التسجيل األول لعربة السكة الحديد بصرف النظر عن بلد التسجيل
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 . وغيرهاالحاويات ب-2-أ
 

 وحدة التحميل 01-ب-2
 

 المناقلة منصة الحاوية ، حاوية بدن
 
"Flats" "التي تستخدم في النقل البحري تشمل في نوع خاص من الحاويات)  أدناه9-ب-22-أنظر أ" (منبسطة. 
 

  مابين وسائل متعددةوحدة النقل  02-ب-2
 

 . مابين وسائل متعددةعجلة بضائع ذات محرك مناسبة للنقل/حاوية، شبه مقطورة
 

 الحاوية 03-ب-2
 

 صندوق خاص لحمل الشحنات مقوى وقابل للرص ويسمح بالنقل األفقي والعمودي
 :ف الفني النظامي على نحو أآثر للحاوية هو التاليالتعري

 
 :وسيلة من معدات النقل تكون آما يلي"
 
 ذات طابع دائم وقوية على نحو آاف لتكون مناسبة لالستخدام المتكرر ) أ
 .مصممة خصيصا لتسهيل حمل البضائع في وسيلة واحدة أو أآثر من وسائل النقل بدون إعادة التحميل الوسيط ) ب
 .ة تسمح بتناولها على نحو جاهز خصوصا نقلها من وسيلة نقل إلى أخرىمزودة بأجهز ) ت
 .مصممة لتكون سهلة الملء والتفريغ ) ث
 قابلة للرص والتي ) ج
 ."يبلغ حجمها الداخلي مترا مكعبا أو أآثر ) ح
 

 .swap bodiesبدن منصة المناقلة  تستثنى الحاويات من قبيل
 

أعاله ) خ(بدون حجم داخلي ولذا ال تلبي المعيار )  أدناه9-ب-2-ظر أأن  (  flatsعلى الرغم من أن الحاويات المنبسطة
 .تستخدم في النقل البحري يجب اعتبارها نوعا خاصا من الحاويات ولذا فإنها مضّمنة هنا

 

 أحجام الحاويات 04-ب-2
 

 :فيما يلي األحجام الرئيسية للحاويات
 
 ) أقدام8دما والعرض  ق20الطول ( قدما 20الحاوية آيزو مقياس الجودة العالمي حجم  ) أ
 ) أقدام8 قدما والعرض 40الطول ( قدما 40آيزو مقياس الجودة العالمي حجم  الحاوية ) ب
 )الحاوية األآبر من المعتاد(الحاوية العالية جدًا  ) ت
 )المتوافقة مع المعايير الموضوعة للنقل الجوي الحاوية(الحاوية الجوية  ) ث
 

.   قدم9.5يبلغ ارتفاعها " الحاويات العالية المكعبة" توجد حاويات عالية أمتار عادة غير أنه8يبلغ ارتفاع الحاويات 
وتشمل هذه حاويات بطول . آيزو مقياس الجودة العالمي يتجاوز ارتفاعها مقاييس "  العمالقة-الحاويات العالية جدا المكعبة "

 .ويات آبيرةتعد حا) ت(و ) أ(إن حجوم الحاويات المصنفة تحت .  قدما53 قدما و48 قدما، 45
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 )وهي فارغة (وزن الحاوية الصافي 05-ب-2
 

ويمكن حساب . يدخل وزن الحاوية الصافي في الوزن الكلي للسلع المنقولة في الحاوية ويسمى آذلك وزن البضائع الكلي
تكن وإذا لم . الوزن الكلي للبضائع المنقولة في الحاوية من الوزن الكلي بتنزيل وزن الحاوية الصافي والعكس بالعكس

 :المعلومات عن الوزن الصافي متيسرة يمكن تقدير وزن الحاوية الصافي باستخدام المعدالت التالية
 

 :يمكن تقدير وزن الحاوية الصافي آما يلي
 

  طن2.3   قدما20آيزو مقياس الجودة العالمي حاوية  )أ
  طن3.7   قدما40حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي  )ب
 طن 3.0   قدما40  قدما وطولها أقل من20الجودة العالمي أآثر من حاوية آيزو مقياس  ت
 . طن4.7   قدما40حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي  طولها أآثر من  )ث
 

 أنواع الحاويات 06-ب-2
 

 :المنظمة الدولية للمقايسة آيزو مقياس الجودة العالمي فيما يلي األنواع الرئيسية للحاويات آما يحددها دليل معايير 
 
 حاويات ألغراض عامة .1
 
 الحاويات ألغراض خاصة .2

 الحاوية المغلقة ذات التهوية -
 الحاوية المفتوحة من األعلى -
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب الفتوحة -
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل آامل -
 ل غير آامل ونهايات ثابتةالحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيك -
 .الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل غير آامل والنهايات القابلة للطي -
 المنبسطة) الحاوية( -
 

 حاويات الشحنات الخاصة .3
 الحاوية الحرارية -
 الحاوية المعزولة -
 )إمكانية التخلص من التبريد(الحاوية المبردة  -
 ياالحاوية المبردة ميكانيك -
 المدفئة الحاوية -
 حاوية مبردة ومدفئة -
 الحاوية الصهريج -
 حاويات الشحنات الجافة -
 و) من مثل حاوية السيارات أو الماشية وغيرها(حاوية الشحنة المسماة  -
 .حاوية النقل الجوي -

 

  TEU )الوحدة المعادلة لعشرين قدما( 07-ب-2

لتزويد قياس مقنن للحاويات ) متر10.6(قدما 20 طول وحدة قياسية مستندة على طول حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي ب
آيزو مقياس الجودة العالمي  بطول عشرين واحدة حاوية . ذات السعات المختلفة ولوصف سعة سفن الحاويات أو المحطات

 .TEU 1 تعادلقدما 
 

 TEU 2 قدما تعادل 40 الواحدة آيزو مقياس الجودة العالمي بطول  الحاوية -
 TEU 1.5 قدما تعادل 40 قدما وأقل من 20بطول يزيد عن الحاوية الواحدة  -
 TEU 2.25 قدما تعادل 40الحاوية الواحدة بطول يزيد عن  -
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 بدن منصة المناقلة 08-ب-2
 

السكة /وحدة حمل الشحنات تناسب معيير عجالت الطريف البري ومزودة بأجهزة مناولة للتنقل بين الوسائل، عادة الطريق
 .الحديد

 
ويمكن لكثير من الوحدات أن تكون آذلك . ات في األصل للرص عندما تكون مليئة أو معلقة من األعلىلم تصمم هذه الوحد

السمة الرئيسية التي تميزها عن الحاويات هي أنها مناسبة ألبعاد العجالت . حاليا ولو ليس إلى المدى نفسه مثل الحاويات
وتزود بعض هذه .  لتستخدم على السكة الحديد UICافقة إن الوحدة من هذا النوع تحتاج إلى الحصول على مو. البرية

 .الوحدات بسيقان قابلة للطي تقف عليها الوحدة عندما ال تكون على العجلة
 

 المنصة المنبسطة 09-ب-2
 

منصة قابلة للتحميل بدون هيكل فوقي ولكنها ذات طول وعرض مثل قاعدة حاوية وهي مزودة بتراآيب زاوية علوية 
 .وسفلية

 
 أي الحاويات المنصات والحاويات –بسطة مصطلح بديل مستخدم ألنواع معينة من حاويات األغراض الخاصة  منflatإن 

 .المستندة على المنصات مع هيكل فوقي غير آامل
 

 )المفرشة(المنصة النقالة  10-ب-2
 

 .منصة مرفوعة الهدف منها تسهيل رفع ورص البضائع
 

 :بعاد قياسيةتصنع المنصات المرفوعة عادة من الخشب وهي ذات أ
 ).سي إي أن( ملم   x 1200  ملم800و ) آيزو مقياس الجودة العالمي ( ملم x   1200ملم 1000

 

 الوحدة ذات العجالت 11-ب-2
 

 .وحدة صغيرة ال يمكن رصفها صندوقية عادة على عجالت بهدف تسهيل تحميل البضائع وتفريغها
 

 وحدة الرور 12-ب-2
 

 .المقطورة أو شبه المقطورة، يمكن دفعها أو سحبها إلى سفينة أو قطار) وريالل(عجلة لحمل البضائع من مثل سيارة الشحن 
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  الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف 3-

 شرآة السكة الحديد 01-3-أ
 

 .أي شرآة خاصة أو عامة يعمل بخاصة بوصفه مشغل نقل بالسكة الحديد، أو مدير بنية تحتية أو شرآة مدمجة
 

ئيسي متعلقا بالسكة الحديد يجب أن يضاف إذا آانت لها حصة في سوق السكة الحديد ال الشرآة الذي ال يكون عملها الر
 .يجب ذآر الفعاليات المتعلقة بالسكك الحديد فقط. تكون هامشية

 

 مشغل النقل بالسكة الحديد 02-3-أ
 

مشغلي النقل الذين  يعني المصطلح .أو الرآاب بالسكة الحديد/أي مشغل نقل عام أو خاص يقدم الخدمات إلى نقل البضائع و
 .يزودون النقل بالسكك الحديد /ينظمون

 
وال يشمل مشغلي النقل بالسكك الحديد الذين يعملون آليا أو على نحو رئيسي ضمن المنشئات الصناعية وما أشبه بما فيها 

لحديد التاريخية المرافئ، ومشغلي النقل بالسكك الحديد الذين يزودون بخاصة خدمات السياحة المحلية من مثل السكك ا
 railway " المتعهدةويستخدم أحيانا مصطلح شرآة السكة الحديد. المحمية التي تعمل قاطراتها بقوة البخار 

undertaking." 
 

 مدير البنى التحتية 03-3-أ
 

أي شرآة أو مشغل نقل مسئول بخاصة عن تأسيس وإدامة البنى التحتية للسكك الحديد عالوة على تشغيل نظم السيطرة 
 .المةوالس

 
صيانة البنى التحتية للسكك الحديد وتشغيل : يمكن لمدير البنى التحتية تفويض شرآة سكة حديد أخرى  للقيام بالمهام التالية

 .نظم السيطرة والسالمة
 

 الشرآة المتكاملة 04-3-أ
 

 .مشغل النقل بالسكك الحديد وهو آذلك مدير البنى التحتية
 

 التوظيف 05-3-أ
 

اء فترة معينة في شرآة للسكة الحديد عالوة على األشخاص العاملين خارج الشرآة الذين معدل عدد األشخاص العاملين أثن
 .ينتمون إليه وتدفع الشرآة أجورهم مباشرة

 
التشغيل، (يجب أن تشمل اإلحصائيات آل الموظفين بدوام آامل القائمين بأداء الفعاليات الرئيسية والمساعدة للسكة الحديد 

 .).د، خدمات الطرق والشحن، توليد الطاقة الكهرائية، الفنادق والمطاعم، إلخالتجديد، التشييد الجدي
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 أنواع الموظفين 06-3-أ
 

 :فئات الموظفين الرئيسية هي التالية
 
 .ومجالس المديرين) القانونية، األفراد، إلخ/ المالية: مثال(اإلدارة العامة وتشمل موظفي اإلدارة المرآزية واإلقليمية  -

 
العمليات وحرآة المرور، الخطوط وقاطرات السكة الحديد (إلدارة العامة في األقسام المتخصصة يستثنى موظفو ا

 .وحافالتها غير أنهم يؤخذون في االعتبار في اإلحصائيات الخاصة بكل من هذه الخدمات
 
 العمليات وحرآة المرور -

 
عدا طواقم وحدات (وطواقم القطارات ) مةعدا الموظفون الذين يتولون تشغيل نظم السيطرة والسال(موظفو المحطات 

 .والمكاتب المرآزية واإلقليمية ذات العالقة والسياحة والدعاية) السحب
 

 .خطوط السكك الحديد وقاطرات السكك الحديد وحافالتها -
 

 .طواقم وحدات السحب، الورش، موظفو التفتيش وموظفو المكاتنب المرآزية واإلقليمية
 

 ).بمن فيهم الموظفون الذين يشغلون نظم السيطرة والسالمة(ية والصيانة تطوير الطرق الدائم -
 
 مشغلون آخرون -

 
 .خدمات الرآاب والبضائع، خدمات الشحن، محطات الطاقة الكهربائية، موظفو الفنادق، إلخ

 

 المبيعات 07-3-أ
 

 السوق من البضائع أو الخدمات ويعادل ذلك مبيعات. المبلغ الكلي لمبيعات شرآة السكة الحديد أثناء الفترة قيد البحث
وتشمل المبيعات آل الرسوم والضرائب على البضائع أو الخدمات التي يضع الشرآة فواتير بها . المجهزة إلى أطراف ثالثة

آما تشمل آل الرسوم األخرى التي يدفعها . باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تتولى الوحدة إعداد فواتير بها إزاء زبائنها
 .ويجب خضم التخفيض في األسعار والحسومات عالوة على قيمة الرزم المعاد ولكن ليس الحسومات النقدية. لزبائنا
 

 .آما تستثنى إعانات التشغيل المستلمة من السلطات العامة. المبيعات ال تشمل مبيعات األصول الثابتة
 
 

 نفقات االستثمار في البنى التحتية 08-3-أ
 

 .يد وتوسيع البنى التحتية القائمة بما في ذلك إعادة التشييد والتجديد وتصليح البنى التحتيةاإلنفاق على التشييد الجد
 

تشمل البنى التحتية األرض عمليات تشييد الطرق الدائمية، البنايات، الجسور واألنفاق عالوة على التراآيب والمنشئات 
مقابل قاطرات السكة .) ، المحطات الكهربائية الفرعية، إلخاإلشارات، االتصاالت البعيدة، السالسل(الثابتة المرتبطة بها 

 .الحديد وحافالتها
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 اإلنفاق االستثماري على قطارات السكة الحديد وحافالتها 09-3-أ
 

 النفقات لشراء حافالت السكة الحديد
 

 نفقات صيانة البنى التحتية 10-3-أ
 

 .نفقات اإلبقاء على البنى التحتية في حالة عاملة
 

 ت السكة الحديد وحافالتهانفقات صيانة قاطرا 11-3-أ
 

 .اإلنفاق على حافالت السكة الحديد في حالة عاملة
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 حرآة المرور 4-

 حرآة مرور قطارات السكك الحديد 01-4-أ
 

 أية حرآة لعربة سكة حديد على خطوط السكة الحديد
 

 ).قل فاعلةوسيلة ن(عندما تنقل عربة سكة حديد على عجلة أخرى ال تؤخذ في االعتبار سوى حرآة العجلة الناقلة 
 

 التحويل 02-4-أ
 

تشغيل عربة سكة حديد متحرآة  أو مجموعة عربات داخل محطة السكة الحديد أو منشئات السكك الحديد األخرى 
 .)المستودع، الورشة، ساحة التنظيم، إلخ(
 

 حرآة مرورعربات السكة الحديد في األراضي الوطنية 03-4-أ
 

 .ض النظر عن الدولة التي سجلت فيها هذه العجالتأية حرآة لعربة السكة الحديد ضمن األراضي الوطنية بغ
 

 رحلة عربة السكة الحديد 04-4-أ
 

 .أية حرآة لعربة السكة الحديد من نقطة بداية محددة إلى نقطة الوصول المحددة
 

 .باإلمكان تقسيم الرحلة إلى عدد من األقسام أو المراحل

 القطار 05-4-أ
 

عربة قضبانية واحدة أو أآثر تتحرك بمفردها من نقطة ثابتة إلى عجلة أو أآثر من عجالت السكة الحديد تجرها قاطرة أو 
 .نقطة ثابة مرورًا بعدد من المحطات

 
 .ال تعتبر القاطرة الخفيفة،  أي قاطرة تتحرك بمفردها، قطارا

 

 أنواع القطار 06-4-أ
 

 :الفئات الرئيسية هي التالية
 
ر وربما عربات مغلقة تتحرك وهي فارغة أو وهي قطار حمل البضائع المكون من عربة واحدة أو أآث: قطار البضائع -

 .تحمل شحنة
 .قطار لنقل الرآاب مؤلف من عربة سكة حديد للرآاب واحدة أو أآثر: قطار الرآاب -
 قطار مؤلف من عجالت السكة الحديد والعربات: القطار المشترك -
لحديد وال تتضمن أي دفعات إلى أطراف القطارات التي تتحرك فقط حسب متطلبات شرآة السكة ا: القطارات األخرى -

 .ثالثة
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  قطار-آيلومتر 07-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة قطار مسافة آيلومتر واحد
 

 .المسافة موضع البحث هي المسافة التي تقطع فعال
 

  العجلة الساحبة-آيلومتر  08-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل أية حرآة لعجلة سحب نشيطة مسافة آيلومتر واحد
 

 .التي تنتقل بدون سحب شحنة وتستثنى حرآات التحويلتشمل عجالت السحب 
 

  العجلة المسحوبة-آيلومتر 09-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل أية حرآة لعجلة مسحوبة مسافة آيلومتر واحد
 

 .وتستثنى عمليات التحويل والحرآات المشابهة األخرى. المسافة موضوع البحث هي المسافة التي تقطع فعال
 

    المقدمةالكليومترية -القدرة الطنية 10-4-أ
 

وحدة قياس تمثل  القدرة المتوفرة لحرآة طن واحد  في عربة  عند أدائها للخدمات المقصودة لها من الناحية األولية خالل 
 .مسافة آليو متر واحد

 
 .وتستثنى عمليات التحويل والحرآات المشابهة األخرى. المسافة موضوع البحث هي المسافة التي تقطع فعال

  عربة-آيلومتر 11-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة عربة محملة أو خالية مسافة آيلومتر واحد
 

وتستثنى عمليات ). يحسب آل بلد الكيلومترات التي تقطع على أرضها(المسافة موضوع البحث هي المسافة التي تقطع فعليًا 
 .وتضاف آل رحالت العربات بغض النظر عن ملكية العربة. التحويل والحرآات المشابهة األخرى

 

 آيلومتر المقعد المعروض 12-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة مقعد واحد متيسر في عربة قطار للرآاب أثناء أداء الخدمات المقررة مسافة آيلومتر واحد
 

 .وتستثنى عمليات التحويل والحرآات المشابهة األخرى. المسافة موضوع البحث هي المسافة التي تقطع فعليًا
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 ن الواحدإجمالي الكيلومترات لسحب الط 13-4-أ
 

 .وحدة قياس تمثل الحرآة مسافة آيلومتر واحد لطن واحد لعجلة السكة الحديد عندما يضاف وزن عجلة السحب
 

آما تستثنى . ويستثنى الرآاب وأمتعتهم. وحدة السحب، عجلة السكة الحديد المسحوبة وحمولتها: تضاف األوزان التاية
 .عمليات التحويل والحرآات المشابهة األخرى

 

 جمالي الكيلومترات لسحب الطن الواحدإ 14-4-أ
 

المسحوبة ) العربات القضبانية(وحدة قياس تمثل الحرآة مسافة آيلومتر واحد لطن واحد من عجالت السكة الحديد 
 .والمحتويات

 
آما يستثنى الرآاب وأمتعتهم وعمليات التحويل والحرآات . يضاف وزن العربات القضبانية بينما يستبعد وزن القاطرات

 .المشابهة األخرى
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 قياس النقل 5-

 النقل بالسكك الحديد 01-5-أ
 

 .أو الرآاب باستخدام عربة السكة الحديد في شبكة سكة حديد/أي حرآة للبضائع و
 

 ).وسيلة النقل الفاعلة(عندما تسحب عجلة سكة حديد على عجلة سكة حديد أخرى تحسب حرآة العجلة الناقلة فقط 
 

 أنواع النقل بالسكة الحديد 02-5-أ
 
 :ئات الرئيسية هي التاليةالف
 
 .نقل طرف خارجي مقابل مبلغ: النقل بالسكة الحديد الذي يحقق اإليراد -
 
النقل الذي يقوم به مشروع السكة الحديد لغرض تلبية المتطلبات الداخلية سواء آان ذلك النقل : نقل سكة حديد الخدمات -

 .يحقق أو ال يحقق إيرادا
 

 ةالنقل بالسكة الحديد الوطني 03-5-أ
 

 .في البلد نفسه)  النزول/الرآوب ومكان التفريغ/مكان التحميل(النقل بالسكة الحديد بين مكانين 
 

 .قد يخترق النقل بالسكة الحديد الوطنية دولة ثانية
 

 النقل بالسكة الحديد الدولية 04-5-أ
 

في دولة ) نزول/ب أو تفريغرآو/تحميل(في دولة ما ومكان ) نزول/رآوب أو تفريغ/تحميل(النقل بالسكة الحديد بين مكان 
 .أخرى

 
ولتجنب تكرار العد تحسب آل دولة عدد الكيلومترات التي . قد يتضمن النقل بالسكة الحديد العبور خالل دولة واحدة أو أآثر

 .ويحسب عدد الرآاب المنقولين أو وزن الحمولة المنقولة في آل دولة. قطعت في أراضيها
 

 النقل الترانزيت بالقطار 05-5-أ
 

 .خارج تلك الدولة) نزول/رآوب و مكان تفريغ/مكان تحميل( بالقطار عبر دولة بين مكانين النقل
 

 وليس transit بين مقياسي سكة حديد مختلفين في دولة ما عبورًا" تغيير مقياس السكة الحديد"تعد العمليات التي تتضمن 
 . وتحميالتفريغًا

 
النزول من عربة قطار عند حدود تلك الدولة /الرآوب أو التفريغ/ن التحميل  عمليات النقل التي تتضمtransitا ال تعد عبوًر

 وسيلة نقل أخرى، مثال االنتقال من النقل بالسكة الحديد والنقل البحري في الموانئ ال يعد عبورا إلى/من
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 راآب القطار 06-5-أ
 

 .أي شخص، باستثناء أعضاء طاقم القطار، يقوم برحلة بالقطار
 

 .لذين يقومون برحلة بالقطار تشغلها شرآة خدمات عبارات وحافالتيستثنى المسافرون ا
 

 إيراد المسافر بالقطار 07-5-أ
 

 .مسافر يحصل مشروع السكة الحديد على تعويض تجاري مقابل سفره بالقطار
 

  راآب السكة الحديد-آيلومتر 08-5-أ
 

 .وحدة قياس تمثل نقل مسافر واحد بالقطار مسافة آيلومتر واحد
 

ولتجنب . ة التي تؤخذ في نظر االعتبار هي المسافة الي يقطعها المسافر فعليًا في شبكة السكة الحديديجب أن تكون المساف
وإذا لم تكن هذه .  راآب السكة الحديد التي تقطع في أراضيها-مضاعفة االحتساب يجب أن يحسب آل بلد آيلومترات 

 .قدرةمتيسرة يجب استخدام المسافة التي تدفع عن أجور أو المسافة الم
 

 رآوب المسافر القطار 09-5-أ
 

 .راآب القطار الذي يستقل عربة القطار لتقوم بنقله
 

انتقال الراآب من عربة قطار مباشرة إلى  عربة أخرى بغض النظر عن مشغل النقل بالسكة الحديد ال يعد أنه يقوم بمغادرة 
ملية مغادرة القطار تتبعها عملية الحقة لرآوب وآلما يستخدموسيلة نقل أخرى أثناء السفر يعد ذلك ع. رآوب القطار/القطار

 .عربة القطار
 

 مغادرة الراآب القطار 10-5-أ
 

 .مسافر يغادر عربة السكة الحديد بعد إآمال نقله
 

انتقال مسافر من عربة قطار مباشرة إلى عربة أخرى بغض النظر عن القائم بتشغيل النقل بالسكة الحديدد ال يعد عملية 
يستخدم وسيلة سفر آخر أثناء االنتقال يعد ذلك مغادرة عربة قطار تتبعها عملية رآوب الحقة لعربة أينما . رآوب/ مغادرة 
 .قطار

 

 رحلة المسافر بالقطار 11-5-أ
 

الجمع بين مكان مكان صعود القطار ومكان نزول الرآاب من القطار الذين يحملهم وفق أي خط رحلة في شبكة السكة 
 .الحديد

 

 مكان الصعود إلى القطار 12-5-أ
 
 .لمكان الذي يصعد منه المسافر إلى عربة القطار الذي يسافر بها

 
انتقال المسافر من من عربة قطار مباشرة إلى عربة أخرى بغض النظر عن القائم بتشغيل النقل بالسكة الحديدد ال يعد عملية 

ر تتبعها عملية رآوب الحقة أينما يستخدم وسيلة سفر آخر أثناء االنتقال يعد ذلك مغادرة من عربة قطا. رآوب/ مغادرة 
 .لعربة قطار
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 مكان النزول من القطار 13-5-أ

 
 .المكان الذي يغادر فيه راآب القطار عربة القطار بعد نقله بالقطار

 
انتقال المسافر من من عربة قطار مباشرة إلى عربة أخرى بغض النظر عن القائم بتشغيل النقل بالسكة الحديدد ال يعد عملية 

ينما يستخدم وسيلة سفر آخر أثناء االنتقال يعد ذلك مغادرة من عربة قطار تتبعها عملية رآوب الحقة أ. رآوب/ مغادرة 
 .لعربة قطار

 

 الشحنة 14-5-أ

 
 .مجموعة البضائع المنقولة بموجب غطاء وثيقة النقل نفسها وفقا للتعليمات أو األجور السارية في مكان وجودها

 

 أنواع الشحنة 15-5-أ

 
 :ةالفئات الرئيسية هي التالي

 
أية شحنة تتألف من قطار أو شحنات عدة عربات تنقل معا لشاحن واحد بدون تغيير القطار من : حمولة القطار الكاملة -

 .نقطة واحدة أو التحميل إلى نقطة تفريغ واحدة
 أية شحنة بضائع تتطلب االستخدام الحصري لعربة طوال رحلتها سواء استخدمت أم لم تستخدم: حمولة عربة آاملة -

 .تستثنى العربات في حمولة قطار آاملة. سعة تحميل العربة آاملة
 .أية شحنة غير حموالت القطار الكاملة أو حموالت العربة الكاملة: الحمولة الصغيرة/ الحموالت -

 

 البضائع المحمولة بالسكة الحديد 16-5-أ

 
 .أي بضائع تحملها عجالت السكة الحديد

 
ل الحاويات أو المنصات عالوة على العجالت البرية للبضائع  التي تحمل بالسكة من مث/ يشمل ذلك آل التغليف والمعدات

 .الحديد
 

 وزن البضائع الكلي 17-5-أ

 
مثال الحاويات والمنصات للبضائع عالوة على (الوزن الكلي للبضائع المحمولة وآل التغليف والوزن الصافي لوحدة النقل 

 ).سكة الحديدالعجالت البرية التي تحمل البضائع والمنقولة بال
 

 هذا هو الوزن المستخدم في جمع إحصائيات النقل بالسكة الحديد
 

 وزن البضائع الكلي 18-5-أ

 
مثال الحاويات والمنصات للبضائع (الوزن الكلي للبضائع المحمولة، بما فيها وآل التغليف والوزن الصافي لوحدة النقل 

 ).لسكة الحديدعالوة على العجالت البرية التي تحمل البضائع والمنقولة با
 

 الوزن الصافي 19-5-أ

 
مثال الحاويات والمنصات للبضائع عالوة على العجالت البرية التي تحمل البضائع والمنقولة بالسكة (وزن وحدة النقل 

 .تحميل أية شحنة قبل) الحديد
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  آيلومتر-طن 20-5-أ

 
 .وحدة قياس نقل البضائع التي تمثل نقل طن واحد من البضائع مسافة آيلومتر واحد

 
ولتجنب مضاعفة االحتساب يجب أن يحسب آل . مسافة التي تقطع هي المسافة أتي تقطع فعليًا في الشبكة موضع البحثال

وإذا لم يكن ذلك متيسرا تؤخذ في االعتبار المسافة التي تفرض عنها األجور أو المسافة .  الكيلومتر في أراضيه–بلد الطن 
 .المقدرة

 

 لحديدفئات البضائع المنقولة بالسكة ا 21-5-أ
 

 .يمكن تصنيف البضائع المنقولة وفقا للنوع
 

التي تحل محل مصطلحات ) مصطلحات البضائع القياسية إلحصائيات النقل ( NST 2007األمثلة على التصنيف هي 
CSTE )  ومصطلحات )  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا–تصنيف السلع إلغراض إحصائيات النقل في أوربا

NSTR/R) يوروستات–منقحة /حات البضائع القياسية إلحصائيات النقلمصطل .( 
 

 أنواع الشجنات المحمولة 22-5-أ
 

يمكن تصنيف البضائع المنقولة وفقا لقواعد لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا ألنواع الشحنات والرزم ومواد التعبئة، 
 :أصناف الشحنات هي التالية. 1986مارس /، جنيف، آذار21التوصية 

 
 المواد السائلة الكبيرة -
 المواد الصلبة الكبيرة -
 حاوية الشحنة الكبيرة -
 حاوية الشحنات األخرى -
 البضائع المنقولة على منصة نقالة -
 البضائع قبل التعليق -
 الوحدات النقالة ذاتية الدفع -
 أنوات الشحنات األخرى -

  آيلومتر–طن لكل وحدة  23-5-أ
 

 ل وحدة مسافة آيلومتر واحدحدة قياس تمثل حرآة طن واحد لك
 

 البضائع الخطرة 24-5-أ
 

فئات البضائع الخطرة التي تنقل بالسكة الحديد هي تلك البضائع المعرفة في الطبعة المنقحة الخامسة عشرة من توصيات 
 .2007األمم لنقل البضائع الخطرة، األمم المتحدة، جنيف، 

 
  المتفجرات :1الفئة  -
  الغازات :2الفئة  -
  السوائل القابلة لالشتعال :3الفئة  -
 المواد الصلبة القابلة لالشتعال، المواد القابلة لالحتراق الذاتي، المواد التي تصد غازات قابلة  :4الفئة  -

 لالشتعال لدى تماسها بالماء
  المواد المؤآسدة والبيروآسايدات العضوية :5الفئة  -
  المواد السامة والمعدية :6الفئة  -
  المشعة :7الفئة  -
  المواد المسببة للتآآل :8الفئة  -
 . مواد وأشياء خطرة متفرقة :9الفئة  -
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 البضائع المحملة 25-5-أ
 

 .البضائع الموضوعة على عجلة للسكة الحديد وتنقل بالسكة الحديد
 

اشرة إلى عجلة خالفا للنقل بالطرق البري والنقل بالممرات المائية الداخلية فإن نقل الشحنات من عجلة للسكة الحديد مب
وسيلة  غير أنه إذا أفرغت البضائع من عجلة للسكة الحديد وحملت على. تحميل/أخرى وتغيير العجلة ال يعد عملية تفريغ

 .نقل أخرى ثم حملت مرة أخرى على عجلة أخرى يعد ذلك عملية تفريغ من العجلة األولى يتبعا تحميل على العجلة الثانية
 

 البضائع المفرغة 26-5-أ
 

 . المنقولة من عجلة السكة الحديد بعد نقلها بالسكة الحديدالبضائع
 

خالفا للنقل بالطرق البري والنقل بالممرات المائية الداخلية فإن نقل الشحنات من عجلة للسكة الحديد مباشرة إلى عجلة 
وسيلة  ديد وحملت علىغير أنه إذا أفرغت البضائع من عجلة للسكة الح. تحميل/أخرى وتغيير العجلة ال يعد عملية تفريغ

 .نقل أخرى ثم حملت مرة أخرى على عجلة أخرى يعد ذلك عملية تفريغ من العجلة األولى يتبعا تحميل على العجلة الثانية
 

 )الذاهبة(نقل البضائع الدولي بالتحميل على السكة الحديد  27-5-أ
 

 .ي بلد آخرالبضائع المحمولة بالسكة الحديد بين مكان تحميل يقع في بلد ومكان تفريغ ف
 

 .إلى شبكة أجنبية مشمولة العربات المحملة في شبكة السكك الحديد وتحملها العبارات. البضائع الترانزيت غير مشمولة
 

 )القادمة(نقل البضائع الدولي بالتحميل على السكة الحديد  28-5-أ
 

 .البضائع المحمولة بالسكة الحديد بين مكان تحميل يقع في بلد ومكان تفريغ في بلد آخر
 

 .العربات المحملة في شبكة السكك الحديد وتحملها العباراة إلى شبكة أجنبية مشمولة. البضائع الترانزيت غير مشمولة
 

 البضائع الترانزيت بالسكة الحديد 29-5-أ
 

 .حارج البلد) التفريغ/مكان التحميل(البضائع المحمولة بالسكة الحديد عبر البلد بين مكانين 
 

 .تغادر الشبكة بالعبارة مشمولةأو /العربات التي تدخل و
 

 وصلة نقل البضائع بالسكة الحديد 30-5-أ
 

 .خط الرحلة المتبع الجمع بين مكان تحميل وتفريغ البضائع المنقولة بالسكة الحديد مهما آان
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  مكان التحميل 31-5-أ
 

 .نقلهاالمكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان الذي تحمل فيه البضائع على عجلة السكة الحديد لتقوم ب
 

خالفا للنقل البري والنقل بالممرات المائية الداخلية ال يعد نقل الشحنات من عجلة السكة الحديد مباشرة إلى عجلة أخرى 
وسيلة نقل  غير أنه إذا أفرغت البضائع من عجلة السكة الحديد وحملت على. تحميل/وتغيير عجلة السحب عملية تفريغ

 الحديد يعد ذلك عملية تفريغ من عجلة السكة الحديد األولى يتبعها تحميل على أخرى ثم حملت على عجلة أخرى للسكة
 .عجلة السكة الحديد الثانية

 

 مكان التفريغ 32-5-أ
 

 .المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان الذي تفرغ فيها البضائع من عجلة للسكة الحديد بعد تولي نقلها
 

 الداخلية ال يعد نقل الشحنات من عجلة السكة الحديد مباشرة إلى عجلة أخرى خالفا للنقل البري والنقل بالممرات المائية
وسيلة نقل  غير أنه إذا أفرغت البضائع من عجلة السكة الحديد وحملت على. تحميل/وتغيير عجلة السحب عملية تفريغ

األولى يتبعها تحميل على أخرى ثم حملت على عجلة أخرى للسكة الحديد يعد ذلك عملية تفريغ من عجلة السكة الحديد 
 .عجلة السكة الحديد الثانية
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 استهالك الطاقة 6-

 استهالك النقل بالسكة الحديد للطاقة 01-6-أ
 

التدفئة، تكييف الهواء، (الطاقة النهائية التي تستهلكها عجالت السحب في عمليات السحب وخدمات القطارات والمرافق 
 )اإلضاءة إلخ

 

 معادل طن النفط 02-6-أ
 

 . تي جي0.041868=   معادل طن النفط 1: لك الطاقةوحدة قياس استهال
 

  هي التالية1991معامالت التحويل التي تبنتها الوآالة الدولية للطاقة لعام 
 
 1.970  غازولين المحرآات -
 1.035  الديزل /زيت الغاز -
 0.960  زيت الوقود الثقيل -
 1.130  غاز البترول المسيل -
 0.917   الغاز الطبيعي -
 
 TWh = 0.086 Mtoe 1: دولية للطاقة هو امل التحويل الذي تستخدمه الوآالة الع
 

 الجول 03-6-أ
 

 :وحدة قياس استهالك الطاقة
 آيلواطx 105 2.78 = جول 1012 = تراجول 1
 .TOE 23.88459 = تراجول 1

 )البترول، البنزين(غازولين المحرآات  04-6-أ
 

 .لداخلي باستثناء محرآات الطائراتزيت هايدروآربوني خفيف يستخدم في محرآات االحتراق ا
 

وقد يشمل .  مئوية ويستخدم آوقود لمحرآات اإلشتعال الداخلي215 مئوية و35يستخرج غازولين المحرآات بين درجتي 
غازولين المحرآات المواد المضافة، المؤآسجنات، معززات األوآتين، بما فيها مرآبات الرصاص من مثل  رصاص 

 .تراميثيلالتيتراثيل ورصاص التي
 

 TJ/1 000t 44.8: القيمة المولدة للحرارة
 

 )زيت الوقود المقطر(الديزل /زيت الغاز 05-6-أ
 

 .الزيت الذي يحصل عليه من تقطير النفط الخام
 

. الديزل زيوت الغاز الثقيلة التي يحصل عليها بإعادة التقطير الفراغي للمتبقي من التقطير تحت الضغط/يشمل زيت الغاز
 250 في المائة في درجة حرارة 65 مئوية مع أقل من 380 مئوية و 200الديزل بين درجة حرارة /زيقطر زيت الغا

 درجة 50تكون نقطة الومض  فوق .  مئوية350 في المائة أو أآثر في درجة حرارة 80مئوية بما في ذلك الخسائر و
ها بالمزج معا مع زيوت الغاز بشرط أن  وتصنف الزيوت الثقيلة التي يحصل علي0.81مئوية دائما وآثافتها أعلى من 

 . مئوية40 في درجة حرارة cST 25لزوجتها الكينماتية ال تتجاوز 
 

 .TJ/1 000t 43.3 : القيمة المولدة للحرارة
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 )المتبقي(زيت الوقود الثقيل  06-6-أ
 

 .الزيت الثقيل الذي يكون متبقي التقطير
 

تبلغ لزوجة زيت الوقود الثقيل أآثر من ). تي يحصل عليها بالمزجبما فيها تلك ال(يشكل هذا آل زيوت الوقود المتبقية 
25cST  0.90 درجة مئوية دائما وآثافته أعلى من 50نقطة الومض أعلى من .  مئوية40 في درجة حرارة. 

 

 الغاز المسال 07-6-أ
 

 .هيدروآربونات خفيفة من سلسلة البارافين التي تشتق فقط من تقطير النفط الخام
 

-5(ويمكن تسييلهما تحت الضغط المنخفض . مسال من البروبين والبوتين أو مزيج من هذين الكربوهيدرينيتكون الغاز ال
 بار 24.5 مئوية لها ضغط بخار نسبي أقل من أو يعادل 38وفي الحالة السائلة وفي درجة حرارة ).  وحدة ضغط10

 .0.58 و 0.50يتراوح ثقلها النوعي بين ) وحدة قياس الضغط(
 

 صلبالفحم ال 08-6-أ
 

 في حالة kcal/kg 5700 أي kJ/kg  23 860مادة أحفورية طبيعية مترسبة سوداء مع قيمة مولدة للحراة تبلغ أآثر من
 . في المائة96 مئوية ورطوبة هواء نسبية تبلغ 30غياب الرماد ومع الحصول على محتوى الرطوبة في درجة حرارة 

 

  الليغنايت–الفحم األسمر  09-6-أ
 

 في الحالة الخالية من الرماد kcal/kg 700 5 أي  kJ/kg23 860 مة مولدة للحرارة تبلغ أقل من فحم غير متكتل مع قي
 . في المائة مادة متطايرة على قاعدة جافة خالية من المعدن31الرطب ويحتوي على أآثر من 

 

 الطاقة الكهربائية 10-6-أ
 

رارية التقليدية عالوة على المصادر حوية والطاقة تنتجها محطات الطاقة الهيدرو آهربائية والحرارية الجوفية والنو
 ).TJ/GWh 3.6(المتجددة  إلخ باستثناء الطاقة التي تنتجها محطات الضخ وتقاس بالقيمة المولدة للكهرباء 
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 الحوادث 7-

 الحادث 01-7-أ
 

 .حدث مفاجئ غير مرغوب أو مفاجئ أو سلسلة من تلك الحداث التي لها نتائج ضارة
 

 . ادث تشترك فيها عجلة متحرآة واحدة في األقل متحرآة على سكة الحديدهي حوحوادث السكة الحديد 
 :وتقسم إلى الفئات التالية

 
 االصطدامات -
 الخروج عن السكة الحديد -
 حوادث التقاطعات مع السكة الحديد -
 الحوادث التي تقع لألشخاص بسبب قاطرات وحافالت السكة الحديد المتحرآة -
 سكة الحديد وحافالتهاالحرائق في قاطرات ال -
 .الحوادث الخرى -
 

 .تستثنى حوادث االنتحار حسب التعريف ألنها أعمال متعمدة
 وال إحصائيات حوادث الطرق الدولية  في االعتبار هذه الحوادث في إحصائيات  لهذاالسبب اليأخذ االتحاد الدولي للقطارات

مليات المتعلقة بالسكك الحديد يجب جمع إحصائيات االنتحار على وبسبب أهمية حوادث االنتحار في السالمة والع. الحوادث
 .آما تستثنى الهجمات  اإلرهابية. نحو منفصل

 

 االنتحار 02-7-أ
 

 .عمل يضر الفرد عمدا ويؤدي إلى الموت وتتولى السلطات الوطنية المعنية تسجيلها وتصنيفها
 

 محاولة االنتحار 03-7-أ
 

 .السلطات الوطنية المعنية تسجيلها وتصنيفهاعمل يضر الفرد عمدا ويؤدي إلى الموت وتتولى 
 

 حادث خطير 04-7-أ
 

أي حادث تشترك فيه عجلة سكة حديد متحرآة واحدة في األقل ويؤدي إلى مقتل أو  إصابة شخص واحد في األقل أو في 
لنطاق في حدوث أضرار جسيمة في عربات السكة الحديد أو خط السكة الحديد أوالمرافق األخرى أو البيئة أو توقف واسع ا

 .وتستثنى الحوادث في ورش العمل والمخازن. حرآة المرور
 

 .يستعمل االتحاد الدولي للقطارات هذا التعريف
 

 ضرر جسيم في عربات السكة الحديد أو خط السكة الحديد أو المرافق األخرى أو البيئة 05-7-أ
 

 .ضرر يتجاوز الحد المقبول دوليا
 

 . ألف يورو150أن حافة الضرر الجسيم تبلغ   2007قرر االتحاد الدولي للقطارات عام 
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 التوقف الواسع النطاق في حرآة المرور 06-7-أ
 

 .يحدث التوقف الواسع في حرآة المرور عندما تعلق خدمات القطارات في خط رئيسي واحد للسكة أآثر من ست ساعات
 

 حادث إصابة 07-7-أ
 

يؤدي إلى مقتل أو إصابة شخص واحد في أي حادث أي حادث تشترك فيه عجلة سكة حديد متحرآة واحدة في األقل و
 .تستثنى الحوادث في ورش العمل والمخازن. األقل

 
 ومشابهة لتلك المستعملة في إحصائيات طفيفةيتضّمن هذا التعريف الحوادث التي تحصل لألشخاص المصابين بإصابات 

 .حوادث الطرق
 

 حادث اإلصابة الخطير 08-7-أ
 

يد متحرآة واحدة في األقل ويؤدي إلى مقتل أو  إصابة شخص واحد في أي حادث أي حادث تشترك فيه عجلة سكة حد
 .تستثنى الحوادث في ورش العمل والمخازن. األقل

 
يستخدم االتحاد الدولي للقطارات هذا التعريف لحوادث السكك الحديد ويستثني الحوادث التي تقع ألشخاص يصابون 

ا التعريف مباشرة مع عدد حوادث السيارات التي تشمل الحوادث التي و اليمكن مقارنة األرقام بموجب هذ. إصابات بسيطة
 .تقع لألشخاص ويصابون إصابات طفيفة

 

 )حادث مميت(قتيل  09-7-أ
 

 . يوما نتيجة وقوع حادث30أي شخص يقتل أو يموت فورا في غضون 
 

ة بحادث إصابة في السكة يشمل التعريف الرآاب والعاملين واألشخاص المعينين وغير المعينين اآلخرين الذين لهم صل
 .الحديد

 

 مصاب 10-7-أ
 

 الشخص المصاب إصابة خطيرة
 

 . ساعة نتيجة وقوع حادث24أي شخص مصاب ويعالج في المستشفى أآثر من 
 

 الشخص المصاب إصابة طفيفة
 

 .أي شخص مصاب باستثناء األشخاص الذين يقتلون أو يصابون إصابات خطيرة
 

 .الجروح البسيطة ال تسجل عادة بوصفها إصاباتاألشخاص المصابون بجروح أقل من مثل 
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بما فيها االصطدامات مع عقبات بين قطار وجزء من قطار آخر أو قطار ) إصطدام القطارات(االصطدام  11-7-أ
 :بتأثر بما يلي

 
 ):جانبي(التأثيرات من الواجهة إلى الواجهة أو الواجهة إلى النهاية بين قطارين أو تأثير 

 
 حرآات التحويل ) أ
 ام الثابتة من مثل الوقفات العازلةاألجس ) ب
من مثل الصخور، ) باسثناء تقاطعات السكة الحديد(األجسام الموجودة مؤقتا في أو بالقرب من خط السكة الحديد  ) ت

االنهيارات األرضية، األشجار، األجزاء المفقودة لعجالت السكة الحديد، العجالت والمكائن البرية أو معدات صيانة 
 .خط السكة الحديد

 الخروج عن خط السكة الحديد 12-7-أ
 

 .أية حالة يخرج فيها واحد من عجالت القطار في األقل عن خط السكة الحديد
 

 .وهي تصنف بوصفها اصطدامات. حوادث الخروج عن السكة نتيجة اصطدامات مستثناة
 

 حوادث تقاطعات السكة الحديد 13-7-أ
 

 عجالت السكة الحديد وعجلة واحدة أو أآثر من العجالت أي حادث عند تقاطعات السكة بمشارآة عجلة واحدة في األقل من
 .التي تعبر التقاطع ومستخدمي الطريق من مثل المارة أو أشياء أخرى موجودين مؤقتا أو بالقرب من خط السكة

 
أي تقاطع بين طريق وسكة الحديد مخول من مدير البنى التحتيةومفتوح لمستخدمي الطريق العامين أو : تقاطع السكة -

 .ويستثنى الرآاب بين المنصات ضمن المحطات. الخاصين
ألغراض إحصائيات حوادث السكة الحديد أي طرق عام أو خاص أو شارع أو طريق سريع بما في ذلك : الطريق -

 .ممرات المشاة وطرق الدراجات
 

 الحوادث التي تقع لألشخاص بسبب قاطرات وحافالت السكك الحديد المتحرآة 14-7-أ
 

ع لشخص واحد أو أآثر يتعرضون لصدمة من عجلة السكة الحديد أو جزء منها أو لضربة من شيء ملحق الحوادث التي تق
يشمل التعريف األشخاص الذين يسقطون من عجالت السكة الحديد عالوة على األشخاص . بالعجلة أو يصبح منفصال عتها

 .لعجالتالذين يسقطون أو تضربهم أجسام سائبة بينما يكونون مسافرين على متن ا
 

 الحرائق في عجالت السكة الحديد 15-7-أ
 

عندما تكةن متحرآة بين محطة المغادرة ) بما فيها أحمالها(الحرائق واالنفجاريات التي تقع في عجالت السكة الحديد 
ومحطة الوصول بما في ذلك عندما توقف عند محطات المغادرة ومحطة الوصول أو المواقف الوسيطة وآذلك أثناء عمليات 

 .ة التوجيهإعاد
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 فئة األشخاص في إحصائيات حوادث السكة الحديد 16-7-أ
 
 .أي شخص باستثناء طاقم القطار يقوم برحلة بالقطار: راآب القطار -

 .بالنسبة إلحصائيات الحوادث األشخاص يشمل الذين يحاولون الصعود إلى قطار متحرك أو النزول منه
 أي شخص يتصل عمله بالسكة الحديد ويكون ):قاولين المستقلينيشمل العاملين لدى المقاولين والم(الموظفون  -

ويشمل طاقم القطار واألشخاص الذين يشغلون السكة الحديد وحافالتها . عامال أثناء الواجب في وقت وقوع الحادث
 .ومرافق البنى التحتية

ديد بأية وسيلة نقل أو سيرا األشخاص الذين يستخدمون تقاطع السكة لعبور خط السكة الح: مستخدمو تقاطع السكة -
 .على األقدام

أي أشخاص حاضرين في مباني السكك الحديد حيث يمنع هؤالء : في مباني السكك الحديداألشخاص غير المخولين  -
 .األشخاص باستثناء مستخدمي التقاطع

 

 الحادث الذي ينطوي على نقل البضائع الخطرة 17-7-أ
 

  .RID/ADR section 1.8.5 لـ أي حادث يكون خاضعا إلى تقديم تقارير وفقا
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  النقل البري ) ب
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 البنى التحتية 1-ب

 الطريق 01-1-ب
 

خط مواصالت مفتوح لحرآة المرور العام ال سيما للسيارات باستخدام قاعدة مستقرة غير السكك الحديد ومدارج 
 .الطائرات

 
آما يشمل التعريف . الحصىتشمل الطرق المعبدة والطرق األخرى ذات القاعدة المستقرة من مثل الطرق المرصوفة ب

آما يشمل الطرق التي تدفع أجور لقاء . الشوارع والجسور واألنفاق والهياآل الساندة وملتقيات الطرق وتقاطعات السكة
 .وتستثنى الممرات المخصصة للدراجات. استخدامها

 

 الطريق المعبد 02-1-ب
 

 .بالصخورالطريق المعبد بالحجارة مع مادة هيدروآربونية أو مواد اإلسفلت أو 
 

 الطريق غير المعبد 03-1-ب
 

 .الطريق ذي القاعدة المستقرة وغير المرصوف بالحجارة والمادة الهيدروآربونية أو االسفلت أو الكونكريت أو الصخور
 

 شبكة الطرق 04-1-ب
 

 .آل الطرق في منطقة معينة
 

 :يمكن تصنيف شبكة الطرق وفقا للسطح، مثال
 
 الطرق المعبدة ) ب
 الطرق غير المعبدة ) ت
 

 ريقفئة الط 05-1-ب
 

 :تصنف الطرق وفقا لثالثة أنواع قابلة للمقارنة دوليا
 
 الطريق السريع ) أ
 الطريق داخل منطقة مشيدة ) ب
 )خارج المنطقة المشيدة(الطريق اآلخر  ) ت
 

 الطريق الواسعة السريعة 06-1-ب
 

 :الطريق المصمم والمشيد خصيصا لحرآة المرور السريعة وال يخدم العقارات المحاذية له وهو
 
نقاط معينة أو على نحو مؤقت، بممرات منفصلة للمرور في االتجاهين المفصولين الواحد عن اآلخر مجهز، باستثناء  ) أ

 بشريط غير مخصص للمرور أو بوسيلة أخرى
 اليحتوي على معابر على المستوى نفسه مع أي طريق أو سكة حديد أو سطة ترام أو ممر مشاة ) ب
 .مخصص لفئات معينة من العجالتمزود بالعالمات الخاصة بالطرق الواسعة السريعة وهو  ) ت
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 .ممرات الدخول والخروج للطرق الواسعة السريعة مشمولة بغض النظر عت موقع عالمات الطرق
 

 .الطرق الواسعة السريعة في المدن مشمولة آذلك
 

 الطريق السريع 07-1-ب
 

 :الطريق المشيد خصيصا لحرآة المرور السريعة وال يخدم العقارات المتاخمة و
  
 .ي عادة على فصل للطرق في اتجاهي حرآة المروريحتوال ) أ
 .يمكن الوصول إليه من ملتقيات الطرق أو التقاطعات الخاضعة للسيطرة ) ب
 .مزود بعالمات الطرق بوصفه طريقا سريعا ومخصصا لفئات معينة من عجالت الطرق ) ت
 .يحظر إيقاف العجالت والوقوف في طرق المرآبات ) ث
 

الطرق الواسعة .  موقع عالمات الطرقنسعة السريعة مشمولة بغض النظر عممرات الدخول والخروج للطرق الوا
 .السريعة في المدن مشمولة آذلك

 

 الطريق المدني: الطريق داخل المنطقة المشيدة 08-1-ب
 

 .طريق ضمن حدود منطقة مشيدة مع مداخل ومخارج ذات عالمات تدل عليها
 

 . آيلومترا في الساعة50لغ نحو الحد األقصى للسرعة في الطرق داخل المنطقة المشيدة يب
وتستثنى الطرق الواسعة السريعة والطرق السريعة والطرق األخرى ذات السرعة األعلى التي تمر في المناطق المشيدة إذا 

 .الشوارع مشمولة بالتعريف. لم تكن مزودة بعالمات الطريق التي تدل على أنها مناطق مشيدة

 الطريق خارج المنطقة المشيدة 09-1-ب
 

 .يق خارج حدود المنطقة المشيدة في منطقة ذا مداخل ومخارج ذات عالمات تدل عليهاالطر
 

 Eطريق  10-1-ب
 

 الدولية من نظام طرق مرجعية آما هي مثبتة في االتفاقية األوربية للشرايين الدولية الرئيسية، "E"تتألف شبكة طرق
 . وتعديالتها1975 نوفمبر 15جنيف، 

  
)  ب–طرق الفئة (أرقام ثنائية و للطرق الفرعية والطرق الرابطة )  أ–طرق الفئة (ة للطرق المرجعية والطرق المتوسط

 .ثالثية
 

 طريق المرآبات 11-1-ب
 

أجزاء الطريق التي تشكل آتفا للطبقات السفلى أو العليا من سطح . جزء من الطريق المخصص لحرآة العجالت البرية
ك األجزاء من الطريق المخصصة لدوران السيارات التي هي الطريق ليست جزءا من الطريق وينطبق الشيء نفسه على تل

عرض طرق . ليست ذات دفع ذاتي أو لوقوف السيارات وحتى إذا آانت، في حالة الخطر، تستخدم أحيانا لمرور السيارات
 .المرآبات يقاس على نحو متعامد مع محور الطريق
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 الممر غير الواسع 12-1-ب
 

يقسم إليها طريق المرآبات، سواء آان محددا أم غير محدد بعالمات الطريق، أحد الطرق غير الواسعة التي يمكن أن 
 ).الموتورسيكالت(ويتسع لمسار متحرك واحد للسيارات عدا الدراجات النارية 

 

 طريق الحافالت 13-1-ب
 

طرق  ء من طريق المرآبات مخصص للحافالت ويتميز عن بقية.جزء من طريق المرآبات بعالمات الطرق الطولية
 .ات بعالمات الطريق الطوليةالمرآب

 
 .اب باستخدام طريق الحافالتآيمكن السماح لسيارات األجرة وفي بعض الحاالت للسيارات التي تحمل عدة ر

 

 خط الترام 14-1-ب
 

 .خط مواصالت مكون من زوج من قضبان السكة ومصصم الستخدام الترام
 

األخرى عالوة على خطوط الترام الممتدة على  تيشمل التعريف خطوط الترام المخصصة في الطريق الستخدام السيارا
 .نحو مستقل عن الطريق

 

 )طريق الدراجات جزء من ممرالمرآبات (ممر الدراجات 15-1-ب
 

 .جزء من ممر المرآبات المخصص للدراجات ويتميز عن بقية ممر المرآبات بعالمات الطريق الطولية
 

 .لموبيد يمكن السماح لها باستخدام ممر الدراجاتالموتوسيكالت من نوع ا الخفيفة  اآللية الخفيفةالدراجات
 

 )طريق مخصص للدراجاتمسار  (ممر الدراجات 16-1-ب
 

يفصل ممر الدراجات عن الطرق . طريق مستقل أو جزء من طريق مخصص للدراجات وفيه عالمات تدل على ذلك
 .األخرى واألجزاء األخرى من الطريق نفسه بوسائل هيكلية

 
 . باستخدام ممر الدراجاتmopedsات اآللية الخفيفة يمكن السماح آذلك للدراج

 

 طول الطريق 17-1-ب
 

 .طول الطريق هو المسافة بين بدايته ونقطة النهاية
 

إذا آان أحد اتجاهي طريق المرآبات أطول من االتجاه اآلخر يحسب الطول باعتباره نصف مسافتي آل اتجاه فقي طريق 
 .المرآبات من نقطة الدخول إلى نقطة الخروج
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 المنطقة الحضرية 18-1-ب
 

 .منطقة ضمن الحدود اإلدارية أو مجموعة حدود إدارية للمدينة
 

 :يمكن تصنيف المناطق الحضرية حسب الحجم وفقا لعدد السكان
 
   صغيرة– 49.999 إلى 10.000 ) أ
  متوسطة– 249.000 إلى 50.000 ) ب
  آبيرة– أو أآثر 250.000 ) ت
 

. بر من السكان معظمه وليس بالضرورة آلهم يعيشون في مناطق مشيدةتضم المناطق الحضرية وحدات إقليمية فيها عدد أآ
 . القرى والبلدات في المناطق الريفية5-1-ويمكن أن تشمل المناطق المشيدة آما هي معرفة في ب
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 معدات النقل 2-ب

 العجالت أ-2-ب

 عجلة الطريق 01-أ-2-ب
 

 .عجلة تسير على إطارات بهدف استخدامها في الطرق
 

 مجموع عجالت الطريق 02-أ-2-ب
 
 .دد عجالت الطرق المسجلة في تاريخ معين في بلد ما وتكون مرخصة الستخدامها في الطرق المفتوحة لحرآة المرورع
 

آما يشمل التعريف العجالت . يشمل هذا التعريف عجالت الطريق التي تستثنى من الضرائب السنوية أو رسوم الترخيص
ويجب أن تستثني اإلحصائيات العجالت . بيقات الوطنيةالمستعملة المستوردة وعجالت الطريق األخرى وفقا للتط

 .العسكرية
 

 عجلة الطريق الوطنية 03-أ-2-ب
 

الترام، الترولي (عجلة الطريق المسجلة في الدولة وتحمل لوحات تسجيل تلك الدولة أو أنها سجلت على نحو مستقل 
trolleybusوغيرها ( 

 
ة الطريق الوطنية عجلة مملوآة أو مستأجرة من شخص أو عندما ال ينطبق تسجيل عجلة الطريق في دولة ما تكون عجل

 .شرآة مسجلة ألغراض الضريبة في تلك الدولة
 

 عجلة الطريق األجنبية 04-أ-2-ب
 

 .عجلة طريق مسجلة في دولة غير الدولة التي تقدم اإلحصائيات  لوحات التسجيل اسم تلك الدولة
 

 الدراجة الهوائية 05-أ-2-ب
 

موما باستخدام الطاقة العضلية وحدها لألشخاص على تلك العجلة السيما باستخدام عجلة طريق لها إطاران أو أآثر وتدفع ع
مثال الدراجات الهوائية والدراجات ذات الثالثة إطارات والدراجات ذات األربع إطارات (نظام دواسة أو عتلة أو مقبض 

 ).وعجالت المرضى
 

 .دةيشمل التعريف الدراجات الهوائية المزودة بوحدة الطاقة السان
 

 عجلة الطريق ذات المحرك 06-أ-2-ب
 

عجلة طريق مزودة بمحرك تستمد منه وسيلتها الوحيدة في الدفع وتستخدم عادة لنقل األشخاص أو البضائع أو لسحب 
 .العجالت المستخدمة في نقل األشخاص أو البضائع

 
 .تستثني اإلحصائيات العجالت المزودة بمحرك وتسير على قضبان
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 عجلة الطريق للرآاب 07-أ-2-ب
 

 .عجلة الطريق المصممة على نحو حصري أو رئيسي لنقل شخص واحد أو أآثر
 

يجب أن تصنف العجالت المصممة لنقل الرآاب والبضائع إما ضمن عجالت الطريق للرآاب أو ضمن عجالت الطريق 
 .للبضائع حسب الغرض الرئيسي منها آما تحدد ذلك خصائصها الفنية أو فئتها ألغراض الضريبة

 

 ريق للرآاب المزودة بمحركعجلة الط 08-أ-2-ب
 

 .عجلة الطريق المزودة بمحرك على نحو حصري أو رئيسي لنقل شخص واحد أو أآثر
 

 :وتشمل اإلحصائيات ما يلي
 
 motorcyclesالدراجات اآللية   ) أ
 mopedsالدراجات اآللية الخفيفة  ) ب
 passenger carsسيارات الرآاب  ) ت
 ة في نقل الرآاب المصممة والمستخدم vansعربات الشحن المقفلة  ) ث
 taxisسيارات األجرة  ) ج
 hire carsسيارات االستئجار  ) ح
 سيارات اإلسعاف ) خ
 busses, coaches and minibusesالحافالت والحافالت الصغيرة  ) د
 عربات الترام ) ذ
 motor homesالمساآن المزودة بمحرآات عربات  ) ر
 

 .22-أ -2-التعريف بي ب. تستثنى منه عربات البضائع الخفيفة، أنظر المرجع
 

 Mopedالدراجة اآللية الخفيفة  09-أ-2-ب
 

 سنتمتر 50عجلة الطريق ذات اإلطارين أو الثالثة إطارات أو األربعة إطارات المزودة بمحرك له سعة اسطوانية تقل عن 
 .وسرعة قصوى مسموح بها حسب التصميم وفقا للتعليمات الوطنية)  بوصة مكعبة3.05(مكعب 

 
 المستخدمة المسجلة وغير المسجلة مشمولة باإلحصائيات سواء آانت تحمل أو ال )mopeds(الدراجات اآللية الخفيفة 

 .وال تسجل بعض الدول الدراجات اآللية الخفيفة آافة. تحمل لوحات تسجيل
 

 الدراجة اآللية 10-أ-2-ب
 

من وتشمل آل العجالت ).  رطل900( آغم 400عجلة ذات إطارين أو ثالثة إطارات أو أربعة إطارات ال يتجاوز وزنها 
 سنتمتر مكعب وال 50 سنتمتر مكعب أو أآثر وآذلك تلك التي تزن أقل من 50هذا القبيل ذات سعة االسطوانة البالغة 

 .ينطبق عليها تعريف الدراجة اآللية الخفيفة
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 سيارة الرآاب 11-أ-2-ب
 

يزيد عن تسعة عجلة الطريق المزودة بمحرك غير الدراجة اآللية والغرض منها نقل الرآاب وهي مصممة لجلوس ما ال 
 ).بمن فيهم السائق(أشخاص 

 
  :تشمل اإلحصائيات ما يلي

 
 سيارات الرآاب ) أ
 .عربات الشحن المقفلة المصممة لالستخدام على نحو رئيس في نقل الرآاب ) ب
 سيارات األجرة ) ت
 سيارات االستئجار ) ث
 سيارات اإلسعاف ) ج
 .المنازل المزودة بمحركسيارات  ) ح
 

قارن . ، عالوة على الحافالت المزودة بمحرك22-أ-2-قارن التعريف ب. الخفيفةتستثنى سيارات الطريق لنقل البضائع 
 .17-أ-11-قارن التعريفات ب.  والحافالت الصغيرة15-أ-2-التعريف ب

 
وسيارات األجرة وسيارات االستئجار ) التي ال تحتاج إلى ترخيص لقيادتها(السيارات الصغيرة " سيارة الرآاب "تشمل 

 .ضم أقل من عشرة رآابللرآاب بشرط أن ت
 

 سيارات األجرة 12-أ-2-ب
 

 .سيارة الرآاب المرخصة لالستئجار مع سائق بدون مسارات مقررة مسبقا
 

 :تكون طريقة االستئجار عادة
 
 إعطاء إشارة في الشارع ) أ
 .رآوب سيارة األجرة في الموقف المحدد لها ) ب
 .االتصال هاتفيًا للحصول على سيارة أجرة ) ت
 

 العربة الكبيرة المغطاة 13-أ-2-ب
 

 .عجلة الطريق المصممة للسكن وتجرها عجلة مزودة بمحرك
 

وتستثنى المقطورات ذات الخيمة . تستخدم العربة الكبيرة المغطاة ألغراض الترفيه وال تستخدم لنقل البضائع أو الرآاب
 .المرآبة عليها التي تعد مقطورة لنقل البضائع

 

 الحافلة ذات المحرك أو الحافلة الصغيرة 14-أ-2-ب

 
 )بمن فيهم السائق(زودة بمحرك لجلوس ما ال يزيد عن تسعة أشخاص عجلة رآاب م

 
 ).بمن فيهم السائق( أشخاص 9تشمل الحافالت الصغيرة المصممة لجلوس أآثر من 

 

 الحافة الكبيرة 15-أ-2-ب

 
بشرط نقل رآاب جالسين ورآاب ) بمن فيهم السائق( شخصا 24عجلة الطريق للرآاب المزودة بمحرك لنقل أآثر من 

 .واقفين
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 .يمكن صنع الحافالت التي تحتوي على أماآن لوقوف الرآاب
 

 الحافلة المزودة بمحرك 16-أ-2-ب
 

ومصنوعة حصريا لنقل ) بمن فيهم السائق( شخصا 24عجلة طريق للرآاب مزودة بمحرك ومصممة لجلوس أآثر من 
 .الرآاب الجالسين

 

 ة الصغيرةلالحاف 17-أ-2-ب
 

 ).بمن فيهم السائق( شخصا جلوسا أـو وقوفا 23-10عجلة الطريق للرآاب مزودة بمحرك ومصممة لنقل 
 

 .قد تصنع هذه العجالت حصريا لنقل الرآاب أو لنقل الرآاب الجالسين والواقفين

 حافلة الترولي 18-أ-2-ب
 

متصلة بموصالت آهربائية وال تحمل ) بمن فيهم السائق( أشخاص 9عجلة الطريق للرآاب المصممة لجلوس أآثر من 
 .على قضيب حديدي

 
لمصطلح العجالت التي يمكن استخدامها آحافالت ترولي أو آحافالت إذا آانت مزودة بمحرك مستقل عن التيار يشمل هذا ا

 .الكهربائي الرئيسي
 

 )الترامواي (الترام 19-أ-2-ب
 

أو لنقل البضائع وتكون ) بمن فيهم السائق(عربة طريق لنقل الرآاب أو البضائع المصممة لجلوس أآثر من تسعة أشخاص 
الترام مدمج عموما في نظام طريق . يب حديدي ومربوطة بموصالت آهربائية أو مزودة بمحرك ديزلمحمولة على قض

 .المدن
 

 سعة نقل الرآاب للحافالت المزودة بمحرك وحافالت الترولي 20-أ-2-ب
 

ة منها صودق في العربة عند أدائها للخدمة المةأسرة المنام وأماآن الوقوف، بضمن ذلك مقعد السائق، المتوفر/ عدد المقاعد 
 .من الناحية األولية

 
 .المقصورات/في حالة الشك يجب أن يؤخذ في االعتبار الرقم األعلى لعدد المقاعد

 

 البضائع والعجلة 21-أ-2-ب
 

 عجلة الطريق المصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لنقل البضائع
 

 :تشمل األنواع التالية
 
 آغم ومصممة، على نحو 3500لذي ال يتجاوز عجالت الطريق لنقل البضائع الخفيفة وهي ذات الوزن الكلي ا ) أ

 pick-upsحصري أو رئيسي، لنقل البضائع، مثال عربات الشحن المقفلة والشاحنات الخفيفة 
 آغم ومصممة، على نحو حصري 3500عجالت الطريق لنقل البضائع الثقيلة وهي ذات الوزن الكلي الذي يتجاوز  ) ب

 .أو رئيسي، لنقل البضائع
 .جّرارات الطرق ) ت
 .لجرارات الزراعية المسموح لها باستخدام الطرق المفتوحة لحرآة المرور العامةا ) ث
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 عجلة الطريق الخفيفة لنقل البضائع 22-أ-2-ب
 

 آغم وهي مصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لنقل 3500عجلة الطريق الخفيفة لنقل البضائع وال يزيد وزنها عن 
 .البضائع

 
 ذات الوزن lorriesمة لنقل البضائع والشحنات الخفيفة والشاحنات الصغيرة تشمل العربات المقفلة المصممة والمستخد

 . آغم3500الكلي الذي ال يزيد عن 
 

 عجلة الطريق الثقيلة لنقل البضائع 23-أ-2-ب
 

 . آغم والمصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لنقل البضائع3500عجلة الطريق لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها 
 

 ق لنقل البضائعأنواع بدن عجلة الطري 24-أ-2-ب
 

 :تصنيف عجالت نقل البضائع حسب أنواع البنية الفوقية
 

 :يتم إعتبارالتصنيف التالي ألنواع هياآل عربات النقل للبضائع من عربات الطرق البرية
 
 :الصندوق المفتوح االعتيادي .1

 مع غطاء −
 منبسط −

 tipperالشاحنة القالبة  .2
 الصهريج .3

 لنقل المواد الصلبة −
 ئلةلنقل المواد السا −

 صندوق يسيطر فيه على درجة الحرارة .4
  المغلقة األخرىالصناديق .5

 swap-body transporterمنصة المناقلة   وناقلةskeletal containerالحاوية الهيكلية  .6
 ناقلة الماشية .7
 أخرى .8
 

 عجلة الطريق المزودة لمحرك لنقل البضائع 25-أ-2-ب
 

أو أي خليط من عجالت الطريق المصممة لنقل ) lorryة مثال الشاحن(أي عجلة طريق مفردة مزودة بمحرك لنقل البضائع 
 ).أو جرار مع شبه مقطورة ومع مقطورة أو بدون مقطورة) مقطورات(أي شاحنة مع مقطورة (البضائع 

 

 الشاحنة 26-أ-2-ب
 

 .سيارة الطريق المتينة المزودة بمحرك والمصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لنقل البضائع
 

 جرار الطريق 27-أ-2-ب
 

لمزود بمحرك والمصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لسحب عجالت طريق أخرى ال تحرك بالقوة جرار الطريق ا
 )السيما أشباه المقطورات(الكهربائية 

 
 .يستثنى الجرار الزراعي
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 الجرار الزراعي 28-أ-2-ب

عجلة مزودة بمحرك ومصممة، على نحو حصري أو رئيسي، لألغراض الزراعية سواء آان مسموحا أم ليس مسموحا لها 
 .باستخدام الطريق المفتوحة لحرآة المرور العامة

 المقطورة 29-أ-2-ب
 

 .عجلة الطريق المصممة لنقل البضائع وهي مصممة لتسحبها عجلة طريق مزودة بمحرك
 

 .الزراعية) الكرفانات(تستثنى هذه الفئة المقطورات والعربات الكبيرة المغطاة 
 

 المقطورة الزراعية 30-أ-2-ب
 

أو رئيسي، لألغراض الزراعية ليسحبها جرار زراعي، سواء آان مسموحا أم المقطورة المصممة، على نحو حصري 
 .غير مسموح لها باستخدام الطريق المفتوحة لحرآة المرور العامة

 

 شبه المقطورة 31-أ-2-ب
 

 .عجلة طريق لنقل البضائع بدون محور أمامي ومصممة بحيث يستقر جزء من العجلة وجزء آبير من حمولتها على جرار
 

 عيةالعجلة الزرا 32-أ-2-ب
 

 .جرار طريق مربوط بشبه مقطورة
 

 رتل الطريق 33-أ-2-ب
 

 عجلة طريق لنقل البضائع مربوطة بمقطورة
 

 .تشمل العجلة المفصلية المربوطة بمقطورة أخرى
 

 عجلة الطريق المزودة بمحرك ذات األغراض الخاصة 34-أ-2-ب
 

 .عجلة الطريق المزودة بمحرك والمصممة ألغراض غير نقل الرآاب أو البضائع
 

 :الفئة ما يليتشمل هذه 
 
 عجالت فرقة اإلطفاء ) أ
 الرافعات المتنقلة ) ب
 rollerالمدحاة  ) ت
  مع عجالت معدنيةbulldozerجرار التسوية  ) ث
 العجالت لتسجيل األفالم والبث اإلذاعي والتلفزيوني ) ج
 عجالت المكتبات المتنقلة ) ح
 عجالت سحب العجالت التي تحتاج إلى تصليح ) خ
 .صة أخرىالعجالت األخرى المزودة بمحرك ألغراض خا ) د
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 سعة التحميل 35-أ-2-ب
 

 .الوزن األقصى للبضائع الذي تعلن السلطة المعنية في بلد تسجيل العجلة أنه مسموح به
 

 حجم التحميل 36-أ-2-ب
 

 .لحمل البضائع) مثال يقاس باألمتار المكعبة(الحجم األقصى المتيسر في العجلة 
 

 مساحة األرضية ضمن بدن العجلة 37-أ-2-ب
 

 .المتيسرة لنقل البضائع) تقاس مثال باألمتار المربعة(عجلة المساحة القصوى لألرضية ضمن بدن ال
 

 )الوزن األقصى المسموح به على نحو قانوني(الوزن الكلي للعجلة  38-أ-2-ب
 

بما في ذلك حمولتها عندما تكون واقفة ومستعدة للطريق الذي تعلن السلطة المختصة ) أو العجالت(مجموع وزن العجلة 
 .في بلد التسجيل أنه مسموح به

 
 .شمل ذلك وزن السائق ووزن العد األقصى من األشخاص المسموح بنقلهمي
 

 عمر عجلة الطريق 39-أ-2-ب
 

 .طول الفترة بعد التسجيل األول لعجلة الطريق بغض النظر عن بلد التسجيل
 

 سعة االسطوانة 40-أ-2-ب
 

 .سعة اسطوانة المحرك آما تقرها السلطة المختصة في بلد التسجيل
 

 وزن العجلة بدون تفريغ 41-أ-2-ب
 

باستثناء حمولتها عندما تكون واقفة وجاهزة للطريق آما تقر  ذلك السلطة المختصة في بلد ) أو العجالت(جلة وزن الع
 .التسجيل

 
 .قد يشمل الوزن بدون تفريغ السائق والوقود حسب التطبيقات الوطنية

 

 طاقة المحرك 42-أ-2-ب
 

 .ة المختصة في بلد التسجيلالنوع الرئيسي من طاقة المحرك التي تستخدمها العجلة آما تشهد بذلك السلط
 

مثال غاز النفط المسيل (بالنسبة للعجالت الهجينة أو مزدوجة الوقود المكيفة الستخدام أآثر من نوع واحد من طاقة المحرك 
LPGيجب أن يكون النوع الرئيسي من طاقة المحرك، حيثما أمكن ذلك، وقودا بديال)  والبنزين، إلخ. 
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 الوقود البديل 43-أ-2-ب
 

 .اقة المحرك غير أنواع الوقود التقليدية والبنزين والديزلنوع  من ط
 

، أنواع الكحول، مزيج أنواع )NGL or CNG(، الغاز الطبيعي LPGتشمل أنواع الوقود الخيارية الطاقة الكهربائية، 
هذه القائمة . (إلخ) من مثل وقود الديزل الحيوي(الكحول مع أنواع أخرى من الوقود، الهيدروجين، أنواع الوقود الحيوي 

واطئ (الوقود الخيارية ال تشمل البنزين الخالي من الرصاص، البنزين المعاد صياغته أو ديزل المدن .)  ليست شاملة
 ).الكبريت

 
 

 تاريخ التسجيل األول للعجلة المزودة بمحرك 44-أ-2-ب
 

ة جديدة في سجل العجالت تاريخ التسجيل األول للعجلة المزودة بمحرك هو تاريخ التسجيل األول للعجلة بوصفها عجل
 .المزودة بمحرك بغض النظر عن جنسية السجل

 
إن تسجيل عجلة مستعملة . تاريخ التسجيل هو التاريخ الذي دون فيه التسجيل في مكتب تسجيل العجالت المزودة بمحرك

 .مستوردة ليس التسجيل األول بل يجب أن يعتبر إعادة تسجيل
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 الحاويات وغيرها ب-2-ب
 

 تحميلوحدة ال 01-ب-2-ب

 الحاوية، بدن منبسط
 
المستخدمة في النقل البحري مشمولة بوصفها نوعا خاصا من )  أدناه09-ب-2-بأنظر ( "Flats" " الحاويات المنبسطة"

 .الحاويات
 

  مابين وسائل متعددةوحدة النقل  02-ب-2-ب
 

 .وسائل متعددة مابين عجلة طريق مزودة لمحرك مناسبة للنقل/ أو شبه مقطورةةمنبسطمنصة مناقلة حاوية أو 
 

 الحاوية 03-ب-2-ب
 

التعريف الرسمي . صندوق خاص لنقل الحموالت عززت قوتها  وقابلة للرصف وتسمح بعمليات النقل األفقي والعمودي
 :األآثر للحاوية هو التالي

 
 :أداة معدة نقل تكون

 
 ذات طابع دائم ولذا فإنها قوية على نحو آاف لتناسب االستخدام المتكرر .) أ
 .يل نقل البضائع بواسطة واحدة أو أآثر من وسائط النقل بدون إعادة التحميل الوسيطمصممة خصيصا لتسه .) ب
 وسيلة أخرى مزودة بأجهزة تمكن من المناولة الجاهزة السيما نقلها من وسيلة نقل إلى .) ت
 مصممة بحيث تكون سهلة المرء والتفريغ .) ث
 قابلة للرصف و .) ج
 .يبلغ حجمها الداخلي مترا مكعبا واحدا أو أآثر .) ح
 
 ثنى الحاويات منبسطة البدنتست

 
المستخدمة في النقل البحري بدون حجم ولذا ال ) 09-ب-2-أنظر ب  (  flatsعلى الرغم من أن الحاويات المنبسطة 

 .أعاله يجب اعتبارها نوعا خاصا من الحاويات ولذا فإنها مشمولة هنا) ح(ينطبق عليها المعيار 
 

 أحجام الحاويات 04-ب-2-ب
 

 :ة هي التاليةأحجام الحاويات الرئيسي
 
 ) أقدام8 قدما والعرض 20الطول ( قدما آيزو مقياس الجودة العالمي 20الحاوية  ) أ
 ) أقدام8 قدما والعرض 40الطول ( قدما آيزو مقياس الجودة العالمي 40الحاوية  ) ب
  قدما طوال40 قدما وأقل من 20حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي أآثر من  ) ت
  قدما طوال40عالمي أآثر من حاوية آيزو مقياس الجودة ال ) ث
 )حاوية غير اعتيادية الحجم(حاوية مكعبة فائقة الطول  ) ج
 ).حاوية مطابقة للمواصفات الموضوعة للنقل الجوي(حاوية جوية  ) ح
 

هي حاويات ذات ارتفاع " الحاويات المكعبة المرتفعة. " أقدام عادة غير أنه توجد ارتفاعات أخرى8يبلغ ارتفاع الحاويات 
وتشمل أطوال . هي حاويات تتجاوز أبعاد المنظمة الدولي للمقايسة" الحاويات المكعبة الفائقة االرتفاع. " قدم9.5يبلغ 

 . قدما53 قدما و48 قدما و 45الحاويات بطول 
 .تعد حاويات واسعة) إلى ح) أحجام الحاويات المصنفة تحت أ
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 وزن الحاوية فارغة 05-ب-2-ب
 

يمكن أن . يدعى أيضا وزن البضاعة اإلجمالي. لي للبضائع المنقولة في الحاويةوزن الحاوية فارغة مشمول في الوزن الك
وإذا آانت . يحسب الوزن الكلي للبضائع في الحاوية من الوزن اإلجمالي بتنزيل وزن الحاوية فارغة والعكس بالعكس

 :الت التاليةالمعلومات عن وزن الحاوية فارغة ناقصة يمكن تقدير وزن الحاوية فارغة باستخدام المعد
 

 :يمكن تقدير وزن الحاوية فارغة آما يلي
 

  طنا2.3  قدم آيزو مقياس الجودة العالمي20الحاوية  ) أ
  طن3.7  قدما آيزو مقياس الجودة العالمي40الحاوية  )ب
  أطنان3.0  قدما 40 قدما وأقل من 20حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي بطول أآثر من  )ت
  طن4.7  قدما 40قياس الجودة العالمي بطول أآثر من حاوية آيزو م )ث

 

 أنواع الحاويات 06-ب-2-ب
 

 :األنواع الرئيسية من الحاويات، آما يحددها دليل المنظمة الدولية للمقايسة هي التالية
 
 حاويات األغراض العامة  .1
 
 حاويات األغراض الخاصة  .2

 الحاوية المغلقة ذات التهوية -
 ألعلىالحاوية المفتوحة من ا -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب مع هيكل فوقي آامل -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب مع هيكل فوقي ناقص ونهايتين ثابتتين -
 ص ونهايتين قابلتين للطي الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب مع هيكل فوقي ناق -
 )الحاوية(المنصة  -

 
 حاويات الشحنات النوعية  .3

 الحاوية الحرارية -
 الحاوية المعزولة -
 )يمكن رفع التبريد (–الحاوية المبردة  -
 حاوية التبريد اآللي -
 المدفئة الحاوية -
 الحاوية المبردة والمدفئة -
 الحاوية الصهريج -
 حاوية الشحنات الجافة -
 و) من مثل حاوية السيارات، حاوية الماشية وغيرها(حاوية الشحنة المسماة  -
 حاوية وسيلة النقل الجوي -

 

 الوحدة المعادلة لعشرين قدما 07-ب-2-ب
 

لتستخدم مقياسا للحاويات من )  متر6.10( قدما 20وحدة إحصائية مستندة على حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي طولها 
 قدما تعادل 20حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي طولها .  سعة سفن الحاويات أو المحطاتالسعات المختلفة ولوصف
 TEU 1وحدة معادلة لعشرين قدما 

 
  TEU  قدما تعادل وحدتين معادلتين لعشرين قدما 40حاوية طولها 

  TEU وحدة معادلة لعشرين قدما 1.5  قدما تعادل 40 و 20حاوية طولها بين 
 TEU وحدة  معادلة لعشرين قدما 2.5  قدما تعادل 40ثر من حاوية طولها أآ



 النقل البري . ب
 

- 55 - 

 حاوية المناقلة 08-ب-2-ب
 

 النقل، عادة بين الطريق  وسائلوحدة لنقل الشحنات مطابقة ألبعاد عجلة الطريق ومجهزة بمعدات مناولة لنقل الشحنات بين
 .والسكة الحديد

 
ويمكن لوحدات آثيرة أن تكون .  لترفع من األعلىهذه الوحدات ليست مصممة في األصل لترصف عندما تكون مملوءة أو

السمة الرئيسية التي تميزها عن الحاويات هي أنها مطابقة ألبعاد عجلة . آذلك حاليا ولو إلى المدى نفسه مثل الحاويات
ناقلة وبعض حاويات الم. إن هذه الوحدة في حاجة إلى موافقة االتحاد الدولي للقطارات لتستخدم على القضبان. الطريق

 .مزودة بسياق قابلة للطي تقف عليها الوحدة عندما ال تكون على العجلة

 المنصة المنبسطة 09-ب-2-ب
 

منصة قابلة للتحميل بدون أي هيكل فوقي ولكن نفس الطول والعرض مثل قاعدة الحاوية وهي مزودة بتراآيب في الزاوية 
 .العليا والسفلى

 
 أي حاويات المنصة والحاوية المستندة على –ات ألغراض خاصة هذا مصطلح بديل مستخدم ألنواع معينة من الحاوي

 .المنصة مع هياآل ناقصة
 

 المنصة المرفوعة المستخدمة لتسهيل رفع البضائع ورصفها 10-ب-2-ب
 

 .منصة مرفوعة تستخدم لتسهيل رفع البضائع ورصفها
 

 :المفارش تصنع من الخشب عادة، وباألبعاد القياسية التالية
 

 ).سي إي أن(ملم    x  1200 ملم 800و ) آيزو مقياس الجودة العالمي ( ملم x 1200 ملم1000
 

 الحاوية ذات العجالت 11-ب-2-ب
 

 .وحدة صندوقية صغيرة غير قابلة للرصف تكون على دواليب تستخدم لتسهيل تحميل وتفريغ البضائع
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  الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف 3- ب

 النقل مقابل أجر أو مكافأة 01-3-ب
 

 بضائع مقابل أجرنقل األشخاص أو ال
 

 النقل للحساب الخاص 02-3-ب
 

 .النقل ليس مقابل أجر أو مكافأة
 

 أن وعلى الرغم من. النقل من هذا النوع هو تحريك المنشأة موظفيها أو شحناتها بدون أي معاملة مالية ذات صلة
 .األشخاص قد يتولون هذا النقل فإنه غير مشمول هنا

 

 المشروع 03-3-ب
 

 الوحدات المؤسسية التي تضم وتسيطر على نحو مباشر أو غير مباشر آل الوظائف وحدة مؤسسية أو أصغر خليط من
 .الضرورية لتنفيذ نشاطاتها اإلنتاجية

 
 .غير أنه قد يكون خارجيا فيما يخص نشاطه االقتصادي عالوة على موقعه. متطلبات المشروع هي أن له ملكية واحدة

 

 مشروع النقل البري 04-3-ب
 

ن واحد أو أآثر نشاطات إلنتاج خدمات النقل البري باستخدام العجالت البرية ويكون هدفه المشروع الذي ينفذ في مكا
 .الرئيسي النقل البري وفقا للقيمة المضافة

 
 :الفئات من حيث أصناف النشاطات

 
صادية        − ع   /التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكل النشاطات االقت يح الراب سم   : 1التنق ة    49الق ل ا   – 492، الفئ ري   النق لب

 اآلخر
  النقل البري للرآاب في المدن أو ضواحي المدن-4921الفئة  -
  النقل البري اآلخر للرآاب– 4922الفئة  -
  نقل الشحنات برًا– 4923الفئة  -

 
− NACE / النقل البري اآلخر للرآاب– 49.3، الفئة 49القسم : 22التنقيح  

 طق العاصمة النقل البري للرآاب في المدن، الضواحي أو منا49.31الفئة  -
  تشغيل سيارات األجرة– 49.32الفئة  -
  النقل البري اآلخر للرآاب– 49.39الفئة  -

 
− NACE / نقل الشحنات برًا– 49.3، الفئة 49القسم : 2التنقيح  

  نقل الشحنات برًا– 49.41الفئة  -
  خدمات اإلزالة– 49.42الفئة  -

ب اعتبار الوحدات وحدها التي تنفذ فعليًا نشاطا أثناء فترة يج. تؤخذ في االعتبار حتى تلك الشرآات بدون موظفين برواتب
 .أو تلك الوحدات التي لم تشرع بنشاطها" النائمة"تستثنى  الوحدات . معينة

                                                
1 ISIC Rev.4 – التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكّل النشاطات اإلقتصادية، قسم إحصائيات األمم المّتحدة 

2 NACE Rev.2 –التصنيف اإلحصائي للنشاطات اإلقتصادية في المجموعات األوروبية ، المجلة الدورية الرسمية  رقم N° L 393/1  ،302006آانون األول / ديسمبر  
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 مشروع نقل الرآاب برًا 05-3-ب
 

واحد أو أآثر باستثناء السائق والذي يكون ) راآب(مشروع نقل الرآاب برًا الذي يعرض ويقدم الخدمات في نقل شخص 
 .شاطه الرئيسي في مجال النقل البري وفقا للقيمة المضافة هو مشروع لنقل الرآاب برًان

 

 مشروع نقل البضائع برًا 06-3-ب
 

مشروع نقل الرآاب برًا الذي يعرض ويقدم الخدمات في نقل البضائع الذي يكون نشاطه الرئيسي في مجال النقل البري 
 .وفقا للقيمة المضافة هو مشروع لنقل البضائع برًا

 

 مشروع نقل الرآاب برًا في المدن 07-3-ب
 

مشروع نقل الرآاب برًا الذي يتولى خدمات النقل في المدينة أو العاصمة أو المجدولة أو غير المجدولة ضمن حدود إحدى 
 المناطق المشيدة والتي تكون نشاطاته الرئيسية في مجال نقل الرآاب برًا وفقا للقيمة المضافة هو مشروع لنقل الرآاب برًا

 .في المدن
 

 مشروع النقل العام برًا 08-3-ب
 

 .للدولة أو سلطاتها العامة ومنشئاتها) من رأس المال % 50أآثر من (مشروع للنقل برًا مملوك على نحو رئيسي 
 

 التوظيف 09-3-ب
 

ء بمن فيهم المالكون العاملون، الشرآا(معدل عدد األشخاص العاملين أثناء الفترة المحددة في مشروع لنقل الرآاب برًا 
عالوة على األشخاص العاملين خارج ) العاملون بانتظام في المشروع والعمال أعضاء األسرة الذين ال تدفع لهم أجور

 .المشروع إال أنهم ينتمون أليه وتدفع رواتبهم مباشرة منه
 

 :يمكن تصنيف التوظيف آما يلي
 
 السواق ) أ

 الميكانيكيون ) ب
 العاملون في المخازن ) ت
 تموظفو إدارة أسطول العجال ) ث
 العاملون اآلخرون في المكاتب ) ج

 

 المبيعات 10-3-ب
 

ويتطابق هذا المبلغ مع مبيعات السوق للخدمات أو . المبلغ الكلي لفواتير مشروع النقل البري أثناء الفترة قيد المراجعة
يبات مثال الدخل من منح االمتيازات وترت" الدخل اآلخر للتشغيل"وتشمل المبيعات . البضائع المجهزة إلى أطراف ثالثة

وتشمل المبيعات آل الرسوم والضرائب على . الترخيص وبرًاءات االختراع والعالمات التجارية المسجلة والقيم المشابهة
آما تشمل آل . لزبائنه البضائع أو الخدمات بفواتير المشروع باستثناء فواتير ضريبة القيمة المضافة التي يعدها المشروع 

 .ب استقطاع التخفيضات والمبالغ المعادة والخصومات ولكن ليس الخصومات النقديةويج. األجور األخرى على الزبائن
 

آما تستثنى إعانات التشغيل المستلمة .  تشمل المبيعات النشاطات االعتيادية فقط ولذا فإنها ال تشمل مبيعات األصول الثابتة
 .من السلطات العامة
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 اإلنفاق االستثماري على الطرق 11-3-ب
 

 .يد الطرق الجديد وتوسيع الطرق القائمة بما في ذلك التعمير والتجديد والتصليحات الواسعةاإلنفاق على تشي
 

 اإلنفاق االستثماري على عجالت الطرق 12-3-ب
 

 اإلنفاق على شراء عجالت الطرق
 

 نفقات صيانة الطرق 13-3-ب
 

 .اإلنفاق على إبقاء الطرق في حالة صالحة لالستخدام
 

 .)العمل المتعلق بخشونة الطرق وانهيارات الطرق، إلخ(تصليحها يشمل هذا صيانة سطح الطرق وترميمها و
 

 نفقات صيانة عجالت الطريق 14-3-ب
 

 .النفقات إلبقاء عجالت الطريق صالحة لالستخدام
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 حرآة المرور 4- ب

 حرآة المرور في الطرق 01-4-ب

 
 .أي حرآة عجلة طريق على شبكة معينة

 
 ).وسيلة النقل الفاعلة(آة العجلة الناقلة عندما تنقل عجلة طريق على عجلة أخرى تؤخذ في االعتبار حر

 

 حرآة المرور على الطرقات في األراضي الوطنية 02-4-ب

 
 .أية حرآة لعجالت الطريق ضمن األراضي الوطنية بغض النظر عن الدولة المسجلة فيها هذه العجالت

 

 حرآة المرور لعجالت الطريق الفارغة 03-4-ب

 
فرا للبضائع المنقولة بما فيها المعدات من مثل الحاويات ومنصات أي حرآة لعجلة طريق يكون فيها الوزن اإلجمالي ص

أية حرآة حافالت مزودة بمحرك وحافالت الترولي وعربات الترام بدون أي .  palletsمفارش والswap bodiesالمناقلة 
 .رآاب

 
 .ال تعد رحلة خاليةحرآة عجلة طريق تحمل معدات فارغة من مثل الحاويات، منصات المناقلة والحاويات المنبسطة 

 

 حرآة المرور في المدن 04-4-ب

 
 .حرآة مرور عجالت الطريق في منطقة بالمدينة

 
 .أجزاء رحلة تتضمن مرورا قصيرا نسبيا عبر طرق مدنية ال تعد حرآة مرور في المدن

 

 حرآة المرور في الطرق داخل المناطق المشيدة 05-4-ب

 
 حرآة المرور في الطريف داخل المناطق المشيدة

 

 لة الطريقرحلة عج 06-4-ب

 
 .حرآة عجلة طريق من نقطة محددة إلى نقطة وصول معينة

 
 .يمكن تقسيم الرحلة إلى عدة أقسام أو مراحل

 

  عجلة–آيلومتر  07-4-ب

 
 .وحدة قياس تمثل حرآة عجلة طريق مزودة بمحرك مسافة آيلومتر واحد

 
الوحدات . حرآات عجالت الطريق الفارغةتشمل المسافة . المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع فعليًا

 .ومقطورة تعد عجلة واحدة) لوري(المكونة من جرار وشبه مقطورة أو شاحنة خفيفة 
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 دخول عجلة طريق البالد 08-4-ب

 
 .أي عجلة طريق فارغة مزودة بمحرك تدخل بلدا ما برًا

 
 .وحده قد دخل البالدإذا دخلت عجلة طريق البالد بوسيلة  نقل آخر يعد أن وسيلة النقل الفاعلة 

 

 خروج عجلة طريق من البالد 09-4-ب
 

 .أي عربة طريق محملة أو فارغة تغادر البالد برًا
 

 .إذا غادرت عجلة طريق مزودة بمحرك البالد بوسيلة نقل آخر يعد أن وسيلة النقل الفاعلة وحده قد غادر البالد
 

 عبور عجلة الطريق 10-4-ب
 

وتغادر الدولة من نقطتين مختلفتين بأية وسيلة نقل آانت بشرط أن تكون أي عربة مزودة بمحرك محملة أو فارغة تدخل 
 .الرحلة الكلية داخل البالد برًا وال يوجد تحميل أو تفريغ في البلد

 
 .وسيلة نقل أخرى من/غير المحملة عند حدود الدولة إلى/تشمل عجالت الطريق المزودة لمحرك المحملة

 

 اليوميةالمعدل السنوي لتدفق حرآة المرور  11-4-ب
 

 .المعدل اليومي لتدفق العجالت عبر نقطة إحصاء معينة في شبكة الطرق البرية
 

 .يمكن إجراء العد يدويا أو آليا على نحو مستمر أو في فترات مختارة
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 قياس النقل 5- ب

 النقل البري 01-5-ب
 

 .أي حرآات للبضائع والمسافرين باستخدام عجلة طريق في شبكة طرق معينة
 

 ).وسيلة النقل الفاعلة(يق على عجلة أخرى ال تحسب سوى حرآة العجلة الناقلة عندما تحمل عجلة طر
 

 النقل البري الوطني 02-5-ب
 

النزول الواقعتين في الدولة نفسها بصرف النظر عن الدولة /الرآوب ومكان التفريغ/مكان التحميل(النقل البري بين مكانين 
 .ى العبور خالل دولة ثانيةوقد ينطوي ذلك عل. المسجلة فيها العجلة المزودة بمحرك

 
شبه المقطورة بعجلة طريق أخرى مزودة بمحرك تعد /شبه مقطورة من عجلة مزودة بمحرك وربط المقطورة/فك مقطورة

 .شبه المقطورة/عملية تفريغ وتحميل للبضائع في المقطورة
 

 النقل البري في دولة أجنبية 03-5-ب
  

تقوم به عجلة طريق بمحرك مسجلة في الدولة التي تقدم تقرير النقل البري داخل دولة أجنبية غير دولة التسجيل 
 .اإلحصائيات

 

 النقل البري الدولي 04-5-ب
 

رآوب أو /النزول في الدولة التي تقدم تقرير اإلحصائيات ومكان تحميل/الرآوب أو التفريغ/النقل البري بين مكان التحميل
 .نزول في دولة أخرى/تفريغ

 
 .لة واحدة أو أآثر يمكن أن يشمل هذا النقل عبور دو

 

 النقل البري عبر الدول 05-5-ب
 

الرآوب في دولة ثانية ومكان /النقل البري الذي تقوم به عجلة طريق مزودة بمحرك في دولة ما بين مكان التحميل
 .نزول في دولة ثالثة/تفريغ

 
 .يمكن أن يشمل هذا النقل عبور دولة واحدة أو أآثر 

 

 النقل البري الترانزيت 06-5-ب
 

تق آالهما في دولة أخرى أو في دول أخرى بشرط أن ) مكان تحميل ومكان تفريغ( خالل دولة بين مكانين النقل البري
 .تكون الرحلة الكلية داخل الدولة برًا وعدم وجود تحميل وتفريغ في تلك الدولة

 
 .من وسيلة  نقل أخرى/المفرغة عند حدود تلك الدولة إلى/تشمل العجالت المزودة بمحرك المحملة
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 النقل البري في المدن 07-5-ب
 

 .النقل المنفذ في طرق المدينة أو الترام
 

 .يعد النقل الذي ينفذ على نحو رئيسي أو فقط في طرق المدن وحده النقل البري في المدن
 

 الراآب البري 08-5-ب
 

 سواق سيارات المسافرين، باستثناء سواق سيارات األجرة، يعتبرون. أي شخص يقوم برحلة في عجلة مزودة بمحرك
وال يعتبر مسافرين موظفو الخدمات المخصصين للباصات والحافالت المزودة بمحرك وحافالت الترولي والترام . مسافرين

 .والعجالت البرية للبضائع
 

  آيلومتر-مسافر بري 09-5-ب
 

 .وحدة قياس تمثل نقل مسافر واحد برًا مسافة آيلومتر واحد
 

 . المسافة التي يقطعها المسافر فعليًاالمسافة التي تقطع والتي تؤخذ في نظر االعتبار هي
 

 رحلة المسافر برًا 10-5-ب
 

 .الجمع بين مكان صعود الرآاب ونولهم في عجلة برية
 

. صعودا/ انتقال المسافر من عجلة مباشرة إلى عجلة أخرى من النوع نفسه، بغض النظر عن المشروع، لن يعد نزوال 
 .زوال من عجلة يتبع صعود الحق إلى عجلة أخرىآلما يستخدموسيلة نقل أخرى أثناء النقل يعد ذلك ن

 

 النقل البري العام 11-5-ب
 

 .يشمل النقل البري العام نقل المسافرين بالحافة أو الترام في خدمة مجدولة، سماء آان مشروع عام أو خاص يتولي تشغيلها

 رحلة المسافر برًا في النقل البري العام 12-5-ب
 

 .قوم به حافلة أو ترامالجمع بين مكان صعود الرآاب ونزولهم الذي ت
 

وآلما يستخدم . صعودا/ نقل الرآاب من عجلة إلى عجلة أخرى من النوع نفسه، بغض النظر عن المشروع، لن تعد نزوال 
 .أثناء النقلوسيلة نقل أخرى يعد ذلك نزوال من العجلة يتبعه الحقا صعود عجلة أخرى

 

 المسافر برًا في عجلة نقل بري عامة 13-5-ب
 

 .ستخدم عجلة طريق تتولى نقلهالمسافر الذي ي
 

/ نقل المسافر من عجلة مباشرة إلى عجلة أخرى من النوع نفسه، بغض النظر عن المشروع، لن يعد إن أمكن نزوال 
 .وآلما يستخدم أثناء النقلوسيلة نقل أخرى يعد ذلك نزوال من العجلة يتبعه  صعود الحق إلى عجلة أخرى.  صعودا
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 لعجلة نقل بري عامةالمسافر برًا المغادر  14-5-ب
 

 .مسافر يهبط من عجلة طريق بعد تولي نقله
 

/ نقل مسافر من عجلة مباشرة إلى عجلة أخرى من النوع نفسه، بغض النظر عن المشروع، لن يعد إن أمكن نزوال 
 .أخرىوآلما يستخدم أثناء النقلوسيلة نقل أخرى يعد ذلك نزوال من العجلة يتبعه  صعود الحق إلى عجلة .  صعودا

 

 وصلة نقل الراآب برًا 15-5-ب
 

 .الجمع بين مكان نزول الرآاب ومكان صعودهم لدى السفر برًا مهما آان خط الرحلة
 

 ). يوروستات-مصطلحات الوحدات اإلقليمية لإلحصائيات  ( NUTSتحدد األماآن باستخدام نظم التصنيف الدولية من مثل 
 

 مكان الرآوب 16-5-ب
 

 . المكان حيث يستقل الراآب عجلة طريق تتولى نقلهالمكان الذي يؤخذ في االعتبار هو
 

وآلما يستخدم أثناء .  صعودا/ لن يعد إن أمكن  نزوال / نقل المسافر مباشرة إلى عجلة أخرى، بغض النظر عن المشروع
 .النقلوسيلة نقل أخرى يعد ذلك نزوال من العجلة يتبعه  صعود الحق إلى عجلة أخرى

 

 مكان النزول 17-5-ب
 

 . يؤخذ في االعتبار هو المكان حيث ينزل الراآب من عجلة طريق بعد توليها نقلهالمكان الذي
 

وآلما يستخدم أثناء .  صعودا/ لن يعد إن أمكن  نزوال / نقل المسافر مباشرة إلى عجلة أخرى، بغض النظر عن المشروع
 .النقلوسيلة نقل أخرى يعد ذلك نزوال من العجلة يتبعه  صعود الحق إلى عجلة أخرى

 

 البضائع المنقولة برًا 18-5-ب
 

 .أي بضائع تنقل بعجالت البضائع برًا
 

 .يشمل ذلك التعبئة والتغليف والمعدات من مثل الحاويات ومنصات المناقلة والمنصات المنبسطة
 

 الوزن الكلي للبضائع 19-5-ب
 

 ومنصات المناقلة والمنصات مثال الحاويات(الوزن الكلي للبضائع المنقولة وآل التعبئة والتغليف ووزن وحدة النقل فارغة 
 ).المنبسطة الحتواء البضائع
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 وزن البضائع الكلي 20-5-ب
 

مثال الحاويات ومنصات (الوزن الكلي للبضائع المنقولة، بما فيها التعبئة والتغليف ولكن باستثناء وزن وحدة النقل فارغة 
 ).المناقلة والمنصات المنبسطة الحتواء البضائع

 
 

 وزن وسيلة النقل فارغة 21-5-ب
 

 ).مثال الحاويات ومنصات المناقلة والمنصات المنبسطة الحتواء البضائع(وزن وحدة النقل 
 

  آيلومتر برًا-طن 22-5-ب
 

 .وحدة قياس البضائع التي تمثل نقل طن واحد برًا مسافة آيلومتر واحد
 

 .المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع فعليًا
 

 ر برًا آيلومت– قدما 20وحدات تعادل  23-5-ب
 

 . قدما برًا مسافة آيلومتر واحد20وحدة قياس النقل بالحاويات التي تمثل نقل وحدة تعادل 
 

 . عي المسافة المقطوعة فعًالاالعتبارالمسافة اّلتي ستؤخذ بنظر 
 

 أنواع البضائع المنقولة 24-5-ب
 

 يمكن تصنيف البضائع في النقل حسب النوع
 

 CSTEالتي تحل محل مصطلحات ) ت البضائع القياس إلحصائيات النقلمصطلحا (NSTاألمثلة على نظم التصنيف هي 
مصطلحات السلع القياسية إلحصائيات  (NST/Rو مصطلحات ) UNECE –تصنيف السلع إلحصائيات النقل في أوربا (

 ). يوروستات–النقل 
 

 أنواع الحموالت المنقولة 25-5-ب
 

، 21لحموالت والرزم ومواد التعبئة والتغليف، التوصية  ألنواع ا UNECEيمكن تصنيف السلع في النقل وفقا لـقواعد 
 :فئات الحموالت هي التالية. 1986آذار /جنيف مارس

 
  السوائل غير المعبأة -
 المواد الصلبة غير المعبأة -
 حاوية الحموالت الواسعة -
 حاوية الحموالت األخرى -
 السلع الموضوعة على منصة -
 السلع قبل التعليق -
 لمتنقلة ذاتية الدفعالوحدات ا -
 الوحدات المتنقلة األخرى -
 ىأنواع الحمالت األخر -
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 السلع الخطرة 26-5-ب
 

فئات السلع الخطرة التي تنقل برًا هي المعرفة في الطبعة المنقحة الخامسة عشرة من توصيات األمم المتحدة لنقل السلع 
 .2007الخطرة، األمم المتحدة، جنيف 

 
  المتفجرات :1الفئة  -
  الغازات :2فئة ال -
  السوائل القابلة لالشتعال :3الفئة  -
 المواد الصلبة القابلة لالشتعال، المواد القابلة لالحتراق الذاتي، المواد التي تصدر غازات     :4الفئة  -

 قابلة لالشتعال لدى تماسها مع الماء
  المواد المؤآسدة والمؤآسدات العضوية :5الفئة  -
 السامة والملوثة  المواد  :6الفئة  -
  المواد المشعة :7الفئة  -
 المواد المسببة للتآآل :8الفئة  -
 المواد والخطرة المختلفة :9الفئة  -
 
 

 السلع المحملة 27-5-ب
 

 .السلع الموضوعة على عجلة طريق والمرسلة برًا
 

 .بعد التفريغنقل الحموالت من عجلة طريق لنقل السلع إلى أخرى أو تغيير جرار الطريق تعد عملية تحميل 
 

 السلع المفرغة 28-5-ب
 

 .السلع الذي تفرغ من عجلة طريق بعد نقلها برًا
 

 .نقل الحموالت من عجلة طريق لنقل السلع إلى أخرى أو تغيير جرار الطريق تعد عملية تفريغ قبل التحميل
 

 )غير السلع الترانزيت برًا على نحو تام(السلع التي تغادر دولة برًا  29-5-ب
 

 .لى عجلة طريق في الدولة وغادرت الدولة برًا وفرغت في دولة أخرىالسلع التي حملت ع

 )غير السلع الترانزيت برًا على نحو تام(السلع التي دخلت دولة برًا  30-5-ب
 

 .)سوى السلع الترانزيت برًا على نحو تام(السلع التي دخلت البالد برًا 
 

 السلع الترانزيت برًا على نحو تام 31-5-ب
 

ًا وغادرت البالد برًا من نقطة مختلفة عن نقطة الدخول بعد حملها عبر البالد في عجلة البضائع السلع التي دخلت البالد بر
 .البرية نفسها

 
 .تفريغ/نقل الحموالت من عجلة بضائع برية إلى عجلة أخرى أو تغيير جرار الطريق يعد عملية تحميل
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 وصلة نقل السلع برًا 32-5-ب
 

 .قولة برًا مهما آان خط الرحلةالجمع بين مكان تحميل وتفريغ البضائع المن
 

 ) يوروستات-مصطلحات الوحدات اإلقليمية لإلحصاء  (NUTSتحدد األماآن باستخدام نظم التصنيف الدولية من مثل 
 

 مكان التحميل 33-5-ب
 

المكان الذي يؤخذ في االعتبار للتحميل هو المكان حيث حملة البضائع على عجلة بضائع برية مزودة بمحرك أو حيث 
 .يير جرار الطريقجرى تغ

 

 مكان التفريغ 34-5-ب
 

المكان الذي يؤخذ في االعتبار للتفريغ هو المكان حيث أفرغت البضائع من عجلة بضائع برية مزودة بمحرك أو حيث 
 .جرى تغيير جرار الطريق

 

 استخدام سعة النقل 35-5-ب
 

 .مؤشر استخدام سعة النقل
 

لرآاب في نسبة مئوية من العجلة التي بالوزن والحجم ومساحة يمكن حساب المؤشر بأنه الكمية المنقولة من البضائع أو ا
-أ-2-، ب35-أ-2-، ب20-أ-2- في التعريفات ب.آما هو محدد (البدن أو العدد المسموح به من الرآاب الجالسين أو الواقفين 

36(. 
 

ديل بوصفه أداء النقل الفعلي في باألخذ في االعتبار المسافة التي تقطع والتفريغ تدريجيا أثناء الرحلة يمكن حساب مؤشر ب
 .نسبة مئوية للحد األقصى الممكن ألداء النقل للرحالت الفعلية
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 استهالك الطاقة 6-  ب

 استهالك النقل البري للطاقة 01-6-ب
 

 .الطاقة النهائية التي تستهلكها عجالت الطريق المزودة بالمحرك
 

 واإلضاءة والتدفئة وأنواع الراحة األخرى في وسائل تشمل الطاقة المستخدمة لدفع وسيلة النقل ورفع الرافعات المثبتة
 .تحسب آذلك الطاقة النهائية التي تستهلكها عجالت الطريق المفرغة. النقل

 

 TOEمعادل طن النفط  02-6-ب
 

 TOE = 0.041868 TJ :1: وحدة قياس استهالك الطاقة
 

 : هي التالية1991عوامل التحويل التي تبنتها اللجنة الدولية للطاقة عام 
 1.070  غازولين المحرآات  -
 1.035  زيت الديزل/زيت الغاز -
 0.960  غاز الوقود الثقيل -
 1.130  غاز النفط السائل -
 0.917  الغاز الطبيعي -

  
 TWh = 0.086 = 0.086 Mtoe 1: عامل التحويل الذي تستخدمه الوآالة الدولية للطاقة هو

 

 الجول 03-6-ب
 

 :وحدة قياس استهاللك الطاقة
 آيلواطx 105 2.78 = جول 1012 = ولتراج 1
 .TOE 23.88459 = تراجول 1
 

 )البنزين(غازولين المحرآات  04-6-ب
 

 .زيت هيدروآربوني خفيف لالستخدام في محرآات االحتراق الداخلي باستثناء المحرآات في الطائرات
 

دا للمحرآات المستندة  مئوية ويستخدم وقو215 مئوية ودرجة حرارة 35يقطر غازولين المحرآات بين درجة حرارة 
يمكن أن يشمل غازولين المحرآات مضافات ومؤآسدات ومعززات األوآتين بما فيها مرآبات . على اإلشعال بالشرر

 .الرصاص من مثل رصاص  تيترايثيل و رصاص تيتراميثيل
 .TJ/1 000 t 44.8: القيمة الحرارية

 

 )زيت الوقود ناتج التقطير( زيت الديزل /زيت الغاز 05-6-ب
 
 .يت الذي يحصل عليه من المقتطع البترولي من التقطير الجوي للنفط الخامالز
 

-vacuum reزيت الديزل زيوتا غازية ثقيلة يحصل عليها بإعادة تقطير بقايا من التقطير الجوي الفراغي  /يشمل الغاز
distillation  .في المائة في 65ل من  مئوية بأق300 مئوية و 200زيت الديزل بين درجة حرارة /يقطر زيت الغاز 

نقطة الوميض .   مئوية350 في المائة أو أآثر في درجة حرارة 80 مئوية بما فيها الخسائر و250الحجم بدرجة حرارة 
الزيوت الثقيلة التي يحصل عليها من المزج تصنف سوية مع  . 0.81 مئوية دائما وآثافته أعلى من 50هي فوق درجة 

 . مئوية40 في درجة حرارة  cST 25الحرآية ال تتجاوز زيوت الغاز بشرط أن لزوجتها 
 

 .TJ/1 000 t 43.3: القيمة الحرارية
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 الغازات النفطية المسيلة 06-6-ب
 

 .هايدروآربونات خفيفة من سلسلة البارافين مشتقة فقط من تقطير النفط الخام
 

ويمكن تحويلهما إلى سوائل تحت . نينتضم الغازات النفطية المسيلة البوربين والبوتين أو مزيج من هذين الهيدروآرو
 مئوية يكون لهما ضغط بخار نسبي 38وفي الحالة السائلة وفي درجة حرارة ).  وحدة ضغط جوي10-5(ضغط منخفض 

 .0.58 و 0.50يتراوح وزنهما النوعي بين .  بار5ز24أقل من أو معادل إلى 
 

 سوائل الغاز الطبيعي 07-6-ب
 

تتباين خصائصها وتتراوح بين . ي عملية صنع وتنقية وتثبيت الغاز الطبيعيهيدروآربونات سائلة أو مسيلة تنتج ف
تقطر سوائل الغاز الطبيعي مع النفط الخام في المصافي وتمزج . خصائص االيثين والبوتين والبروبين إلى الغازات الثقيلة

 .مع منتجات النفط المصفاة أو تستخدم مباشرة حسب خصائصها
 

 الطاقة الكهربائية 08-6-ب
 
اقة التي تنتجها المحطات الهيدروآهربائية والحرارية الجوفية والنووية والحرارية التقليدية باستثناء الطاقة التي تنتجها الط

 .)TJ/GWh 3.6(محطات الضخ وتقاس بالقيمة الحرارية للكهرباء 
 

 .محطة الضخ محطة لتوليد الطاقة مع خزان يمأل باستخدام المضخات
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 الحوادث 7-  ب

 حادث اإلصابة 01-7-ب
 

أي حادث باشتراك عجلة طريق واحدة في األقل تتحرك في طريق عام أو طريق خاص للجمهور حق الوصول إليه وتؤدي 
 .في األقل إلى إصابة شخص واحد أو مقتل شخص واحد

 
غير أنه إذا سبب . االنتحار أو محاولة االنتحار ليس حادثا بل حادث بسبب فعل متعمد إلحداث إصابة مميتة للشخص

 .حار أو محاولة االنتحار إصابة إلى مستخدم آخر للطريق يعد ذلك حادث إصابةاالنت
 

االصطدام بين عجالت طريق، بين عجالت طريق ومشاة، بين عجالت طريق وحيوانات أو : الحاالت المشمولة هي التالية
تعد حاالت االصطدام . آما تشمل حاالت االصطدام بين عجلتي طريق وسكة حديد. عوائق مثبتة ومع عجلة طريق وحدها

تستثني . المتعددة العجالت حادثا واحدا بشرط حدوث حاالت االصطدام المتعاقبة في غضون فترة زمنية قصيرة للغاية
 .حوادث اإلصابة تلك التي ال تسبب سوى أضار مادية

 
 .تستثنى األعمال اإلرهابية

 

 الحادث المميت 02-7-ب
 

 .أي حادث إصابة ناتج عن مقتل شخص
 

  مميتحادث غير 03-7-ب
 

 .أي حادث إصابة غير الحادث المميت
 

 )إصابة (حادث خطير 04-7-ب
 

 .أي شخص يقل أو يصاب نتيجة حادث إصابة
 

 شخص قتيل 05-7-ب
 

 . يوما نتيجة حادث إصابة، باستثناء عمليات االنتحار30أي شخص يقتل فورا أو يموت في غضون 
 

النتحار أي عمل متعمد إللحاق إصابة بالنفس تؤدي يستثنى الشخص القتيل إذا أعلنت السلطة المختصة أن سبب الموت هو ا
بالنسبة للدول التي ال تطبق قاعدة فترة الثالثين نوما تقدر معامالت التحويل بحيث يمكن عقد المقارنات على . إلى الموت

 .أساس تحديد الثالثين يوما
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 شخص مصاب 06-7-ب
 

ثين يوما غير أنه يصاب ويحتاج عادة إلى أي شخص لم يقتل نتيجة حادث إصابة مباشرة أو ال يموت في غضون ثال
 .الرعاية الطبية، باستثناء محاوالت االنتحار

 
 .األشخاص الذين تلحق بهم جروح أبسط من مثل الجروح البسيطة والكدمات يسجلون عادة بوصفهم مصابون

 
ي عمل متعمد إليذاء نفسه يستثنى الشخص المصاب إذا أعلنت السلطة المختصة أن سبب اإلصابة محاولة انتحار الشخص أ

 .يؤدي إلى إصابة وليس إلى الموت
 

 الشخص المصاب إصابة خطيرة 07-7-ب
 

 . ساعة24أي شخص مصاب يدخل المستشفى فترة تزيد عن 
 

 الشخص المصاب إصابة بسيطة 08-7-ب
 

 .أي شخص مصاب باستثناء األشخاص الذين يقتلون أو يصابون إصابة خطيرة
 

 .ل الجروح البسيطة والكدمات ال يسجلون بوصفهم مصابوناألشخاص المصابون بجروح أبسط من مث
 

 السائق ذو الصلة  بحادث إصابة 09-7-ب
 

 .أي شخص له صلة بحادث إصابة آان يقود عجلة طريق في وقت الحادث
 

 المسافر ذو الصلة بحادث إصابة 10-7-ب
 

 أو وهو يصعد إليها أو أي شخص له صلة في حادث إصابة غير المسافر أو السائق ، الذي آان في  أو على عجلة الطريق
 .ينزل منها

 

 المارة ذوو الصلة بحادث إصابة 11-7-ب
 

 .أي شخص ذو صلة بحادث إصابة غير المسافر أو السائق آما هما معرفان أعاله
 

آما . يشمل الشاغلون أو األشخاص الذين يدفعون أو يسحبون عربة طفل أو عربة مريض أو أي عجلة أخرى بدون محرك
أو أداة تزلج أو تزحلق أو تزحلف أو يستخدم أداة ) موبيد ( خفيفةدفعون دراجة أو دراجة آليةيشمل األشخاص الذين ي

 .مشابهة
 

 حادث بين عجلة طريق وأحد المشاة 12-7-ب
 

 .أية إصابة لها صلة بعجلة واحدة أو أآثر وأحد المشاة أو أآثر من واحد
 

ولى أو بمرحلة الحقة من الحادث وإن آان أحد تشمل اإلصابات بغض النظر إن آانت للشخص الماشي صلة بالمرحلة األ
 .المارة مصابا أو قتل في الطريق أو خارجه
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 .حادث عجلة الطريق المفردة 13-7-ب
 

 .أي إصابة لعجلة طريق واحدة صلة بها
 

تشمل حوادث العجالت التي تحاول تجنب اصطدام وتجنب الطريق أو الحوادث التي تتسبب من اصطدام مع عائق أو 
 .وتستثنى  حاالت االصطدام مع المشاة والعجالت المتوقفة. الطريقحيوانات في 

 

 حادث السيارات متعدد العجالت 14-7-ب
 

 .أي حادث إصابة لعجلتي طريق اثنتين أو أآثر به
 

 :األنواع التالية من حوادث اإلصابات التي لعجلتي طريق أو أآثر صلة بها
 
ر نفسه والتحرك في االتجاه المعاآس أو اإلبطاء أو اصطدام مع عجلة أخرى باستخدام المسا: اصطدام المؤخرة ) أ

 .التوقف مؤقتا
 

 .تستثنى حاالت االصطدام مع سيارات متوقفة
 
اصطدام مع عجلة أخرى باستخدام المسار نفسه والتحرك في االتجاه المعاآس أو اإلبطاء أو : اصطدام المقدمة ) ب

 .التوقف مؤقتا
 

 .تستثنى حاالت االصطدام مع سيارات متوقفة
 
اصطدام مع عجلة أخرى تتحرك في اتجاه جانبي بسبب عبور طريق أو مغادرته : اصطدام بسبب العبور أو االستدارة ) ت

 .أو دخوله
 

 )ب(أو ) أ(تستثنى حاالت االصطدام مع العجالت المتوقفة والتي تنتظر االستدارة التي يجب تصنيفها تحت 
 
يحدث االصطدام لدى قيادة السيارة جنبا :  مع سيارات متوقفةحاالت االصطدام األخرى بما فيها حاالت االصطدام  ) ث

إلى جنب أو االجتياز أو لدى تغيير المسارات، أو االصطدام مع عجلة متوقفة أو أوقفت عند حافة ممر عربات أو 
 .آتفي الطريق أو أماآن الوقوف المؤشرة أو ممرات المشاة وغيرها

 
العنصر المكون لتصنيف الحوادث بين ). ت(و ) ب(، )أ(لمشمولة بـ  آل حاالت االصطدام غير ا14-7-تشمل في ب

 .العجالت هو االصطدام األول في ممر العربات أو التأثير اآللي األول في العجلة
 

 حادث السواق تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المخدرات أو األدوية 15-7-ب
 

مخدرات أو األدوية مما يعيق القدرة على قيادة العجلة وفقا أي حادث إصابة يكون فيه سائق واحد تحت تأثير الكحول أو ال
 .للتعليمات الوطنية

 

 ضوء النهار 16-7-ب
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
 

 الظلمة 17-7-ب
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
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 )أو مجهول(الشفق  18-7-ب
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
 

 .ت حيث تكون ظروف ضوء النهار رديئة للغاية أو حيث ال توجد معلومات عن أحوال الضوءفئة تشمل الحاال
 

 سطح الطريق الجاف 19-7-ب
 

 .سطح الطريق غير المغطى بالماء أو الثلج أو الجليد أو مواد أخرى
 

 حاالت سطح الطريق األخرى 20-7-ب
 

 .أي حالة لسطح الطريق غير السطح الجاف
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   يةالنقل بالممرات المائية الداخل ) ت
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 البنى التحتية 1- ت

 الممر المائي 01-1-ت
 

 .نهر أو قناة أو بحيرة أو امتداد مائي آخر مناسب للمالحة بفضل خصائص طبيعية أو من صنع اإلنسان
 

الممرات المائية المصممة من الدولة مقدمة اإلحصائيات بوصفها مناسبة للمالحة (  الممرات المائية ذات الطابع البحري 
الحدود هي . آما تشمل الممرات المائية مصبات األنهار. مشمولة)  الداخلية التي تبحر في البحارخصوصا للسفن المائية

 . آيلومتر في المياه العالية5 آيلومتر في المياه المنخفضة وأقل من 3النقطة األقرب إلى البحر حيث عرض النهر أقل من 
 

 الممر المائي الصالح للمالحة 02-1-ت
 

ن البحر يكون بفضل السمات الطبيعية أو التي من صنع اإلنسان مناسبا للمالحة خصوصا امتداد من الماء ليس جزءا م
 .يشمل هذا المصطلح األنهار والبحريات والقنوات والمصبات الصالحة للمالحة. للسفن المائية الداخلية

 
المسلك الصالح للمالحة د بم  )lagoon(ويقاس طول البحيرات والهور . يقاس طول األنهار والقنوات في منتصف المجرى

وتقدم الدولتان اإلحصائيات عن الممر المائي الذي . األقصر بين النقطتين األبعد اللتين تنفذ إليهما ومنهما عمليات النقل
 .يشكل حدودا مشترآة بينهما

 

 النهر الصالح للمالحة 03-1-ت
 

 .ضالممر الطبيعي المفتوح للمالحة، بغض النظر إن آان قد جرى تحسينه لذلك الغر
 

 البحيرة الصالحة للمالحة 04-1-ت
 

 .مسطح طبيعي من المياه مفتوح للمالحة
 

 ).منطقة المياه الملحية التي تفصلها ضفة ساحلية عن البحر(تشمل األهوار 
 

 القناة الصالحة للمالحة 05-1-ت
 

 .الممر المائي المشيد على نحو رئيسي للمالحة
 

 شبكة الممرات المائية الداخلية القابلة للمالحة 06-1-ت
 

 .ممرات المائية الداخلية الصالحة للمالحة المفتوحة للمالحة العامة في منطقة معينةآل ال
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 فئات الممرات المائية الداخلية الصالحة للمالحة 07-1-ت
 

مع األخذ في نظر االعتبار تصنيف الممرات المائية الداخلية األوربية الذي وضعته لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا 
 :ي لوزراء النقل تعرف الفئات المختلفة لألنهار والبحيرات الصالحة للمالحة آما يليوالمؤتمر األورب

 
 حسب األبعاد األفقية للسفن والقوافل المدفوعة

 
 )العرض/الطول ( الفئة

 م80/9لحد  3  إلى1
 م8-85/9.50  4
 م110/11.40-95  أ5
 م175/11.40-172  ب5
 م110/22.80-95  أ6
 م195/22.80-185  ب6
 34.20-200/33-195 أو 280/22.80-270  ت6
 م فأآثر285/33-34.20      7
 

 .في بعض الحاالت لتصنيف الممرات المائية الصالحة للمالحة" سعة الحمل للسفن"قد تستخدم 
 

 الميناء 08-1-ت
 

 .مكان ترسو فيه السفن وتحمل وتفرغ الشحنات أو لنزول الرآاب من السفن وصعودهم إليها، عادة مباشرة إلى رصيف
 

 الميناء اإلحصائي 09-1-ت
 

يتألف الميناء اإلحصائي من ميناء واحد أو أآثر تحت سيطرة سلطة ميناء واحدة قادرة على تسجيل حرآات السفن 
 .والحموالت

  

 رمز المنظمة الدولية للمقايسة UN/LOCODE 10-1-ت
 

 بينما 3166 الجودة العالميرمز من خمسة حروف الحرفان األوالن هما رمز المنظمة الدولية للمقايسة للدول آيزو مقياس 
 من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا في جنيف مع رموز مقدمة من 16الحروف الثالثة الباقية مستقاة من التوصية 

 .يوروستات للموانئ غير المشمولة حتى اآلن في نظام األمم المتحدة
 

 أطوال رصيف الميناء 11-1-ت
 

 .مجموع طول رصيف الميناء باألمتار
 

  رو-رة رومقصو 12-1-ت
 

 رو ذات المحرك األخرى - رو أن ترسو فيه وتحمل وتفرغ العجالت المزودة بمحرك ووحدات رو–مكان يمكن لسفينة رو
 .عبر طرق منحدرة من السفن إلى الشاطئ والعكس بالعكس
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 الميناء حسب قدرة الرفع) ونشات(رافعات  13-1-ت
 

 .عدد الرافعات المتيسرة في الموانئ حسب قدرة الرفع
 
 :ات الرافعات حسب قدرة الرفعفئ
 
  أطنان أو أقل10 ) أ
  طنا20 أطنان ولحد 10أآثر من  ) ب
  طنا40 طنا ولحد 20أآثر من  ) ت
 . طنا40أآثر من  ) ث

 

 رافعات الميناء حسب النوع 14-1-ت
 

 عدد الرافعان المتيسرة في الموانئ حسب النوع
 
 رافعات الحاويات المتحرآة ) أ
 رافعات الحاويات األخرى ) ب
 الرافعات األخرى ) ت
 

 صالت مع أنماط النقل األخرىالو 15-1-ت
 

 التوافر والمسافة من الموانئ إلى الوصالت إلى أنماط النقل األخرى بالكيلومتر
 
 الشحن البحري ) أ
 وصلة سكة الحديد للرآاب ) ب
 وصالت السكة الحديد للحمالت ) ت
 الوصول إلى الطرق الواسعة السريعة ) ث
 المطار ) ج
 

 مراحل الرسو 16-1-ت
 

 .ب وهو ليس جزءا من ميناء داخليمكان خاص للسفن فقط لنزول وصعود الرآا
 

 )القفل(الهويس  17-1-ت
 

أقفال . حظيرة في ممر مائي داخلي مع بوابات في آل من الطرفين لرفع مستوى الماء وتخفيضه لتمكين السفن من االجتياز
 .الرفع مشمولة

 
 .القفل الرافع آلة لنقل السفن بين الماء على مستويين مختلفين
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 معدات النقل 2-ت

 فنالس أ-2- ت

 IWTسفينة النقل بالممرات المائية الداخلية  01-أ-2-ت
 

سفينة طافية مصممة لنقل البضائع والنقل العام للرآاب أو مجهزة لمهمة تجارية معينة وتبحر غالبا في الممرات المائية 
 .الداخلية أو في المياه ضمن المياه المحمية أو المناطق حيث تسري تعليمات الموانئ أو مجاورة لها

 
سفن للبحر والممر (وتشمل السفن المالئمة للمالحة الداخلية غير أنها مخولة بالمالحة في البحر . يد التصليح مشمولةالسفن ق

مراآب التحميل والتفريغ والقاطرات البحرية (سفن المرافئ، الصنادل : تستثني هذه الفئة). المائي الداخلي على حد سواء
)seaport tugs (سماك والحفارات والسفن التي تؤدي عمال هيدروليكيا وتستخدم حصريا والعبارات وسفن مصايد األ

 .للخزن وورش العمل الطافية والزوارق المنزلية وزوارق النزهة
 

 السفينة الوطنية في النقل بالممرات المائية الداخلية 02-أ-2-ت
 

 .قدم التقرير اإلحصائيالسفينة الوطنية في النقل  بالممرات المائية الداخلية في تاريخ معين في الدولة التي ت
 

عندما ال ينطبق تسجيل سفن النقل بالممرات المائية الداخلية في دولة معينة فإن سفينة النقل الوطني بالممرات المائية 
 .الداخلية هي سفينة مملوآة لشرآة مقيمة تسدد الضرائب في تلك الدولة

 

 السفينة األجنبية في النقل بالممرات المائية الداخلية 03-أ-2-ت
 
 .نة النقل بالممرات المائية الداخلية المسجلة في تاريخ معين في دولة غير الدولة التي تقدم التقرير اإلحصائيسفي

 

  البحرية-السفينة النهرية 04-أ-2-ت
 

 .أي سفينة نقل بالممرات المائية الداخلية تكون مصممة ومخولة للعمل آذلك بوصفها سفينة بحرية
 

 ة الداخليةسفينة الشحن في النقل بالممرات المائي 05-أ-2-ت
 

 طنا ومصممة لنقل الحموالت في الممرات 20سفينة الشحن في النقل بالممرات المائية الداخلية ذات سعة نقل ال تقل عن 
 .المائية الداخلية الصالحة للمالحة

 

 سفينة الرآاب في النقل بالممرات المائية الداخلية 06-أ-2-ت
 

 .ر بالممرات المائية الداخلية الصالحة للمالحة راآبا يدفعون األجو12سفينة مصممة خصيصا لنقل أآثر من 
 

 سفينة الحاويات في النقل بالممرات المائية الداخلية 07-أ-2-ت
 

 . خصوصا لنقل الحاوياتportable cell guidesسفينة مزودة على نحو تام بأدلة خاليا محمولة 
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 أسطول النقل بالممرات المائية الداخلية 08-أ-2-ت
 

 . الداخلية المسجلة في تاريخ معين في الدولة ومخولة باستخدام الممرات المائية الداخليةعدد من سفن النقل بالممرات المائية
 

تشير التغييرات في األسطول إلى التغييرات، في المجموع أو ضمن نوع من السفن، في أسطول النقل بالممرات المائية 
يدة أو تعديل النوع أو السعة، عمليات الشراء أو البيع الداخلية لألسطول الدولة التي تقدم التقرير والناتجة عن تشييد سفن جد

 .، إصابة السفن بأضرار أو عمليات التحويل إلى أو من السجل البحري"خردة"خارج البالد، تحويل السفن إلى 
 

 مرآب النقل ذاتي الدفع 09-أ-2-ت
 

 .أي سفينة حموالت للنقل في الممرات المائية الداخلية غير مراآب الصهاريج ذاتية الدفع
 

 تسحب ومزودة بمحرك مساعد وحدها هي التي يجب أن -المراآب التي تسحب والمراآب التي تدفع والمراآب التي تدفع
إن حقيقة أنه يمكن استخدام .  مسحوبة آما يقتضي الحال-تعد مراآب مسحوبة أو مراآب مدفوعة أو مراآب مدفوعة

 .مرآب ذاتي الدفع للسحب ال يغير طبيعة المرآب
 

 فع ذاتي الدفعمرآب الد 10-أ-2-ت
 

 . المسحوبة-مرآب ذاتي الدفع مصمم أو مجهز لدفع المراآب المدفوعة أو المدفوعة
 

 المرآب الصامت 11-أ-2-ت
 

 .سفينة الشحن في النقل بالممرات المائية الداخلية المصممة لتسحب والتي ال تمتلك وسيلة الدفع اآللي الخاصة بها
 

 .ي ال يغير طبيعتهاإن حقيقة أن المراآب الصامتة مجهزة بمحرك إضاف
 

 المرآب المدفوع 12-أ-2-ت
 

 .سفينة الشحن في النقل بالممرات المائية الداخلية المصممة لتدفع والتي ال تمتلك وسيلة الدفع اآللي الخاصة بها
 

 .إن حقيقة أن المراآب الصامتة مجهزة بمحرك إضافي ال يغير طبيعتها
 

  المسحوب–المرآب المدفوع  13-أ-2-ت
 

 .لممرات المائية الداخلية المصممة لتدفع أو تسحب والتي ال تمتلك وسيلة الدفع اآللي الخاصة بهاسفينة الشحن في النقل با
 

 .إن حقيقة أن المراآب الصامتة مجهزة بمحرك إضافي ال يغير طبيعتها
 

 المرآب الصهريج ذاتي الدفع 14-أ-2-ت
 

 .مرآب ذاتي الدفع يستخدم لنقل السوائل أو الغازات السائبة في صهاريج ثابتة
 

 .تستثنى الصهاريج لنقل المنتجات الكبيرة الحجم من مثل االسمنت والدقيق والجص وغيرها وتعد بين المراآب ذاتية الدفع
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 مرآب الصهريج الدافع ذاتي الحرآة 15-أ-2-ت
 

 .مرآب دافع ذاتي الحرآة لنقل حموالت السوائل أو الغازات بشكل سائب
 

كل سائب من مثل اإلسمنت والدقيق والجص وغيرها وتحسب بين تستثنى الصهاريج لنقل حموالت منتجات المساحيق بش
 .المراآب الصماء

 

 المرآب الصهريج المدفوعة 16-أ-2-ت
 

 .المرآب المدفوع لنقل الحموالت السائبة من السوائل أو الغازات
 

مراآب تستثنى الصهاريج لنقل الحموالت من المساحيق بشكل سائب من مثل اإلسمنت والدقيق والجص وغيرها ويعد بين ال
 .المدفوعة

 

  المسحوب-مرآب الصهريج المدفوع 17-أ-2-ت
 

 . المسحوب لنقل الحموالت السائبة من السوائل أو الغازات-المرآب المدفوع
 

تستثنى الصهاريج لنقل الحموالت من المساحيق بشكل سائب من مثل اإلسمنت والدقيق والجص وغيرها ويعد بين المراآب 
 .المدفوعة

 

 المسحوب -مرآب الصهريج المدفوع 18-أ-2-ت
 

 . المسحوب لنقل الحموالت السائبة من السوائل أو الغازات-المرآب المدفوع
 

تستثنى الصهاريج لنقل الحموالت من المساحيق بشكل سائب من مثل اإلسمنت والدقيق والجص وغيرها وتعد بين المراآب 
 . المسحوبة-المدفوعة

 

 سفينة نقل البضائع األخرى 19-أ-2-ت
 

 .ت في الممرات المائية الداخلية الغرض منها نقل البضائع غير المشمولة بالفئات السابقةأي سفينة أخرى لنقل الحموال
 

 ساحبة 20-أ-2-ت
 

 - آيلواط ومصممة لسحب المراآب الصماء والمراآب المدفوعة37سفينة مزودة بمحرك يصل عداد طاقتها إلى أقل من 
 . ولكن ليس لنقل البضائعraftsالمسحوبة والمنصات العائمة 

 
 .ساحبات الميناء الساحبات البحريةتستثنى 

 

 السفينة الدافعة 21-أ-2-ت
 

 آيلواط ومصممة أو مجهزة لدفع المراآب المدفوعة أو المراآب 37سفينة مزودة بمحرك يصل عداد طاقتها إلى أقل من 
 . المسحوبة ولكن ليس لنقل البضائع-المدفوعة

 
 .تستثنى سفن الميناء الدافعة
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 الساحبة الدافعة 22-أ-2-ت
 

 آيلواط ومصممة أو مجهزة لسحب المراآب الصماء أو المراآب 37 بمحرك يصل عداد طاقتها إلى أقل من سفينة مزودة
 . المسحوبة ولكن ليس لنقل البضائع- المسحوبة أو المنصات العائمة ودفع المراآب المدفوعة والمراآب المدفوعة-المدفوعة

 

 سعة الحمل لسفينة الشحن بالممرات المائية الداخلية 23-أ-2-ت
 
 .زن األقصى للبضائع التي تخول السفينة بنقلها معبرًا عنه باألطنانالو
 

 سعة الحمل لسفينة الرآاب بالممرات المائية الداخلية 24-أ-2-ت
 

 .العدد األقصى لعدد الرآاب الذين  تخول السفينة بنقلهم
 

 )آيلواط(الطاقة الكهربائية  25-أ-2-ت
  

 .السفينةالقوة اآللية التي ينتجها جهاز توليد الطاقة الكهربائية في 
 

 ):الطاقة الكهربائية المنقولة إلى جهاز الدفع(يجب قياس هذه الطاقة بالكيلواط الفعال 
1 kW-1.36 h.p.; 1 h.p. -0.735 kW 

 

 سنة صنع السفينة 26-أ-2-ت
 

 .سنة اإلنتاج األصلي لبدن السفينة
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 .الحاويات وغيرها ب-2-ت

 وحدة التحميل 01-ب-2-ت
 

 .الحاوية، بدن المناقلة
 
المستخدمة في النقل البحري مشمولة بوصفها نوعا خاص من )  أدناه9-ب-2-أنظر ت" (Flats ""المنصات المنبسطة"

 .الحاويات
 

 مابين وسائل متعددةوحدة النقل  02-ب-2-ت

  مابين وسائل متعددةعجلة طريق للبضائع مزودة بمحرك ومناسبة للنقل /حاوية أو منصة مناقلة أو شبه مقطورة
 

 الحاوية 03-ب-2-ت
 

التعريف الفني اآلخر . جرت تقويته وقابل للرصف ويسمح بعمليات النقل األفقية والعموديةصندوق خاص لنقل الحموالت 
 :للحاوية هو التالي

 
 :وسيلة من وسائل معدات النقل تكون

 
 ذات طابع دائم ولذا قوية على نحو آاف لتكون مالئمة لالستخدام المتكرر  ) أ
 ثر بدون إعادة التحميل الوسيطمصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع بوسيلة نقل واحد أو أآ ) ب
 مزودة بأجهزة يمكن من مناولتها الجاهزة خصوصا نقلها من وسيلة نقل إلىوسيلة أخرى ) ت
 مصممة بحيث تكون سهلة الملء والتفريغ ) ث
 قابلة للرصف و ) ج
 .لها حجم داخلي يبلغ مترا مكعبا واحدا أو أآثر ) ح
 

 .تستثنى منصات المناقلة
 

أعاله  ) ح(بدون حجم داخلي ولذا ال ينطبق عليها المعيار )  9-ب-2-أنظر ت(طة على الرغم من أن المنصات المنبس
 .المستخدمة في النقل البحري يجب اعتبارها نوعا خاصا من الحاويات ولذا فإنها مشمولة هنا

 

 أحجام الحاويات 04-ب-2-ت

 :األحجام الرئيسية للحاويات هي التالية
 

 ) أقدام8 قدما والعرض 20الطول (قدما  20الحاوية آيزو مقياس الجودة العالمي حجم  )أ
            ) أقدام8 قدما والعرض 40الطول ( قدما 40آيزو مقياس الجودة العالمي حجم  الحاوية) ب
  قدما40 قدما ويقل عن 20الحاوية التي يزيد طولها عن ) ت
  قدما40حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي التي يزيد طولها عن ) ث
 )الحاوية الضخمة(مكعبة العالية للغاية الحاوية ال) ج
 )الحاوية المتوافقة مع المعايير الموضوعة للنقل الجوي(الحاوية الجوية ) ث
 

هي حاويات ذات ارتفاع " الحاويات المكعبة العالية. " أقدام غير أنه توجد أطوال أخرى آذلك8يبلغ ارتاع الحاويات عادة 
 45وتشمل أطوال الحاويات . هي حاويات تتجاوز أبعاد المنظمة الدولية للمقايسة" غايةالحاويات العالية لل. " قدما9.5يبلع 
 . فدما53 قدما و48قدما و

 .تعرف بالحاويات الطويلة) إلى ج)  أحجام الحاويات المصنفة تحت أ
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 وزن الحاوية فارغة 05-ب-2-ت
 

-grossدعى آذلك وزن البضائع الكلي وزن الحاوية فارغة متضمنة في الوزن الكلي للبضائع المنقولة في الحاويات وت
gross weight . الوزن الكلي للبضائع المنقولة في الحاوية يمكن حسابه من الوزن الكليgross-gross weight بتنزيل 

وإذا آانت المعلومات عن وزن الحاوية خالية مفقودة يمكن تقديره باستخدام المعدالت . وزن الحاوية خالية والعكس بالعكس
 :ةالتالي

 
 :يمكن تقدير وزن الحاوية الصافي آما يلي

 
  طن2.3  قدما20حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي  ) أ
  طن3.7  قدما40حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي  ) ب
  طن03.  قدما40من   قدما وطولها أقل20حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي أآثر من  ) ت
  طن4.7  قدما40 طولها أآثر من  لعالميحاوية آيزو مقياس الجودة ا ) ث
 

 أنواع الحاويات 06-ب-2-ت
 

 :فيما يلي األنواع الرئيسية للحاويات آما يحددها دليل معايير المنظمة الدولية للمقايسة آيزو مقياس الجودة العالمي
  حاويات ألغراض عامة .1
 
 الحاويات ألغراض خاصة  .2

 الحاوية المغلقة ذات التهوية −
 ن األعلىالحاوية المفتوحة م −
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة −
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل آامل −
 ثابتة الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل غير آامل ونهايات −
 .والنهايات القابلة للطي لالحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل غير آام −
 الحاوية المنبسطة −

 
 حاويات الشحنات الخاصة .3

 الحاوية الحرارية −
 الحاوية المعزولة −
 )إمكانية التخلص من التبريد(الحاوية المبردة  −
 الحاوية المبردة ميكانيكيا −
 الحاويةالمدفئة −
 حاوية مبردة ومدفئة −
 الحاوية الصهريج −
 حاويات الحموالت السائبة الجافة −
 و) من مثل حاوية السيارات أو الماشية وغيرها(وية الشحنة المسماة حا −
 حاوية النقل الجوي −

 

 الوحدة المعادلة لعشرين قدما 07-ب-2-ت
 

لتزويد قياس مقنن )  متر6,10(وحدة قياسية مستندة على طول حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي بطول عشرين قدما 
تعادل حاوية آيزو مقياس الجودة العالمي بطول .  الحاويات أو المحطاتللحاويات ذات السعات المختلفة ولوصف سعة سفن

 TEU 1.5عشرين قدما  
 

 TEU 2 قدما تعادل 40 الواحدة بطول  الحاوية
 TEU 1.5 قدما تعادل 40 قدما وأقل من 20الحاوية الواحدة بطول يزيد عن 

 TEU 2.25 قدما 40تعادل الحاوية الواحدة بطول يزيد عن 
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 ناقلةمنصة الم 08-ب-2-ت
 

السكة /وحدة حمل الشحنات تناسب أبعاد عجالت الطريق البري ومزودة بأجهزة مناولة للتنقل بين الوسائل، عادة الطريق
 .الحديد

 
ويمكن لكثير من الوحدات أن تكون آذلك . لم تصمم هذه الوحدات في األصل للرص عندما تكون مليئة أو معلقة من األعلى

السمة الرئيسية التي تميزها عن الحاويات هي أنها مناسبة ألبعاد العجالت . سه مثل الحاوياتحاليا ولو ليس إلى المدى نف
 لتستخدم على السكة  UICإن الوحدة من هذا النوع تحتاج إلى الحصول على موافقة االتحاد الدولي للقطارات . البرية
 . عندما ال تكون على العجلةوتزود بعض هذه الوحدات بسيقان قابلة للطي تقف عليها الوحدة. الحديد

 

 المنصة المنبسطة 09-ب-2-ت
 

منصة قابلة للتحميل بدون هيكل فوقي ولكنها ذات طول وعرض مثل قاعدة حاوية وهي مزودة بتراآيب زاوية علوية 
 .وسفلية

 
  أي الحاويات المنصات والحاويات– مصطلح بديل مستخدم ألنواع معينة من حاويات األغراض الخاصة flat   منبسطإن

  .المستندة على المنصات مع هيكل فوقي غير آامل
 

 المنصة النقالة 10-ب-2-ت
 

منصة مرفوعة ليس لها هيكل ولكن لها نفس الطول والعرض لقاعدة حاوية ومزودة بمعدات رفع في الزاوية العليا 
 .والسفلى

 
 :المنصات النقالة تصنع من الخشب عادة وهي ذات أبعاد قياسية

 ).سي إي أن(ملم  x  1200 ملم 800و ) مقياس الجودة العالمي آيزو (ملم x   1200ملم 1000
 

 وحدة الرور 11-ب-2-ت
 

 .المقطورة أو شبه المقطورة، يمكن دفعها أو سحبها إلى سفينة أو قطار) اللوري(عجلة لحمل البضائع من مثل سيارة النقل 
 

 .مقطورات أو سفن الميناء مشمولة بهذا التعريف
 

 الرافعة ذات الهيكل 12-ب-2-ت
 

ية تتكون من هيكل أفقي مرآب على قوائم تكون مثبتة أو متحرآة في مسارات ثابتة أو على إطارات مطاطية رافعة فوق
 .ويمكن تحريك الحمولة أفقيا وعموديا ونحو الجانبين. ذات قدرة محدودة على المناورة

 
  .شاطئ/و تقاطع سفينة/سكة و/تكون هذه الرافعات عادة مرآبة على مفرق طريق

 

 الرفعحامل عجلة  13-ب-2-ت
 

 .عجلة رفع فوقية مزودة بإطارات مطاطية  لتحريك أو رصف الحاويات على سطح مقوى مستو
 

 عجلة الرفع أو الرصف أو التحريك 14-ب-2-ت
 

 .ITUsعجلة جرار ذات معدات أمامية لرفع أو رصف أو تحريك 
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 عجلة برًافعة شوآية 15-ب-2-ت
 

.  المنبسطة والحاويات وحاويات المناقلةعجلة مزودة بشوآات أفقية ومحرك لكي ترفع أو تحرك أو ترصف المنصات
 .النوعان األخيران يكونان فارغين عادة

 

 الفارشة 16-ب-2-ت
 

 .ITUآلة قابلة للتعديل في معدات الرفع مصممة لالرتباط بمعدات الزاوية العليا لـ 
 

 .ITUلكثير من الفارشات آذلك ذراعا إمساك يثبتان في القضبان الجانبية من الـ 
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 االقتصادي والتوظيفالشرآات، األداء  3-  ت

 المشروع 01-3-ت
 

وحدة مؤسسية أو أصغر جمع بين الوحدات المؤسسية التي تضم وتسيطر على نحو مباشر أو غير مباشر على آل 
 .الوظائف الضرورية لتنفيذ نشاطاتها اإلنتاجية

 
ا يخص نشاطها غير أنه يمكن أن تكون متباينة العناصر فيم. متطلبات المشروع هي أن له ملكية  أو سيطرة واحدة

يجب عدم تضمين . وتؤخذ في االعتبار حتى تلك الشرآات بدون الموظفين ذوي الرواتب. االقتصادي عالوة على مكانها
أو  تلك الوحدات التي لم تشرع بعد " النائمة"تستثنى  الوحدات . سوى الوحدات التي تنفذ فعليًا نشاطا أثناء فترة المرجعية

 .بنشاطه
 
 

 ممرات المائية الداخليةمشروع النقل بال 02-3-ت
 

مشروع ينفذ في مكان واحد أو أآثر نشاطات إلنتاج خدمات النقل بالممرات المائية الداخلية باستخدام سفن النقل بالممرات 
 المائية الداخلية والذي تكون نشاطاته الرئيسية وفقا للقيمة المضافة النقل بالممرات المائية الداخلية والخدمات المتصلة بالنقل

 .المائي الداخلي
 

 :النشاطات التالية مشمولة من حيث تصنيفات النشاطات
 
 النقل بالممرات المائية - 5022،  الفئة 3التنقيح الرابع/التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكل النشاطات االقتصادية -

 الداخلية
- NACE/النقل النهري– 5040، الفئة 4التنقيح الثاني  
 

 مرات المائية الداخليةالمشروع العام للم 03-3-ت

 
 .من الدولة أو السلطات العامة ومنشئاتها)  في المائة من رأس المال50أآثر من (مشروع موانئ مملوك على نحو رئيسي 

 المشروع العام لموانئ الممرات المائية الداخلية 04-3-ت
 

شاط الرئيسي له وفقا للقيمة المضافة مشروع ينفذ في مكان واحد أو أآثر تزويد خدمات موانئ الممرات المائية الداخلية والن
 .تستثنى مشاريع الموانئ الترفيهية. هو خدمات موانئ الممرات المائية الداخلية

 
 :وفيما يلي فئات تصنيف النشاطات. تشمل مشروعات الموانئ، فيما عدا مشروعات الموانئ الترفيهية

 
ISIC/Rev.4   5022 –نشاطات الخدمة المتعلقة بالنقل المائي  

  مناولة الحموالت– 5224  
- NACE/Rev.2 50.22 –نشاطات الخدمة المتعلقة بالنقل المائي  

  مناولة الحموالت– 52.24  
 . نشاطات موانئ الترفيه NACE 93>29 و  ISIC 9329تشمل : مالحظة

 المشروع العام لموانئ الممرات المائية الداخلية 05-3-ت
 

 .من الدولة أو السلطات العامة ومنشئاتها)  في المائة من رأس المال50ن أآثر م(مشروع موانئ مملوك على نحو رئيسي 
 

                                                
 )مشروع(التنقيح الرابع، القسم اإلحصائي لألمم المتحدة /التصنيف الصناعي القياسي الدولي لكل النشاطات االقتصادية  3
4    NACE/المجلة الدورية الرسمية  رقمفي  .،التنقيح الثاني،  التصنيف القياسي للنشاطات االقتصادية في االتحاد األوربيN° L 393/1  ،302006آانون األول / ديسمبر 
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 التوظيف 06-3-ت
 

بمن فيهم المالكون العاملون، (معدل عدد األشخاص العاملين أثناء فترة معينة في مشروع بالممرات المائية الداخلية 
عالوة على األشخاص ) ع لهم رواتبالشرآاء العاملون على نحو منتظم في المشروع والعمال األسريون الذين ال تدف

 .العاملين خارج المشروع إال أنهم ينتمون إليه وتدفع لهم الرواتب منه مباشرة
 

 المبيعات 07-3-ت
 

يتطابق هذا المجموع مع مبيعات .  المبلغ الكلي الذي ينفقه مشروع النقل بالممرات المائية الداخلية أثناء الفترة قيد المراجعة
تشمل المبيعات آل الرسوم والضرائب على البضائع أو الخدمات التي يتولى . زة إلى أطراف ثالثةالسوق أو الخدمات المجه

آما تشمل األجور األخرى من . المشروع فوترتها باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي تتولى الوحدة فوترها تجاه زبائنها
حسومات عالوة على قيمة التغليف المعادة ولكن ليس يجب خصم التخفيضات في األسعار والمبالغ المعادة وال. الزبائن

 .الخصومات النقدية
 

آما تستثنى إعانات التشغيل المستلمة . تشمل المبيعات النشاطات االعتيادية فقط ولذا فإنها ال تشمل مبيعات األصول الثابتة
 .من السلطات العامة

 

 الستثمار على البنى التحتيةلاألنفاق  08-3-ت
 

 .وتوسيع البنى التحتية الجديدة وتوسيع البنى القائمة بما فيها التعمير والتجديد والتصليحات الواسعةاإلنفاق على تشييد 
 

 .اإلنفاق على مرافق الهويس مشمولة
 

 اإلنفاق االستثماري على السفن 09-3-ت
 

 .اإلنفاق على شراء السفن
 

 نفقات صيانة البنى التحتية 10-3-ت
 

 .ملنفقات إبقاء البنى التحتية في حالة صالحة للع
 

 .اإلنفاق على مرافق الهويس مشمول
 

 نفقات اإلنفاق على السفن 11-3-ت
 

 .اإلنفاق للبقاء على السفن في حالة صالحة للعمل
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 حرآة المرور 4-  ت
 

 حرآة المرور في الممرات المائية الداخلية 01-4-ت
 

 .أية حرآة لسفينة عاملة في الممرات المائية الداخلية في شبكة معينة
 

 .تؤخذ في الحسبان) وسيلة النقل الفاعلة(متن مرآبة أخرى،  فإن حرآة المرآبة الحاملة فقط عندما يتم حمل سفينة  على 
 

 حرآة المرور في الممرات المائية الداخلية في األراضي الوطنية 02-4-ت
 

 .أية حرآة لسفينة عاملة في الممرات المائية الداخلية بغض النظر عن الدولة المسجلة فيها السفينة
 

  الفارغة في الممرات المائية الداخليةحرآة المرور للسفن 03-4-ت
 

أية حرآة لسفينة شحن في الممرات المائية الداخلية التي يكون الوزن اإلجمالي فيها صفرا للسلع المنقولة، بما فيها وزن 
ئية المعدات من مثل الحاويات، حاويات المناقلة والمنصات المنبسطة، عالوة على أية حرآة لسفينة رآاب في الممرات الما

 .الداخلية بدون رآاب
 

حرآة السفينة العاملة في الممرات المائية الداخلية التي تحمل معدات فارغة من مثل الحاويات وحاويات المناقلة والحاويات 
 .المنبسطة ال تعد رحلة بدون وزن

 

 رحلة الممرات المائية الداخلية 04-4-ت
 

 .اية معينة إلى نقطة وصول معينةأية حرآة لسفينة في الممرات المائية الداخلية من نقطة بد
 

 .يمكن تقسيم الرحلة إلى عدد من المراحل أو األقسام
 

  آيلومتر-سفينة 05-4-ت
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة سفينة في الممرات المائية الداخلية مسافة آيلومتر واحد
 

وفي القافلة تحسب آل . فارغةوتشمل حرآات السفن ال. المسافة التي تؤخذ في نظر االعتبار هي المسافة التي تقطع فعليًا
 .وحدة بوصفها سفينة

 

 قافلة الممر المائي الداخلي 06-4-ت
 

إحدى سفن الممرات المائية الداخلية بدون محرك أو أآثر من سفينة تسحبها أو تدفعها سفن الممرات المائية الداخلية المزودة 
 .بمحرك

 

  آيلومتر-قافلة 07-4-ت
 

 . سفن مسافة آيلومتر واحدوحدة قياس حرآة المرور التي تمثل حرآة قافلة
 

 .وتشمل حرآات السفن أو القوافل المستقلة. المسافة التي تحسب هي المسافة التي تقطع فعليًا
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  آيلومتر-طن 08-4-ت
 

وحدة قياس تمثل حرآة طن واحد من السعة المتوافرة في سفينة شحن في الممرات المائية الداخلية لدى أداء الخدمات مسافة 
 .آيلومتر واحد

 
 .افة التي تحسب هي المسافة التي تقطع فعليًاالمس

 

  آيلومتر-مقعد 09-4-ت
 

وحدة قياس تمثل الحرآة مسافة آيلومتر واحد لمقعد واحد متوافر في سفينة رآاب غي الممرات المائية الداخلية لدى أداء 
 .الخدمات مسافة آيلومتر واحد

 
 .المسافة التي تحسب هي المسافة التي تقطع فعليًا

 

  الممرات المائية الداخليةدخول سفينة 10-4-ت
 

 .أية سفينة ممرات مائية داخلية محملة أو فارغة تدخل البالد عن طريق الممر المائي
 

إذا آانت سفينة الممرات المائية الداخلية تدخل البالد فيوسيلة نقل أخرى فإن وسيلة  النقل الفاعلة الذي استخدم في دخول 
 .رالبالد  هو وحده الذي يؤخذ في االعتبا

 

 خروج سفينة الممرات المائية الداخلية 11-4-ت
 

 .أية سفينة ممرات مائية داخلية محملة أو فارغة غادرت البالد عن طريق الممر المائي
 

إذا آانت سفينة الممرات المائية الداخلية قد غادرت  البالد فيوسيلة نقل أخرى فإن وسيلة  النقل الفاعلة الذي استخدم في 
 .وحده الذي يؤخذ في االعتبارالخروج من البالد  هو 

 

 سفينة الممرات المائية الداخلية) ترانزيت(عبور  12-4-ت
 

أية سفينة ممرات مائية داخلية محملة أو فارغة تدخل البالد من نقاط مختلفة بأية وسيلة نقل آانت بشرط أن تكون الرحلة 
 .غ في البالدالكلية في البالد بالممرات المائية الداخلية وأنه ال يوجد تحميل أو تفري

  
 .من وسيلة  نقل أخرى/الفارغة عند حدود الدولة على/تشمل سفن الممرات المائية الداخلية المحملة
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 قياس النقل 5-ت

 النقل في الممرات المائية الداخلية 01-5-ت
 

أو رآاب باستخدام سفن الممرات المائية الداخلية التي تجري على نحو آلي أو جزئي في ممرات /أية حرآة بضائع و
 .حرية داخلة صالحة للمالحةب
 

وعندما تنقل سفينة ممرات نهائية داخلية على عجلة أخرى ال . تستثنى المستودعات والمخازن المجهزة للسفن في الميناء
 ).وسيلة  النقل الفاعلة(تؤخذ في االعتبار سوى حرآة العجلة الناقلة 

 

 النقل في الممرات المائية الداخلية الوطنية 02-5-ت
 

الرآوب و مكان /مكان التحميل(أو رآاب باستخدام النقل في سفينة الممرات المائية الداخلية بين مكانين /ئع وأية حرآة بضا
وقد . ضمن األراضي الوطنية بغض النظر عن الدولة التي سجلت فيها سفينة المماري المائية الداخلية) النزول/التفريغ

 .م من أن هذه الدولة يجب أن تذآر أنها دولة العبورينطوي ذلك على العبور عن طريق دولة ثانية على الرغ
 

 الحرآة الداخلية 03-5-ت
 

أو رآاب إلى ومن الموانئ الداخلية المربوطة بطرق مائية قد تجعلها هياآل هويس أو أآثر صالحة /أية حرآة بضائع و
 .للمالحة

 

 نقل المالحة الساحلية في الممرات المائية الداخلية 04-5-ت
 

 .ة الداخلية الوطنية التي تنفذها سفينة الممرات المائية الداخلية المسجلة في دولة أخرىالمالحة في المياه المائي
 

 النقل الدولي في الممرات المائية الداخلية 05-5-ت
 

وقد ينطوي . في دولتين مختلفتين) نزول/صعود ومكان تفريغ/مكان تحميل(النقل في الممرات المائية الداخلية بين مكانين 
 .ويجب ذآر هذا النقل بوصفه عبورا بالنسبة للدول األخيرة.  دولة واحدة أو أآثرذلك على العبور خالل

 

 النقل في الممرات المائية الداخلية عبر الدول 06-5-ت
 

نزول /رآوب في دولة ثانية ومكان تفريغ/النقل في الممر المائي الداخلي الذي يقوم به مشروع في دولة ما بين مكان تحميل
 في دولة ثالثة

 
 .شمل هذا النقل عبر بلد واحد أو أآثريمكن أن ي

 

  النهري–النقل البحري  07-5-ت
 

ويمكن التشغيل باستخدام سفينة . عملية نقل تكون في الممرات المائية الداخلية جزئيا وبحرًا جزئيا بدون نقل الحموالت
 .ممرات مائية داخلية أو سفن بحرية

 
 في حاجة إلى الحصول على التخويل المناسب للترخيص لها أي سفينة ممرات مائية داخلية تتولى هذا النوع من النقل

 .بالعمل في البحر
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 نقل العبور في الممرات المائية الداخلية 08-5-ت
 

يقعان آالهما في دولة أخرى أو في ) مكان تحميل و مكان تفريغ(النقل في الممرات المائية الداخلية عبر دولة بين مكانين 
رآوب و /ضمن الدول في الممرات المائية الداخلية وأنه ال يوجد عمليات تحميلدول أخرى بشرط أن تكون الرحلة آلها 

 .نزول في تلك الدولة/تفريغ
 

 .من وسيلة  نقل أخرى/المفرغة عند حدود تلك الدولة إلى/تشمل سفن الممرات المائية الداخلية المحملة 
 

 النقل الحضري في الممرات المائية الداخلية 09-5-ت
 

 .لممرات المائية الداخلية التي تقع ضمن حدود منطقة حضريةالنقل الذي ينفذ في ا
 

 .النقل وحده الذي ينفذ خصوصا في الممرات المائية الداخلية الواقعة ضمن حدود منطقة مشيدة يعد نقال حضريا
 

 راآب الممرات المائية الداخلية 10-5-ت
 

 الرآاب موظفو الخدمة المخصصين للعمل في وال يعد من. أي شخص يقوم برحلة على متن سفينة الممرات المائية الداخلية
 .سفن الممرات المائية الداخلية

 

  آيلومتر باستخدام الممرات المائية الداخلية-راآب 11-5-ت
 

 .وحدة قياس تمثل نقل راآب واحد في الممرات المائية الداخلية مسافة آيلومتر واحد
 

 .ر فعالالمسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي يقطعها المساف
 

 المسافر الذي يرآب سفينة الممرات المالية الداخلية 12-5-ت
 

 .المسافر الذي يرآب سفينة الممرات المائية الداخلية التي تتولى نقله
 

 .عملية النقل من سفينة الممرات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى يعد رآوبا بعد النزول
 

 ليةالمسافر الذي يغادر سفينة الممرات المائية الداخ 13-5-ت
 

 .المسافر الذي يغادر سفينة الممرات المائية الداخلية التي تتولى نقله
 

 .عملية النقل من سفينة الممرات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى يعد نزوال قبل الرآوب
 

 وصلة النقل لراآب الممرات المائية الداخلية 14-5-ت
 

 .لداخلية بغض النظر عن خط الرحلة المتبعالجمع بين مكان صعود ونزول راآب ينقل في الممرات المائية ا
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 مكان الصعود 15-5-ت
 

 .المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان حيث صعد الراآب إلى سفينة الممر المائي الداخلي لتولى نقله
 

 .يعد النقل من سفينة الممرات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى صعودا بعد نزول
 

 مكان الهبوط 16-5-ت
 

 .المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان حيث نزل عنده الراآب من سفينة الممر المائي الداخلي بعد تولي نقله
 

 .يعد النقل من سفينة الممرات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى نزوال قبل الصعود ثانية
 

 السلع المنقولة في الممرات المائية الداخلية 17-5-ت
 

 .لممرات المائية الداخليةأي بضائع تنقلها سفينة ا
 

 .يشمل هذا آل التعبئة والتغليف والمعدات من مثل الحاويات وحاويات المناقلة أو المنصات المنبسطة األخرى
 

 الوزن الكلي للبضائع 18-5-ت
 

مثال الحاويات، حاويات المناقلة والمنصات (الوزن الكلي للبضائع المنقولة وآل التعبئة ووزن وحدات النقل فارغة 
 ).بسطة الحتواء البضائع عالوة على عجالت الطريق المنقولة على متن السفينةالمن

 

 وزن البضائع الكلي 19-5-ت
 

مثال الحاويات وحاويات المناقلة (الوزن الكلي للبضائع المنقولة، بما فيها التعبئة، مع استثناء وزن وحدات النقل فارغة 
 ).طرق للبضائع المنقولة على متن السفينةوالمنصات المنبسطة الحتواء البضائع عالوة على عجالت ال

 

 وزن وحدة النقل فارغة 20-5-ت
 

مثال على ذلك، الحاويات والمنصات الناقلة والمفارش التي تحتوي على البضائع باإلضافة إلى (وزن وحدة نقل معينة 
 .قبل تحميل أّية شحنة)  عربات النقل البري المنقولة على متن السفينة

 

 المائية الداخلية آيلومتر بالممرات –طن  21-5-ت
 

 .وحدة قياس نقل البضائع التي تمثل نقل طن واحد بالممرات المائية الداخلية مسافة آيلومتر واحد
 

 .المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع في الدولة مقدمة التقرير
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  آيلومتر بالممرات المائية الداخلية-وحدة معادلة لعشرين قدما 22-5-ت
 

 .س نقل البضائع معادلة لوحدة معادلة لعشرين قدما منقولة مسافة آيلومتر واحدوحدة لقيا
 

 آيلومتر بالممرات المائية الداخلية تحسب فقط المسافة -ألغراض رفع التقارير عن أداء مقياس وحدة معادلة لعشرين قدما
 .في الممرات المائية الداخلية الصالحة للمالحة في الدولة مقدمة التقرير

 

 واع البضائع المنقولة بالممرات المائية الداخليةأن 23-5-ت
 

 .يمكن تصنيف البضائع في النقل وفقا للنوع
 

 التي تستخدم مصطلحات تصنيف 2007األمثلة على نظم التصنيف هي مصطلحات البضائع القياسية إلحصائيات النقل 
 ومصطلحات UNECE –دة االقتصادية ألوربا السلع القياسية  إلحصائيات النقل في أوربا الصادرة عن لجنة األمم المتح

 . يوروستات–المنقح /السلع القياسية  إلحصائيات النقل
 

 البضائع الخطرة 24-5-ت
 

فئات السلع الخطرة التي تنقل برًا هي المعرفة في الطبعة المنقحة الخامسة عشرة من توصيات األمم المتحدة لنقل السلع 
 .2007الخطرة، األمم المتحدة، جنيف 

 
 المتفجرات :1ئة الف -
 لغازاتا : 2الفئة  -
 لسوائل القابلة لالشتعالا : 3الفئة  -
لمواد الصلبة القابلة لالشتعال، المواد القابلة لالحتراق الذاتي، المواد التي تصدر غازات قابلة ا :4الفئة  -

 لالشتعال لدى تماسها مع الماء
 لمواد المؤآسدة والمؤآسدات العضويةا : 5الفئة  -
 لمواد السامة والملوثةا : 6لفئة ا -
 لمواد المشعةا :7الفئة  -
 لمواد المسببة للتآآلا :8الفئة  -
 لمواد والخطرة المختلفةا :9الفئة  -

 

 البضائع المحملة 25-5-ت
 

 .البضائع الموضوعة على سفينة الممرات المائية الداخلية وترسل عبر الممرات المائية الداخلية
 

وينطبق الشيء نفسه على . ممرات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى يعد تحميال بعد تفريغنقل الحموالت من سفينة ال
 .تغييرات  الساحبات الدافعات أو الساحبات

 

 البضائع المفرغة 26-5-ت
 

 .البضائع المفرغة من سفينة الممرات المائية الداخلية بعد نقلها في الممرات المائية الداخلية
 

وينطبق الشيء نفسه .  رات المائية الداخلية إلى سفينة أخرى يعد تفريغا قبل إعادة التحميلنقل الحموالت من سفينة المم
 .على تغييرات  الساحبات الدافعات أو الساحبات

 



 النقل بالممرات المائية الداخلية . ت
 

- 93 - 

 وصلة البضائع والممرات المائية الداخلية 27-5-ت
 

 .آان خط الرحلة المتبعالجمع بين مكان تحميل البضائع المنقولة في الممرات المائية الداخلية ومكان تفريغها مهما 
 

 . يوروستات–تحدد األماآن باستخدام نظم التصنيف الدولية من مثل مصطلحات الوحدات اإلقليمية لإلحصاء 
 

 مكان التحميل 28-5-ت
 

المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان حيث حملت البضائع في سفينة شحن للممرات المائية الداخلية أو حيث غيرت 
 .احباتساحبات الدفع والس

 

 تمكان التفريغ 29-5-ت
 

المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان حيث أفرغت البضائع من سفينة شحن للممرات المائية الداخلية أو حيث غيرت 
 .ساحبات الدفع والساحبات

 

 الصعود/ إقليم التحميل / دولة  30-5-ت
 

 .فينةدولة أو إقليم الموانئ حيث تحمل البضائع المنقولة أو يصعد الرآاب إلى الس
 

 النزول/ إقليم التفريغ / دولة  31-5-ت
 

 .دولة أو إقليم الموانئ حيث تفرغ البضائع المنقولة أو ينزل الرآاب من السفينة
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 استهالك الطاقة 6-ت

 استهالك الطاقة في الممرات المائية الداخلية 01-6-ت
 

 استهالك الطاقة النهائي لسفن الممرات المائية الداخلية
 

 .ائي لسفن الممرات النهائية الداخلية الفارغةيشمل هذا استهالك الطاقة النه
 

 طن من معادل النفط 02-6-ت
 

 TJ 0.041868=  آم معادل النفط 1: وحدة قياس استهالك الطاقة
 

 : هي آما يلي1991عوامل التحويل التي تتبناها الوآالة الدولية للطاقة لعام 
 
 1.079  غازولين المحرآات -
 1.035  الديزل/زيت الغاز -
 0.960  قود الثقيلزيت الو -
 1.130  غاز النفط المسال -
 0.917  الغاز الطبيعي  -

 
 TWh = 0.086 Mtoe 1: عامل التحويل الذي تستخدمه الوآالة الدولية للطاقة للكهرباء هو

 

 الجول 03-6-ت
 

 :وحدة قياس استهالك الطاقة
10 = تراجول 1

12
J = 2.78 x 10

5
 آيلواط

 .TOE 23.88459 = تراجول 1
 

 )البنزين أو البترول(محرآات غازولين ال 04-6-ت
 

 .زيت هيدروآربوني خفيف لالستخدام في محرآات االحتراق الداخلي عدا المحرآات في الطائرات
 

يمكن .  مئوية ويستخدم آوقود لمحرآات اإلشعال بالومض215 مئوية و 35يقطر غازولين المحرآات بين درجتي حرارة 
سدات ومعززات االوآتين بما فيها مرآبات الرصاص من مثل رصاص  أن يشمل غازولين المحرآات المضافات والمؤآ

 .تيرايثيل ورصاص تيراميثيل
 .TJ/1 000t 44.8 :القيمة الحرارية

 

 )زيت الوقود ناتج التقطير( زيت الديزل /زيت الغاز 05-6-ت
 

 .الزيت الذي يحصل عليه من المقتطع البترولي من التقطير الجوي للنفط الخام
 

-vacuum reديزل زيوتا غازية ثقيلة يحصل عليها بإعادة تقطير بقايا من التقطير الجوي الفراغي  زيت ال/يشمل الغاز
distillation  .في المائة في 65 مئوية بأقل من 300 مئوية و 200زيت الديزل بين درجة حرارة /يقطر زيت الغاز 

نقطة الوميض .   مئوية350ر في درجة حرارة  في المائة أو أآث80 مئوية بما فيها الخسائر و250الحجم بدرجة حرارة 
الزيوت الثقيلة التي يحصل عليها من المزج تصنف سوية مع  . 0.81 مئوية دائما وآثافته أعلى من 50هي فوق درجة 

 . مئوية40 في درجة حرارة  cST 25زيوت الغاز بشرط أن لزوجتها الحرآية ال تتجاوز 
 

 .TJ/1 000 t 43.3: القيمة الحرارية
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  حوادث الممرات المائية الداخلية 7- ت

 الحادث 01-7-ت
 

 .حادث مفاجئ غير مرغوب أو غير مقصود أو سلسلة من تلك الحوادث التي لها عواقب مؤذية
 

 حادث في الممرات المائية الداخلية 02-7-ت
 

 حادث في الممرات المائية الداخلية هو حدث خارجي نوعي ممكن التحديد وغير متوقع وغير مألوف وغير مقصود بسبب
أو متصل ب تشغيل سفينة في الممرات المائية الداخلية يؤدي إلى حادث خطير في الممرات المائية الداخلية أو حادث يقع 

 .في وقت معين ومكان معين بدون سبب واضح ولكن له تأثيرا آبيرا
 

 من يو آي سي في ولهذا السبب إن آال. اة حيث أنها تشكل فعًال متعّمدًاتثنبحسب التعريف إن حوادث اإلنتحار مس
وبسبب أهمية  .إحصائياته للحوادث الواقعة على السّكة الحديد وإحصائيات حوادث الطرق الدولية  التأخذها بالحسبان

 .األعمال اإلرهابية واألعمال اإلجرامية مستثناة من هذا.  اإلنتحار يجب أن يتم جمعها بصورة منفصلةحوادثإحصائيات 
 

 حادث اإلصابة 03-7-ت
 

 .فينة ممرات مائية داخلية واحدة في األقل تتحرك في ممر مائي داخلي ويؤدي إلى إصابة شخص أو مقتلهأي حادث لس
 

غير أنه إذا سبب انتحار أو . االنتحار أو محاولة االنتحار ليس حادثا بل عمال متعمدا إلصابة المرء نفسه إصابة مميتة
 .خلي فإن الحادث يعد حادث إصابةي دا\محاولة انتحار إصابة لشخص آخر في سفينة في ممر ما

 
 .ستثنى األعمال اإلرهابية. يستثني حادث اإلصابة الحوادث التي ال تسبب سوى أضرار مادية

 

 الحادث المميت 04-7-ت
 

 .أي حادث إصابة ناتج عن مقتل شخص
 

 حادث غير مميت 05-7-ت
 

 أي حادث إصابة غير الحادث المميت
 

 شخص قتيل 06-7-ت
 

 . يوما نتيجة حادث إصابة، باستثناء عمليات االنتحار30أي شخص يقتل فورا أو يموت في غضون 
 

يستثنى الشخص القتيل إذا أعلنت السلطة المختصة أن سبب الموت هو االنتحار أي عمل متعمد إللحاق إصابة بالنفس تؤدي 
 .إلى الموت

 
قد المقارنات على أساس تحديد بالنسبة للدول التي ال تطبق قاعدة فترة الثالثين نوما تقدر معامالت التحويل بحيث يمكن ع

 .الثالثين يوما
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  شخص مصاب 07-7-ت
 

أي شخص لم يقتل نتيجة حادث إصابة مباشرة أو ال يموت في غضون ثالثين يوما غير أنه يصاب ويحتاج عادة إلى 
 .الرعاية الطبية، باستثناء محاوالت االنتحار

 
 .لكدمات يسجلون عادة بوصفهم مصابوناألشخاص الذين تلحق بهم جروح أبسط من مثل الجروح البسيطة وا

 
يستثنى الشخص المصاب إذا أعلنت السلطة المختصة أن سبب اإلصابة محاولة انتحار الشخص أي عمل متعمد إليذاء نفسه 

 .يؤدي إلى إصابة وليس إلى الموت
 

 اإلصابة الخطيرة 08-7-ت
 

 . سبعة أيام من تاريخ اإلصابة ساعة تبدأ خالل72أية إصابة تقع لشخص تؤدي إلى جعله غير مؤهل أآثر من 
 

 الشخص المصاب إصابة خطيرة 09-7-ت
 

 . ساعة24أي شخص مصاب يدخل المستشفى فترة تزيد عن 
 

 الشخص المصاب إصابة بسيطة 10-7-ت
 

 .أي شخص مصاب باستثناء األشخاص الذين يقتلون أو يصابون إصابة خطيرة
 

 .ال يسجلون بوصفهم مصابوناألشخاص المصابون بجروح أبسط من مثل الجروح البسيطة والكدمات 
 

  حادث خطير في الممر المائي الداخلي 11-7-ت
 

 :حادث يؤدي إلى أي من الحاالت التالية
 
 وفاة شخص أو إصابته إصابة خطيرة بسبب تشغيل سفينة ممرات مائية داخلية أو .1
 فقد شخص من سفينة الممرات المائية الداخلية بسبب تشغيل سفينة ممرات مائية داخلية، أو .2
 أو سفينة ممرات مائية داخلية أو افتراض فقدها أو إخالؤها، أوفقد  .3
 أضرار مادية تلحق بسفينة الممرات المائية الداخلية، أو .4
 جنوح سفينة ممرات مائية داخلية أو اشتراك سفينة ممرات مائية داخلية في اصطدام، أو .5
 أضرار مادية يسببها تشغيل سفينة ممرات مائية داخلية ، أو .6
 البيئة تحدثها األضرار في سفينة ممرات مائية داخلية أو سفن ممرات مائية داخلية تتسبب فيها عمليات أضرار تصيب .7

 سفينة أو سفن ممرات مائية داخلية
 

 حادث خطير للغاية 12-7-ت
 

 إصابة خطيرة للغاية في سفينة ممرات مائية داخلية تنطوي على الخسارة الكلية لسفينة الممرات المائية الداخلية أو فقد
 .الحياة أو التلوث الشديد
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   حادث خطير 13-7-ت
 :حادث ال يعد خطيرا جدا وينطوي على ما يلي

 
حريق، انفجار، االرتطام بالقاع، أضرار جوية شديدة، أضرار في الجليد، تشقق الهيكل أو الشك في حدوث عيب في  −

 :الهيكل، إلخ تؤدي إلى
ر صالحة للمالحة من مثل اختراق الهيكل تحت الماء، تعطل أضرار هيكلية تجعل سفينة الممرات المائية الداخلية غي −

 المحرآات، أضرار شديدة في أماآن اإلقامة، أو
 .التفكك الذي يتطلب سحب السفينة أو المساعدة من الضفة −
 أو/ ؛ و)بغض النظر عن الكمية(التلوث  −

 

 حادث الممر المائي الداخلي 14-7-ت
 

ة داخلية يعرض سفينة الممرات المائية الداخلية أو أي شخص للخطر أي واقعة أو حدث بسبب عمليات سفينة ممرات مائي
 .أو يؤدي إلى أضرار بسفينة الممرات المائية الداخلية أو هيكلها أو البيئة

 

 أسباب حادث الممر المائي الداخلي 15-7-ت
 

دث في الممرات أعمال أو إهمال أو أحداث أو ظروف قائمة أو مسبقة الوجود أو خليط منه تؤدي إلى حادث خطير أو حا
 .المائية الداخلية

 

 ضوء النهار 16-7-ت
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
 

 الظلمة 17-7-ت
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
 

 )أو مجهول(الشفق  18-7-ت
 

 .آما يذآر تقرير الشرطة أو السلطات األخرى
 

 .يث ال توجد معلومات عن أحوال الضوءفئة تشمل الحاالت حيث تكون ظروف ضوء النهار رديئة للغاية أو ح
 
 



 النقل باألنابيب . ث 
 

- 98 - 

 النقل باألنابيب ) ث
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 البنى التحتية 1-  ث

 أنابيب النفط والغاز 01-1-ث

 
شبكة أنابيب مغلقة مع مضخات  وصمامات وأجهزة سيطرة لنقل السوائل، أو الغازات أو المواد الصلبة المجزأة على نحو 

 .دقيق بالضخ أو الضغط
 

أو تلك الوحدات التي لم " النائمة"وتستثنى الخاليا . ترة المرجعية هي التي يجب حسابهاالوحدات التي تنفذ فعليًا نشطا أثناء ف
 .تشرع بعد بنشاطها

 

 مرافق األنابيب 02-1-ث
 

األنابيب الجديدة والقائمة، حقوق الطريق، وأي معدات، مرفق أو بنايات في نقل الغاز، السوائل الخطرة أو ثاني أآسيد 
 .اء عملية النقلالكربون أو في معالجة الغاز أثن

 

 شبكة األنابيب 03-1-ث
 

 .آل األنابيب في منطقة معينة
 

 .تشمل خطوط أنابيب األراضي الوطنية خطوط األنابيب قي قاع  البحر للدولة
 

 خطوط أنابيب النفط 04-1-ث
 

امات آل أجزء مرفق خطوط األنابيب التي يمر خاللها النفط أو المنتجات النفطية بما فيها بدون تقييد خط األنابيب، الصم
والملحقات األخرى بخط األنابيب المربوطة باألنابيب ووحدات الضخ والمجمعات المصنوعة المرتبطة بوحدات الضخ 

 .والقياس ومحطات التوصيل والمجمعات المصنوعة فيها والصهاريج
 

 خط أنابيب الغاز 05-1-ث
 

تصاالت، والمقاييس لنقل الغز آل أجزء خطوط األنابيب آاملة مع معدات من مثل الصمامات ،محطات الضغط، نظم اال
أو الغاز اإلضافي من نقطة إلى أخرى، عادة من نقطة في الحقل المنتج أو محطة المعالجة إلى خطوط األنابيب /الطبيعي و

 .أو إلى نقطة االستغالل
 

 أنواع خطوط أنابيب النفط والغاز 06-1-ث
 

 :وهذه الفئات هي التالية. منهايمكن تصنيف خطوط األنابيب عموما إلى ثالث فئات حسب الهدف الرئيسي 
 
 خطوط أنابيب الجمع .1

مجموعة من خطوط األنابيب المترابطة األصغر التي تشكل شبكات هدفها الرئيسي نقل النفط الخام أو الغاز الطبيعي من 
 .عدة آبار قريبة إلى مصنع المعالجة

 
آما تعد خطوط األنابيب في .  أقطار صغيرةفي هذه المجموعة خطوط األنابيب عادة قصيرة طولها نحو مائتي متر وذات

 .قاع الحر لجمع المنتجات من منصات اإلنتاج من المياه العميقة نظم جمع
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 خطوط أنابيب النقل .2
. األنابيب الطويلة بخاصة ذات األقطار الواسعة التي تنقل النفط، الغاز، المنتجات النفطية بين المدن والدول وحتى القارات

لنقل هذه عدة محطات ضغط في خطوط الغاز أو محطات ضخ لخطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات وتشمل شبكات ا
 .المتعددة

 
الخطوط الفرعية التي تلبي متطلبات خطوط أنابيب النقل مشمولة عالوة على خطوط األنابيب بين المنصات البرية 

 آيلومتر أو التي يقل قطرها عن 50ع طولها أقل من وتستثنى خطوط األنابيب التي يبلغ مجمو.  ومنصات الحفر في البحر
 سنتمترا وخطوط األنابيب المستخدمة لألغراض العسكرية أو التي تقع بكاملها ضمن حدود موقع التشغيل الصناعي 15

 50وتشمل خطوط األنابيب الدولية التي يبلغ مجموع طولها ). الواقعة فقط في البحر(فضال عن خطوط األنابيب البحرية 
خطوط األنابيب المكونة من .   آيلومتر50آيلومتر أو أآثر حتى إذا آان طول القسم في الدولة مقدمة التقرير أقل من 

 ).أو أآثر(أنبوبين متوازيين تحسب مرتين 
 
 خطوط أنابيب التوزيع .3

 .ائيتتألف من عدة خطوط أنابيب مترابطة ذات أقطار صغيرة مستخدمة لنقل المنتجات إلى المستهلك النه
 

تشمل في هذه المجموعة أنابيب التغذية لتوزيع الغاز إلى المساآن والمنشئات أو خطوط األنابيب في المحطات الطرفية 
 .لتوزيع المنتجات النهائية إلى الصهاريج ومرافق الخزن
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 )1-أنظر ث ( معدات النقل 2-  ث
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 الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف 3-  ث

 المشروع 01-3-ث
 

وع األصغر من الوحدات المؤسسية تضم على نحو مباشر أو غير مباشر وتسيطر على آل وحدة مؤسسية أو المجم
 .الوظائف الضرورية لتنفيذ نشاطاتها اإلنتاجية

 
غير أنه يمكن أن يكون متباين العناصر  فيما يخص نشاطه . متطلبات المشروع هي أن تكون له ملكية واحدة أو سيطرة

 .االقتصادي عالوة على موقعه
 

 ع النقل باألنابيبمشرو 02-3-ث
 

مشروع مؤسس للتنفيذ في مكان واحد أو أآثر نشاطات لتزويد خدمات النقل خالل خطوط األنابيب النفطية أو الغازية 
 .ويكون نشاطه الرئيسي وفقا للقيمة المضادة هو نقل البضائع عبر خطوط أنابيب النفط أو الغاز

 
 :من حيث تصنيفات النشاط -
- ISIC/Rev.45: 4930 -النقل عن طريق خطوط األنابيب  
- NACE/Rev. 26: 49.50 –النقل عبر خطوط األنابيب  
 

 مشروع النقل العام بخطوط األنابيب 03-3-ث
 

 .مشروع نقل بخط أنابيب تمتلكه على نحو رئيس الدولة أو السلطات العامة ومنشئاتها
 

 التوظيف 04-3-ث
 

باألنابيب واألشخاص العاملين خارج المشروع غير أنهم معدل عدد األشخاص العاملين أثناء فترة معينة في مشروع نقل 
 .ينتمون إليه وتسلمون رواتبهم منه مباشرة

 

 المبيعات 05-3-ث
 

ويتطابق هذا المبلغ مع مبيعات السوق . المبلغ الكلي الذي يصدر مشروع النقل باألنابيب فواتير به أثناء الفترة قيد البحث
وتشمل المبيعات آل الرسوم والضرائب على البضائع والخدمات التي . الثةمن البضائع أو الخدمات المجهزة إلى أطراف ث

آما يشمل آل المبالغ األخرى التي . يصدر المشروع فواتيرها باستثناء ضريبة القيمة المضافة من الوحدة إزاء الزبائن
لغ المخصومة ولكن ليس ويجب خصم التخفيضات في األسعار والمبالغ المعادة والمبا. يتقاضاها المشروع من الزبائن

 .التخفيضات في األسعار
 

 .آما تستثنى إعانات التشغيل المستلمة من السلطات العامة. ال تشمل المبيعات بيع األصول الثابتة
 

                                                
5 ISIC Rev.4 –  ،إآس200التصنيف الصناعي القياسي الدولي  لكّل النشاطات اإلقتصادية، األوراق اإلحصائية، األمم المّتحدة  

6 NACE/Rev.2 –المجلة الدورية الرسمية  رقم االتحاد األوربي التصنيف اإلحصائي للنشاطات اإلقتصادية في ، N° L 393/1  ،302006آانون األول / ديسمبر 
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 اإلنفاق االستثماري على البنى التحتية 06-3-ث
 
 

 .ذلك التجديد وأعمال التصليح الواسعةاإلنفاق على تشييد البنى التحتية الجديدة أو توسيع البنى التحتية القائمة، بما في 
 

 .الضخ والضغطمرافق إلنفاق على يشمل ا
 

 اإلنفاق على صيانة البنى التحتية 07-3-ث
 

 .اإلنفاق لإلبقاء على البنى التحتية في حالة صالحة للعمل
 

 .يشمل اإلنفاق على مرافق الضخ والضغط
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  )5-أنظر ث(حرآة المرور  4-ث
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  قياس النقل 5- ث

 النقل باألنابيب 01-5-ث
 

 .أية حرآة للنفط الخام أو المنتجات النفطية المصفاة في شبكة خطوط أنابيب معينة
 

 النقل الوطني في خط أنابيب النفط 02-5-ث
 

واقعين في الدولة نفسها أو ) مكان الضخ في األنابيب ومكان الضخ إلى خارج األنابيب(خط أنابيب نقل النفط  بين مكانين 
 .د يتضمن ذلك النقل عبر دولة ثانيةوق. في جزء من قاع البحر مخصص للدولة

 

 النقل الوطني في خط أنابيب الغاز 03-5-ث
 

واقعين في الدولة نفسها أو في جزء من ) مرافق الضغط األولية ومرافق إزالة الضغط(خط أنابيب نقل الغاز بين مكانين 
 .وقد يتضمن ذلك النقل عبر دولة ثانية. قاع البحر مخصص للدولة

 

 نابيب النفطالنقل الدولي في خط أ 04-5-ث
 

واقعين في دولتين مختلفتين ) مكان الضخ في األنابيب ومكان الضخ إلى خارج األنابيب(خط أنابيب نقل النفط  بين مكانين 
 .وقد يتضمن ذلك النقل عبر دولة واحدة أو أآثر. أو في تلك األجزاء من قاع البحر المخصصة لهما

 

 النقل الدولي في خط أنابيب الغاز 05-5-ث
 

واقعين في دولتين مختلفتين أو في تلك ) مرافق الضغط األولية ومرافق إزالة الضغط( نقل الغاز بين مكانين خط أنابيب
 .وقد يتضمن ذلك النقل عبر دولة واحدة أو أآثر.  األجزاء من قاع البحر المخصصة لهما

 

 سعة النقل لخط األنابيب 06-5-ث
 

 .ريكها أثناؤ فترة معينةالحد األعلى من األطنان التي يتممكن خط األنابيب من تح
 

في حالة خطوط األنابيب متعددة المنتجات فإن معد آثافة المنتجات أو آثافة المنتج المنقول على نحو رئيسي عبر خط 
 . باألطنان– التي تقاس عادة بالبرًاميل أو باألمتار المكعبة لكل فترة معينة –األنابيب يستخدم لتحويل السعة 

 

 وط األنابيبالبضائع المنقولة بخط 07-5-ث
 

 . بنقل عبر خطوط األنابيب9 أو منتج بتروآيماوي مصفى8، نفط خام 7أي غاز، طبيعي أو مصنع، مسال أو في حالة غازية

                                                
7 SITC/Rev. 4,  2006، األمم المّتحدة، 4. التنقيح /  34. التصنيف التجاري القياسي الدولي، األوراق اإلحصائية، السلسلة إم، الرقم. 34القسم. 
8SITC/Rev. 4,. 333 2006، األمم المّتحدة، 4. التنقيح /  34. حصائية، السلسلة إم، الرقمالتصنيف التجاري القياسي الدولي، األوراق اإل. 34القسم 333:  الفئة  
9 SITC/Rev. 4, 333 2006، األمم المّتحدة، 4. التنقيح /  34. التصنيف التجاري القياسي الدولي، األوراق اإلحصائية، السلسلة إم، الرقم. 34القسم 333:  الفئة  
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 النفط الخام 08-5-ث
 

مزيج من الهيدروآربونات يوجد في المرحلة السائلة في مكامن طبيعة في باطن األرض ويبقى سائال في ضغط جوي بعد 
 .عزل على السطحالمرور خالل مرافق ال

 

 المنتجات النفطية المصفاة 09-5-ث
 

،غاز ) 2بما فيها زيت الوقود رقم (تشمل المنتجات النفطية المصفاة وبدون تقييد الغازولين، الكيروسين، المنتجات المصفاة 
 .النفط المسال، اإلسفلت، زيوت التشحيم، وقود الديزل، وأنواع الوقود المتبقية

 

 الغاز الطبيعي المسال 10-5-ث
 
لف الغاز الطبيعي بخاصة من الميثانين على نحو طبيعي في رواسب في باطن األرض مصحوبا بالنفط الخام أو الغاز يتأ

ولتسهيل نقل الغاز الطبيعي يمكن تحويله إلى الحالة السائلة بتقليل درجة حرارته ). غاز المناجم(المستخرج من مناجم الفحم 
 . غازا طبيعيا مسيالثم يصبح.  مئوية تحت الضغط الجوي160-إلى 

 
 . طن   لكل متر مكعب حسب ترآيبته0.47 و 0.44آثافة الغاز الطبيعي المسال بين 

 

 غاز النفط السائل 11-5-ث
 

 .يتألف من البروبين والبوتين ويشتق عادة من الغاز الطبيعي
 

 غاز النفط السائل بالتهذيب في المناطق التي ال يوجد فيها غاز طبيعي ويكون استهالك الغازولين منخفضا تحول النفثا إلى
 .catalytic reformingالمحفز 

 

  آيلومتر باألنابيب–طن  12-5-ث
 

 .وحدة قياس النقل التي تمثل نقل طن واحد من البضائع باألنابيب مسافة آيلومتر واحد
 

 .المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع فعال
 

 )ير البضائع الترانزيت باألنابيب على نحو آاملغ(البضائع التي غادرت الدولة باألنابيب  13-5-ث
 

البضائع المحملة في خطوط األنابيب بالضخ أو الضغط في دولة واحدة أو في ذلك الجزء من قاع البحر المخصصة لها 
 .وتترك الدولة باألنابيب وتسلم في دولة أخرى

 

 )ابيب على نحو آاملغير البضائع الترانزيت باألن(البضائع التي دخلت الدولة باألنابيب  14-5-ث
 

البضائع المحملة في خطوط األنابيب بالضخ أو الضغط في دولة أخرى أو في ذلك الجزء من قاع البحر المخصصة لها 
 .ودخلت الدولة باألنابيب وسلمت  هناك
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  نقل العبور باألنابيب 15-5-ث
 

 مختلفة عن نقطة الدخول بعد أن نقلت البضائع التي دخلت الدولة في خطوط األنابيب وغادرت الدولة باألنابيب في نقطة
 .عبر الدولة باألنابيب فقط

 
أو غادرت الدولة بالسفن قبل التحميل بالضخ أو الضغط أو بعد التسليم من خط أنابيب عند /تشمل البضائع التي دخلت و

 .الحدود
 

 وصلة نقل البضائع باألنابيب 16-5-ث
 

 .تسليم للبضائع المنقولة باألنابيب مهما آان خط الرحلة المتبعالجمع بين مكان التحميل بالضخ أو الضغط وبين مكان ال
 

تحدد األماآن باستخدام نظم التصنيف الدولية من مثل مصطلحات الوحدات اإلقليمية لإلحصائيات التي تستخدمها 
 .يوروستات

 

 موقع محطة الضخ األولي أو الضغط 17-5-ث
 

 .أوال البضائع أو التي ضغطت في خط األنابيبالمكان الذي يؤخذ في االعتبار هو المكان الذي ضخت فيه 
 

 مكان ضخ الغاز من األنبوب أو تسليمه 18-5-ث
 

 .المكان الذي يؤخذ في االعتبار هو مكان ضخ البضائع أو تسليمها من األنبوب
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  استهالك الطاقة 6- ث

 الطاقة المستهلكة لحرآة المنتجات في خطوط أنابيب النفط 01-6-ث
 

 .خّط األنابيبواسطة نتجات بالطاقة النهائية المستهلكة لحرآة الم
 

 طن من معادل النفط 02-6-ث
 

 ROE = 0.041868 TJ 1: وحدة قياس استهالك الطاقة
 

 :عوامل تحويل طن متري من المنتجات النفطية إلى وحدة طن من معادل النفط آما تبنتها الوآالة الدولة للطاقة
 1.070  غازولين المحرآات  -
 1.035  زيت الديزل/زيت الغاز -
 0.960  ز الوقود الثقيلغا -
 1.130  غاز النفط السائل -
 0.917  الغاز الطبيعي -
 

 TWh = 0.086 = 0.086 Mtoe 1: عامل التحويل الذي تستخدمه الوآالة الدولية للطاقة هو
 

 الجول 03-6-ث
 

 :وحدة قياس استهاللك الطاقة
10 = تراجول 1

12
J = 2.78 x 10

5
 آيلواط

 .TOE 23.88459 = تراجول 1
 

 )البنزين(ن المحرآات غازولي 04-6-ث
 

 .زيت هيدروآربوني خفيف لالستخدام في محرآات االحتراق الداخلي باستثناء المحرآات في الطائرات
 
 مئوية ويستخدم وقودا للمحرآات المستندة 215 مئوية ودرجة حرارة 35يقطر غازولين المحرآات بين درجة حرارة  

محرآات مضافات ومؤآسدات ومعززات األوآتين بما فيها مرآبات يمكن أن يشمل غازولين ال. على اإلشعال بالشرر
 .الرصاص من مثل رصاص  تيترايثيل و رصاص تيتراميثيل

 
 .TJ/1 000 t 44.8: القيمة الحرارية

 

 )زيت الوقود ناتج التقطير( زيت الديزل /زيت الغاز 05-6-ث
 

 .خامالزيت الذي يحصل عليه من المقتطع البترولي من التقطير الجوي للنفط ال
 

-vacuum reزيت الديزل زيوتا غازية ثقيلة يحصل عليها بإعادة تقطير بقايا من التقطير الجوي الفراغي  /يشمل الغاز
distillation  .في المائة في 65 مئوية بأقل من 300 مئوية و 200زيت الديزل بين درجة حرارة /يقطر زيت الغاز 

نقطة الوميض .   مئوية350 في المائة أو أآثر في درجة حرارة 80ئر و مئوية بما فيها الخسا250الحجم بدرجة حرارة 
الزيوت الثقيلة التي يحصل عليها من المزج تصنف سوية مع  . 0.81 مئوية دائما وآثافته أعلى من 50هي فوق درجة 

 . مئوية40 في درجة حرارة  cST 25زيوت الغاز بشرط أن لزوجتها الحرآية ال تتجاوز 
 

 .TJ/1 000 t 43.3: ريةالقيمة الحرا
 



 النقل باألنابيب . ث 
 

- 109 - 

  الغازات النفطية المسيلة 06-6-ث
 

 .هايدروآربونات خفيفة من سلسلة البارافين مشتقة فقط من تقطير النفط الخام
 

ويمكن تحويلهما إلى سوائل تحت . تضم الغازات النفطية المسيلة البوربين والبوتين أو مزيج من هذين الهيدروآرونين
 مئوية يكون لهما ضغط بخار نسبي 38وفي الحالة السائلة وفي درجة حرارة ).  وحدة ضغط جوي10-5(ضغط منخفض 

 .0.58 و 0.50يتراوح وزنهما النوعي بين .  بار5ز24أقل من أو معادل إلى 
 

 )إل إن جي(الغاز طبيعي  المسيل 07-6-ث
 

 تحت األرضية، المصاحبة الغاز الطبيعي يتكون بشكل رئيسي من غاز الميثان الذي يتكون طبيعيًا في المخزونات المعدنية
لتسهيل نقل الغاز الطبيعي، قد يتم تحّويله إلى الشكل ). غاز مناجم الفحم(بالنفط الخاّم أو الغاز المستعاد من مناجم الفحم 

 ).إل إن جي(فيصبح عندئذ غاز طبيعي مسيل. درجة مئوية تحت الضغط الجّوي° 160-السائل بخفض درجة حرارته إلى 
 

 . طّن لكّل متر مكّعب، إعتمادًا على ترآيبه0.47 و0.44ز طبيعي  المسيل إل إن جي هي بين إّن آثافة الغا
 

 سوائل الغاز الطبيعي 08-6-ث
 

تتباين خصائصها وتتراوح بين . هيدروآربونات سائلة أو مسيلة تنتج في عملية صنع وتنقية وتثبيت الغاز الطبيعي
تقطر سوائل الغاز الطبيعي مع النفط الخام في المصافي وتمزج . قيلةخصائص االيثين والبوتين والبروبين إلى الغازات الث

 .مع منتجات النفط المصفاة أو تستخدم مباشرة حسب خصائصها
 

 الطاقة الكهربائية 09-6-ث
 

الطاقة التي تنتجها المحطات الهيدروآهربائية والحرارية الجوفية والنووية والحرارية التقليدية باستثناء الطاقة التي تنتجها 
 .)TJ/GWh 3.6(حطات الضخ وتقاس بالقيمة الحرارية للكهرباء م
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 البنى التحتية 1-ج

 المنطقة الساحلية البحرية 01-1-ج
 

وتحدد من . المنطقة الساحلية البحرية تعرف عادة بأنها امتداد مالمس من الخط الساحلي مع جزر على مبعدة من الشاطئ
 على طول الخط الساحلي أو من حيث خط العرض وخط الطول لمجموعة واحدة أو حيث مدى واحد أو أآثر من الموانئ
 .أآثر من أطراف المنطقة الساحلية

 
وبالنسبة لبعض الدول يمكن اعتبار امتدادين منفصلين للخط الساحلي منطقة ساحلية بحرية . يمكن تضمين ضفاف األنهار

 .ي والهادي للمكسيكواحدة آنا على سبيل المثال الخطين الساحليين األطلس
 

 الميناء 02-1-ج
 

مكان يضم مرافق للسفن التجارية للرسو وتحميل الحموالت وتفريغها أو نزول أو صعود الرآاب إلى السفن ومنها، عادة 
 .إلى الرصيف مباشرة

 

 الميناء اإلحصائي 03-1-ج
 

طيع تسجيل حرآات السفن يتألف الميناء اإلحصائي من ميناء واحد أو أآثر وتسيطر عليه عادة سلطة ميناء واحدة ويست
 .والحموالت

 

 الميناء الرئيسي 04-1-ج
 

 ميناء تخدمه عمليات الشحن المجدولة للبحار العميقة وعمليات الشحن المجدولة القصيرة
 

 المنظمة الدولية للمقايسة رمز UN/LOCODE 05-1-ج
 

ولية للمقايسة رمز مؤلف من خمسة حروف حيث يرمز الحرفان األوالن إلى رموز الدول حسب مواصفة المنظمة الد
 من لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا في جنيف مع 16  بينما الحروف الثالثة الباقية مشتقة من التوصية 3166

 .الرموز التي زودتها يوروستات للموانئ غير المتضمنة حتى اآلن في نظام األمم المتحدة
 

  البحرية–الوصول إلى الموانئ  06-1-ج
 

 :بالخصائص التاليةيحدد الوصول إلى الميناء 
 
  باألمتار–الطول األقصى للسفينة التي يمكنها أن ترسو  في الميناء  )أ
  باألمتار–الحد األقصى لغاطس السفينة التي يمكنها أن ترسو في الميناء  )ب
  باألمتار–عرض وعمق منطقة االقتراب من الميناء فوق المياه المنخفضة  )ت
 ميناء فوق انخفاض منسوب المياهعرض وعمق قناة الدخول إلى ال )ث
 نافذة المد في الساعات التي يمكن للسفن ذات الغاطس األقصى دخول الميناء ومغادرته خاللها )ج
 )تعكس الجسور( باألمتار –قيود االرتفاع فوق ذروة المد  )ح
 . باألمتار–نطاق المد  )خ
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  مرافق منطقة الميناء الجانبية 07-1-ج
 

  بالمتر المربع–منطقة الميناء الكلية  )أ
  بالمتر المربع–مناطق خزن النفط الخام والمنتجات النفطية  )ب
  بالمتر المربع–المناطق األخرى لخزن المواد السائبة ومناطق الرصف  )ت
 TEU باألمتار المربعة و–مناطق رصف الحاويات  )ث
  باألمتار المربعة–مناطق أخرى  )ج
  باألمتار-الطرق  )ح
  باألمتار–ديد خط السكة الح )خ
 . عدد السفن التي ترسو في آل محطة–محطات المسافرين  )د
 

وتشمل السكة . تشمل منطقة خزن المواد السائبة والرصف مرافق المواد السائبة الجافة، الخشب، المواد شبه السائبة ، إلخ
 .الحديد الخطوط الجانبية

 

 مناطق الخزن في الميناء 08-1-ج
 

 .االتفاع باألمتار للمناطق المغطاة. خزن حسب نوع المرافقالمنطقة باألمتار المربعة لل
 

 مفتوحة وغير مسورة على نحو محكم )أ
 مفتوحة ومسورة على نحو محكم )ب
 مغطاة إال أنها غير مسورة )ت
 .مغطاة ومسورة )ث

 

 .أو نظم رصد/للمنطقة المسورة على نحو محكم سياج وجدران و
 

 أطوال رصيف الميناء حسب االستخدام 09-1-ج
 

 طول األرصفة الكلي باألمتار )أ
 طول األرصفة باألمتار المخصص حسب االستخدام )ب
 األرصفة المتعددة الخدمات -
 األرصفة المخصص -

  رو-مقصورة رو 1
 الحاويات 2
 الحموالت العامة األخرى 3
 المواد الجافة السائبة 4
 المواد السائلة السائبة 5
 الرآاب 6
 صيد األسماك 7
 أخرى -
 

  أرصفة الميناء حسب عمق الماءأطوال 10-1-ج
 

 .أطوال األرصفة باألمتار المتيسرة حسب عمق الماء للسفن الراسية لدى انخفاض منسوب المياه
 

 :نطاقات العمق الممكنة هي آما يلي
 

  أمتار4لحد  )أ
  أمتار6 أمتار ولحد 4أآثر من  )ب
  أمتار8 أمتار ولحد 6أآثر من  )ت
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 أمتار 10 أمتار ولحد 8أآثر من  )ث
  مترا 12  أمتار ولحد 10أآثر من  )ج
  مترا14 مترا ولحد 12أآثر من  )ح
  مترا14أآثر من  )خ

  رو-مرسى رو 11-1-ج
 

 رو المتحرآة األخرى عن - رو الرسو وتحميل وتفريغ العجالت ذات المحرك ووحدات رو-مكان يمكن عنده لسفينة رو
 .لعكس من السفن إلى الشاطئ والعكس باrampsطريق المنحدرات 

 

 رافعات الميناء حسب سعة الرفع 12-1-ج
 

 عدد الرافعات المتيسرة في الموانئ حسب سعة الرفع
 

 الفئات الممكنة
 

  أطنان أو أقل 10 )أ
  طن 20 أطنان ولحد 10أآثر من  )ب
  طن 40 طن ولحد 20أآثر من  )ت
 .ًا طن40أآثر من  )ث

 

 رافعات الميناء حسب النوع 13-1-ج
 

 لموانئ حسب النوععدد الرافعات المتوافرة في ا
 

 رافعات الحاويات المتحرآة )أ
 رافعات الحاويات األخرى )ب
 .الرافعات األخرى )ت

 

 مرافق تصليح الموانئ 14-1-ج
 

 مرافق تصلسح الموانئ حسب العدد والحج األقصى للسفن
 
 األرصفة الجافة )أ
 األرصفة الطافية )ب
 األرصفة المنحدرة )ت
 أرصفة تصليح السفن )ث

 

 وخدمات المالحة في الميناءوسائل مساعدة  15-1-ج

 في قنوات القتراب) في الموانئ ب) توافر أو عدم توافروسائل مساعدة وخدمات المالحة أ
 

 خدمات إرشاد السفن )أ
 األضواء ومنارات إرشاد السفن )ب
 الرادار وفنارات الراديو )ت
 نظام مالحة السفن ضمن الميناء وخدمات المالحة الساحلية حول الميناء )ث
  العدد–سفن السحب للمناورات في الميناء  )ج
  العدد–سفن المرافقة للناقالت  )ح
 مرافق الخزن )خ
 .خدمات الرسو )د
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 وصالت الميناء والمالحة البحرية القصيرة 16-1-ج
 

 توافر المالحة البحرية القصيرة والتوافر والمسافة إلى الوصالت الداخلية من المدخل األقرب للميناء بالكيلومترات
 
 لنقل البحري القصيرا )أ
 نهاية خط السكة الحديد للرآاب )ب
 نهاية خط السكة الحديد للشحن )ت
 الوصول إلى الطريق السريع )ث
 االرتباطات بالممرات المائية الداخلية )ج
 .المطار )ح
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  معدات النقل 2- ج

 السفن أ-2-ج

 السفينة البحرية 01-أ-2-ج
 .هيكل بحري طاف مع هيكل إزاحة واحد أو أآثر

 
، السفن العالية السرعة، منصات النفط، السفن الخفيفة والسفن hovercraft، الحوامة hydrofoilئرة المائية تشمل الطا

وتستثنى السفن التي تبحر فقط في الممرات المالية الداخلية أو . آما تشمل السفن قيد التصليح. bargesالمسطحة البحرية 
 .و المناطق حيث تطبق تعليمات الموانئفي المياه ضمن المياه المحمية أو المجاورة لها أ

 سنة تشييد السفينة 02-أ-2-ج
 

 .سنة إآمال صنع السفينة
 

 سنة إعادة التأهيل أو التعديل األخير للسفينة 03-أ-2-ج
 

 .السنة التي أجريت فيها آخر عملية تعديل واسع أو إعادة التأهيل في هيكلها
 

 السفن المسطحة البحرية للحموالت الجافة 04-أ-2-ج
 

المسطحة، السفن الصندوقية الشكل، السفن المسطحة للحموالت الجافة المفتوحة السفن المسطحة تشمل هذه الفئة السفن 
 .للحموالت الجافة المغطاة والسفن المسطحة األخرى للحمالت الجافة

 

 السفينة 05-أ-2-ج
 

 سفينة اإلزاحة ذاتية الدفع سطحية اإلزاحة
 

، السفن القابلة للتشغيل hovercraft، الحوامة hydrofoilالسفن عالية السرعة مشمولة بينما تستثنى الطائرة المائية 
السفينة البحرية تبحر في البحر فعال أي خارج الحدود التي تطبق ضمنها تعليمات السالمة الفنية في .  المغمور والغواصات

 .الممرات المائية الداخلية والتي يجب أن تلبي عمليات السفينة خارجها تعليمات اإلبحار في البحار
 

 لسفينة التجاريةا 06-أ-2-ج
 

 .سفينة مصممة لنقل البضائع أو نقل الرآاب أو تجهز خصيصا لمهمة تجارية معينة
 

تقسم السفن التجارية إلى سفن لنقل . تستثنى سفن األسطول والسفن التي تستخدمها اإلدارة العامة والخدمات العامة
وتشمل سفن النشاطات المختلفة .  ة لمهمة معينةالحموالت وسفن نقل الرآاب وسفن النشاطات المختلفة خصوصا المجهز
المسح، والسفن المستخدمة في اإلنتاج والدعم في /سفن صيد األسماك ومعالجتها، سفن السح، سفن الحفر، سفن البحث

 .البحر
 

 المنسق مع التصنيف الدولي ألنواع) ICSR-COM(بينما تحدد األنواع النوعية التالية على أساس تصنيف يوروستات 
 "السفن الصادر عن يونكتاد تعامل السفن المسطحة على نحو مستقل وال تشمل في تعريف السفينة التجارية

 
 السفينة التي تحمل السوائل السائبة .1

تشمل هذه الفئة ناقالت النفط، ناقالت المواد الكيميائية، ناقالت الغاز السائل، السفينة المسطحة الصهريج وسفن 
 :تقسيم ناقالت السوائل السائبة إلىيجب . الصهاريج األخرى

 ناقالت السوائل السائبة ذات الهيكل الواحد . أ
 .ناقالت السوائل السائبة ذات الهيكل المزدوج . ب
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 ناقلة السوائل الجافة .2
 .النفط/تشمل هذه الفئة ناقالت الحوالت السائبة

 
 السفينة الحاوية .3

 .يات الحاولسفينة مجهزة على نحو آامل بأقسام قابلة للحمل لنق
 

 الناقلة المتخصصة .4
 .سفينة مصممة خصيصا لنقل حموالت خاصة

 .تشمل هذه الفئة ناقلة العجالت، ناقلة الماشية، ناقلة الوقود، ناقلة الزوارق المسطحة   وناقالت المواد الكيميائية
 

 السفينة المسطحة العامة غير المتخصصة .5
 السفن المصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع

رو المسطحة األخرى، ناقلة عامة - رو، سفن رو-رو للرآاب، حاوية رو-ه الفئة السفينة المبردة، سفينة روتشمل هذ
 .الحموالت/الرآاب وحاوية النقل العامة/لنقل الحموالت

 :يجب تقسيم هذه الفئة إلى
واعد السفينة المسطحة عالية السرعة غير المتخصصة للحموالت التي تلبي المتطلبات الموضوعة في ق .) أ

 1.4.30  الفقرة IMO HSCالصحة والسالمة للمنظمة الدولية للمالحةد 
 .السفينة المسطحة العامة للحموالت غير المتخصصة األخرى .) ب

 
 السفينة المسطحة للحموالت الجافة .6

تشمل هذه الفئة السفن المسطحة السطحية، السفن المسطحة الصندوقية، السفن المسطحة المفتوحة لنقل الحموالت 
 .جافة، السفن المسطحة للحموالت الجافة المغطاة والسفن المسطحة األخرى لنقل الحموالت الجافةال

 
 سفن الرآاب .7

 . مسافر من دافعي األجرة سواءًا رست أو لم ترسو12مصّممة خصيصا لحمل أآثر من سفن 
 هذا الصنف يجب أن يقّسم إلى

متطلبات  المحددة في  قواعد الصحة والسالمة  سفينة نقل رآاب متخّصصة ذات السرعة العالية لتلبية ال . أ
 1.4.30للمنظمة الدولية للمالحة البحرية  آي إم أو إتش إس إس الفّقرة 

 سفن نقل  الرآاب األخرى . ب
سفينة مصّممة بطابق واحد أو أآثر بشكل محّدد لنقل المسافرين، وحيث أّنه ليس هناك حجرة إلسكان 

ال  فإن آّل المسافرين يتم إسكانهم في الحجرات حيث تكون الحجرات أو ) في حالة عدم الرسو(للمسافرين 
 ".عّبارة"مجّهزة، وتدعى هذه السفينة أحيانا باسم 

 . مستثناةRo Ro رو- الروسفن نقل مسافرين
 

 صيد األسماك .8
 .تشمل هذه الفئة سفن صيد األسماك وتصنيعها

 
 النشاطات البعيدة عن الشاطئ .9

 . السفن وسفن الدعم البعيدة عن الشاطئتشمل هذه الفئة الحفر ودفع
 

 سفن السحب .10
 .تشمل سفن السحب في الموانئ.  أو دفع السفن األخرى أو الهياآل الطافية األخرى/سفن مصممة لجر و

 
 أنواع مختلفة .11

 .المسح وسفنا أخرى/تشمل هذه الفئة سفن الحفر البحرية، سفن البحث
أنواع السفن المشمولة هي ناقالت  EC/96/64 البحرية رقم ألغراض تقديم التقارير حسب قرار اإلحصائيات

الناقالت المتخصصة، سفن الحموالت العامة غير  السوائل السائبة، ناقالت المواد الصلبة السائبة، سفن الحاويات،
 .المتخصصة وسفن الرآاب
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 رقم السفينة للمنظمة الدولية للمالحة 07-أ-2-ج
 

أعالم أخرى (يبقى الرقم بدون تغيير لدى نقل السفينة إلى علم آخر . رقم دائم مخصص لكل سفينة ألغراض التعريف
متبوعة بالرقم السباعي ) المنظمة البحرية الدولية (IMOيتكون رقم السفينة من الحروف الثالثة . ويثبت في شهادات السفينة

ي يخصص للسفن التجارية وهذا الرقم السباع. الحروف التي تخصصها سجل لويد إلى آل السفن عندما يطلب منها ذلك
 :   باستثناء السفن التالية 100GT ذات   البحرية المدفوعة

 
 السفن العاملة في صيد األسماك فقط -
 السفن بدون وسائل آلية للدفع -
 اليخوت -
 )SARمثال السفن المنار، سفن (السفن العاملة في تقديم خدمة خاصة  -
 hoppersالسفن المسطحة الصندوقية  -
 ، الحواماتالزوارق الزالقة -
 األرصفة العائمة المصنفة على نحو مشابه -
 السفن الحربية وسفن نقل الجنود -
 .السفن الخشبية -

 

 السفينة الجوالة 08-أ-2-ج
 

 .وتحتوي السفينة على مرافق التسلي. لكل المسافرين مقصورات. سفينة رآاب تستخدم لمنح الرآاب تجربة سياحية آاملة
 

وعالوة على . ا عبارات حتى إذا آان بعض المسافرين يعتبرون تلك الخدمة جولةتستثنى السفن التي تقوم بالخدمات بوصفه
تستثنى آذلك .ذلك تستثنى السفن التي تنقل الحموالت والقادرة على نقل عدد محدود للغاية من المسافرين مع مقصوراتهم 

 .السفن التي تستخدم للجوالت اليومية
 

 )دولة العلم(جنسية تسجيل السفينة البحرية  09-أ-2-ج
 

 .أو األراضي التي تخول تسجيل سفينة بحرية/الدولة و
 

السفينة البحرية الخاضعة إلى التعليمات البحرية فيما يتعلق بمقاييس استخدام العاملين، معايير السالمة والتمثيل القنصلي في 
حيث " مفتوحة: أو "دولية"وتقدم بعض الدول مثال النرويج والدانمرك سجالت . أو بالد التسجيل/الخارج لدولتها و

 ".الوطني"المتطلبات مختلفة عن تلك المتضمنة في السجل 
 

 السفينة البحرية التي ترفع العلم الوطني 10-أ-2-ج
 

 .سفينة بحرية مسجلة في الدولة التي تقدم التقرير
 

 السفينة البحرية التي ترفع علما أجنبيا 11-أ-2-ج
 

 .سفينة بحرية مسجلة في دولة غير الدولة التي تقدم التقرير
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 ألسطول التجاريا 12-أ-2-ج
 

 . مسجلة في تاريخ معين في بلد معينBT 100عدد من السفن التجارية فوق 
 

تشير التغييرات في األسطول إلى التغييرات في المجموع أو ضمن نوع سفينة في األسطول البحري التابع للدولة مقدمة 
قل إلى أو من دولة علم مختلفة والتخلي عن السفينة أو التقرير الناتجة عن التشييد الجديد، التعديل في األنواع أو عمليات الن

 .تشمل السفن قيد التصليح. اإلصابات أو النقل إلى أو من السجل النهري
 

 الحمولة الصافية الساآنة بالطن 13-أ-2-ج
 

عي طنية الحمولة الساآنة لسفينة هي الفرق باألطنان بين إزاحة سفينة في خط التحميل الصيفي في المياه ذات الوزن النو
 ballastماء آابح التيار  ووزن السفينة الكلي أي اإلزاحة في أطنان سفينة بدون حمولة، وقود، زيت تشحيم، 1.025البالغ 

water،المياه العذبة ومياه الشرب في الصهاريج، التجهيزات القابلة لالستخدام عالوة على الرآاب والطاقم وممتلكاتهم . 
 

 الحمولة اإلجمالية بالطن 14-أ-2-ج
 

 .لة اإلجمالية بالطن مقياس لحجم سفينة يحدد وفا لألحكام الميثاق الدولي لقياس حمولة السفن بالطنالحمو
 

هو المطبق وقد أنتج أرقاما مختلفة على نحو سابق للحمولة اإلجمالية ) 1947(قبل تبني الميثاق الدولي آان ميثاق أوسلو 
 .لطن في بعض الحاالت إال على أساس هذا الميثاق األسبقوال يتوافر قياس الحمولة الكلية با. بالطن لبعض السفن

 

 نظام التحديد اآللي 15-أ-2-ج
 

 :يستخدم نظام التحديد اآللي من أجل ما يلي
 
 يما فيها هوية السفينة، النوع الموقع، المسار، السرعة، الوضع المالحي والمعلومات األخرى ذات –تزويد المعلومات  -

 .حلية المجهزة على نحو مناسب والسفن والطائرات األخرى تلقائيا إلى المحطات السا–الصلة 
 .التسلم اآللي لهذه المعلومات من سفن مجهزة على نحو مشابه -
 متابعة وتتبع السفن -
 .تبادل البيانات مع المرافق المستندة على الساحل -
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 الحاوية ب-2-ج
 

 وحدة التحميل 01-ب-2-ج
 

 .الحاوية، بدن منصة المناقلة
 
 . المستخدمة في النقل البحري مشمولة  بوصفها نوعا خاصا من الحاويات) أدناه09-ب-2-أنظر ج" (طةالحاويات المنبس"

 

 وحدة النقل  مابين وسائل متعددة 02-ب-2-ج
 

 . مابين وسائل متعددةعجلة طريق للبضائع مزودة بمحرك ومالئمة للنقل/حاوية أو حاوية مناقلة أو شبه مقطورة
 

 الحاوية 03-ب-2-ج
 

 :فيما يلي تعريف فني للحاوية.  مقوى وقابل للرصف ويسمح بالنقل األفقي أو العموديصندوق خاص لنقل الحموالت
 

 :وسيلة من معدات النقل تتصف بأنها
 
 ذات طبيعة دائمية ولذا فإنها قوية على نحو آاف لتكون مناسبة لالستخدام المتكرر )أ
 يطمصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع بأحد أنماط النقل بدون تحميل وس )ب
 مجهزة بأجهزة تسمح بمناولتها بسهولة خصوصا نقلها من وسيلة نقل إلى وسيلة أخرى )ت
 مصممة بحيث يسهل ملؤها وتفريغها )ث
 قابلة للرصف )ج
 .لها حجم داخلي يبلغ مترا مكعبا واحدا أو أآثر )ح
 

 .تستثنى حاويات منصة المناقلة
 

بدون حجم داخلي ولذا فإنها ال )  أدناه9-ب-2-أنظر ج(النقل البحري على الرغم من أن الحاويات المنبسطة المستخدمة في 
 .أعاله  فيجب اعتبارها نوعا خاصا من الحاويات ولذا فإنها مشمولة هنا) ح(تلبي المعيار 
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 أحجام الحاويات 04-ب-2-ج
 

 :أحجام الحاويات الرئيسية هي التالية
 

 ) أقدام8ل  قدما والعرض الطو (20 قدمًا  آيزو مقياس الجودة العالمي 20الحاوية  )أ
 ) أقدام8 قدما والعرض 40الطول ( قدمًا 40الحاوية آيزو مقياس الجودة العالمي  )ب
  قدما طوال40 قدما وأقل من 20الحاوية آيزو مقياس الجودة العالمي أآثر من  )ت
  قدما طوال40الحاوية آيزو مقياس الجودة العالمي أآثر من  )ث
 )حاوية غير اعتيادية الحجم(طول حاوية مكعبة فائقة ال )ج
 ).حاوية مطابقة للمواصفات الموضوعة للنقل الجوي(حاوية جوية  )ح

 
هي حاويات ذات ارتفاع " الحاويات المكعبة المرتفعة. " أقدام عادة غير أنه توجد ارتفاعات أخرى8يبلغ ارتفاع الحاويات 

وتسمل أطوال .  حاويات تتجاوز أبعاد المنظمة الدولية للمقايسةهي" الحاويات المكعبة الفائقة االرتفاع. " قدم9.5يبلغ 
 . قدما53 قدما و48 قدما و 45الحاويات بطول 

 .تعد حاويات واسعة) إلى ح) أحجام الحاويات المصنفة تحت أ
 

 وزن الحاوية فارغة 05-ب-2-ج
 

يمكن أن . زن البضاعة اإلجمالييدعى أيضا و. فارغة مسمول في الوزن الكلي للبضائع المنقولة في الحاوية وزن الحاوية 
وإذا آانت . يحسب الوزن الكلي للبضاعة في الحاوية من الوزن اإلجمالي بتنزيل وزن الحاوية فارغة والعكس بالعكس

 المعلومات ناقصة عن وزن الحاوية فارغة
 

 :يمكن تقدير وزن الحاوية فارغة باستخدام المعدالت التالية
 

  طنا2.3   قدما20ة العالمي الحاوية  آيزو مقياس الجود )أ
  طنا3.7   قدما 40 آيزو مقياس الجودة العالميالحاوية  )ب
  أطنان3  قدما40 قدما وأقل من 20 بطول أآثر من  آيزو مقياس الجودة العالميالحاوية )ت
  طنا4.7   قدما40 بطول أآثر من آيزو مقياس الجودة العالميحاوية  )ث
 

 أنواع الحاويات 06-ب-2-ج
 

 : رئيسية للحاويات، آما هي معّرفة في آتيب مقاييس الجودة الدولية آيزو عن حاويات الشحن هي آما يلياألنواع ال
 

 حاويات األغراض العامة. 1
 

 حاويات األغراض الخاصة. 2
 الحاوية المغلقة ذات التهوية -
 الحاوية المفتوحة من األعلى -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب -
  قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب مع هيكل فوقي آاملالحاوية ذات -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجوانب مع هيكل فوقي ناقص  ونهايتين ثابتتين -
 الحاوية ذات قاعدة المنصة والمفتوحة الجواني مع هيكل فوقي ناقص ونهايتين قابلتين للطي -
 )الحاوية(المنصة  -
 

 حاويات الشحنات الفرعية. 3
 الحاوية الحرارية -
 الحاوية المعزولة -
 )يمكن ألغاء التبريد (–الحاوية المبردة  -
 حاوية التبريد اآللي -
 الحاويةالمدفئة -
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 الحاوية المبردةالمدفئة -
 الحاوية الصهريجية -
 حاوية السحنات الجافة -
 ؛ و)من مثل حاوية السيارات، حاوية الماشية وغيرها(حاوية الشحنة المسماة  -
 .ل الجويحاوية وسيلة النق -

 

 الوحدة المعادلة لعشرين قدما 07-ب-2-ج
 

لتستخدم مقياسا للحاويات من السعات المختلفة ولوصف )  قدما6.10( قدما 20وحدة إحصائية مستندة على حاوية طولها 
 . قدما تعادل وحدة معادلة لعشرين قدما20الحاوية بطول . سعة سفن الحاويات أو المحطات

 
  قدما تعادل وحدتين آل وحدة معادلة لعشرين قدما40ي طولها حاوية آيزو مقياس الجودة العالم

 . وحدة معادلة لعشرين قدما1.50 قدما تعادل  40 و 20حاوية طولها بين 
 . وحدة معادلة لعشرين قدما2.25 قدما تعادل  40حاوية طولها  أآثر من 

 

 حاوية منصة المناقلة 08-ب-2-ج
 

جهزة بمعدات مناولة لنقل الشحنات بين أنماط النقل، عادة بين الطريق وحدة لنقل الشحنات مطابقة ألبعاد عجلة الطريق وم
 .البري والسكة الحديد

 
ويمكن لوحدات آثيرة أن تكون آذلك . هذه الوحدات غير مصممة أصال لترصف عندما تكون مملوءة أو لترفع من األعلى

. عن الحاويات هي أنها مطابقة ألبعاد عجلة الطريقالسمة الرئيسية التي تميزها . حاليا ولو إلى المدى نفسه مثل الحاويات
وبعض حاويات المناقلة مزودة . إن هذه الوحدة في حاجة إلى موافقة االتحاد الدولي للقطارات لتستخدم على القضبان

 .بسيقان قابلة للطي تقف عليها عندما ال تكون على العجلة
 

 المنصة المنبسطة 09-ب-2-ج
 

فوقي ولكن في نفس الطول والعرض مثل قاعدة الحاوية وهي مزودة بتراآيب في منصة قابلة للتحميل بدون أي هيكل 
 .الزاوية العليا والسفلى

 
 أي حاويات المنصة والحاوية المستندة على –هذا مصطلح بديل مستخدم ألنواع معينة من الحاويات ألغراض خاصة 

 .المنصة مع هياآل ناقصة
 

 )المفرشة(المنصة المرفوعة  10-ب-2-ج
 

  تستخدم لتسهيل رفع البضئع ورصفهامنصة مرفوعة
 

 :من الخشب عادة وهي ذات أبعاد قياسية) المفارش(تصنع المنصات المرفوعة
 ).سي إي أن (مملX    1200 م مل800و ) آيزو(ملم  X  1200م مل1000

 

  رو-وحدة رو 11-ب-2-ج
 

يادتها أو سحبها إلى سفينة أو معدات ذات عجلة لنقل البضائع من مثل اللوري، الكقطورة أو شبه المقطورة التي يمكن ق
 .قطار

 
 .مقطورات الميناء أو السفن مشمولة بهذا التعريف

 
 



 النقل البحري . ج
 

- 122 - 

  الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف 3-ج

 النقل للتأجير أو مقابل أجور 01-3-ج
 

 .نقل األشخاص أو البضائع نيابة عن أطراف ثالثة مقابل أجور
 

 النقل للحساب الخاص 02-3-ج
 

 ير أو مقابل أجورالنقل الذي ال يكون لغرض التأج
 

 .هذا النقل هو تحريك مشروع حمولته الخاصة به بدون أية مساعدة مالية ذات صلة
 

 المشروع 03-3-ج

الوحدة المؤسسية أوالجمع األصغر للوحدات المؤسسية الي تضم وتسيطر على نحو مباشر أو غير مباشر على آل 
 .الوظائف الضرورية لتنفيذ نشاطات اإلنتاج

 
غير أنه قد يكون متباير العناصر فيما يخص نشاطه .  أن تكون له ملكية واحدة أو سيطرةمتطلبات المشروع هي

وتنفذ الوحدات التي تنفذ . وحتى تلك الشرآات بدون الموظفين برواتب تؤخذ في االعتبار. االقتصادي عالوة على موقعه
 .أو تلك الوحدات التي لم تشرع بنشاطها بعد" ائمةالن"وتستثنى الوحدات . فعليًا نشاطا أثناء الفترة المرجعية  يجب أن تشمل

 

 )شرآة النقل البحري(مشروع النقل البحري  04-3-ج
 

مشروع ينفذ في مكان واحد أو أآثر نشاطات لتقديم خدمات النقل البحري وتكون نشاطاته الرئيسية وفقا للقيمة المضافة في 
 .النقل البحري

 
 :من حيث تصنيفات النشطات توجد الفئات التالية

 
ISIC Rev.4  :   النقل البحري والساحلي– 501:الفئة  

NACE/Rev.2:   النقل البحري والنقل المائي للرآاب50.1الفئة  
 . النقل البحري والساحلي المائي للحموالت50.2الفئة    

 
انئ والوحدات وتستثنى المو. يشمل مشروع إدارة السفن الذي يشغل سفنا تجارية نيابة عن مالكيه أو أصحاب الترخيص

 . أدناه6-3-ةتقع هذه ضمن نطاق ج. األخرى التي تزود خدمات النقل الساندة والمساعدة
 

 مشروع النقل البحري العام 05-3-ج
 

للدولة أو السلطات العامة )  في المئة من رأس المال50أآثر من (مشروع النقل البحري المملوك على نحو رئيسي 
 .ومشاريعها

 



 النقل البحري . ج
 

- 123 - 

 مشروع الميناء 06-3-ج
 

فذ في مكان أو أآثر آخر لتقديم خدمات الموانئ والتي يكون نشاطها الرئيسي وفقا للقيمة المضافة خدمات مشروع ين
 .تستثنى مشاريع التسلية في الموانئ. الموانيء

 
 :ومن ناحية التصنيفات توجد الفئات التالية. تشمل مشاريع الموانئ نفسها غير مشاريع  التسلية في الموانئ

 
ISCI Rev 4 Draft:   نشاطات الخدمات المصاحبة للنقل المائي– 5222 الفئة  

NACE Rev 2 :   نشاطات الخدمات المصاحبة للنقل المائي– 5222 الفئة  
 

 مشروع الموانئ العامة 07-3-ج
 

 .للدولة أو السلطات العامة ومشاريعها)  في المئة من رأس المال50أآثر من (مشروع موانئ مملوك على نحو رئيسي 
 

 صنيفمنظمة الت 08-3-ج
 

للسفن البحرية والمحافظة على حفظ المعايير طوال حياة السفينة لضمان المعايير الفنية منظمة تضع معايير تصميم وتشييد 
العالية في التصميم والصنع والتشييد والصيانة والتشغيل واألداء لمصلحة المجتمع ولغرض تعزيز سالمة الحياة 

 .والممتلكات في البحر
 

 :لنشاطات توجد الفئات التاليةمن حيث تصنيفات ا
 

ISIC Rev.4 Draft :   نشاطات دعم النقل األخرى– 5229الفئة  
ISCE Rev 2:   نشاطات دعم النقل األخرى– 5229الفئة . 

 

 المبيعات 09-3-ج
 

لخدمات ويتطابق هذا المجموع مع مبيعات السوق من ا. المبلغ الكلي الذب يقدم المشروع فواتيره أثناء الفترة قيد المراجعات
مثال الدخل من االمتيازات، برًاءات االختراع، " دخل التشغيل اآلخر"وتشمل المبيعات . أو لبضائع إلى أطراف ثالثة

وتشمل المبيعات آل الرسوم والضرائب على البضائع أو الخدمات التي يقدم المشروع .  العالمات التجارية والقيم المشابهة
. آما تشمل آل األجور من الزبائن. لمضافة التي يفدم المشروع فواتيرها إزاء زبائنهفواتيرها باستثناء ضريبة القيمة ا

ويجب خصم التخفيضات في األسعار والمبالغ المعادة والخصومات عالوة على قيمة التعبئة المعادة ولكن ليس الخصومات 
 .النقدية

 
إعانات التشغيل التي تستلم من السلطات . صول الثابتةتمل المبيعات النشاطات العادية فقط ولذا فإنها التشمل مبيعات األ

 .الحكومية، بما فيها مؤسسات االتحاد األوربي، مستثناة
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 التوظيف 10-3-ج
 

بمن فيهم المالكون العاملون والشرآاء (عدد األشخاص المعينين أي العدد الكلي لألشخاص الذين يعملون في المشروع 
عالوة على األشخاص الذين يعملون خارج المشروع وينتمون ) من أفراد األسرةالعاملون بانتظام في المشروع وألعاملون 

ويشمل آذلك األشخاص ) إليه ويدفع لهم أجورهم، مثال مملو المبيعات، العاملون في التوصيل، فرق التصليح والصيانة
لكن ليس الذين يغيبون عن والمضربين و)  مثال في إجازة مرضية، إجازة خاصة مدمل فوعة األجر(الغائبين فترة قصيرة 
آما يشمل التعتريف العمال بدوام جزئي الذين يعدون آذلك بموجب قوانين البالد المعنية ومن هم . العمل فترة غير محددة

 .في قوائم الرواتب عالوة على العنمال الموسمين والمتدربين وعمال المنازل  الذين يتقاضون أجورا
 

يدي العاملة التي تقدمها مشاريع أخرى واألشخاص الذين يتولون تنفيذ أعمال التصليح يستثني عدد األخاص العاملين األ
ومن الناحية . والصيانة في المشروع نيابة عن الشرآات األخرى عالوة على من يؤدون الخدمة العسكرية األلزامية

 موظفو ترويج المبيعات مثال(األخرى، األشخاص تحت تصرف مشروع ما ألسباب تحارية على أساس عقد طويل األمد 
يجب ضمهم وآذلك العاملون في المشروع حيث يعملون وليس في المشروع الذي وقعوا معه عقد ) في عبارات المسافرين

 .توظيفهم
 

يعني أفراد األسرة الذين ال تدفع لهم أجور األشخاص الذين يعيشون مع مالك المشروع ويعملون بانتظام للمشروع غير 
ويقتصر هذا على أولئك الذين اليوجدون في . دمة وال يحصلون على مبلغ ثابت عن العمل الذي يؤدونهأنهم بدون عقد خ

 .قوائم الرواتب لمشروع آخر آمهنة رئيسية لهم
 

ويقاس ) ESA (1995عدد األشخاص المستخدمين يتطابق مع عدد الوظائف آما هي محددة في نظام المحاسبة األوربي 
 .آمعدل سنوي

 

  موظفو مشروع النقل البحري–يف فئة التوظ 11-3-ج
 

 : إن استخدام موظفو شرآة نقل بحري هو مصّنف آما يلي
 
 الموظفون -
 الرواتب -
 المتدربون -
 موظفو السفن اآلخرين العاملون في السفينة بمن فيهم موظفو المطاعم والتسلية -
 .ال والحوالت وغيرهمالموظفون اآلخرون على الشاطئ في اإلدارة، المبيعات، التعامل مع العم -

 

  موظفو مشروع الميناء–فئة التوظيف  12-3-ج
 

 :فئات الوظائف لمشروع الميناء يتصف بما يلي -
 موظفو إدارة الميناء -
 المرشدون والموظفون اآلخرون في السفينة -
 العاملون على األرصفة -
 العاملون الفنيون والعاملون في الصيانة -
 أخرى -
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 حرآة المرور 4- ج

 دمةالخ:  أنظر 01-4-ج
 

 .أية حرآة لسفينة بحرية في البحر
 

حرآات السفن البحرية إلى المنشئات بعيدًا عن الشاطئ أو اإللقاء في البحر أو حرآة (تشمل حرآة المرور في ميناء واحد 
وتستثنى الحرآات في الممرات المائية .  البحرية مشمولة–سفن  الحرآات النهرية ) المرور من قاع البحر إلى الموانئ

لداخلية بين الموانئ البحرية وموانئ الممرات المائية الداخلية وهي مشمولة في حرآة المرور في الممرات المائية ا
 .وتستثنى حرآات السفن البحرية داخليا بين األحواض أو  األحواض المختلفة في الميناء نفسه. الداخلية

 

 الخدمة البحرية المجدولة 02-4-ج
 

دولة والمنفذة وفقا لجداول معلنة أو أنها منتظمة أو متكررة آثيرا بحيث تشكل سلسلة خدمة تقدمها السفن البحرية المج
 .منتظمة على نحو واضح

 

 الخدمة البحرية غير المجدولة 03-4-ج
 

 .خدمة بحرية غير الخدمة البحرية المجدولة
 

 الرحلة البحرية 04-4-ج
 

 .حرآة مرور بحرية من نقطة بداية معينة إلى نقطة وصول
 

. تشمل الرحالت من ميناء بحري واحد إلى مرافق بعيدة عن الشاطئ.  إلى عدد من المراحل أو األقساميمكن تقسيم الرحلة
  .voyages or sea voyages وفي اإلطار البحري يشار إلى الرحالت البحرية بوصفها رحالت أو رحالت بحرية

 

 مرحلة بحرية 05-4-ج
 

 .اء آخر بدون التوقف في ميناء متوسطالمرحلة البحرية هي حرآة السفينة مباشرة من ميناء إلى مين
 

 رحلة الحمولة 06-4-ج
 

 .رحلة بحرية تنظوي على حرآة الحموالت بين مكان التحميل أو الصعود وميناء التفريغ أو النزول
 

قد تنطوي الرحلة البحرية على التوقف في عدد من الموانئ بين نقطة البداية المحددو ونقطة الوصول المحددة وتضم 
 .ت مع تحميل وتفريغ الحمولة في عدد من الموانئرحالت الحموال

 

 المسافى بين ميناء وميناء آخر 07-4-ج
 

 ألغراض إحصائية المسافة بين ميناء وميناء آخر هي المسافة الفعلية التي تقطعها السفينة
 

 .يمكن تقديم تقدير للمسافة الفعلية
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  آيلومتر–سفينة  08-4-ج
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة سينة مسافة آيلومتر واحد
 

 .وتشمل حرآات السفن الفارغة. تؤخذ في نظر االعتبار المسافة التي تقطع  فعليًا
 

 ميناء التوقف لسفينة تجارية 09-4-ج
 

أو نزولهم أو تسهيل جوالت /وتفرغ الحموالت ولصود الرآان و/تتوقف السفينة البحرية في ميناء عندما ترسو لتحمل أو
 .المسافرين البحرية للنزهة

 
 .أي حرآات حمولة أو رآاب وعبور الميناءيشمل الرسو بدون 

 

 زيارة المخازن 10-4-ج
 

 .تقوم سفينة الحمولة وسفينة الرآاب زيارة المخزن عندما ترسو في ميناء لتتزود بالوقود أو التجهيزات من المخازن
 

 الزيارات األخرى 11-4-ج
 

 .توقف سفينة الشحت وسفينة الرآاب في ميناء عدا الزيارات إلى المخازن
 

 ة التجاريةوصول السفين 12-4-ج
 

 .وصول أية سفينة تجارية تقوم بزيارة ميناء في أراضي الدولة مقدمة التقرير
 

 مغادرة السفينة التجارية 13-4-ج
 

 .مغادرة أي سفينة تجارية بعد التوقف في ميناء  في أرضاي الدولة مقدمة التقرير
 

 إيقاف السفينة التجارية 14-4-ج
 

 .ب االفتقار إلى العملتتوقف السفينة التجارية عندما تتوقف في ميناء بسب
 

 سيطرة الدولة على الميناء 15-4-ج
 

 .تفتيش الدولة السفن التجارية التي توجد في الميناء لمتابعة صالحيتها لإلبحار
 

 االحتجاز بموجب سيطرة الدولة على الميناء 16-4-ج
 

 .احتجاز سفينة تجارية بموجب سيطرة الدولة علىالميناء لعدم صالحية السفينة لإلبحار
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 قلقياس الن 5- ج

 النقل البحري 01-5-ج
 

 .أو رآاب تستخدم السفن التجارية في الرحالت التي تكون آليا أو جزئيا/أية حرآة بضائع و
 

حرآات البضائع المشحونة إلى مرافق بعيدة عن الشاطئ أو لإلفراغ في البحر أو المستعادة (يشمل النقل إلى ميناء واحد 
تستثنى المخازن التي تجهز السفن في الميناء يشمل الوقود المجهز إلى  وبينما ).  من من قاع البحر والمفرغة في الموانئ

 .السفن  بعيدًا عن الشاطئ
 

تستثنى حرآات البضائع المنقولة على .  متن السفن التجاريةالنهرية على - البحريةتشمل حرآات البضائع المنقولة بالمالحة
وهي مشمولة في النقل بالممرات . ( المالحة الداخليةوالموانئة متن سفن الممرات المائية  الداخلية بين الموانئ البحري

الميناء في حواض األوتستثنى حرآات البضائع المحمولة داخليًا بين األحواض الصناعية المختلفة أو ). المائية الداخلية
 .نفسه

 

 النقل البحري التجاري 02-5-ج
 

أو لحساب المشروع نفسه آجزء من نشاط ) ر والمكافأةأي االستئجا(النقل البحري التجاري ألغراض تجارية مقابل أجور 
 .اقتصادي أوسع

 

 النقل البحري الوطني 03-5-ج
 

 .النقل البحري بين مينائين في األراضي الوطنية أو ميناء نقل بحري ضمن األراضي الوطنية
 

الحة الم(في اإلطار البحري يعرف النقل البحري الوطني بالمساحلة أي المالحة أو النقل على السواحل 
 .ويمكن أن تقوم سفينة تجارية  بالنقل البحري الوطني  في الدولة مقدمة التقرير أو في دولة أخرى.  cabotage)الساحلية

 

 النقل البحري الدولي 04-5-ج
 

 النقل البحري عدا النقل البحري الوطني
 

 .تشمل زيارة نقل بحري دولية واحدة
 

 النقل البحري بين دولتين 05-5-ج
 

 .ين دولتين الذي تقوم به سفينة تجارية في دولة ثالثةالنقل البحري الدولي ب
 

 .النزول/الرآوب أو دولة التفريغ/الدولة الثالثة هي دولة غير دولة التحميل
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 النقل البحري القصير 06-5-ج
 

 .حرآة الحموالت بحرًا بين موانئ تقع ضمن مساحة جغرافية ضيقة
 

با يتألف النقل البحري القصير من حرآة المالحة بحرًا بين وبالنسبة ألور. تشمل حرآات العبارات المرور بالعبارات
الموانئ الواقعة في أوروبا عالوة على المالحة بين الموانئ في أوروبا والموانئ الواقعة في الدول غير األوروبية التي لها 

 .خط ساحلي في البحار المحاطة المحاذية ألوروبا
 

 لبحري القصيرالنقل البحري في أعماق البحار غير النقل ا 07-5-ج
 

 . يشمل النقل في منصات المناقلةنقل الشحنات بحرًا غير النقل البحري القصير

 النقل بالوحدات 08-5-ج
 

 ). رو-رو( من مثل الحاويات أو الوحدات المتنقلة  مابين وسائل متعددةالنقل في وحدات هو نقل الحمولة في وحدات النقل
 

 .:تضمن ما يلييالنقل في منصات مناقلة 
 

  ليس بالوحداتالنقل 09-5-ج
 

 النقل في غير الوحدات
 

 .يشمل هذا النقل نقل السوائل والمواد الجافة السائبة ومنتجات الغابات والحموالت العامة
 

  آيومتر–طن  10-5-ج
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة طن واحد من الحمولة في سفينة تجارية مسافة آيلومتر واحد
 

  آيلومتر–تقديم طن  11-5-ج
 

 –تعادل مقاييس طن . نقل طن واحد من سعة النقل في سفينة تجارية مسافة آيلومتر واحد آيلومتر عندما ي–يقدم طن 
 .ويشمل النقل في االقوارب المسطحة. آيلومتر سعة نقل الحموالت مضروبًا في المسافة من ميناء إلى ميناء لكل الرحالت

 

  آيلومتر–أداء طن  12-5-ج
 

ج العدد الكليمن أطنان الحمولة المنقولة والمسافة من ميناء  آيلومتر بوصفه مجموع آل رحالت منت–يحسب مقياس طن 
 .إلى ميناء لكل رحلة

 

 استثمار سعة الشحن 13-5-ج
 

 . آيلومتر–أداء طن آيلومتر معبرًا عنه بوصفه نسبة مئوية من تقديم طن 
 

 طن على متن السفينة 14-5-ج
 

 .أطنان الحمولة على متن السفينة التجارية لدى الوصول إلى ميناء أو مغادرته
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  آيلومتر-الوحدة  المعادلة لعشربن قدما  15-5-ج
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة وحدة معادلة لعشرين قدما مسافة آيلومتر واحد
 

  آيلومتر-الوحدة  المعادلة لعشربن قدما  16-5-ج
 

الوحدات من هذا النوع . حرآة الوحدة الواحدة المعادلة لعشرين قدما من السعة في سفينة حاويات مسافة آيلومتر واحد
 .تعادل سعة النقل المعادلة لعشرين قدما للسفينة مضروبة في المسافة من الميناء إلى ميناء لكل الرحالت

 
 .سعة النقل بالوحدات المعادلة لعشرين قدما ستكون السعة المعلنة المسجلة في سجل منظمة التصنيف

 

  آيلومتر–أداء الوحدة المعادلة لعشرين قدما  17-5-ج
 

 – آيلومتر بوصفه مجموع رحالت العدد الكل للوحدات المعادلة لعشرين قدما –لة لعشرين قدما داء الوحدة المعادأيحسب 
    آيلومتر

 

 استثمار سعة الوحدة المعادلة لعشرين قدما 18-5-ج
 

 آيلومترات – آيلومترات ممثلة بنسبة مئوية من الوحدات المعادلة لعشرين قدما –الوحدات المعادلة لعشرين قدما 
 المعروضة

 

 ات المعادلة لعشرين قدما على متن السفينةالوحد 19-5-ج
 

 . آيلومتر على متن سفينة تجارية لدى الوصول إلى أو مغادرة الميناء–الوحدات المعادلة لعشرين قدما 
 

 المسافر بحرًا 20-5-ج
 

 أي شخص يقوم برحلة في سفينة تجارية
 

راد الطاقم المسافرون الذين  اليدفعون يستثنى أف. موظفو الخدمات المخصصون للعمل في سفن تجارية ال يعدون مسافرين
 .أجورًا إال أنهم غير مخصصين واألطفال الرضع

 

 المسافر في جولة نزهة 21-5-ج
 

 .مسافر يقوم بجولة بحرية على متن سفينة للنزهة
 

 .يستثنى المسافرون في رحالت النزهة
 

 رحلة المسافر البحري 22-5-ج
 

بالنسبة لبعض الرآاب، السيما مسافرو . ناء الذي تنتهي فيه الرحلةحرآة مسافر من النقطة التي تبدأ فيها الرحلة إلى المي
 .جوالت النزهة، قد يكون الميناء هو نفسه

 
 .المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي يقطعها المسافر فعال
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  آيلومتر– راآب  23-5-ج
 

 .وحدة قياس تمثل حرآة راآب واحد في سفينة تجارية مسافة آيلومتر واحد
 

  آيلومتر–قديم راآب ت 24-5-ج
 

 . آيلومتر عندما تبحر وحدة راآب واحدة آيلومترا واحدا–يكون تقديم راآب 
 

سعة الرآاب المخولة للسفينة )بضرب( آيلومتر مجموع المنتجات التي يحصل عليها بمضاعفة –تعادل وحدات راآب 
 .السعة المعلنة المسجلة في  سجل منظمة التصنيفستكون سعة نقل الرآاب . والمسافة من الميناء إلى الميناء لكل الرحالت

 

 الرآاب على متن السفينة 25-5-ج
 

 .عدد الرآاب على متن سفينة تجارية لدى الوصول إلى ميناء أو مغادرته
 

  آيلومترات–أداء الراآب  26-5-ج
 

 .يناء إلى الميناءمجموع  المنتجات التي يحصل عليها بمضاعفة عدد المسافرين بحرًا المنقولين في آل رحلة للمسافة من الم
 

 استثمار سعة نقل الرآاب 27-5-ج
 

 . آيلومترات ممثلة في نسبة مئوية من تقديم الراآب آيلومترات–أداء وحدة الراآب 
 

 غرض رحلة المسافرين بحرًا 28-5-ج
 

 :أسباب القيام بالرحلة هي التالية
 
 )الرحالت المكوآية(العمل والثقافة  -
 األعمال -
 )العطالت(اإلجازات  -
 )لتسوق، التسلية، األسرةا(أخرى  -
 

 صعود المسافر بحرًا 29-5-ج
 

 .المسافر الذي يصعد إلى سفينة تجارية للقيام برحلة رآاب بحرية
 

 .يستثنى  الرآاب في جولسة نزهة. يعد االنتقال من سفينة تجارية إلى سفينة أخرى صعودا بعد النزول 
 

 نزول المسافر بحرًا 30-5-ج
 

 .اية رحلة مسافرين بحريةالمسافرالذي يغادر سفينة تجارية في نه
 

 .يستثنى  مسافرو رحالت جوالت النزهة. االنتقال من سفينة تجارية إلى أخرى يعد مغادرة للسفينة قبل الصعود
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 رحلة نزهة رآاب الجولة 31-5-ج
 

 .زيارة قصيرة لراآب للنزهة إلى موقع جذب سياحي مع ميناء بيتمنا يحتفظ بمقصورة على متن السفينة
 

 افرون بحرًاوصلة نقل المس 32-5-ج
 

 .الجمع بين ميناء الصعود وميناء النزول لمسافر بحرًا مهما آان خط الرحلة المتبع
 

 النهري الذي قد تكون له موانئ ممرات مائية داخلية، مشّفرة بأنظمة التصنيف -ماعدا النقل  البحري (هذه الموانئ هي موانئ بحرية 
 ).لموانئ واألماآن األخرىا تصنيف ( UN/ LOCODE الدولية مثل رمز المنظمة الدولية للمقايسة

 
يمكن تجميع هذه الموانئ حسب موقعها الجغرافي باستخدام نظم التصنيف الدولية من مثل مصطلحات الوحدات اإلقليمية 

 ) يوروستات–لإلحصائيات 
 .عندما يكون ميناء الصعود والنزول نفسه الينطوي ذلك على وصلة نقل بحرية

 

 )لرآوبا(ميناء الصعود  33-5-ج
 

 .الميناء الذي بدأ المسافر الرحلة منه
 

 .يستثنى  مسافرو رحالت جوالت النزهة. االنتقال من سفينة تجارية إلى أخرى يعد صعودًا إلى السفينة بعد النزول
 

 )الترجل(ميناء النزول  34-5-ج
 

 .الميناء الذي ينهي المسافر رحلته فيه
 

 .يستثنى  مسافرو رحالت جوالت النزهة.  من  السفينة بعد الصعوداالنتقال من سفينة تجارية إلى أخرى يعد نزوًلا
 

 البضائع المنقولة بحرًا 35-5-ج
 

 .أي بضائع تنقل في سفن تجارية
 

و .  يشمل ذلك آل التعبئة والمعدات من مثل الحاويات، منصات المناقلة، المنصات المرفوعة أو عجالت الطريق للبضائع
عجالت الطريق للرآاب مع السواق، العجالت التجارية والمقطورات التي تعود : ةيشمل البريد  وتستثنى المواد التالي

فارغة، المخازن، األسماك المنقولة في سفن األسماك وسفن تصنيع األسماك، البضائع المنقولة داخليا بين األحواض أو 
 .األرصفة المختلفة أو األرصفة في الميناء نفسه

 

 الوزن الكلي للبضائع 36-5-ج
 

مثال الحاويات، منصات المناقلة والمنصات (ي للبضائع المنقولة، آل التعبئة والتغليف ووزن وحدة النقل فارغة الوزن الكل
 ).المرفوعة التي تحتوي على البضائع عالوة على العجالت البرية للبضائع أو الحاويات المسطحة المنقولة على السفن
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  وزن البضائع الكلي 37-5-ج
 

مثال الحاويات، منصات المناقلة (لة، بما فيها وبدون استثناء وزن وحدات النقل فارغة الوزن الكلي للبضائع المنقو
والمنصات المرفوعة التي تحتوي على بضائع عالوة على عربات عجالت البضائع أو الحاويات المسطحة المنقولة على 

 ).السفينة
 

 وزن  وحدة النقل فارغة 38-5-ج
 

ات المناقلة والمنصات المرفوعة التي تحتوي على بضائع عالوة على مثال الحاويات، منص(وزن وحدة النقل فارغة 
 .قبل تحميل أية حمولة) عربات عجالت البضائع أو الحاويات المسطحة المنقولة على السفينة

 

 أنواع الحموالت 39-5-ج
 

الفئات الرئيسية . يمكن تصنيف الحمولة من حيث تصميم السفينة نفسها ومعدات المناولة المطلوبة في الموانئ وفي السفينة
 :هي التالية

 
 السوائل السائبة -
 المواد الجافة السائبة -
 الحاويات -
 )المعدات ذاتية الدفع (Roll-on/Roll-off معدات نوع  -
 ) المعدات غير ذاتية الدفع (Roll-on/Roll-offمعدات نوع  -
 .الحموالت األخرى -

 )تفريغ/ تحميل(لو لو  40-5-ج
 

 . للسفينة أو بالرافعات على الشاطئderricks/cranesالونش / م رافعات المرفاعالتفريغ باستخدا/ التحميل 
 

 حمولة الحاوية 41-5-ج
 

 .تتألف حمولة حاوية تتألف من حاويات مع حمولة أو بدونها ترفع من السفن التي تحملها بحرًا
 

  رو-رو 42-5-ج
 

 .منحدرات السفن بوسائل نقل ذات عجالت/التفريغ خالل أبواب/التحميل
 

 .يل الحيوانات من ذوات الحافر وتفريغهايشمل تحم
 

  رو-حمولة رو 43-5-ج
 

 رو التي تدحرج من العجالت - رو من البضائع، سواء آانت أم لم تكن في الحاويات، على وحدات رو-تتألف حمولة رو
 .التي تحملها بحرًا

 

 فئات البضائع التي تنقل بحرًا 44-5-ج
 

 يوروستات –عرفها مصطلحات البضائع القياسية إلحصائيات النقل فئات البضائع التي تنقل بحرًا هي تلك البضائع التي ت
 ).تصنيف السلع إلحصائيات النقل في أوربا: لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوربا CSTE  (أو مصطلحات 
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 البضائع الخطرة 45-5-ج
 

مة الحياة في البحر تصنيفات البضائع الخطرة هي تلك البضائع المعرفة في الفصل السابع من الميثاق الدولي لسال
SOLAS 1974 المعدل والمفصل في القواعد الدولية للبضائع البحرية الخطرة . 

 

 نقل الحموالت من سفينة إلى سفينة 46-5-ج
 

تفريغ الحمولة من سفينة تجارية وتحميلها إلى سفينة تجارية أخرى إلآمال رحلة حتى عندما قد تبقى الحمولة على الشاطئ 
 .قبل مواصلة رحلتها

 
 .ثنى نقل الحموالت إلى وسائل نقل أخرىيست

 

 البضائع المحملة 47-5-ج
 

 .البضائع الموضوعة على متن سفينة تجارية للنقل بحرًا
 

تشمل البضائع المحملة البضائع الوطنية وبضائع نقل . نقل الحموالت من سفينة تجارية إلى أخرى يعد تحميال بعد تفريغ
البضائع األجنبية التي تصل في (وبضائع الترانزيت ) ي تصل إلى الميناء بحرًاالبضائع الوطنية أو األجنبية الت(الحموالت 

 ).الميناء بالسيارات أو السكة الحديد أو جوا أو الممرات المائية الداخلية
 

 البضائع غير المحملة 48-5-ج
 

 .البضائع التي تفرغ من سفينة تجارية
 

تشمل البضائع المحملة البضائع الوطنية وبضائع نقل . ريغنقل الحموالت من سفينة تجارية إلى أخرى يعد تحميال بعد تف
البضائع األجنبية التي تصل في (وبضائع الترانزيت ) البضائع الوطنية أو األجنبية التي تصل إلى الميناء بحرًا(الحموالت 

 ).الميناء بالسيارات أو السكة الحديد أو جوا أو الممرات المائية الداخلية
 

 رًاوصلة نقل الضائع بح 49-5-ج
 

 .الجمع بين ميناء تحميل البضائع وتفريغها المنقولة بحرًا مهما آان خط الرحلة
 

التي )  البحري التي قد تكون موانئ ممرات مائية داخلية-ما عدا لعمليات النقل النهري(هذه الموانئ هي موانئ بحرية 
 ).خررموز الموانئ واألماآن األ ( UN-LOCODEتحمل نظم التصنيف الدولي من مثل 

يمكن تجميع تلك الموانئ حسب مواقعها الجغرافية باستخدام نظم التصنيف الدولي من مثل مصطلحات الوحدات اإلقليمية  
 ). يوروستات–لإلحصاء 

 

 ميناء التحميل 50-5-ج
 

 . الميناء حيث تحمل البضائع على السفينة يتم تفريغ البضاعة  منها في الميناء المبلغ
 

 . تجارية إلى أخرى يعد تحميًال بعد التفريغنقل الحموالت من سفينة شحن
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  ميناء التفريغ 51-5-ج
 

 .الميناء حيث تحمل البضائع على السفينة في الميناء المبلغ، تفرغ من السفينة نفسها
 

 .الحموالت من سفينة تجارية إلى سفينة أخرى بوصفه تفريغا قبل إعادة التحميل
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 استهالك الطاقة 6- ج

 استهالك السفن للطاقة 01-6-ج
 

 ك السفن للطاقةاستهال
 

 .يشمل هذا استهالك السفن غير الفارغة للطاقة
 

 طن من معادل النفط 02-6-ج
 

 (TJ) تراجول  0.041868=  طن من معادل النفط 1(وحدة قياس استهالك الطاقة 
 

 :عوامل التحويل التي تبنتها الوآالة الدولة للطاقة آما يلي
 
 1.035 زيت الديزل /الغاز -
 0.960 زيت الوقود الثقيل -

 

 الجول 03-6-ج
 

 وحدة قياس استهالك الطاقة
 

 آيلواط1012J = 2.78 x 105 = تراجول 1
 .TOE 23.88459 = تراجول 1

 
 

 )ناتج زيت الوقود المقطر)/ (زيت الغاز(الغاز  04-6-ج
 

 .الزيت الذي يحصل عليه من المقتطع البترولي من التقطير الجوي للنفط الخام
 

-vacuum reيلة يحصل عليها بإعادة تقطير بقايا من التقطير الجوي الفراغي  زيت الديزل زيوتًا غازية ثق/يشمل الغاز
distillation  .في المائة في 65 مئوية بأقل من 380 مئوية و 200زيت الديزل بين درجة حرارة /يقطر زيت الغاز 

نقطة الوميض .   مئوية350 في المائة أو أآثر في درجة حرارة 80 مئوية بما فيها الخسائر و250الحجم بدرجة حرارة 
الزيوت الثقيلة التي يحصل عليها من المزج تصنف سوية مع  . 0.81 مئوية دائما وآثافته أعلى من 50هي فوق درجة 

 . مئوية40 في درجة حرارة  cST 25زيوت الغاز بشرط أن لزوجتها الحرآية ال تتجاوز 
 

 ..TJ/1 000 t 43.3: القيمة الحرارية
 

 زيت الوقود الثقيل 05-6-ج
 

 .الزيت الثقيل الذي يشكل بقية عملية التقطير
 

لزوجة زيت الوقود الثقيل أآثر من ).  بما فيها تلك الزيوت تلتي يحصل عليها بالمزج(بضم هذا آل الزيوت الثقيلة المتبقية 
25 cST  0.90 درجة مئوية وآثافتها أعلى من 50نقطة الومض هي دائما أآثر من .  مئوية40 في درجة حرارة. 
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 البنى التحتية 1-ح

 المطار 01-1- ح
 

التي تستخدم إما آليا أو جزئيا من أجل  ) بما فيها أي مباني ومؤسسات ومعدات(منطقة محددة من األرض أو الماء 
 .الوصول والمغادرة والحرآة السطحية للطائرات وتكون مفتوحة لعمليات النقل الجوي التجاري

 
ولمعظم ولكن ليس .  7910 المرقمة ICAO آما هي مدرجة في وثيقة ICAOروف لمعظم المطارات رمز من أربعة ح
 .المطارات آافة رموز مخصصة لها

 

 المطار الدولي 02-1- ح
 

أي مطار تخصصه الدولة ويقع في أراضيها آمطار دخول ومغادرة الحرآة الجوية الدولية حيث تنفذ اإلجراءات  المتعلقة 
 .ر الزراعي حيث تقدم  المرافق لذلك على أساس الدوام الكامل أو الوقت الجزئيبالجمارك والهجرة والصحة العامة والحج

 

 المطار الداخلي 03-1- ح
 

 .أي مطار مخصص للتعامل مع الحرآة الجوية الدولية
 

 المحطة الجوية 04-1- ح
 

 تأو الحموال/مرفق متكامل للتعامل مع الرآاب و
 
 محطة المسافرين -
 

ما فيها دخول المسافرين، مناولة األمتعة، األمن، الهجرة صعود محطة جوية مع مرافق للتعامل مع الجوازات ب
 .المسافرين ونزولهم

 
 محطة الشحن -
 

 .محطة جوية مصممة فقط للشحنات الجوية بما فيها قبول الشحنات  وتسليمها، الخزن األمين، األمن والتوثيق
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  مدرجات المطار 05-1- ح
 

 : وإقالعها ولها الخصائص التاليةمنطقة مستطيلة محددة في مطار معدة لهبوط الطائرات
 
 توافر مدرج اإلقالع -
 

 .طول المدرج المعلن أنه متيسر مناسب لحرآة الطائرة على األرض  قبل اإلقالع

 
 توافر مسافة للهبوط -
 

 .طول المدرج المعلن والمناسب لحرآة الطائرة التي تهبط

 الطرق الممهدة في المطار 06-1- ح
 

 .لطائرات وهو مخصص للربط بين جزء من المطار وجزء آخرممر محدد في مطار لتدرج عليه ا

 مرافقات تسجيل الوصول 07-1- ح
 
 التقليدي -
 

مرفق تقليدي لتسجيل الوصول حيث يتولى موظفو شرآة الطيران معالجة التذاآر وتثبيت العالمات على األمتعة 
 .وإصدار بطاقات الصعود إلى الطائرة مباشرة

 
 .الخدمة الذاتيةمقصورات تسجيل الدخول عن طريق  -
 

مقصورة تزود مرافق التسجيل وتقدم المعالجة اآللية للتذاآر وبطاقات الصعود إلى الطائرة وفي بعض الحاالت طبع 
 .بطاقات األمتعة

 

 بوابات المسافرين 08-1- ح
 

.منطقة في محطة المسافرين حيث يتجمع المسافرون قبل الصعود إلى طائرتهم  
 
 finger bridges (jetbridges or jetways()) ات أو ممرات الطائراتجسور الطائر(ذات جسور أنبوبية  )أ

 
 

بوابة ذات  جسر أنبوبي يتصل بالطائرة للتمكين من رآوب الطائرة بدون النول إلى المستوى األرضي واستخدام 
 .السلم للرآوب

 
 أخرى )ب
 

 .بوابات غير تلك المجهزة بالجسور األنبوبية
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  موقف سيارات المطار 09-1- ح
 

 .ق وقوف السيارات المجهزة في المطارمراف
 
 للمكوث القصير -
 

 . ساعة24موقف سيارات حيث المدة القصوى المسموح بها للبقاء أقل من 

 
 ).المكوث طويل األمد(للمكوث المتوسط والطويل  -
 

 . ساعة أو أآثر24موقف سيارات حيث المدة القصوى المسموح بها 
 

 . شمول المرافق التي تخدمها حافالت المطار وحدهالمرافق مكوث السيارات البعيدة يجب
 

 مرافق الشحن  مابين وسائل متعددة 10-1- ح
 

 .محطة شحن ضمن المطار مرتبطة بوسائل غير الطريق على جوانبه
 

 وسائل اتصال بأنماط نقل أخرى 11-1- ح
 

 :مرافق مجهزة ضمن المطار االتصال بأنماط النقل السطحي التالية
 
 لسكة الفائقة السرعة )أ
 

 صول إلى خدمات السكة الحديد الفائقة السرعةالو
 
  لسكة الحديد الرئيسية )ب
 

 الوصول إلى خدمات السكة الحديد الرئيسية
 
 المترو )ت
 

 .الوصول إلى خدمات مترو المدينة والقطارات تحت سطح األرض
 
 مات الحافالت المدنية )ث
 

 .الوصول إلى خدمات الحافالت السريعة والحافالت بين المدن
 
  خدمات حافالت المدينة )ج
 

 .الوصول إلى خدمات الحافالت المحلية
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 )الطائرات(معدات النقل  2-ح

 الطائرات 01-2- ح
 

 .أية آلة تستطيع الحصول على الدعم في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء ضد سطح األرض
 

 تسميات أنواع ICAOولية للطيران المدني وتقدم المنظمة الد. تستثنى المناطيد والعجالت السطحية من مثل الحوامة
 تصنيفا جديدا لتحديد الطائرات CASTآما طورت المنظمة وفريق سالمة الطيران التجاري . 8643الطائرات في الوثيقة 

 /http://www.intlaviationstandards.org: تتوافر التفاصيل في الموقع التالي. على نحو صحيح

 

 أسطول الطيران 02-2- ح
 

 .مسجلة في تاريخ معين في دولة ماالطائرات ال
 

 األسطول العامل 03-2- ح
 

بما فيها آل الطائرات التي ال تصلح لالستخدام مؤقتا (يشمل األسطول العامل آل الطائرات في الخدمة لألغراض التجارية 
 ).بسبب حوادث، عمليات تحويل وإجراءات حكومية من مثل قرارات المؤسسات التنظيمية الحكومية بوقف استخدامها

 

 .الطائرات التي يقتصر استخدامها على التدريب واالتصاالت والطيران الخاص غير مشمولة في األسطول العامل

 

 تصنيف الطائرات حسب الشكل 04-2- ح

 طائرة الرآاب ) أ
 

وتنقل أي حموالت بما فيها البريد، عادة في عنابر الشحن . الطائرة التي يقتصر استخدامها على نقل الرآاب وأمتعتهم
 .الطائرةفي بطن 

 

 طائرة الشحن ) ب
 

 .أو البريد/طائرة يقتصر استخدامها لنقل الحموالت و
 

 .ويمكن نقل األشخاص الذين يرافقون أنواعا معينة من الحمولة من مثل الماشية

 الطائرة التوفيقية ) ت
 

 .طائرة رآاب ذات قدرات معززة لنقل الحموالت على سطح المسافرين

 طائرة التغيير السريع ) ث
 

 .ة لالستخدام للقيام بتغيير سريع لشكل الطائرة من طائرة رآاب إلى طائرة شحن والعكس بالعكسطائرة مصمم

 تصنيفات أخرى ) ج
 

 .طائرة غير مستخدمة للنقل الجوي التجاري
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 الطائرات وفقا لخصائص الضوضاء 05-2- ح

 الطائرة غير الحاصلة على شهادة عدم إحداث ضوضاء ) أ
 

 ات الضوضاءالطائرة غير الحاصلة على شهادات ضد متطلب

 طائرة الفصل الثاني ) ب
 

  من  ميثاق شيكاغو للمنظمة الدولية للطيران المدني16طائرة تلبي مواصفات الفصل الثاني من الملحق 

 طائرة الفصل الثالث ) ت
 

  من  ميثاق شيكاغو للمنظمة الدولية للطيران المدني16طائرة تلبي مواصفات الفصل الثالث من الملحق 

 طائرة الفصل الرابع ) ث
 

  من  ميثاق شيكاغو للمنظمة الدولية للطيران المدني16طائرة تلبي مواصفات الفصل الرابع من الملحق 

 عمر الطائرة 06-2- ح
 

 .عدد السنوات التي انقضت على تسجيل الطائرة
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 الشرآات، األداء االقتصادي والتوظيف 3- ح

 المشروع 01-3- ح
 

طر على نحو مباشر أو غير مباشر على آل وحدة مؤسسية أو الجمع األصغر بين الوحدات المؤسسية التي تضم وتسي
 .الوظائف الضرورية لتنفيذ نشاطاته اإلنتاجية

 
غير أنه يكون متعدد العناصر فيما يخص نشاطه االقتصادي عالوة . متطلبات المشروع هي أن له ملكية أو سيطرة واحدة

 .على موقعه
 

 )مشغل النقل الجوي التجاري(شرآة الخطوط الجوية  02-3- ح
 

تقوم بخدمات النقل الجوي المجدولة وغير المجدولة أو آليهما () 1 يشغل طائرات لإلغراض التجارية التي مشروع طيران
حاصل على شهادة من هيئة الطيران المدني ) 2(أو الحموالت  و /التي تكون متيسرة للجمهور لنقل المسافرين، البريد، و

 .في الدولة المؤسس فيها
 

 الصادرة عن 8585 المدني رمزا من ثالثة حروف لمشغل النقب الجوي آما يرد في الوثيقة تقدم المنظمة الدولية للطيران
 رمزا من حرفين IATAوتخصص الجمعية الدولية للنقل الجوي .  المنظمة ويجب الحصول عليها لتشغيل الخطوط الدولية

تستخدم الموز من حرفين للحجوزات و. 762لشرآات الخطوط الجوية وفقا ألحكام قرار الجمعية الدولية للنقل الدولي 
أو األغراض /اآر وتوثيق الحموالت واألمور القانونية وأجور السفر و1والجداول الزمنية واالتصاالت البعيدة والت

 :وفيما يلي فئات أصناف النشاط. المرورية األخرى/التجارية
 

ISIC Rev 4 Draft  النقل الجوي51القسم  
NACE Rev 2  لجوي النقل ا51القسم 

 

 مشغل المطار 03-3- ح
 

 .مشروع نقل جوي يتولى تشغيل مطار تجاري
 

 :من ناحية تصنيف النشاط توجد أصناف النشاط التالية
 

ISIC Rev 4 Draft   نشاط الخدمة العرضيةالمصاحبة  إلى النقل الجوي5223الفئة  
NACE Rev 2  نشاط الخدمة العرضيةالمصاحبة  إلى النقل الجوي5223الفئة . 

 

 السيطرة على حرآة الطائراتمجهز  04-3- ح
 

 مشروع نقل جوي يتولى تشغيل خدمات السيطرة على حرآة الطائرات
 :من ناحية تصنيف النشاط توجد أصناف النشاط التالية

 
ISIC Rev 4 Draft   نشاط الخدمة العرضيةالمصاحبة  إلى النقل الجوي5223الفئة  

NACE Rev 2  بة  إلى النقل الجوي نشاط الخدمة العرضيةالمصاح5223الفئة. 
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  مجهز خدمات المطار 05-3- ح
 

هيئة تتولى تزويد خدمات المطار من مثل المناول األرضية في المطار، تزويد الوقود، الصيانة واألمن، خدمات الرآاب 
 .من مثل تسجيل الدخول، مناولة األمتعة، مناولة الشحن وخدمات أخرى

 
 : :اليةمن ناحية تصنيف النشاط توجد أصناف النشاط الت

 
ISIC Rev 4 Draft   نشاط الخدمة العرضيةالمصاحبة  إلى النقل الجوي5223الفئة  

  مداولة نقل الشحن5224الفئة   
NACE Rev 2  نشاط الخدمة العرضيةالمصاحبة  إلى النقل الجوي52.23الفئة   

  مداولة نقل الشحن52.24الفئة   
 

 المبيعات 06-3- ح
 

ويتطابق هذا المجموع مع مبيعات السوق من الخدمات . واتيره أثناء الفترة قيد المراجعاتالمبلغ الكلي الذب يقدم المشروع ف
مثال الدخل من االمتيازات، برًاءات االختراع، " دخل التشغيل اآلخر"وتشمل المبيعات . أو لبضائع إلى أطراف ثالثة

ب على البضائع أو الخدمات التي يقدم المشروع وتشمل المبيعات آل الرسوم والضرائ.  العالمات التجارية والقيم المشابهة
. آما تشمل آل األجور من الزبائن. هفواتيرها باستثناء ضريبة القيمة المضافة التي يقدم المشروع فواتيرها إزاء زبائن

ات ويجب خصم التخفيضات في األسعار والمبالغ المعادة والخصومات عالوة على قيمة التعبئة المعادة ولكن ليس الخصوم
 .النقدية

 
تستثنى  إعانات التشغيل التي تستلم من .تشمل المبيعات النشاطات العادية فقط ولذا فإنها ال تشمل مبيعات األصول الثابتة

 .السلطات الحكومية، بما فيها مؤسسات االتحاد األوربي

  المطارات–تكاليف الصيانة  07-3- ح
 

 . التحتية الثابتة والمعدات األساسية لمواصلة عمليات المطارات بصيانة البنىياإلنفاق الضرور
 .األمثلة هي صيانة المدرج، تحسين معدات تناول األمتعة ومعدات مناولة الشحن

 

  الطائرات–تكاليف الصيانة  08-3- ح
 

 . لصيانة الطائرات والمحرآات على نحو يجعلها صالحة للطيرانياإلنفاق الضرور
 

آات، سواء آان ذلك يجري داخل المشروع أو من خالل التعاقد من يشمل هذا الصيانة الروتينية لهيكل الطائرة والمحر
 .الباطن
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  التوظيف 09-3- ح
 

بمن فيهم المالكون العاملون والشرآاء (عدد األشخاص المعينين أي العدد الكلي لألشخاص الذين يعملون في المشروع 
لذين يعملون خارج المشروع وينتمون عالوة عى األشخاص ا) العاملون بانتظام في المشروع والعاملون من أفراد األسرة

ويشمل آذلك األشخاص ) إليه ويدفع لهم أجورهم، مثال مملو المبيعات، العاملون في التوصيل، فرق التصليح والصيانة
والمضربين ولكن ليس الذين يغيبون عن )  مثال في إجازة مرضية، إجازة خاصة مدفوعة األجر(الغائبين فترة قصيرة 

آما يشمل التعريف العمال بدوام جزئي الذين يعدون آذلك بموجب قوانين البالد المعنية ومن هم . محددةالعمل فترة غير 
 .في قوائم الرواتب عالوة على العمال الموسمين والمتدربين وعمال المنازل  الذين يتقاضون أجورا

 
شخاص الذين يتولون تنفيذ أعمال التصليح يستثني عدد األشخاص العاملين األيدي العاملة التي تقدمها مشاريع أخرى واأل

ومن الناحية . والصيانة في المشروع نيابة عن الشرآات األخرى عالوة على من يؤدون الخدمة العسكرية اإللزامية
مثال موظفو ترويج المبيعات (األخرى، األشخاص تحت تصرف مشروع ما ألسباب تجارية على أساس عقد طويل األمد 

يجب ضمهم وآذلك العاملون في المشروع حيث يعملون وليس في المشروع الذي وقعوا معه عقد ) ينفي عبارات المسافر
 .توظيفهم

 
 .يتطابق عدد األشخاص المستخدمين مع المعدل السنوي لألشخاص المستخدمين

 

 أنواع التوظيف 10-3- ح

 اإلدارة العامة ) أ
 

 .ومجالس اإلدارة) ، األفراد وغيرهامثال المالية، القانونية(يشمل موظفي اإلدارة المرآزية واإلقليمية 
 

العمليات وحرآة الطائرات، السيطرة على حرآة المالحة الجوية، (يستثنى موظفو اإلدارة في األقسام المتخصصة 
غير أنهم يؤخذون في االعتبار في اإلحصائيات الخاصة ) المدرج وتشييد وصيانة المحطات الجوية، خدمات الطوارئ

 .بكل من هذه الخدمات
 

 العمليات وحرآة المالحة الجوية ) ب
 

والوظائف المرآزية واإلقليمية ذات ) باستثناء موظفي الطائرة أثناء التحليق(طواقم المقصورة والطواقم األرضية 
 ‘ويشمل التعريف السياحة والدعاية وعمليات المحط. الصلة

 

 الطائرات ) ت
 

 .ف المرآزية واإلقليمية ذات الصلةموظفو الطائرة أثناء التحقيق، موظف الصيانة والفحص والوظائ
 

 المطارات ) ث
 

موظفو السيطرة على حرآة المالحة الجوية، المحطات،  تشييد المدرج ومرافق المطار األخرى، موظفة الصيانة 
 .واإلشراف، موظفو العمل على األرض، موظفو خدمات  الطوارئ

 

 العمليات األخرى ) ج
 

 .غيرهاخدمات الرآاب والشحن، خدمات شحن الحموالت و
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 حرآة المرور 4-ح

 حرآة الطائرات 01-4- ح
 

 .أقالع الطائرة أو هبوطها في المطار
 

وتشمل آل حرآات الطائرات . ألغراض حرآة المالحة الجوية تعد عملية وصل واحدة وعملية مغادرة واحدة حرآتين
 overshootsالهبوط وتستثنى عمليات التحليق الرسمية وتجاوز . التجارية وعمليات المالحة الجنوبية غير التجارية

 .وعمليات االقتراب غير الناجحة
 

 حرآة الطائرات التجارية 02-4- ح
 

 .حرآة الطائرات التي تؤدى مقابل أجر أو لالستئجار
 

 .يشمل حرآات الخدمات التجارية وعمليات المالحة الجوية العامة
 

 مغادرة الطائرة 03-4- ح
 

 إقالع الطائرة
 

 وصول الطائرة 04-4- ح
 

 هبوط الطائرة
 

 يق إيرادتوقف من أجل تحق 05-4- ح
 

 .توقف الطائرة لغرض التحميل والتفريغ لتحقيق إيراد
 

 التوقف ليس لتحقيق إيراد 06-4- ح
 

 .توقف الطائرة غير التوقف من أجل تحقيق إيراد
 

ات                  ة والتوّقف تتضّمن مثل هذه التوّقفات توّقفات لوضع الرحالت الجوية، الرحالت الجوية الرسمية، ورحالت التدريب الجوي
 .لألمور الفنية

 

 تحويل المسار 07-4- ح
 

هبوط الطائرة في مطار غير المطار المحدد في خطة تحليق الطائرة بسبب صعوبات فنية أو تشغيلية إما في الطائرة أو في 
 .مطار الوصول

 
يمكن استخدام تحويل المسار بسبب سوء تصرف راآب، مشاآل فنية في الطائرة، الظروف الجوية السيئة، الحوادث أو 

 .خرى في مطار الوصول المقررحاالت الطوارئ األ
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  ثنائي المطار 08-4- ح
 

ثنائي المطار يعرف بأنه مطاران يخول السفر بينهما بتذآرة مسافرين أو جزء من التذآرة أو تنقل الحموالت والبريد بين 
 ).مستند الشحن الجوي أو مستند تسليم البريد(المطارين وفقا لوثيقة شحن أو جزء منها

 

 ر آخرالمسافة بين مطار ومطا 09-4- ح
 

 .لألغراض اإلحصائية تعني المسافة بين مطار ومطار آخر المسافة الدائرية بالكيلومترات
 

 .تستند عملية القياس على إحداثيات المطار ومعادلة التوزيع الدائري
 

 )أو أف أو دي( مكان الوصول / األصل–ثنائي المدينة  10-4- ح
 

ذآرة أو يجري إرسال شحنات البريد بينهما وفقا لوثيقة شحن أو مدينتان يخول السفر بينهما بتذآرة المسافر أو جزء من ت
 ).مستند الشحن الجوي أو مستند تسليم البريد(جزء منها 

 
 .في االستعمال الشائع يستخدم ثنائي المدينة على نحو متبادل مع ثنائي المطار

 

 مرحلة الرحلة الجوية 11-4- ح
 

 .تشغيل طائرة من اإلقالع حتى هبوطها التالي
 

 .ت الفنية غير مشمولةالتوقفا
 

 مرحلة الرحلة الداخلية 12-4- ح
 

 .أي مرحلة رحلة بين نقاط ضمن الحدود الداخلية لدولة معينة
 

مراحل الرحلة بين دولة معينة واألراضي التابعة لها آما يجب على أية مراحل تصنيف الرحلة بين تلك الحدود بأنها 
 .داخلية

 

 مرحلة الرحلة الدولية 13-4- ح
 

 .خليق في دولة معينة والهبوط التالي في دولة أخرىمرحلة رحلة حيث الت
 

 الرحلة 14-4- ح
 

 . رقم رحلة مفرد تخصصها شرآة الخطوط الجويةمتشغيل طائرة في مرحلة رحلة واحدة أو أآثر باستخدا
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  الرحلة األهلية 15-4- ح
 

 .رحلة لها مراحل رحالت داخلية حصريا تستخدم آلها رقم الرحلة نفسه
 

 الرحلة الجوية 16-4- ح
 

 .حلة واحدة أو عدة مراحل رحلة دولية تستخدم آلها رقم الرحلة نفسهرحلة لها مر
 

 الرحلة الجوية التجارية 17-4- ح
 

 .أو الشحن والبريد مقابل أجور ولالستئجار/رحلة نقل جوية تنفذ للنقل العام للمسافرين و
 

 الخدمة الجوية التجارية 18-4- ح
 

 . و البريد مقابل مبلغ أو لالستئجارأو الشحن/رحلة نقل جوي أو سلسلة رحالت للنقل العام للمسافرين و
 

 .تكون الخدمة الجوية مجدولة أو غير مجدولة
 

 الخدمة الجوية المجدولة 19-4- ح
 

الخدمة الجوية التي تشف وفقا لجدول زمني معلن أو بتكرار منتظم آثيرا بحيث أنها تشكل سلسلة رحالت يمكن تمييزها 
 .بسهولة

 
 . فيض في حرآة المرور من رحالت مجدولةتضّمن رحالت القسم اإلضافية التي يسببهات

 

 الخدمة الجوية غير المجدولة 20-4- ح
 

 .خدمة جوية تجارية غير الخدمة الجوية المجدولة
 

 الخدمة الجوية للمسافرين 21-4- ح
 

الخدمة الجوية المجدولة أو غير المجدولة التي تؤديها طائرات تنقل راآبا أو أآثر ممن يدفعون أجورا وأي من الرحالت 
 . الجداول المعلنة المفتوحة لكل المسافرينالمدرجة في

 
 .يشمل التعريف الرحالت الجوية التي تنقل رآابا وشحنات وبريدا مع تحقيق إيرادات

 

 الخدمة الجوية للشحن والبريد 22-4- ح
 

 أي الخدمة الجوية المجدولة وغير المجدولة التي تؤديها طائرات تنقل حموالت تحقق إيرادا غير اإليراد من نقل المسافرين
 .للشحن والبريد

 
يستثني التعريف الرحالت التي تنقل مسافرا أو أآثر وتحقق إيرادا وتعلن الرحالت في جداول مواعيد الرحالت وهي 

 ).الشحن الجوي" (air cargo"ويطلق على الشحن الجوي ونقل البريد مجتمعين مصطلح . مفتوحة لكل المسافرين
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 ارية التج-عمليات المالحة الجوية العامة  23-4- ح
 

آل عمليات المالحة الجوية المدنية التجارية غير تلك الخدمات الجوية المجدولة وعمليات النقل غير المجدولة مقابل إيراد 
 :األصناف الرئيسية للمالحة الجوية العامة التجارية هي التالية. أو لالستئجار

 

 التاآسي الجوي ) أ

 التصوير ) ب

 رحالت ارتياد المعالم ) ت

 الدعاية ) ث

 المحاصيلرش /الزراعة ) ج

 رحالت سيارات اإلسعاف الجوي/الرحالت الطبية ) ح

 .التجارية األخرى ) خ
 

  غير التجارية–عمليات المالحة الجوية العامة  24-4- ح
 

آل عمليات المالحة الجوية المدنية التجارية غير تلك الخدمات الجوية المجدولة وعمليات النقل غير المجدولة مقابل إيراد 
 :ة للمالحة الجوية العامة غير التجارية هي التاليةاألصناف الرئيسي. أو لالستئجار

 

 الرحلة الرسمية ) أ
 

 .أية رحلة تقوم بها طائرة لألغراض العسكرية، الجمارك، الشرطة أو خدمات فرض  القانون والنظام في الدولة
 ".رحلة رسمية"أي رحلة تعلن سلطات الدولة أنها 

 

 التدريب على الطيران ) ب

 .الطيران الخصوصي ) ت

 عمالطيران األ ) ث

 رحالت للهبوط للمظالت والطيران الشراعي ) ج

 حاالت التوقف الفني ) ح

 رحالت اختبار الطائرات ) خ
 

 .رحلة غير تجارية تنفذ ألغراض فحص الطائرة قبل وضعها في الخدمة التشغيلية
 

 رحلة تحديد المواقع ) د
 

 .رحلة غير تجارية تنفذ لتحديد موقع طائرة أو رحلة أو خدمة مجدولة
 

 .تجارية األخرىالرحالت غير ال ) ذ
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 )الطائرة( رقم الرحلة  25-4- ح
 

الرآاب الذين يستخدمون رحلة . رقم الرحلة هو رقم الرحلة الرئيسي المعلن الذي يخصصه مشغل النقل الجوي للرحلة
 .يؤخذ في نظر االعتبار هنا رقم الرحلة الفعال وحده. بطائرة قد يسافرون تحت طائفة من أرقام الرحالت المختلفة

 

 لرمزمشاطرة ا 26-4- ح
 

 .  رحالت يقدمها مشغلون آخرون/استخدام المشغلين اآلخرين رقم رحلة المشغل لخدمات
 

لألغراض اإلحصائية تخصص حرآة المرور إلى الشرآة الناقلة، التي تستخدم الرقابة على حرآة المرور الجوي رقم 
 .رحلتها

 

 من بداية الرحلة إلى نهاية الرحلة 27-4- ح
 

 .ق من حرآة الطائرة األولية من نقطة مغادرتها حتى نقطة توقفها في نقطة الوصولالزمن الكلي بالساعات والدقائ
 

 ساعات الطائرة 28-4- ح
 

تقاس ساعات الطائرة على أساس الفترة من بداية الرحلة .  يقال إن ساعة الطائرة تؤدى عندما تعمل الطائرة ساعة واحدة
 .إلى نهاية الرحلة

 

 ات اإليراد  ساع–المعدل اليومي الستثمار الطائرة  29-4- ح
 

من (لذي يحققه نوع الطائرة ) charterالرحالت المجدولة ورحالت الطائرات المستأجرة لرحالت خاصة (ساعات اإليراد 
أيام الطائرات "ويعني التعبير . أثناء فترة مقسمة على عدد أيام الطائرة المتيسرة فيها) بداية الرحلة إلى نهاية الرحلة

ويجب استثناء األيام .  التي تكون فيها آل طائرة متيسرة لالستخدام أثناء الفترة المقصودةمجموع عدد األيام" المتيسرة
 :الالحقة من األيام المتيسرة

 

 .األيام بين تاريخ الشراء والتاريخ حين وضعت الطائرة في الخدمة الفعلية ) أ

 .األيام بعد رحلتها األخيرة مقابل إيراد قبل التخلص منها ) ب

 .لطائرة فيها خارج الخدمة بسبب حوادث آبيرة أو تحويلاأليام التي تكون ا ) ت

األيام حين تكون الطائرة في حوزة آخرين أو غير متيسرة بسبب إجراء حكومي من مثل أمر مؤسسات تنظيمية  ) ث
 .حكومية يمنع الطائرة من الطيران

 
 .ا األيام المطلوبة للصيانة أو الفحصبما فيه" أياما متيسرة خاللها"يجب أن تؤخذ في االعتبار آل األيام األخرى بوصفها 

 قطع آيلومتر بالطائرة 30-4- ح
 

الكيلومترات بالطائرة تعادل مجموع المنتجات من ضرب عدد الرحالت في آل مرحلة تحريب في المسافة بين مطار 
 .ومطار آخر
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 مقاعد المسافرين المتوافرة 31-4- ح
 

 .لة رحلة بين مطارينمجموع عدد مقاعد المسافرين المتيسرة للبيع في طائرة تقوم بمرح
 

 .يشمل هذا المقاعدالتي بيعت في مرحلة رحلة أي بما فيها المقاعد المشغولة من رآاب الترانزيت
 .  يستثني المقاعد غير المتيسرة فعليًا لنقل الرآاب بسبب قيود الوزن الكلي األقصى

 

 مقعد آيلومتر المعروض 32-4- ح
 

ر في طائرة الرآاب لدى أداء الخدمات المقصودة على نحو رئيسي  آيلومتر متواف-وحدة قياس تمثل حرآة مقعد واحد 
 .مسافة آيلومتر واحد

 
 . والحرآات المشابهة األخرىshuntingويستثنى التحويل .  المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع فعال

 

  آيلومتر–طن  33-4- ح
 

ة الرآاب لدى أداء الخدمات المقصودة على نحو رئيسي وحدة قياس تمثل حرآة طن واحد من الحمولة متوافر في طائر
 .مسافة آيلومتر واحد

 
 .المسافة التي تؤخذ في االعتبار هي المسافة التي تقطع فعال
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  قياس النقل 5-ح

 النقل الجوي 01-5- ح
 

 .أو مسافرين في حرآة الطائرات/أي حرآة بضائع و
 

 النقل التجاري الجوي 02-5- ح
 

 .الطائرات التجاريةأو مسافرين في حرآة /بضائع و أية حرآة
 

 النقل الجوي الوطني 03-5- ح
 

 النقل الجوي في رحلة داخلية
 

 النقل الجوي الدولي 04-5- ح
 

 النقل الجوي في رحلة دولية
 

 )أو أف أو دي( أصل الرحلة ومكان الوصول  05-5- ح
 

طة حرآة المرور في خدمة جوية تجارية معرفة برقم رحلة فريد مقسم فرعيا بثنائيات المطار وفقا لنقطة الصعود ونق
 .النزول في تلك الرحلة

 
آما . بالنسبة للمسافرين أو الشحن أو البريد حيث مطار الرآوب غير معروف يجب اعتبار أصل الطائرة هي نقطة الرآوب

 .أنه إذا آان مطار النزول غير معروف يجب اعتبار مكان وصول الطائرة نقطة النزول
 

 

 المسافر جوا 06-5- ح
 

 .اقم المقصورة أثناء القيام بالواجب، يقوم بحرية برحلة جواأي شخص، باستثناء أعضاء الرحلة وطو
 

 .يشمل األطفال الرضع
 

 مسافر اإليراد جوا 07-5- ح
 

 .مسافر تجاري تحصل ناقلة جوية لقاء نقله على أجر تجاري
 

أو ") اثنان مقابل واحد"مثال (المسافرين الذي يسافرون بموجب عروض ترويج معلنة ) ( 1(يشمل هذا التعريف مثال 
 الذين يسافرون تعويضا لهم عن حرمانهم من رحلة نالمسافري) 2) (الستعادة نقاط المسافر المتكرر(رامج والء الزبون ب
المسافرين الذين يسافرون بموجب أجور تفضيلية  ) 4(المسافرين الذين يسافرون بموجب تخفيضا خاصة للشرآات ) 3(
 ).ة الشباب وغيرهمالمسئولون الحكوميون، البحارة، العسكريون، الطلب(

األشخاص الذين يسافرون بأجر أو تخفيض غير متيسر ) 2(األشخاص الذين يسافرون مجانا ) 1(يستثني هذا التعريف مثال 
 .األطفال الرضع الذين ال يشغلون مقعدا) 3(إال لموظفي شرآات الطيران أو وآالئها أو ألعمال شرآاتهم 
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 المسافر جوا بدون إيراد 08-5- ح
 

 .ر المسافرين الذي تسهم أجورهم في اإليرادالمسافرون غي
 

 المسافرون جوا المنقولون 09-5- ح
 

 .ال يحسب سوى مرة واحدة وال يكرر في آل مرحلة مستقلة من الرحلة)  برقم رحلة واحد(آل المسافرين في رحلة معينة 
 

بدأ رحلتهم أو تنتهي في المطار آل المسافرين الذي يتحقق إيراد من رحالتهم والمسفرين الذين ال تحقق رحالتهم إيرادا وت
يستثني التعريف رآاب . المشمول بالتقرير ورآاب الترانزيت الذين ينضمون أو يغادرون الرحلة في المطار المذآور

 .الترانزيت المباشرين
 

 الرآاب الذين يقطعون الرحلة 10-5- ح
 

 .المسافرون الذين يشرعون في أو ينهون رحلتهم في مطار معين
 

 لمباشرونرآاب الترانزيت ا 11-5- ح
 

المسافرون الذين، بعد توقف قصير، يواصلون رحلتهم على متن الطائرة نفسها في رحلة تحمل رقم الرحلة نفسه مثل 
ويعد المسافرون الذين يغيرون الطائرة بسبب مشاآل فنية إال أنهم يواصلون في رحلة .  الرحلة التي يصلون عن طريقها

 .يتتحمل رقم الرحلة نفسه بأنهم رآاب ترانز
 

. في بعض الرحالت ذات التوقفات المتوسطة يتغير رقم الرحلة في مطار ما لتسمية التغيير بين رحلة قادمة ورحلة مغادرة
وعندما يواصل المسافرون إلى مكان وصول متوسط رحلتهم على متن الطائرة نفسها في تلك الظروف يجب عدهم رآاب 

 .ترانزيت مباشرين
 

 غير المباشرةرآاب النقل أو الترانزيت  12-5- ح
 

 ساعة أو على متن الطائرة نفسها التي تحمل 24المسافرون الذين يصلون ويغادرون على متن طائرة مختلفة في غضون 
 .مرة لدى الوصول ومرة لدى المغادرة: ويحسبون مرتين. أرقام رحالت مختلفة

 
. ية التغيير بين رحلة قادمة ورحلة مغادرةفي بعض الرحالت ذات التوقفات المتوسطة يتغير رقم الرحلة في مطار ما لتسم

وعندما يواصل المسافرون إلى مكان وصول متوسط رحلتهم على متن الطائرة نفسها في تلك الظروف يجب عدم عدهم 
 .رآاب ترانزيت مباشرين في المطار حيث يغير رقم الرحلة

 

 المسافرون الذي يكملون رحلتهم 13-5- ح
 

 .هم أو ينتقلونمجموع المسافرين الذين يكملون رحالت
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  الرآاب جوا على متن الطائرة 14-5- ح
 

 .آل المسافرين على متن الطائرة لدى الهبوط في المطار مقدم التقرير أو اإلقالع من المطار المذآور
 

آل الرآاب على متن طائرة أثناء مرحلة رحلة الذين يحقق سفرهم إيرادا أو الذين ال يحقق سفرهم إيرادا ويشمل المصطلح 
 .ترانزيت المباشرينرآاب ال

 

  آيلومتر–راآب  15-5- ح
 

 .يستخدم هذا المصطلح عندما ينقل راآب مسافة آيلومتر واحد
 

 عامل حمولة الراآب 16-5- ح
 

 . آيلومتر معبرًا عنه آنسبة مئوية من آيلومترات المقاعد المتوافرة-مصطلح راآب
 

 آيلومترا في مرحلة رحلة-راآب 17-5- ح
 

 الذين ينقلون في آل مرحلة رحلة في المسافة من المطار إلى ب لرآامجموع المنتجات التي يحصل عليها بضرب عددا
 .المطار

 

 مطارات الوصول/آيلومترا في مرحلة رحلة األصل-راآب 18-5- ح
 

 .ناتج ضرب عدد المسافرين بين مطارين أحدهما األصل ومكان الوصول النهائي في المسافة بين المطار إلى المطار
 

 آيلومتر-راآب طن 19-5- ح
 

لحصول عليها من حاصل ضرب آيلومترات المسافر التي  قطعها الزبون برحالت جوية  مضروبًا بوزن لنتيجة التي تم ا
 .آّل من المسافرين متضمنًا آالهما وزن األمتعة المجاني واألمتعة الزائدة عن الوزن المسموح به

 
 ).بما في ذلك األمتعة(يمكن لكل مشغل نقل استخدام أوزان الرآاب الداخليين أو أوزان المائة آغم القياسية 

 

 األمتعة 20-5- ح
 

 .ممتلكات الرآاب وأفراد الطاقم الشخصية الذين ينقلون على متن الطائرة باالتفاق مع المشغل
 

 الشحن 21-5- ح
 

 .أي ممتلكات تنقل على متن طائرة غير البريد، المخازن واألمتعة
 

ويجب . ية ولكنه ال يشمل أمتعة المسافرينلألغراض اإلحصائية  الشحن يشمل الشحن السريع والرزم  والحقائب الدبلوماس
 .استثناء آل عمليات النقل باستخدام مستند شحن
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  وزن البضائع الكلي 22-5- ح
 

 ).مثال الحاوية الجوية(الوزن الكلي للبضائع وآل التعبئة ووزن الفارغ لوحدة النقل 
 

 الوزن الكلي للبضائع 23-5- ح
 

 ).مثال الحاوية الجوية(رغ ولكن باستثناء وزن وحدات النقل فارغة الوزن الكلي للبضائع المنقولة وآل التعبئة ووزن الفا
 

 وزن الفارغ 24-5- ح
 

 .قبل تحميل أية شحنة) مثال الحاوية الجوية(وزن وحدة النقل 
 

 الوزن محمال أو مفرغا 25-5- ح
 

 .أية شحنة محملة على طائرة أو مفرغة منها
 

 .تستثنى الشحنة الترانزيت المباشرة
 

 الشحنة على متن الطائرة 26-5- ح
 
 .ل السحنة على متن الطائرة لدى الهبوط في مطار ولدى اإلقالع منهآ
 

  .يشمل الشحن الترانزيت المباشر ويحسب لدى الهبوط واإلقالع
 

  آيلومترات  حسب مرحلة الرحلة-أداء شحن الطن 27-5- ح
 

ضرب العدد  آيلومترات ب–يحصل على الطن .  آيلومتر هو طن متري إليراد الشحن الذي ينقل آيلومترا واحدا-الطن
 .المنقول في مرحلة الرحلة في المسافة من مطار إلى مطار آخر الكلي ألطنان إيراد الشحن

 

 مطارات الوصول/ آيلومتر الشحن الذي يؤدى حسب أصل الرحلة-طن 28-5- ح
 

 آيلومترات بضرب العدد –يحصل على الطن .  الكيلومتر هو طن متري إليراد الشحن الذي ينقل آيلومترا واحدا–الطن 
 .    المنقول بين المطار األصل ومطار الوصول النهائي حسب المسافة من مطار إلى مطار آخر لكلي ألطنان إيراد الشحنا

 

 البريد 29-5- ح
 

 .إرسال الرسائل واألشياء األخرى المحمولة في طائرة ترسل لغرض التوصيل إلى اإلدارات البريدية
 

 .يستثنى الشحن وشحنات الرزم السريعة
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 د وتفريغه تحميل البري 30-5- ح
 

 .أي بريد يحمل على متن طائرة ويفرغ منها
 

 .يستثنى البريد الترانزيت المباشر
 

 البريد على متن الطائرة 31-5- ح
 

 .آل البريد على متن الطائرة أثناء المرحلة األولى بما في ذلك البريد المحمل والبريد الترانزيت المباشر
 

 الحقيبة الدبلوماسية 32-5- ح
 

 .ات إلرسال الرسائل الرسميةحقيبة بريد تستخدمها الحكوم
 

  آيلومتر البريد حسب مرحلة الرحلة-طن 33-5- ح
 

يحصل عليه بضرب العدد الكلي من أطنان .  آيلومتر هو طن متري من البريد ذي اإليراد المنقول آيلومترا واحدا-طن
 .البريد ذي اإليراد المنقول في آل قطاع من الرحلة حسب المسافة بين مطار ومطار آخر

 

 ومتر البريد حسب مرحلة الرحلة آيل-طن 34-5- ح
 

يحصل عليه بضرب العدد الكلي من أطنان البريد . آيلومتر هو طن متري من البريد ذي اإليراد المنقول آيلومترا واحدا
 .ذي اإليراد المنقول بين مطارين هما مطار األصل األول ومطار الوصول النهائي حسب المسافة من مطار إلى مطار آخر

 

  الكليالبريد/الشحن 35-5- ح
 

ويجب استثناء آل عمليات النقل . مجموع الشحن والبريد المحمالن والمفرغان آالهما في المطار الذي يقدم التقرير
 .باستخدام مستند جوي

 
 cargoيشار إلى الشحن والبريد معا باستخدام مصطلح الشحن 

 

 فئات البضائع المنقولة جوا 36-5- ح
 

 .يمكن تصنيف البضائع في النقل وفقا للنوع
 

 CSTEالتي تحل محل مصطلحات ) مصطلحات البضائع إلحصائيات النقل ( NST 2007األمثلة على نظم التصنيف هي 
مصطلحات  ( NST/Rومصطلحات )  لجنة األمم المتحة االقتصادية ألوربا–تصنيف السلع إلحصائيات النقل في أوربا  (

 ). يوروستات–البضائع القياسية إلحصائيات النقل 
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 الخطرة البضائع  37-5- ح
 

فئات السلع الخطرة التي تنقل برًا هي المعرفة في الطبعة المنقحة الخامسة عشرة من توصيات األمم المتحدة لنقل السلع 
 .2007الخطرة، األمم المتحدة، جنيف 

 
 المتفجرات : 1الفئة  -
 الغازات : 2الفئة  -
 السوائل القابلة لالشتعال : 3الفئة  -
 ة القابلة لالشتعال، المواد القابلة لالحتراق الذاتي، المواد التي تصدر غازات قابلة لالشتعال المواد الصلب : 4الفئة  -

 لدى تماسها مع الماء 
 المواد المؤآسدة والمؤآسدات العضوية : 5الفئة  -
 المواد السامة والملوثة : 6الفئة  -
 المواد المشعة : 7الفئة  -
 المواد المسببة للتأآل  :8الفئة  -
 المواد والخطرة المختلفة : 9الفئة  -

 الوزن المنقول 38-5- ح
 

 .مجموع وزن المسافرين واألمتعة والشحن والبريد المنقول في الطائرة آما يقاس باألطنان المترية
 

  آيلومتر ذو اإليراد-الطن 39-5- ح
 

 النواتج التي آيلومتر مجموع-وتعادل األطنان. طن آيلومتر هو طن متري من الحمل ذي اإليراد مسافة آيلومتر واحد
 .يحصل عليها بضرب مجموع عدد أطنان آل فئة من اإليراد في آل قطاع من رحلة في المسافة من مطار إلى مطار آخر

 

 عامل حمل الوزن 40-5- ح
 

 . طن المتوافرة- آيلومتر الكلي ذو اإليراد معبرًا عنه آنسبة مئوية من الكيلومترات-الطن
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 استهالك الطاقة 6-ح

  الجوياستهالك الطاقة في النقل 01-6- ح
 

 .الطاقة النهائية التي تستهلكها الطائرة للدفع والكهرباء والتدفئة
 

 )معادل عشرين قدما(طن من معادل النفط  02-6- ح
 

 TOE = 0.041868 TJ 1: وحدة قياس استهالك الطاقة
 هو) آي إي أيه(عامل التحويل للكيروسين الذي تتبناه الوآالة الدولية للطاقة    -
 1.045آيروسين   -
 

 لالجو 03-6- ح
 

 :وحدة قياس استهاللك الطاقة
 

 آيلواطJ = 2.78 x 105 1012 = تراجول 1
 .TOE 23.88459 = تراجول 1
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 حوادث الطيران 7-ح

 الحادث 01-7- ح
 

حدوث مرتبط بتشغيل طائرة يقع بين وقت صعود شخص إلى الطائرة بهدف الرحلة حتى يغادر آل األشخاص الطائرة 
 :وتطبق على الحاالت التالية

 
 .صابة مميتة أو خطيرةالشخص المصاب إ ) أ

 
عندما يكون ذلك نتيجة آون الشخص في الطائرة أو على اتصال مباشر مع أي جزء من الطائرة بما فيها األجزاء 
التي أصبحت منفصلة عن الطائرة أو التعرض المباشر إلى انفجار نفاث ما عدا عندما تكون اإلصابات من أسباب 

آخرون إليه أو عندما تقع اإلصابات للمستخفين خارج المناطق المتيسرة طبيعية يوجهها الشخص لنفسه أو يوجهها 
 .عادة للرآاب وأفراد الطاقم

 
 .تصاب الطائرة بضرر أو عطل هيكلي ) ب
 

عندما يؤثر ذلك في القوة الهيكلية أو األداء أو خصائص رحلة الطائرة وتتطلب عادة التصليح أو استبدال الجزء 
وعندما يقتصر الضرر على المحرك أو األغطية المعدنية لمحرك .  تضررهالمتضرر ما عدا عطل المحرك أو

الطائرة أو المالحق أو بسبب أضرار تقتصر على المراوح، أطراف الجناحين، الهوائيات، اإلطارات، الكابحات، 
 .األضرار والثقوب في بدن الطائرة

 
 .الطائرة مفقودة أو ال يمكن الوصول إليها على نحو تام ) ت

 
 .ائرة مفقودة عندما ينهى البحث الرسمي عنها وال يحدد موقع الحطامتعد الط

 

 حادث عرضي 02-7- ح
 

 .حدث غير الحادث  له صلة بتشغيل طائرة يؤثر أو يمكن أن يؤثر في سالمة التشغيل
 

 حادث خطير 03-7- ح
 

 .حادث ينطوي على ظروف تشير إلى وقوع حادث
 

 الصادر ثجاد أمثلة عل الحوادث الخطيرة في دليل الحوادويمكن إي. الفرق بين حادث وحادث خطير هو فقط في النتيجة
 ).آي سي أيه أو(عن المنظمة الدولية للطيران المدني 

 

 إصابة مميتة 04-7- ح
 

 .اإلصابة التي تفضي إلى الوفاة في غضون ثالثين يوما من تاريخ الحادث تصنف بأنها إصابة مميتة
 

 إصابة غير مميتة 05-7- ح
 

 .خص في حادثإصابة غير اإلصابة المميتة تقع للش
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 إصابة خطيرة  06-7- ح
 

 :إصابة غير مميتة تقع لشخص في حادث والتي
 أو:  ساعة تبدأ في غضون سبعة أيام من تاريخ تلقي اإلصابة48تتطلب المعالجة في المستشفى أآثر من  ) أ
 أو): عدا الكسر البسيط في أصابع اليدين، أصابع القدمين أو األنف(تؤدي إلى آسر في أي من العظام  ) ب
 أو: ي على تمزيق يسبب نزيفا دمويا وأضرار في األعصاب أو العضالت أو وتر العضلةينطو ) ت
 أو: ينطوي على إصابة في أي عضو داخلي في الجسم ) ث
 أو: من سطح الجسم% 5ينطوي على حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة أو أي حروق تؤثر أآثر من  ) ج
 . مضرينطوي على التعرض إلى مواد مسببة للعدوى أو إشعاع ) ح

 إصابة بسيطة 07-7- ح
 

 .إصابة غير مميتة غير اإلصابة الخطيرة تقع للشخص في حادث
 

 .دولة وقوع الحادث 08-7- ح
 

 .الدولة التي يقع الحادث في أراضيها الوطنية
 

 دولة المشغل 09-7- ح
 

 .الدولة التي تكون فيها األعمال الرئيسية للمشغل أو إذا لم يكن ذلك المكان موجودا مكان اإلقامة الدائم للمشغل
 

 دولة التسجيل 10-7- ح
 

 .الدولة التي تكون الطائرة مسجلة في سجالتها
 

 حادث في األراضي الوطنية 11-7- ح
 

 .حادث في األراضي الوطنية للدولة
 

 حادث في طائرة مسجلة وطنيا 12-7- ح
 

 .حادث لطائرة مسجلة في السجل الوطني للطائرات في الدولة
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 المقدمة  1-خ

 ن وسائل متعددةنقل الشحن ما بي 01-1- خ
 

نقل البضائع المتعدد الوسائل في وحدة نقل مابين وسائل متعددة واحدة ونفسها بوسائل نقل متتابعة بدون مناولة البضائع 
 .نفسها لدى تغيير الوسائل

 
 .يمكن أن تكون وحدة النقل مابين وسائل متعددة حاوية أو بدن مناقلة أو عجلة طريق أو عربة قطار أو سفينة

 
  لعدم  مابين وسائل متعددةلالمقطورة ليست جزءا من النق/منصات المناقلة وعجلة الطريق للبضائع/ة عودة الحاوياتحرآ

 ومن المرغوب فيه جمع البيانات عن الحرآات الفارغة  مابين وسائل متعددةوترتبط هذه الحرآات بالنق.  تحريك أي بضائع
 . مابين وسائل متعددةمع البيانات عن النق

 

 قل الشحن متعدد الوسائلن 02-1- خ
 

 .نقل البضائع في وسيلتي نقل اثنين في األقل
 

 . نوع خاص من النقل متعدد الوسائل مابين وسائل متعددة النقل
 

 .النقل المتعدد الوسائل الدولي يستند في أحوال آثيرة على عقد ينظم النقل متعدد الوسائل آله
 

 نقل الشحن المشترك 03-1- خ
 

للبضائع حيث الجزء األآبر من الرحلة بالسكة الحديد أو الممرات المائية الداخلية أو البحر وتكون ددة  مابين وسائل متعالنقل 
 .أو نهائية تنفذ برًا قصيرة قدر اإلمكان/أية مرحلة أولية و

 
  آيلومتر للنقل بالطريق100  يجب أن تكون مسافة الطريق البري أقل من EU Directive 921/06/RCوفقا لتوجيه لـ 

 .الممر المائي الداخلي أو بحرًا- آلم للطريق البري150 السكة الحديد و-البري
 
 

 )وسيلة نقل غير فاعلة) (وسيلة نقل فاعلة(االستخدام المتزامن لوسيلتي نقل  04-1- خ
 

نقل على وسيلة ) غير فاعلة(باستخدام وسيلتي نقل على نحو متزامن حيث تنقل وسيلة نقل  مابين وسائل متعددة نقل البضائع 
بالطريق البري و النقل /الطريق، النقل بحرًا/أخرى تقدم السحب وتستهلك الطاقة أي النقل بالسكة الحديد) فاعلة(

 .بالسكة الحديد/بحرًا
 
 .النقل بالطرق البرية/  الحديدةلنقل بالسّكلمفهوم ا النقل على الظهر والكتفين هو مرادف مصطلحال
 

 من شاحنات السكة الحديدالنقل على ظهر شاحنة مسطحة مكشوفة  05-1- خ
 

 نقل عجالت الطريق بالسكة الحديد
 

 .نشأ المصطلح أصال لوصف نقل أشباه المقطورات بالسكة الحديد غير أنه يطبق حاليا على نقل عجالت الطريق عموما
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  الطريق المتدحرج 06-1- خ
 

 . منخفضة األرضية آاملةنقل عجالت الطريق الكاملة باستخدام أساليب التدحرج أو على قطارات تضم عادة عربات
 

 .عن طريق النفق األوربي مثال على طريق نقل العجالت) اللوري(نقل سيارات الشحن 
 

 نقل عجلة البضائع البرية المزودة بمحرك والمصحوبة بسائق 07-1- خ
 

 .نقل عجلة بضائع آاملة مزودة بمحرك ومصحوبة بالسائق
 

 ة بالسائقنقل عجلة البضائع البرية المزودة بمحرك وغير المصحوب 08-1- خ
 

بدون مصاحبة ) مثال باستخدام السكة الحديد(نقل عجلة البضائع البرية المزودة بمحرك أو نقل المقطورة بوسيلة تقل أخرى 
 .سائق

 

 وسيلة النقل 09-1- خ
 

 طريقة نقل مستخدمة لنقل البضائع والرآاب
 
 :تزويد تقارير اإلحصائيات يجب استخدام التصنيفات التاليةل
 معروفوسيلة النقل غير ال ) ج
 السكة الحديد ) ح
 الطريق البري ) خ
 الممرات المائية الداخلية ) د
 البحرية ) ذ
 خطوط األنابيب ) ر
 جوا ) ز
 

وفي الحالة األخيرة يمكن .  قد ينطبق التصنيف على وسيلة النقل الفاعلة وحدها أو وسيلة النقل الفاعلة وغير الفاعلة
 .اعلة ويشير الثاني إلى الوسيلة غير الفاعلةاستخدام رمز رقمي ثنائي حيث يشير الرقم األول إلى وسيلة النقل الف

 

 سلسلة النقل 10-1- خ
 

 .وتجرى معاملة أو أآثر على السلسلة. سلسلة أنماط نقل تستخدم لتحريك البضائع من مكانها األصلي إلى مكان الوصول
 

لى أو تسحب من وقد تضاف مواد إ. قد ال تبقى البضائع بالضرورة في وحدة التحميل نفسها بجانب سلسلة النقل الكاملة
 . أثناء الرحلة مابين وسائل متعددة وحدة نقل

 

 محطة النقل  مابين وسائل متعددة 11-1- خ
 

 . مابين وسائل متعددةمكان معد لنقل الشحنات وخزن وحدات النقل
 

).  اإلشعاعات)والتوزيع في اتجاهات مختلفة )  المرآز(إلى الجمع خالل نقطة مرآزية " المرآز واإلشعاعات"يتعلق مفهوم 
 .المرآز هو نقطة مرآزية لعملية الجمع والخزن ونقل الشحنات وتوزيع البضائع لمنطقة معينة
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 المعدات  2- خ

 وحدة التحميل 01-2- خ
 

 الحاوية، بدن منصة المناقلة
 
 .ات آنوع خاّص من الحاويةمتضّمنوهي  في النقل البحري ةمستعمل أدناه  )09-2- أنظر خ" (منبسطة"
 

 )آي تي يو (دة  مابين وسائل متعدوحدة نقل 02-2- خ
 

 . مابين وسائل متعددةنقلة للمناسبعربة نقل البضائع من عربات الطرق البرية /  أو نصف المقطورة منصة مناقلة  حاوية،
 

 الحاوية 03-2- خ
 

التعريف الفني اآلخر . صندوق خاص لنقل الحموالت جرت تقويته وقابل للرصف ويسمح بعمليات النقل األفقية والعمودية
 :اليللحاوية هو الت

 
 :وسيلة من وسائل معدات النقل تكون

 
 ذات طابع دائم ولذا قوية على نحو آاف لتكون مالئمة لالستخدام المتكرر؛ )أ
 .مصممة خصيصا لتسهيل نقل البضائع بوسيلة نقل واحد أو أآثر بدون إعادة التحميل الوسيط؛ )ب
 .لة نقل إلى وسيلة أخرى؛مزودة بأجهزة يمكن من مناولتها الجاهزة خصوصا نقلها من وسي )ت
 مصممة بحيث تكون سهلة الملء والتفريغ؛ )ث
 قابلة للرصف؛ و )ج
 .لها حجم داخلي يبلغ مترا مكعبا واحدا أو أآثر )ح
 

 .تستثنى منصات المناقلة
 

أعاله  ) ح(بدون حجم داخلي ولذا ال ينطبق عليها المعيار )  9-2-أنظر خ(على الرغم من أن المنصات المنبسطة 
 .المستخدمة في النقل البحري يجب اعتبارها نوعا خاصا من الحاويات ولذا فإنها مشمولة هنا

 

 أحجام الحاويات 04-2- خ
 

 :األحجام الرئيسية للحاويات هي التالية
 
 ) أقدام8 قدما والعرض 20الطول ( قدما 20 حجم آيزو مقياس الجودة العالميالحاوية  )أ
 ) أقدام8 قدما والعرض 40الطول ( قدما 40 حجم آيزو مقياس الجودة العالمي الحاوية )ب
  قدما40 قدما ويقل عن 20الحاوية التي يزيد طولها عن  )ت
  قدما40 التي يزيد طولها عن آيزو مقياس الجودة العالميحاوية  )ث
 )الحاوية الضخمة(الحاوية المكعبة العالية للغاية  )ج
 )يير الموضوعة للنقل الجويالحاوية المتوافقة مع المعا(الحاوية الجوية  )ث
 

هي حاويات ذات ارتفاع " الحاويات المكعبة العالية. " أقدام غير أنه توجد أطوال أخرى آذلك8يبلغ ارتفاع الحاويات عادة 
 45وتشمل أطوال الحاويات . هي حاويات تتجاوز أبعاد المنظمة الدولية للمقايسة" الحاويات العالية للغاية. " قدما9.5يبلع 
 .تعرف بالحاويات الطويلة) إلى ج) أحجام الحاويات المصنفة تحت أ.  فدما53 قدما و48ا وقدم
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 وزن الحاوية فارغة 05-2- خ

-grossوزن الحاوية فارغة متضمنة في الوزن الكلي للبضائع المنقولة في الحاويات وتدعى آذلك وزن البضائع الكلي 
gross weight ائع في الحاوية بتنزيل وزن الحاوية خالية والعكس بالعكسيمكن حساب وزن البض. للبضائع المنقولة .

 :وإذا آانت المعلومات عن وزن الحاوية خالية مفقودة يمكن تقديره باستخدام المعدالت التالية
 

 :يمكن تقدير وزن الحاوية الصافي آما يلي
 

  طن2.3  قدما20 آيزو مقياس الجودة العالميحاوية  ) أ
  طن3.7  قدما40 لجودة العالميآيزو مقياس احاوية  ) ب
 طن3.0   قدما40من   قدما وطولها أقل20 أآثر من آيزو مقياس الجودة العالميحاوية  ) ت
  طن4.7  قدما40 طولها أآثر من  آيزو مقياس الجودة العالميحاوية  ) ث

 

 أنواع الحاويات 06-2- خ
 

 :آيزو مقياس الجودة العالميمة الدولية للمقايسة فيما يلي األنواع الرئيسية للحاويات آما يحددها دليل معايير المنظ
 
  حاويات ألغراض عامة.1
 
  الحاويات ألغراض خاصة.2

 لحاوية المغلقة ذات التهويةا −
 الحاوية المفتوحة من األعلى −
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة −
 الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل آامل −
الحاوية ذات األرضية المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل غير آامل ونهايات ثابتة الحاوية ذات األرضية  −

 المنبسطة والجوانب المفتوحة مع هيكل غير آامل والنهايات القابلة للطي
 الحاوية المنبسطة −

 
 حاويات الشحنات الخاصة) 3

 الحاوية الحرارية −
 الحاوية المعزولة −
 )إمكانية التخلص من التبريد(دة الحاوية المبر −
 الحاوية المبردة ميكانيكيا −
 الحاويةالمدفئة −
 حاوية مبردة ومدفئة −
 الحاوية الصهريجية −
  حاويات الحموالت الجافة السائبة −
 ؛ و)من مثل حاوية السيارات أو الماشية وغيرها(حاوية الشحنة المسماة  −
 حاوية النقل الجوي −
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  الوحدة المعادلة لعشرين قدما 07-2- خ
 

لتزويد قياس مقنن )  متر6,10( بطول عشرين قدما آيزو مقياس الجودة العالميوحدة قياسية مستندة على طول حاوية 
 بطول آيزو مقياس الجودة العالميتعادل حاوية . للحاويات ذات السعات المختلفة ولوصف سعة سفن الحاويات أو المحطات

 TEU 1.5عشرين قدما  
 

 TEU 2 قدما تعادل 40 الواحدة بطول  الحاوية
 TEU 1.5 قدما تعادل 40 قدما وأقل من 20الحاوية الواحدة بطول يزيد عن 

 TEU 2.25 قدما 40تعادل الحاوية الواحدة بطول يزيد عن 
 

 بدن منصة المناقلة 08-2- خ
 

السكة /قوحدة حمل الشحنات تناسب أبعاد عجالت الطريق البري ومزودة بأجهزة مناولة للتنقل بين الوسائل، عادة الطري
 .الحديد

 
ويمكن لكثير من الوحدات أن تكون آذلك . لم تصمم هذه الوحدات في األصل للرص عندما تكون مليئة أو معلقة من األعلى

السمة الرئيسية التي تميزها عن الحاويات هي أنها مناسبة ألبعاد العجالت . حاليا ولو ليس إلى المدى نفسه مثل الحاويات
 لتستخدم على السكة  UIC هذا النوع تحتاج إلى الحصول على موافقة االتحاد الدولي للقطارات إن الوحدة من. البرية
 .وتزود بعض هذه الوحدات بسيقان قابلة للطي تقف عليها الوحدة عندما ال تكون على العجلة. الحديد

 

 المنصة المنبسطة 09-2- خ
 

دة حاوية وهي مزودة بتراآيب زاوية علوية منصة قابلة للتحميل بدون هيكل فوقي ولكنها ذات طول وعرض مثل قاع
 .وسفلية

 
 أي حاويات منصات وحاويات مستندة على –هذا مصطلح بديل مستخدم ألنواع معينة من حاويات األغراض النوعية 

 .منصة وذات هيكل غير آامل
 

 عربة القطار للنقل  مابين وسائل متعددة 10-2- خ
 

 . أو عجالت الطريق األخرى للبضائعن وسائل متعددة مابيعربة صنعت أو جهزت خصيصا لنقل وحدات النقل
 

 :أنواع عربات القطار هي التالية
 .اإلطارات لشبه مقطورة/عربة قطار ذات جيب غائر لقبول تجميع المحور: العربة الجيب -
شباه عربة قطار ذات إطار قابل للتفكيك مزودة بأجهزة للمناولة العمودية للسماح بتحميل وتفريغ أ: العربة السلة -

 .المقطورات أو عجالت الطريق المزودة بمحرك
 .عربة قطار ذات محور مرآزي مصمم لنقل شبه مقطورة: عربة العمود الفقري -
عربة قطار ذات منصة تحميل منخفضة مصنوعة لنقل وحدات النقل متعددة الوسائل وغير : العربة منخفضة األرضية -

 ذلك
عربة قطار ذات األرضية المنخفضة التي تشكل طريقا متدحرجا  rolling-road wagonعربة الطريق المتدحرج  -

 لدى ربطها معا
 عربة قطار مصممة لنقل الحاويات المرصوفة الواحدة فوق األخرى: عربة الرصف المزدوج -
 .شبه مقطورة طريق يمكن تحويلها إلى عربة قطار بإضافة عربات نقل صغيرة: شبه المقطورة ثنائية الوسيلة -
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  رو-وحدة الرو  11-2- خ
 

 .المقطورة أو شبه المقطورة، يمكن دفعها أو سحبها إلى سفينة أو قطار) اللوري(عجلة لحمل البضائع من مثل سيارة النقل 
 

 .مقطورات أو سفن الميناء مشمولة بهذا التعريف
 

 الرافعة ذات الهيكل 12-2- خ
 

رات ثابتة أو على إطارات مطاطية رافعة فوقية تتكون من هيكل أفقي مرآب على قوائم تكون مثبتة أو متحرآة في مسا
 .ويمكن تحريك الحمولة أفقيا وعموديا ونحو الجانبين. ذات قدرة محدودة على المناورة

 
 .شاطئ/أو تقاطع سفينة/سكة و/تكون هذه الرافعات عادة مرآبة على مفرق طريق

 

 حامل عجلة الرفع 13-2- خ
 

 .ات على سطح مقوى مستٍوعجلة رفع فوقية مزودة بإطارات مطاطية  لتحريك أو رصف الحاوي
 

 عجلة الرفع أو الرصف أو التحريك 14-2- خ
 

 .ITUsعجلة جرار ذات معدات أمامية لرفع أو رصف أو تحريك 
 

 عجلة الرافعة الشوآية 15-2- خ
 

. عجلة مزودة بشوآات أفقية ومحرك لكي ترفع أو تحرك أو ترصف المنصات المنبسطة والحاويات وحاويات المناقلة
 . فارغين عادةالنوعان األخيران يكونان

 

 الفارشة 16-2- خ
 

 .ITUآلة قابلة للتعديل في معدات الرفع مصممة لالرتباط بمعدات الزاوية العليا لـ 
 

 .ITUلكثير من الفارشات آذلك ذراعا إمساك يثبتان في القضبان الجانبية من الـ 
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  الحديدالنقل بالسكة.أ
 

 1-7-أ، الحادث
 17-7-الحادث الذي ينطوي على نقل البضائع الخطرة، أ −
 14-7-الحوادث التي تقع لألشخاص بسبب قاطرات وحافالت السكك الحديد المتحرآة، أ −

 33-أ-2-عمر عربة السكة الحديد، أ
 3-7-محاولة االنتحار، أ

   9-6-أ ، الليغنايت–الفحم األسمر 
 21-5-أ ،ة بالسكة الحديدفئات البضائع المنقول

 16-7-فئة األشخاص في إحصائيات حوادث السكة الحديد، أ
 15-أ-2-عربة الرآاب في القطار، أ

 بما فيها االصطدامات مع عقبات ) إصطدام القطارات(االصطدام 
 11-7-بين قطار وجزء من قطار آخر أو قطار بتأثر، أ

   14-5-أ، الشحنة
   3-ب-2-أ، الحاوية
 ةالتقليدي

 4-أ-2-عربة السكة الحديد الفائقة السرعة، أ −
 13-1-خط السكة الحديد المكرس، أ −

   22-أ-2-عربة الشحن المغطاة، أ
   24-5-البضائع الخطرة، أ

 14-1-خط السكة الحديد المكرس التقليدي، أ
   12-7-الخروج عن خط السكة الحديد، أ

   10-6-الطاقة الكهربائية، أ
 المكهرب

 7-1—الخط، أ −
 2-1-ط السكة الحديد، أخ −
   5-3-التوظيف، أ

   1-6-استهالك النقل بالسكة الحديد للطاقة، أ
   6-7-أ، التوقف الواسع النطاق في حرآة المرور

   15-7-الحرائق في عجالت السكة الحديد، أ
 9-ب-2-المنصة المنبسطة، أ

 28-أ-2-عربة الشحن المسطحة، أ −
    19-أ-2-عربة الشحن، أ

    5-6-، أ)زيت الوقود المقطر(الديزل /زيت الغاز
 البضائع

 16-5-المحمولة بالسكة الحديد، أ −
 29-5-الترانزيت بالسكة الحديد، أ −
 25-5-المحملة، أ −
 30-5-وصلة نقل بالسكة الحديد، أ −
 26 -5 -المفرغة، أ −
 14-4-إجمالي الكيلومترات لسحب الطن الواحد، أ −
   18-5-وزن البضائع الكلي، أ −

 إجمالي
 13-4-لومترات لسحب الطن الواحد، أالكي −
 17-5-وزن البضائع، أ −
   23-1-التوقف، أ

   8-6-الفحم الصلب، أ
   9-4- العجلة المسحوبة، أ-آيلومتر

   26-أ-2-أعربة الشحن المدفئة، 
   6-6-، أ)المتبقي(زيت الوقود الثقيل 

 مرتفعة
 27 -أ-2-عربة الشحن مرتفعة الجوانب، أ −
 2-أ-2-ائقة السرعة، أعربة السكة الحديد ف −

   3-3-مدير البنى التحتية، أ
   7-7-حادث إصابة، أ

   23-أ-2-عربة الشحن المعزولة، أ
   4-3-الشرآة المتكاملة، أ

 مابين وسائل متعددةالنقل 
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 25-1-المحطة المتعددة الوسائل للنقل بالسكة الحديد، أ −
 2-ب-2-وحدة النقل متعددة الوسائل، أ −

 ي على السكة الحديدنقل البضائع الدول
 27-5-، أ)الذاهبة(بالتحميل  −
 28-5-، أ)القادمة(التفريغ −

   4-5-النقل بالسكة الحديد الدولية، أ
  نفقات االستثمار في

 8-3-البنى التحتية، أ −
 9-3 -قاطرات السكة الحديد وحافالتها، أ −

 22-1-محطة السكك الحديد المشترآة، أ
   3-6-الجول، أ

 16-1-يد المشغلة، أطول خطوط السكك الحد
   13-7-حوادث تقاطعات السكة الحديد، أ

 السكة الحديد الخفيف
 9-1-خط، أ −
 8-أ-2-ساحبة العاملة بمحرك آهربائي، أ −
 13-أ-2-عجلة، أ −

 6 -1-الخط، أ
   7-6-الغاز المسال، أ
   1-ب-2-وحدة التحميل، أ

 7-أ-2-القاطرة، أ
 12-1-خط السكة الحديد الرئيسي، أ

 ةنفقات صيان
 10 -3 -البنى التحتية، أ −
 11-3-قاطرات السكة الحديد وحافالتها، أ −

   24-1-ساحة التنظيم، أ
 19-1-سرعة التشغيل القصوى، أ

   25-أ-2-عربة الشحن المبردة ميكانيكيا، أ
 المترو

 8-1-القطار النفقي الكهربائي، أ/ خط  −
 11-أ-2-عربة، أ −

   4-6-، أ)البترول، البنزين(غازولين المحرآات 
   3-5-النقل بالسكة الحديد الوطنية، أ

  10-ب-2-المنصة النقالة، أ
 :سعة نقل الرآاب −
 16-أ-2-المقاعد والمقصورات، أ −
 17-أ-2-أماآن الوقوف، أ −

 10-أ-2-عجلة السكة الحديد لنقل الرآاب، أ
 10-7-مصاب، أ
   9-7-قتيل، أ
 مكان لـ

 13-5-النزول من القطار، أ −
 12-5-الصعود إلى القطار، أ −
 31-5-التحميل، أ −
 32 -5-التفريغ، أ −

    5-1-الخط الجانبي الخاص، أ
   21-أ-2-عربة الشحن ذات الملكية الخاصة، أ

 20-1-مقياس تحميل السكة الحديد، أ
 6-5-راآب القطار، أ 

 10-5-مغادرة، أ −
 9-5-رآوب، أ −
 11-5-رحلة، أ −
 8-5-آيلومتر، أ −

    5-5-النقل الترانزيت بالقطار، أ
 9-أ-2- القضبانية، أالعربة

 14-أ-2-عربة مقطورة ملحقة بعربة قضبانية، أ −
 السكة الحديد
 1-3-مشروع، أ −
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 20-أ-2-عربة الشحن المملوآة لمشروع السكة الحديد، أ −
 11-1-خط، أ −
 17-1-شبكة، أ −
 18-1-قسم شبكة، أ −
 21-1-محطة، أ −
 1-4-حرآة مرور قطارات، أ −
 3-4-لوطنية، أحرآة مرورعربات السكة الحديد في األراضي ا −
 1-5-النقل، أ −
 2-3-مشغل النقل، أ −
 1-أ-2-عربة، أ −
 4-4-رحلة عربة، أ −

   24-أ-2-عربة الشحن المبردة، أ
   7-5-إيراد المسافر بالقطار، أ
   11-ب-2-الوحدة ذات العجالت، أ

    12-ب-2-وحدة الرور، أ
     3-1-خط السكة الحديد المستمر، أ
    12-4-آيلومتر المقعد المعروض، أ
   8-7 -حادث اإلصابة الخطير، أ

   2-4-التحويل، أ
 4-1-خطوط السكة الحديد الفرعية، أ

 4-7-حادث خطير، أ
   5-7-ضرر جسيم في عربات السكة الحديد أو خط السكة الحديد أو المرافق األخرى أو البيئة، أ

   30-أ-2-عربة الشحن السايلو، أ
 4-ب-2-أحجام الحاويات، أ

   2-7-االنتحار، أ
   8-ب-2-بدن منصة المناقلة، أ

   29-أ-2-عربة الشحن الصهريج، أ
 19-5-الوزن الصافي، أ

 للحاوية −
 07-ب-2-، أ)ًاقدممكافئة لعشرين وحدة (تي إي يو 

 23-5-آيلومتر تي إي يو،أ
 03-أ-2-إمالة عربة سكة حديد السرعة العالية، أ

 02-6-، أ)تي أو إي(طّن من مكافئ النفط 
 20-5-،أ)tkm( طّن آيلومتر

 10-4-ض، أوعرالمآيلومتر طّن 
 01-1-المسار،أ

 06-أ-2-عربة عربة السحب، أ
 08-4-آيلومتر عربة عربة السحب، أ

 05-4-قطار، أ
 07-4- قطار، أ-آيلومتر

 05-أ-2-، أمجموعة عربات قطار
 12-أ-2-، أ)عربة تراموي(ترام 

 10-1-،أ)عربة تراموي(خط الترام 
 07-3-أ، المبيعات
 أنواع

 22-5-شحن حمل،أ −
 15-5-شحنة،أ −
 06-ب-2-حاويات، أ −
 06-3-أ، استخدام −
 02-5-،أسكة الحديدنقل بال −
 06-4-قطار، أ −

 15-1-،أحسن عالي السرعةسكة الحديد المالخّط 
 18-أ-2-، أشاحنة خفيفة

  قطارعربة
 32-2-، أ الحملقدرة −
 31-أ-2-، أ)10-2- أأنظر خ( مابين وسائل متعددةلنقل  −
 11-4-ر، أآيلومت −
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 النقل البري. ب
 
 

 الحادث
 12-7- الطريق، باةبين العربة ومش −
 15-7-تحت تأثير الكحول أو مخّدرات أو دواء، بمبلغ عنهم وهم  ائقينمع الس −
 39-أ-2-الطريق،ب) عجلة(عمر عربة 

 زراعي
 28-أ-2-الجّرار،ب −
 30-أ-2-المقطورة،ب −

 43-أ-2-الوقود البديل،ب
 11-4-لسنوي،بالمعدل ا ةيالمرور اليومتدفق حرآة 

 32-أ-2-،ب) العجلة الزراعية (العربة المفصلية
 05-أ-2-،ب)  العجلةثنائية(الدراجة الهوائية 

 15-1-، ب)طريق الدراجات جزء من ممرالمرآبات(طريق −
 16-1-، ب)طريق مخصص للدراجاتمسار  (مسار −

 15-أ-2-،بالحافلة
 13-1-خّط الحافلة، ب

 13-أ-2-،ب)، آبيرة مغطاةعربة منام وسكن( آرافان
 11-1-، ب)طريق المرآبات( الثنائي المسار الطريق
 04-7-، ب)بحادث خطير (المصاب

 05-1-الطريق، بفئة 
 03-ب-2-الحاوية، ب

 05-5-، بالبري عبر الدول نقل ال
 40-أ-2-سطوانة،باإلقدرة 

 26-5-الخطرة، ب) السلع(البضائع 
 17-7-، ب)الظلمة (الظالم

 44-أ-2-،ب)المرآبة (يل األول للسيارةتأريخ التسج
 16-7-، ب)النهار (ضوء الشمس

 09-7-، ب إصابةإشترك السائق في حادث
 19-7-سطح الطريق الجاف، ب

 10-1-، ب-E)طريق (إي --طريق
 08-6-الطاقة الكهربائية،ب

 09-3-،ب) االستخدام (التوظيف
 01-6-،ب البريطاقة بنقل الطريقالإستهالك 
 03-3-،ب) آةالشر (المشروع

 08-4-،ب ماإلى بالدبري دخول عربة طريق 
 09-4-،ب مامن بالدبري خروج عربة طريق 
 07-1-الطريق السريع، ب

 02-7-، ب)المميت (الحادث القاتل
 09-ب-2-، بمنبسطة
 37-أ-2-،ب)المرآبة (عربة بدن الرضية ضمناألمنطقة 

 04-أ-2-أجنبية،ببي عربة طريق 
 05-6-،ب) ناتج التقطيروقود الزيت (ديزل الزيت  / )زيت الغاز (غاز

 )السلع(البضائع 
 18-5-، ب البريحمل بالطريق −
 30-5-، ب) البريالعابرة بالطريق)السلع(ما عدا البضائع   ( البريبالطريق دولة  تبعد أن دخل −
 29-5-، ب)و تام البري على نحالعابرة بالطريق )السلع(ما عدا البضائع   ( البريبالطريق دولة ، غادرتبعد أن −
 31-5- ، ب البري على نحو تامفي النقل بالطريقالترانزيت  −
 27-5-، بةمحّمل −
 25-أ-2-،ب بريسيارة طريق −
 32-5-، ب برينقل طريق) رابط(وصلة  −
 21-أ-2-،ب بريعربة طريق −
 28-5-مفرغ، ب −

 اإلجمالي
 38-أ-2-،ب)وزن أقصى جائز قانونيا() مرآبة(وزن عربة  −
 20-5- ب،)السلع(وزن البضائع  −
 19-5-سلع، بللوزن آلي  −
 23-أ-2-الثقيلة،ب) السلع(لبضائع بري لعربة طريق 

 01-7-، بإصابةحادث 
 02-ب-2-، ب)آي تي يو (مابين وسائل متعددة وحدة نقل

 04-5- الدولي، ب البرينقل الطريق
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 إنفاق إستثمار
 12-3-على عربات الطريق،ب −
 11-3-على الطرق،ب −

 03-6-،بجول
 12-1-، ب)مر غير واسعطريق، م(مسار 

 17-1-طول الطريق، ب
 22-أ-2-الخفيفة،ب) السلع(عربة طريق البضائع 

 06-6-،ب)إل پي جي(بة اغازات النفط المذ
 الحمل

 35-أ-2-القدرة،ب −
 36-أ-2-الحجم،ب −

 01-ب-2-، ب)وحدة التحميل(تحميل 
 26-أ-2-،ب آبيرةشاحنة/ ) لوري(شاحنة 
 صيانةالإنفاق 

 14-3-بعلى عربات الطريق، −
 13-3-على الطرق،ب −

 17-أ-2-،ب للسفر البعيدصغيرة حافلة/ حافلة صغيرة 
 09-أ-2-،ب)موبيد( اآللية الخفيفية الدراجة
 السيارة

 16-أ-2-،ب الكبيرةالحافلة −
 42-أ-2-الطاقة،ب −
 04-6-،ب)بنزين(غازولين  −
 14-أ-2-أو حافلة صغيرة،بحافلة  أو  للسفر البعيدصغيرة ، حافلة آبيرةحافلة −
 10- 2-، ب)النارية (الدراجة البخارية −
 06-1-سريع،بواسع طريق / طريق سريع  −
 14-7- ، بةمتعّدد) مرآبات(يتضمن عربات حادث طريق  −
 )داخل الدولة (طريق وطني
 02-5-النقل،ب −
 03- 2-، ب)المرآبة (العربة −

 07-6-، ب)إن جي إل(سوائل الغاز الطبيعي 
 03-7-، ب)غير مميت (حادث غير قاتل

 20-7- الطريق اآلخر، بسطح
 10-ب-2-المفرش، ب

 المسافر
 11- 2-السيارة، ب

 20- 2-كهربائية، بالحافالت الحافالت والالمحّرك والكبيرة ذات حمل قدرة الحافالت  −
 10-7-، بإصابةإشترك في حادث  −
 08- 2-، ب بريسيارة طريق −
 07- 2-، ب بريطريق) مرآبة(عربة  −

 02-1-الطريق المعّبد،ب
 11-7- في حادث إصابة، بة الطريقشاإشترك م
 الشخص

 06-7-، ب)مصاب (جريح −
 05-7-مقتول، ب −
 07-7-مصاب إصابة خطيرة، ب −
 08-7-قليال، ب) مصاب(جريح  −

 مكان
 17-5-،ب)النزول (الترجل −
 16-5-،ب)الرآوب (الصعود −
 33-5-التحميل،ب −
 34-5-،ب)تفريغ (إفراغ −

 11-5-نقل الطريق العاّم،ب
 08-3-، ب)الشرآة (المشروع −
−  
 01-1-الطريق،ب

 03-5-،ب البري في دولة أجنبية نقل −
 06-3- ب، )السلع(نقل البضائع ) شرآة(مشروع  −
 08-1-،ب)المدني (الطريق الحضري: )مشيدة (داخل منطقة مبنية −
 06- 2-، ب)عجلة طريق ذات محرك (السيارة −
 04-1-الشبكة،ب −
 09-1-،ب)مشيدة (خارج منطقة مبنية −
 08-5-المسافر،ب −
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 14-5-نقل طريق عاّم،ب) مرآبة( من عربة )نزل(ترجل المسافر  −
 13-5-عربة نقل طريق عاّم،ب) رآب(صعد المسافر  −
 05-3-نقل مسافر، ب) شرآة(مشروع  −
 15-5-نقل مسافر،ب) رابط(وصلة  −
 10-5-سفرة مسافر،ب −
 12-5-سفرة مسافر على نقل طريق عاّم،ب −
 09-5-آيلومتر ،ب -مسافر −
 27- 2-الجّرار، ب −
 01-4-المرور،ب −
 05-4-،ب)المشيدة (مرور داخل المناطق المبنية −
 02-4-،ب)داخل الدولة أو البلد (مرور على األرض الوطنية −
 33- 2-القطار، ب −
 06-5-،ب)ترانزيت (نقل عبور −
 01-5-النقل،ب −
 04-3- نقل، ب) شرآة (مشروع −
 01- 2-، ب)مرآبة (عربة −
 06-4-،ب)مرآبة (رحلة عربة −

 11-ب-2-، مفرش، ب قفص ، حاوية: )يبعلى دوال (وحدة نقل ذات عجالت
 31- 2-نصف مقطورة، ب

 13-7-حادث طريق عربة منفرد، ب
 04-ب-2-حجوم الحاويات، ب

 34- 2-سيارة طريق الغرض الخاّصة، ب
 02- 2-عربات الطريق، بخزين من 

 08-ب-2-منصة مناقلة، ب
 21-5-فارغ،ب وهو وزن

 05-ب-2-حاوية، ب −
 12- 2-، ب)تاآسي (سيارة األجرة

 07-ب-2-، ب)ًان قدميعشرلوحدة مكافئة (تي إي يو 
 23-5-،ب البريآيلومتر بالطريق -تي إي يو 

 02-6-، ب)تي أو إي ()النفططن من مكافئ (معادل طن نفط 
 22-5-،ب البريآيلومتر بالطريق -طّن 

 03-4-الفارغة،بالبري مرور بعربات الطريق حرآة 
 29- 2-المقطورة، ب

 19- 2-، ب)عربة تراموي(ترام 
 14-1-خط الترام،ب

 10-4-،ب البري عربة الطريق)ترانزيت(عبور
 النقل

 01-3- ، بمقابل أجر أو مكافأة −
 02-3-، ب)خصوصي (على الحساب الخاص −

 18- 2-حافلة آهربائية، ب
 10-3-، ب)المبيعات(العائد 

 18-7-، ب)مجهولالأو (غسق الشفق، ال
 أنواع

 24- 2-، ب البريطريق عربات النقل البضائع من )عربة(بدن مرآبة  −
 25-5-ل،بوحمالمالشحن  −
 06-ب-2-الحاويات، ب −
 24-5-،بةلوحمالم) السلع(البضائع  −
 41- 2-، بةمفرغوهي وزن العربة 

 03-1-طريق غير معّبد،ب
 

 )مدني (حضري
 18-1-منطقة،ب −
 07-3-، بينمسافر مشروع طريق −
 04-4-حرآة النقل البري،ب −
 07-5-،ب البريقيطرالنقل  −

 35-5-تعمال قدرة النقل،بإس
 07-4-آيلومتر،ب -عربة
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 الممرات المائية الداخليةالنقل ب. ت
 

 01-7-الحادث، ت
 24-أ-2-،ت)آي دبليو تي(بالممرات المائية الداخلية ) رآاب(ينمسافرنقل سفينة ) سعة(قدرة 
 23-أ-2-،ت)آي دبليو تي(بالممرات المائية الداخلية حمل سفينة شحن ) سعة(قدرة 
 07-1- الممرات المائية الداخلية الصالحة للمالحة،ت)أصناف(فئات 

 15-7-، تةداخليالمائية الممرات الادث وأسباب ح
 15-1- األخرى ،ت وسائل النقلاإلرتباطات إلى

 03-ب-2-الحاوية، ت
 07-4- آيلومتر ، ت-قافلة
 منطقة / )دولة (بالد

 31-5-،ت)رآوب (صعود/ تحميل  −
 32-5-،ت)نزول (ترجل/ إفراغ  −

 06-5-،ت عبر الدول داخليةمائيال اتممربالنقل 
 25-5-الخطرة،ت) السلع(البضائع 
 17-7-، ت)الظلمة (الظالم

 16-7-، ت)ضوء النهار (ضوء الشمس
 )أخرس(صامت 

 11-أ-2-،ت)سفينة آبيرة مسحوبة: الصندل (المرآب −
 16-أ-2-،ت)نفط (مرآب ناقلة −

 06-3-،ت)اإلستخدام (التوظيف
 01-6- ، ت)آي دبليو تي( بواسطة النقل بالممرات المائية الداخلية طاقة الإستهالك 
 01-3-،ت)الشرآة (المشروع

 10-4-، ت)آي دبليو تي(دخول سفينة النقل بالممرات المائية الداخلية 
 11-4-، ت)آي دبليو تي(خروج سفينة النقل بالممرات المائية الداخلية 

 04-7-، ت)المميت (الحادث القاتل
 09-ب-2-، تنبسطةم

  النهري-بحريالنقل ال
 08-5-النقل،ت −
 04-أ-2-السفينة،ت −

 03-أ-2-األجنبية،ت) آي دبليو تي(سفينة النقل بالممرات المائية الداخلية 
 15-ب-2-ة، تيشوآرافعة شاحنة 

 12-ب-2-، ت) ذات الهيكلالرافعة القنطرّية
 05-6-، ت)رمقّط الوقودالزيت ناتج (ديزل الزيت / ) زيت الغاز(غاز 

 )السلع(البضائع 
 18-5- بالممرات المائية الداخلية،تةلوحمم −
 28-5-،ت)آي دبليو تي(النقل بالممرات المائية الداخلية ) رابط(وصلة  −
 26-5-محّمل،ت −
 27-5-مفرغ،ت −
 20-5-سلع،تلل) إجمالي (وزن آلي

 19-5-اإلجمالي للسلع،ت)اإلجمالي(الوزن الكلي 
 03-7-حادث  إصابة، ت

 03-5-آة الداخلية،تالحر
 الممر المائي الداخلي

 04-5-،ت)البلد(نقل المالحة الساحلية ضمن حدود الدولة  −
 11-7-المصاب، ت −
 06-4-القافلة، ت −
 08-أ-2-األسطول،ت −
 14-7-الحادثة، ت −
 04-4-الرحلة، ت −
 14-5-،ت)نزل(ترجل المسافر  −
 13-5-،ت)رآب (المسافر صعد −
 15-5-مسافر،تالنقل ) رابط(وصلة  −
 01-4-رور، تالم −
 02-4-، ت)داخل البلد (مرور على األرض الوطنية −
 09-5-،ت)ترانزيت (نقل عبور −
 01-5-،ت)آي دبليو تيبالممرات المائية الداخلية (نقل  −
 02-7-الحادث، ت −
 11-5-المسافر،ت −
 04-3-،ت)ميناء (منفذ) شرآة(مشروع  −

 )آي دبليو تي(الممرات المائية الداخلية النقل ب
 02-3-،ت)ةالشرآ (المشروع −
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 07-أ-2-سفينة حاوية،ت −
 05-أ-2-سفينة شحن،ت −
 06-أ-2-،ت)رآاب(ين سفينة مسافر −
 01-أ-2-السفينة،ت −

 02-ب-2-، ت)آي تي يو( مابين وسائل متعددةوحدة نقل 
 05-5-الممر المائي الداخلي الدولي،تبنقل 

 إنفاق إستثمار على
 08-3-البنى التحتية،ت −
 09-3-السفن،ت −

 03-6-، تجول
 16-1-الهبوط،تقواعد 
 01-ب-2-، ت) التحميلوحدة(تحميل 
 17-1-،ت)إقفال (القفل

 إنفاق صيانة على
 10-3-البنى التحتية،ت −
 11-3-السفن،ت −

 04-6-، ت)بنزين(الغازولين المحّرك 
 02-5-،ت)داخل البلد (الممر المائي الداخلي الوطنيبنقل 

 صالح للمالحة
 05-1-القناة،ت −
 02-1-الممر المائي الداخلي،ت −
 06-1-شبكة الممر المائي الداخلية،ت −
 04-1-البحيرة،ت −
 03-1-النهر،ت −

 05-7-، ت)غير مميت (حادث غير قاتل
 19-أ-2-أخرى ،ت) سلع(بضائع سفينة تحمل 
 10-ب-2-المفرش، ت

 12-5- مسافر بالممرات المائية الداخلية،ت-آيلومتر
 الشخص

 07-7-، ت)مصاب (جريح −
 06-7-مقتول، ت −
 09-7-، تمصاب إصابة خطيرة −
 10-7-قليال، ت) مصاب(جريح  −

 مكان
 17-5-،ت)النزول(الترجل  −
 16-5-،ت)الرآوب(الصعود  −
 29-5-التحميل،ت −
 30-5-فراغ،تاإل −

 08-1-،ت)ميناء (منفذ
 13-1-،تحسب قدرة الرفعرافعات ب −
 14-1-النوع،تحسب رافعات ب −
 11-1-ميناء،تالأطوال رصيف  −

 25-أ-2-،ت)آيلواط() طاقة(قّوة 
 لمائية الداخلية العاّمةالممرات ا
 05-3-،ت)ميناء (منفذ) شرآة(مشروع 
 03-3-،ت)الشرآة (المشروع

 دفوعم
 12-أ-2-،ت)سفينة آبيرة: الصندل (المرآب −
 17-أ-2-،ت)نفط (مرآب ناقلة −
 13-أ-2-المرآب المسحوب،ت −
 18-أ-2-مرآب الناقلة المسحوب،ت −

 22-أ-2-مدفوع،ت) سفينة آبيرة: الصندل (مرآب
 21-أ-2-،تةوعسفينة مدف

 14-ب-2-، تعجلة الرفع أو الرصف أو التحريك 
 12-1-،ت رو -الرومرسى 
 11-ب-2- ، ت رو-الرووحدة 
 09-4-ض، توعر الم آيلومتر - مقعد

 )ذاتي الدفع(ًا مدفوع ذاتي
 09-أ-2-،ت)سفينة آبيرة: الصندل  (المرآب −
 10-أ-2-مدفوع،ت)سفينة آبيرة: الصندل (المرآب −
 15-أ-2-مدفوع،ت)طنف (مرآب ناقلة −
 14-أ-2-مرآب ناقلة،ت −
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 )خطير (جّدي
 13-7-ت. ،)المصاب(إصابة 
 08-7-، تإصابة 

 04-ب-2-حجوم الحاوية، ت
 16-ب-2-، ت)الفارشة (الموّزعة
 09-1- اإلحصائي،ت)المنفذ(الميناء 

 13-ب-2- ، ت)نجانبيالعلى حاملة  ترتكز على قوائم ممتدة (حامل عجلة الرفع 
 08-ب-2- تمنصة مناقلة،

 21-5-فارغ،توهو وزن 
 05-ب-2-حاوية، ت −

 07-ب-2-، ت)وحدة  مكافئة لعشرين قدمًا (تي إي يو 
 23-5-آيلومتر بالممرات المائية الداخلية،ت -تي إي يو 

 02-6-، ت)تي أو إي ()مكافئ طّن من النفط(معادل طن نفط 
 آيلومتر-طّن 

 22-5-بالممرات المائية الداخلية،ت −
 08-4-معروض، تال −

 12-4-ممرات مائية داخلية، تبسفينة نقل ) ترانزيت(عبور 
 20-أ-2-،تساحبة
 07-3-،ت)المبيعات(العائد 
 18-7-، ت)أو مجهول(غسق شفق، 

 06-ب-2-أنواع الحاويات، ت
 24-5- بالممرات المائية الداخلية،تولةحمالم) السلع(أنواع البضائع 

 10-1-،تUN/Locodeرمز المنظمة الدولية للمقايسة، 
 03-4-مفرغ، توهو الممر المائي الداخلي بامرور حرآة ال

 10-5-،ت)المدني (الممر المائي الداخلي الحضريبنقل ال
 12-7-، تجدًابإصابة خطرة مصاب 
 05-4-آيلومتر ، ت - سفينة

 01-1-الممر المائي،ت
 26-أ-2-سنة من بناء السفينة،ت

 
 
 نقل خط أنابيب . ث
 

 08-4/5-النفط الخاّم،ث
 09-6-الطاقة الكهربائية،ث

 04-3-،ث)اإلستخدام (التوظيف
 01-6- للنقل بخّط أنابيب النفط،ثةستهلكالمالطاقة 

 01-3-،ث)الشرآة (المشروع
 05-2/ 1-أنبوب الغاز،ث

 05-6-،ث)مقّطرالوقود الزيت ناتج (زيت ديزل  / )زيت الغاز (غاز
 )السلع(البضائع 

 14-4/5-نابيب،ثبخط األ) الدولة( البالد تبعد أن دخل −
 13-4/5- بخط األنابيب،ث) الدولة ( ، البالد غادرتبعد أن −
 16-4/5-نابيب،ثاألخط بنقل ) رابط(وصلة  −
 07-4/5-ل بخط األنابيب،ثونقم −

 دولي
 05-4/5-غاز،ثالأنبوب بنقل  −
 04-4/5-خّط أنابيب نفط،ثبل ونقم −

 06-3-إنفاق إستثمار على البنى التحتية،ث
 03-6-،ثجول
 )يلمس (بامذ

 07-6-،ث10-4/5-،ث)إل إن جي(غاز طبيعي  −
 06-6-،ث)إل پي جي(نفط الغازات  −

 11-4/5-،ث)إل پي جي(غاز النفط السائل 
 17-4/5-ضغط،ثالاألولي في أو مكان محطة  ضّخالموقع 

 07-3-إنفاق صيانة على البنى التحتية،ث
 04-6-،ث)بنزين(غازولين المحّرك 

 )داخل الدولة أو البلد(وطني 
 03-4/5- أنبوب غاز،ثنقل −

 02-4/5-نقل خّط أنابيب نفط،ث
 08-6-،ث)إن جي إل(سوائل الغاز الطبيعي 
 01-1-النفط وأنابيب الغاز،ث
 04-2/ 1-خّط أنابيب النفط،ث
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 خط األنابيب
 02-1-الوسيلة،ث −
 03-2/ 1-الشبكة،ث −
 15-4/5-،ث)ترانزيت (نقل عبور −
 01-4/5-النقل،ث −
 02-3-نقل،ث) شرآة(مشروع  −

 03-3-نقل خط األنابيب العاّم،ث) شرآة( مشروع
 18-4/5-أو مكان تسليم الغاز،ثبالضخ إخراج مكان 

 09-4/5-،ث)المكررة (المنتجات النفطية المصّفاة
 02-6-،ث)تي أو إي) (مكافيء طن من النفط(معادل طن نفط 

 12-4/5-آيلومتر طّن بخط األنابيب،ث
 06-4/5-قدرة نقل خط أنابيب،ث

 05-3-،ث)عاتالمبي(العائد 
 06-2/ 1-أنواع النفط وأنابيب الغاز،ث

 
 
 النقل البحري. ج
 

 12-4-وصول سفينة تجارية،ج
 15-أ-2- اآللي، ج)التحديد (نظام التعريف

 10-4-،ج)للتزود بالوقود(زيارة المخازن 
 06-4-رحلة شحن،ج

 44-5- بحرًا، جولةحمالم) السلع( البضائع )أصناف(فئات 
 08-3-يف،جتصنال) منظمة(مجتمع 

 02-5-النقل البحري التجاري، ج
 03-ب-2-الحاوية،ج

 41-5-الشحن، ج −
 05-5- ، ج الدولبحري عبرالنقل 

 الجولة البحرية
 21-5-المسافر، ج −
 31-5-نزهة مسافر، ج −
 08-أ-2-السفينة، ج −

 45-5-الخطرة، ج) السلع(البضائع 
 13-أ-2-، ج)دي دبليو تي (الحمولة الصافية الساآنة بالطن

 07-5-، جي في أعماق البحار البحر) النقل(حن شال
 13-4-مغادرة سفينة تجارية،ج

 16-4-دولة ،جال) منفذ(ميناء حجز تحت سيطرة 
 04-أ-2-الجاف ، ج) الحمولة(شحن مسطحة لل) سفينة(مرآب 
 10-3-،ج)االستخدام (التوظيف

 12-3-،ج)منفذال(الميناء ) شرآة( موّظفو مشروع - )صنف(فئة  −
 11-3-بحري،جالنقل ال) شرآة( موّظفو مشروع - )صنف(فئة  −

 01-6-طاقة بالسفن التجارية،جالإستهالك 
 03-3-،ج)الشرآة (المشروع
 09-ب-2-،جمنبسطة
 13-5-شحن، جال) سعة(قدرة ) استخدام(إستثمار 

 04-6-،ج)ناتج زيت الوقود المقطر(زيت ديزل  / )زيت الغاز (غاز
 )السلع(البضائع 

 35-5-ل بحرًا، جوحمم −
 47-5-محّمل، ج −
 49-5-نقل بحري، ج) رابط(وصلة  −
 48-5-مفرغ، ج −

 14-أ-2-، ج)جي تي ( بالطنالحمولة اإلجمالية
 37-5-سلع، ج للاإلجمالي كليالوزن 

 36-5- اإلجمالي للسلع، ج-الوزن الكلي
 05-6-،ج) أو الفائضمتبقيال(زيت الوقود الثقيل 

 04-1-، ج مرآزمنفذ 
 07-أ-2-، ج)آي إم أو(دولية للمالحة  للمنظمة السفينةرقم ال

 02-ب-2-،ج)آي تي يو ( مابين وسائل متعددةوحدة نقل
 04-5-النقل البحري الدولي، ج

 01-6-،ججول
 01-ب-2-تحميل ،جوحدة 
 40-5- ، ج)التفريغ/ التحميل(لو لو 
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 01-1-المنطقة الساحلية البحرية، ج
 جاريت

 12-أ-2-األسطول، ج −
 06-أ-2-السفينة، ج −
 14-4-،جالتجاريةالسفينة ) تأخر(ف إيقا −

 03-5-، ج)داخل الدولة أو البلد (النقل البحري الوطني
 09-أ-2-، ج)دولة العلم ()البحرية(حرة بمجنسية تسجيل السفينة ال

 09-5-نقل غير موّحد، ج
 11-4-األخرى،جالزيارات 
 10-ب-2-المفرش،ج

 
 المسافر

 27-5-، ج)السعة (قدرةال )إستخدام(إستثمار من 
 23-5-الكيلومتر، ج

 24-5-ض، جوعرالمالكيلومتر 
 26-5-، جالتي تم أدؤهاالكيلومترات 
 25-5- ، ج على متن السفينةمسافرون

 02-1-، ج)المنفذ(الميناء 
 06-1- بحري، ج-وصول  −
 09-4-بسفينة تجارية،جزيارة  −
 12-1-، ج)السعة (رفع القدرةحسب رافعات ب −
 13-1-النوع، جحسب رافعات ب −
 06-3-،ج)الشرآة (وعالمشر −
 16-1-، جةقصير الميناء وامالحة البحرية الصالتو −
 07-1-، جمنطقة الميناء الجانبية ) مرافق (وسائل −
 15-1- ، ج في الميناءالمالحةوسائل مساعدة وخدمات  −
 34-5-، ج)نزول (ترجل −
 33-5-، ج)رآوب (صعود −
 50-5-تحميل، ج −
 51-5-إفراغ، ج −
 10-1-اء، جعمق المحسب أطوال رصيف ميناء ب −
 09-1-اإلستعمال، جحسب أطوال رصيف ميناء ب −
 14-1-تصليح، جال) مرافق(وسائل  −
 15-4-سيطرة الدولة،ج −
 08-1-خزن، جالمناطق  −

 07-4- ،ج من الميناء إلى الميناءمسافة
 07-3- العاّم،ج)الميناء (المنفذ) شرآة (مشروع 
 05-3-النقل البحري العاّم،ج) شرآة(مشروع 

 28-5-، جبالبحرر غرض رحلة مساف
Ro Ro 42-5-، ج)منحدرات السفن/التفريغ خالل أبواب / التحميل  ( رو- الرو 

 11-1-المرسى، ج −
 43-5-الشحن، ج −
 11-ب-2-الوحدة،ج −
 02-4-جالمجدولة، خدمة البحر 
 04-4-،جيةرحلة بحر
 20-5-حر، جالبمسافر ب

 30-5-، ج)مترجل (نازل −
 29-5-، ج)راآب (صاعد −
 22-5-الرحلة، ج −

 32-5-نقل، ج) رابط(صلة و
 البحر

 01-4-الخدمة،ج −
 05-4-المرحلة،ج −
 01-5-النقل، ج −
 04-3-،ج)شحن شرآة(مشروع نقل  −
 01-أ-2-، ج)البحرية(رة بحمالسفينة ال

 11-أ-2-أجنبي، جعلم تحت  −
 10-أ-2-وطني، جعلم تحت  −

 05-أ-2-، ج)مرآب(سفينة 
 46-5-، جمن سفينة إلى سفنيةشحن ال

 04-ب-2-حجوم الحاويات،ج
 03-1- اإلحصائي، ج)الميناء (المنفذ
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 08-ب-2-منصة مناقلة،ج
 01-3- ،ج)مكافأة( مقابل أجور تأجير أوبالنقل 

 38-5-فارغ، جوهو وزن 
 07-ب-2-،ج)وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (تي إي يو 

 18-5-، ج)سعة (قدرة) إستخدام(إستثمار  −
 15-5-الكيلومتر، ج −
 16-5-ض، جوعرالمالكيلومتر  −
 17-5- ، ج المؤداةيلومتراتالك −

 19-5-، جعلى متن السفنية ) وحدة مكافئة لعشرين قدمًا(تي إي يو إس 
 01-6-،ج)تي أو إي) (مكافيء طن من النفط(معادل طن نفط 

 10-5- آيلومتر ، ج-طّن
 11-5-معروض، ج −
 12-5-مؤّدى، ج −

 14-5-، جعلى متن السفنيةطنان األ
 02-3-نقل على الحساب الخاص،ج

 09-3-،ج)المبيعات(ئد العا
 أنواع

 39-5-الشحن، ج −
 06-ب-2-الحاويات،ج −

 05-1-، جUN/LOCODEرمز المنظمة الدولية للمقايسة 
 08-5-النقل الموّحد، ج

 03-4-،ججدولةخدمة البحر الغير م
 08-4-آيلومتر ،ج - سفينة

 05-ب-2-وزن الحاوية،ج
 02-أ-2-سنة من بناء السفينة، ج
 03-أ-2-ديل الرئيسي األخير، جسنة من التجديد أو التع

 
 
 النقل الجوي. ح
 

 01-7-الحادث،ح
 11-7-،ح)داخل الدولة أو البلد (حادث على األرض الوطنية

 06-5-، ح)جوًا (الجوبالمسافر 
 09-5-محمول، ح −
 14-5- ، حعلى متن الطائرة −

 04-3-جّوية،حالمالحة على السيطرة المجهز 
 01-5-النقل الجوي، ح

 01-2-الطائرة،ح
 06-2-العمر،ح −
 04-4-الوصول،ح −
 04-2- ،حتصنيف الطائرات حسب الشكل −
 05-2-خصائص الضوضاء،ححسب ب −
 03-4-المغادرة،ح −
 28-4-الساعات،ح −
 30-4-الكيلومترات المؤداة،ح −
 01-4-،ح)النقل (الحرآة −

 02-3-،ح)مشغل نقل جوي تجاري(شرآة طيران 
 01-1-المطار،ح

 09-1- ،حاتالسيارموقف  −
 03-3-المشغل،ح −
 08-4-،حثنائي المطار −
 05-1-المدارج،ح −
 05-3-مجهز خدمات،ح −
 06-1-،حالطرق الممهدة في المطار −
 04-1-المحطة الطرفية،ح −
 09-4-المطار إلى المطار،حالمسافة من 

 22-4- ،حخدمة جوية للشحن والبريد
 12-7-،ح)داخل الدولة( وطنيًا حادث على طائرة مسّجلة 

 29-4-،حاإليراد ساعات -المعدل اليومي الستثمار الطائرة 
 02-2-أسطول طيران،ح

 20-5-، حاألمتعة
 27-4- ،ح من بداية الرحلة إلى نهاية الرحلةالوقت
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 36-5- بالطائرة، ح المحمولة)السلع( البضائع )أصناف(فئات 
 07-1-وصول،حتسجيل ال )مرفقات(وسائل 
 10-4-،ح)أو إف أو دي( مكان الوصول/صل  األ-مدينة ثنائي ال
 26-4-الرمز،ح) إشتراك(ة مشاطر

 ة التجاريالرحلة الجوية
 17-4-الطيران،ح −
 18-4-الخدمة،ح −
 02-5-النقل، ح −

 02-4-حرآة الطائرة التجارية،ح
 11-1-األخرى ،ح  النقل وسائلإلى) الروابط(اإلرتباطات 

 37-5-الخطرة، ح) السلع(البضائع 
 32-5-الحقيبة الدبلوماسية، ح

 11-5-المباشر، ح )الترانزيت (مسافرو العبور
 07-4-،حتحويل المسار

 )وطني (محلي
 03-1-المطار،ح −
 15-4-الطيران،ح −
 12-4-مرحلة طيران،ح −

 09-3-،ح)اإلستخدام  (التوظيف
 01-6-، ح الجوينقل بالطاقةالإستهالك 
 01-3-،ح)الشرآة (المشروع
 04-7-،ح)المميتة(ة  القاتلاإلصابة

 14-4-الطيران،ح
 25-4-،ح)طائرةال(رقم  −
 11-4-،ح)إف إس(لة مرح −
 21-5-الشحن، ح

 25-5-فرغ، حمحّمل أو م −
 26-5-، ح الطائرةعلى متن −
 27-5-بمرحلة الطيران، ح المؤداة آيلومترات- طّن −
 28-5- ، حمطار الوصول/ الطيران  الشحن المؤدى حسب أصل رحلة آيلومترات –طّن  −

 عاّمةالمالحة العمليات 
 23-4-،حةالتجاري −
 24-4-،حةغير التجاري −

 23-5-سلع، حلل) أإلجمالي (كليالوزن ال
 22-5- اإلجمالي للسلع، ح-الوزن الكلي
 02-7-الحادثة،ح

 10-1-ح مابين وسائل متعددةشحنال) مرافق(وسائل 
 دولي

 04-5-النقل الجوي، ح −
 02-1-المطار،ح −
 16-4-الطيران،ح −
 13-4-مرحلة طيران،ح −

 03-6-، حجول
 29-5-البريد، ح

 30-5-فرغ، حمحّمل وم −
 31-5-، ح الطائرة متنعلى −
 33-5-بمرحلة الطيران، ح المؤداة آيلومترا - طّن −
 34-5- ، حمطار الوصول/ الطيران  الشحن المؤدى حسب أصل رحلة آيلومترات –طّن  −

 -صيانة التكاليف 
 08-3-الطائرة،ح −
 07-3-المطارات،ح −

 03-5-، ح)داخل الدولة أو البلد (النقل الجوي الوطني
 05-7-،ح)ير مميتةغ(ة غير قاتلإصابة 

 )غير عائد(وارد غير 
 08-5- ، ح)جوًا(و الجبالمسافر  −
 06-4-التوّقف،ح −

 20-4-،ح مجدولةخدمة جويةغير
 05-5-، ح)أو إف أو دي(أصل الرحلة ومكان الوصول 

 03-2-،ح)التشغيلي( العامل األسطول
 المسافر

 21-4-الخدمة الجوية،ح −
 08-1- ،حواباتالب −
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 16-5-، حةلوحمالعامل  −
 31-4-قاعد متوفرة،حم −
 19-5-المؤداة، ح  آيلومترات-طّن −
 15-5-الكيلومتر، ح −
 17-5-مرحلة الطيران، ححسب بالمقطوعة الكيلومترات  −
 18-5-، ح مكان الوصول/ الطيران  رحلة أصلحسب ب المقطوعة الكيلومترات −

 38-5-، حالمحملة الحمولة 
 )الدخل(وادر ال

 07-5-، ح)جوًا (الجوبالمسافر  −
 05-4-ف،حالتوّق −
 39-5-آيلومترات المؤداة، ح -طّن −

 19-4-،ح المجدولةالخدمة الجوية 
 32-4-ض،حوعر المآيلومتر -مقعد 

 )جّدي(خطير 
 03-7-الحادثة،ح −
 06-7-،ح)الجرح(اإلصابة  −

 07-7-،حة الطفيف)الجرح(اإلصابة 
 حالة

 08-7-الحدوث،ح −
 10-7-التسجيل،ح −
 09-7-المشغل،ح −

 24-5- فارغ، ح وهووزن
 13-5-، حة الطرفي المحطةرومساف

 10-5- ، حالرحلة) يقطعون( ينهون مسافرين
 02-6-، ح)تي أو إي) (مكافيء طن من النفط(معادل طن نفط 

 33-4-ض،حوعرالمآيلومتر  -طّن 
 35-5-الكلّي ، ح بريدال/ الشحن 

 12-5-غير مباشر، حنقل  أو) بترانزيت(ًا  عبورينمسافرالنقل 
 06-3-،ح)المبيعات(العائد 

 10-3-،ح)االستخدام (أنواع التوظيف
 40-5-، ح الحمولةعامل وزن

 
 
  مابين وسائل متعددة شحنالنقل . خ
 

 03-1-نقل الشحن المشترك، خ
 03-2-الحاوية، خ
 09-2-، خمنبسطة
 15-2-ة، خيشوآ رافعة شاحنة

 12-2-، خ)الرافعة ذات الهيكل (الرافعة القنطرّية
  مابين وسائل متعددة

 01-1-ن، خشحالنقل  −
 11-1-محطة نقل طرفية، خ −
 02-2-، خ)آي تي يو(وحدة نقل  −

 01-2-تحميل، خوحدة ال
 09-1-النقل، خوسيلة 

 02-1- ، خ الوسائلنقل شحن متعّدد
 05-1-، خعلى ظهر شاحنة مسطحة مكشوفة من شاحنات السكة الحديد نقل ال

 10-2- خ مابين وسائل متعددة،لنقل)  القطار(الحديد سّكة العربة 
 14-2- ، خعجلة الرفع أو الرصف أو التحريك

 06-1-الطريق المتدحرج، خ
 11-2-، خRo Roرو – الرو وحدة 

 04-1-، خ)وسيلة نقل غير فاعلة) / ( وسيلة نقل فاعلة(وسائل نقل لاإلستعمال اآلني 
 04-2-حجوم الحاويات، خ

 16-2-، خ)الفارشة (الموّزعة
 13-2-، خحامل عجلة النقل

 08-2-قلة، خمنصة منا
 05-2- ، خة فارغ الحاوية وهيوزن

 07-2-، خ)وحدة  مكافئة لعشرين قدمًا (تي إي يو 
 10-1-سلسلة نقل، خ
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 نقل
 07-1-، خالطرق البرية المصحوبة بالسائق) عجالت( من عربات )السلع( البضائع لنقل −
 08-1- ، خائقالطرق البرية غير المصحوبة بالس) عجالت( من عربات )السلع( البضائع لنقل −

 06-2-أنواع الحاويات، خ
 

 


