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ً
ونيا  أو إلكير

ً
 هذه النسخة غير قابلة للتوزي    ع أو النش  ورقيا

بية والثقافة والعلوم   جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للير
 ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

 



 تقديم
 

اء الوكالة األلمانية للتعاون الدول     ف مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع خبر ، وبموجب GIZ أشر

بية والثقافة والعلوم والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي  ن المنظمة العربية للبر اتفاقية تعاون موقعة بي 

  تفاعىل  
  جمهورية ألمانيا االتحادية، عىل إنجاز قاموس تقنن

ن
متاح عىل الشابكة    ARABTERMوالتنمية ف

؛ وتشتمُل قاعدة َبياناته المصطلحية حاليا عىل www.arabterm.org: من خالل الموقع الموال  

قنية باللغة 
ّ
جمة للُمصطلحات الت ية والفرنسية، َمصحوبة ببر ن : األلمانية واإلنجلب  معاجم  بأرب  ع لغات ه 

هّم مجاالت 
َ
  .علمية وتقنية مختلفة العربية وُمرفقة بتعريفات دقيقة، وت

   
وسيلة عمل متاحة يستفيد منها المهندسون واألساتذة  ARABTERM والمعجم التقنن

جمون، ومؤلفو الكتب التعليمية والمناهج الدراسية واألدلة التقنية والنصوص  والباحثون والطلبة والمبر

بحث العلم  والتقانة، وبناء ذات الصلة بهذه القطاعات؛ كل ذلك من أجل رفع كفاية توظيف العلوم وال

  وضع منصة 
ن
، واإلسهام ف   استخدام التقانات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقم  العربر 

ن
القدرات العربية ف

تبع الدقيق لمراِحلها، ربحا 
ّ
  إعداد المشاري    ع المعجمية والت

ن
ن ف   لجميع المساهمي 

تشاركية تتيح العمل اآلبن

 .للوقت، وتقليصا للتكاليف

المعجم بالنقل والبنية األساسية ويضم المجاالت التالية: اقتصاد، قانون وسياسة  يختص هذا 

النقل، الخدمات اللوجستية، الهندسة، التكنولوجيا، والبنية التحتية للنقل، تخطيط النقل، سالمة النقل 

 .ومفاهيم عامة

اط، التابع وتنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات التعريب، يرّس مكتب تنسيق التعريب بالرب

بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المعجم، بعد اإلعداد والتقويم والمراجعة، عىل  للمنظمة العربية للبر

  أواسط سنة 
ن
  إطار المؤتمر الثالث عرسر للتعريب المزمع عقده ف

ن
ن ف علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي 

صويبات 2018
ّ
دقيقات والت

ّ
المطلوبة، حنر يتمكن المكتب من مراجعة ، لدراسته وإبداء المالحظات والت

 . وإغناء نسخته الرقمية وتجويد محتواها. 

 

 مكتب تنسيق التعريب
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 : تنبيه

، والذي يتيح ARABTERMلكونها مخصّصة للنرسر عىل موقع  ذلكبعض التعاريف تحتوي عىل روابط، ويعزى 

لذا يرجر تجاهلها أثناء دراسة  .الروابط التشعبيةلمستخدميه التنقل من مفهوم آلخر ذي صلة بالنقر عىل هذه 

وع.   محتوى المرسر

3



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

1 44-ton regulation

règlement 44 tonnes

املركبات يف مرحلة ما قبل أو بعد استخدام احملطة جيب أن يبلغ وزا
44 طن وعند السري على الطريق الربى يكون وزا 4 طن

نظام  44 طن

44-Tonnen-Regelung

2 6-unit train set

unité de six voitures

قطَار من 6 وحدات

Sechs-Wagen-Einheit

3 a means of 
operation in which 
signals authorise 
movements directly

marche conduit par des signaux

وباملعىن األدق هي طريقة التشغيل، اليت يتم فيها إعطاء املوافقة بدخول
القطار من خالل التحكم املنتظم عربحتديد مكان القطار بإصدار

إشارات أثناء التوقف يف األماكن الثابتة

مشي باإلشارات

signalgeführter Betrieb

4 A2A administration-
to-administration

A2A d'administration à administration

هي وسيلة التواصل االلكتروين بني السلطات وتعترب أحدى وسائل
العمل االلكتروين اليت تصب يف مصلحة الربط بني املؤسسات اإلدارية

من خالل عملية مقارنة البيانات.

A2A إدارة إلدارة

A2A Administration-To-Administration

5 A2C administration-
to-consumer

A2C d'administration au consommateur

يف جمال العمل االلكتروين هي العالقة بني مصلحة الضرائب واملواطن.
حيث تسمح منصات التبادل للمواطنني بالتحميل من االنترنت مع

إمكانية التعديل وإعادة إرسال االستمارات.
 

A2C إدارة ملستهلك

A2C Administration-To-Consumer

6 abandonment

délaissement

ختلّي صاحب سفينة املؤمن عن الشيء املؤمن عليه مقابل أداء التأمني

ختلٍّ، ترك

Außerbetriebsetzung

7 ABC analysis

analyse ABC

يعمل حتليل ABC على إجياد التوزيع والتصنيف املناسب حسب
القيمة خبصوص السلع واملنتجات وخمزونات البضائع كما يساعد على
إجياد الوضع الفعلي والعقلنة اإلجرائية، حيث تساعد على التمييز بني

ما هو رئيسي وما هو فرعي.

ABC حتليل

ABC-Analyse

8 ABC-XYZ analysis

analyse ABC-XYZ

يعمل حتليل ABC-XYZ بني التمييز والتصنيف يف الوقت ذاته
بني السلع حسب استمرارية استخدام املستهلك هلا. وهي خليط من

حتليل ABC وحتليل XYZ معا.

ABC-XYZ حتليل

ABC-XYZ-Analyse

9 aboard

à bord

على منت سفينة أو طائرة أو قطار

على منت

an Bord

10 abrasion

usure

على اجلانب على رأس القضيب يف القضيب املنحين جند بعض التآكل
للطبقى السطحية من القضيب

تآكل

Abnutzung

11 absolute braking 
distance mode

conduite à distance de freinage absolue/ en 
canton glissant

يتم وضع مسافة آمنة بني قطارين تساوي مسافة الكبح لاليقاف
وذلك يعتمد على سرعة القطار اآلخر

وضع مسافة الكبح املطلقة

Fahren im absoluten Bremswegabstand

12 absolute moving 
block distance mode

conduite à distance déplaçante

القيادة يف املكان اخلايل من خالل ترك مسافة خلف القطار لضمان
إمكانية كبح القطار بسالم.

وضع مسافة كتلة احلركة املطلقة

Fahren im wandernden Raumabstand
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

13 absolute permissive 
signal

signal permissif

اإلشارة الرئيسية، اليت يسمح فيها بالقيادة البطيئة

إشارة مساح

Permissivsignal

14 absolute signal

signal d'arrêt absolu

اإلشارات اليت ينفذ فيها التوقف أثناء سري القطار يف نقاط التوقف 1)
2) اإلشارة الرئيسية اليت يسمح فيها باملرور فقط من خالل تكليف

صادر من عامل القيادة

إشارة توقف

Absoluthaltsignal

15 abutment

culée

قعيدة لدعم طرف جسر على جانب النهر

دعامة

Stützpfeiler

16 abutment

culée

قعيدة لدعم طرف جسر على جانب النهر

سنادة، كَتف

Stützpfeiler

17 acceleration

accélération

الزيادة يف السرعة يف زمن حمدد جلسم متحرك

تسا رع

Beschleunigung(svermögen)

18 acceleration

accélération

الزيادة يف السرعة يف زمن حمدد جلسم متحرك

تسا رع

Beschleunigung

19 acceleration lane

voie d'accélération

طريق جانبية لتمكني العربات الداخلة إىل الطريق الرئيسية من
االندماج يف التيار

سكَّة تسارع

Beschleunigungsstreifen

20 acceleration signal

indicateur d'accélération

إشارة التسارع

Beschleunigungsanzeiger

21 acceptance [of a 
bid, the tender] or 
additional charge

compensation des pertes de temps suite aux 
traveaux de ligne

تكاليف إصالح إضافية

Bauzuschlag
22 acceptance flight

vol de réception

رحلة الختبار مدى مطابقة الطائرة للمواصفات املطلوبة

رحلة تسلّم

Abnahmeflug

23 acceptance for 
carriage

acceptation au transport

مستوف للشروط الالزمة للنقل

قبول للنقل

Annahme zur Beförderung

24 access

accès

القدرة على ولوج و خروح وسائل النقل , يستعمل هذا املصطلح عند
التأكد من أن املكان يتوفر على مدخل

ولوج

Zutritt

25 access

accès

مدخل

Zutritt

26 access to the station

accès à la gare

مصطلح عام جلميع العناصر اليت تعمل على تشكيل ربط للمحطة مع
شبكة النقل احمللية (املشاة والسيارات ووسائل النقل العام والطرق

ومواقف سيارات األجرة ومواقف السيارات للركاب.

الوصول إىل احملطة

Zugang zum Bahnhof

27 accessibility

accessibilité

وينبغي تصميم اخلدمات العامة مثل النقل اجلماعي حبيث أن
األشخاص ذوي اإلعاقات اجلسدية والعقلية ميكنهم استخدامها بدون

عقبات رئيسة.

إمكانية الوصول

Barrierefreiheit
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

28 accessibility

accessibilité

قياس قدرة موقع معني لكي يتم  الولوج إليه أو إىل مواقع   خمتلفة.
تعترب وهيكل البنية التحتية للنقل من بني العناصر األساسية يف حتديد

إمكانية الولوج.

إمكانية الولوج

Zugänglichkeit

29 Accessorial Charges

frais complémentaires

رسوم موعة واسعة من اخلدمات واالمتيازات ااملوفرة دف نقل
البضائع. تشمل هذه اموعة مجيع الرسومما عدا رسوم الشحن.

رسوم ثانوية

Zusatzgebühren

30 accident prevention

prévention des accidents

ثادوالْح نوقاية م

Unfallverhütung

31 Accident Prevention 
Regulations

Règlement sur la prévention des accidents (UVV)

قوانني منع احلوادث

Unfallverhütungsvorschriften (UVV)

32 accident rate

taux d'accidents

نسبة الْحوادث، معدل احلوادث

Unfallrate

33 accident report

constat

حمضر من خالله يتم  وصف حادثة ما

تقرير احلادثة

Unfallbericht

34 accident severity

gravité de l'accident

جسامة اإلصابات الناجتة عن احلادثة

ثةادةُ الْحطُورخ

Unfallschwere

35 accidental collision

collision fortuite

تصادم فجائي

zufällige Kollision

36 accidental event

sinistre

تتسبب يف أضرار وخسائر ناجتة عن كوارث طبيعية

حادثة

Unfallereignis

37 accidents 
investigation

étude des accidents

دراسةُ الْحوادث

Unfalluntersuchung

38 accommodation 
expenses

frais d'hébergement

تكاليف اإليواء، تكاليف اإلقامة

Übernachtungskosten

39 accompanying 
document

document d'accompagnement

وثيقة مرفقة

Begleitdokument

40 account of charges

note de frais

بيان التكاليف

Kostenabrechnung

41 accumulating 
conveyor

convoyeur d'accumulation

سري النقل ذو احملرك الذي من املمكن اإلمساك باملادة املنقولة عليه عند
تواصل التشغيل كما ميسك باملادة املنقولة بعد ذلك بشكل تلقائي.

تراكم ناقل

Stauförderer

42 AC-DC motor

moteur à courant alternatif

محرك كهربائي

Allstrommotor

43 acid carrying wagon

wagon-jarre pour le transport d'acide

عربة تقل األمحاض

Säuretopfwagen

44 active clearance 
control

contrôle actif de l'intervalle radial

حتكم نشيط للفجوة الشعاعية يتم التحكم يف الفجوة الدائرية. الدائرة
وغالف احملرك هلما يف العادة متدد خمتلف. أمكانيات التأثري على الدائرة

قليلة جدا.

حتكم نشيط للفجوة الشعاعية

Aktive Spaltkontrolle

45 actual 
carrier/subcontracto
r

transporteur sous-traitant

طرف ثالث يقوم بعملية النقل الكلي أو اجلزئي

ناقل فعلي / باطين

Ausführender Frachtführer
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

46 actual payload

charge réelle

محولة فعلية

tatsächliche Nutzlast

47 actual tare

tare nette

الوزن الفعلي

tatsächliches Taragewicht

48 ad valorem duty

droit ad valorem

مكس مجركية حسب القيمة

Wertzoll, Wertsteuer

49 addaptive HSC 
(High Speed 
Cutting) milling

fraisage HSC adaptif

الطحن املكيف هو عملية استنتاجية ضرورية  إلنشاء عملية املتابعة يف
اتصال مع حلام االحتكاك اخلطي. ابتداء هو يلحم جانب اخلطي

االحتكاك اخلطي. وله شفرات جزئية للكفاف النهائي.

طحن مكيف

Adaptives HSC-Fräsen

50 added value

valeur ajoutée

قيمةٌ مضافة

Mehrwert

51 additional climbing 
lane

voie supplémentaire en rampe

مسار مرور إضايف مقدم على تدرجات طويلة حىت يسمح بعزلِ
املَركبات البطيئة عن حركة املرور الرئيسية

مسار إضايف مساعد

Langsamfahrstreifen

52 additional climbing 
lane

voie supplémentaire en rampe

مسار إضايف مساعد

Langsamfahrstreifen

53 additive

additif

مادة يتم إضافتها خالل عملية خلط اخلرسانة بنسبة 5٪ من اإلمسنت،
من أجل تغيري خصائص اخلرسانة من احلالة الطرية إىل املتصلبة.

مضاف

Zusatzmittel

54 adhesion

adhésion

التصاق

Adhäsion

55 adhesion railway; 
adhesion operation

fonctionnement par adhésion

منوذج العملية املعتادة للسكك احلديدية حيث تنتقل القوة املتحركة من
املركبات عن طريق االحتكاك بني العجلة والسكك احلديدية.

سكة االلتصاق

Adhäsionsbetrieb

56 adhesive weight

poids de frottement

وزن التالصق

Reibungsgewicht

57 adjacency matrix

matrice d'adjacence

هي شكل مميز من أشكال املصفوفة احملاذاة ميكن من خالهلا عرض
العالقات ااورة بني نقطة على رسم بياين وبني الوحدات الوظيفية

ملخطط وظيفي.

مصفوفة حماذاة

Adjazenzmatrix

58 adjustable ramp

rampe ajustable

معبر قابل للتعديل (سلم الصعود إىل
الطائرة)

höhenverstellbare Rampe
59 adjustment element

élément de réglage

عنصر تعديل

Einstellglied

60 admixture

admixture

منتج يضاف بكميات صغرية لتعديل خصائص طبيعية يف اخلليط

عينة

Beimischung

61 adsorption

adsorption

امتزاز

Adsorption

62 adsorption

adsorption

امتزاز (تكثيف جلزيئات الغاز)

Adsorption

63 advance route signal

présignalisation  de direction

إنذار مسبق باالجتاه

Richtungsvoranzeiger
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

64 advance signal 
marker post

signal avertisseur des rampes gyrophares

منارة إنذار مسبق

Vorsignalbaken

65 advance signal post

panneau de signalisation avertisseur

منصة إنذار مسبق

Vorsignaltafel

66 advance signal,  
distant signal

signal avertisseur

إصدار إشارة قبل اإلشارة الرئيسية يف املسافة الواقعة بني أماكن
الفرملة املنتظمة، واليت تعلن بذلك إصدار إشارة لتليها اإلشارة

الرئيسية، نقاط التوضيح لإلشارات الرئيسية اليت تصدر يف مسافات
نقاط الفرملة (+  عامل األمان) تأيت قبل إصدار اإلشارة الرئيسية

وعرض مسار

إشارة حتذير

Vorsignal

67 advance speed limit 
signal

présignalisation  de vitesse

إشارة التحذير من السرعة

Geschwindigkeitsvoranzeiger

68 advanced 
procurement and 
logistics system 
(APLS)

système évolué d'achat et de logistique

نظام متطور للشراء واإلمداد

erweitertes Beschaffungs- und Logistiksystem
69 advanced switch 

tongue

aiguillage avec languette avancée

الليونة اليت ايتها عند أية مسافة قبل بداية احنناء لرصيف فرعي

عمود حتويل متقدم

Weiche mit vorgezogener Zunge

70 advice

avis de versement

هو إشعار السداد وميكن متييزه من خالل أوراق التسليم اخلاصة
بتوريد أحد البضائع واليت يتم تسليمها يف نفس وقت تسليم البضاعة.

إشعار لتحويل األموال

Avis

71 advice note

lettre d'avis

مذكرة حتوي معلومات عن عملية النقل

رسالة إشعار

Avis

72 aerial network

réseau d'antennes

شبكة هوائيات

Luftnetz

73 aerodrome

aérodrome

مرفق عند اية خط طريان لتسهيل إقالع وهبوط الطائرات ويشمل
التسهيالت الالزمة للركاب والبضائع وخدمات الطريان

مطار

Flugplatz

74 aerodynamics

aérodynamique

حركة هوائية

Aerodynamik

75 aerospace

astronautique

عبور الفضاء، أي ااالت اليت تقع بعد ارتفاع 50 كم فوق سطح
األرض (الوسط املالحي) باستخدام مركبات الفضاء. والدوافع تكون
يف الغالب عسكرية أو/ وسياسية أو/ وعلمية هي اليت حتدد يف الوقت
احلاضر تطوير الطريان. غري أنه يف تلك األثناء هناك أهتمام باالنتفاع

االقتصا

طريان

Raumfahrt

76 afterburner

dispositif de postcombustion

حمركات الطائرات العسكرية خاصة للمقاتالت املتجاوزة لسرعة
الصوت يتم جتهيزها خبزان وقود إضايف. ويوجد خلف التربني.

مبساعدته ميكن مضاغفة الدفع الألقالع  والطريان الصاعد أو الطريان
املتجاوز سرعة الصوت. باقي األكسجني الوجود يف الغاز املستهلك

يشتعل هنا مع جرع إضا

غرفة احتراق مساعدة

Nachbrenner

77 afterburning

postcombustion

طبقا لطريقة حمركات تدفق اهلواء لتقوية الفع من خالل حقن الوقود
يف تيار الغاز املستهلك بني التوربني والنفاث. األحتراق اخللفي مير يف
غرفة األحتراق الثانية وممكن حدوثه ، ألن األحتراق يتم يف غرفة

األحتراق بدفعة هواء هائلة. مايزال يوجد يف تيار الغاز املستهلك خل

احتراق خلفي

Nachverbrennung
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةA

78 after-sales service

service après vente (SAV)

خدمة بعد البيع

Kundendienst

79 aft-fan

type de construction des turboréacteurs

هو طراز من احملركات ثنائية التيار. يتم حاليا استخدام القليل منها
فقط. مثل  سي أف 700  لشركة جنرال إليكتريك.

إنشاء نوع من احملركات التوربينية

Aft-fan

80 against all 
risks(AAR)

tous risques

ضد كل املخاطر

gegen alle Risiken

81 agglomeration 
economies

économies d'agglomération

يتم استخدام  مصطلح إقتصادات  التكتل  يف املناطق احلضرية لوصف
املزايا اليت حتصل عليها الشركات عندما تتواجد بالقرب من بعضها
البعض و هذا ما يسمى بالتجمع. ويتعلق هذا املفهوم بفكرة وفورات
احلجم و تأثريات الشبكة. ببساطة، مبا أن املزيد  من الشركات يف

الصناعات ذا

إقتصادات التكتل

Agglomerationsvorteile

82 aggregate

agrégat

مواد حبيبية مستخدمة يف البناء. قد تكون من الركام الطبيعي أو
الصناعي أو معادة التدوير

ركَام

Aggregat

83 aggregated 
shipment, groupage 
consignment

groupage

هذا املصطلح يقصد به تنفيذ نقل البضائع اليت جيب نقلها من جمموعة
خمتلفة من املرسلني إىل جمموعة خمتلفة من املستقبلني. وبناء على

مستندات النقل يقوم بإرسال الشحنة إىل املستقبل النهائي.

شحنة متجمعة/ جممعة

Sammelladung

84 ahead of schedule

en avance

قبل املوعد

früher als geplant

85 aileron

aileron de frise

جنيح

Querruder

86 air broker

courtier aérien

وسيط جوي

Luftfrachtransportmakler

87 air cargo

fret aérien

محولة جوية

Luftfracht

88 air cargo tariff  
(ACT)

tarif IATA

تعريفة النقل اجلوي حسب تسعرية
منظمة الطريان العاملية

Luftfrachttarif
89 air carrier

transporteur aérien

ناقل جوي

Luftfahrtunternehmen

90 air consignment 
note (ACN)

lettre de transport aérien (LTA)

بيان النقل اجلوي

Luftfrachtbrief

91 air container

conteneurs aériens

حاوية اهلَواء

Luftcontainer

92 air controller

contrôleur aérien

مراقب جوي

Fluglotse

93 air cooling

refroidissement par air

تربيد اهلَواء

Luftkühlung

94 air flow rate

débit de l'air

كمية اهلواء اللمتصة من مكثف حمرك يف الوحدة الزمنية يتم تسميتها
نسبة تدفق اهلواء. يتم ذكرها بالكيلوجام لكل ثانية. تبلغ نسبة تدفق

اهلواءيف احملركات الكبرية احلديثة أكثر من ألف كجم/ث.

نسبة تدفق اهلراء

Luftdurchsatz
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95 air freight 
forwarding

transport aérien de fret

شحن جوي

Luftfrachtspedition

96 air navigation

navigation aérienne

عملية توجيه الطائرة ومراقبة تقدمها بني نقط جغرافية منتقاة

مالحة جوية

Flugnavigation

97 air pollution

pollution de l'air

تلَوثُ اهلواء

Luftverschmutzung

98 air route

route aérienne

مسار جوي

Flugroute

99 air sea rescue

sauvetage en mer (par hélicoptère)

إنقاذ يف البحر (باملروحية)

Luft-Seerettung

100 air space

espace aérien

يتم استعمال هذا اجلزء من الغالف حتت موافقة الوالية القضائية
للدولة أو مبوجب اتفاق دويل كما يشمل على عنصرين رئيسيني: على
املستوى الربي و يتجلى يف االقالع واهلبوط وعلى املستوى اهلوائي و
يتكون أساسا من ممرات اهلواء. وميكن هلذه املمرات أن توفر ارتفاعات

تصل إل

جمال جوي

Luftraum

101 air space

espace aérien

جمال جوي

Luftraum

102 air suspension

suspension pneumatique

تعليق جوي

Luftfederung

103 air terminal

terminal

حمطة طريان

Flughafenterminal

104 air trade

commerce aérien

جتارة جوية

Luftfrachthandel

105 air traffic

trafic aérien

تسمية نقل البضائع واألشخاص واألخبار إىل مكان آخر يف الوسط
املالحي الفضاءبواسطة وسائل مالحية خاصة؛ فرع مالحي له نظام

توجيه يف االقتصاد املالحي، حيث يقدم مشروعه مقابل رسوم
وباستخدام سائل نقل جوية مصرح ا من اجلهات الرمسية وتدار

بغرض جتاري (طائرات وموانئ وض

حركَة جوية

Luftverkehr

106 Air Traffic  Control 
(ATC)

contrôle aérien

مراقبة احلركة اجلوية

Luftverkehrskontrolle

107 air traffic control 
centre (ATCC)

centre de contrôle aérien

مركز مراقبة احلركة اجلوية

Flugsicherung

108 air traffic controller

contrôleur aérien

مراقب احلركة اجلوية

Fluglotse

109 air transport

transport aérien

نقْل جوي

Lufttransport

110 air transportation

transport aérien

تشمل الشركات اليت توفر اخلدمات احمللية و الدولية داخل املطارات
إضافة إىل توفري مرافق خاصة للركاب و جماالت لتخزين البضائع.

النقل اجلوي

Luftverkehr

111 air way-bill (AWB)

lettre de transport aérien (LTA)

وثيقة النقل اجلوي

Luftfrachtbrief

112 airbag

sac gonflable (airbag)

وسادة هوائية مهمتها محاية راكيب السيارة عند حدوث تصادم ما

كيس هوائي

Airbag
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113 airborne

aéroporté

متعلق بقوة أو نظام منقول أو مصمم لينقل بالطائرات

منقول  جوا

sich in der Luft befindend

114 airborne radar

radar de bord

جتهيز راداري حتمله طائرة للمساعدة يف املالحة بالقيادة اإلرشادية

رادار الطائرة

Bordradar, Flugzeugradar

115 air-brake

frein pneumatique; aérofrein

آلية تستعمل يف إبطاء أو إيقاف أو تقييد حركة مركبة ما، أو أي
عنصر متحرك بصفة عامة

مكبح هوائي

Luftbremse

116 air-conditioning

climatisation

تكييف اهلَواء

Klimaanlage

117 air-cooled engine

machine refroidie par l'air

آلة مربدة باهلَواء

luftgekühlter Motor

118 air-cooled slag

scories refroidi à l'air

تربيد خبث الفرن السائل ببطء عرب التصلب عند االتصال مع اهلواء

جفَاء مبرد باهلواء

luftgekühlte Schlacke

119 aircooler

frigorifère

ائيود هربم

Luftkühler

120 aircraft

aerodyne

حتملها قوة اهلواء (الدفع ألعلى) وجمال عمليها هو الغالف اهلوائي
احمليط باألرض (الوسط املالحي).ومييز قانون املالحة اجلوية األملاين بني

كل مما يلي: الطائرات واملروحيات والسفن الفضائية والطائرات
الشراعية والطائرات الشراعية ذات احملرك واملنطاد الثابت واحلر وال

طائرة

Luftfahrzeug

121 aircraft (aeroplane)

avion

هناك مركبات فضائية حبسب مبدأ "أثقل من اهلواء"، وهي ما تطري
بناء على تشغيل ديناميكي.

طائرات (طائرة)

Flugzeug

122 aircraft crew

équipage de l'avion

طاقم الطائرة

Flugzeugbesatzung

123 aircraft gate

porte d'accès de l'avion

بوابة الطّائرة

Gate, Einstieg

124 aircraft grounding

interdiction de vol

حظْر الطريان

Flugverbot

125 aircraft maintenance

maintien de l'avion

صيانة الطائرة

Flugzeugwartung

126 aircraft manifest

manifeste aérien

بيان جوي

Flugzeugmanifest, Frachtmanifest

127 aircraft on ground 
(AOG)

avion immobilisé

طائرة جامثة باملطار

Aircraft on Ground

128 aircraft pallet

palette avion

منصة نقالة خلزن البضائع أو لنقلها للطائرة

منصة بضائع الطائرة

Palette für Luftfracht

129 aircraft performance

Performance de l'avion

أداء الطائرة

Flugleistung

130 aircraft rescue and 
fire fighting vehicle 
(ARFF)

véhicule pompiers

عربة إطفاء احلريق واإلنقاذ اجلوي،
إنقاذ جوي

Flugzeugrettungs- und löschfahrzeug
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131 aircrew

équipage de l'avion

طاقم الطائرة

Flugzeugbesatzung

132 airdrome (US)

aérodrome

مطار

Flugplatz

133 air-dropping

droppage (mode de livraison avec ou sans 
parachute); largage

إنزال جوي

Abwurf
134 air-entraining agent

agent entraînant l'air

عينة تضاف إىل خليط اخلرسانة، دف إنتاج فقاعات من اهلواء (هواء
مدخل) يف اخلرسانة لزيادة مقاومتها للصقيع وأمالح إزالة اجلليد

عامل إدخال اهلواء

Luftporenbildner

135 air-ferry

avion transbordeur

نقّال جوي

Fährtransport per Flugzeug

136 airfield

terrain d'aviation

حيز من املطارخمصص إلقالع الطائرات وهبوطها

منطقة الطريان

Flugplatz

137 airframe

cellule d'avion

اإلنشائي األساسي

هيكل الطائرة

Flugwerk

138 air-freight

fret aérien

شحن جوي، نقْل جوي

Luftfracht

139 airfreight forwarder

transitaire aérien

وكيل شحن جوي

Luftfrachtspediteur

140 air-hostess

hôtesse de l'air

مضيفة الطائرة

Flugbegleiterin

141 airline

compagnie aérienne

خطوط يف طيف تسببها إنارة جزيئات اهلواء بواسطة التفريغ الشراري

خطوط جوية

Fluggesellschaft

142 airline markings

indicatif de la compagnie (sur l'appareil)

عالمة الشركة، رمز الشركة (على
املركبة)

Logo der Fluggesellschaft
143 airliner

avion de ligne

طائرة خطوط جوية

Verkehrsflugzeug

144 airlog

indicateur-taximètre

عداد املسافة اهلوائية

Luftwegzähler

145 airman

aviateur

طيار

Flugzeugführer

146 air-mileage unit

transmetteur de parcours air

وحدة املسافات اجلوية بامليل

Anzeige der Gesamtflugmeilen

147 airpiracy

piraterie aérienne

قرصنة جوية

Flugzeugentführung

148 airplane

avion

مركبة تستخدم الضغوط الناجتة عن حركتها يف اهلواء كي ترتفع عن
األرض

طائرة

Flugzeug

149 airport fee

taxe aéroportuaire

رسم املطار

Flughafengebühr

150 airport radar

radar d'aéroport

رادار املطار

Flughafenradar
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151 airport service 
charge

redevance aéroportuaire

ضريبة املطار

Flughafenservicegebühr

152 airport shuttle

navette d'aéroport

مكوك املطار

Flughafenshuttle

153 air-position 
indicator (API)

indicateur de position air

نظام حاسب حممول جوا يعطي بيانا مستمرا عن موقع الطائرة على
أساس وجهتها وسرعتها والزمن املنقضي

مؤشر الوضع يف اجلو

Positionsanzeige

154 air-route licensing

autorisation d'exploiter une ligne aérienne

رخصة  استغالل خط جوي

Flugweglizensierung

155 airship

dirigeable (n.)

مركبة هوائية قابلة للتسيري والتوجيه، وتعتمد على الغازات يف غومها

منطاد

Luftschiff

156 airside

côté piste

جهة املدرج

Luftseite

157 airspace

espace aérien

جمال جوي

Luftraum

158 airspeed

vitesse relative

سرعة الطائرة بالنسبة إىل اهلواء حوهلا

سرعة الطريان

Fluggeschwindigkeit

159 airspeed indicator

badin

جهاز حيسب ويعرض سرعة الطائرة بالنسبة إىل الكتلة اهلوائية اليت
تطري فيها الطائرة

مؤشر سرعة الطريان

Fahrtmesser

160 airstrip

piste d'atterrissage

جزء من منطقة احلط أعد حلط الطائرات وإقالعها

مدرج اهلبوط، شعب اهلبوط

Start- und Landebahn

161 air-to-ground 
communications

communications air-sol

اتصاالت جو أرض

Luft-Boden-Kommunikation

162 air-traffic control 
(ATC)

service de contrôle du trafic aérien

خدمة دف إىل تأمني حركة الطائرات وتعجيلها سواء يف اجلو أو
على األرض

مراقبة احلركة اجلوية

Flugsicherung

163 air-traffic control 
radar

radar de contrôle du trafic

رادار مراقبة احلركة اجلوية

Flugsicherungsradar

164 airway

aéroroute

مسلك خمصص ملرور الطائرات

خط جوي، مسار جوي

Luftweg

165 airway distance

distance de la voie aérienne

مسافة املسار اجلوي

Länge des Luftweges

166 airworthiness

état de navigabilité

صالحية املالحة اجلوية

Lufttüchtigkeit

167 aisle

allée centrale (ex. train; avion)

ممر وسطي

Flugzeugrumpf

168 aisle seat

siège couloir

مقعد على املمر

Gangplatz
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169 aisle width

largeur d'allée

عرض ممر املمر يف املخزن هو املسافة بني أرفف املخزن ووحدات
الشحن والنقل، حيث جيب مراعاة أن يكون عرض املمر أضيق ما

يكون عند التخطيط لعمل أي خمزن ألن ذلك يؤثر يف درجة االستفادة
من املساحة املتاحة.

 
 

عرض املمر

Arbeitsgangbreite

170 Allan screw

vis à six pans

برغي أالن

Inbusschraube

171 all-cargo aircraft

avion tout cargo

طائرة شحن شامل

Frachtflugzeug

172 all-cargo flight

vol tout cargo

طريان ملختلف أنواع الشحن

Frachtflug (ohne Einschränkungen)

173 all-door car

wagons à parois coulissantes

عربة انزالقية اجلدران

Schiebewandwagen

174 allocation of 
direction of travel 
on tracks on the 
open line

règlement de circulation sur tronçon libre

تعيني استخدام املسار يف خطوط مزدوجة املسار وذلك يف نطاق بناء
السكك احلديدية وأنظمة التشغيل كما يشرع استخدام املسار

الصحيح كاجتاه السفر العادية.

ختصيص اجتاه السفر على مسار مفتوح

Fahrordnung auf der freien Strecke

175 allocation of tracks 
to trains in a station

règlement de circulation dans la gare

ختصيص مسار للقطار يف حمطة

Fahrordnung im Bahnhof

176 allocation of work

attribution du travail

يتم نقل األعمال إىل اماكن العمل أو جمموعات من العمل من خالل
خالل وحدة االنتاج. وهذا يتيح اإلطالع على النتائج املوجودة يف

مجيع مواضع العمل.

ختصيص/ توزيع األعمال

Arbeitszuteilung

177 allowed take-off 
weight

masse autorisée au décollage

محولة مسموح ا عند اإلقالع

erlaubtes Abfluggewicht

178 allowed traffic load

charge offerte

محولة احلركة املسموح ا

erlaubte Verkehrsbelastung, zulässige Nutzlast

179 all-risks insurance

assurance tous risques

وثيقة تأمني ضد كل املخاطر

Versicherung gegen alle Risiken

180 alluvial deposits

dépôts alluviaux

ودائع من الرواسب (رمل وحصى، وحجارة) تستقر على ضفاف
األار أو ارى اليسار عندما يتم خفض تدفق أو التدرج

رواسب غَرِينِية

Schwemmland

181 all-weather aircraft

avion à l'épreuve des intempéries

طائرة مصممة أو جمهزة للعمل حتت أي ظروف جوية

طائرة مصممة للعمل حتت أي ظروف
جوية، قدرة على التحرك يف مجيع

أحوال الطقس

Allwetterflugzeug

182 all-weather 
capability

atterrissage tout temps (ATT)

هبوط يف أي وقت

Allwetterfähigkeit

183 alongside

le long de

جنبا إىل جنب

längsseits

184 alongside ship (A.S.)

le long du bord

على  جانب السفينة

längsseits Schiff
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185 alternate airport

aéroport de dégagement

مطار بديل

Ausweichflughafen

186 alternate flight

vol de remplacement

رحلة بديلة

alternativer Flug

187 alternating current

courant alternatif

تيار متناوب

Wechselstrom

188 alternative fuels; 
renewable fuels

carburants renouvelables

استعمال الوقود األكثر تلوثا لدفع عربة بدال من وقود الديزل عايل
الكربيت أو البرتين. ومن األمثلة على ذلك امليثانول واإليثانول

والربوبان أو الغاز الطبيعي املضغوط والغاز الطبيعي املسال، منخفض
الكربيت أو وقود الديزل النظيف والكهرباء.

وقود بديل؛ مصادر الطاقة املتجددة

alternative Kraftstoffe

189 alternative material

matériel de remplacement

معدات استبدال

Alternativmaterial

190 altitude

altitude

ارتفاع

Höhe

191 aluminizing and 
chromating

calorisation et chromage

(يف درجة حرارة 700 - 1200 درجة مئوية) يتم عمل طبقات
مطلية بالكروم. حلماية التوربينات من التآكل يف الغاز الساخن ومن

التأكسد يف درجات حرارة مرتفعة. كبقات الكروم ختدم نفس الغرض
، ولكن على أي حال حتملها احلراري يقتصر على درجات حرارة بني

700 و 900 درجة مئوية.

أملنة و معاجلة/ طالء  بالكروم

Alitieren und Chromieren

192 anchor

ancre

فقدان اللوحة عند الضفاف أو نتيجة لقوة حركة تصحيحة من قبل
املراسي إذا مل حتدث تغريات الطولية للتعويض

مرساة

Anker

193 anchor

ancre

أداة ملسك سفينة بغرس خماطيفها يف قاع البحر

مرساة

Anker

194 anchor block

bloc d'ancrage

كتلة كبرية من اخلرسانة أو البناء لكبح كابالت التوقيف أو جسر
معلق بأسالك فوالذية

كتلة مرساة

Ankerblock

195 anchor bolt

boulon d'ancrage

قضيب من الصلب عادة يستخدم لتحقيق االستقرار يف الصخر.

مرساة الترباس

Ankerbolzen

196 anchor buoy

corps-mort

عوامة مبرساة

Ankerboje

197 anchor ditch

attache (lien) d'ancre

مربط املرساة

Ankergraben

198 anchor point

point d'arrimage

نقطة املرساة

Ankerpunkt

199 anchorage block

massif d'ancrage

بكرة املرساة

Ankerblock

200 ancillary cost

coût auxiliaire

كلفة إضافية

Nebenkosten

201 angled conveyor belt

convoyeur angulaire

حزام زاوية الناقل هو ناقل عاملي حقيقي مع إمكانية االنتقال بصورة
متغايرة من املستوي األفقي عند امليل.

زاوية احلزام الناقل

Winkelförderband
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202 angular contact 
roller

tapis roulant penché

جلب البضائع إيل جهة النقل. عجالت مائلة مناسبة أو أيضاً العجالت
الصغرية امعة بني العجالت اليت تدار مبحرك تكون فعالة بشكل

كبري.

أسطوانة متاس زاوية

Schrägrollenbahn

203 angularity

angularité

ميزة هندسية للحبابات مرتبطة بوجود حروف حادة وتسمح
باحلصول على زاوية احتكاك مرتفع

وزت

Eckigkeit

204 angularity

angularité

ميزة هندسية للحبابات مرتبطة بوجود حروف حادة وتسمح
باحلصول على زاوية احتكاك مرتفع

وزت

Eckigkeit

205 anionic emulsion

bitume anionique

مستحلب أيوين

anionische Emulsion

206 anisotropy

anisotropie

خصائص املواد اليت تظهر قيما خمتلفة للعقار عند قياسها من اجتاهات
خمتلفة

تباين

Anisotropie

207 annealing (1)

recuit d'adoucissement

)700 - 900 درجة مئوية) االشتعال اللرقيق خيفض صالبة املواد
الصناعية بالنسبة خلطوات معاجلة معينة مثل إعادة التشكيل. ومن

خالله حيدث يف بعض أنواع الصلب تغري يف شكل الكربيد.

تلدين

Weichglühen

208 annealing (2)

recuit de normalisation

(يف هواء تبلغ درجة حرارته 900-960 درجة مئوية) االشتعال
العادي يتم أستخدامه يف الصلب كمعاجلة حرارية لعملية تصلييب
الحقة. ويؤدي إىل تركيبة متساوية ويناسب ذا نتيجة التصلب.

صلّب

Normalglühen

209 annular combustion 
chamber

chambre de combustion annulaire

وفقا الالسخدام واملتطلبات توجد طرازات خمتلفة من غرف
االحتراق. عرفة االحتراق املستديرة تناسب بوجه خاص للمحركات

ذات الضاغط احملوري واملمرات اهلوائية الصغرية.

غرفة احتراق مستديرة

Ringbrennkammer

210 anodizing

anodisation (anodisation)

األلومنيوم الغري كرمي كهروكيميائيا حيمي يف الغالف اجلوي من خالل
التأكسد ويصبح ذا مقاوم للتآكل. الطبقة احلامية املتأكسدة الرفيعة
(اجلزء هو القضب ميكن تقويتها من خالل الطالء بأكسيد األلومنيوم
اإلضايف). تأثري جانيب إضايف هو إمكانية صبغ هذه الطبقة األلوموين

طالء بأكسيد األلومنيوم/ أكسدة
مصعدية

Anodisieren (Eloxieren)

211 anodizing "chromic 
acid"

anodisation "acide chromique"

هي طريقة مناسبة لألجزاء اليت الميكن بشكل دائم إبعادها بالكهرباء.
هلذه تنتمي األجزاء ذات غرز اللحام الدائرية والنتوءات والروابط

املربمشة.

أكسدة حامض الكروم

Eloxieren "Chromsäure"

212 anodizing "dc-
sulfuric acid"

anodisation "courant continu-acide sulfurique"

الطبقات املنتجة من طريقة أكسدة حامض الكربيت هلا مقاومة ممتازة
للتآكل. ميكن صبغها بلون واحد بشكل جيد. ينبغي مراعاة أن نصف

الطبقة املتأكسدة يربز إىل اخلارج.

أكسدة حامض الكربيت

Eloxieren "Gleichstrom-Schwefelsäure"
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213 anodizing "hard"

anodisation "dur"

يف هذه األكسدة يتم أنتاج طبقامتتأكسدة مسيكة نسبيا وصلبة جدا
ومقاومة للبلي ألغراض تقنية. هذه الطريقة مناسبة لكل املواد املصنعة

من األلومنيوم.

أكسدة معقدة/ صعبة

Eloxieren "Hart"

214 answer-signal delay

durée de supervision de la réponse

مدة إشارة اجلواب

Meldedauer

215 anticapillary layer

couche capillaire réfractive

طبقة سفلى واقية بدون مواد معدنية، ودف إىل منع االرتفاع
الشعري للماء من التربة التحتية أو من الطبقات السفلية

طبقة مكافحة الفتل

antikapillare Schicht

216 antilock braking 
system (ABS)

système anti-blockage des roues

نظام مضاد لالنزالق

Antiblockierbremssystem

217 apex speed

vitesse de virage

السرعة القصوى

Kurvengeschwindigkeit

218 application service 
providing

fournisseur de services d'applications

بدال من شراء رخصة برجميات يقوم املطبق باستئجار حق االستخدام
من ASP، حيث يتحكم املستخدم من خالل الشبكات يف املصادر
من خالل مقدم خدمات التطبيق، ويقوم املستخدم يف هذه احلالة

بسداد رسوم مبا يتوافق مع مدى االستخدام

مقدم خدمات التطبيقات

Application Service Providing

219 approach area

zone d'approche

منطقة تقارب

Annäherungsbereich

220 approach guidance

guidage d'approche

توجيه عند االقتراب

Anflugführung

221 approach of railway 
to road

rapprochement train - route

ج التقارب احلاد والذي من املمكن أن يكون بسبب وجود احنناء
حاد يف الطريق أو املسار،ومل يعد موجودا اآلن.

تقارب السكة احلديدية والطريق

Annäherung Bahn – Straße

222 approach path

couloir d'approche

اجلزء من مسار الطريان املمتد من نقطة بدء هبوط الطائرة إىل نقطة
ملس املدرج

مسار االقتراب

Einflugschneise

223 approach road

route d'accès

طريق الوصول

Zufahrt

224 approach time

durée du rapprochement du train

املسافة بني إمكانية السائق لرؤية اإلشارة ووصوله لإلشارة هي نفس
املدة اليت يستغرقها السائق إليقاف القطار

مدة التقارب

Annäherungsfahrzeit

225 approach track

voie d'accès

طريق الوصول

Zufahrtgleis

226 approval authority; 
approval agency

autorité compétente

سلطات الواليات هي الوحيدة اليت خيول هلا صالحية  اصدار تصاريح
وليست الشركة املشغلة للقطار واملاحنة للعقد،كما أن من صالحية
سطات والوالية حتديد اجلدول الزمين للتحركات للقطارات وتعريفة

الركوب والنقل .

سلطة املوافقة

Genehmigungsbehörde

227 approval documents

documents d'approbation

وثائق املوافقة

Genehmigungsunterlagen

228 approval of a 
shunting move

autorisation du manœvre

موافقة على خطوة حتويل

Zustimmung zur Rangierfahrt
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229 approval of a train 
movement

autorisation de la marche du train

تصريح املوافقة على حركة القطار يصدر يف مبىن الطرق

موافقة على حركة القطار

Zustimmung zur Zugfahrt

230 apron

aire de stationnement des avions

منطقة تستخدم لوقف الطائرات أو حتميلها أو تفريغها أو خدمتها

باحة توقّف الطائرات

Vorfeld

231 apron cart

chariot de piste

عربة املدرج

Vorfeldwagen

232 apron conveyor (1)

convoyeur à maillons

ناقل ذو سلسلة كدعامة سحب ومتصل ا لوحات أو أحواض أو
طبقات دفع أو مغطاه كدعامة حامل.  من املمكن أن يتناسب طول
دعامة احلامل الواحدة مع سلسلة واحدة أو العديد من السالسل. يتم
الدعم عادةً بشكل أفقي أو مائل يف الربج العلوي. من املمكن التقل

بشكل متزامن يف الربج

ناقل بضاعة ذو سري دوار (1)

Gliederbandförderer

233 apron conveyor (2)

convoyeur à palettes

ناقل بضاعة ذو سري دوار (2)

Plattenbandförderer

234 apron occupancy 
time

temps d'immobilisation au sol

مدة توقف الطائرة، وقْت استعمال
املدرج

Vorfeldbelegzeit
235 aquaplaning

aquaplaning

انفصال أسطوانة أو عجالت انزالقية على طريق مبللة بسبب املياه، مما
يزيل االلتصاق بني اإلطارات والطريق

تسوية مائية

Aquaplaning

236 aquaplaning

aquaplanage; hydroplanage

تزحلق على املاء، زلْمأَةٌ

Aquaplaning

237 aqueduct

aqueduc

جسر حيمل املاء على عقبة، شيد ملرور القوارب

قناة

Aquädukt

238 aqueduct

aqueduc

قناة مائية

Aquädukt

239 arch bridge

pont arctolidé

جسر ملرور األمحال بشكل رئيسي بشكل قوس أو أقواس

جسر قوسي

Bogenbrücke

240 arch bridge

pont arctolidé

جسر قوسي

Bogenbrücke

241 area at which 
automatic train 
routeing is available

zone dans laquelle le roulement automatique 
des trains est possible

منطقة سري تلقائي للقطار

Zuglenkbereich
242 arrester bed

lit d'arrêt

مساحة من األرض حماذية للطريق، مليئة مبادة معينة دف إبطاء
ووقف السيارات املخالفة. تكون عموما يف التدرجات اهلابطة احلادة

الطويلة

تفريشة التوقف

Notfallspur

243 arrester bed

lit d'arrêt

تفريشة التوقف

Notfallspur

244 arrival

arrivée

وصول

Ankunft

245 arrival

arrivée

وصول

Ankunft
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246 arrival area

zone d'arrivée

منطقة النهاية

Ankunftsbereich

247 arrival at station, 
complete' 
confirmation

annonce d'arrêt

وهي الرسالة اليت يوصلها قائد القطار لتسجيل وصول القطار إىل
احملطة

الوصول للمحطة

Haltmeldung

248 arrival level

niveau des arrivées

مستوى الوافدين

Ankunftsebene

249 arrival lounge

salle d'arrivée

قاعة الوصول

Ankunftshalle

250 arrival platform

plate-forme d'arrivée

منصة الوصول

Ankunftsbahnsteig

251 arrival rate

taux d'arrivée

معدل الوصول

Ankunftsrate

252 arrival schedule

horaire d'arrivée

جدول الوصول

Ankunftsfahrplan

253 arrival time

heure d'arrivée

وقت الوصول

Ankunftszeit

254 arrival track

voie de réception

الرصيف الرئيسي (كل من رصيف احملطة، وكذلك رصيف اخلط
ااور للمحطة) والذي يتم العبور عليه أثناء وصول القطارات

مسار االستقبال

Einfahrgleis

255 arrow (directional)

flèche de direction

إشارة االجتاه

Richtungspfeil

256 arterial road

axe routier

محور طُرقي

Ausfallstraße

257 article

article

سلعة

Artikel

258 articulated bus

bus articulé

سيارات لنقل الركاب ولديها مقصورة ركاب مستمرة مع مفصلية.
حافلة كبرية بسعة 150-165 شخص وهناك حافالت مفصلية

مفردة ومزدوجة، وهذا األخري بسعة تصل إىل 200 شخص.

حافلة مفصلية

Gelenkbus

259 articulated 
locomotives

locomotives articulés

قاطرات الوصل

Gelenklokomotiven

260 articulated lorry

véhicule articulé

عربة مفصلية

Sattelschlepper

261 articulated vehicle

ensemble articulé

سيارة متصلة مبقطورة صغرية/ نصف مقطورة

مركبة مفصلية

Sattelkraftfahrzeug

262 ash pan

boîte à cendres

مرمدة

Asch(en)kasten

263 asphalt

revêtement bitumineux

مادة محرية تتركب أساسا من اهليدروكاربونات أحد املنتجات الثقيلة
اليت ختتلف عن تقطري البترول اخلام

فَلْتأَس

Asphaltdecke

264 asphalt base

couche asphaltée

خليط مع القار يكون مستقرا ومستداما

أساس أسفلت

Asphalttragschicht
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265 asphalt concrete

béton bitumineux

فرش األسفلت على أرضية املطار

خرسانةٌ أسفلتية

Asphaltbeton

266 asphalt material

matière asphaltique

مادة أسفلتية

Asphaltmaterial

267 asphalt mixture

mélange d'asphalte

خليط أسفلت

Asphaltmischung

268 asphalt storage bin

bac de stockage d'asphalte

على شكل صومعة أو أسطوانة عازلة للحرارة تستخدم لتخزين خليط
القار الساخن يف مصنع للطالء قبل حتميلها على شاحنة

خزان أسفلت

Asphaltvorratsbehälter

269 assembly

montage

جتميع

Montage

270 assembly

ensemble des modules de construction

جمموع وحدات البناء

Baugruppe

271 assembly 
instructions

instructions de fonctionnement

تعليمات التجميع

Bau- und Betriebsanweisung

272 assembly line

chaîne de production

خط التجميع هة وسسلة تقنية وتنظيمية تتيح االنتاج الضخمن
للمنتجات والبضائع

خط التحميع/ سلسلة التركيب

Fließband

273 assigned units

unités assignées

ميكن لشركات التسويق متعددة الوسائط احلصول على ختصيص
الوحدات. يتجلى الغرض من ذلك يف عدم عودة وحدات فارغة إىل
منحدر وسيتم دائما إعادة حتميلها وشحنها يف حارة مرورية مرتفعة
احلجم على السكك احلديدية. ويف املقابل، حيصل العميل عادة على

نسبة يومية قليلة.

وحدات خمصصة

Bestätigung über zugeteilte Ladeeinheiten

274 assignment

nomination au poste

يتم حتديدها من قبل السلطات العامة ،ويتم متويل مهام أنشطة النقل
العام كإلتزام من إلتزامات اخلدمات العامة.

مهمة

Betrauung

275 assortment

assortiment

هو عبارة عن إمجايل مجيع السلع املقدمة من خالل الشركة، ويعرض
التصنيف كل السلع بغرض ثقبها أو ازالتها

  
 

تصنيف/ تشكيلة

Sortiment

276 asynchronous 
simulation

simulation asynchrone

أساليب حماكاة الختبار أداء األنظمة التشغيلية للسكك احلديدية حيث
يتم سلفًا ادراج وقت إيقاف القطارات يف خالف املوعد احلقيقي.

حماكاة غري متزامنة

asynchrone Simulation

277 asynchronous 
traction motor

moteur asynchrone

محرك جر ال تزامين

Asynchronmotor

278 attachable-
detachable axle

essieu déboîtable

حمرك فكوك

Zusatzachse

279 attitude angle

angle d'attitude

زاوية الوضع

Schwimmwinkel
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280 attractiveness

attrait (d'une région)

جودة املرافق واخلدمات املقدمة يف املنطقة.

جاذبية

Attraktivität (einer Region)

281 audio frequency

audiofréquence

تردد الصوت

Tonfrequenz

282 authorities to 
provide for public 
transport (e.g. 
municipalities, 
cities)

autorité organisatrice de transports (AOT)

متحمل املسئولية هو السلطات الرمسية واليت تعمل دائما يف إطار
املصلحة العامة لضمان عرض وسائل النقل العام،وهي عادة ما تكون
يف املقاطعات واملدن وهيئات السكك احلديدية حيث أنه جيب على

ساطات النقل ضمان توفري وسائل للنقل للعامة.

سلطات النقل العام

Aufgabenträger (AT)

283 authority to 
dispatch successive 
trains onto a block 
line

autorisation de direction

للحماية من أخطار جتاوز القطارات يوجد كتلة تقنية تعمل على
تسجيل دخول القطار وال تسمح ألي قطار ثان للمرو إىل بعد التأكد

من ابتعاده مبسافة كافية

سلطة إرسال القطارات املتتالية

Richtungserlaubnis

284 authorization

autorisation

ترخيص، ختويل

Genehmigung

285 automated 
electrified monorail 
(AEM)

monorail automatisé

سكة مؤمتتة أحادية اخلط، أحادي
السكة آيل مكهرب

automatische Elektrohängebahn
286 automated 

operation

mode automatique

عملية آلية

Automatikbetrieb

287 automated 
warehouse

entrepôt automatisé

مستودع آيل

automatisiertes Lager

288 automatic block

auto-bloc

تصميم كتلة اخلطوط األوتوماتيكية، حبيث يتم فيها تركيب معدات
هذه الكتلة يف صناديق التحكم املوزعة بطول اخلط

كابح آيل

Selbstblock

289 automatic block 
signal

signal de blocage automatique

إشارات التوقف خارج نطاق املسار الفرعي وأماكن التوصيالت على
طول خط السكو احلديدية مع نظام توقف تلقائي بطول اخلط

إشارة كابح آيل

Selbstblocksignal

290 automatic coupling

embrayage automatique

تعمل املقرنة اآللية على ربط عربتني جماورتني آليا مما يسمح بربط خط
املكابح اهلوائية والتوصيالت الكهربائية آليا .

مقرنة آلية

automatische Kupplung

291 automatic gauge 
changeover

essieu à écartement variable

يعمل التبديل اآليل للمقياس على تغيري املسار آليا عند القيادة على
مسار متغري املقياس

تبديل آيل للمقياس

Spurwechselradsatz

292 automatic guided 
vehicle

véhicule autoguidé

عربة موجهة أليا

Fahrerloses Transportfahrzeug

293 automatic guided 
vehicle system ( 
AGVS)

système de véhicules à guidage automatique

نظام آيل لتوجيه املركبات

Fahrerloses Transportsystem
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294 automatic half 
barrier crossing

installation de sécurité du passage à niveau 
avec surveillance à distance

نظام ضمان سالمة عبور السكك احليدية الذي يتم فيه مراقبة العمل
املنتظم من خالل نظام أجهزة الرقابة عن بعد الذي يتم عرب السائق

عبور حاجز سالمة

Bahnübergangssicherungsanlage mit 
Fernüberwachung

295 automatic inductive 
train control

contrôle automatique inductive d'un train

سيطرة آلية حثِّية

induktive Zugsicherung (-beeinflussung)

296 automatic level 
crossing driver 
monitored

installation de sécurité des niveaux à passage 
conduite par train

نظام ضمان سالمة عبور السكك احليدية الذي يتم فيه اإلتصال تلقائياً
من خالل األجهزة عرب القطار املتحرك

معرب آيل مع مراقبة القيادة

zuggesteuerte Bahnübergangssicherungsanlage

297 automatic pilot

pilote automatique

جهاز يقوم أتوماتيكيا مبوازنة وضع الطائرة حول حماور معينة كما
حيافظ على وجهتها احملددة من قبل

ربان آيل

Autopilot

298 automatic railway 
telephone system

Système automatique de la télécommunication 
véhicules ferroviaires

للمركبات السكك احلديدية االتصاالت السلكية والالسلكية

نظام هاتف سككي آيل

Bahnselbstanschlussanlage

299 automatic route 
setting

mode de programme d'auto-contrôle

منوذج معاجلة شكل أعمال قطار التوجيهي لربنامج درب الصلبة دون
تتم معاجلة املعلومات.تقييم قطار املصاحبة للمعلومات إىل فروع حمرك

األقراص.

حتديد مسار تلقائي

Programmselbststellbetrieb

300 automatic small 
parts storage

entrepôt automatique pour petites pièces

نظام ختزين للحاويات ذات األبعاد الصغرية واألحجام القليلة أو
املتوسطة، العيوب: تقييد منتجات التخزين وأحجام احلاويات
التكاليف ذات االستثمارية احملدودة واجلاهزية الفنية حمدودة

ختزين أيل للقطع الصغرية

Automatisches Kleinteilelager

301 automatic storage 
and retrieval system 
(AS / RS)

système de stockage et déstockage automatique 
(tda)

نظام ختزين وتفريغ آيل

Regalbediensystem
302 automatic terminal 

information service 
(ATIS)

service d'information automatique

مصلحة املعلومات اآللية

automatischer Terminalinformationsdienst
303 automatic test 

equipment (ATE)

équipement de test automatique

معدات اختبار جتري اختبارات على التتابع دون تدخل يدوي وتتوقف
عادة عند الكشف عن أول قيمة حتيد عن التفاوت املسموح

جتهيزات االختبار اآليل

automatische Testsysteme

304 automatic ticket 
and boarding pass 
(ATB)

billet et carte d'embarquement automatiques 
(tda)

تذكرة وبطاقة اإلركاب اآلليتني

E-Ticket und E-Bordkarte
305 automatic toll 

collection system

système de péage automatique

نظام حتصيل الرسوم على أساس نظام حتديد املواقع املالحي عرب
األقمار الصناعية. بالتزامن مع االتصاالت املتنقلة باستخدام جي إس إم

/ جي يب آر إس، والذي يسمح بدفع الرسوم أثناء الركوب دون
تعريف مسبق.

نظام تعرفة

Automatisches Mauterhebungssystem
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306 automatic track 
block

système de blocage automatique

تصميم تكتل خط السكك احلديدية، الذي ال يتطلب إجراءات تشغيل
باستثناء تبديل اإلذن، كما يشترط جتهيز خط السكك احلديدية جبهاز

إنذار األرصفة

نظام قفل أوتوماتيكي

selbsttätiger Streckenblock

307 automatic train 
control

contrôle automatique du train

السيطرة اآللية على القطار هي عبارة عن نظام محاية يسمح بالسيطرة
التامة على القطار من خالل صندوق اإلشارة الذي ينقل بيانات عن

القيادة املسموح ا من القطار إىل العربات املتصلة به

سيطرة آلية على القطار

Zugbeeinflussung

308 automatic train 
control system

système de contrôle automatique des trains

نظام حتكم تلقائي بالقطار

Fahrsicherheitsanlage

309 automatic train 
protection

protection des trains automatique

جهاز إلنذار السائق عند ختطيه إشارات معينة ويستطيع جلب القطَار
يف حالة عدم االستجابة إلشارات التحذير عند ختطي إشارات

التوقف.

محاية آلية للقطَار

Automatisches Zugsicherungssystem

310 automatic train 
routeing

pilotage automatique du train

خط سري القطار التلقائي

Zuglenkung

311 automatic train 
routeing code 
numeral

chiffre du pilotage du train

رقم القطار والبيانات اخلاصة به ،ويف بعض التصاميم يتم ترميز الرحلة
اليت سيتوجه إليها القطار

كود توجيه القطار التلقائي

Zuglenkziffer

312 automatic train stop

arrêt automatique des trains

توقف القطار التلقائي

Zwangsbremsung

313 automation device

appareil d'automatisation

جهاز التحكم اآليل

Automatisierungsgerät

314 automobile

automobile (voiture)

تسمية مرادفة ملركبات النقل، وتطلق باألخص على مركبات نقل
األشخاص.

سيارة

Automobil (Auto)

315 auxiliary converter

convertisseur auxiliaire

حتويل مساعد

Hilfsbetriebumrichter

316 auxiliary power unit 
(APU)

groupe auxiliaire de bord

وحدة توليد قدرة حتملها الطائرة، وتستخدم باإلضافة إىل املصادر
األساسية للقدرة

وحدة قدرة مساعدة

Auxiliary Power Unit (APU)

317 availability

disponibilité

توفر/ وجود

Verfügbarkeit

318 availability time

temps de disponibilité pour la collecte

مدة التوافر

Bereitstellzeit zum Abholen

319 available stock

stock disponible

املخزون املتاح هو املخزون املوجود يف املخزن بالفعل شامال الطلبات
اليت مت تنفيذها بالفعل ومت حتديد موعد تسليمها

خمزون متوفر

verfügbarer Bestand

320 average method

méthode du coût moyen

تقييم املخزونات من خالل احتساب متوسط األسعار عن طريق
تشكيل املتوسط احلسايب للمخزونات واملدخالت.

طريقة الوسط

Durchschnittsmethode

321 average monthly 
demand (AMD)

demande moyenne mensuelle

معدل الطلب الشهري

monatlicher Durchschnittsbedarf
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322 average revenue

recette moyenne

يتم حسابه من خالل حساب حاصل قسمة ايرادات األجرة من وعدد
الرحالت لنفس الفترة.

متوسط   العائد

Durchschnittserlös

323 average vehicle 
occupancy

occupation moyen des véhicules

عدد األشخاص املسافرين عرب عربات  الركاب اخلاصة مقسومة على
عدد االعربات املستعملة.

إشغال متوسط للعربة

durchschnittliche Fahrzeugbesetzung

324 average vehicle 
ridership

moyenne de voyageurs vehiculés

نسبة مجيع األشخاص الذين يسافرون عن طريق أي وسيلة للتقل، مبا
يف ذلك السيارات واحلافالت والقطارات والدراجات  (أو عربوسائل
نقل  بعد) يف منطقة معينة خالل فترة معينة من الوقت لعدد معني من
السيارات على الطريق. تعترب هذه النسبة مبثابة  مقياس رئيسي للكفاءة

وفعايل

متوسط   الركاب

durchschnittliche Fahrzeugfahrgastzahlen

325 aviation

aviation

علم وتقانة الطريان، عامل الطريان والصناعات املتعلقة به

طريان

Luftfahrt

326 aviation container

conteneur de transport aérien

حاوية النقل اجلوي

Luftverkehrscontainer

327 aviation fuel

kérosène

كريوزين (وقود الطائرات)

Flugbenzin

328 avionics

avionique (n.)

تصميم وإنتاج األجهزة الكهربائية واإلليكترونية

كهروبيات الطّائرات، إلكترونيات
الطائرات

Avionik

329 axial compressor

compresseur axial

وهنا يكون التدفق الضاغط حول حمور ، أي بطول احملور األوسط
للمحرك. على العكس من ذلك حيدث التدفق يف الضواغط الدائرية

عرب احملور األوسط. كال النوعني ما يزاالن مستخدمان اليوم باألرتباط
مع تصميم احملرك.

ضاغط حموري

Axialverdichter

330 axial flow turbine

turbine axiale

هو تربني يسرب بوسيلة تدفق حول جمور.

توربني حموري

Axialturbine

331 axial noise absorber

amortisseur de bruits axial

خافض الضوضاء املحوري

Axialschallabsorber

332 axis

axe

املحور عبارة عن قطعة ميكانيكية تعمل على دعم ومحل العجل
واالسطوانات و أي شيء أخر يعمل حبركة دائرية.

محور

Achse

333 axle brake

freinage d'essieu

مكبح محوري

Wellenbremse

334 axle brake disk

disque de frein d'essieu

قرص املكبح املحورية

Wellenbremsscheibe

335 axle counters

compteurs d'essieux

جهازموجود على القضيب (ميكانيكي أو مغناطيسي)  يعمل على
التحكم الكامل يف مرور القطار.

عدادات احملور

Achszähler

336 axle load

charge à l'essieu

محولة املحور

Achslast
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337 axle load

charge par essieu (charge à l'essieu)

محولة احملور

Achslast (Radsatzlast)

338 axle load

charge par essieu

محل احملور

Achslast

339 axle load

charge à l'essieu

محولة احملور

Achslast

340 axle weight

poids à l'essieu

وزن احملور

Achslast

341 axle with needle 
bearings

essieu aux roulements à aiguilles

محور مع محامل إبرية

Nadellagerachse

342 axle with tip 
bearings

axe de crête

حمور الذروة

Spitzenachse

343 axle-gauge 
changeover point

dispositifs d'écartement des rails

فواصل القضبان

Umspuranlage
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344 B2A business-to-
government

B2A de commerce à administration

B2A هي االتصاالت اإللكترونية بني أصحاب الشركات والسلطات
.وهي جزء من األعمال التجارية اإللكترونية

B2A أعمال حلكومة

B2A Business-To-Administration

345 B2B business-to-
business

B2B de commerce à commerce

B2B هي دعم العمليات التجارية عن طريق وسائل االتصال
اإللكترونية بني شركتني أو أكثر، وتعترب وهو أكرب وأقدم جزء من

.األعمال التجارية اإللكترونية

B2B أعمال ألعمال

B2B Business-To-Business

346 back haul

transport de retour; rebroussement

حركة املرورلتحرك سيارة أو حاوية حنو نقطة احلمولة األولية املنشوءة
أو عن طريق التعامل مع شحنة يف اجتاه تدفق السري اخلفيف.

نقْل املرجعات

Rücktransport

347 back haul

transport de retour; rebroussement

نقْل املرجعات

Rücktransport

348 back to back credit

contre-crédit (crédit documentaire adossé)

اعتماد مساند العتماد آخر

Back-to-Back-Akkreditiv

349 background; subsoil

fond

تكون مباشرة يني الطبقة الفوقية وطبقة التربة أو الصخور
 

خلفية

Untergrund

350 backhoe loader

tractopelle

حفار

Baggerlader

351 back-up battery

pile auxiliaire

بطارية احتياطية

Pufferbatterie

352 backup signal

signal de réinitialisation

إشارة دعم

Rückstellsignal

353 backward 
scheduling

ordonnancement en arrière

املقصود باجلدولة اخللفية وضع اقصى موعد متأخر ممكن لالنتهاء.
كما أن هذا املصطلح يساعد يف اجتاه التخطيط للعمليات الفردية من

تاريخ اليوم

جدولة خلفية

Rückwärtsterminierung

354 bad ordered

unité de chargement en mauvais état

وحدة حتميل معيبة بشكل ميكانيكي خاطئ أو ننوفر على انتهاكات
أمينة غري مالئمة.

وحدة حتميل غري مالئمة

fehlerhafte Ladeeinheit

355 bad-order car

voiture malplacée

عربة خاطئة الترتيب

Schadwagen

356 baggage (US)

bagages

أمتعة

Gepäck

357 baggage allowance

franchise de bagages

وزن معفى (أمتعة)، تعويض عن
األمتعة

Freigepäck
358 baggage claim

livraison des bagages

تسلُّم األمتعة

Gepäckausgabe

359 baggage conveyor 
system

tapis roulant pour bagages

نظام ناقل لألمتعة

Gepäckförderanlage

360 baggage handler

bagagiste

مناول أمتعة

Gepäckabfertiger
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361 baggage loader

véhicule de service

عربة شحن األمتعة

Gepäcklader

362 baggage reclaim 
area

hall de livraison des bagages

و تسلُّم األمتعة

Gepäckausgabebereich

363 baggage room

consigne

مستودع األمتعة

Gepäckraum

364 baggage switch

substitution de bagages

استبدال األمتعة

Gepäcktausch

365 balance chart

feuille de centrage

مخطَّط التوازن

Balance-Chart

366 balance of payments

balance des paiements

سجل اإليرادات واملدفوعات  لباقي العامل من قبل حكومة البلد
وسكانه. ويشمل ميزان املدفوعات املعامالت املالية الدولية لبلد معني
من أحل عقد معامالت ختص السلغ و اخلدمات إضافة إىل الصفقات

الرأمسالية.

ميزان املدفوعات

Zahlungsbilanz

367 balance of trade

balance commerciale

الفرق بني إمجايل واردات البلد   و صادراته. إذا جتاوزت الصادرات
الواردات، يكون هناك ميزان إجيايب للتجارة.

ميزان التجارة

Handelsbilanz

368 balance sheet

bilan comptable

كَشف امليزانية

Bilanz

369 balise

balise

ختدم أنظمة اإلنذار املركبة يف األرصفة ناقل املعلومات على نقل
البيانات بني خطوط السكك احلديدية والقطارات املارة عليه

بطاقة

Balise

370 ball roller table

table à billes roulantes

تسمح حبركة وحدات النقل يف إجتاهني يف نفس الوقت وكذلك لفة
إضافية حول حمورها الرأسي. فهي تتكون من عناصر الكرة املقاومة

لإلحتكاك املوزعة علي سطح الناقل أو من ما يسمي بالكرات
املستديرة املتوازية واملتتابعة.

طاولة الكرة املدحرجة

Kugelrollentisch

371 ball table

table à billes

ناقل متواصل مع كرات معلقة يف أقفاص قابلة للدوران كدعامات
حاملة واليت متكن احلركة يف مجيع جوانب املادة املنقولة من خالل

الدفع أو قوة اجلاذبية أو آلية التحريك.

طاولة الكرة

Kugeltisch

372 ballast

gravier

األوساخ هي الصخور الظاهرة الواقعة بني األرصفة، وتعد هذا
األخجار الفردية هلا أحجام صغرية حمددة، حبيث تستقر هذه يف مبيت

الصخور احملدد، حبيث تثبت الرصيف أثناء السرعات العالية.

حصي

Schotter

373 ballast bed

lit de gravier

أجسام املبيتات من الصخور الصلبة احملطمة كموقع ملبيت املواد

طبقة حصى

Schotterbett

374 ballast cleaning

nettoyage de ballast

تنظيف الصابورة

Bettungsreinigung

375 ballast profile

section transversale du ballast

مقطع عرضي للصابورة

Bettungsquerschnitt

376 ballast tank

ballast

خزان صابورة

Ballasttank

377 ballast underlay

ballast de gravier

صابورة حصى

Schotterbettung
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378 ballast wagon

wagon à ballast

مقطورة نقل الصابورة

Ballastwagen

379 ballast weight

poids de lestage

وزن الصابورة

Ballastgewicht

380 ballast, track bed

ballast

تضمن القاعدة املخصصة للسكة احلديد السري يف موضع حمدد، كما
تتحمل لوحة السكة احلديدية وحتفظ جفاف البنية الفوقية

صابورة

Bettung

381 ballastless track

piste solide

تفهم البنية الفوقية بشكل عام ضمن مصطلح "مسار السري"، واليت يتم
فيها استبدال احلصى مبادة أخرى، على سبيل املثال األمسنت أو

األسفلت. وال تتغري هذه املواد على النقيض من احلصى إال بشكل
بسيط جداً. ويتحقق شرط املرونة املطلوب لنظام عجلة/ السكك

احلديدية من خالل سي

مدرج متني

Feste Fahrbahn

382 balloon loop; 
turning loop

boucle pour tourner

بالون الدوران

Wendeschleife

383 Baltic Dry Index

Baltic Dry Index

تقييم متوسط   السعر لشحن املواد اخلام (مثل الفحم وخام احلديد
واالمسنت واحلبوب) على عدد من طرق الشحن وحسب  حجم
السفن. يعترب  مؤشرا للتكلفة املدفوعة دف شحن املواد اخلام يف
األسواق العاملية وعنصرا هاما  تكاليف املدخالت. على هذا النحو،

ويعترب كمؤشر رئيسي يت

مؤشر BDI  ( مؤشر الشحن
و التجارة)

Baltic Dry Index

384 bar code

code à barres

شفرة تركيب على شكل أعمدة لتحديد النوع والثمن واملصدر

شفْرةٌ قضيبية

Barcode

385 bar code 
identification

identification par code à barres

تعرف بواسطة شفرة قضيبية

Barcodeerkennung

386 bar code reader 
(BCR)

lecteur de code à barres

آلة تترجم الشفرة القضيبية إىل أرقام وحروف

قارئ الشفرة القضيبية

Barcodeleser

387 barcode

code-barre

هي عبارة عن منوذج موحد لعرض البيانات يف الباركود، حيث يركز
كل تعريف رمزي إىل التركيب الشفري األساسي.

شفرة التعرف

Barcode

388 bare-boat charter

affrètement en coque nue

استئجار سفينة غري جمهزة

Bareboatcharter

389 barge

chaland

سطح كبري حلمل البضائع، يقطر بواسطة قاطرة يف البحر أو يف
املمرات املائية

قارِب مسطّح، صندلٌ

Lastkahn

390 barrel

baril

برميل

Fass

391 barrel

fût; baril

برميل

Fass

392 barrel (bbl)

baril du pétrole (159 l)

وحدة قياس تساوي 159 لتر من النفط

برميل

Barrel

393 barrel buoy

bouée tonne

عوامة برميل

Fasstonne

28



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةB

394 barrier

barrière

حاجز

Schranke

395 barrier system

installations à barrière

جهاز األمان املادي للمزلقان مع إعطاء األولوية ملركبات السكك
احلديدية.

نظام حاجز

Schrankenanlage

396 barrier(s)

semi-barrières

شبه حاجز

Halbschranke(n)

397 barrier-mach-
number

nombre de Mach de blocage

هو عدد احلواجز اليت تدخل فيها أكرب كميات.

عدد احلواجز املاخية

Sperr-Mach-Zahl

398 bascule bridge

pont basculant

جسر ذو باع كابويل ميكن رفعه ملرور السفن

جسر قالب

Klappbrücke

399 base course

couche supérieure

طبقات األساس هي اجلزء السفلي من اجلسم العلوي

طبقة عليا

Tragschicht

400 base fare

base de frais de transport

السعر الذي يدفعه شخص بالغ واحد جلولة العبور كما ال يشمل
رسوم النقل ، ورسوم املنطقة، ورسوم اخلدمة السريعة والرسوم

اإلضافية خالل  فترة الذروة إضافة إىل الرسوم املنخفضة.

رسم األساس

Basistarif

401 base layer

couche de base

طبقة قاعدة

Basisschicht

402 base period

période de base

تتجلى يف فترات الذروة ما بني الصباح واملساء حيث من املقرر
الشروع يف خذمة الشحن خالل مدة زمنية  ثابتة.أو ما يسمى بفترة

الذروة. الفترة اليت ال تتأثر من خالهلا متطلبات العربة واجلداول الزمنية
بالتوقيت الذي يتم فيه نقل الركاب (على سبيل املثال، بفي فترات

الذرو

فترة األساس

Basiszeitraum

403 base plate

embase (ex. de palettier)

يتم تثبيت السكك احلديدية عرباألجنحة اخلشبية املستخدم معها
األلواح الصلبة

تقعيدة

Grundplatte

404 base plate

embase (ex. de palettier)

جزء معدين يستعمل مرتكزا أو أساسا

تقعيدة

Grundplatte

405 base station

station de base

حمطة قاعدة

Basisstation

406 base transmitter

émetteur de station de base

مرسل حمطة قاعدة

Basisstationssender

407 basic rate

tarif de référence

تعريفة مرجعية

Grundpreis

408 basket wagon

wagon “corbeille"

عربة السكك احلديدية مع هيكل قاعدي قابل للفك، مزودة بأجهزة
للشحن العمودي وذلك دف القيام بعملية شحن وتفريغ املقطورات

الصغرية أو املركبات على الطرق.

عربة على شكل سلة

Korbwagen
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409 batch mixers

mélangeur à lots

خالطات اإلسفلت ذات حوض خلط جمهز بعمودين أفقيني حيث
لتفريغ املواد دفعة واحدة

خالط بدفعات

Chargenmischer

410 batching [concrete]

dosage [béton]

عملية تناسب املواد قبل اخللط، سواء يف املعامل أو يف املوقع

جرعة [اخلرسانة]

Dosierung [Beton]

411 battery saver

chargeur automobile

بطارية احتياطية

Autoladegerät

412 battery-powered 
vehicle

véhicule électrique

مركَبةٌ كهربائية

batteriebetriebenes Fahrzeug, Elektrofahrzeug

413 beacon

balise

إشارة السلكية بالضوء إلرشاد الطائرات والسفن

منارة (عالمة إرشاد مالحية)

Leuchtfeuer

414 beacon buoy

bouée-balise

جسم عائم إلرشاد السفن

عوامة منارة

Bakentonne

415 beacon light

fanal; phare

ضوء املنار

Leuchtfeuer

416 beacon tower

tour-balise

برج إرشاد

Turmbake

417 beam

largeur d'un navire

عرض السفينة عند أوسع نقطة فيها

اتساع سفينة

Balken

418 beam

largeur d'un navire

عرض السفينة عند أوسع نقطة فيها

عرض سفينة

Balken

419 beam retarder

frein poutre de voie

فرامل السكك احلديدية، اليت يظهر تأثريها عرب الضغط على اجلانبني
عرب حافيت السكة احلديدية. وتستطيع الفرامل املبطئة للقاطرة أن تقوم

بالفرملة من خالل نظام فرامل مزدوج أو ثالثي الفرملة.

مقَاصر شعاعي

Balkengleisbremse

420 beam retarder 
weight-independent 
acting

forme spéciale du frein beamer retarder

مقاصر الشعاع يعمل مستقل احلركة مهما كان الوزن ويستهدف
عناصر املكابح املوجودة يف االتجاه األفقي ألقراص العجل.

مقاصر الشعاع الوزن - مستقل
احلركة

Zweikraftbremse

421 bearer bill of lading

connaissement au porteur

بيان الشحن حلامله

Inhaberfrachtbrief

422 bearing

relevé de position

االتجاه األفقي الذي يصل بني نقطة أرضية وأخرى

رصدةُ اتجاه

Kugel-Lager

423 bearing

relevé de position

االجتاه األفقي الذي يصل بني نقطة أرضية وأخرى

رصدةُ اتجاه

(Kugel-)Lager

424 bearing capacity

portance

احلمل على واحدة املساحة اليت ميكن أن تتحملها بأمان

حمولَة

Tragfähigkeit
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425 bearing capacity

portance

احلمل على واحدة املساحة اليت ميكن أن تتحملها بأمان

حموليةٌ، سعة احلمولة

Tragfähigkeit

426 bearing plate

plaque d'appui

لوحة ال تتجزأ من حامل اجلسر وتشكل السطح العلوي أو السفلي

لوحة حمل

Lagerplatte

427 bearing race

torique pour le roulement mécanique

حلقة حمملية

Lagerspur

428 bearing shelf

étagère de palier

رف حمل

Lagerregal

429 behind schedule

en retard

متأخر

hinter dem Zeitplan

430 bell

avertisseurs

جرس

Läutewerk

431 bell and whistle 
boards

panneaux de  tintement et de sifflement

لوحات رنني وصفري

Läute- und Pfeiftafeln

432 bell buoy

bouée à cloche

عوامة هلا جرس يدق كلما تأرجحت بفعل األمواج وهي تشري عادة
إىل وجود صخور أو مناطق ضحلة

عوامة ناقوسية

Glockentonne

433 belly compartment

soute ventrale

أنبار بطين

Schiffsbauch

434 belly landing

atterrissage ventral

هبوط (ال... ) على بطن الطائرة

Bauchlandung

435 belly tank

réservoir ventral

ان بطينخز

Abwurftank

436 belt conveyor

convoyeur

الناقل احلزامي هو نوع من أنواع السريالناقل وهو مناسب ألغراض
النقل واجلر، ويتم وضع املادة اليت يرغب يف نقلها يف العادة  يف اجلزء

العلوي من الناقل.

ناقل حزامي

Gurtförderer

437 belt conveyor (1)

convoyeur

األحزمة الناقلة هي سيور ناقلة خاصة صممت دعاماا احلاملة
والساحبة كأحزمة.

حزام ناقل (1)

Gurtförderer

438 belt conveyor (2)

convoyeur à bandes

ناقل متواصل مع سري دوار ال اية له (علي سبيل املثال حزام وسري
وحبل) كدعامة حاملة أو ساحبة. يتم محل السري بواسطة كرات محل

أو اإلنزالق علي حامل أملس.

حزام ناقل (2)

Bandförderer

439 belt conveyor switch

aiguillage pour convoyeurs à courroie

ينتج تصور كفء سهل التثبيت لدمج مساري النقل مقروناً بقفل
األولوية (قفل التغيري). ويضمن قفل التغيري نقل بدون تصادم من كال
إجتاهي النقل علي سري إعتماداً علي مبدأ ما يأيت أوالً يتم إجنازه أوالً.

حتويل احلزام الناقل

Gurtförderweiche

440 belt conveyors

convoyeur à courroie crantée

يتكون املقطع اجلانيب األساسي من قطاع جانيب من األلومونيوم 80 *
40 مم مثبت فيه من اجلهة العلوية سري مسنن خاص مضاد استاتيكي.

حزام ناقل

Zahnriemenförderer
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441 belt drive (1)

entraînement à courroie dentée

يتم نقل القوة الدافعة للمحرك بشكل إجيايب من خالل شرحية مسننة
حبيث ميكن حذف حمطات حتويل.

إدارة بالسري (1)

Zahnriemenantrieb

442 belt drive (2)

entraînement par courroie

سري النقل وكذلك التشغيل بالسري أو اإلدارة بالسري تتميز من خالل
وسيلة نقل احلمولة املصاغة للسري، ويتم تصنيفها ضمن جمموعة

حمركات السحب.

إدارة بالسري (2)

Riemenantrieb

443 beneficial owner

propriétaire bénéficiaire

املالك الفعلي للحمولة اليت يتم شحنها. يقوم مركز حتديث الصناعة
مبفاوضات حول خدمات ومعدل النقل نيابة عن املالك املستفيد.

مالك مستفيد

Auftraggeber und Eigentümer der Ware

444 benefit-cost ratio

rapport coûts-bénéfices

(NAB)حاصل القسمة عن الفوائد (اآلثار اإلجيابية والسلبية هلذا
املشروع باعتباره حجم النقدية) واملشاريع االستثمارية البسيطة. إذا

كان احلاصل أكرب من 1، واالستثمار االقتصادي والتفكري هو األساس

نسبة املنافع إىل التكاليف

Nutzen-Kosten-Verhältnis

445 benefits

garanties

ضمانات

Vorteile

446 berth

poste à quai; poste d'accostage; poste de 
mouillage; poste d'amarrage

مضجع سفينة

مرسى، حمطة اإلرساء

Liegeplatz

447 berth statute

statut des quais (public ou privé)

قانون األرصفة، قانون اإلرساء

Liegeplatzstatuten

448 berthing

mouillage; accostage

سور

Anlegen

449 best running wagon

wagon marche-bien

عربة ذات مقاومة ضئيلة للحركة خالل عملية اإلخراج

أفضل عربة تشغيل

Gutläufer

450 bevel helical 
gearbox

réducteurs à engrenage conique

صندوق تروس خمروطي لوليب

Kegelstirnradgetriebe

451 biasing service

service de traction

خدمة احنياز

Vorspanndienst

452 bi-directional traffic

banalisation des voies

عملية التشغيل، اليت يتم فيها دفع الرصيف اخلاص خبط سكة حديدية
على رصيفني من خالل تقنية اإلنذار عكس وجهة التحرك املعتادة

مسارات ثنائية االجتاه

Gleiswechselbetrieb

453 bifurcation

bifurcation

ملتقى فروع الطريق إىل طريقني

تفريع

Gabelung

454 bifurcation buoy

bouée de bifurcation

عوامة تستخدم كعالمة ملفترق قناة

عوامة التفرع

Gabelungsboje

455 big bag

“big bag”

بطانة داخلية قابلة لإلزالة ومتينة مبا فيه الكفاية لرفع ومحل أنواع
خمتلفة من الشحنات غري املعبأة.

حمفظة كبرية

Big Bag
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456 Bike-and-Ride

bike and ride (vélo et transport en commun)

إيقاف الدراجات النارية يف املواقف اخلاصة ا مثاإلستمرار عن طريق
ركوب وسائل املواصالت

الدراجة والنقل العام

Bike-and-Ride

457 bilge

fond de cale; bouchain

اجلزء من البدن املغمور من السفينة

مجة، قعر السفينة

Bilge

458 bill

facture

كَشف احلساب، فاتورة

Rechnung

459 bill of entry

déclaration en douane

تصريح بالواردات (مجارك)

Zolleinfuhrschein

460 bill of exchange

lettre de change

سفْتجة، كمبيالة، سند سحب

Wechsel

461 bill of health

certificat de santé

شهادة صحية (سفينة)

Gesundheitsbescheinigung

462 bill of lading

connaissement; reçu pour l'embarquement

وثيقة صادرة عن شركة التسويق متعددة الوسائط مقدمة ملكتب
السكك احلديدية تعلن فيها عن حتديد تعليمات الشحن. يشار لبوليصة
الشحن عادة باسم "EDI 404"، "تعليمات بطريقة الشحن" أو

"الفوترة".

سند شحن، شهادة الوزن

Frachtbrief

463 bill of lading

connaissement; reçu pour l'embarquement

سند شحن، شهادة الوزن

Frachtbrief

464 bill of lading (ocean)

connaissement (maritime)

بوليصة الشحن (البحرية)

Konnossement

465 bill of material

bordereaux matières, nomenclature

هي قائمة تشري إىل املكونات اخلاصة بكل منتج ائي وكذلك الوحدة
اخلاصة به من خالل عرض كمية املكونات اليت تدخل يف املنتج

مباشرة.

قائمة مكونات الضنف

Baukastenstückliste

466 bill of material 
explosion

éclatement de la nomenclature

حيث يتم حل املواد واموعات التركيبية من املواد واخلامات من
خالل ضرورة حتديد مدى احلاجة هلا باملقارنة بوقت االنتاج.

حتديد إمجايل املكونات املطلوبة
لفاتورة املواد

Stücklistenauflösung

467 bill of material 
processor

processeur des listes des pièces

معاجل قائمة املكونات هو عبارة عن نظام برجمي لتخزين ومحاية
البيانات الرئيسية وبيانات هياكل املنتجات.

معاجل قائمة مكونات الصنف

Stücklistenprozessor

468 bill of tonnage

certificat de tonnage

سند محولة

Frachttonnagebescheinigung

469 billable time

temps facturable

أي فترة ال تكون فيها الوحدة حتت سيطرة مكتب السكك احلديدية
  ولكن حتت سيطرة أو نظام معني لشركة التسويق متعددة الوسائط.

فترة مفوترة

Abrechnungstakt,; fakturierbar Zeit

470 billing carrier (bill 
road)

transitaire sur la première étape (responsable de 
la documentation)

فاتورة (عملية الفوترة)

Spediteur auf erster Etappe (verantwortlich für 
Dokumentation)
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471 billing cycle

cycle de facturation

ج عملية الفوترة كل أسبوعني من قبل REZ-1 وتتم على النحو
التايل:احلجوزات التامة ما بني اليوم األول واليوم 15 من كل شهر
ويتم دفع فواتريها حوايل اليوم 17 من الشهر اجلاري. أما بالنسبة

للحجوزات التامة ما بني اليوم 16 إىل اية الشهر، يتم دفع فواتريها
حوايل ال

دورة الفواتري

Abrechnungszeitraum

472 billing dispute

litige sur la facturation

تعارض مقدم عن طريق الفاكس أو يتم ملؤه عرب REZ-1 مع
اإلشارة إىل أي جزء من البيان.

نزاع على الفواتري

Abrechnungsstreitigkeiten

473 bimodal semi-trailer 
(rail-road)

semi-remorque bimodale (rail-route)

مسار نصف املقطورة اليت ميكن حتويلها إىل عربة السكك احلديدية من
خالل غيالن السكك احلديدية.

نصف مقطورة ثنائية الدراج (مسار
السكك احلديدية)

bimodaler Sattelanhänger

474 bimodal transport

transport bimodal

نقْل ثنائي الصيغة

bimodaler Transport

475 bin

bac de stockage

حيز أو صندوق أو إطار مغلق لتخزين املواد السائبة

إجانة ختزين، درج ختزين

Kasten

476 binder

liant

مادة قادرة على ربط اهليئات الفردية من خليط املعادن إىل كتلة
متماسكة بشكل دائم

رِباط

Bindemittel

477 binder layer

couche de liaison

طبقة من رابط األسفلت متثل مرحلة انتقالية بني طبقة الدعم وطبقة
الستيعاب قوى القص العالية من حيث املقاومة والتسطيح

طبقة الرباط

Binderschicht

478 bitumen

bitume

مواد تتكون من كربون وهيدروجني وقليل من األوكسجني أو
النتروجني أو الكربيت

رمح ،قار

Bitumen

479 bitumen (1)

bitume

مواد تتكون من كربون وهيدروجني وقليل من األوكسجني أو
النتروجني أو الكربيت

قار

Bitumen

480 bitumen (2)

asphalte routier

قار يستخدم لبناء وصيانة سطح الطريق

يفَلْتطريق أَس

Straßenbaubitumen

481 bitumen emulsion

émulsion de bitume

وضع القار يف املاء ويتم إنتاجه مبعونة املستحلبات واملثبتات االختيارية

مستحلب البيتومني

Bitumenemulsion

482 bitumen-bound 
graded aggregate

agrégats classés bitumineux

مزيج من ركام من أحجام خمتلفة ملزمة مع 3،5-5،5٪ من القار
حسب االختراق املناسب

جماميع مصنفَة قَطرانِيا

bitumengebundenes gekörntes Material

483 bitumen-bound sand

sable classé bitumineux

رمال مصنفَة قَطرانِيا

bitumengebundener Sand
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484 bituminous binder

liant bitumineux

مادة الصقة حتتوي على القار أو األسفلت أو خليط من هذا القبيل

رباط قارِي

bitumenähliches Bindemittel

485 bituminous layer

tapis hydrocarboné

طبقة نفط وغاز

bituminöse Schicht

486 bituminous 
surfacing

revêtement bitumineux

طبقة عليا من طريق حتتوي على قطران طريق أو القار أو خليط منها

أسفلت

Schwarzbelag

487 black box

boîte noire

علبة تسجيل كالم الربان ومساعديه ومعطيات الرحلة

علبة سوداء

Flugschreiber

488 blade

aube mobile

هو جزء يف عجلة السري من الضاغط والتوربينات  ذو شكل معني
والذي خيدم يف جتويل بأقل فقد بقدر اإلمكان من العمل اآليل إىل طاقة
ضغط (الضاغط) أو طاقة حرارية أو حركية يف العمل اآليل. يتم غالبا
من خالل اهلواء تربيد التوربني يف املرحلة األوىل من حمركات توربينات

الغ

توربينة

Laufschaufel

489 blade loading

charge de l'aube

هو مييز عالقة تباين الضغط االستاتيكي أمام وخلف املضخة للضعط
الداخل املتحرك. ميكن القول بشكل عام أن محل التوربني مييز القوى

اهلوائية املتحركة املوزعة على عمق التوربني

حتميل التوربينة

Schaufelbelastung

490 blade tip plating

blindage de la pointe de l'aube

وهو يؤدي إىل زيادة ثبات الدفع على أسطعح األجزاء

تصفيح حافة التوربينة

Schaufelspitzenpanzerung

491 Blaine specific 
surface

surface spécifique Blaine

املساحة اإلمجالية املتقدمة (سم مربع) من جزيئات من الركام يف وحدة
الكتلة (غ)، على النحو الذي حيدده جهاز بلني

مساحة بلني محددة

spezifische Oberfläche nach Blaine

492 blast furnace 
cement

ciment de haut fourneau

االمسنت احملصل عن طريق سحق الكلنكر وخبث الفرن مع ٪5-0
من مكونات مضافة

أمسنت الفرن العايل

Hochofenzement

493 blast furnace slag

scories de haut fourneau

املنتج الثانوي غري الفلزي من إنتاج احلديد اخلام. اعتمادا على التربيد
الالحق واملعاجلة مع احلبيبات، والسحق، والرغوية، يتم احلصول على

اخلبث مربد باهلواء

جفاء الفرن العايل

Hochofenschlacke

494 blasting with 
aluminium oxide

sablage d'oxyde d'aluminium (traitement par 
voie humide)

وهو خيدم يف تنظيف سطح األجزاء قبل عمل الطبقات. وباألضافة
لذلك خيدم يف نزع وتسوية حواف وابعاد نظم الطبقات.

تفجري  عن طريق أكسيد األملنيوم

Strahlen mit Aluminiumoxid (nass - 
Nassstrahlen)

495 blasting with glass 
beads

sablage avec des billes de verre

وهو يؤدي إىل الثبات على أسطح األجزاء.خشونة األسطح (اليت تنشأ
يف شكل كرات من الصلب)ميكن إزالتها. وهو خيدم يف األجزاء املطلية

لزيادة فعالية احلماية من التآكل.

تفجري عن طريق خرز زجاجية

Strahlen mit Glasperlen

496 blasting with plastic 
pellets

sablage au granulat en plastique

وهو خيدم لتنظيف أجزاء متسخة ومتآكلة أو ذات طبقة وخيدم عند
نزع الطالء. ويتم تسريعه مع كل هواء ضاغط ويتم توجيهه عري

نفاثات إىل األجزاء.

تفجري عن طريق حبيبات بالستيكية

Strahlen mit Kunststoffgranulat
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497 blasting with steel 
balls

sablage au billes d'acier

خيدم يف تثبيت أسطح األجزاء لزيادة ثبات السحب ومدة األجزاء.
حيقق املرء إزالة الضغوط من أسطح األجزاء. كرات الصلب يتم

تسريها واء مضغوط وتوجيهها عرب النفاثات إىل اجلزء.

تفجري عن طريق كريات فضية

Strahlen mit Stahlkugeln

498 bleeding

sécrétion par superasphaltage (brillant par 
conséquence)

رابط زائد يظهر على سطح الرصيف القاري نتيجة لتحلب (نزيف) أو
قوة الشظايا (تسمني)

إفراز

Absonderung durch Überasphaltierung

499 blinding (concrete)

béton de propreté

تطبيق مواد دقيقة على سطح، للحد من فراغات السطح أو لتغطية
رابط قاري

تمليس

Ausgleich(-sbeton)

500 blinding concrete

béton de propreté

عجاف أو إمسنت منخفضة اجلودة يوضع لتشكيل خرسانة لسطح
عمل نظيف

خرسانة تمليس

Ausgleichsbeton

501 bling

Bling (type de construction d'un rotor)

يف هذا النوع املستدير يتم عمل الشفرات ذات احللقة احلاملة. املزايا
تطابق القرص املتكامل مع الشفرات.

بليتغ ( نوع من دوار الدفع)

Bling

502 blisk

disque aubagé monobloc

املصطلح يتركب من كلميت (شفرة) و(قرص). وهو مركب مستدير
الذي فيه يتكون الشفرة والقرص من قطعة واحدة. ميزته أن شكل

القرص ميكن اظهاره ويؤدي إىل وزن أقل.

قرص عنفة متكامل مع الشفرات

Blisk

503 blister

bulle

نفْطَةٌ

Blase

504 block

bloc de voie

نظام األمان الذي يفرض تشكل تقين التحرك يف نطاق املساحة اخلالية،
كما ميكن تشغيل نظام تكتل خطوط السكك احلديدية كتكتل تلقائي

أو غري تلقائي.

كتلة مسار

Streckenblock

505 block

groupe de wagons de la même destination

جمموعة من العربات املنطلقة إىل نفس
الوجهة

Gruppe von Wagons für gleiche Destination
506 block function logic

logique du fonctionnement du blocage

هو منطق وظيفي كتلي يف نظام التنبيه عن الكتل ويعمل على التعرف
على الكتل والتنبيه عند االقتراب منها

منطق وظيفي كتلي

Blocklogik

507 block instrument

instrument block

تعمل أنظمة القفل الكهروميكانيكية املعتادة يف أنظمة احلماية القدمية
على إنتاج تبعيات تكتلية، حبيث يكون منطق الوظيفة حلقول التكتل

متاح بشكل جزئي يف صورة أنظمة األمان احلديثة.

جمال كتلة

Blockfeld

508 block instruments 
(set of) at one end 
of a block line

instruments block à un bout de la ligne de block

حمطة التكتل على خط السكك احلديدية مع نظام تكتل غري تلقائي،
والذي تكون فيه أجهزة تقدمي إعادة التكتل تعمل بشكل مستقل عن

التكتل املسبق.

عارضة اية اخلط

Blockendstelle
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509 block lock; 
interlocking

fermeture d'une section

يف األجهزة احلديثة لتكتل خطوط السكك احلديدية تصدر اإلشارة
املعتادة إغالق اإلشارة الرئيسية من تكتل خطة السكة احلديدية.

إغالق فرع

Streckenverschluss

510 block normalising

déblocage

فك كتلي

Rückblockung

511 block post (1)

poste de blocage

حمطة التشغيل اليت من خالهلا تنظيم تتبع القطار على خط السكة
احلديدية اخلايل، وتتطابق أجهزة حمطة التكتل مع حمطة تتبع القطار.

موقف

Zugfolgestelle

512 block post (2)

poste block

نظام السكك احلديدية الذي حيده خط تكتل، وميكن تنظيم حمطة
التكتل أيضاً كمحطة وصول، وحمطة فرعية، وحمطة حتويل، وحمطة

اتصال، ونقطة توقف، وحمطة توقف أو حمطة تغطية.

حمطة

Blockstelle

513 block relay

relais bloc

وفقا ملفهوم املفتاح الدوار، يعتمد إنتاج جمموعات متتابعة للعمل
كمجموعة واحدة

مرحل كتلي

Blockrelais

514 block section

distance de blocage, section de blocage

قسم كتلي

Blockstrecke, Blockabschnitt

515 block section inside 
a station

voie du block-système ou cantonnement dans 
une gare

اجلزء احملدد للخط الرئيسي لرصيف احملطة عرب اإلشارات الرئيسية،
والذي يتم فيه تنظيم تكتل خط السكة احلديدية.

موقف هي حمطة القطارات

Bahnhofsblockstrecke

516 block separation; 
block line 
sectionalising

division de blocage

فصل كتلي

Blockteilung
517 block signal

signal de bloc

إشارة عارضة

Blocksignal

518 block stacking

stockage de bloc

يتم التخرين الكتلي من خالل استخدام بعض الوسائل السهلة مثل
احلاويات والكرتون حلفظ اخلامات بطريقة تسمح بوضع كميات من

نفس اخلامة فوق بعضهم البعض.

ختزين كتلي

Blocklagerung

519 block storage

(stock de) bloc

يف خمزن الكتلة يتم يف الغالب وضع وحدات من املنتجات يف الغالب
على األرض من خالل الوضع جبانب أو فوق بعض.

خمزن الكتلة

Blocklager

520 block system (1)

système de block

نظام األمان الذي يتم فيه التزويد بأنظمة إغالق يف حمطة التشغيل،
واليت يتم إغالقها مرة أخرى يف حمطة تشغيل أخرى أو من خالل

تشغيل القطار.

نظام عارضة

Blockanlage

521 block system (2)

block (blocage de voie)

املعدات التقنية لتأمني القطار من اصطدام القطارات به من اخللف

مسار كتلي

Block (Streckenblock)

522 block train

train complet

قطار لنقل البضائع حىت تصل إىل املرسل إليه. وتتكون يف معظمها من
عربات حبموالت معينة.

قطار كتلي

Ganzzug
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523 block train

train bloc

قطار كتلي

Ganzzug

524 blocking

procédure de composition de trains qui sont 
parallèlement garé dans un gare de tirage

أسلوب لتشكيل جمموعات متعددة من القطارات حيث يتم جتميعها يف
مسار اجتاه السيارات من اجتاه القطار مث فرزها يف جمموعات

تركيب كتل القطار

Ordnungsgruppenverfahren

525 blocking 
(simultaneous)

procédure simultanée

إجراءات لتشكيل القطارات يف جمموعات متعددة حيث يتم الفرز وفقًا
ملوقف رحلة كل منهم ومن مث يتم حتديد املوقف التشغيلي لكل قطار

حجب (متزامن)

Simultanverfahren

526 blocking or bracing

fixation de transport

خشب أو معدن أو نوع أخر من الدعائم املعتمدة للحفاظ على
الشحنات يف مكاا أو يف عربات السكك احلديدية واحلاويات

واملقطورات.

منع أو ترسيخ

Transportsicherung

527 blocking time

temps de blocage

الوقت يف نظام معرب املستوى أو نظام مراقبة حركة املرور لضمان بقاء
الطرق مقفلة عند املرور مع املواصالت يف الشارع.

وقت كتلي

Sperrzeit

528 blocking time 
stairway (graphical 
display)

méthode spéciale pour composer des horaires

متثيل رسومي للفترات اليت اليكون القطار متاحا فيها.

نظام توقيت كتلي

Sperrzeitentreppe

529 bluing

brunissement

الصصبغ األسود ينتج على األجزاء من صلب قليل األختالط مبعادن
أخري طبقة زيتية سوداء الصقة ومتماسكة. حتسن باألرتباط مع

الزيت أستمرار عدم تآكل األجزاء.

صبغ أزرق

Brünieren

530 boarding

embarquement

ودعإركاب، ص

Boarden

531 boarding and 
alighting

changement de passagers

صعود ونزول

Fahrgastwechsel

532 boarding bridge

passerelle (passager)

معبرة، جسر العبور

Fluggastbrücke

533 boarding number 
(BN)

numéro d'embarquement

رقم اإلركاب، رقم الصعود

Boardingnummer

534 boarding pass

carte d'embarquement

بطاقةاإلركاب، بطاقة الصعود

Bordkarte

535 boatman

batelier

بحار

Bootsführer

536 boatswain

maître d'équipage

رئيس البحارة

Bootsmann

537 body

caisse (d'un véhicule, wagon…)

هيكلُ (سفينة)

Karosserie

538 body injury

préjudice corporel

ضرر جسدي

Körperverletzung
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539 bodywork

carrosserie

هيكلٌ

Wagenaufbau

540 bogie car

wagons à bogies

عربة شاحنة

Drehgestell-Wagen

541 bogie changer

changeur bogie

مغري البوجي

Drehgestellwechsler

542 bogie side frame 
cover

bandeau de bogie

عقال البوجي

Drehgestellblende

543 bogie wagon

wagon à bogie

عربة رباعية املراود

Drehgestellwagen

544 boiler

chaudière

مرجل

Kessel

545 boiler pressure

pression de la chaudière

ضغط املرجل

Kesseldruck

546 boiler ring

anneau de chaudière

حلقة املرجل

Kesselring

547 boiler safety valve

soupape de sécurité de la chaudière

صمام أمان املرجل

Kesselsicherheitsventil

548 boiler tube

conduit de fumée

أُنبوب املرجل

Rauchrohr

549 bomb hoax

fausse alerte à la bombe

إنذار كاذب بقنبلة

Bombenfehlalarm

550 boms

nomenclature

هي قائمة متعددة املستويات يقصد ا كل املكونات مع كمياا واليت
تدخل يف االنتاج وتشري إىل املكونات طبقا ملستويات االنتهاء من

االنتاج.

جمموعة املصطلحات

Strukturstückliste

551 bonded coatings

vernis antifriction

هذه الطالءات يتم أستخدامها كمادة تشحيم لتقليل األستهالك
والتآكل الناجم عن األحتكاك وللحماية من تآكل اجلزاء املعدنية
املوجودة يف حركة متماسة مع بعصها.عل حسب املادة االنزالقية

واللفافة ميكن استخدام هذه الطالءات االنزالقية يف درجة حرارة حىت
300 من إثلني الفل

طالءات حمفوظة

Gleitlacke

552 bonded stacking

empilage combiné

من خالل الوضع يف كيفية تكون اخلامات املرغوب يف حفظها مربوطة
بالعديد من الرابطات وهذا يساعد يف املقام األول على تأمني مستوى

التحميل.

تكديس حمفوظ

Verbundstapelung

553 bonded warehouse

entrepôt de douane

مستودع مملوك من طرف أشخاص معترف م من قبل وزارة املالية.
يتم استعمال السندات أو الضمانات من أجل مراعاة دقيقة لقوانني
اإليرادات . يتم استخدام هذا املستودع لتخزين البضائع إىل أن يتم

دفع الرسوم أو عندئذ يتم صدرها كما ينبغي.

مستودع مجركي

Zolllager

554 bonded warehouse

entrepôt de douane

مستودع مجركي (للبضائع)

Zolllager
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555 bonus-malus

système bonus-malus

تتضمن عقود النقل ملعايري جودة معينة ويف حالة جتاوز القيمة يتم
االقتطاع من املشتري وحتصل شركة النقل على مكافأة حمددة مسبقا

يف حالة استيفاء املعايري.

نظام مكافأة-اقتطاع

Bonus-Malus-Regelung

556 booked-up flight

vol complet

طائرة مملوءة

ausgebuchter Flug

557 booker

gestionnaire

موظف احلجز

Disponent

558 booking

réservation

حجز

Buchung, Reservierung

559 booking

réservation

حجز

Reservierung

560 booking 
confirmation

confirmation de réservation

تأكيد حجز

Buchungsbestätigung

561 booking office; 
ticket office

guichet des billets

مكتب التذاكر

Fahrkarten-Schalter

562 booking; reservation

réservation

سلسلة من ثالثة أجزاء من احلروف املوزعة من قبل REZ-1 إىل
شركة التسويق متعددة الوسائط اليت بدورها تقدمها إىل نوفر النقل

حبيث ميكن استخدامها يف منحدر لنقل وحدة فارغة للتحميل
والشحن. تشري األحرف األربعة األوىل إىل برنامج الوحدات واحلجم

EU48 .على سبيل املثال)

حجز

Buchung Reservierung

563 booster

locomotives de pousse

محرك مساعد

Schiebelok

564 border control(s), 
border clearance

contrôles aux frontières

مراقبة احلدود

Grenzabfertigung

565 bottom of dock

fond du bassin

قاع احلوض

Dockgrund

566 bottom of ship

carène; fond d'un navire

قاع السفينة

Schiffsboden

567 bow anchor chain

chaîne d'ancre de bossoir

جرتير أجنر السفينة

Bugankerkette

568 bow rope

amarre de bout

حبل مقدمة السفينة، معكام مقدمة
السفينة

Bugseil
569 bow-string bridge

pont bow-string

جسر مع عوارض دعم تتكون من شفة سفلية مستقيمة توفر التعادل
ملقاومة الشفة العلوية املقوسة

جسر الوتر

Stabbogenbrücke

570 box

caisson

صندوق

Box

571 box culvert

canal d'évacuation

قناة مائية

Abzugskanal

572 box girder

poutre caisson

عارضة أو عتبة جموفة ذات مقطع مستعرض مربع أو مستطيل

يوقندص زائج

Kastenträger

573 box girder

poutre caisson

عارضة أو عتبة جموفة ذات مقطع مستعرض مربع أو مستطيل

جائز صندوقي، راقدة صندوقية

Kastenträger
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574 box wagon

fourgon

عربة مغطاة

Kastenwagen

575 box-pallet

caisse-palette

طوبق صندوقي (لوحة رفع صندوقية
الشكل)

Boxpalette
576 box-style tender

tender classique

مقطورة مغطاة

Kastentender

577 brake

frein

عنصر آيل لتسليط االحتكاك على سطح متحرك إليقافه أو إبطاءه

مكبح

Bremse

578 brake

frein

عنصر آيل لتسليط االحتكاك على سطح متحرك إليقافه أو إبطاءه

مكبح

Bremse

579 brake assist system

assistance au freinage

نظام مساعدة املكبح

Bremsassistent

580 brake booster

servofreins

معزز املكبح

Bremskraftverstärker

581 brake controller

commande de frein

ضابط املكبح

Bremssteuergerät

582 brake disc

disque de frein

قرص املكبح

Bremsscheibe

583 brake drum

tambour de frein

أسطوانة دوارة ملحقة جبزء آيل دوار وهي اليت يضغط عليها طوق
املكبح أو حذاء الكبح

طبلة املكبح

Bremstrommel

584 brake drum

tambour de frein

أسطوانة دوارة ملحقة جبزء آيل دوار وهي اليت يضغط عليها طوق
املكبح أو حذاء الكبح

طبلة املكبح

Bremstrommel

585 brake fluid

liquide de freins

سائل يدفع بواسطة املكبس داخل أسطوانة ليصل عرب أنابيب إىل
أجهزة كبح العجالت

سائل املكبح

Bremsflüssigkeit

586 brake fluid

liquide de freins

سائل يدفع بواسطة املكبس داخل أسطوانة ليصل عرب أنابيب إىل
أجهزة كبح العجالت

سائل املكبح

Bremsflüssigkeit

587 brake hose

conduit flexible de frein

قناة املكبح

Bremsschlauch

588 brake light

feu de frein

ضوء املكبح

Bremslicht

589 brake momentum

couple de freinage

زخم املكبح

Bremsmoment

590 brake pad wear

usure des garnitures

غالف تكأة املكبح

Bremsbelagverschleiß

591 brake pedal

pédale de frein

دواسة املكبح

Bremspedal

592 brake pedal

Pédale de frein

دواسة املكبح

Bremspedal
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593 brake performance 
percentage 1

pourcentage de la performance de freinage 1

مواصفات نسبة فرامل القطَار إىل نسبة الكتل حتدد على أساس 100
كتلة

نسبة أداء الفرامل 1

Bremshundertstel

594 brake performance 
percentage 2

pourcentage de la performance de freinage 2

نسبة أداء الفرامل بناء على الشرط القدمي

نسبة أداء الفرامل 2

Bremsprozente

595 brake performance 
ratio

rapport de la performance de freinage

نتيجة قسمة كتلة الفرامل و الكتلة الفعلية لعربة القطَار

معدل أداء الفرامل

Bremsmassenverhältnis

596 brake pressure

pression de freinage

ضغط املكبح

Bremsdruck

597 brake pressure 
sensor

capteur de pression de freinage

مستشعر ضغط املكبح

Bremsdrucksensor

598 brake rigging

timonerie de frein

عدة املكبح

Bremsgestänge

599 brake shoe

segment de frein

مكبح خمدى

Bremsbacke

600 brake shoe,  drag 
shoe, stop block

obstacle

توصيل خط السكة احلديدية واألدوات املركبة للفرملة، ويف رصيف
إجتاه السري يف حال إجراءات التوقف. تدور عجلة السحب من خالل
االتصال اجلامد عرب حمور العجلة املتصل بالعجلة الدائرة على الرصيف

اآلخر، ويتم فرملته عرب اجللبة الساحبة من خالل االحتكاك مع
الرصيف من خالل

عقبة

Hemmschuh

601 brake sign

signe de frein

إشارة املكبح

Bremszeichen

602 brake test

test de freinage

اختبار املكبح

Bremsprobe

603 brake test signal

signal d'essai de frein

إشارة اختبار الفرامل

Bremsprobesignal

604 brakeload

masse de frein

تقوم الوحدة حمددة احلجم على تقييم أداء الكبح يف مركبات السكك
احلديدية. وحتديد العزم يف جمموعة الكبح والتباطؤ واختبارات الفرامل
جبانِب استخدامه يف نقل قوة الفرامل بني العجالت وتدفق كتلة سيارة

السكك احلديدية وله خصائص أخرى للنظام الكبح، وخصوصا
التحكم يف كب

شحنة املكبح

Bremsmasse, Bremsgewicht

605 brakeman's cab

guérite de frein

مظلة املكبح

Bremserhaus

606 brakeman's platform

plate-forme de serre-frein

منصة الفرملة

Bremserbühne

607 brake-shoe insert

sabots de frein

علبة املكبح

Bremssohle

608 braking distance

distance de freinage

مسافة الفرملة اليت تعتمد على السرعة ونسبة الكبح واحنراف املقطورة
من اجل تقليل سرعة املركبة إىل سرعة حمددة سلفا أو إىل التوقف

التام.

مسافة الكبح

Bremsweg

609 braking distance, 
(stopping distance)

distance de freinage, (distance d'arrêt)

مسافة التوقف

Bremsweg, (Anhalteweg)
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610 braking force 
coefficient a) locked 
wheel b) retarded 
wheel

coefficient de force de freinage a) roue bloquée 
b) de la roue retardé

معامل مييز مقاومة انزالق السطح يف االجتاه الطويل للطريق

معامل قوة الكبح

Bremskraftkoeffizient a) blockiertes Rad b) 
verzögertes Rad

611 braking ratios

proportion de freinage

الضغط املتوسط الفعال الفرملي  للمركبة أو للقطار

نسب الكبح

Bremsverhältnis

612 braking series

série de freinages

سلسلة الكبح

Bremsreihe

613 braking time 
surcharge

temps supplémentaire de freinage

وقت إضايف نتيجة الكبح

Bremszuschlagzeit

614 branch line

embranchement d'une ligne

خط فرعي

Zweiglinie

615 branch line; 
secondary line

embranchement ferroviaire

نسبة الفرامل احملددة وفقا ألول إشارة موجودة واحنراف الطريق الذي
حيدد نسبة السرعة وفقاُ جلدول الطرق

خط ثانوي

Nebenbahn

616 branch terminal line

embranchement

اية التفرع

Stichbahn

617 branchline 
locomotive

locomotive locale

قاطرة فرعية

Lokalbahnlokomotive

618 brazed joint

joint brasé

ربط بني قطعتني باستخدام سبائك اليت هلا درجات انصهار أقل من
تلك اليت للمعدن وهي أضعف بكثري من تلك اليت يف اللحام

وصلة نحاسية

Lötverbindung

619 breakage of custom 
seals

rupture des scellements douaniers

إبطال األختام اجلمركية

Siegel brechen

620 breakbulk cargo

marchandises non unitisées

بضائع غري جمزأة

Stückgut

621 breakdown crane

camions grues

قاطرة الرافعة

Kranwagen

622 breaker signal

signal de commutation

إشارة تبديل

Schaltsignal

623 break-even point 
(BEP)

seuil de rentabilité

حد املردودية، عتبة املردودية

Gewinnschwelle

624 breaking water

eau de rupture

مياه تتدفق من مادة مستحلبية نتيجة لكسر املستحلب

مياه القَطع

Bruchwasser

625 breakwater

brise lame

حاجز طبيعي أو اصطناعي حيد من اندفاع األمواج

كاسر األمواج

Wellenbrecher

626 bridge

passerelle; pont

منشأة مقامة للعبور فوق األار أو الطرق أو السكك احلديدية

جِسر

Brücke

627 bridge deck 
(surfacing)

surfaçage

توجِيهة

Brückenbelag
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628 bridge deck 
(surfacing)

surfaçage

يسلمت

Brückenbelag

629 bridge deck slab

dalle-tablier d'un pont

بلَاطَة سطح اجلسر

Brückenfahrbahnplatte

630 bridge move

transport de lien entre deux transitaires (route)

حركة السكك احلديدية اليت تنطوي على األقل ثالث ناقالت الرفع
حيث ال يعترب IP من بني الناقالت األوىل أو األخرية.

وسيلة نقل تربط بني وكالء الشحن

schienengebundener Verknüpfungstransport 
zwischen zwei Speditionen (Straße)

631 bridge, viaduct

pont, viaduc

جسر

Brücke, Talbrücke

632 broad gauge

écartement large

سكة حديدية عريضة

Breitspur

633 broad gauge (> 
1435 mm)

voie large

يبلغ القياس املعياري للمساح (1435 مم)

سكة حديدية واسعة

Breitspur

634 broker

courtier

شخص يقوم مبهمامه كوكيل ألحد الزبائن إضافة إىل حماولته لتوجيه
السيارة إىل العمالء املتواجدين باملكسيك أو كندا. يتم دفع رسوم
املعدات املتوجهة يف مكان حمدد باملكسيك عند الوصول إىل احلدود
فقط.. يف ذلك الوقت ، يقوك وسيط وبالتعاون مع وسيط أخر يف

املكسيك، بتحضري

وسيط

Makler

635 broker

courtier

سمسار

Makler

636 brokerage

courtage

سمسرة

Maklergeschäft

637 brokerage certificate

certificat de courtage

شهادة السمسرة

Maklerzertifikat

638 brush seals

dispositifs d'étanchéité en forme de balai

اجللب اجلرافيتية جلب مشهورة. القطعة األساسية هي جلبة مرنة
مرتفعة. تتكون من االف األسالك أو اخليوط وتناسب املساحة.

اجللب اجلرافيتية

Bürstendichtungen

639 brushing of newly 
laid concrete

brossage d'un béton

تنظيف اخلرسانة

Bürsten des neu verlegten Betons

640 bucket apron 
conveyor

transporteur à godets

كل كوب ثاين حيتوي علي جمموعة اسطوانات. يتم تركيب األكواب
امللحومة بلوح فوالذي علي كلتا سلسليت السحب ويتم تغطية املساحة
بني األكواب من خالل تداخالت علي شكل سقف حيث ميكن ملء
أماكن النقل بشكل مستمر دون وقوع املواد بني األكواب، ويتناسب

هذا الناقل بشكل خاص مع

ناقلة البضائع  بالقواديس

Becherzellenband

641 bucket belt conveyor

élévateur à godets

تعمل مع احلزام كدعامة سحب مثبت ا األكواب. النقل العمودي أو
شديد اإلحندار.

رافعة احلزام الناقل

Gurtbecherwerk

642 bucket elevator

élévateur à godets

ناقل متواصل مع أكواب كدعامات حاملة. تعترب السالسل أو
األحزمة دعامات حاملة. يتم امللء من خالل الشفط أو التقسيم

والتفريغ من خالل إلقاء أو إمالة األكواب.

رافعة الكيالت

Becherwerk
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643 bucket loader

pelleteuse à godets

جرافة ذات جرن

Schaufellader

644 buckling

flambage

حركة صعودية من لوح حيدث عادة يف املفصل العرضي أو كسر أو
يف نقطة ضعف يف الرصيف

شقيقَة

Knick

645 buffer

amortisseur

يتم تركيب أجهزة اإلختراق على مركبات السكك احلديدية، اليت يتم
فيها ترتيب ايات القطرات بشكل منفرد أو عرب أزواج.

صدم

Puffer

646 buffer (time)

marge

تكلفة للتأخريات الثانوية حسب جدول العليمات دون حتيد قيمة
حمددة ولكن اعتماداً على حركة القطارات املتبادلة

هامش

Pufferzeit

647 buffer overflow

débordement de tampon

دصجتاوز امل

Pufferüberlauf

648 buffer stock

stock tampon

هو عبارة عن خمزن مؤقت يستخدم ألغراض احلاجة لالستخدام على
املدى القصري مثل حمطات التغليف أو الصيانة، كما يتم استخدام مثل

هذا النوع من املخاون االحتياطية يف حالة أنظمة التصنيع.

خمزون احتياطي

Pufferlager

649 buffer stop; bumper

amortisseur rétractable

يتشكل تصميم وصلة السكة احلديد من خالل تكتل حديدي مربوط
خبط السكة احلديد، لديه تأثري الفرملة

موقف مصد

Prellbock

650 buffer time

reserve de la durée de trajet

تكلفة إضافية لضمان السالمة وفقا لشروط مرور القطار وحساب
زمن القيادة

وقت اهلامش

Fahrzeitreserve

651 buffer time at 
bottlenecks

marge de rétrécissement

تقليل وقت اهلامش عند اإلختناقات اليت تستخدم يف اجلدول الزمين
للبناء على مساحات مشغول.

اهلامش عند االختناقات

Engpasspufferzeit

652 buffer time; running 
time surcharge

supplément de durée de trajet

لتوفري التاخيــرات الطفيفة مع  تكلفة زمن القيادة اإلضافية.

الوقت اإلضايف للسري

Fahrzeitzuschlag

653 buffet car

wagon-bar

عربة جمهزة خاصة لتقدمي األكل والشرب للمسافرين

عربة مطعم

Speisewagen

654 buffet car

wagon-bar

عربة جمهزة خاصة لتقدمي األكل والشرب للمسافرين

عربة مطعم

Speisewagen

655 building lime

chaux de construction

ناتج احلجر اجلريي والدولوميت أو رابط احلجر اجلريي

جِري

Baukalk

656 bulk carrier

transporteur combiné (minerai, vrac pétrole)

ناقلة مواد سائبة (ناقلة املواد فرطا)

Massengutfrachter

657 bulk container

conteneur pour vrac

حاوية صب تفرغ باجلاذبية، أو باهلواء املضغوط

حاوية مواد سائبة، حاوية فرطية

Schüttgutbehälter
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658 bulk density

masse volumique du matériau humide

بزالن طبيعي

Schüttdichte

659 bulk freight car

wagon pour le transport de matières en vrac

عربة الشحن اجلزايف

Schüttgutwagen

660 bulk goods

vrac

بضائع جزافية وشحن جزايف

Massengut

661 bulk material

produit en vrac

هو مصطلح يصف البضائع امللموسة اليت الميكن نقلها من خالل
التعبئة ولكن من خالل من خالل وضعها يف صوامع أو سفن مثل

الرمل والفحم واحلبوب واحلجر والدقيق واالمسنت

مواد سائبة/ باجلملة

Schüttgut

662 bulk reading

lecture simultanée

هي قراءة للعديد من عالمات التعريف املتزامنة ومرتبطة وهي مرتبطة
يف املقام األول مع معدل نقل البيانات عايل نسبيا قد يؤدي إىل حدوق

بعض املشاكل أو التداخالت.

قراءة سائبة

Pulkerfassung

663 bulk ship unloading, 
removal of bulk 
carriers

déchargement de bateau en vrac

هناك العديد من الطرق واالجراءات املتبعة يف تفريغ السفن من
البضاعة السائبة وهي منقسمة لنوعني: اما التفريغ املتقطع باستخدام
مقبص او التفريغ املتواصل للسفينة من خالل التفريغ امليكانيكي

واهلوائي

تفريغ السفن باجلملة

Schüttgut-Schiffsentladung

664 bulk specific gravity

densité apparente

نسبة كتلة حجم الوحدة من مادة (إمجاال) إىل املياه اليت من شأا أن
حتتل نفس احلجم

كَثَافَة ظَاهرِية

Raumgewicht

665 bulkhead

cloison

قطوع، فاصل إنشاين

تراب مسلَّح

Schott

666 bulkhead

cloison

قطوع، فاصل إنشاين

حاجز إنشائي، حاجز

Schott

667 bulky cargo

expédition volumineuse

شحنة كبرية احلجم

sperrige Fracht

668 bulldozer

bouteur

أقدم البلدوزرات وتستخدم لتوزيع املواد والدفع من الطوابق العليا
وإلزالة التربة

جرافة

Planierraupe

669 bulldozer

bulldozer

جرافة

Bulldozer

670 bumper

butoir

مصدم

Prellbock

671 bumper (Brit.)

pare-chocs

مصد الصدمات، يكون يف األمام واخللف واجلوانب

واقي الصدمات

Stoßfänger

672 bundle

ballot; paquet

رِزمة، حزمة

bündeln
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673 bundled lines

faisceau de lignes

خطوط نقل مدجمة يف حزمة خطية حيث يسهل احلصول على
التراخيص وقد تتضارب مصاحل شركات النقل يف احلصول على

تصاريح طويلة األمد  وفقا للقدرة على زيادة وزن حقائب األفراد.
حزمة اخلطوط أعدت حتضريات فعاليات املسابقة. وهي تقدم على

خطوط جذابة ومرحبة ولن يتم تشغيل اخلطوط

خطوط جممعة

Linienbündel

674 bundled product 
rate

produits avec services additionnels

مصطلح يستخدم لوصف املنتج متعدد الوسائط واملبين على ختصيص
"أيام الراحة" أو ختفيف بدل االنتداب اليومي من خالل معدل خط

الرحالت. ويتم تسويق حاويات SPDU كمنتج حمزوم.

معدل املنتج احملزوم

Produkt mit Zusatzleistungen

675 buoy

bouée

عالمة إرشاد لتحديد طرقات املالحة واألماكن اخلطرة

عوامة، أرمة عائمة

Boje

676 buried joint

joint sous chaussée

وصلَةٌ مدفُونة

eingebettete Verbindung(-sschicht)

677 buried joint

joint sous chaussée

ةالْقَارِع تحلَةٌ تصو

eingebette Vebindung(-sschicht)

678 bus bay

poteau d'arrêt (de bus)

احملطة املتواجدة على حافة الطريق حيث يغادر األتوبيس

حمطة حافلة

Busbucht

679 bus boarder; bus 
cape

arrêt à quai latéral

تصميم حمطة توقف سري الرحلة. حمطة التوقف، اليت يتم فيها تقدمي
حافة املمر وصوالً إىل خط السكة احلديدي (القاطرة)، متتد حافة

الرصيف إلعطاء القاطرة الفرصة إلستقبال الراكبني من احملطة بدون
خماطر.

موقف جانيب

Kaphaltestelle

680 bus connection

connexion de bus

اتصال حافلة

Busverbindung

681 bus lane

voie réservée aux autobus; couloir pour autobus

ممرات خاصة بسيارة اإلسعاف أواحلافالت أو سيارة األجرة موازية
للطريق العام

ممر الْحافلة

Busspur

682 bus lane

voie réservée aux autobus; couloir pour autobus

ممرات خاصة بسيارة اإلسعاف أواحلافالت أو سيارة األجرة موازية
للطريق العام

ممر الْحافلة، مجاز الْحافلة

Busspur

683 bus lanes

voie réservées aux bus et autocars

مسارات حافالت

Busstreifen

684 bus priority; transit 
signal priority

circuit de priorité du signal de lumière

تقنية تغيري توقيت إشارات املرور ألولوية املركبات اخلاصة (ترتيب
قصري املدى). وسيلة لتنفيذ مبدأ اإلنصاف لوسائل نقل الطرق.

أولوية احلافالت

Lichtsignalvorrangschaltung

685 bus service

service d'autobus

خدمة احلافالت

Busservice

686 bus shelter

abri-bus

حمطة وقوف احلافلة جمهزة بكراسي للجلوس موقى من الشمس واملطر

مراب احلافالت

Bushaltestelle

687 bus station

gare de bus

حمطة احلافالت

Busbahnhof
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688 bus systems

systèmes de bus

يتم استخدام أنظمة احلافالت لربط جهاز أجهزة احلاسب أو أجهزة
اخرى مع بعضهم البعض، ويتكون هذا النظام يف األساي من العديد

من املكونات الربجمية وبروتوكوالت التواصل.

أنظمة احلافالت

Bussysteme

689 bus trip

voyage en bus

رحلة حافلة

Busreise

690 bus; coach

autobus, autocars

ختتلف احلافالت يف احلجم مثل احلافالت الصغرية،املتوسطة، الفردية
تقريبا من (12 م) إىل 15م ومنها املفصلية واملزدوجة  املفصلية، ذات
الطابقني. كما ختتلف  الشروط املبدئية يف حافالت األرضية املنخفضة

واملرتفعة وحركة املرور يف حافالت السفر عنها داخل املدينة.

حافلة

Kraftomnibus (KOM)

691 business class

classe d'affaires

درجة خاصة، درجة أعمال وهي بني الدرجة األوىل والدرجة
السياحية

درجة األعمال

Businessklasse

692 business trip

voyage d'affaires

رحلة أعمال

Geschäftsreise

693 business procedures

processus d'exploitation

إجراءات عمل القطار تعتمد على أجزاء املسار احلالية مزودة بصور
إشارات اخلط الرئيسي والتحويل او الصيانة املخطط هلا وصيانة البنية
األساسية. وموقع وسرعة القطارات ووضع املفاتيح واإلشارات وحالة

أنظمة الغلق.

إجراءات العمل

Betriebsprozess

694 bustrain

wagon remorque

قطار خاص باحلافلة

Anhängerzug

695 butane tanker

butanier

ناقلة  البيوتان

Butantanker

696 butt strap joint

joint de rail éclissé

االتصال الغري ملحوم خلطي سكة حديدية متعاقبني

وصلَة طَوقية

Laschenstoss

697 bypass ratio

taux de dilution

يف حمركات الطائرات املدنية العالقة كبرية جدا بني تدفق اهلواء البارد
والساخن. فمثال تعين عالقة التيار الفرعي 6:1 أن اهلواء يتدفق ستة

مرات من املروحة أكثر من احملرك الرئيسي.

نسبة التجاوز

Nebenstromverhältnis
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698 C2B consumer-to-
business

C2B de consommateur á commerce

C2B هي اختصار معناه من املستهلك إىل العمل وهو عبارة عن
عالقات التواصل االلكتروين بني األفراد والشركات، ودائما ما يبحث
.العمالء عن الشركات املناسبة يف هذا اال من العمل االلكتروين

C2B مستهلك إىل أعمال

C2B Consumer-To-Business

699 C2C consumer-to-
consumer

C2C de consommateur à consommateur

C2C هي اختصار معناه من املستهلمك إىل املستهلك وهو عبارة
عن عالقات التواصل االلكتروين بني املستهلكني، حيث من خالل هذا
النوع من العمل االلكتروين يستطيع أحد املستخدمني تقدمي عرضه

.على املنصة االلكترونية

مستهلك إىل مستهلك

C2C Consumer-To-Consumer

700 cab

cabine de conduite

مكان عمل قائد القاطرة مزود بكافة أزرار التحكم

مقصورة القيادة

Führerstand

701 cab module

module de poste de conduite

وحدة مقصورة القيادة

Fahrzeugführerraummodul

702 cab signalling

signalisation en cabine

النقل املباشر ملعلومات القيادة من موقع القائد يف موقع املراقبة من
إشارات أماكن التوقف.

إشارة املَقصورة

Führerstandsignalisierung (FSS)

703 cab tender

tender à cabine

مقطورة القيادة

Kabinentender

704 cabin

carlingue

مقصورة الطيار

Kabine

705 cabin crew

personnel navigant

طاقم املالحة، طاقم تقين

Kabinenpersonal

706 cable duct

caniveau de câbles

قناة كابل

Kabelkanal

707 cable or funicular 
railway

funiculaire

االسم املتعارف عليه لكابل سكة حديد معلق حيث تتحرك على
قضيبني أرضيني يف عملية النقل بكابل يتجه لالسفل

كابل سكة حديد معلقة

Standseilbahn

708 cable reel

enrouleur de câble

بكرة األسالك

Kabelrolle

709 cable ship

câblier

سفينة مد الكبالت

Kabelschiff

710 cable tie

aiguille

سلك ثانوي يربط اإلقامة الرئيسية جلسر معلق بأسالك فوالذية للحد
من االهتزاز

رِباط السلك

Kabelbinder

711 cable-stayed bridge

pont à haubans

جسر حيث السطح مدعوم عن طريق نظام كابالت من برج واحد أو
أكثر إىل نقطة معينة من السطح

جِسر معلَّق

Schrägseilbrücke

712 cable-stayed bridge

pont à haubans

جسر كبلي

Schrägseilbrücke

713 cabotage

cabotage

مالحة بني مواىنء الدولة الواحدة

مالحة ساحلية

Kabotage
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714 cabotage

cabotage

مالحة بني مواىنء الدولة الواحدة

مالحة ساحلية

Kabotage

715 cadmium plating

cadmiage

طبقات الكادميوم حتمي األجزاء اليت ال تتكون من الصلب الغري قابل
للصدأ من التآكل. إذا مت الطالء بالكادميوم عند خلط مادتني
صناعينتني غري متناسبتني كهربيا وكيميائيا فيمكن تفادي تآكل

التوصيالت الذي خيشى املرء منه.

طالء بالكادميوم

Verkadmen

716 cage-wheeled, roller

rouleau à roue de grille

حيتوى قفص العجالت على بكرة من الشبك الصلب ليتحمل الضغوط
العالية على املواد اليت سيتم الضغط عليها

قَفَص بعجالت

Gitterradwalze

717 caisson

bateau-porte

حجرة سدودة للمياه تستخدم يف األعمال حتت املاء أو صهريج تعومي
السفن الغارقة

قيسون، تعومي، صهريج

Senkkasten

718 calcined bauxite

bauxite calcinée

بوكسيت متكَلِّس

gebrannter Bauxit

719 calculated altitude

hauteur calculée

ارتفاع حمسوب

berechnete Höhe

720 call for tenders

appel d'offres

طلب عروض

Ausschreibung

721 calling successive 
routes in one 
operation

appell des voies successives en une opération

االتصال بعدة مسارات يف عملية
واحدة

überstellen von Fahrstraßen

722 calling-on signal

signal d'arrêt de manœuvres

إعطاء اإلشارة للموافقة على نقطة التوقف، والذي ال يسري جمال
التوقف فيها على القطارات.

إشارة وقف املناورات

Rangierhaltsignal

723 can buoy

bouée conique

عوامة: علبة على شكل خمروط قاعدته لألعلى

عوامة خمروطية

Stumpftonne

724 canal

canal

قناة

Kanal

725 cancellation

annulation

فسخ، إلغاء

Stornierung

726 cant

barrière

أنظمة احلجز

حاجز

Barriere [CH]

727 cant deficiency

déficit de dévers

نقص معادلة امليل األفقي الذي حيدث عند حترك منحىن أسرع من
سرعة جتاوز حد االعتدال املوازن. يضغط خارج التحويلة.

نقص امليل

Überhöhungsfehlbetrag

728 cant excess

surplus de dévers

فرط معادلة التسارع األفقي الذي حيدث عند حترك منحىن أبطأ من
سرعة جتاوز حد االعتدال املوازن. يضغط داخل التحويلة.

ميل زائد

Überhöhungsüberschuss

729 cantilever

cantilever

طرف هيكلي (عارضة، لوح) مقيد متاما من أساسه، أو إسقاط ذلك
الطرف

الكابويل

Träger
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730 cantilever bridge

pont cantilever

هو أحد أنواع اجلسور، يتم بناؤه باستخدام الكابول، وهياكل متتد
أفقيا إىل الفضاء، معتمدة على اية واحدة فقط

جسر كابويل

Auslegerbrücke

731 cantilever rack

rayonnage à bras

وهي دعامة تتكون من عدة مستويات بأذرع من ناحية أو ناحيتني.
هذه الداعمة مرتبطة من خالل الصق وال ميكن التعديل فيها من غري

استخدام أدوات مساعدة.

دعامة ناتئة

Kragarmregal

732 cantilever rack 
storage

magasin des rayonnage à bras portants

يتم ختزين العديد من وحدات التخزين يف خمزن الدعامة الناتئة، وبذلك
ميكن حفظ وختزين السلع بأي أبعاد خمتلفة يف ظل العديدمن وسائل

املساعدة يف التحميل.

خمزن الدعامة الناتئة

Kragarmregallager

733 cantilevered girder

pont cantilever; poutre-console

عارضة مدعومة مع أحد الطرفني أو كالمها كابويل خلف دعامة

عارضة كابولية

Auslegerträger; Auslegertragwerk

734 capacity

efficacité

سعة

Leistungsfähigkeit

735 capacity design

capacité nominale

تصميم مستخدم يف هياكل سلوك الدكتايل لتأمني التسلسل اهلرمي
للقوة من املكونات اهليكلية املختلفة

سعة إمسية

Kapazität

736 capacity load matrix

matrice de charge

من خالل عرض احلموالت ملصفوفة سعة احلمولة حيث يتم شحن
وحتميل وتسليم عدد معني من القطع كل وحدة زمنية معينة.

مصفوفة سعة احلمولة

Belastungsmatrix

737 capacity planning, 
volume planning

planification des quantités

يعمل ختطيط السعة على توفري اخلامات مصنفة حسب النوع والكمية
والتعريف اليت جيب االنتهاء منها المكانية تنفيذ النظام الربجمي.

ختطيط السعة، ختطيط احلجم

Mengenplanung

738 capacity scheduling

ordonnancement à capacité finie

جدولة السعة من خالل مراجعة بداية واية املواعيد اخلاصة باملنتجات
املرتبطة ببعض من حيث العمل واخلطوات، ويف حالة عدم املطابقة فإن

هذه اخلطوة سوف يتم تأجيلها مستقبال.

جدولة السعة/ الطاقة

Kapazitätsterminierung

739 cape gauge

jauge cape

يصف املؤشر مقياس مدى ضيق مساحة السكك احلديدية، واليت
تكون املسافة فيها بني رأس السكك خلطوط السكك اخلديدية

الداخلية 3 1/2 قدم إجنليزي، أو 42 بوصة إجنليزية، والذي يساوي
1067 ملليمتر.

مقياس تباعد الرأس

Kapspur

740 capital assistance

soutien économique du transport publique

معونة مالية من أجل دفع مصاريف الشحن (دون تكاليف التشغيل).
ميكن احلصول على هذه املعونة من قبل احلكومات الفدرالية و احمللية

إضافة إىل حكومات الدولة.

مساعدة مالية

Subvention des ÖPNVs

741 capital costs

coûts d'investissement

تكاليف األصول طويلة األجل  لنظام النقل العام مثل العقارات واملباين
واملركبات، اخل

تكاليف رأمسالية

Kapitalkosten

742 capping layer

couches de forme

طبقة اختيارية من املواد احلبيبية أو املعاجلة على اجلزء العلوي من التربة
الطبيعية وحتت مستوى التشكيل، لتوفري وحتسني أسس الطبقة حتت

األساس

فُرشة التشكيلَة

Deckschicht
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743 captain

commandant de bord

قائد سفينة، قبطان

Kapitän

744 car

voiture

سيارة، عربة

Auto, PKW

745 car body

caisse de voiture

هيكل سيارة

Wagenkasten

746 car foreman

inspecteur de voiture

مفتش العربة

Wagenmeister

747 car inscription

inscription de voiture

تسجيل العربة

Wagenaufschrift

748 car inspection

inspection de voiture

تفتيش العربة

Wagenuntersuchung

749 car location 
message

système d'information sur les voitures dans un 
parc de véhicules

رسالة تشري إىل متوقع السيارة. تعترب رسالة منتجة من قبل مكتب
السكك احلديدية حيث تقدم تقريرا حول حركة عربات السكك
احلديدية، مبا يف ذلك العربات املسطحة اليت حتمل وحدات متعددة

الوسائط.

نظام معلومايت حول السيارات
املتواجدة يف املوقف اخلاص ا

Positionierungsmeldung

750 car order

ordre de voiture

طلب العربة

Wagenbestellung

751 car scheduling

planification des routes

نظام إسناد "خطة سفرية" املرتكزة يف املقام األول على بيانات بوليصة
الشحن. ومن املقرر أن تتم جدولة السيارات ألول قطار متاح والذي

بدوره قد حيمل نوع معني من حركة املرور حسب تصنيف هذه
السيارات.

جدولة سيارة/ طريق

Streckenplanung

752 car sequence

ordre de voiture

تسلسل العربة

Wagenreihung

753 car with opening 
roof

wagons à toit ouvrant

عربة مفتوحة السقف

Wagen mit öffnungsfähigem Dach

754 car, auto

voiture particulière

مركبة خاصة، وهي سيارة ذات حمرك وهلا عدة مسارات، وطريقة
جتهيزها وتركيبها ختصصها لالستخدام اخلاص وبالتايل فهي تستخدم

يف االنتقال الفردي عرب الطرقات. تتعدد أنواعها حبسب قوة املوتور إىل
سيارات ذات فئة صغرية ومتوسطة وعليا؛ وأنواعها حبسب شكل

اجلسم إىل ليموزين و

سيارة خاصة

Personenkraftwagen

755 carbon brush

balai de charbon

فرشاة كربون

Kohlebürste

756 carbon dioxide

dioxyde de carbone

يعترب غازاعدمي اللون والرائحة وغري السام الذي جزء طبيعي من اهلواء
احمليط. ينبع ثاين أكسيد الكربون من احتراق الوقود األحفوري.

ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid
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757 carbon monoxide

monoxyde de carbone

يعترب غازا عدمي اللون والرائحة و شديد السمية كما أنه ينبع من
االحتراق عري املتكامل للوقود األحفوري . باعتبار أول أكسيد

الكربون كواحد من ملوثات اهلواء الرئيسية، ميكن أن يكون قليل
الضرر إذا مت استنشاقه على مدى فترة معينة من الزمن.

أول أكسيد الكربون

Kohlenmonoxid

758 cardan shaft

cardan

عمود الكردان

KardangelenkKupplung

759 cargo

cargaison

شحنة:ما تشحن به الناقالت والسفن من البضائع

حمولة

Fracht

760 cargo belt loader

convoyeur à bande

حزام ذو مسطة

Förderbandbelader (Fracht)

761 cargo flow

flux de produits isolés

تدفق البضائع املشحونة هو تيار التدفق، حيث يتم التميز هنا بني ما إذا
كانت عملية التدفق مستمرة أم متقطعة.

تدفق البضائع املشحونة

Stückgutstrom

762 cargo insurance

assurance sur marchandises

تأمني البضائع

Frachtversicherung

763 cargo liner

cargo de ligne

مركب خطوط حبرية

Frachtflugzeug

764 Cargo rail station

gare Cargo (grande gare de triage)

حمطة الشحن

Cargobahnhof

765 Cargo Regional 
Control Center

centrale des opérations Cargo

مركز عمليات الشحن

Cargoleitstelle

766 cargo weight

poids de charge

وزن احلمولة

Ladegewicht

767 carload

charge d'un wagon

محولة العربة

Wagenladung

768 carousel storage

carousel horizontal

ختزين دوار

Karusselllager

769 carpooling

covoiturage

ترتيب يقوم على تشارك شخصان أو أكثر من حيث استخدام
وتكلفة السيارات اململوكة للقطاع اخلاص دف  السفر معا من وإىل

الوجهات املرتبة مسبقا.

استخدام السيارات

Fahrgemeinschaft

770 carriage insurance 
paid to …. (CIP)

port payé assurance comprise jusqu'à…

أجرة محل وتأمني  مدفوعة  إىل…

"Frachtversicherung bezahlt bis ...."

771 carriage paid (C/P)

port payé

أجرة نقل مدفوعة

أجرة محل مدفوعة

Fracht bezahlt

772 carriage paid to 
(CPT)

port payé jusqu'à…

املساحة املستمهدة من الطريق اليت تسري عليها املركبات عادة، وتضم
عند االقتضاء تعريفات تقبل جماالت السري املخصصة

أجرة محل مؤداة إىل…

frachtfrei

773 carriageway

chaussée

قَارِعةٌ (الطّريق)

Fahrbahn
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774 carriageway 
(general)

chaussée

جزء من الطريق أو الطريق السريع شيد لالستخدام من قبل حركة
مرور املركبات

قَارِعةٌ  (الطّريق)

Fahrbahn

775 carriageway 
(specific)

chaussée opposée

يف الطرق ذات املسلكني هو واحد من اثنني من املمرات اليت يسمح
حبركة املرور فقط يف االجتاه احملدد

قَارِعةٌ معاكسة

Richtungsfahrbahn

776 carriageway width

largeur chaussée

عرض القارِعة

Fahrbahnbreite

777 carrier

transporteur

ناقل

Frachtführer

778 carrier

transporteur

نقال بضائع سواء كان مالكا لوسائل النقل أم استأجرها

نقّال

Spediteur

779 carrier (business 
modell)

entreprise de transport (modèle d'entreprise)

توفر شركة النقل أداء للقيادة يشمل انتشار وصيانة السيارة. ختطيط،
التسويق واملبيعات, اخل، خاصة باملشترى أو يتم حلها من خالل هذه

املؤسسة املرخصة

ناقل

Carrier

780 carrier frequency 
based manually 
operated inter 
station lock and 

 blocksystem

bloc de la fréquence porteuse

تصميم بناء تكتل خط السكك احلديدية الغري تلقائي، والذي يعمل
على نقل معلومات التكتل بدون حقول للتكتل مستخدماً نظام النقل

الترددي.

تردد الناقل

Trägerfrequenzblock

781 carrier truck pit

fosse de chariot porteur

هوة عربة النقل

Rollbockgrube

782 carrier, forwarding 
agency

transporteur

نقال بضائع سواء كان مالكا لوسائل النقل أم استأجرها

نقّال

Spediteur

783 carrying axle

essieu porteur

محور احلمل

Tragachse

784 cartage

camionnage

التقاط أو تسليم البضائع داخل منطقة جتارية باملدينة من طرف الناقل
احمللي بصفته وكيال عن الشاحن أو ناقل السكك احلديدية

أجرة النقل

Transportkosten

785 cash with order 
(CWO)

paiement à la commande

أداء عند الطلب

Barzahlung bei Auftragserteilung

786 cask

fût (en bois)

برميل خاص معدين أو خشيب حلفظ السوائل

برميل

Fass, Tonne

787 cask buoy

bouée tonne

عوامة معدنية أو خشبية على شكل برميل

برميل عوام

Fasstonne

788 castellated beam

poutre ajourée

دعامة معدنية مع فتحات متباعدة بصورة منتظمة ذات شكل
مستطيل، دائري أو غريها مع قطع على الشبكة من الفوالذ املدلفن

دعامة قَلعوِية

Wabenträger

789 casualty rate

taux d'accidents corporels

ةنِيدالْب ثادونسبة الْح

Unfallrate
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790 catalyst

catalyseur

مادة تزيد من سرعة التفاعل الكيميائي الناجم عن بعض املواد دون أن
تستهلك نفسها

حافز

Katalysator

791 catch points

aiguillage d'amortissement

مهمة مجع النقاط التفريغية بالزمربك هي منع إحندار املركبات عرب خط
السكة اخلديدية.

نقطة التخفيف

Auffangweiche

792 catchment area

bassin versant

منطَقَة تجميع

Einzugsgebiet

793 catenary

caténaire

سلِسلَة

Oberleitung

794 catenary

caténaire

نوط (األسالك)

Oberleitung

795 catenary 
construction

ligne de contact

خطوط السري، والكابالت واهلياكل الداعمة وأجهزة التشغيل املتصلة
خبطوط السري على جمسم حمطة السكة احلديد أو بالقرب منها. تعترب
خطوط السكك احلديدية الكهربائية إلمداد قطارات اجلر كأنظمة

تواصل أثناء السري

إنشاء سلِسلي

Fahrleitungsanlage

796 catenary lighting

éclairage caténaire

إضاءة سلِسلية

Oberleitungslichtsystem

797 catenary signal

signal de caténaire

إشارة سلِسلية

Fahrleitungssignal

798 catenary system

système caténaire

لِسلينظام س

Fahrleitungssystem

799 catenary wire, 
overhead wire

ligne caténaire

الوصالت الكهربائية اخلاصة جبزء التوصيل العلوي، الذي يودي إىل
وجود تواصل مع مزود الكهرباء.

لِسليخط س

Fahrdraht

800 Caterham locking

aiguille Caterham

مصلحات أخرى لتحويل النقل الوقائي.

لِسليقفل س

Transportschutzweiche

801 cationic emulsion

émulsion cationique

مستحلَب البيتومني حيث املُستحلب (الصابون احلمضي الذي يتم
احلصول عليه عادة بفعل محض اهليدروكلوريك على واحد أو اثنني

من األمينات) يضفي الشحنات املوجبة إىل جزيئات القار

مستحلب كاتيوين

kationische Emulsion

802 cattle-loading ramp

rampe de chargement bêtail

منحدر حتميل املاشية

Viehverladerampe

803 caution 
relief/substitute 
signal (driver 
responsible, driving 
on sight)

signal de prudence

إشارة إضافية تقوم بإستبدال األمر الكتايب ملرور القطار على نقطة
توقف كانت تظهرها إشارة رئيسية وإعطاء األمر باستمرار حىت

الوصول إىل اإلشارة الرئيسية اليت تليها.

إشارة حذر على الرؤية

Vorsichtsignal

804 caution signal

signal de prudence

إشارة حذر

Vorsichtssignal

805 ceiling

couche

اجلزء العلوي من البنية الفوقية. وكقاعدة عامة، السقف احلجري يف
سطح واحد ورابط. سقف إمسنت من طبقة واحدة أو طبقتني

طبقة

Decke
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806 cement

ciment

هو رابط هيدروليكي. مادة دقيقة غري عضوية يتم مزجها مع املياه
تتصلب وتبقى بعد التصلب

أمسنت

Zement

807 cement bound 
granular material

grave-ciment

تنمإِس بصح

zementgebundenes gekörntes Material

808 cement concrete

béton de ciment

خليط من الركام الناعم والركام اخلشن، بورتالند أو أي إمسنت مائي
آخر، أو خلطات، مع املياه

خرسانةٌ إِسمنتية

Zement-Beton

809 cement concrete

béton de ciment

خرسانةٌ إِسمنتية

Zement-Beton

810 cement stabilised 
soil

sol stabilisé au ciment

تنمةٌ بِالْإِسرقتسةٌ مبرت

zementstabilisierter Boden

811 cement-bound 
graded aggregate

grave-ciment

مزيج من جماميع من أحجام خمتلفة ممزوجة مع 2،5-5٪ من االمسنت
مع أو بدون إضافة عامل تثبيط

قَلبلية

zementgebundenes gekörntes Material

812 cementitious fly ash

cendres volantes hydrauliques

رماد طائر ناتج عن حمطات توليد الطاقة وحرق الفحم مع حمتوى عال
من اجلري. ال تتطلب إضافة اجلري آخر لتمكينه من التموضع عند مزجه

مع املاء.
 

رماد إمسنيت طَيار

zementhaltige Flugasche

813 cementitious road 
binder

liant hydraulique routier

رابط إمسنيت يصنع يف مصنع لالمسنت الستخدامه حصرا يف الطرق.
يتم احلصول عليه عادة من طحن أو خلط مواد خمتلفة مثل امسنت

الكلنكر، وخبث الفرن و/أو الرماد املتطاير مع حمفز أو منشط.

رابِطُ طريق إمسنيت

cementähnliches Bindemittel

814 cement-stabilized 
soil

sols stabilisés par ciment

تربة مثَبتة باالمسنت

zementstabilisierter Boden

815 center coach

wagon intermédiaire

عربة وسيطة

Mittelwagen

816 center motor

moteur central

محرك مركزي

Mittelmotor

817 centered door

accès central

باب مركزي

Mitteleinstieg

818 centering device

dispositif de centrage

تتمركز الشرائح أو أي وسيلة آخري ملعاجلة احلمل صنبور اسطواين.

جهاز التمركز

Zentriervorrichtung

819 central business 
district

Central Business District

جتارة التجزئة يف وسط املدينة ومنطقة جتارية ضمن مدينة أو منطقة
متوفرة على أراضي ذات قيمة عالية جدا،  إضافة إىل وتدفق حركة

املرور و التركيز على إنشاء مكاتب التجزئة التجارية واملسارح
والفنادق واخلدمات.

منطقة األعمال التجارية

Innenstadt

820 Central control 
office (as in 
signalling);

direction centrale de la société (ZBL)

إدارة الشركة املركزية

Zentrale Betriebsleitung, ZBL
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821 central coupling

embrayage central

تداخل أجهزة القاطرات واألجهزة الثاقبة يف مركبات السكك
احلديدية.

قابض مركزي

Zentralkupplung (Mittelpufferkupplung)

822 central position

position moyenne (tracé)

مسار وسائل النقل العام، الذي ميتد بينا حرات القطارات.

  موضع متوسط

Mittellage (Trasse)

823 central reserve

terre-plein central

سطْحاء وسطَى

Mittelstreifen

824 central station, 
main station

gare centrale

حمطة مركزية

Hauptbahnhof

825 central warehouse

dépôt central

مستودع مركزي

Zentrallager

826 centralised block

bloc central

تصميم تكتل خط السكك احلديدية، الذي يتم فيه على حتديد مكان
معني كمكان مركزي لتكتل أجهزة خط السكة احلديدي، ويتم تنفيذ

التكتالت لتكتل مركزي يف مداخل تكتالت الرحالت.

كتلة مركزية

Zentralblock

827 centrality

centralité

التركيز على حمطة كنقطة انطالق و وجهة  حركة املرور. وهكذا،
ترتبط املركزية مع اجليل وجذب التحركات املقترنة بدورها  بطبيعة

ومستوى األنشطة االقتصادية يف املنطقة ااورة للمحطة املعنية.
تنطوي مهام املركزية أيضا  على نسبة مهمة من األنشطة متعددة

الوسائط.

مركزية

Zentralität

828 centre drive

entraînement du milieu

حافز متمحور

Mittelantrieb

829 centre platform

quai central

منصة مركزية

Mittelbahnsteig

830 centrifugal 
compressor

compresseur centrifuge

هو طراز من الضواغط الذي فيه تدفع وسيلة الطرد حمور السري من
األمام إىل اخللف.

ضاغط نابذ

Radialverdichter

831 ceramic coating

revêtement céramique

الطالء السرياميكي يعين التغطية بطبقات من السرياميك. عندئذ يتم
نقل طبقات السرياميك على جماريف معدنية مبساعدة طرق طالء
خمتلفة مثل رش البالزما ورش اللهب وأيضا تبخري الفراغ. تلك

الطبقات السرياميكية ختدم للحماية من احلرارة واحلماية من التآكل.

طالء سرياميكي

Ceramic Coating

832 certificate

attestation; certificat

شهادة

Zertifikat

833 certificate of  
compliance

certificat de conformité

شهادة تسجيل

Übereinstimmungszertifikat

834 certificate of origin 
(C/O)

certificat d'origine

شهادة املنشإ

Ursprungszeugnis

835 certificate of 
professional 
competence (CPC)

attestation de capacité (professionnelle)

شهادة الكفاءة (املهنية)، شهادة
األهلية املهنية

Befähigungsnachweis
836 certificate of 

registration

acte d'immatriculation

شهادة التسجيل

Handelsregisterauszug

837 certificate of registry

lettre de mer; acte de nationalité

شهادة  تسجيل، شهادة إحبار

Bielbrief
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838 certificate of survey

certificat d'inspection

شهادة تفتيش

Bestätigung der Einhaltung technischer 
Standards und Sicherheitsvorschriften

839 certification of 
aircraft

délivrance du certificat de navigabilité

شهادة الطريان للطائرة

Zulassung von Luftfahrzeugen

840 chain bucket, 
bucket elevator

élévateur à godets en version chaîne

تعمل مع السلسلة/السالسل كدعامة سحب واليت تثبت عليه/عليها
األكواب. النقل العمودي أو شديد اإلحندار.

سلسلة قواديس جوارة،رافعة الكيالت

Kettenbecherwerk

841 chain conveyor

convoyeur à chaîne

ناقل متواصل مع سلسلة دوارة منفردة أو جمدلة واليت ال اية هلا للنقل
األفقي أو الرأسي أواملائل أو للدمج.

ناقل ذو سلسلة دوارة

Kettenförderer

842 chain drive

entraînement par chaîne

إيل جانب حمركات التدوير القياسية مثل نقل عزم الدوران يف الدراجة
يوجد أيضاً حمركات تدوير "خاصة" أخري تعمل بشكل مطابق

لإلدارة بالسري، غري أنه يتم إستخدام سلسلة بدالً من سري لنقل عزم
الدوران.

حمرك تدوير

Kettenantrieb

843 chained buffer 
degrees

taux de tampons (chemin de fer) composé

درجات اهلامش

verketteter Puffergrad

844 chamfer

chanfrein

حافة مشطوبة

Abschrägung

845 change of distance 
from centre to 
centre of track

balancement de voies

عنصر التوجيه الذي يغري املسافة بني األرصفة قليالً ( على سبيل املثال
حتويل مسافة الرصيف خلط إىل مسافة أكرب يف نظام احملطة)

حتويل القنوات

Gleisverziehung

846 changeability

capacité à évoluer

املقصود بقابلية التغيري هنا هو رفع درجة املرونة شريطة تنفيذ متطلبات
أنظمة تدفق اخلامات للتعامل بشكل فردي على األحداث اليت قد

تظعر فجأة وبدوم مقدمات.

قابلية التغري

Wandelbarkeit

847 change-of-gauge 
station

gare de changement de voie

حمطة تغيري املسار

Spurwechselbahnhof

848 channel light

feu de navire

ضوء ارى (املالحي)

Kanallicht

849 channel pilot

pilote de canal

مرشد قناة

Kanalpilot

850 channel storage 
system

rayonnages en tunnel

v هي خمازن ميكن ختزين حمجموعة من وحدات التخزين املختلفة
خلف بعضها، من ضمن مزاياها تصميم مضغوط واستخدام جيد
.للمساحة ومن ضمن عيوا تكاليف استثمارية وتشغيلية عالية

نظام التخزين القنايت

Tunnelregallager

851 channelized 
intersection

carrefour à voies présélectionnées

مفترق بسكك مسبقة االختيار

kanalisierte Kreuzung

852 characteristic 
deflection

déflexion caractéristique

القيمة اليت مت احلصول عليها عن طريق إضافة النسبة اليت هي ضعف
االحنراف املعياري ملتوسط مجيع قيم االحنراف.

ياحنراف نوع

charakteristische Ablenkung

853 charter

affréter

يعين يف األصل وجود حيث يتم التعاقد مع الشاحن الستئجار طائرة
من شركة النقل اجلوي، ولكن عادة ما تدل على أي خدمة جتارية

غيري جمدولة.

استأجر(طائرة)

Charter

58



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةC

854 charter

affréter

استأجر(طائرة)

Charter

855 charter flight

vol affrété

رحلة جوية مستأجرة

Charterflug

856 charter operator

compagnie charter

شركة متخصصة يف أعمال تأجري الطائرات وتكون حلقة وصل بني
أصحاب الطائرات ووكاالت األسفار ونقل البضائع

شركة استئجار الطائرات

Charterflugbetreiber

857 charterer

affréteur

مستأجِر(سفينة)

Charterer

858 charterer's agent

agent de l'affréteur

وكيل خيتاره املستأجر ليقوم نيابة عنه برعاية مصاحله

وكيل املستأجِر

Makler des Charterers

859 chartering

frètement d'un navire

تأجري سفينة

Charterung

860 charter-party (CP)

charte-partie

عقد إجيار سفينة

Chartervertrag, Chartergesellschaft

861 charter-party bill of 
lading

connaissement pour marchandises transportées 
sous charte-partie

سند شحن بضائع يف سفينة مستأجرة

Chartervertrag-Konnossement
862 chassis

châssis

هيكل

Fahrwerk

863 chassis for container

châssis pour container

هيكل حاوية

Gestell für Container

864 check digit

chiffres de contrôle

رمز املعاينة

Prüfziffernberechnung

865 check in

enregistrement

قبل الدخول إىل احملطة يتم عمل إجراءات الدخول إىل احملطة للتأكد
من أن وحدة الشحن يف حالة ممتازة من الناحية الفنية بالنسبة للنقل

بالسكك احلديدية وأنه ال توجد اي مواد خطرة

فحص

Check-In

866 check rail

contre-rail

قطَاعات فوالذية خاصة لتوجيه العجل عند املرور خالل الفجوة
الرئيسية

سكَّة التجريب

Radlenker

867 check-in -counter

comptoir d'enregistrement

مكتب التسجيل

Abfertigungsschalter

868 check-list

liste de contrôle

قائمة املراقبة

Check-Liste

869 chemically 
converting

convertir chimiquement

تفاعل مائي مع السطح اخلارجي للمكونات ويشكل دون مصدر تيار
خارجي طبقة حتول كيمائية. هذه الطبقات تكون أساس تالصقي بارز

للطالء الالحق وجبانب ذلك محاية من التآكل.

حتويل كيميائي

Chemisch Konvertieren

870 children's 
compartment

espace enfants

حجرة األطفال

Kinderabteil

871 chimney, smoke 
stack

cheminée

موقد

Schlot
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872 chipping

ébréchure

توفري صالبة أو خشونة بتداول ااميع املكسوة مسبقا واحملمولة
(شظايا) إىل سطح الرصيف خالل وضع الطبقة حتت الرصيف.

تسمري

Ausblätterung

873 chord

corde moyenne aérodynamique

الوتر هو خط ربط الطراف خط املنتصف أو اخلط اهليكلي.

وتر

Profilsehne

874 chromating of 
aluminum

chromatation de l'aluminium

هذه الطبقات من الطالء ختدم كحماية من التآكل وكسبب لتثبيت
الطالءات. هلا مقاومة لالحتكاك أقل جدا من طبقات األوكساليك.

كرومات/ طالء  األملنيوم

Chromatieren von Aluminium

875 chromating of 
magnesium

chromatation du magnésium

الطالء باامعنسيوم حيسن أستمرار عدم التآكل ، وهو من مادة
املغنسيوم خاصة باألرتباط مع الطالء.

كرومات/ طالء املغنيسيوم

Chromatieren von Magnesium

876 chute

goulotte

ويتم نقل اجلهاز املنحدر علي البضائع من خالل اإلنزالق إيل أسفل.

منحذر

Schurre

877 circuit

circuit

الدارة الكهربائية

Stromkreis

878 circular conveyor

convoyeur aérien

ناقل معلق تتحرك فيه سلسلة مزودة بكرات كدعامة سحب (خط
كهرباء) واملعلق مبحركات األقراص (خط حر) مع خطوط قضبان
مقطوعة. ومن املمكن فك أو تعشيق  حمركات األقراص من خالل
اإلمساك بالسلسلة عند املوضع املفضل، ومن املمكن أيضاً من خالل

اإلالنة النقل إيل أنظمة ناقل معل

ناقل دائري

Schleppkreisförderer

879 circular curve 
turnout

aiguille enroulée (circulaire)

حتويلة منحنية يف قوس دائري.

حتويلة دائرية

Kreisbogenweiche

880 circulation; tour

circulation, rotation

تستخدم احلافالت يف دورات. دورة احلافلة ميكن احتواءها على
خطوط خمتلفة.

جتول

Umlauf

881 circus ramp

rampe de chargement spéciale

اية ثابتة أو متنقلة  ملنحذر الشحن / التفريغ  الذي يتطلب جرار
شاحنة لقيادة مقطورة فوق أو خارج قضبان الشاحنات املكشوفة .

منحذر الشحن

spezielle Laderampe

882 citizen's bus service

bus des citoyans (fondé par une initiative 
citoyenne)

حافالت املواطنني بفضل االلتزام الطوعي للمواطنني ميكن العثور عليها
يف املدن األصغر حجماً، اليت ال ميكنها متويل املواصالت العامة العادية
،وعادة يتم  تنظيمها يف شكل مجعية وتكون مدعومة من شركات

نقل متعاونة.

خدمة حافلة املواطن

Bürgerbus

883 city bus

bus urbain

على عكس احلافلة اإلقليمية جند املواصالت اليت تعرف حبافلة
املدينة،تلك اليت جتدها اليت داخل املنطقة احلضرية أو التجمعات

السكانية أو تعمل على ربط أي ضاحية باملدينة.

حافلة املدينة

Stadtbus

884 city logistics

logistique urbaine

وسائل متكن توزيع الشحن من أن يتم يف املناطق احلضرية، إضافة إىل
االستراتيجيات اليت ميكن أن حتسن كفاءته الكلية مثل التخفيف من

االزدحام والعوامل البيئية اخلارجية.

خدمات لوحستية حضرية

innerstädtische Logistik
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885 city train

mode de transport guidé sur des rails

نظام السكك احلديدية هو كفاءة التجهيز لنقل الركاب يف املدن
الكبرية واملناطق بينما يف األماكن ذات الكثافة السكانية العالية تتميز

بكثرة مواعيد القطارات والسرعة العالية

قطار املدينة

Stadtschnellbahn

886 civil liability

responsabilité civile

مسؤولية مدنية

Haftpflicht

887 claims

réclamation

طلب مدعم باألدلة إلظهار أن املدعي قد كان سبب حدوث خسائر
نتيجة إمهال الناقل. من بني األنواع الرئيسية جند: الضرر: شكاية

بسبب االصابة اجلسدية للشحن أو ألنه مل يتم تسليم شحنة يف غضون
فترة زمنية معقولة. اخلسارة: شكايةبسبب عدم تسليم البضائع. زيادة

يف الرسوم: شك

مطالبة/ شكاية

Schadenersatzanspruch

888 classification marks

marques de classification

عالمات تصنيف

Gattungszeichen

889 clause bill of lading

connaissement avec réserves; connaissement 
clausé

سند شحن مشروط

klausuliertes Konnossement
890 clay pavers

briques de pavage

راصفة الطني يتم تركيبها يف مناطق معينة وهى مصنوعة من شكل
مستطيل او مربع من 100-300مم وبسماكة ال تقل عن 40مم

راصفَة الطِّني

Pflasterklinker

891 clean bill of lading

connaissement net

سند شحن صاف صادر بدون أي حتفّظ على شروط حالة البضاعة

سند شحن صاف

reines Konnossement

892 clear for take-off

autoriser à décoller

سمح باإلقالع

"klar für den Start"

893 clear track signaling 
system

installations de signalisation de voie libre

نظام األمان الذي يتم فيه حتديد حرية جزء الرصيف.

نظام إشارات املسار احلر

Gleisfreimeldeanlage

894 clearance

dimension d'une charge

األبعاد احملدودة لشحنة السكك احلديدية اليت من شأا أن تسمح أو
أن متنع املقاصة لألنفاق واجلسور.

ختليص

Abmessungen der Ladung

895 clearance certificate

lettre de mer

شهادة إحبار

Freigabeerklärung

896 cleared track; line is 
cleared

ligne (de chemin de fer ) testé libre

مسار خال

Freigeprüfte Strecke

897 clearing point 
(location which 
must be cleared by 
a train to release 

 astatus, e.g. a 
route)

point de dégagement (location doit être 
dégagée pour débloquer une route)

املكان، الذي يتحرك فيه القطار حبرية تامة، قبل أن يتم إعادة إلغاء
حالة األمان القائمة على جزء الرصيف على سبيل املثال (قسم التكتل،

حارة السري).

نقطة اإلفراغ

Zugschlussstelle

898 clearing route; 
clearing track

voie de dégagement

جمموع مسافة التوقف، طول اخلط احلديدي القاطع، طول اخلط
احلديدي الذي عربه الترام أيضاً، والذي من خالله يعرب الترام حمطة

السكك احلديدية.

مسار اإلفراغ

Räumstrecke

899 clearing time (1)

temps d'occupation ultérieure

وقت اإلفراغ (1)

Nachbelegungszeit
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900 clearing time (2)

durée de la marche dégageant des rails

الفرق بني مقدمة القطار املار يف التنبيه وبني مؤخرته عند نقطة
االنطالق

وقت اإلفراغ (2)

Räumfahrzeit

901 clinker

mâchefer

مواد تنتج عن تسخني مكونات األمسنت عند إزالتها من الفرن، قبل
السحق

جفاء، آجر قاسي

Klinker

902 clock-face schedule

horaire cadencé intégral

اجلدول الزمين الفاصل الذي حيدد موعد الرحالت جلميع اخلطوط

جدول على مدار الساعة

Integraler Taktfahrplan

903 close coupler

attelage court

مقرِنة وثيقَة

Kurzkupplung

904 close coupler 
motion link

attelage court à coulisse

مقرِنة وثيقَة متنقلة

Kurzkupplungskulisse

905 close coupling

attelage serrée

اقتران مبسط لربط مركبات السكك احلديدية، اليت جيب أن تبقى معا
وقتاً أطول  مع وجود مسافة قصرية من بعضهما البعض.

اقتران وثيق

Kurzkupplung

906 close grading

granularité fermée

دك مقَرب

dichte Körnung/Korngrößenverteilung

907 closed block

block fermé

شكل قفل واقي التشغيل التسلسلي، حيث أن مقطع القفل مغلق يف
موضعه األويل، وجيب فكه قبل ركوب القطار عرب نقطة القفل التالية.

كتلة مغلقة

geschlossener Block

908 closed goods wagon

wagon couvert

عربة بضائع مغلقة

Gedeckter Güterwagen

909 closed level crossing

phase de train

فترة خلو املزلقان لعبور السكك احلديدية وغلقه أمام حركة املرور.

معرب مغلق

Bahnphase

910 closed line

voie fermée

طول خط السكك احلديدية املار عرب الشارع املرتبط بعبور حمطة
السكة احلديد من خط التقاطع وصوالً بالنقطة اليت يتخطى فيها الترام

حد املساحة املسموح ا.

طريق مغلق

Sperrstrecke

911 closed track (due to 
works)

voie fermée

خط السكة احلديد املغلق (إغالق خط السكة احلديد) الناتج عن تنفيذ
أعمال البناء لبعض الوقت لتجديد بناء موقع سكة حديد، واليت يتم
فيها التغاضي عن مسئولية التشغيل عرب هذا الرصيف يف هذا الوقت

مسار مغلق

Baugleis

912 closed wagon

wagon couvert

عربة مغطاة

geschlossener Wagen

913 close-textured 
surface

surface fermée

سطح فيه عدد من التجاويف الصغرية واليت جتاويف نادرا ما يتم
توصيلها

مقدرة قياسية احلًجم

geschlossene Oberfläche

914 closure rail

voie intermédiaire

طريق وسط

Zwischenschiene

915 cloverleaf

trèfle

هو خمطط مسلح رباعي بدون نقطة تقاطع على مستويان.

ورقة البرسيم

Kleeblatt
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916 cloverleaf crossover

pont échangeur (autoroute)

جِسر تقَاطُع

kleeblattförmig Kreuzung

917 CNC machine

machine CNC

آلة تعمل بالتحكم العددي بواسطة
احلاسوب

CNC-Maschine
918 coach

autocar

يعرف حبركة املرور غري العامة. وتدخل يف اخلدمة النظامية يف خدمات
الدعم والنقل البعيد.

عربة

Reisebus

919 coal fuel firing

combustion au charbon

احتراق بالفَحم

Kohlenfeuerung

920 coal space in the 
tender

boîte de charbon

فضاء الفَحم يف املقطورة

Kohlenkasten

921 coal wagon

wagon de charbon

عربة الفَحم

Kohlewagen

922 coalescence

coalescence

التحام

Zusammenführung

923 coaling track

voie d'alimentation en charbon

مسار التزوِيد بالفحم

Bekohlungsgleis

924 coal-tar pitch

brai de goudron de houille

عاقد معدل

Steinkohlenteerpech

925 coarse aggregate

gros granulat

أحجام جماميع كبرية مستخدمة يف خليط، احلجم األدىن (2 أو 4
ملم) حسب االستخدام النهائي

ركام خشن

Gesteinskörnung

926 coating emulsion

emulsion de revêtement

طالء مستحلب

Beschichtungsemulsion

927 coating plant

centrale d'enrobage

مصنع طالء

Beschichtungsanlage

928 cockpit

carlingue; poste de pilotage

مقصورة القيادة

Cockpit

929 coefficient of 
longitudinal friction

coefficient de frottement longitudinal

معاملُ االحتكاك الطويل

Längsreibungskoeffizient

930 coefficient of 
transverse friction

coefficient de frottement transversal

معاملُ االحتكَاك الْمستعرِضِ

Querreibungskoeffizient

931 cog railway, rack 
(and pinion) railway

chemin de fer à crémaillère

ضمان نقل الطاقة مبعدات وحدة جر تشترك يف حامل النقل بالسكك
احلديدية.

سكك مسننة

Zahnradbahn

932 cogwheel

roue dentée

عجلَة مسننة

Zahnrad

933 cohesive soil

sol cohérent

التربة املتماسكة هي التربة دقيقة احلبيبات و اليت تلتحم باألرضية وتنشأ
مع زيادة املياه املوجودة يف التربة وحتوهلا إىل كتلة ذات حبيبات.

تربة متماسكة

Bindiger Boden

934 cold-mix asphalt

enrobés à mélange à froid

مزيج االسفلت البارد

Kaltasphalt

935 collapse

effondrement

ايار

Zusammenbruch
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936 collapsible container

conteneur repliable

حاوية قابلة للطي

Faltcontainer

937 collateral delay; 
resulting delay

retard secondaire

تأخري جانيب

Folgeverspätung

938 collection and 
distribution 
warehouse

entrepôt de distribution et de collecte

يقوم مستودع التجميع والتوزيع باإلضافة إىل وظيفة التخزين أيضا
بوظيفة االلتقاط واليت ميكن من خالهلا تعديل تركيبة وحدة التخزين

بني الطريق من وإىل املخزن.

مستودع خاص باجلمع واالتوزيع

Sammel- und Verteillager

939 collision

prise en écharpe

تصادم

Flankenfahrt

940 collision

abordage; collision

إرفاء، تصادم

Kollision

941 colloid

colloïde

مادة قسمت وفرقت يف الطور السائل أو الغازي، مع جزيئات عادة
أصغر من 10 ميكرون

مادة غَروانِية

Kolloid

942 combined bill of 
lading

connaissement de transport combiné (C.T.C)

سند شحن خمتلط

Sammelkonnossement

943 combined cycle

cycle combiné (durée de l'entrée en stock ou de 
prélèvement y compris toute autre durée de 
positionnement)

حيث يتم الربط بني العديد من عمليات الشحن والتفريغ والنخزين
اعتمادا على سعة الشاحنة من خالل استخدام وسيلة حتميل بسيطة

ومن خالل التحميل على مستويني أو أربع مستويات.

دورة مشتركة/ مركبة

Kombiniertes Spiel

944 combined signal

signal combiné

إشارة مركَّبة

Kombinationssignal

945 combined system

système combiné

نظام مشترك

Mischsystem

946 combined transport

transport combiné rail-route

نقل مشترك

Kombinierter Ladungsverkehr (KLV)

947 combined transport

transport combiné

نقل بضائع عن طريق احلاويات او نصف املقطورة من خالل أثنني من
وسطاء النقل أو أكثر لنقل وحدات محولة كاملة .

نقل مشترك

kombinierter Verkehr

948 combined transport

transport combiné

شكل تنظيمي مثايل لتشكيل النقل املتقطع للبضائع واألشخاص (سلسة
نقل)، وهو رد فعل على شروط ختصيص اقتصاديات النقل وتقسيم
العمل املتحكم يف العملية. والشرط لذلك هو انتاج "جتانس يف أنظمة
النقل" عرب التوحيد بني مواضع النظام املقطعية وبني املعايري املفتوحة. و

نقل مشترك

kombinierter Verkehr

949 combined transport

transport combiné

نقل خمتلط

kombinierter Verkehr

950 Combined 
Transport, 
intermodal 
transport, bimodal 
traffic

transport combiné

نقل املشترك للبضائع بوسائط النقل املختلفة، ال تستخدم عمليات
مناولة الشحنات الفردية ألن احلمولة تنقل يف وحدات النقل املتعددة

الوسائط.

النقل املشترك

Kombinierter Verkehr
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951 combustion chamber

chambre de combustion

يف غرفة االحتراق يتم تزويد اهلواء القادم من الضاغط وأشعاله. عندئذ
تنشأ ضغوط هائلة ودرجة حرارة أكثر من 2000 درجة. تنشأ يف

غرفة االحتراق أيضا كل املواد الضارة اليت يدفعها احملرك. لذلك حياول
املرء يف العصر احلايل أن يقلل هذه املواد الضارة خاصة األكسيد اخلانق

غرفة االحتراق

Brennkammer

952 combustion 
efficiency

efficacité de la chambre de combustion

فعالية غرفة االحتراق

Brennkammerwirkungsgrad

953 combustor

chambre de combustion tube

مهمة غرفة االختراق يف احملرك هي احلترق املستمر للوقود عند
استغالل الوقود على أضيق نطاق ويف النطاق الواسع للعالقة بني

الوقود واهلواء. غرف االحتراق تناسب بشكل خاص احملركات ذات
الضواغط الدائرية ، ألن تيار اهلواء ينقسم بالفعل من خالل موزعات

يف الضاغط الداخلي.

حمرقة

Rohrbrennkammer

954 comfort

confort

راحة

Komfort

955 command

commande

1)  تعليمات مكتوبة من مدير مزود اخلدمة إىل طاقم القطار للسيطرة
على خصائص التشغيل واملخالفات.

أمر

Befehl

956 command tower

poste d'aiguillage commandant

لوحة التحكم اليت يستخدمها القائد، واليت يتم من خالهلا إصدار
اإلشارة يف حالة التكتل عند احملطة إىل لوحة حتكم أخرى.

برج القيادة

Befehlsstellwerk

957 commercial 
geography

géographie commerciale

حتقق اخلصائص املكانية للتجارة واملعامالت من حيث دوافعها و
طبيعتها و منشأها و وجهتها.  تستند هذه اجلغرافية على حتليل العقود

و املعامالت.

جغرافية جتارية

Wirtschaftsgeographie

958 commercial 
transport

transports commeriaux

تطلق وسائل النقل التجارية على عمليات نقل البضائع واألشخاص
واألخبار، واليت حتدث يف إطار انتاج البضائع (مثال السلع واخلدمات)

أو إلمداد وحدات اقتصادية (الصناعة والبناء واألنشطة التجارية
والتجارة) أو يف خدمة اتمع. إن جماالت فردية من نقل البضائع

ونقل األش

وسائل النقل التجارية

Wirtschaftsverkehr

959 commercial vehicle, 
utility vehicle

véhicule utilitaire

منها مركبات تستخدم ألغراض جتارية ومركبات خاصة تستخدم
كجهاز عمل متحرك يف العملية اإلنتاجية. مركبات النقل، واحلافالت
(احلافالت والترويل) والقطارات واملركبات اخلاصة، ومجيعها مركبات

نفعية.

مركبات جتارية

Nutzfahrzeuge

960 commodity

marchandise

املوارد اليت ميكن استهالكها مع عدم وجود متايز نوعي. وميكن تراكم
املدخرات لفترة من الزمن (وبعضها فاسد و ميكن ختزين البعض األخر

تقريبا لعدة قرون)،مع تبادهلا كجزء من املعامالت أو شراؤها يف
أسواق حمددة (مثل سوق العقود اآلجلة). تظل بعض السلع ثابتة

،حيث ال ميكن

سلعة

Rohstoff

961 common carrier

transporteur en commun

خط النقل اخلاص بنقل األشخاص أو البضائع من أجل املكافأة وجلميع
األشخاص دون حتيز.

ناقل مشترك

Transportunternehmer
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962 common carrier

transporteur en commun

ناقل عمومي

Transportunternehmer

963 common carrier bill 
of lading

connaissement pour tous modes de transport

سند شحن لكافة أنواع النقل

Konnossement für gemeinsame Träger

964 common 
intermediate signal

signal intermédiaire reconnu

اإلشارة املتوسطة، اليت يتم تنفيذها كإشارة جمموعة.

إشارة متوسطة

Gruppenzwischensignal

965 common signal

signal reconnu

يتم ترتيب إشارة رئسية يف حال حتطم جمموعة رصيف واليت تسري
على كل اخلطوط اخلاصة هذا الرصيف.

إشارة معروفة

Gruppensignal

966 common starting 
signal

signal reconnu de départ

إشارة اخلروج اليت يتم تنفيذها كإشارة جمموعة.

إشارة انطالق معروفة

Gruppenausfahrsignal

967 communication by 
rail

liaison ferroviaire

ربط سككي

Eisenbahnverbindung

968 communication line 
adapter unit

unité de communication de l'adaptateur de ligne

وحدة ييئ خط االتصاالت

Meßdatenanschlusseinheit

969 commutator

collectionneur

مبدل

Kollektor

970 commuter

navetteur

شخص يسافر بانتظام بني املرتل والعمل أو املدرسة.

ناقل مكوكي

Pendler

971 commuter

navetteur

ناقل مكوكي

Pendler

972 commuter system 
(urban)

système de la circulation urbaine

نظام النقل احلضري

Stadtverkehrssystem

973 commuter train

train de banlieue

قطَار يربط وسط املدينة بضواحيها

قطَار مكوكي

S-Bahn

974 commuting

trafic pendulaire

تنقل

Pendlerverkehr

975 compact signal

signal compact

إشارة مدمجة

Kompaktsignal

976 compaction schedule

calendrier de compactage

برنامج الضغط

Zeitplan für die Verdichtung

977 compactor

compacteur

ضاغط

Verdichter

978 comparative 
advantages

avantages comparatifs

الكفاءات النسبية  اليت ترتكز عليها البلدان  (أو أي وحدة اقتصادية)
لتقدمي منتج أو خدمة معينة.

مزايا مقارنة

komparative Vorteile

979 compartment

compartiment

مقصورة

Abteil
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980 compensation

rénumération du client

رسوم العمالء هي رسوم تدفع مباشرة من قبل املشتري إىل شركة
النقل كرسوم اخلدمة عقد النقل.

تعويض

Bestellerentgelt

981 compensation brake

frein de compensation de la pente

مثبط ألنظمة التدفق ذات التدفق احلر ومنظم يف مسارات تصنيفية
ذات تأرجح عايل

مكبح التعويض

Gefälleausgleichsbremse

982 compensation 
payments

paiements d'indemnisation

املدفوعات من السلطات العامة وذلك دف تعويض الفرق بني
األجرة املخفضة واملصروفات الفعلية سواًء كانت أجرة كاملة أو

جزئية ألسباب سياسية.

تعويضات

Abgeltungszahlungen

983 competitive for 
commercial 
transport services

concours d'autorité

مت جعل اثنني من شركات النقل متتلك التطبيقات التجارية ألداء النقل
نفسه، ويرجع ذلك إىل حظر وجود عملية مزدوجة للسماح باملنافسة.
جيب وجيب على السلطات التعاقد مع الشركات اليت تقدم خدمات

نقل أفضل.

منافس خلدمات النقل التجاري

Genehmigungswettbewerb

984 competitive 
tendering

procédure d'attribution de concours

هناك إجراءات تنافسية خمتلفة باإلضافة إىل العطاءات"الكالسيكية" يف
خدمات احلافالت والترام المتياز اخلدمة حيث يتم إجراء مناقصة
تنافسية يف عدة أموروجيب أن يتم استيفاء متطلبات الشفافية وعدم

التمييز.

مناقصة تنافسية

Wettbewerbliche Vergabeverfahren

985 complaint managem
ent 

gestion de reclamation

تضمن إدارة الشكاوى املهنية أا ستعاجل شكاوى الركاب على الفور
وتقوم بالرد عليها وتفادي سبب الشكوى قدر اإلمكان.

إدارة الشكاوى

Beschwerdemanagement

986 completely knocked 
down

nécessaire en pièces détachées (NED)

نتيجة للتشريعات يف بعض الدول فيما يتعلق باجلمارك فإن الشاحنات
ال يتم توريدها كاملة ولكن ولكن يتم تعبئها على قطع منفصلة

وإرساهلا ومن مث إعادة تركيبها.

تام التفكيك

Completely Knocked Down

987 completion to full 
width

l'achèvement de toute la largeur

املرحلة الثانية يف مشروع بناء، حيث اكتمال طريق بأربع مسارات
بكامل عرضه

انتهاء من كامل العرض

Ausbau zur vollen Straßenbreite

988 component 
efficiency

efficacité des composants

فعالية املكونات

Komponentenwirkungsgrad

989 composite bridge

pont mixte

جسر مع واحد أو اثنني من األلواح متصلة بشبكة الدعم حبيث تكون
موحدة هيكليا، مع الضغط اإلمسنيت وتوتر الصلب

جسر مركَّب

Verbundbrücke

990 composite girder

poutre mixte

عارضة فوالذية مبثابة بالطة خرسانية متصلة باإلمسنت، للعمل كهيكل
موحد

دعامة مركَّبة

Verbundträger
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991 composite 
pavement 1

une chaussée mixte 1

رصيف يتألف من طبقة حتت األساس من مادة حمددة باالمسنت وطبقة
األساس القاري مغطاة مبستحلب سطحي مثل تركيبة خمتلطة مرنة أو

جامدة

رصيف خمتلط

Verbundpflaster

992 composition

composition

تركيب

Komposition

993 compound loco

locomotive composé

قاطرة مركبة

Verbundlok

994 comprehensive 
insurance

assurance multirisques

تأمني شامل

Vollkaskoversicherung

995 compressed air

air comprimé

هواء مضغوط

Druckluft

996 compressed natural 
gas

gaz naturel comprimé

وقود بديل نظيف االحتراق للمركبات.

الغاز الطبيعي املضغوط

komprimiertes Erdgas

997 compressed-air 
brake

frein à air comprimé

نظام مكابح يعمل بالضغط املضخ يف أنابيب اهلَواء للقاطرات
والعربات وذلك لتحرير قبقاب مكابح العجل. وعندما يلزم كبح
العربة يقوم السائق برفعها إلطالق اهلَواء املضغوط للخارج لتوضع

قبقاب املكابح على اسطح العجل

املكبح باهلَواء املضغوط

Druckluftbremse

998 compressibility

compressibilité

انضغاطية

Verdichtbarkeit

999 compressive 
modulus

module de compression

معامل ضغط

Druckmodul

1000 compressive 
strength

résistance à la compression

مقاومة الضغط يتم من ضغط خارجي من دون كسر

قوة ضغط

Druckfestigkeit

1001 compressor

compresseur

الضواغط تزيد مبساعدة الطاقة امليكانيكية ملوجة الطاقة احلركية لسائل
ما وحتوهلا إىل زيادة ضغط السائل. هى متثل هكذا قطعة أساسية من

التنوربني.

ضاغط

Verdichter

1002 compressor stage

étage de compression

عندئذ يكون احملرك أو جزء من حمرك يف حالة احملرك الدائر حول حمور
يتكون من جمموعة ثابتة من عجالت القوة  أو يف حالة حمرك الطرد

املركزي من عجالت سري ومساعد األنتشار التابع هلا.

مرحلة الضغط

Verdichterstufe

1003 computer aided 
design

conception assistée par ordinateur

هو نوع من أنوماع التصميمات اهزة مبساعدة احلاسوب مبعىن أنه ال
يقوم مبعجالة رسومات ولكن مناذج هندسية، ومن خالل النماذج

ميكن تنفيذ الكثري من أنواع احملاكاة مع االستعانة بالربجميات.

تصميم مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Design

1004 computer aided 
engineering

ingénierie assistée par ordinateur

هندسة مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Engineering

1005 computer aided 
manufacturing

production assistée par ordinateur

تصنبع مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Manufacturing
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1006 computer aided 
planning

planification assistée par ordinateur

هو التخطيط املدعم باحلساسوب لتنفيذ األداء والذي من خالله ميكن
اختيار اخلطورات وطرق التشغيل الالزمة لتصنيع املنتجات.

ختطيط مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Planning

1007 computer aided 
quality assurance

assurance de la qualité assistée par ordinateur

يشمل كل عمليات التخطيط واألنشطة الالزمة لضمان اجلودة
مبساعدة احلاسوب يف الشركة.

ضمان اجلودة مبساعدة احلاسوب

Computer Aided Quality Assurance

1008 computer 
integrated 
manufacturing

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

هو االندماج بني الوظائف التقنية، التصميم والتطوير، وإعداد اإلنتاج،
واإلنتاج والتجميع، والفحص واالختبار، وضمان اجلودة مع التشغيل

الوظيفي من ختطيط اإلنتاج، وهو بذلك مصطلح جامع ملختلف
األنشطة األخرى اليت يتم دعمها يف أي شركة من خالل الكمبيوتر

تصنيع متكامل حاسوبيا

Computer Integrated Manufacturing

1009 computer-based 
train control (RZÜ)

système informatique de contrôle d'un train

إدارة القطار بالكمبيوتر

rechnergestützte Zugüberwachung (RZÜ)

1010 concession

concession

تنازل

Konzession

1011 concrete base

base en béton

قاعدة خرسانِية

Betontragschicht

1012 concrete block 
paving

chaussée en pavés de béton

ةانِيسرخ فَاتصةٌ بِرقَارِع

Betonsteinpflaster

1013 concrete block 
paving

chaussée en pavés de béton

ةانِيسرخ فَاتصةٌ بِرقَارِع

Betonsteinpflaster

1014 concrete girder 
bridge

pont en béton armé

جِسر صلْبٍ بعوارض

Stahlbetonbrücke

1015 concrete haunch

dalle de béton

مساكة اجلانب السفلي من لوح سطح اخلرسانة على طول احلواف
البارزة من العوارض الرئيسية واألعمدة

بلَاطة خرسانِيّة

Betonkeule

1016 concrete mixer

bétonnière

خالّطة خرسانة

Betonmischer

1017 concrete mixer

bétonnière

خالّطة إمسنت

Betonmischer

1018 concrete paving 
block

pavé en béton

وحدة إمسنت جاهزة تستخدم كمادة للسطح

رصف خرساين

Betonpflasterstein

1019 concrete road

béton de la dalle

خرسانة مع ملدنني إلنتاج أسطح الطرق لالستخدام بسرعة. خليط
من االمسنت والركام (الزلط والرمل) مع املياه

طريق خرسانِية

Straßenbeton

1020 concrete slab

couche de béton

تركيب أسطح الطرق جلميع أنواع اخلرسانة، الذي يؤدي وظيفة
السقف

طبقة خرسانِية

Betondecke

1021 concrete tie, tie 
made of concrete

traverse en béton

عنصر دعم السكك احلديدية من األمسنت

عوارض خرسانية

Betonschwelle
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1022 condition survey

enquête sur les conditions

مسح الظُّروف

Zustandserhebung

1023 conditional locking 
(sequential)

vérouillage conditionnel

يتم اغالق عنصري املسار بني طرفني بسبب تواجد أحد الطرفني يف
موقف معني

قفل مشروط (متسلسل)

Folgeabhängigkeit

1024 conditional 
sequential locking

conséquence dépendante d'une voie 
conditionnée à la position d'une autre voie

يف اخلارج مت استخدام شكل تسلسل التبعيةعلى نطاق واسع وتكون
فعالة فقط عند االعتماد على مسار حمدد.

قفل تتابعي مشروط

bedingte Folgeabhängigkeit

1025 conductor line

gaine

خطٌّ موصل

Schleifleitung

1026 conductor rail gauge

gabarit  pour des rails conducteurs

مقياس خط موصل

Lichtraumprofil für Stromschienen

1027 conductor rail, 
contact rail, current 
bar, live rail, third 
rail

rail conducteur

العنصر اجلامد لنقل الطاقة: يتم تصميمه يف شكل خط سكة حديد
منفصل جماور خلط السري ويتسخدم يف خطوط الترام وخطوط

السكك احلديدية اليت تتطلب طاقة متساوية.

سكَّة موصلة

Stromschiene

1028 cone penetration 
test

essai de pénétrabilité au cône

اختبار االختراق املَخروطي

Drucksondierung

1029 conference vessel

navire faisant partie d'une conférence maritime

سفينة خطّية عضو يف مؤمتر مالحي

سفينة مؤمتر

Konferenzschiff

1030 confirm arrival of 
complete train at 
station to train 
control officer

notification d'arrivée

قاطع التذاكر يسجل مرور  قطار عرب وصول قطار.

تأكيد وصول القطار

Ankunftsmeldung

1031 confirmation of 
train departure

déclaration de départ

ارسال القائد لرسالة تسجيل تفيد خبروج القطار ومغادرته

تأكيد مغادرة القطار

Verlassensmeldung

1032 conflicting locking

verouillage divergent

يتم ستبعاد خط سري الترام الذي يصدر إشارات تبعية من تلقاء نفسه.

إغالق متضارب

einfacher Fahrstraßenausschluss

1033 conflicting route

routes divergentes

خطوط الترام اليت ال يتم العمل عليها يف نفس الوقت، متثل الرحالت
اليت تتم عليها باجتاهات معاكسة خطراً كبرياً.

مسارات متباينة

feindliche Fahrstraßen

1034 congestion

encombrement (densité de trafic)

حيدث عندما يتجاوز الطلب على النقل إمداداته يف قسم معني من
نظام النقل. ويف ظل هذه الظروف، تقوم كل مركبة بتعطيل حركة
اآلخرين. يتعلق  االزدحام يف املناطق احلضرية  أساسا مبجالني إثنني
للحركة: على املستوى اخلاص و العام، وغالبا ما يتم تقاسم نفس

البنيات التحتية.

ازدحام، اكتظاظ

Stau

1035 congestion

encombrement (densité de trafic)

ازدحام، اكتظاظ

Stau

1036 congestion 
surcharge

surtaxe d'encombrement

ضريبة  إضافية على االزدحام

Stauaufschlag
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1037 connecting carrier

transporteur de liaison

ناقل ذو اتصال مادي مباشر مع ناقل آخر أو تشكيل حلقة وصل بني
حاملني أو أكثر.

ناقل الربط

Netzwerkspedition

1038 connecting flight

vol en correspondance

رحلة ربط

Anschlussflug

1039 connecting 
industrial branch 
line/railway

voie de raccordement

السكك احلديدية الغري عامة تنقل السيارات إىل السكك احلديدية
العامة.

مسار الربط

Anschlussbahn

1040 connecting line

voie de raccordement

اتصال الرصيف بني شبكة السكك احلديدية حملرك البنية التحتية
للسكك احلديدية، ومكان الشحن اخلاص بشاحنات بالبضائع ونفس

جمال الرصيف (ضمن حوزة الشاحنات أو جتمع الشاحنات)

مسار الربط

Anschlussgleis

1041 connecting rod

crémone

قطب الربط

Treibstange

1042 connecting station

gare de transbordement

حمطة ربط

Umsteigebahnhof

1043 connecting stop

arrêt de correspondance

توقف عند نقطة جتمع اخلطوط وميكن للركاب تغيري اخلطوط.

حمطة املواصلة

Umsteigehaltestelle

1044 connection

correspondance; liaison

ربطٌ

ربطٌ

Verbindung

1045 connection

correspondance; liaison

ربطٌ

Verbindung

1046 connection reliability

assurance de correspondance

إذا أراد الراكب التغيري، جيب نسخ االنتقال احتياطيا. إذا تأخر النقل،
أحيانا ال ميكن حتقيق االتصال عند التحديث. وبفضل وسائل

االتصاالت احلديثة ميكن حتسني موثوقية التوصيل.

موثوقية الربط

Anschlusssicherung

1047 connection train; 
indirectly connected 
industrial branch 
line/railway

train de raccordement secondaire

اخلط املغذى يتصل باخلط املغذى الرئيسي ويتصل مع شبكة السكك
احلديدية.

قطار ربط فرعي

Nebenanschlussbahn

1048 connector

agrafe

واصل

Klemme

1049 connector pin

broche de raccordement

دبوس الواصل

Anschlussstift

1050 consignee

destinataire

شخص مسؤول عن استالم البضاعة.

مرسل إليه

Empfänger

1051 consignment note

lettre de voiture

رسالة نقل، سند نقل

Frachtbrief

1052 consignment 
warehouse

stock de consignation

عبارة عن مستودع ملورد أوعدة موردين، أو مقدم اخلدمات
اللوجستية، والعمالء.وكذلك فإن املخرونات املتاحة من قبل املورد

تظل ملكا خاصا للعميل حىت قيا م العميل بالتقريغ الفعلي

مستودع الشحن

Konsignationslager

71



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةC

1053 consignor

expéditeur

مرسل

Versender

1054 consignor

expéditeur

مرسل، شاحن البضاعة

Versender

1055 consolidated 
container, collection 
container

conteneur

حاوية موحدة، حاوية خاصة باجلمع

Sammelcontainer
1056 consolidation

consolidation

اخنفاض تدرجيي يف حجم اجلزء األكرب من التربة، ويرجع ذلك إىل
إزالة املياه من بني اجلزيئات بعد الضغط املستمر

تجميع

Verdichtung

1057 constant-pressure 
turbine

turbine à pression égale

هي توربينة اليت فيها يسود نفس الضغط أمام وخلف عجلة السري.
حمتوى حاراة الغاز يتم حتويله يف العجلة األساسية إىل طاقة حركية. يف
عجلة السر حيدث توليد حلظات الدوران فقط من خالل إعادة توجيه

تيار الغاز إىل قنوات الطرد.

توربينة ذات ضغط مستمر

Gleichdruckturbine

1058 construction and 
operation guideline

instruction de service/ manuel de construction

من اجل استكمال مشروع بناء مرافق السكة احلديد الذي حيتوى على
الضروري  لسالمة التشغيل والترتيبات األمنية.

دليل بناء وتشغيل

Betriebs- und Bauanweisung

1059 construction joint

joint de construction

اية مرحلة التركيب إلنشاء وصلة عرضية

وصلَة البِناء

Tagesfuge

1060 construction railway

chemin de fer de chantier

سكَّة البناء

Baubahn

1061 construction section

phase de production

مرحلة اإلنتاج

Bauabschnitt

1062 consumption-based 
planning

disposition du matériel liée à la consommation

ختطيط قائم/ مبين على االستهالك

verbrauchsgebundene Materialdisposition

1063 contact plate

tôle de contact

لوحة االتصال

Kontaktblech

1064 contact point

point d'appui

نقطة اتصال حمور العجلة مبحاور القضيب ستنقل القوة الرأسية.

نقطة اتصال

Aufstandspunkt

1065 container

conteneur, container

حاوية لنقل وشحن البضائع واخلامات، ومت حتديد معايري هذه
احلاويات من خالل الشكل الوظيفي واخلصائصي هلا، كما تسمح
بالتعامل العقالين أثناء التحميل والتفريغ والتحميل وكذلك الشحن

حاوية

Container

1066 container

conteneur

حاوية أو مصندقة لنقل البضائع بأبعاد قياسية منها 10، 20، 30،
قدما

حاوية

Behälter

1067 container crane

grue à conteneurs

رافعة احلاويات

Containerkran

1068 container depot

dépôt container

حاوية مستودع

Container-Depot
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1069 container forklifts

chariot porte containers

شاحنة احلاويات هي عبارة عن تصميم ثقيل من جمموعة من
الشاحنات املوازنة، وميكن التمييز بني شاحنة احلاويات اخلالية واملمتلئة

من خالل محولة الشحنة حىت من 10 – 40 طن.

حاوية ذات رافعة مشعبة

Containerstapler

1070 container lease

conteneur loué à bail

عقد تأجري حاوية مقابل عوض معلوم وملدة معينة

تأجري حاوية

Containerleasing

1071 container on flatcar

conteneur sur wagon plat

حركة حاوية على سكك حديدية للشاحنات املسطحة. تتم هذه
احلركة من دون تركيب احلاوية على هيكل السيارة.

حاوية على شاحنة مسطحة

Containerbeförderung auf Plattformwagen

1072 container ship

navire porte-conteneurs

سفينة حاملة حاويات

Containerschiff

1073 container terminal

terminal à conteneurs

طرفية حاويات

Containerterminal

1074 container wharf

quai à conteneurs

رصيف حاويات

Containerhafen

1075 container yard

parc à conteneurs

ساحة تستخدم لتخزين احلاويات عندما ال تكون قيد االستعمال.
ميكن لساحات احلاويات أو تكون مبتابة سكك حديدية أو أن تكون

يف ملك  القطاع خلاص.

ساحة احلاويات

Abstellplatz für ungenutzte Container

1076 continuous 
automatic train 
control

contrôle de trains de ligne dans des trains 
allemands (LZB)

االنتقال اآلمن لصور اإلشارة واملعلومات إضافية عن السائق, يقود
ويشرف على القطار الكترونيا.

إدارة آلية للقطار

Linienzugbeeinflussung (LZB)

1077 continuous 
automatic train 
control utilising

contrôle automatique du train en continuité

مت تقصري إجراءات إصدار اإلشارة التحذيرية بشكل كبري، حبيث
تتشكل أقسام التكتالت عن طريق حتكم القطارات يف اخلطوط.

حتكُّم آيل مستمر للقطارات

Hochleistungsblock

1078 continuous 
automatic train 
control where, 
block sections equal 
conventional block 
sections

block entier

معدات للمسار مع التحكم اخلطي بالقطار، حمددة مبقاطع صد
إشارات ثابتة ومقاطع صد متطابقة.

وضع كتلة كاملة

Vollblockmodus, Ganzblockmodus

1079 continuous 
automatic train 
protection

système de commande de trains en continu

مستخدمة إلرسال بيانات وظروف تشغيل املسار يف كابينة القيادة،
ويبني حالة املسار املقبل وميكن حسب نوع التثبيت 1-10 كم أو

أكثر. ويتلقى مكتب LZB موقع سيارة اجلر.

وضع محاية آلية للقطار

linienförmige Zugbeeinflussung

1080 continuous conveyor

convoyeur continu

نواقل متواصلة تعمل يف فترة زمنية طويلة بشكل متواصل، فهي
تستخدم لنقل املواد السائبة والبضائع (وكذلك لنقل الركاب)، وتعد
معظم األمناط ثابتة: إال أنه هناك نواقل متواصلة متحركة، ويتم استالم

ونقل البضائع أثناء احلركة. فإعتماداً علي نوع الناقل يتم حتديد
إمكانية

ناقل مستمر

Stetigförderer
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1081 continuous 
conveyor (circular)

transporteur rotatif

ناقل ذو سلسلة مع خطي سلسلة متوازيني، فال توجد دعامات حاملة
متأرجحة  مثبته عليه واليت تبقي منطقة حتميلها دائماً بشكل أفقي.

حتميل عمودي حيت أفقي.

ناقل مستمر (دائري)

Umlaufförderer

1082 continuous emitting 
beacon

balise à émission permanente

منارة متواصلة البث

Dauerleuchtfeuer

1083 continuous grading

granularité continue

رمستنِيف مصت

kontinuierliche Körnung/Korngrößenverteilung

1084 continuous lift

ascenseur continu

يتكون الرفع املستمر من العديد من احلجرات اليت تدور علي مسافات
متساوية ومعلقة الواحدة تلو األخري حببلي سلسلة ال اية هلما، ومن
خالل التعليق القطري املتحرك للحجرات علي كال حبلي السلسلة
ونظام القضبان الثابت يف العلبة تبقي احلجرات دائماً يف الوضع

الطبيعي أثن

رفع مستمر

Umlaufaufzug

1085 continuous mixer

mélangeur continu

تضاف املكونات الفردية يف عملية اخللط من مواد خمتلطة بشكل
مستمر ومتواصل

خلَّاط مستمر

Kontinuierlicher Mischer

1086 continuous-bucket 
elevator

convoyeur à godets pleins

رافعة كيالت مستمرة

Vollbecherwerk

1087 continuously 
reinforced concrete 
pavement

revêtement en béton armé continu

رصيف اخلرسانة املسلحة باستثناء مفاصل البناء، واليت شيدت من
اخلرسانة والتسليح يف طول واحد مستمر بدون وصالت عرضية

بالطة خرسانِيّة معززة باستمرار

durchlaufend bewehrte Betondecke

1088 continuously 
welded track

voie complètement soudée

القضبان امللحومة اليت تظهر فيها االمتدادات الطولية نتيجة تلقبات
درجات احلرارة على خطوط السكك احلديدية عرب تغريات اجلهد.

مسار ملحوم بالكامل

Lückenlos verschweißtes Gleis

1089 contract 
manufacturing

fabrication sur commande

تصنيع تعاقدي

Auftragsfertigung

1090 contraction joint

joint de contraction

وصلة انكماش

Bewegungsfuge

1091 contractual penalty

peine

حتدد عقود النقل العقوبات بسبب األداء الضعيف. للتشديد على دقة
املواعيد

عقوبة

Pönalen

1092 contraflow

circulation à contresens

سير يف اجتاه معاكس

Gegenverkehr

1093 contra-flow track

voie à contrecourant

ممر النقل العام املوازي لعكس االجتاه.

مسار مضاد

Gegenstrom-Spur

1094 control car

voiture-pilote

عربة لنقل الركاب حتتوي على غرفة التحكم

عربة التحكم

Steuerwagen

1095 control center

centre de gestion de la circulation

اجلهاز املركزى لعملية الرصد واملراقبة. يبدأ قياسات مقاومة الضجيج
ويدير معلومات الراكب بشان حالة التشغيل.

مركز حتكم

Betriebsleitstelle
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1096 control center

centre de gestion du trafic

املوقع املركزي، الذي يتم التحكم فيه على تشغيل القطار (القائد) يف
نطاق شبكة السكك احلديدية.

مركز إدارة

Betriebsleitstelle

1097 control device

dispositif de contrôle automatique

الوسائل اليت توضح لسائق سيارة اجلر وظائف أنظمة إشارة الوميض و
احلواجز. قد تتوافر املعلومات مع اإلشارات.

جهاز حتكم

Kontrolleinrichtung

1098 control engineering

technologie de régulation

حتكم أيل

Regelungstechnik

1099 control system

système de régulation

نظام التحكم

Regelanlage

1100 control centre 

ligne mise à disposition

مدير النقل لشركة سكة حديد الذي يراقب توزيع القطارات يف
احملطات ودورات املركبات.

مركز التوزيع

Bereitstellungsleitung

1101 control/managemen
t systems

systèmes de conduite/ gestion

أنظمة التشغيل اآليل، واإلتصال واملعلومات لتخطيط وتنسيق التشغيل.

أنظمة التحكم

Leitsysteme

1102 controlled cut 
(retarded semi 
continuously)

écoulement conduit

إجراءات التحويل ملسار العربة اليت يتم فيها التأثري عن طريق سلسلة
كثيفة من أجهزة الفرامل ذات املسافة القصرية.

قناة تدفق

geführter Ablauf

1103 conventional car

voiture classique

منصة واحدة لشاحنة مسطحة مصممة لتحمل مقطورة أو حاوية. ال
ميكن إال أن تكون مكدسة حاويات احد على سيارة تقليدية. وقد مت
جتهيز السيارات التقليدية مع عمود واحد أو عمودين من الفوالذ مع

االعتماد على طول وشحنة مقطورة واحدة أو مقطورتني

سيارة تقليدية

Containerwagon

1104 conventional high 
speed railway 
vehicle

véhicule ferroviaire classique à grande vitesse

أي عربة سكَكية ليست مصممة خصيصا لتعمل على خطوط خمصصة
أو ترقية سرعة عالية وإمنا ال تزال قادرة على الوصول إىل أقصى سرعة

تشغيل مبا يقرب من 200 كم / ساعة.

مركبة الِسكَّة احلديدية التقليدية ذات
سرعة عالية

konventionelles 
Hochgeschwindigkeitseisenbahnfahrzeug

1105 conventional 
railway line

ligne ferroviaire conventionnel

مجيع خطوط السكك احلديدية اليت ال تصنف على أا «خمصصة
خطوط عالية السرعة» أو «ترقية خطوط السكك احلديدية عالية

السرعة».

خط سكة حديدية تقليدي

konventionelle Eisenbahnstrecke

1106 convergent exhaust 
nozzle

tuyère convergente

هو قناة تسييل يتم فيها تسريع التسييل بتقليل الضغط الساكن.

منفث  عادم متقارب

konvergente Schubdüse

1107 converging traffic 
lanes

point de convergence

نقْطَةُ التقَاربِ

konvergierende Fahrspuren

1108 conversion

conversion

حتويل

Konvertierung

1109 converter

convertisseur

حمول

Wandler
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1110 conveyor

transporteur

نقَّالَةٌ

Förderer/Förderband

1111 conveyor

transporteur

نقَّالَةٌ

Förderer/Förderband

1112 conveyor belt

bande de convoyeur

حزام ناقل/ سري متحرك

Förderband

1113 conveyor table

table convoyant

ناقل ذو سري دوار علي مستوي أفقي أو منحدر قليالً يتكون من
لوحات مثبتة يف سلسلة سحب يف املركز أو علي اجلانب.

طاولة ناقلة

Wandertisch

1114 conveyors with 
corrugated sidewall 
belts

convoyeurs avec des bords de contenance 
ondulés

نااقالت مع أحزمة جدار مموج

Wellkantenband
1115 CONWIP method

méthode CONWIP

هو املبدأ األساسي للتحكم يف تدفق املعلومات وتدفق اخلامات،
وبذلك فهو يضم وحدات اإلنتاج اليت تشارك يف عملية إجياد القيمة.

طريقة CONWIP (عمل منتظم
قيد التنفيذ)

CONWIP-Verfahren

1116 coolant

liquide de refroidissement

سائل تربيد

Kühlmittel

1117 cooling air

air de refroidissement

هواء تربيد

Kühlluft

1118 cooling holes

micro-canaux de refroidissement

مضخات التوربينات ذات الضغط العايل املوجودة خلف غرفة
األحتراق مباشرة ، وتكون ساخنة جدا. يف أشد احلاالت ميكن لدرجة
حرارة الغاز أن تزيد من درجة حرارة أنصهار مادة املضخة. لذلك يتم
تزويد مضخات توربينات الضغط العايل بفتحات تربيد على سطح

املضخة. عدد فتحات التربي

ثقوب التربيد

Kühlbohrungen

1119 co-pilot

co-pilote

ربان مساعد

Co-Pilot

1120 copper plating

cuivrage

طبقات النحاس بسمك حوايل 25 ملم ختدم كطبقات عازلة لسخونة
الغاز وحتوله إىل نترات. باإلضافة لذلك يتم استخدامها كطبقات حقن

ألجزاء الدفع.

طالء بالنحاس

Verkupfern

1121 core

carotte

عينة عرب إزالة أسطوانة من جهاز، ألغراض االختبار أو التفتيش

لُب

Kern

1122 core

carotte

لُب

Kern

1123 core business

cœur de métier

أعمال أساسية

Kerngeschäft

1124 corner fitting

pièce de coin

نقاط ثابتة عادة ماتكون موجودة ضمن الزوايا العلوية والسفلية حلاوية
معينة واليت من خالهلا تشارك األقفال اللولبية  أو غريها من األجهزة

يف متكني احلاوية إىل أن ترفع م تتراكم وتتأمن. وتستخدم هذه
التركيبات بشكل متزايد على اهليئات املقايضة، وإليس على مستوى

الزوا

زاوية التركيب

Eckbeschlag
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1125 corporate aircraft

avion d'affaires

طائرة أعمال

Firmenflugzeug

1126 corrosion

corrosion

تآكل كيميائي

Korrosion

1127 corrugation

tôle ondulée

متوجات مستعرضة ومتباعدة بكيفية منتظمة، تظهر أحيانا بفعل
الروجان على سطح القارعات غري املكسوة

صفيحة متموجة

Wellung

1128 corrugation

tôle ondulée

متوجات مستعرضة ومتباعدة بكيفية منتظمة، تظهر أحيانا بفعل
الروجان على سطح القارعات غري املكسوة

مموجات

Wellung

1129 cost

coût

جمموع املصاريف وعند االقتضاء جمموع انعدام املنفعة الذي يستلزمه
إجناز ما

كُلْفَةٌ

Kosten

1130 cost - benefit 
analysis

l'analyse coût-avantage;  coût-bénéfice

أداة تستخدم لتقييم املشاريع من خالل توفري جمموعة من القيم
املساعدة  لتحديد فوائدها من الناحية االقتصادية.

حتليل املنافع مقارنة بالتكاليف

Kosten-Nutzen-Analyse

1131 cost of operation

coût d'exploitation

الثمن األقصى الذي ميكن أن يقبل أداءه مقرر للحصول على متاع ما
وتكون هذه القيمة عموما رهينة بكمية هذا املتاع املمتلكة أو

املستهلكة سلفا

تكلفة التشغيل

Betriebskosten

1132 cost recovery

dégré de couverture des frais

تشري تكاليف التغطية لنسبة مئوية من التكاليف اليت تكبدا شركة
النقل، وميكن تغطيتها من عائداا. التكلفة للشركات احمللية اقل من

%100، الن هذا صندوق تعويض اخلسائر.

استرداد التكاليف

Kostendeckungsgrad

1133 cost-benefit analysis

analyse coûts-avantages

(NKA)طريقة التقييم لتحديد رحبية االستثمار.

حتليل املنافع مقارنة بالتكاليف

Nutzen-Kosten-Analyse

1134 cost-benefit 
calculations

calcul de rentabilité

يتمثّل يف حتديد كمية الكلفات واملزيات ومنحها قيما مطابقة لنظمة
قيم املقرر

حساب التكلفة، حساب املردودية

Kosten-Nutzen-Berechnungen

1135 cost-benefit studies

études de rentabilité

دراسات اقتصادية للمردودية تثري اختيارات املقرر

ةيوددرالْم اتاسرد

Kosten-Nutzen-Studien

1136 costs (transport)

coûts (transports)

مقياس نقدي ملعرفة ما جيب على مزود النقل أن يدفع  دف تقدمي
خدمات النقل تنتج عن البنية التحتية التابثة و التشغيل املتغري.  تعتمد
هذه اخلدمات على جمموعة متنوعة من الظروف املتعلقة باجلغرافيا،
والبنية التحتية، واحلواجز اإلدارية، والطاقة إضافة إىل كيفية  نقل

تكاليف النقل

Transportkosten

1137 costs of sea 
transport

coûts de transports maritimes

كلفات النقل البحري

Kosten des Seetransports
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1138 costs-insurance-
freight term

clause coûts, assurance , fret

يعترب سعر بضاعة سعرا حمدد التسليم تسليمها جلميع العمالء يف كل
مكان، مع عدم وجود سعر متغريا مكاين للشحن وهو ما يعين أن

متوسط   سعر الشحن يرتكز على سعر السلعة. ميكن توسيع هيكل
تكاليف CIF لتشمل عدة مناطق معدلة.

بند خاص بتكاليف وتأمني الشحن

"Kosten, Versicherung, Fracht" - Klausel

1139 couchette coach

couchette

عربة النوم

Liegewagen

1140 counterweight

contrepoids

ثقل موازن

Gegengewicht

1141 counterweight truck

wagon contrepoids

شاحنة الثقل املوازن

Gegengewichtswagen

1142 counterweight 
truck, 
counterbalanced lift 
truck

chariot élévateur à contrepoids

هذا النوع من أنواع الروافع املوازنة او الشاحنات اليت ختدم يف املقام
األول نقل البضائع املرصوصة، كما تعمل الرافعات الشوكية

بالبطاريات

شاحنة بأثقال موازنة، رافغة بشوكة
موازنة

Gegengewichtsstapler

1143 coupled axle

essieu couplé

محور مقترن

Kuppelachse

1144 coupler pocket

boîtier d'attelage

جيب مقرِن

Kupplungsaufnahme

1145 coupling module

ensemble de liaison

وحدة اقتران

Verbindungsbaugruppe

1146 coupling rod

bielle d'accouplement

قطب اقتران

Kuppelstange

1147 coupling slack

jeu de l'embrayage

نقطة االقتران

Kupplungsspiel

1148 Courier, Express 
and Parcel

service express messager et postal

هو مصطلح عام يطلق على نوعية خاصة من شركات النقل وكذلك
على قطاعات فرعية من اقتصاد النقل، وعملها الرئيسي هو نقل
البضائع الصغرية املعنونة وانتاج خدمات أخرى يف النقل الربيدي

(خدمات النقل اللوجستية). فالربيد السريع يتميز باملرافقة الشخصية
الدلئمة. فهو

الربيد السريع والطرود الربيدية

Kurier-, Express- und Postdienst

1149 courier, express and 
parcel services

services d'expédition de colis et de courrier 
express

خدمات الربيد السريع، إكسربيس
والطرود

Paket- und Expressdienste
1150 course; train path

route (direction du train)

حيدد اجلدول الزمين مسار القطار. كل دورة هلا رقم فريد.

مسار القطار

Kurs (Zuglauf)

1151 cover plate

plaque de couverture

لوحة الغالف

Abdeckplatte

1152 covered freight car

wagon couvert

عربة شحن مغطاة

gedeckter Wagen

1153 crack detection

détection de fissures

كشف الشقوق

Rissprüfung
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1154 crack detection with 
magnetic particles

détection de fissures à l'aide du poudre 
magnétique (procédé électromagnétique)

الكشف عن حاالت الشقوق - يفضل أن يكون انقطاع - يف السطح
وعلى أعماق ضحلة حتت سطح األرض. هلذه العملية، املواد

املغناطيسية فقط هي مناسبة. العنصر غري املمغنطة. يف نفس الوقت
السطح مع املسبار - تتكون من مسحوق املغناطيسي الفلورسنت يف

الناقل للنفط - تطهري. الشقوق

كشف الشقوق عن طريق جزيئات
مغناطيسية

Rissprüfung durch Magnetpulver 
(elektromagnetisches Verfahren)

1155 crack-resistant 
pavement

chaussée résistant à la fissuration

بلَاط مقَاوِم للتشقق

reißfestes Pflaster

1156 crane

grue

رافعة تقليدية حيث تتم عملية احلمل عن طريق سلك مرورا بذراع
اارافعة. يتطلب التعامل مع االحتاد الدويل للمواصالت السلكية

والالسلكية وجود رباط بني زوايا هذا االحتاد.

مرفاع

Auslegerkran

1157 crank axle

essieu tourné à la manivelle

محور مرفقي

Kurbelachse

1158 crash

collision

حتطم

Zusammenstoß

1159 crash landing

atterrissage en catastrophe

هبوط تقوم به الطائرة يف ظروف استثنائية لتجنب كارثة

هبوط اضطراري

Bruchlandung

1160 crazing

fissuration

شبكة وثيقة من الشقوق اليت شكلت يف سطح الطريق وهو ما يعطي
مؤشرا على السقوط

تشقُّق

Rissbildung

1161 creep (deformation)

fluage

تشوه بطيء البالستيك املعادن حتت الضغط يف درجات حرارة مرتفعة
ب جيمع كتل مرتلقة (التخثر كربيد. نتريدات). هذا التنقل أعلى من
االضطرابات واحلدود احلبوب انزالق زحف إىل مراحله النهائية إىل

متزق.

تشويه

Kriechen

1162 creep test

essai de fluage

وحدة إمسنت جاهزة تستخدم كمادة للسطح

اختبار الزحف

Zeitstandprüfung

1163 creep test

essai de fluage

اختبار التزحف

Zeitstandprüfung

1164 crew

équipage

طاقم، فريق

Crew

1165 crew and manning 
division

service de l'armement

طاقم جتهيز السفينة

Personalabteilung (Seefahrt)

1166 crew change

relève d'équipage; rotation d'équipage

تبديل الطاقم، تناوب الطاقم

Crewwechsel

1167 crew coach

wagon pour le transport d'équipes

عربة الطاقم

Mannschaftswagen

1168 crew management

gestion du personnel

إدارة الطاقم

Personaleinsatzplanung

1169 crews are short

manque de personnel

نقص من حيث الطاقم

Personalmangel

1170 crews are tight

des équipages sont engagés

التزام الطواقم بعمل ما

Personal ist gebunden
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1171 critical mach 
number

nombre de Mach critique

وفيه تظهر بدال من جانب الشفاط سرعة صوت مستقيمة.

عدد ماخي مدقق

Kritische Mach-Zahl

1172 critical path

chemin critique

مسار حاسم

kritischer Weg

1173 critical path method

méthode du chemin critique

طريقة املسار احلاسم هي طريقة لتقنية الشبكات واليت يكون هدفها
حتديد املسار احلرج، حيث أن التأخر يف العمليات التابعة لطريق املسار

احلاسم يؤدي بالتبعية إىل تأخر يف املشروع كله.

طريقة املسار احلاسم

Critical-Path-Methode

1174 critter

coolie sur rails

حمل على السكك احلديدية

Schienenkuli

1175 cross board

panneau croix

لوحة تقاطع

Kreuztafel

1176 cross bracing

croisillonnement

أطراف ثانويون لربط أجزاء من اهليكل وذلك ملقاومة التشوهات اليت
سببتها األمحال العرضية، وخاصة الرياح

تكثيف متعارِض

Kreuzverbund; Querverstrebung

1177 cross head

crosse

رأس تقاطع

Kreuzkopf

1178 cross-city route; 
cross town line 
(suburban traffic)

traversées d'agglomérations

طريق عرب املدينة

Durchmesserlinie

1179 crosshead

traverse

دعامة أفقية قصرية نسبيا عرب اجلزء العلوي من األطراف الرأسية
للجسر

معرب

Kreuzkopf; Verbindungsriegel

1180 crossing aid

aide à la traversée

يساعد املعرب يف التسهيل على املشاة وراكيب الدراجات وذلك عن
طريق تركيب فواصل طريق مثل (مرور أيسلندا)

مساعدات معرب

Querungshilfe

1181 crossing angle

pente de l'intersection

زاوية العبور

Kreuzungsneigung

1182 crossing angle; 
intersection angle

angle d'intersection

الزاوية اليت يتقاطع عندها حموري الرصيف لنهاية رصيف

زاوية تقاطع

Kreuzungswinkel

1183 crossing at grade

passage à niveau

معرب يف تيارين أو أكثر يف حركة املرور، من زاوية كبرية.

تقاطُع مستوٍ

Niveauübergang

1184 crossing movement 
in section (on a 
multiple track 
section on 

 otherwisesingle 
line)

intersection sautant

التقاطع الذي يتم عرب خط سكة حديد طويل متقاطع بدون توقف
ألي من القطارات.

تقاطع املسارات

fliegende Kreuzung

1185 crossing of rail track 
with out option to 
interchange

coupure de voie

تقاطع خطي سكة حديدية بدون امكانية تغيري اخلط.

إغالق املسار

Gleisdurchschneidung
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1186 crossing time

durée du croisement

فواصل بني وصول ومغادرة قطار على نفس مسار القطار.

وقت العبور

Kreuzungszeit

1187 crossover (signalled 
crossover or double 
crossover on open 
line)

section de transition

نقطة التكتل للخط اخلايل والذي تستطيع أن تعرب فيه القطارات عرب
رصيف خط آخر إىل نفس احلط. يتم حتديد نطاق نقطة التحويل من

خالل إشارات التكتل.

قسم االنتقال

Überleitstelle

1188 crossover charge

taxe de transfert

نظام رسوم العبور عندما يتم أخذ وحدة من منحدر واحد وإعادا
إىل سكة حديدية خمتلفة يف نفس منطقة املترو أو أخرى خمتلفة. يف

مدن حمددة، يفرض مكتب السكك احلديدية دفع رسوم العبور.

رسوم العبور

Querungsgebühr

1189 cross-over road

voie de croisement

طريق متراكب

kreuzende Straße

1190 cross-over signal

indicateur de changement de voie

مؤشر تغيري املسار

Gleiswechselanzeiger

1191 crossroads

carrefour

مييز بني امللتقيات املستوية التيارات وامللتقيات غري مستوية التيارات
ذوات املستويات املنفصلة

تقاطع طرق

Kreuzung

1192 crossroads

carrefour

مييز بني امللتقيات املستوية التيارات وامللتقيات غري مستوية التيارات
ذوات املستويات املنفصلة

ملتقى الطرق

Kreuzung

1193 cross-town

traversée du village

عبور عرب املَدينة

Ortsdurchfahrt

1194 cross-town

plurilocalisé

عندما يتم نقل وحدة من سكة حديدية إىل أخرى.عند نقطة التبادل،
سوف يتم نقلها من ساحة السكك احلديدية األوىل إىل ساحة السكك
احلديدية الثانية. تسمى هذه العملية اليت جترى يف الطريق بإسم ″عرب

املدينة″

عرب املدينة

ortsübergreifend

1195 crown width

largeur de couronne

عرض التاج

Kronenbreite

1196 crude oil petroleum

huile de petrol cru

سائل زييت طبيعيا و قابل لالشتعال يتألف أساسا من النفط والغاز. مت
العثورعلى النفط اخلام أحيانا يف الينابيع أو الربك ولكن عادة ما يتم

حفر اآلبار حتت سطح األرض.

النفط اخلام

Rohöl

1197 cruising ship

bateau de croisière

سفينة رحالت استجمامية

Kreuzfahrtschiff

1198 cruising speed

vitesse de croisière

سرعة اإلحبار يف رحلة حبرية جتولية

سرعة  مقَننة

Reisegeschwindigkeit

1199 crushed stone base

couche de base en grave bitume

طبقة األساس من حصى البيتومني

Schottertragschicht

1200 crusher

broyeur

كَسارة

Brecher

1201 cul-de-sac

voie sans issue

بدطريق بال خمرج، ر

Sackgasse
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1202 curbing compound

composé de durcissement

مركَّب الضغط

Nachbehandlungsmittel

1203 curbstone

bordure

مصنعة من اإلمسنت أو احلجر الطبيعي للحد من أو فصل األرصفة

معلَم

Bordstein

1204 current collector

collecteur de courant

عنصر كهربائي موجود يف القاطرات الكهربية يلتقط التيار الكهربائي
من السلك الكهربائي أو قضيب ثالث

لَاقط التيار

Stromabnehmer

1205 current drain

consommation de courant

مصرف التيار

Stromaufnahme/verbrauch

1206 curved point with 
transition

aiguillage enroulé de transition

ليونة املنحىن يف احنناءة االنتقال

حتويلة دائرية لالنتقال

Übergangsbogenweiche

1207 curved track

piste incurvée

مسار منحين

gebogenes Gleis

1208 curved turnout; 
point; switch

aiguillage courbe

الليونة اليت متتد بشكل جزئي عرب الطول الكامل ملسار منحين خمتلف
يف الشكل األساسي.

منحىن دائري

Bogenweiche

1209 custom duty

droits de douane

ضرائب مفروضة من قبل احلكومة على بضائع وسلع معينة مصدرة أو
مستوردة

رسوم مجركية

Zollgebühr

1210 customer 
organization

organisation de la commande

تنظيم العمالء

Bestellerorganisation

1211 Customer Service 
Center

centre de service à la clientèle

مركز خدمة العمالء

Kunden Service Zentrum

1212 customs

douane

مجارك

Zoll

1213 customs agent

agent de douane

وكيل مجركي

Zollagent

1214 customs broker

déclarant en douane

تصرف شركة أو فرد مرخصني من قبل وزارة اخلزانة أن نيابة عن
املستوردين / املصدرين يف ما خيص التعامل مع املعامالت اجلمركية

الواليات املتحدة.

خملّْص مجركي

Zollagent

1215 customs broker

déclarant en douane

مصرح لدى اجلمارك

Zollagent

1216 customs clearance

dédouanement

ختليص مجركي

تعشري، جمركة

Zollabfertigung

1217 customs dues

frais de douane

مصاريف مجركية

Zollgebühren

1218 customs tariff

tarif douanier

تعريفة مجركية

Zolltarif
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1219 cut and fill

coupe et remblai

أعمال احلفر اليت يتم خالهلا إزالة املواد من منطقة واحدة ونقلها
الستخدامها كمادة حشو يف منطقة جماورة أو غريها

قَطْع وملْء

Schneiden und Füllen

1220 cut-back bitumen

bitume fluidifié

مشتقات حيصل عليها باضافة زيوت اىل حمر بزيوت الفحم احلجري
اىل الزيوت النفطية او خبليطها معا و يستعمل عندما يتعلق االمر

بزيوت متبخرة نسبيا

اختبار الصقل املسرع

Cut-Back Bitumen

1221 cut-off

date limite/ heures limites

تاريخ قبول الشحن من خالل وكالة النقل عن طريق جدول زمين يتم
التوقيع عليه من الطرفني املتعاقدين

تاريخ حمدد/ ساعات حمددة/ منع

Annahmeschluss

1222 cut-off time

heure limite

املدة الزمنية حاوية أو مقطورة جيب إدخاهلا ضمن البيانات املوجودة
يف احملطة دف استقبال قطاراملخصص للتحميل واملقرر انطالقه.

أخر موعد

Annahmeschluss

1223 cycle lane

piste cyclable

ممر الدراجات اهلَوائية

Radweg

1224 cycle time

durée du cycle

هو الزمن الالزم لتشغيل جهاز رافع تعبئة. هذا الزمن يشمل أخر ميعاد
وزمن اغالق ومواعيد رحالت الوسائل القائمة بنقل الشحنات.

زمن الدورة

Spielzeit

1225 cyclic order

ordre cyclique

ترتيب دوري

zyklische Reihenfolge

1226 cylinder

cylindre

أسطوانة

Zylinder

1227 cylinder cover

capot de cylindre

غطاء األسطوانة

Zylinderdeckel

1228 cylinder drain cock

soupape du cylindre

صنبور أسطوانة التصريف

Zylinderventil

1229 cylinder stroke

coup de piston

شوط األسطوانة

Kolbenhub

1230 cylindrical boiler 
barrel

chaudière longue

برميل املرجل األسطواين

Langkessel
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1231 daily commuting

navette quotidienne

مكوك يومي

tägliches Pendeln

1232 daily flight register

registre quotidien des vols

سجِلّ الرحالت اجلوية اليومية

tägliches Flugregister

1233 daily flight sheet

feuille de vol quotidien

ورقة الرحالت اجلوية اليومية

tägliche Auflistung der Flüge

1234 daily flying order

Ordre de vol du jour

أمر(ال... ) اليومي للطريان

tägliche Auflistungen der Flugreihenfolge

1235 daily traffic load

densité de trafic journalière

كثافة يومية للرواج

tägliche Verkehrsbelastung

1236 dam

barrage

نظام أرضي يكون على مستوى سطح األرض يف الغالب. ويتطابق مع
الطريق يف األساس

دس

Damm

1237 damage

détérioration

لَفت

Schaden

1238 damage cargo

cargaison avariée

بضاعة تالفة

Frachtschaden

1239 damage certificate

certificat d'avaries

شهادة عطب تصدر عن سلطات الرصيف عندما تفرغ بضائع
معطوبة، وتبني سبب العطب ومداه

شهادة تلف

Schadenbescheinigung

1240 damage in transit

avarie en cours de route

خسارة أثناء النقل، تلَف أثناء النقل

Beschädigung beim Transport

1241 damage report

rapport d'avaries

وثيقة تصدر عن أحد األطراف املعنيني بالعطب يف ختام عملية معاينة
العطب

تقرير (عن) تلف

Schadensmeldung

1242 damage to 
catenary, damage 
to overhead wire

dommages à caténaire

لِسليضرر س

Oberleitungsschaden
1243 damaged aircraft

avion accidenté

طائرة معطلة

beschädigtes Flugzeug

1244 damaged rail

rail avarié

سكة حديدية متلفة

beschädigte Schiene

1245 damaged ship

navire avarié

سفينة ا عطب، سفينة معطلة

beschädigtes Schiff

1246 damaged shipment

envoi avarié

إرسالية متلفة

beschädigte Sendung

1247 danger - do not load 
in passenger aircraft

interdit dans les aéronefs de passagers

حمظور يف طائرة املسافرين

"Gefahr - nicht in Passagierflugzeug laden"

1248 danger zone; peril 
point; danger point

risque de danger

عند الدخول يف منطقة خطر يف القضيب جتد اإلشارة الرئيسة ختربك
بذلك

منطقة خطر

Gefahrpunkt

1249 dangerous goods 
handling

expédition du transport de matières dangereuses

شحن البضائع اخلطرة

Gefahrgutabfertigung
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1250 dangerous goods 
stickers, hazardous 
goods stickers

autocollant pour le transport de matières 
dangereuses

ملصقات البضائع اخلطرة

Gefahrengutaufkleber
1251 dash-board

tableau de bord

لوحة القيادة

Armaturenbrett

1252 data

données

بيانات

Daten

1253 data acquisition unit

collectionneur des données de mesure

وحدة حتصيل البيانات

Meßdatensammler

1254 data management

gestion des données

إدارة البيانات

Datenmanagement

1255 data management 
system

système de gestion de données

نظام إدارة البيانات

Datenmanagementsystem

1256 data models

modèles de données

مناذج البيانات

Datenmodelle

1257 database

base de données

هو الزمن الالزم لتشغيل جهاز رافع تعبئة. هذا الزمن يشمل أخر ميعاد
وزمن اغالق ومواعيد رحالت الوسائل القائمة بنقل الشحنات.

قاعدة البيانات

Datenbank

1258 date of shipment

date d'expédition

تاريخ اإلرسال/ الشحن

Versanddatum

1259 date of travel

date de départ

تاريخ السفر

Abreisetag

1260 davit

bossoir

أوناش صغرية بتصميمات متنوعة، توجد مبقدمة السفينة، مستعملة
لرفع القوارب واملراسي والسالمل... إخل

مقدم سفينة

Davit, Bootskran

1261 day beacon

marque de jour (non lumineuse)

عالمة النهار

Leuchtfeuer welches auch bei Helligkeit sendet

1262 day marking

balisage de jour

تأرمي اري إلرشاد الطّيار يف اإلقالع واهلبوط

اري أْرِميت

Bake

1263 days of operation

jours de circulation

األيام اليت يعمل فيها القطار يف الواقع خالل فترة زمنية حمددة يف املسار
الكامل اخلاص به أو يف جزء منه.

أيام التنقل

Verkehrstage

1264 DC railways

lignes à courant continu

سكك حديدية ذات تيار متواصل

Gleichstrombahnen

1265 de Laval nozzle

tuyère de Laval

منفث دو الفال

Lavaldüse

1266 dead head

transport à vide

عندما يكون مطلوبا على شركة الشحن نقل معدات فارغة ملسافة
طويلة من أجل احلمل. يتم تنقل طاقم من نقطة واحدة إىل أخرى أو

إىل قطار عن طريق استخدام السيارة أو القطار.

عربة غري حمملة

Leertransport

1267 dead-end

route sans issue; impasse; cul-de-sac

طريق مسدود

Sackgasse
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1268 dead-end track

voie sans issue

الرصيف احلاد املنتهي ذو االجتاه الواحد، اليت تنتهي ايته بنهاية إغالق
الرصيف، كما يتم يف حاالت استثنائية بناء الرصيف الرئيسي

كرصيف مسدود ( على سبيل املثال رصيف الوصول حملطة النهاية).

طريق مسدود

Stumpfgleis

1269 deadhead

trajet à vide

األميال والساعات اليت تسافرها عربة عند اخلروج من دائرة خدمات
الدخل. وهذا يشمل مغادرة والعودة إىل املرآب وتغيري املسارات،إخل.
عندما ال يكون هناك توقع معقول من نقل مداخيل الركاب. ومع

ذلك، فإنه ال يشمل خدمة امليثاق، خدمة احلافالت املدرسية، وتدريب
املشغلني، ا

عربة خاوية

Leerfahrt

1270 deadweight

port en lourd

محولة ساكنة لسفينة متثل الفرق يف األطنان بني الوزن الكلّي للسفينة
ووزا بدون محولة

محولة ساكنة

Eigengewicht

1271 decelerating lane

voie de ralentissement

مسار ختفيف السرعة

Auslaufspur, Verzögerungsspur

1272 decentralized 
warehouse

stock décentralisé

وبذلك فإن املستودع الغري مركزي هو منظمة مستودعية من نفس
اخلامات أو املواد واملوجودة بدورها ليس يف مكان واحد ولكن يف

عدة أمكنة.

مستودع غري مركزي

dezentrales Lager

1273 deck

plan (avion)

سطْح (طائرة)، سطْح (سفينة)

Deck

1274 deck of a bridge

tablier d'un pont

سطْح جِسر

Brückendeck

1275 dedicated high 
speed railway line

ligne de chemin de fer à grande vitesse

خطوط بنيت خصيصا للسماح للحركة بسرعة متساوية عموما أو
أكرب من 250 كم / ساعة للقطاعات الرئيسية. وميكن أن تشمل
خطوط عالية السرعة تربط خطوط، وال سيما قطاعات يربط إىل

حمطات وسط املدينة الواقعة عليها، واليت تسرع قد تأخذ يف االعتبار
الظروف احمللية.

خط سككي عايل السرعة

Hochgeschwindigkeitsstrecke

1276 dedicated train

train spécialisé

قطار مصمم لتقل سلعة خمصصة أو نوع من السيارات. يف حالة
تواجد وسيلة نقل متعددة الوسائط, تقوم القطارات متعددة الوسائط

حبمل سوى املقطورات و/ أو احلاويات.

قطار متخصص

Zug, ausgerüstet für Spezialtransporte

1277 dedicated train

train spécialisé

قطار متخصص

Zug, ausgerüstet für Spezialtransporte

1278 deep sea vessel 
(DSV)

navire long courrier

سفينة أعايل البحار

Hochseeschiff

1279 deep water port

port en eaux profondes

ميناء باملياه العميقة

Tiefwasserhafen

1280 deep-sea

haute mer

أعايل البحار

Tiefsee

1281 deflection

déflexion

طَافعان

Ablenkung

1282 deflection

déflexion

انعطَاف، احنراف

Ablenkung
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1283 deflection radius; 
minimum railway 
curve radius

radius de déviation, -d'aiguillage

دائرة نصف قطرها احنراف. احلد األدىن للسكك احلديدية منحىن
نصف قطرها

شعاع االحنراف

Ablenkungsradius, Weichen-

1284 defroster

dégivrage

جهاز إذابة الصقيع

Enteisungsanlage

1285 degraded operation

situation dégradée

اإلحنراف عن العملية املخططة، عشوائيا خيلق اكرب أو اقل من متطلبات
متوسط الوقت.

عملية متدهورة

Gestörter Betrieb

1286 degree of 
compaction

degré de compactage

على العكس من احملركات ذات القبة حيث مساحة اليانات على
الضاغط 10-1 نسبة صوتية يتم يف الضواغط ذكر نسبة الضغط.

درجة الضغط

Verdichtungsgrad

1287 deicer vehicle

véhicule de dégivrage; déverglaceuse

عربة إزاحة اجلليد

Enteisungsfahrzeug

1288 delamination

délaminage

فَصلٌ إىل طَبقَات

Delamination; Ablösung

1289 delay system

système d'attente

نظام التأجيل

Wartesystem

1290 delay upon arrival

arrivée tardif

وصول متأخر

Ankunftsverspätung

1291 delay, late arrival

retard

تأخر

Verspätung

1292 delivered ex quay

rendu à quai

مسلَّم بالرصيف

"geliefert ab Kai"

1293 delivery

livraison

تسليم

Lieferung

1294 delivery and pick-up

livraison et ramassage

تسليم وجتميع (البضائع)

Anlieferung und Abholung

1295 delivery carrier

transporteur livreur

موزع (بضائع)

beauftragtes Transportunternehmen

1296 delivery concepts

concept de livraison

اهلدف من مفاهيم التسليم هو حتديد تدفق املواد من موقع املورد إىل
مكان املستهلك (أو ختزين أو عازلة قرب خريطة املستهلك)

مفاهيم التسليم

Anlieferkonzepte

1297 delivery flight

vol de livraison

رحلة تسليم (بضائع)

Überführungsflug

1298 delivery lot

lot de livraison

حزمة للتسليم

Lieferlos

1299 delivery of cargo

livraison de la cargaison

تسليم احلمولة

Frachtlieferung

1300 delivery of cars

livraison des wagons

تسليم العربات

PKW-Auslieferung

1301 delivery of ship

livraison du navire

تسليم السفينة

Schiffsauslieferung

1302 delivery round

tournée de livraison

جولة التسليم

Auslieferungsrunde
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1303 delivery time

délai de livraison

أَجلُ التسليم

Lieferzeit

1304 delivery truck dock

quai de réception des colis

رصيف تسلُّم الرزم

Lieferwagendock

1305 delivery wagon

voiture de livraison

عربة تسليم البضائع

Lieferwagen

1306 delta wing airplane

avion à voilure en delta

طائرة ذات أجنحة على شكل دلتا

Deltaflugzeug

1307 deluxe cabin

cabine de luxe

مقصورة فاخرة

Luxuskabine

1308 deluxe class

catégorie luxe

درجة فاخرة

Luxusklasse

1309 demand (transport)

demande (transport)

داللة على  احتياجات النقل، حىت إو إن متت تلبيتها كليا أو جزئيا أو
عادما. مماثلة لتموين النقل، يتم التعبري عن ذلك من حيث عدد

السكان  واحلجم، أو طن لكل وحدة من الزمان واملكان.

الطلب على النقل

Nachfrage

1310 demand bus

autobus à la demande; autobus au cadran

حافلة حتت الطلب

auf Nachfrage eingesetzter Bus

1311 demand component

élément de demande

عنصر الطلب

Nachfrageelement

1312 demand responsive

repondant à la demande

تبين خدمة املسار غري التابث باستخدام عربات أو حافالت خالل
صعود و نزول الركاب  يف أوقات مرتبة مسبقا  و يف أي مكان ضمن

″Dial a ride″ منطقة خدمة النظام. وتسمى أيضا خبدمة 

استجابة إىل الطلب

nachfrageangepasst

1313 demand stop

arrêt facultatif

وقف الطلب

Bedarfshalt

1314 demand-orientated 
regular transport

transport régulier sur les lignes guidé par la 
demande

اخلدمة النظامية, يتم فيها الرحالت املعلن عنها عند وجود طلب
كاف.

نقل منتظم حسب الطلب

Bedarfslinienverkehr

1315 demand-orientated 
transport

libre service

منوذج التشغيل يكون فيه الربجمة األولية مقتصرة على االستخدام
املكاين والزماين

نقل حسب الطلب

Bedarfsbetrieb

1316 demand-responsive 
public transport

transports à la demande

تقدمي خدمات وسائل النقل العامة من أجل تلبية االحتياجات  اخلاصة
بالركاب (املنشأ و الوجهة، وقت من اليوم)، مع تبين نظام البعث

املركزي عادة.

نقل عام حسب الطلب

bedarfsoptimierter öffentlicher Verkehr

1317 demand-responsive 
system

autobus à la demande

نظام استجابة الطلب

bedarfsgerechtes System
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1318 demand-responsive 
transport

transport guidé par la demande

طلب النقل املتحكم به يتبع جدول زمين صارم و/أو منحىن, ولكن
الركاب يفعلون طلبه. هذه االنتقاالت اقتصادية ألا تتم يف حال
وجود رغبة فعلية للقيادة. حىت ميكن جتنب الرحالت اخلالية. النقل

بطلب متاح ىف أشكال خمتلفة وحتت أمساء كثرية.

نقل حسب الطلب

Bedarfsgesteuerte Verkehre

1319 demise charter-
party

charte-partie de longue durée

إجيار سفينة ألمد طويل

Pachtvertragspartner

1320 demurrage

surestaires

غرامة تأخري الشحن

Liegegebühr

1321 demurrage costs

frais d'immobilisation

غرامة تأخري عن مدة شحن أو تفريغ البضاعة تتعدى املدة املنصوص
عليها يف عقد املشارطة

تعويض عن الرسوم اإلضافية

Liegegeld

1322 denied boarding

refus d'embarquement

منع ركوب

Nichtbeförderung

1323 dense bitumen 
macadam

enrobé dense au bitume

مزيج مزخرف مع نفاذية منخفضة وقار ذو نسبة اختراق مناسب

تربة مستقرة باحلمر

dichte Asphaltdeckschicht

1324 dense tarmacadam

enrobé dense au goudron

إسفلت حيث املكونات واحلشو مشكلة للحصول على خليط
مزخرف ذو نفاذية منخفضة، عند النشر والضغط

تربة مستقرة بالزفت

dichtes Teermakadam

1325 density

densité

نسبة الكثافة األكرب هليئة إىل املياه يف 4 درجات مئوية

كثافة

Dichte

1326 density of cargo

encombrement de la marchandise

حجم البضاعة

Dichte der Ladung

1327 depalletization

dépalettisation

عدم اإللواح

Depalettieren

1328 departing aircraft

aéronef en partance

طيارة مغادرة

abfliegende Flugzeuge

1329 departing baggage

bagages-départ

أمتعة مغادرة

abgehende Gepäckstücke

1330 departure

départ

مغادرة

Abfahrt

1331 departure

départ

مغادرة

Abfahrt

1332 departure 
aerodrome

aérodrome de départ

مطار املغادرة

Startflugplatz

1333 departure area entry

zone départs

منطقة املغادرة

Eingang Abflugbereich

1334 departure board

panneau de départ

لوحة املغادرة

Abfahrtstafel, Abflugtafel

1335 departure board,  
train-departure 
indicator

panneau  des horaires de départ

لوحة املغادرة

Abfahrtstafel
1336 departure concourse

hall des départs

و املغادرة

Abfahrtshalle
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1337 departure date

date de départ

تاريخ املغادرة

Abreisedatum

1338 departure delay

départ tardif

تأخري مغادرة

Abfahrtsverspätung

1339 departure fees

droits au départ

رسوم املغادرة

Gebühren oder Entgelte bei Abflug

1340 departure gate

porte départ

بوابة املغادرة

Abfluggate

1341 departure lounge

salle de départ

قاعة املغادرة

Wartehalle

1342 departure platform, 
out-track platform

plate-forme de départ

منصة املغادرة

Abfahrtsbahnsteig

1343 departure process

processus de départ

عملية مغادرة

Abgangsprozeß

1344 departure repeat 
lock; departure 
repeat locking

barrage de sortie

األجهزة، اليت متنع بعد إقالع القطار أيضاً يف حالة عدم عمل إغالق
خلط السكة احلديدية اإلطالق املتكرر إلشارات اإلقالع من نفس خلط

املوجهة للراكبني. يقوم إغالق اإلقالع باستبدال تكرار إغالق
اخلطوط بأجهزة حديثة إلغالق اخلطوط.

حاجز املغادرة

Ausfahrsperre

1345 departure runway

piste de départ

مدرج املغادرة

Startbahn

1346 departure schedule

horaires de départ

جدول مغادرة

Abfahrtsfahrplan

1347 departure screen

tableau des départs

لوحة (معلومات) املغادرة

Abfahrtstafel, Abflugtafel

1348 departure sidings

voies de départ

طرق املغادرة

Ausfahrgruppe

1349 departure signal

signal de départ

إشارة املغادرة

Abfahrauftragssignal

1350 departure station

gare de départ

حمطة املغادرة

Abgangsbahnhof

1351 departure time

heure de départ

وقْت املغادرة

Abfahrtszeit

1352 departure time,  
time of departure

heure de départ

وقت مغادرة

Abfahrtszeit

1353 departure track

voie de sortie

خط السكة احلديد الرئيسي (سواء كان خط السكة احلديد اخلاص
باحملطة أو رصيف اخلط ااور للمحطة) والذي تقوم القطارات باملرور

عليه.

سكَّة املغادرة

Ausfahrgleis

1354 departure traffic

trafic départ

حركة املغادرة

Abreiseverkehr

1355 dependent signal 
box

poste d'aiguillage avec gardien

لوحة التحكم املرتبطة بالقئد، واليت يقوم فيها بإطالق إشارات التشغيل
عرب تكتل احملطة الرئيسية.

حمطة حتويل مع حارس

Wärterstellwerk
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1356 depot

dépôt, stationnement

األماكن اليت يتم فيها توقيف القطارات يف الوقت اليت ال تعمل فيه،
وجتهيزيها للعمل للمرة القادمة.

مستودع

Depot, Abstellanlage

1357 depot

dépôt

مستودع

Depot

1358 depressed-centred 
flat car

wagon plat surbaissé

عربة مسطحة منخفضة

Flachwagen, Plattformwagen mit vertieftem 
Mittelteil

1359 derail marker sign

voyant-repère dérailleur

إشارة مرئية حملول اخلط

Warnschild "Entgleisung"

1360 derailing point

aiguilles de protection

الليونة املوجودة على موضع الصد لتقدمي محاية األجنحة حلارة السري.

نقطة خروج عن السكة

Schutzweiche

1361 derailment

déraillement

خروج عن املسار

Entgleisung

1362 deregulation

dérèglementation

تتمثل يف التحول إىل مناخ اقتصادي تنافسي من خالل إعادة توجيه و
/ أو قمع اآلليات التنظيمية. ، ومع ذلك، ال تشري إزالة القيود

بالضرورة إىل إكمال غياب تدابري التنظيم اخلاصة  بالسوق احلرة
ولكن إىل تعزيز تلك التدابري احملفزة للمنافسة كالقضاء على

االحتكارات مثال)

إزالة القيود

Deregulierung

1363 derrick mast

mât à portique; mât de charge

صاري ذراع رافع الشحنة

صاري رافعة

Derrickmast

1364 DERV (Diesel 
engine road vehicle)

véhicule à moteur  diesel (gas-oil)

مركَبةٌ مبحرك ديزل

Dieselmotorstraßenwagen

1365 description of 
accident

description du sinistre

وصف احلادثة

Beschreibung des Unfallgeschehens

1366 description of goods

description des marchandises

وصف البضائع

Warenbeschreibung

1367 design life

durée de vie de calcul

فترة اليت من املتوقع أن يكون من الضروري تعزيز اهليكل بعدها

عمر التصميم

Lebensdauer

1368 designated airspace

espace aérien désigné

جمال جوي معني

gesonderter Luftraum

1369 designated airway

voie aérienne désignée

خط جوي معني

bestimmter Luftweg

1370 designated 
alternate airport

aéroport  désigné de dégagement

مطار بديل معني

Alternativflughafen

1371 designated carrier

transporteur désigné

ناقل معني

bestimmte Spedition, Fluglinie

1372 designated civil 
airway

route aérienne civile

خط جوي مدين معني

bestimmte Zivilluftwege

1373 designed speed

vitesse de réfèrence

املسار املخطط يضمن سرعة آمنة للمركبات.

سرعة مرجعية

Ausbaugeschwindigkeit

1374 despatch boat

aviso

قارِب توصيل

Verladeboot
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1375 despatch note

bulletin d'expédition

مذَكِّرة شحن

Versandanzeige, Beipackzettel

1376 destination

lieu de destination

وِجهة

Bestimmungsort

1377 destination coach

voiture directe

عربة التوجيه

Kurswagen

1378 destination dwell

temps d'arrêt à la destination

سكون الوجهة

Verweilzeit am Zielort

1379 destination indicator

signal de direction

إشارة اجتاه

Richtungssignal

1380 destination ramp

terminal de destination

حمطة السكة احلديدية املتوجهة إليها الوحدة حيث ميكن نقلها عن
طريق شاحنة خاصة بالتسليم.

منحذر الوجهة

Zielrampe

1381 destination terminal 
area

région terminale de destination

منطقة اية  الرحلة

Ankunftsbereich

1382 destination-based 
automatic route 
setting

contrôle de train basé sur la destination

ال ميكن اعتبار تنفيذ وإعداد الطريق، نقاط اإلعاقة املنصوص عليها يف
خارطة الطريق.

حتديد مسار على أساس الوجهة

fahrtzielbasierte Zuglenkung

1383 detention

taxe de chargement

رسوم قائمة على املقطورات / احلاويات احملتفظة من طرف املرسل /
املرسل إليه دف التحميل أو التفريغ، ترسيخ االجتاهات أو ألي

غرض آخر.

توقيف

Ladegebühr

1384 deterioration

dégradation

عملية التآكل اليت مبوجبها القدرة الوظيفية واهليكلية للرصيف تنخفض
نتيجة حلركة املرور واملناخ واآلثار البيئية

تسيع

Verschlechterung

1385 determination of 
net requirement

évaluation des besoins nets

حتديد صايف املتطلبات

Nettobedarfsermittlung

1386 detour

déviation

حتويلة

Umweg

1387 deviation route; 
deviation

déviation de ligne

شكل التشغيل، يعتمد على طلب الرحلة لواحد أو أكثر من
التحويالت املقبولة املقررة.

احنراف املسار

Linienabweichung

1388 device under test 
(DUT)

candidat

جهاز حتت االختبار

Prüfling

1389 dial-a-ride 
(groups); flexible 
transport services

taxi collectif à la demande

نقل مجاعي بالطلب

Anruf-Sammel-Taxi (AST)
1390 dial-a-ride; flexible 

transport services

taxi à la demande

خطوط طلب التاكسي تندرج حتت مصطلح نقل التاكسي، واليت
نفذت يف املناطق اهلامشية أو يف غري ساعات الذروة بالسيارة أو احلافلة
الصغرية. ضروري آن يسجل الراكب مبكرا حبيث تتم القيادة. العرض

متاح بأشكال خمتلفة. وميكن تتبع منحىن صلب الكالسيكية مع
حمطات حمددة، الركاب

خدمات نقل مرنة

Anruf-Linien-Taxi (ALT)

1391 diamond crossing; 
scissors

intersection

تفادي قطارين يسريان باجتاهني متعاكسني على رصيف خط واحد.

تقاطع طرق

Kreuzung, Kreuzen
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1392 diamond 
interchange

diffuseur en losange

موزع ماسي

Parallelrampen

1393 diamond 
interchange

diffuseur en losange

موزع جنمي

Parallelrampen

1394 diamond pantograph

pantographe

لَاقط تيار ماسي

Scherenstromabnehmer

1395 diaphragm wall

paroi moulée

جدار بين بصب اخلرسانة داخل خندق عميق اجلانبني والذي يقام
جانباه يف مكان من الطني الصلصال متغرية االنسيابية

جدار تخطيطي

Schlitzwand

1396 die cast metal

métal coulé

معدن مصبوب بالضغط

Gußmetall

1397 die cast metal truck

bogie coulé

شاحنة املعدن املضغوط

Gußdrehgestell

1398 diesel locomotive

locomotive diesel

قاطرة حتتوي على محرك ديزل كوحدة دفع رئيسية بغض النظر عن
نوع ناقل الطاقة وتستمد ما حتتاج إليه من الطاقة من خط فوقي أو

قضيب خمصص إلمداد الطاقة.

قاطرة ديزل

Diesellok

1399 diesel or gas 
locomotive

moteur à combustion interne

قاطرة الديزل أو الغاز

Verbrennungslokomotive

1400 diesel or gas railcar

automotrice à combustion

الديزل أو الغاز عربة القطَار

Verbrennungstriebwagen

1401 Diesel railcar

automotrice diesel

عربة الِسكَّة سيطَار بالديزل

Dieseltriebwagen

1402 diesel-electric 
locomotive

locomotive diesel-électrique

قاطرة ديزلكهربية

dieselelektrische Lokomotive

1403 diffusion bonding

soudage par diffusion

وتستخدم هذه التقنية لالنضمام عناصر عدم االنصهار، ارتفاع يف
درجة احلرارة النيكل مقاومة واملواد القائمة على الكوبالت. يف هذه

التقنية االنضمام جديدة يتم تطبيقها ألول مرة على األسطح أن ينضم،
رقيقة "سبيكة حلام"، الذي يذوب خالل الربط واملعاجلة احلرارية

عملية ال

ارتباط باالنتشار

Diffusionsverbinden

1404 diffusion factor

facteur de diffusion

عامل االنتشار هو مقياس لتحمل ناقل التيار.

عامل االنتشار

Diffusionsfaktor

1405 digital factory

usine numérique

مصنع رقمي

digitale Fabrik

1406 dining car

voiture-restaurant

عربة مطعم

Speisewagen

1407 dining car

wagon-restaurant

عربة الطعام

Speisewagen

1408 dip-coating

couches de limon

لدرجة تصل إىل C 600 مرونة دائمة العضوية، طبقات الطالء ملزمة
تعمل على منع التآكل ومحاية األكسدة. تتكون الطالء السائل من
الكروم ومركبات الفسفور، والذي يضاف e.g .. األلومنيوم أو
أكسيد الزنك مسحوق باعتبارها الصباغ. ويتم تطبيق الطالء يف

طبقتني عن طريق الرش. كل

طالء بالتغطيس/ الغمس

Schlickerbeschichtungen

1409 dipped headlights

feux de croisement

عالٍ خمفَّض نور

Abblendlicht
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1410 direct award

attribution directe

اجلائزة املباشرة منح عقد للنقل إىل متعهد نقل دون عملية تنافسية، إما
داخلي حملى أو يف حدود معينة.

جائزة مباشرة

Direktvergabe

1411 direct bill of lading

connaissement sans transbordement

سند شحن مباشر

Direktfrachtbrief

1412 direct current

courant continu

تيار كهربائي يتدفق دائما يف نفس االتجاه كما يستخدم أيضا لتزويد
الطاقة للسكك احلديدية الكهربية اليت تعمل عن طريق شبكات طاقة

إقليمية حمدودة

تيار مباشر

Gleichstrom

1413 direct flank 
protection 
(provided by an 
adjacent element)

protection flanc directe (fourni par un élément 
adjacent)

محاية األجنحة ااورة واملؤثرة على عناصر محاية طريق السري

محاية مباشرة للجانب

Nahschutz

1414 direct flight

vol direct

رحلة جوية مباشرة

Direktflug

1415 direction lever 
operation (on single 
line)

fonctionnement directionnel

ترتيب أرصفة السكك احلديد من خالل املراقبة املوازية للعديد من
اخلطوط ثنائة األرصفة، واليت يتم فيها ترتيب األرصفة املتجاورة ذات

نفس االجتاه.

حتديد اجتاهي

Richtungsbetrieb

1416 directional operation

fonctionnement en direction d'une voie

خمطط املسارات املزدوجة يف احملطات أو يف املسارات املتعددة على
القسم اخلايل يف املسارات اليت تتحرك يف نفس االجتاه جبوار بعضهما

البعض.

تشغيل اجتاهي

Richtungsbetrieb

1417 directional 
solidification

solidification dirigée

إجتاهي تتميز ريش التوربينات املتجمدة من قبل هيكل احلبوب املنحى.
ترتيب بلورات عمودية، مت حتسني مقاومة احلرارة بشكل ملحوظ يف
االجتاه الطويل شفرة. املعاكس شفرات يلقي تقليديا تكون له احلياة

متعددة مع نفس الضغط امليكانيكي واحلراري.

تصلب اجتاهي

gerichtete Erstarrung

1418 directionally 
solidified materials

matériaux solidifiés dirigés

عزز إجتاهي املواد هي املواد اليت مل يتم أحادية وال الكريستاالت. مل
يكن لديك الكريستال شعرية موحدة، ولكن احلبوب وبعد عملية

التصلب تقريبا نفس حجم وتسري يف نفس االجتاه. وبالتايل فإن املواد
هي يف الواقع أكثر مقاومة من يف املواد الكريستاالت، ولكن أقل

موثوقية م

مواد مصلبة اجتاهية

Gerichtet erstarrte Werkstoffe

1419 directly connected 
industrial branch 
line/branch railway

raccordement principale direct

يبدأ مسار االتصال إىل شبكة نقل السكك احلديدية.

ربط رئيسي مباشر

Hauptanschlussbahn

1420 dirty bill of lading

connaissement avec réserves; connaissement 
clausé

سند شحن مشروط

unreines Konnossement
1421 discharge expenses

frais de déchargement

مصاريف التفريغ

Entladungskosten
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1422 discharging berth of 
vessel

poste de déchargement d'un navire

احلَيز أو املكان املخصص لسفينة لتفريغ محولتها

رصيف تفريغ السفينة

Entladung am Liegeplatz des Schiffes

1423 discontinuous 
conveyor

convoyeur discontinu

هي ناقالت ميكن من خالهلا حتريك حزام النقل يف عدة عمليات
تشغيل منفردة، حيث يتم الشحن أو التفريغ أثناء حالة سكون حزام

النقل؟

ناقل غري مستمر

Unstetigförderer

1424 disk plate

lame de disque

لوحة القرص

Scheibenblatt

1425 dispatching centre

centrale d'ordonnancement

موقع التشغيل، والذي مت فيه فقط التصرف يف نطاق شبكة السكك
احلديدية.

مركز جدولة

Dispositionszentrale

1426 dispatching, 
sending station

gare expéditrice

حمطة شحن

Versandbahnhof

1427 dispersing agent

agent dispersant

منتج كيميائي يستخدم يف "كسر" الترابط بني اجلزيئات يف املواد
لتعزيز التشتت يف وسيلة أخرى

عاقد ماهي

Dispergiermittel

1428 dispersion coatings

couches en dispersion

(الكوبالت، وأكسيد الكروم) اجلسيمات الصلبة الصغرية (مشتتة) هي
مكونات حملول امللح املعدنية وتفرقهم تكنولوجيا معاجلة خاصة ودجمها
يف طبقة معدنية الناجتة عن ذلك. خصائص طبقة معدنية أودعت ميكن

تعديل انتقائي عن طريق دمج اجلسيمات.

طالءات مشتتة

Dispersionsschichten

1429 displacement light

poids net d'un véhicule

ضوء االزاحة

Nettogewicht eines Fahrzeuges

1430 disruption in 
operation

perturbation de la production

اضطراب العملية

Betriebsstörung

1431 dissipative structure

structure dissipative

هيكل قادر على تبديد الطاقة عن طريق سلوك الدكتايل و/أو عن
طريق آليات أخرى

بِنية تبديدية

dissipative Struktur

1432 distance between 
trains

durée du cycle des trains

مسافة بني القطارات

Zugabstand

1433 distant signal 
repeater

répétiteur du pré-signal

اإلشارة اليت تكرر معلومات اإلشارة املسبقة يف مسافة اإلشارة املسبقة،
وذلك يف حمدودية الرؤية لإلشارة الرئيسية.

مكَرر اإلشارة القَبلية

Vorsignalwiederholer

1434 distributed 
automation

automatisation distribuée

يف حالة العمل بطريقة التوزيع األوتوماتيكي فإنه يتم توزيع مهمات
التحكم على املكونات املختلفة من أنظمة تدفق اخلامات

أداء أيل موزع

verteilte Automatisierung

1435 distribution centre 
(freight)

centre de distribution (fret)

منشأة أو جمموعة من املرافق اليت تؤدي توطيد والتخزين والتعبئة
والتغليف والتحلل وغريها من املهام املرتبطة مبناولة الشحن. يعد

الغرض الرئيسي منها تقدمي خدمات ذات قيمة مضافة للشحن حيث
تعترب عنصر أساسي يف توزيع البضائع. غالبا ما تكون البلدان النامية

بالقرب من ط

مركز التوزيع (الشحن)

Güterverteilzentrum
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1436 distribution logistics 
(1)

logistique de distribution

هو مصطلح يرتبط يف الغالب مبفامهيم مثل اخلدمات اللوجيستية إضافة
إىل لوجيستية توزيع السلع، حيث ان لوجيستية التوزيع هي وظيفة
النقل بني البضائع الناجتة عن عمليات التصنيع املدعمة بالربجميات

والتقنية ومدى احتياجات املستهلك.

إمدادات التوزيع (1)

Distributionslogistik

1437 distribution logistics 
(2)

logistique de vente

هو عملية تكوين والتحكم والسيطرة على كل اإلجراءات الالزمة
لنقل السلع من إحدى الشركات إىل عمالئها، ويشكل حلقة الوصل

بني اإلنتاج والعمالء احملتملني

إمدادات التوزيع (2)

Absatzlogistik

1438 distributor panel

plaque de distribution électrique

لوحة املوزع

Verteilerplatte elektrisch

1439 ditch

fossé

خندق على جانب الطريق، يف امليدان أو يف السفح أو السدود جلمع
وتوجيه املياه السطحية

ريفح

Straßengraben

1440 ditch

fossé

حفري، حفرة

Graben

1441 diverging traffic 
streams

courant divergent

طريق يوجد بصفة عامة خارج جمموعة عمرانية ويتصل من طرفيه
بطريق يقطع هذه اموعة

مرور مساعد

divergierende Verkehrsströme

1442 diversion

déviation

مسار يسمح بتجنب جزء من املسار الرئيسي ممنوع بصفة مؤقتة (
أشغال مثال)

احنراف

Umleitung

1443 diversion

déviation

مسار يسمح بتجنب جزء من املسار الرئيسي ممنوع بصفة مؤقتة (
أشغال مثال)

احنراف

Umleitung

1444 diversion, re-routing

déviation

حتويل املسار

Umleitung

1445 diverter

excluseur

من أجل تفريغ البضائع املنقولة من مسافة ألخري مع احلفاظ علي
إجتاه النقل فإنه من املمكن النقل عن طريق نظام سري التفريغ.

مقاومة حتويل

Ausschleuser

1446 division

répartition des recettes

مبلغ اإليرادات املوزعة على كل ناقل السكك احلديدية يف مسار
معني، حيث يتم تنظيم فاتورة الزبون/ العميل على أساس ضرييب.

تقسيم

Einnahmenverteilung

1447 DNC machine

machine DNC

ألة ضبط عددي مباشر

DNC-Maschine

1448 dock

bassin

حوض تدخل فيه السفينة

حوض، حوض سفن

Dock

1449 dock entrance

entrée du bassin

مدخل  احلوض

Eingangsbereich am Dock

1450 dock gate

porte du bassin

بوابة احلوض

Tor am Dock

1451 dock leveller

quai ajustable

مستعدل رصيف

Überladebrücke
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1452 dock line

voie portuaire

خط مينائي

Festmacherleine

1453 dock siding

voie des quais

جمانبة األرصفة

Rangiergleis am Dock

1454 dock station

gare maritime

حمطة حبرية

Bahnhof am Dock

1455 dock trials

essais à quai

اختبارات جترى على آلة دفع السفينة ومعدات التوجيه والروافع وهي
متراكبة على جانب احلوض أو الرصيف

اختبارات باحلوض

Testlauf im Dock

1456 dock worker

débardeur; docker

عامل بامليناء

Hafenarbeiter

1457 docking bridge

passerelle de manoeuvre

ممشى صغري مستعرض عند مؤخرة السفينة يتيح رؤية واضحة للضابط
املكلف بإدخال السفينة إىل احلوض أو ربطها على الرصيف

ممشى التحويض

Dockbrücke

1458 dockyard

chantier naval

حوض بناء وإصالح السفينة وترسانتها

ورش حبري، مسفَن

Werft

1459 document of title

titre de propriété

رسم امللكية

Dispositionsdokument

1460 dome

dôme

قُبة

Dom

1461 dome

dôme

القبة ديها إلنشاء كائن يف حميط فوهة الوقود املنطقة من االضطراب
عالية حيث يتم تذرية الوقود eingepritzte وخمتلطة مع اهلواء

بشكل مكثف.

قبة

Dom

1462 domestic traffic

transport intérieur

نقْل داخلي

Inlandsverkehr

1463 door-to-door

porte-à-porte

حركة احلمولة بدءا من الباب األمامي للعمالء (رصيف ) مرورا
بالباب األمامي للموصل إليه

من باب إىل باب

Tür-zu-Tür Transport

1464 door-to-door 
delivery

livraison porte à porte

يتم التسليم مباشرة بالبيت أو احملل

تسليم مباشر

Haus-zu-Haus-Lieferung

1465 door-to-ramp

porte-à-rampe

حركة احلمولة بدءا من الباب األمامي للعمالء (رصيف ) مرورا
بوجهة املنحذر متعدد الوسائط األقرب إىل املوصل إليه.

من باب إىل منحذر

Tür-zu-Laderampe Transport

1466 double belt conveyor

convoyeur à courroie double

يتكون حزام النقل املزدوج أساساً من سري ناقل عادي يتم حتميله علي
أماكن النقل السفلية، ويغطي حزام ثنائي داثري املواد املراد نقلها قبل
اإلنتقال إيل املسافة املنحدرة حيت يتم منع السقوط جانباً أو اإلنزالق

خلفاً، وهلذا يتم ضغط كال احلزامني جانباً من خالل أزواج

حزام ناقل مزدوج

Doppelgurtförderer

1467 double cross-over

doubles bretelles

أشرطة مزدوجة

doppelte Gleisverbindung
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1468 double cycle

cycle double (logistique)

هي عملية تشغيل مزودجة يتم فيها ممارسة كال من الشحن والتفريغ
كل على حدة، حيث يستبدل املورد البضاعة املشحونة بسلع أخرى

يتم ختزينها يف املخزن.

دورة مزدوجة

Doppelspiel

1469 double deck 
container

conteneur à double plancher

حاوية مزدوجة األرضية

Doppelstockcontainer

1470 double door

double porte

باب مزدوج

Doppeltür

1471 double hull

coque double

هيكل سفينة مزدوج، بدن مزدوج

Doppelhülle

1472 double rail

birail

سكة مزدوجة

Doppelschiene

1473 double stake wagon

wagon à double rancher

عربة مزدوجة الركاز

Doppelrungenwagen

1474 double surface 
dressing

enduit bicouche

رصف سطحي مزدوج

Doppelte Oberflächenbehandlung

1475 double surface 
dressing

enduit bicouche

ةشالْفَر يائلَاٌء ثُنط

Doppelte Oberflächenbehandlung

1476 double track

à double voie

مسار مزدوج

Doppelspur

1477 double traction

double traction

جر مزدوج

Doppeltraktion

1478 double-decker

autobus à impériale

حافلة من طابقني تتسع ل100-180 فرد، واملقاعد يف السطح
العلوية.

حافلة ذات طابقني

Doppelstockbus

1479 double-decker bus

autobus à impériale

حافلة بطابقني

Doppeldeckerbus

1480 double-decker coach

wagon à deux étages

عربة ذات طابقني

Doppelstockwagen

1481 double-ended 
marshalling yard

gare de triage recto-verso

يف نقطة ساحة احملطة، يف حالة قطارين متعاكسني من نفس نقطة
اإلنطالق، يتم تنفيذ أنظمة التحويل يف إطار نقاط اإلنطالق ونقاط

الوصول.

حمطة فَرز من اجلهتني

zweiseitiger Rangierbahnhof

1482 double-slip switch

double traversée-jonction

ليونة التقاطعات الناجتة على اجلانبني نتيجة التواصل بني األرصفة
املتقاطعة.

تقاطع مزدوج العبور

doppelte Kreuzungsweiche

1483 double-stack

double niveau de chargement de conteneurs

حركة احلاويات على عربات السكك احلديدية املفصلية واليت متكن
حاوية واحدة من أن تكون مكدسة يف وحاوية أخرى لتحسني نوعية

الركوب واستخدام السيارة.

مراحل ثنائية حلملية شحن احلاوية

gestapelte Container auf speziellem Wagon

1484 double-track line

double voie

مسار مزدوج

zweigleisige Strecke

1485 doubly gap-graded 
curve

courbe à double discontinuité

منحىن مزدوج االنقطاع

doppelt gesiebte Körnung
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1486 downcomer

puisard d'écoulement

الختبار املياه السطحية

ماسورة نازِلَة

Ablaufschacht

1487 downpipe, gutter 
pipe

tuyeau de chute libre

ناقل متواصل تقع لديه البضائع املنقولة إيل أسفل يف أنبوبة مغلقة
بشكل رأسي أو منحدر.

ماسورة نازلة، أنبوب تصريف املياه

Fallrohr

1488 Dowty Retarder

ralentisseur Dowty

يسمى داويت على اسم صانعه وهو كابح صغري احلجم

مؤخر دويت

Dowty Retarder

1489 draft

changement (mode de paiement)

عملية مجع األموال إلكترونيا احلساب البنكي اخلاص بشركة التسويق
متعددة الوسائط من قبل REZ-1 عن طريق العملية اليت ينهجها

مكتب املقاصة.

تغيري منط الدفع

Wechsel (Zahlungsart)

1490 draft; draught

tirant d'eau

مسحوب املاء، غاطس (السفينة)

Tiefgang

1491 drag

forte rampe

ادمنحدر ح

Steilrampe

1492 drag bar

barre d'attelage

قضيب جر

Motorradlenker

1493 drag chain conveyor 
(1)

convoyeur à chaine porte-cables

ناقل سلسلة مع سالسل كدعامة سحب واليت حترك البضائع املنقولة
أفقياً أو بإحندار بسيط من خالل أجهزة جذب، وقد تكون السلسلة
حتت األرض أو فوق األرض أو علي مستوي أعلي، ويتم نقل البضائع

عن طريق اإلنزالق أو الدحرجة.

ناقل سلسلة السحب (1)

Schleppkettenförderer

1494 drag chain conveyor 
(2)

convoyeur à chaîne glisser

تتكون نواقل سالسل السحب من سالسل ذات احلبل الواحد أو
احلبال املتعددة اليت ال اية هلا واملتصلة بأدوات االحتجاز الزنربكية،
فهي تدور يف جمري مفتوح وتدفع املواد السائبة علي سطح إنزالق

أمامها.

ناقل سلسلة السحب (2)

Stegkettenförderer

1495 dragline excavator

pelle à câbles

حفارة هيدروليكية يقودها ونش احملرك اهليدروليكي مع كابل من
الصلب ميكن أن تكون جمهزة باألدوات التالية: القابض، رافعة السنانري

اخل
 

حفَّارة كابل

Seilbagger

1496 drain system

système d'infiltrage

نظام هيكلي جلمع وتوجيه املياه من األرض أو البنية الفوقية

نظام تصريف

Sickeranlage

1497 drain trench

tranchée drainante

حفر مع جدران نفاذة الستقبال وتصريف املياه اجلوفية

خندق تصريف

Sickergraben

1498 drainage

évacuation des eaux

جمموع الترتيبات اهلادفة إىل التمكني من تفريغ املياه الباطنية أو مياه
السـيل خارج حمرم القارعة

تفريغ الْمياه، صرف املياه

Entwässerung
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1499 drainage channel

caniveau

حوالةتيار (سحب غازات) مسودة، شربة،جرعة

مفَاض

Entwässerungsrinne

1500 draught aft

tirant d'eau arrière

غاطس املؤخرة

Tiefgang achtern

1501 draught forward

tirant d'eau avant

غاطس املقدمة

Tiefgang am Bug

1502 draught line

ligne du tirant d'eau

خط الغاطس

Tiefgangslinie

1503 drawbar

barre d'attelage

قضيب

Deichsel

1504 drawbar pull

force de tractage

قوة اجلر

Zugkraft

1505 drawbar tractor

porteur remorqueur

عربة قاطرة

Zugmaschine

1506 drawbridge

pont-levis

جسر متحرك حيث السطح يتوقف حنو احملور األفقي العرضي على
جانب واحد من االنفتاح

جِسر متحرك

Zugbrücke

1507 drayman

camionneur qui fournit des containeurs au port

سائق شاحنة يقوم بتوفري احلاويات
للموانئ

Spedition wörtlich: Kutscher
1508 dredging depth 

indicator

indicateur de profondeur de dragage

مؤشر عمق احلفر

Anzeige der Baggertiefe

1509 dredging fleet

flotte de drague

أسطول جرافات

Baggerflotte

1510 drive axle

essieu moteur

حمور احملرك

Antriebsachse

1511 drive controller

unités individuelles de commande

مراقب القيادة

AntriebsSteuergerät

1512 drive equipment

moyen d'entraînement

معدات القيادة

Antriebseinrichtung

1513 drive shaft

arbre de transmission

عمود القيادة

Getriebewelle

1514 drive torque

couple d'entraînement

عزم القيادة

Antriebsmoment

1515 drive torque 
distribution

répartition du couple

توزيع عزم القيادة

Antriebsmomentenverteilung

1516 drive-in rack

rayonnage drive-in

 هو نوع من األرفف ميكن وضع السلع فيه على عدة مستوى ومن
خمتلف الوحدات جبانب بعض، حيث يتم ختزين وحدات التخزين يف

عمق الرف موضوعني خلف بعضهم البعض.

محلة يف الرف

Einfahrregal

1517 drive-in rack storage

stock à rayonnage drive-in

 هو رف يكون فيه املسافة بني األعمدة كبريا حدا لدرجة إمكانية
دخول رافعة بني األعمدة يف الرف، إال ان التعامل مع هذا النوع من

األرفف ال يكون إال من الناحية األمامية.

ختزين على أساس محلة يف الرف

Einfahrregallager
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1518 driven wheel

roue motrice

عجلَة مدارة

Antriebsrad

1519 driven wheel set

ensemble de roues motrices

جمموعة العجلَة املُدارة

Triebradsatz

1520 driver

mécanicien (conducteur du train)

سائق آليات (وخباصة القطار)

Fahrer

1521 driver assist

assistance d'un chauffeur à la charge et la 
décharge

عندما يكون على سائق العربة االسهام يف عملية حتميل / تفريغ حاوية
أو مقطورة.

مساعدة سائق

Fahrzeugführer unterstützt bei Be-/Entladung

1522 driver axle part

partie de l'axe d'entraînement

جزء محور السائق

Treibachsteil

1523 driver axle; driving 
axle

axe d'entraînement

محور القيادة

Treibachse

1524 driver error

faute du conducteur

خطَأُ السائقِ

Fahrfehler

1525 driver’s safety 
device (DSD)

veille automatique (pédale) (pilotage sécurisé, 
contrôle de vigilance)

السيطرة األمنية للسائق، السائق يضع قدمه على الدواسة ليقود بشكل
متواصل.

جهاز سالمة السائق

Totmannpedal (Sicherheitssteuerung mit 
Wachsamkeitskontrolle)

1526 driver's safety 
device, automatic 
vigilance device, 
dead man's handle

veille automatique

جهاز اليقظة التلقائي املتصل بوحدات اجلر حيث يتم تشغيل فرامل
الطوارئ عند فقد السائق وعيه.

جهاز اليقظة التلقائي

Sicherheitsfahrschaltung (Sifa)

1527 drive-through rack

stock à rayonnages carossable

 هوأيضا رف يكون فيه املسافة بني األعمدة كبريا حدا لدرجة إمكانية
دخول رافعة بني األعمدة يف الرف، على عكس رف احلملة فإنه ميكن

التعامل مع هذا الرف من الناحيتني االمامية واخللفية.

محالة الغرز

Durchfahrregallager

1528 driveway

itinéraire (I)

جزء البنية التحتية الذي خيتلف طبقاً لنوع التقنية املستخدمة (الناقلة)
يف خطوط السكك احلديدية والطرق والتوصيالت املائية واجلوية

وكذلك خطوط األنابيب.

طريق

Fahrweg (I)

1529 driving at block 
distance

conduite à distance (condutie à distance de 
blocage)

اتبع جتاوز التخزين احلماية. واملبدأ األساسي سالمة السكك احلديدية
التقليدية: ينقسم إىل قسمني كتلة مركبة تدخل مبىن القسم عندما

أزالت السيارة السابقة الكتلة الباب متاما واملسار مل يطالب ا احد.

القيادة يف املسافة الكتلية

Fahren im Raumabstand (Fahren im 
Blockabstand)

1530 driving at distance 
mode

conduite à distance

القيادة يف وضع املسافة حيث  قطارين مكاين املسافة (مقابل القيادة يف
الفترة الزمنية التحى جيب أن تكون على األقل مسافة التوقف. اذا
أصبح معظمها يستخدم كمــرادف التفاقيــة قيادة الفضاء

الصلبة املسافة.

القيادة يف وضع املسافة

Fahren im Raumabstand
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1531 driving license

permis de conduire

رخصة السياقة

Führerschein

1532 driving on command

conduite à contrôle-commande

القيادة يف وضع املراقبة يف نطاق نظام بناء وتشغيل حمطات الترام فيها
جداول تدعمها مبادئ مماثلة السكك احلديدية.

القيادة يف وضع املراقبة

Fahren auf Zugsicherung

1533 driving on sight

conduite à vue

الرؤية تكييف سرعة القيادة, حبيث ميكن وقف أمام مرأى عقبة مسافة
الرؤية.

القيادة يف وضع الرؤية

Fahren auf Sicht

1534 driving on sight 
distance mode

conduite à distance à vue

عملية القيادة يف وضع مسافة رؤية حيث ال يتجاوز السرعة القصوى
اليت ميكن من خالهلا احلصول على تدريب خلف السيارة اليت أمامك

وقف القطار بأمان.

القيادة يف وضع مسافة رؤية

Fahren im Sichtabstand

1535 driving space

espace roulable

شريط تتبع مع الفضاء احمليط، حيث قد يؤثر على السائق

جمال السياقَة

Fahrraum

1536 driving time

durée net du trajet

وقت القيادة

reine Fahrzeit

1537 driving under the 
influence

conduite en état d'ivresse

سياقة يف حالة سكر

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

1538 driving wheel

roue de traction

عجلَة القيادة

Treibrad

1539 driving wheel 
diameter

diamètre de la roue de traction

قطر عجلَة القيادة

Treibraddurchmesser

1540 drop & pull

déposer & tirer

عندما يقوم سائق العربة بإسقاط وحدة شحن أو تفريغ على الشاحن
أو املتلقي مغ تشكيل وحدة سبق إسقاطها سابقا ومت إرجاعها إىل

املنحذر.

إسقاط وسحب

Drop & Pull

1541 drop anchor (to)

jeter l'ancre

أرسى

Anker werfen

1542 drop charges

taxe d'annulation

ميكن ملكتب السكك احلديدية أن يفرض رسوم اإلسقاط يف بعض
املنحذرات والوحدات اليت ترجع إىل فارغة. يتجلى اهلدف من رسوم

اإلسقاط يف منع التكدس.

رسوم اإلسقاط

Ausfallgebühren

1543 drop manhole

puisard de chute

جممع الصرف الصحي وقنوات خمتلفة العمق، مع أنبوب رأسي يف أو
مباشرة فوق اجلزء السفلي من اخلط السفلي

غُرفَة تفتيش عميقَة

Absturzschacht

1544 drop-bottom wagon

wagon à fond mobile

عربة ذات قعر متحرك

Schüttwagen

1545 drum brake

frein à tambour

مكبح  طلي

Trommelbremse

1546 drum mixer

bétonnière

خالط إسفلت ثابت التشغيل مع حوض خلط أسطواين، معلق على
اجلدار الداخلي ألدوات اخللط ويدور للخلط حول حمور مائل

خالطة اخلرسانة

Trommelmischer

1547 drum motor

tambour moteur

طبل حمرك

Trommelmotor
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1548 drum-shaped 
commutator

collecteur en forme de tambour

مبدل أسطواين

Trommelkollektor

1549 dry bound macadam

macadam borne sèche

صخرة جافة مسحوقة أو طبقة خبث مسحوقة من خالل إرساء
أحجام أكرب من ااميع (50-5 مم) أوال ومن مث تز يف طبقة

احلصى الدقيقة (أقل من 5 ملم)

تربة مستقرة بِاِإلمسنت

trocken gebundenes Makadam

1550 dry bulk freight 
container

conteneur à pulvérulents

حاوية مواد جافة

Schüttgutcontainer (Trockenfracht)

1551 dry density

densité sèche

كَثَافَة جافَّة

Trockendichte

1552 dry density

densité sèche

كثافة جافة

Trockendichte

1553 dry dock

cale sèche en béton

حوض جاف

Trockendock

1554 dry freight container

conteneur pour marchandises sèches

حاوية مواد جافة

Trockenfrachtcontainer

1555 dry lease

location sans équipage

تأْجِري ناقلة أو سفينة أو شاحنة أو طائرة بدون طاقم

كراء بال طاقم

Leasingvertrag ohne Besatzung

1556 dry port

port sec/port avance

حمطة داخلية ترتبط مباشرة إىل ميناء حبري.

ميناء جاف

Trockenhafen/logistischer umschlagknoten im 
Binnenland

1557 dry run

transport à vide

عندما يذهب سائق العربة إىل منحدر حلمل حاوية ولسبب ما يرجع
دون أخد واحدة.

دورة جتريبية

Leerfahrt

1558 dry-dock

bassin de radoub

حوض جاف  إلصالح السفن

Trockendock

1559 dryer drum

tambour sécheur

فِّفجم نفَاضم

Trocknertrommel

1560 dryer drum

tambour sécheur

أُسطُوانةٌ مجفِّفَةٌ

Trocknertrommel

1561 dryer drum mixer

tambour sécheur malaxeur

خالّطة مجفِّفَةٌ

Trocknungsanlage-Trommelmischer

1562 drystone road

route en revêtue

وكْسم رطريق غَي

Trockensteinstraße

1563 dual axle

essieu tandem

حمور ثنائي

Doppelachse

1564 dual carriageway

route jumelée

طريق ثنائي القارعة

Schnellstraße

1565 dual carriageway 
road

route à double chaussée

طريق ثنائي القارعة

zweispurige Straße

1566 dual master cylinder

maître-cylindre tandem

أسطوانة رئيسية مزدوجة

Tandemhauptzylinder

1567 dual track guideway

déplacement à double voie

مسار مزدوج االجتاه

Doppelspurfahrweg
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1568 dual-frequency loco

locomotives polycourant

قاطرة كهربية ميكن أن تعمل بنظامني أو أكثر من نظم تزويد الطاقة
باالحتكاك. وحتتوى هذه العربات غالبا على محركات تعمل بتيارات

كهربية خمتلفة عن طريق استخدام مقوم للتيار

قاطرة ثنائية التردد

Mehrsystemlok

1569 ductility

ductilité

مطيليةٌ، مستحلَب عكِْسي

Dehnbarkeit

1570 ductility

ductilité

مطيليةٌ

Dehnbarkeit

1571 dummy joint; false 
joint

faux joint

شق للحد من املقطع العرضي يف اجلزء العلوي من أرضية خرسانية،
حىت ال يكون هناك فواصل يف اخلرسانة حتديدا بعد جتاوز قوة الشد

للخرسانة

وصلَة ومهية

Scheinfuge

1572 dump truck

camion benne

شاحنة قالبة

Kipper

1573 dunnage

bois de calage, emballage

حشوة توضع بني الصناديق املشحونة
لوقايتها

Stauholz, Packmaterial
1574 duo-bus

bus bi-mode

حافلة ثنائية

Duobus

1575 Duriez test

essai Duriez

اختبار دوريِيه

Duriez-Test

1576 dwarf signal, 
ground signal

signal nain

إشارة السيطرة على حركات التحويالت، كذلك احلماية املتبادلة
حلركات التحويالت يف طريق أو مقابل رحالت القطارات. تظهر هنا

ثالثة مصطلحات: التوقف، السري حبذر، والسري

إشارة أرضية

Zwergsignal

1577 dwell time 
(terminal)

temps de maintien, durée d'arrêt

اليقف القطار إال لألسباب التالية:(نزول وصعود الركاب - فتح
األبواب وغلقها -االنتظار حىت قيام رحلته)

وقت التوقف

Haltezeit (Aufenthaltszeit)

1578 dynamic routing

routage dynamique

أنظمة النقل املستجيبة للطلب ، عملية مالزمة لتعديل الطرق الربية إىل
طلبات اخلدمات املالئمة بعد تشغيل العربة مقارنة مع الطريق احملددة

مسبقا واملخصصة للمركبة.

توجيه ديناميكي

dynamische Routenplanung

1579 dynamic shear 
rheometer

rhéomètre dynamique

يف درجة حرارة تتراوح بني 5 و 85 درجة مئوية، وميكن استخدام
هذا االختبار لتحديد اخلصائص اللزجة للقار

ريومتر القَص التحرِيكي

Dynamisches Scher-Rheometer
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1580 early target clearing 
system (in hump 
yard)

système de dégagement cible tôt

املعدات الناقلة يف إجتاه األرصفة، اليت تستبعد العربات القادمة يف إجتاه
الرصيف من منطقة الكشط حىت ال تعيق الرحالت التالية يف نفس

اجتاه خط السكة احلديدية.

نظام إفراغ مبكر

Räumförderer

1581 early warning radar

radar de détection; radar de veille lointaine

رادار إنذار مبكر

Frühwarnradar

1582 earmark 

impôts et taxes affectés

مصطلح امليزانية االحتادية  الذي ييشري  إىل تسمية حمددة من قبل
الكونغرس مع استثمار جزء من الدفعة الواحدة يف مشروع معني.
ميكن أن يتم تعيني العالمة الفارقة  كحد أدىن و / أو أقصى ملبلغ

بالدوالر.

عالمة فارقة

Zweckbindung

1583 earth road

piste

طريق  ترايب

Erdstraße

1584 earth works of 
railways

soubassement de chemin de fer

أساس   السكك احلديدية

Eisenbahnunterbau

1585 earthmoving 
programme

programme de terrassement

برنامج لتنفيذ أعمال احلفر على أساس جدول استخدام التربة والرسم
التخطيطي للمسافات الشاملة

برنامج احلفر

Erdbewegungsmaßnahme

1586 earthworks

terrassements

أعمال ترابية

Erdbau

1587 easing back 
protection

protection 'easing black'

إجراءات محاية األجنحة، اليت تقوم باحلماية أثناء رحلة القطار، حبيث
يأيت القطار القادم من اإلجتاه املعاكس من خالل الطريق املرسوم احملدد

له إىل املدخل يف املنطقة اخلطرة وصوالً إىل الرصيف احملمي

شرائط احلماية

Streckschutz

1588 easing back track 
section

partie d'une voie sur laquelle on revient 
lentement

تلقائيا بعد انتقال القطار إىل رصيف الفحص وانتهاء فحصه يكون
جاهزا للعودة.

قسم املسار "العودة"

Streckschutzabschnitt

1589 easy wheel conveyor

convoyeur à roulettes légères

لنقل البضائع علي أرض ملشاء بقدرة محل بني 70 - 100
كجم/دقيقة.

ناقل ذو عجالت خفيفة

Leichtröllchenbahn

1590 e-business

affaires électroniques (e-business)

أعمال إلكترونية

e-business

1591 eccentric crane

contre-manivelle

رافعة المركزية

Gegenkurbel

1592 econometrics for 
transport

économétrie de transport

هو جمال يف االقتصاد القياسي أو يف علم اقتصاد النقل، حيث يصف
عمليات نقل بعينها وصفا كميا باستخدام أساليب رياضية ومعلُومات
إحصائية ومناذج نظرية يف االقتصاد والنقل. املهام: حتليل نظام النقل
(أعمال وصفية) وتطوير النماذج والتنبؤ بتطورات النقل املمكنة

االقتصاد القياسي للنقل

Verkehrsökonometrie
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1593 economic 
evaluation (also 
called appraisal or 
analysis)

évaluation économique (aussi appellée 
estimation ou analyse)

يشري إىل طرق خمتلفة لتحديد قيمة سياسة أو مشروع أو برنامج  معني
ملساعدة األفراد ورجال األعمال واتمعات من حيث  اختاذ القرارات
اليت املنطوية على املبادالت.  يعترب التقييم االقتصادي  جزءا مهما من

عملية صنع القرار .

تقييم إقتصادي (أو ما يسمى بالتثمني
أو التحليل)

ökonomische Bewertung

1594 economies of 
agglomeration

économies d'agglomération

فوائد وجود أنشطة لتحديد املواقع ااورة كاستخدام البنىيات
التحتية واخلدمات املشتركة.

إقتصادات التكتل

Agglomerationseffekte

1595 economies of 
density

économies de densité

الفوائد املستمدة من تزايد كثافة ميزات  التكاليف من أجل  الوصول
إليها.  ميكن أن تنطوي على األسواق (مثل االستهالك، والعمل) أو

املوارد (مثل التعدين والزراعة).

إقتصادات الكثافة

Dichtevorteile

1596 economies of scale

économies d'échelle

خفض التكاليف أو الكفاءة اإلنتاجية احملققة من خالل حجم التزايد.
و تتجلى النتيجة يف اخنفاض  تكلفة وحدة اإلنتاج املرتبطة بزيادة

املردود.

وفورات احلجم

Skaleneffekte

1597 economies of scope

économies d'envergure

توفري التكاليف الناجتة عن زيادة عدد السلع أو اخلدمات املختلفة
املنتجة.

وفورات نطاق اإلنتاج

Verbundeffekte

1598 economy class

classe économique

درجة اقتصادية

Economyklasse

1599 eddy current brake

frein à courants de Foucault

عند حتريك قطعة معدنية يف جمال مغناطيسي ينتج تيار كهربائي
والعكس صحيح فعندما مير تيار كهربائي خالل سلك طاقة يظهر
حول السلك جمال مغناطيسي. ينتج االثنني معا يف مكبح التيار

الدوامي فاملغناطيس الكهربائي على القطَار ينتج جمال مغناطيسي.
ويعمل القضيب كموصل للتيا

مكبح التيار الدوامي

Wirbelstrombremse

1600 eddy-current testing

détection de fissures à l'aide des courants de 
Foucault

الكشف عن ثغرات يف السطح وعلى عمق ضحل حتت سطح تغيريات
يف الشكل وانفصاالت. وغالبا ما تستخدم هذه الطريقة حلماية

واستكمال االختبارات تكسري األخرى يف املناطق عنصر حرجة. املواد
املناسبة جلميع املواد املوصلة كهربائيا. يف جزء هو فعل من الدوامة

احلالية. يتأثر تأثي

ثغارات ذات تيار دوامي

Rissprüfung durch Wirbelstrom

1601 edge of carriageway 
marking

marquage latéral (chaussée)

عالمات حافة طريق

Kennzeichnung des Fahrbahnrandes

1602 edge strip; shoulder

bandes marginales

قطاع معبد من الطريق متميز بصريا، يف نفس ارتفاعها األفقي

مجالة

Randstreifen

1603 edge trailing

bord de fuite

حافة اإلدبار

Abströmkante

1604 efficiency

efficacité

كفاءة، ومؤشرا على نوعية اجلهاز، واليت تبني العالقة كيفية التصرف
يف حتويل اخلسائر الطاقة احلرارية املوردة والعمل املفيد. ويتم التمييز
بني الداخلي (احلرارية) والكفاءة اخلارجية. ويشار إىل هذا األخري

أيضا إىل الكفاءة كما الدافعة.

كفاءة/ فعالية

Wirkungsgrad
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1605 ejection seat

siège d'éjection

مقعد قذيف

Schleudersitz

1606 elasticity

élasticité

مرونة

Elastizität

1607 elastomer

élastomère

مادة اجلزيئات الطبيعية العضوية، أو الصناعية (بوليمر عالية الوزن
اجلزيئي) مع خصائص مرنة

 

مطَّاط

Elastomer

1608 electric braking

freins électriques

يستخدم املُحرك لتشغيل أو تغيري طاقة املكبح

مكبح كهربائي

elektrisches Bremsen

1609 electric locomotive

locomotive électrique

قاطرة كهربائية

Elektrische Lokomotive

1610 electric locomotive

locomotive électrique

قاطرة مزودة مبحرك كهربائي واحد أو أكثر وتستمد طاقتها من خط
فوقي أو قضيب للطاقة أو بطاريات خمتزنة. كما حتتوي على محرك
ذو احتراق داخلي ديزل أو غريه يوفر املُحرك الكهربائي التيار عندما
يتعذر احلصول على تيار كهربائي من األسالك الفوقية أو من قضيب

ال

قاطرة كهربائية

E-Lok

1611 electric motorized 
trains

trains électriques motorisés

قطَارات مبحركات كهربائية

elektrische Triebzüge

1612 electric shock 
protection

protection des contacts directs

احلماية من الصدمات الكهربائية

Berührungsschutz

1613 electric starter

démarreur électrique

مبدئ إدارة كهربائي

elektrischer Anlasser

1614 electrified line

ligne électrifiée

خط واحد أو أكثر املكهربة املسارات التوايل. األنواع التالية من التيار
الكهربائي قيد االستخدام: - AC 25 000 فولت، 50 هرتز 15

000 فولت، 16 هرتز DC 000 3 - 03/02 فولت 500
فولت 1 750 فولت 660 فولت أقسام 630 فولت خطوط

ااورة حملطات اليت مكهرب فقط للسماح السحب

خطٌّ مكهرب

elektrifizierte Linie

1615 electrified track

voie électrifiée

تتبع املقدمة مع سلسال النفقات العامة أو السكك احلديدية موصل
للسماح اجلر الكهربائي. األنواع التالية من التيار الكهربائي قيد

االستخدام: - AC 25 000 فولت، 50 هرتز 15 000 فولت،
16 هرتز DC 000 3 - 03/02 فولت 500 فولت 1 750

فولت 660 فولت 630 فولت.

مسار مكَهرب

elektrifizierte Strecke

1616 electro acoustics

électroacoustique

الصوتيات اإللكترونية

Elektroakustik

1617 electrochemical 
machining; 
electrochemical 
metal removal

enlèvement du métal électrochimique

بالقطع الكهروكيميائية (ECM) مناسبة باعتبارها طريقة التصوير
عن األشكال املعقدة، مثل هندستها شفرة Bliskstufen. هناك،
على سبيل املثال، املستخدمة يف حمرك EJ200 يف الضغط املنخفض
electrochemically ويتم إزالة الشغل من .Level3 ضاغط

من حل أنودي وهطول األمطار الفور

تشغيل كهروكيماوي، إزالة املعدن
الكهروكيماوي

Elektrochemisches Abtragen
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1618 electrodynamic 
retarder

freins de voie électrodynamique

فرامل السكك احلديدية اليت جتري خالهلا العجالت بني األقطاب،
وأقطاب القوى الكهربائية القوية، ويظهر تأثري الفرامل إما عن طريق

تأثري التيار املعكوس يف احلافات أو عن طريق الضغط
الكهرومغناطيسي لٌطاب املتنقلة إىل احلافات.

مقاصر كهروديناميكي

elektrodynamische Gleisbremse

1619 electroless nickel 
plating

placage chimique de nickel

الطالء النيكل للكهرباء هي ممتازة للتآكل وارتداء احلماية. كما أا
تستخدم حلام وحام للفراغ درجة حرارة عالية. ويتم حتقيق مسك طبقة
املطلوبة بالضبط التشطيب امليكانيكي مثل مع الكروم الصلب ميكن

أيضا حذف التحمل عندما ضيقة.

طالء بالنيكل مع غياب املسرى
الكهربائي

Stromlos-Vernickeln

1620 electromagnetic rail 
brake

frein magnétique

نظام مكابح ناتج عن املغناطيس الكهربائي عندما يتصل بسطح قضيب
الِسكَّة احلديد

مكبح سكَكي كهرومغناطيسي

Magnetschienenbremse

1621 electromechanical 
manual lock and 
block system

système de verouillage et de blocage 
électromécanique et manuel

تصميم البناء اخلاص بتكتل خط السكة احلديد الغري تلقائي، واليت ينتج
عنها تبعيات التكتل عرب حقول التكتل.

نظام إغالق كهروميكانيكي

Felderblock

1622 electromechanical 
signal box 
(mechanical 
interlocking bed)

poste d'aiguillage électromécanique

لوحة التحكم اليت تأثثر فيها وضع املعدات اخلارجية كهربياً ويتم
مراقبتها، كما يتم التأثري على التبعيات بني الدعامات من خالل نظام

إغالق ميكانيكي.

صندوق إشارة كهروميكانيكي

elektromechanisches Stellwerk

1623 electronic data 
interchange

échange de données informatisées

هو تعريف جامع لتبادل املعلومات ونقل البيانات االلكترونية عرب
االنترنت، حيث أن EDIFACT هي املعايري صيغة دولية متوافقة

مع املعيار رقم(ISO 9735) لتنسيق البيانات االلكترونية يف
املعامالت التجارية

تبادل البيانات املعلوماتية

Electronic Data Interchange

1624 electronic 
interlocking

poste d'aiguillage électronique

لوحة التحكم احملوسبة، واليت يتم فيها حتقيق املنطق واألمان الوظيفي
من خالل اال الربجمي.

صندوق إشارة إلكترونية

elektronisches Stellwerk (ESTW)

1625 electro-pneumatic 
signal box

poste d'aiguillage électropneumatique

لوحة التحكم اليت يتم استخدامها من خالل مفاتيح ضغط اهلواء،
وذلك للسيطرة واملراقبة على املفاتيح واإلشارات.

صندوق إشارة كهربائية هوائية

elektropneumatisches Stellwerk

1626 electropolishing

polissage électrolytique

وتستخدم هذه الطريقة نقل انوديك لتنعيم، إزالة األزيز ما يرام،
والتقريب من احلواف احلادة، وفضح كل الشقوق التفتيش الكراك

املادي قبل االقتحام.

صقل كهربائي

Elektropolieren

1627 elevated

surélevé

مرفوع

aufgeständert

1628 elevator, lift

ascenseur

مصعد، رفع

Aufzug

1629 elongated mounting 
hole

alésage

ثقب تركيب مطول

Langlochbohrung
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1630 embankment

remblai

حافة

Bahndamm

1631 embargo

impossibilité du transport suite aux forces 
majeures

مقاومة أو منع القبول ومناولة الشحن. قد يكون سبب احلظر قضاء
وقدر مثل األعاصري والفيضانات وسوء األحوال اجلوية، واالزدحام،

اخل

حظر

höhere Gewalt macht Warenbeförderung 
unmöglich

1632 emergency  landing

atterrissage forcé; atterrissage d'urgence

هبوط اضطراري

Notlandung

1633 emergency brake

freinage d'urgence

مكبح الطوارئ

Notbremse

1634 emergency brake 
switch

interrupteur de frein à main

مفتاح مكبح الطوارئ

Handbremsschalter

1635 emergency braking, 
emergency brake 
application

freinage de secours

الكبح يف حاالت الطوارئ

Notbremsung
1636 emergency exit

sortie de secours

مخرج للطوارئ

Notausgang

1637 emergency road

route  improvisée

طَرِيق طَوارِئ

Notstraße, Rettungsweg

1638 emergency tank

réservoir des urgences

خزان الطوارئ

Nottank

1639 employee entitled 
to signal ‘right away’

garde de train (contrôleur)

املوظفني الذين يكتشفون أن القطار يسري بعد توقف مروري وأصدر
مراقب انطالق القطار للسائق.

مراقب انطالق القطار

Zugaufsicht

1640 employee 
responsible for 
keeping the train 
register

greffier des trains

موظف سجل القطار مسئول عن إدارة مراقب انطالق القطار وتوجيه
مراقب انطالق القطار.

موظف سجل القطار

Zugmelder

1641 empties siding

voie pour des wagon vides

ممر تفريغ

Leerwagengleis

1642 empty car

wagon vide

عربة فارغة

Leerwagen

1643 empty container 
(storage) depot

dépôt pour des containers vides

مستودع حاويات فارغة

Leercontainerdepot

1644 empty containers

conteneurs vides

حاويات فارغة

Leercontainer

1645 empty run

retour à vide

رجع فارغ

Leerfahrt

1646 emulsifiable 
bitumen

bitume émulsifiables

قار مع خصائص طبيعية أو إضافية دف االستحالب األنيوين أو
املوجب

قار استحلَابِي

Emulsionsbitumen

1647 emulsified oil

huile d'émulsion

زيت مستحلب

Ölemulsion

109



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةE

1648 emulsifier

émulsifiant

مستحلَب

Emulgator

1649 en masse conveyor

en masse convoyeur

هو ناقل ثابت يقوم بنقل السلع اليت ال ميكن تعبئتها (اجلملة)، يعتمد
مبدأ الرافعة والناقل على قوى االحتكاك الداخلية واخلارجية املختلفة،

ناقل باجلملة

Trogkettenförderer

1650 en route

en cours de route

يف الطريق

unterwegs

1651 en route

en cours de route

يف الطريق

unterwegs

1652 encounter

croisement de trains

إنشاء مبىن حمطة يفرض عودة مجيع التوضيحات الكهربائية هلذا القطار
بعد رحلته.

تقاطع

Begegnung

1653 end of grade signal

Panneau d'extrémité d'inclinaison

لوحة اية اإلمالة

Neigungsendetafel

1654 end of train

fin du train

اية القطَار

Zugschluss

1655 end post

plaque d'extrémité

عمود النهاية

Endscheibe

1656 end whistle post

taquet terminal

حمطة توقُّف باإلشارة

Endpflock

1657 end-loading 
platform

quais en bout

اية الرصيف

Kopframpe

1658 endurance test

essai d'endurance

اختبار التحمل

Härtetest, Ausdauerprüfung

1659 enema

entrée

املدرج يف احملركات النفاثة إىل اجلزء األهم من احملرك، يف اهلواء تباطأ
اخترعها / وغرفة االحتراق (حملرك نفاث) أو ضاغط (احملركات النفاثة
التوربينية) ويتم تغذية. والفرق األساسي بني احلقن الشرجية األسرع

من الصوت واخلارقة للصوت.

رحضة

Einlauf

1660 energy

énergie

القدرة على القيام بعمل ما قياسا على القدرة يف الشروع يف العمل
(الطاقة الكامنة) أو حتويل هذه القدرة إىل حركَة (الطاقة احلركية).
تتسم الطاقة بالعديد من األشكال، بعضها قابلة للتحويل بسهولة

وميكن تغيريها إىل صيغة أخرى صاحلة للعمل . وعادة ما تقاس الطاقة
الكه

طاقة

Energie

1661 energy intensity

intensité énergétique

بشأن وسائل النقل، تتوافق نسبة مدخالت الطاقة مع األشكال املناشبة
ملخرجاا. على سبيل املثال، غالون من الوقود لكل راكب / ميل أو

وحدة حرارية بريطانية للطن/ ميل.

كثافة الطاقة

Energieintensität

1662 energy of impact

énergie d'impact

طاقة الصدم

Aufprallenergie

1663 energy supply chain

chaîne conductrice d'énergie

أنظمة السالسل اإللكترونية لديها مهمة إمداد الطاقة والبيانات
للمستهلكني املتنقلني بأمان، فهي قابلة للتطبيق عاملياً يف إستخداماا:
-أنواع خمتلفة من احلركات واملسارات -توجيه خطوط حافالت
وبيانات حساسة ونواقل املوجات الضوئية فضالً عن أشكال الطاقة

مثل الكهرباء

سلسلة إمدادات الطاقة

Energieführungskette
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1664 enforced return 
(e.g. of a release)

astreint de restitution

يف مبدأ التشغيل املشترك للوحة املفاتيح، العودة القسرية تفتح  زر
للخدمة يف بداية واية املسار.

عودة قسرية

Rückgabezwang

1665 enforcement

mise en vigueur

إلزام

Vollstreckung

1666 engine

moteur à explosion

حمرك انفجاري، قاطرة

Motor

1667 engine casing

cage de la machine

قفص اآلالت، قفص احملرك

Motorgehäuse

1668 engine cowling

nacelle de moteur

هو غطاء جلزء من أو لكل احملرك املوجود يف الطائرة.

غطاء احملرك

Triebwerkverkleidung

1669 engine gange

calibre ( gange) du moteur

معيار احملرك

Motoreinstellung, Motorkalibrierung

1670 engine holding 
siding(s)

installations de stationnement des  locomotives

مرافق وقوف القاطرات

Lokabstellanlage

1671 engine price

prix du moteur

حمرك لفصيلة طائرات A320 يكلف مثال حوايل 5.5 ليوم دوالر
أمريكي. على العكس من ذلك يبلغ سعر حمرك اجلامبو حواىل عشرة

مليون دوالر أمريكي.

سعر احملرك

Triebwerkspreis

1672 engine room

salle des machines

قاعة اآلالت

Maschinenraum

1673 engine shed, 
locomotive shed; 
enginehouse

hangar pour  locomotives

مرآب القاطرات

Lokschuppen
1674 engine track

voie d'attente pour locomotives

مسار القاطرات

Lokomotivwartegleis

1675 engineering machine

machine mécanique

هى عربة قطَار تستخدم ألغراض معينة وجيب أن تطابق متطلبات بناء
الِسكَّة احلديد ولوائح التشغيل اخلاصة بغرض تشغيلها.

آلة اهلندسة

Nebenfahrzeug

1676 enhanced beam 
retarder

forme spéciale du frein beam retarder

مقاصر شعاع يعتمد على الوزن حيث تتحرك حافة العجلَة باتجاه
عنصر املكابح وتستخدم القوة املستهلكة عن طريق القوة الرأسية لوزن

السيارة لزيادة ضغط االتصال بأشعة املكابح.

مقاصر شعاع محسن

Dreikraftbremse

1677 enterprise resource 
planning

progiciel de gestion intégré

املقصود بتخطيط موارد املشروع هو منطقة املهمات للتشغيل واليت
جيب التخطيط اجليد هلا طبقل للمصادر املتاحة من رأس املال ووسائل
التشغيل والعمالة، حيث أن أنظمة ختطيط موارد املشروع هي أنظمة

من الربجميات املدجمة واليت ميكنها صياغة معامالت التشغيل على
مستوى واسع و

ختطيط موارد املشروع

Enterprise-Resource-Planning

1678 enthalpy reaction 
rate

degré de réaction enthalpie

يشري معدل التفاعل احملتوى احلراري لنسبة الكون ثابت يف الدوار إىل
احملتوى احلراري ثابت بني مدخل وخمرج من هذه املرحلة.

معدل تفاعل احملتوى احلراري

Enthalpie-Reaktionsgrad

1679 entrained air

air occlus

وسبحاٌء موه

eingeschlossene Luft
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1680 entrance

entrée

يوجد جزء من املسطح بدون تقاطع وذلك لدخول الطريق و توصيل
ممر أو منحدر

دخول

Einfahrt

1681 Entrance-Exit 
interlocking 
(system)

poste d'aiguillage du rail de roulement

لوحة التحكم ذات منطق جدولة طريق سري الترام، واليت يتم حتقيق
تبعيات اإلغالق فيها عن طريق تنظيمات طرق الترام.

نظام دخول خروج

Fahrstraßenstellwerk

1682 entrance-exit-
operation

principe d'utilisation départ-arrivée (utilisé dans 
les postes d'aiguillages à relais)

نظام إدارة مرور السكك احلديدية األوروبية هو مصطلح عام يستخدم
من قبل اللجنة األوروبية لتحقيق تكامل نظام إدارة السكك احلديدية.
و هو مشمول كجزء من اإلشارة ونظم ETCS،  نظام اإلذاعة
واإلرسال GSM-R. واملكونات األخرى مثل إدارة التشغيل أو

معلومات عن املسافرين.

عملية انطالق وصول

Start-Ziel Bedienung

1683 entry delay (system)

délai des trains (dans le système)

عند اجراء فحص للنظام يتم حتديد التأخري الالزم لدخوله

(نظام) تأخري الدخول

Einbruchsverspätung

1684 entry point (first 
one in advance of 
home signal)

aiguillage de réception

الليونة يف حمطة القطار، الناجتة عن إطالق إشارة الوصول

نظام االستقبال

Einfahrweiche

1685 entry signal,  home 
signal, station entry 
signal

signal d'entrée

اإلشارة اليت تشكل احلدود بني خط السكة احلديد واحملطة ( اإلشارة
الرئيسية لتأمني التحرك من اخلط احلر يف جمال حمطات التوقف.

إشارة الدخول

Einfahrsignal

1686 entry slip road

rampe d'accès; autopont

مدخل انزالقي

Autobahnauffahrt

1687 environmental 
impact assessment

évaluation des implications environnementales

عملية تنفيذ وتقييم اآلثار احملتملة الكاملة ملشروع التطوير على البيئة
املادية.

تقييم األثر البيئي

Umweltverträglichkeitsprüfung

1688 environmental 
impact, 
environmental 
performance

bilan environnemental

أثر بيئي

Umweltbilanz
1689 environmental 

management system

système de gestion environnementale

تقوم جمموعة من اإلجراءات والتقنيات بتمكني املنظمة من احلد من
اآلثار البيئية وزيادة الكفاءة التشغيلية.

نظام اإلدارة البيئية

Umweltmanagementsystem

1690 epitaxial soldering

soudage épitaxale

حلام الفوقي هو عملية حلام (عابر املرحلة السائلة انتشار الربط) من
املواد شفرة التوربينات، واليت يتم االحتفاظ بنية أحادية من املواد

األساسية على الرغم من عملية حلام. وميكن استخدام أسلوب الصلب
من الشقوق أو حلام االتصال. ميزة هي يف أي حال أن حلام وصل

تقريبا ن

حلام تقيلي

Epitaktisches Löten

1691 equal-split point

aiguillage symétrique

تتفرع كل مسارات التبديل بنفس امليل ونفس نصف قطر دائرة
االحنراف.

تنظيم متناظر

Symmetrische Weiche (SW)

1692 equipment car

wagon équipé de l'outillage

عربة املعدات

Gerätewagen
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1693 erosion

érosion

تحات، اجنراف

Erosion

1694 erosion

érosion

تحات، اجنراف

Erosion

1695 ERTMS

ERTMS

نظام إدارة مرور السكك احلديدية األوروبية هو مصطلح عام يستخدم
من قبل اللجنة األوروبية لتحقيق تكامل نظام إدارة السكك احلديدية.
و هو مشمول كجزء من اإلشارة ونظم ETCS،  نظام اإلذاعة
واإلرسال GSM-R. واملكونات األخرى مثل إدارة التشغيل أو

معلومات عن املسافرين.

نظام النقل السككي األوريب

ERTMS

1696 escalator, moving 
stairway

escalator

سلم متحرك، درج متحرك

Rolltreppe

1697 escape road

route d'échappement

منحدر مصمم إليقاف السيارات اخلارجة عن السيطرة، وعادة
الشاحنات، من خالل استخدام أَسرة احلصى،  وعكس التدرجات،

أو االثنني معا.

طريق النجاة

Notstraße; Notausfahrt

1698 escort vessel

escorteur; navire d'escorte

سفينة خفر

Begleitschiff

1699 estate road

route de desserte

طريق إِيصالٍ

Erschließungsstraße

1700 etching

gravure (acide) (contrôllée)

تستخدم لتحديد مكان جتهيز والعيوب اهليكلية، وحجم احلبوب
والعزل. خمتلفة اهرية مادة من املواد األساسية تتأثر بشكل خمتلف يف

.. e.g حملول محض. وميكن بالتايل عدم جتانس السطح مثل
انفصاالت واألخطاء املادية ميكن تصور.

حفر الكليشيهات

Ätzen (Kontrollätzen)

1701 ETCS

ETCS

النظام األورويب ملراقبة القطارات. نظام محاية ملوائمة القطارات لتوحيد
نظم التحكم يف القطارات مبختلف البلدان األوروبية من أجل زيادة
استخدام املركبات عرب احلدود واالتصال بالشبكة. اإلشارات الثابتة
تركت إشارات املستوىETCS  2. املستوى ETCS 3 ينفذ

وظيفة اإلشراف

مراقبة املراقبة السككية األوريب

ETCS

1702 ethanol

éthanol

وقود بديل. وقود الكحول السائل . يتميزخبار أثقل من اهلواء. يتم
انتاج هذا الوقود من املنتجات الزراعية مثل الذرة واحلبوب وقصب

السكر.

اإليثانول

Ethanol

1703 E-ticket

billet électronique

التذكرة اإللكترونية يتم فيها التوزيع عرب الوسائل اإللكترونية. هناك
تطبيقات جوال وقنوات توزيع قائمة على شبكة اإلنترنت. التذكرة

اإللكترونية ستوصلك إىل وسائل النقل العام، وميكن شراؤها  سهولة.

تذكرة إلكترونية

E-Ticket

1704 Eurobalise

Eurobalise

يعمل منار اليورو طبقا لنظام مبدأ املستجيب لناقل احلركة باالعتماد
على بيانات املعدات املستقلة عن اإلشارة

منار اليورو

Eurobalise
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1705 Eurocab

Eurocab

مقصورة اليورو هي عبارة عن عربة مت تعديلها لتشبه األتوبيس ومزودة
حباسب آيل أورويب متصل بكافة أجزاء املَقصورة إلعطاء إشارات

للسائق ملساعدته على القيادة.

مقصورة اليورو

Eurocab

1706 EUROLOOP

EUROLOOP

حلقة اليورو تسمح بنقل البيانات بني القطَاعات تشغيل القطَارات من
خالل إشارات لنقل البيانات ويسمح فقط بنقل البيانات املختارة

حلقة اليورو

Euroloop

1707 Europallet

europalette

البليت اليورو

Europalette

1708 European Article 
Number

code EAN (European Article Numbering)

هو رقم مكون من 8 – 10 ارقام يتم إلصاقه على عبوات السلع يف
صورة باركود أوتوماتيكي، وهو يشري بالتحديد إىل رقم السلعة

األوروبية.

EAN رمز

European Article Number

1709 Euroradio (protocol)

Euroradio

النظام األورويب ملراقبة القطارات. نظام محاية ملوائمة القطارات لتوحيد
نظم التحكم يف القطارات مبختلف البلدان األوروبية من أجل زيادة
استخدام املركبات عرب احلدود واالتصال بالشبكة. اإلشارات الثابتة
تركت إشارات املستوىETCS  2. املستوى ETCS 3 ينفذ

وظيفة اإلشراف

أوروراديو

Euroradio

1710 evacuation signal

signal d'évacuation

إشارة إخالء

Räumungssignal

1711 evaluation matrix; 
assesment matrix

matrice d'évaluation

من خالل مصفوفة التقييم ميكن عرض تقييمات سهمية ألحدى
الرسومات البيانية مثل املسافات واملواقيت يف خمطط رقمي

مصفوفة التقييم

Bewertungsmatrix

1712 evasive brake 
application

freinage de choc

فرامل الصدام

Gefahrbremsung

1713 evenness

uniformité

خاصية احلالة الوظيفية للرصيف، وتغطي االحنرافات الرأسية من
تصميم التشكيل اجلانيب

استواء

Ebenheit

1714 excavation

excavation

حفْر، جتويف

Ausgrabung, Baugrube

1715 exceeding 
probability

probabilité de dépassement

احتمال التجاوز

Überschreitungswahrscheinlichkeit

1716 excess width (of the 
track gauge)

élargissement de piste

توسيع املسار

Spurerweiterung

1717 exchange of 
authority (change 
of traffic direction 
on a bidirectional 

 blockline in open 
block); permission 
to change direction

changement d'autorisation (permission de 
changer la direction)

عملية تغيري اجتاه حركة املرور املسموح ا تقنيا يف مسار ذات
اجتاهني.

تبادل السلطة

Erlaubniswechsel
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1718 exclusion of 
simultaneous main 
and shunt routes 
following the 

 samepath

exclusion simultanément des voies suivant le 
même chemin

استبعاد مدخل بني طريق الطيور املهاجرة والتشغيل على نفس البنية
األساسية.

استبعاد الطرق الرئيسية

Mitfahrausschluss

1719 exhaust gas stream

flux d'éjection, aéronef

تدفق غاز عادم

Abgasstrahl

1720 exhaust pipe

tuyau d'échappement

أنبوب العادم

Auspuff

1721 exhaust system

système d'échappement

نظام العادم

Abgasanlage

1722 exhibition and 
event logistics

logistique foires et expositions

معرض اخلدمات اللوجستية

Messe- und Veranstaltungslogistik

1723 exit

sortie

خروج

Ausfahrt

1724 exit portal

issue de sortie

منفَذُ الْخروجِ

Ausfahrt

1725 exit signal

signal de sortie

تعد اإلشارة املتواجدة ضمن إغالق التكتل يف اية خط التكتل (
اإلشارة الرئيسية حلماية الرحلة يف نطاقث حمطات التوقف على خط

السكة احلديدية)

إشارة خروج

Ausfahrsignal

1726 exit slip road

rampe de sortie

خروج املنحدر

Autobahnabfahrt

1727 exit zone

zone de sortie

منطقة اخلروج

Ausfahrtsstrecke

1728 expanded clay

argile expansée

مواد خلوية مزخرفة يتم احلصول عليها عن طريق تسخني الطني يف
درجات حرارة عالية. ويستخدم لتصنيع اخلرسانة خفيفة الوزن
واخلرسانة البيتومينية اخلفيفة، أو حىت تقطيع االسفلت املصطكي

طني ممدد

Blähton

1729 expansion 
capability; 
upgradeability

capacité d'élargissement

يتطلب توسيع منطقة االنتاج من أنظمة تدفق اخلامات وكذلك أماكن
النقل اإلضافية داخل األماكن املوجودة بالفعل، أي اإلمكانية يف

توسيع نظام تدفق خامات موجود بالفعل من خالل إضافة مكونات
خاصة بالنظام.

قابلية التوسيع

Erweiterungsfähigkeit

1730 expansion device

dispositif de glissière de rails

يتم تعويض أجهزة توسع السكك احلديدية خالل احلركات النسبية
للسكك احلديدية على اجلسور (االحنرافات، والتأرجحات، والزحف)
كنتيجة للطاقات التشغيلية الطولية (الفرلة والتسارع) وتأثريات درجة
احلرارة. يتكون جهاز توسيع السكك احلديدية من خطوط للسكك

احلديدية وحواف تتحر

جهاز مرتَلَق السكك احلديدية

Schienenauszugsvorrichtung

1731 expansion gap; 
scarfed joint; joint 
clearance

écart de choc

تكون مساحة خالية بني القضبان ااورة

مسافة الصدمة

Stoßlücke

1732 expansion joint

joint de dilatation

ددملَةُ التصو

Dehnungsfuge
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1733 expansion joints

joint de dilatation

وجود وصلة من املكونات او األلواح اخلرسانية تسمح بالتمدد

ددملَةُ التصو

Raumfuge

1734 export

exportation

مواد وسلع مصدرة إىل اخلارج

تصدير

Export

1735 export dock

bassin d'exportation

رصيف صادرات

Exportdock

1736 export duties

droits de sortie; droits d'exportation

رسوم تصدير

Ausfuhrzölle

1737 export goods

marchandises exportées

سلَع مصدرة

Exportgüter

1738 export permission

licence d'exportation

رخصة تصدير

Exportberechtigung

1739 export trade

commerce extérieur

جتارة خارجية

Außenhandel

1740 exporter

exportateur

مصدر

Exporteur

1741 express train

train express

قطَار سريع

Schnellzug

1742 ex-quay

franco de quai

تسليم خارج الرصيف

"ab Kai"

1743 ex-store

hors-magasin

تسليم خارج املخزن

"ab Lager"

1744 extendable free 
roller system

convoyeur extensible à rouleaux libres

أسطوانة ذات امتداد حر

Scherenbahn

1745 externality 
(external cost)

externalité (coûts externes)

التكلفة االقتصادية غري املأخودة عادة بعني االعتبار يف األسواق أو فيما
خيص اختاذ القرارات من قبل الفاعلني يف السوق.

العوامل اخلارجية (التكاليف اخلارجية)

Externalität (externe Kosten)

1746 extra board

personnel supplémentaire

املهندسني أو عمال القطار غري املخصصني سابقا يف محاية املناصب
الشاغرة أو تشكيل طواقم إضافية حسب احلاجة حلماية مستويات

احلركة العليا.

طاقم إضايف

Zusatzpersonal

1747 extraction unit

unité d'extraction

 
وحدة االستخراج هي وصول الكمية املسحوبة من السلعة، وقد

تتكون من عدة تفصيالت منفردة ميكن ضمها مجيعا يف وحدة واحدة.
 

وحدة االستخراج

Entnahmeeinheit

1748 extractor

extracteur

قطعة من املعدات اليت تستخرج املواد من اجلزء السفلي من الواثب
وغريه، ويضمن تدفقا مسستقرا، وأحيانا مع سرعة متغرية

مستخرِج

Abziehvorrichtung

1749 extrados

extrados

ظَاهر العقد

Bogenrücken (Krümmungsaußenseite)

1750 extrados

extrados

ظَهرِي، ظهر احلرض

Bogenrücken (Krümmungsaußenseite)
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1751 extruded concrete

béton extrudé

خرسانة انبِثَاقية

Extrudierbeton.
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1752 facing layer

couche de revêtement

طبقة على الوجه العلوي من وحدة هيكلية، من مواد و/أو خصائص
خمتلفة للجسم أو طبقة الدعم الرئيسية

طَبقة الطِّلَاء

Vorsatzschicht, Vorsatzschale

1753 facing point railways

pris en pointe ferroviaire

مزودة بأداة غلق خاصة حتمل طريف مفتاح كهربائي يف وضع اإلغالق

نقطة تبديل السكك احلديدية

Zungenriegel

1754 factor of loading

coefficient de charge

عامل احلمولة

Beladungsfaktor

1755 factor of safety

facteur de sécurité

عامل السالمة، عامل األمان

Sicherheitsfaktor

1756 factory ship

navire-usine; bateau-usine

لتجهيز أو تصنيع السمك

سفينة مصنع

Fabrikschiff

1757 FADEC

FADEC

حتت FADEC من املفهوم يف قطاع الطريان كعنصر حتكم حمرك
الرقمية بالكامل. اختصار يأيت من اللغة اإلجنليزية، وملء السلطة

الرقمية التحكم يف احملرك. وهذا يعين أن هذه السيطرة لديها سيطرة
كاملة للمحرك، وأيضا مكونات أخرى مثل دوارات دليل، قياس

الوقود أو حالة الضوابط

FADEC

FADEC

1758 fail-safe principle

mode dégradé (sureté intégrée)

قاعدة حتول النظام إىل حالة طاقة اقل مبجرد حدوث خطأ. ويصبح
النظام باالفتراض يف بر األمان، وأي طلب غامض للحركة يعىن

التوقف.

مبدأ الفشل اآلمن

Fail-Safe-Prinzip

1759 failure disclosing 
time

temps de la divulgation de défaillance

وقت كَشف الفَشل

Ausfalloffenbarungszeit

1760 failure rate

taux d'échec

معدل الفشل

Ausfallrate

1761 fairing

couverture

حلقة ضبط

Verkleidung

1762 fairway buoy

bouée de mi-chenal; bouée de chenal

عوامة حتديد مطلية باللونني األبيض واألسود أو اللونني األبيض
واألمحر يف خطوط رأسية

عوامة املمر املالحي

Ansteuerungstonne

1763 fan

ventilateur, fan

تعمل بالطاقة الطائرات التجارية اليوم من خالل أعمال التوربينية.
ينقسم اهلواء شفط إىل قسمني التدفقات اجلزئية. يتم مترير جزء صغري
نسبيا من خالل احملرك األساسي (ضاغط، االحتراق، التوربينات)،
وجزء أكرب بكثري ملفوفة كتدفق الثانوي الباردة، واحملرك الفعلي.

ويطلق ع

مروحة

Fan

1764 fare

frais de transport, prix du voyage

السعر املدفوع من طرف مستخدم  خدمة النقل خالل  فترة التطبيق.

تعريفة النقل

Fahrpreis

1765 fare box recovery 
ratio

recouvrement des coûts des transport publiques

مقياس لنسبة مصاريف التشغيل املشمولة برسوم الركاب. وجدت من
خالل قسمة إيرادات رسوم النقل على  جمموع النفقات التشغيلية لكل

منط و / أو نظام واسع النطاق.

نسبة االستعادة لتعريفة النقل

Kostendenkungsgrad ÖPNV
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1766 fare box revenue

encaissement des frais du transport publique

القيمة النقدية، وتذاكر السفر، بطاقات الشراء وإيصاالت املروراملقدمة
من طرف الركاب لدفع مثن الرحالت  باستثناء إيرادات رحالت

الطائرة املخفضة.

إيرادات تعريفة النقل العمومي

Einnahmen im ÖPNV

1767 fare compensations

succédané de frais de transport

بدائل األجرة هي أموال عامة مثل األجرة. تدفعها احلكومة وتوفرها
شركة نقل. هي تعوض املعدالت املنصوص عليها ملنشآت النقل.

وبالتايل، هناك رسوم على اخلدمات اليت تقدمها، يف إطار القانون.

تعويضات تكاليف السفر

Fahrgeldsurrogate

1768 fare elasticity

élasticité de frais de transport, élasticité de prix 
du voyage

مدى استجابة ركاب املواصالت العامة الرتفاع و اخنفاض تعريفة
النقل.

مرونة تعريفة النقل

Fahrpreiselastizität

1769 fare revenues

recettes des frais de transport

مباشرة من الركاب على أموال بيع التذاكر اليت غالبا ما توزع على
اقتسام العائدات يف الشبكة أو داخل اتمع.

عائدات تكاليف السفر

Fahrgelderlöse

1770 fare scheme, fare 
integration

tarif commun

حركة املرور يف شبكة أو جمتمع مجاعي لشركات النقل مستخدمة
بنفس القدر والتعريفة اجلمركية

خمطط تكاليف السفر

Gemeinschaftstarif

1771 fare structure 

structure tarifaire

النظام املتبىن  لتحديد ما جيب دفعه من  طرف خمتلف الركاب
املستخدمني لوسيلة النقل يف أي وقت من األوقات.

بنية تعريفة النقل

Tarifstruktur

1772 far-side platform

quai extérieur

بريون تقع على السطح اخلارجي جلسم رصيف السكة احلديد

رصيف خارجي

Aussenperron

1773 fast express liner

paquebot express

سفينة ركاب سريعة

schneller Expressliner

1774 fast overnight 
connections

connexion de nuit rapide

ربط سريع

Nachtsprung

1775 fastclip

Fastclip

نظام خايل من الصواميل يضمن متانة وترابط املواد

ربط سريع

Fastclip

1776 fastener

dispositif de fixation

رابط

Befestigungsvorrichtung

1777 fatigue

fatigue

تعب

Ermüdung

1778 fatigue test

essai de fatigue

اختبار الكَالل

Ermüdungsprüfung

1779 FCFS principle

file d'attente (informatique): réglement FIFO 
(first in, first out)

مبدأ يعتمد على فكرة من يأيت أوال حيصل على اخلدمة أوال، حيث ان
التعامل مع الواجبات اخلاصة باآلالت يتم بترتيب وصوهلا، حيث أن

األولوية للوصول أوال.

FCFS مبدأ

FCFS-Prinzip

1780 feasibility study

étude de faisabilité

دراسة جدوى

Machbarkeitsstudie
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1781 feed dome

dôme d'alimentation

قُبة اإلمداد

Speisedom

1782 feed pump

pompe d'alimentation

مضخة اإلمداد

Speisepumpe

1783 feed water

eau d'alimentation

مياه اإلمداد

Speisewasser

1784 feed water heater

préchauffage de surfaces

سخان مياه التغذية

Oberflächenvorwärmer

1785 feeder

ligne de navette

خط إضايف

Zubringerlinie

1786 feeder

transport de raccordement

خدمة الشحن البحري القصري املدى الذي يربط بني اثنني أو أكثر من
موانئ الشحن (احلاويات عموما) ليتم توحيدها أو إعادة توزيعها إىل

أو من قسم أعماق البحر يف أحد هذه املوانئ.

نقل رافد

Zubringer

1787 feeder clip

borne de raccordement

قامطة املوزع

Anschlussklemme

1788 feeder service (1)

service feeder

خدمة الشحن البحري القصري اليت تربط بني على األقل بني مينائني من
أجل عملية الشحن (بالنسبة للحاويات على العموم) ليتم توحيدها أو
توزيعها إىل أو من خدمة أعماق البحر يف واحدة من هذه املنافذ. او

بالتايل ، ميكن استخدام هذا املفهوم خلدمات النقل الربي.

خدمة مواصالت فرعية (1)

Feeder-Schiffszubringerdienst

1789 feeder service (2)

trafic par antenne

شكل خاص من أشكال حركة الشحن واليت تستخدم يف النقل من اي
مكان إىل األخر بعكس القطارات اليت يوجد ا حمطات بداية ووصول

حمددة مثل القطار املكوكي

خدمة مواصالت فرعية (2)

Antennenverkehr

1790 fender guard

pare-choc

يطلق على جتهيز يستخدم يف محاية بدن الناقلة أو السفينة أو الشاحنة
أو السيارة أو عربات السكة احلديدية يستخدم لوقاية البدن عندما

جتانب الرصيف

واقية الصدمات، رادة

Kotflügelschutz

1791 fender lamp

lampe de pare-choc

مصباح الرادة، مصباح واقية
الصدمات

Kotflügellampe
1792 fiber composite 

materials

matériaux composites à fibres

مواد األلياف املركبة جتمع بني خصائص املواد الليفية مع تلك املواد
اليت هي جزء ال يتجزأ هذه األلياف، ما يسمى املواد املصفوفة. يف

حمرك بناء حمطة العثور على تركيبات خمتلفة من هذه األلياف
واملصفوفات باستخدام: ألياف الزجاج والكربون والسرياميك، ترتبط

املواد املص

مواد مكوتة/ مركبة من األلياف

Faserverbund-Werkstoffe

1793 fictive block signal 
(board) on LZB lines 
(D)

signe distinctif d'un bloc LZB (trains sous 
commande de la ligne)

تصدر لوحة اإلشارة إشارات عند حدود التكتل

إشارة كتلة ومهية

LZB- Blockkennzeichen

1794 fictive signal

signal fictif

ال توجد يف احلقيقة إشارات رئيسية يف بيانات البنية التحتية للقطارات
وذلك جلدولة وتركيب وحتسني أداء السري

إشارة ومهية

fiktives Signal
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1795 field ambulance

ambulance de campagne

سيارة إسعاف ميدانية

Sanitätsfahrzeug

1796 field coil

aimants inducteurs

لفيفة مغناطيسية

Feldmagnet

1797 FIFO principle

principe FIFO (first in, first out)

هو املبدأ السابق FCFS ويقصد به أن البضاعة اليت يتم ختزينها أوال
يتم شحنها أوال، ويتم العمل ذا املبدأ بغض النظر عن االلتزام

بالترتيب احلايل من عدمه.

FIFO مبدأ

FIFO-Prinzip

1798 fifth wheel

roue de rechange(5e roue)

عجلة احتياطية

fünftes Rad

1799 filled with sand

rempli de sable

0/2أو 0/4 الرمال اليت حتتوي على ما يصل إىل 20٪ من املكونات
املعدنية- وأحيانا أكثر من ذلك -، مقابل الرمال املغسولة .

 

مملوءة بالرمل

mit Sand gefüllt

1800 filler

fines d'apport

حشو

Füllstoff

1801 filler beam bridge

pont à poutrelles enrobées

جسر معتمد على الدعامات الفوالذية الطولية املغطاة باخلرسانة

جِسر بِعوارِض مكسوة

WIB-Brücke (Walzträger-in-Beton-Brücke)

1802 final approach

approche finale

اقتراب ائي

Endanflug

1803 financial losses in 
transport 
associations

perte financières dans des associations de 
transporteurs

تتكون من خالل التسعري التحويلي للخسائر بعمل نظام التعريفة
املشتركة. تعريفية اتمع اجلديد تتبع كامل حركة املرور مبنطق واحد،
مما يؤدى إىل احتياج تقدمي بعض العالقات بني شركات النقل بأسعار

ارخص من ذي قبل.

خسائر مالية عند جتميع النقل

Harmonisierungsverluste

1804 finding of course

détermination de la route

حتديد املسار

Kursjustierung

1805 finding the distance

détermination de la distance

حتديد املسافة

Abstandjustierung

1806 fines

fines

حجم كلي يتجاوز منخل االختبار املعياري يتراوح بني 0.06 و
0.08 ملم، حسب الدولة (على سبيل املثال 0,063 ملم يف االحتاد

األورويب ومم 0,075 يف الواليات املتحدة)

التربات واحلُبابات املَعدنِية

Feinkorn; Feinanteile

1807 finger

jetée

مجاز (يربط بني املطار والطائرة)

Finger

1808 finished products

produits finis

منتجات منتهية

Fertigerzeugnisse

1809 finisher

finisseur

صقَّال، رصاف

Endbearbeitung

1810 finishing off

ragréage

عملية تستخدم  إلاء أشغال السطح من خالل القضاء على عيوب
واضحة

تشطيب

Abschluss
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1811 fire alarm

alarme incendie

إنذار احلريق

Brandmelder

1812 fire alarm system

détecteur de feu

نظام إنذار من احلريق

Feuerwarnanlage

1813 fire boat

bateau-pompe

قارِب إطفاء (احلريق)

Löschboot

1814 fire box

boîte à feu

صندوق االحتراق

Feuerkammer

1815 fire control radar

radar directeur de tir

رادار التحكم يف النريان

رادار التحكم يف احلريق

Feuerleitradar

1816 fire department

pompiers

قسم مكافحة احلرائق

Feuerwehr

1817 fire protection 
classification

classe de protection incendie

تصنيف احلماية من احلرائق

Brandschutzklasse

1818 fire protection 
system

système de protection contre les incendies

نظام احلماية من احلريق

Brandschutzsystem

1819 fire sprinkler system

système d'extinction de feu

نظام رشاشات املاء

Feuerlöschanlage

1820 fireless

sans feu

بخاري

feuerlos

1821 fireless steam 
locomotive

locomotives à accumulateur de vapeur

قاطرة البخار

Dampfspeicherlokomotive

1822 firewall

coupe-feu

مقاومة للحريق أو جدار النار لالحتراق أو احلاجز الذي يفصل بني
حملركات الطائرات عن بقية هيكل الطائرة من أجل منع انتشار أي اليت

تنتج أثناء حريق احملرك.

جدار واقي

Brandschott

1823 firing order

ordre d'allumage

أَمر باالشتعال

Zündfolge

1824 first-class 
compartment

compartiment de première classe

مقصورة الدرجة األوىل

Erste-Klasse-Abteil

1825 fishplate

languette

تعمل الروابط املوجودة يف قضبان السكك احلديدية على نقل الطاقة
للقضبان األخرى

واصلَة تراكُبِية

Lasche

1826 fitter-out of ships

armateur de navires; agréeur

مستكمل اإلنشاءات العليا واآلالت ومعدات الرفع

مجهز السفن

Innenausbau von Schiffen

1827 fixed block distance 
mode

conduite à distance fixe

العملية وضع مسافة ثابتة اليت يطلق فيها الطريق خلف القطار مسافة
ثابتة, ال جيوز دخول القطار التايل إال عند دخول القطار التايل إىل

مقطع اإليصاد التايل خيلو متاما، وتوقف اإلشارة.

وضع مسافة ثابتة

Fahren im festen Raumabstand

1828 fixed cost

frais fixes

التكاليف غري املختلفة نسبة  إىل الكمية املشحونة  على املدى القصري،
أي التكاليف اليت جيب أن تدفع مقدما للبدء يف إنتاج خدمات النقل.

تكاليف ثابتة

Fixkosten

1829 fixed cost shipping, 
flat-rate forwarding

expédition à coûts fixes

تكلفة شحن تابثة

Fixkostenspedition

122



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةF

1830 fixed route system

assujettissement à une ligne

نظام مسار ثابت

Liniengebundenheit

1831 fixed signal

signal, fixe et inchangeable

وتشري اإلشارة الثابتة حلدود السرعة الدائمة واملؤقتة الصاحلة، سلوك
حمدد للسائق أو توجيه السائق

إشارة ثابتة

Signal, ortsfest unveränderlich

1832 fixed-order quantity

quantité d'ordre fixe

يقوم النظام بالتعامل مع خامات السلع من حيث الكميات املطلوبة
احملددة، ويف حالة وجد النظام ان الكمية ال تغطي ما هو مطلوب

فسوف يقوم بطلب كمية حتت الطلب من السلعة او اخلامة حىت نفس
موعد تسليم إمجايل الكمية املطلوبة

كمية تابثة حتت الطلب

feste Bestellmenge

1833 fixed-pitch propeller

hélice à pas fixe

مروحة ثابتة اخلُطوة

Festpropeller

1834 fixed-position-layout

pricipe lieu

مبدأ ختطيط املوقع الثابت يعمل الربط املكاين أو اجلغرايف ملوضوع
العمل "السلعة"، ومن خالل ذلك ميكن طلب الوسائل املساعدة

واخلامات ومواد التصنيع ملكان العمل أو مكان املشروع.

ختطيط املوقع التابث

Platzprinzip

1835 fixed-time control

conduite d'après de heures fixés

جدول إشارات املرور: أوقت إطالق اإلشارة ثابت ومستقل عن
كثافة املواصالت العامة.

مراقبة وقت حمدد

Festzeitensteuerung

1836 flagstop, regular 
stop

arrêt

ميكن جتهيز نقاط التوقف بإعتبارها نقاط تكتل وإرتكاز

حمطة اعتيادية

Haltepunkt

1837 flakiness coefficient

coefficient d'aplatissement

جمموع كتلة اجلسيمات اليت تتجاوز مناخل الشبكة مع فتحات موازية
لعرض د/2 اخلاصة حبجم د/د يف الركام اخلشن، كنسبة مئوية من

جمموع كتلة من اجلزيئات

عامل اهلَشاشة

Plattigkeitskoeffizient

1838 flame arrester

pare-feu

دارك اللهب

Flammendurchschlagsicherung

1839 flame spraying

projection à la flamme

يستخدم هلب الرش يف طالء أسطح املواد املعدنية وغري املعدنية
تستخدم. هنا، واملواد رذاذ، واألسالك أو مسحوق، ذاب مع

األسيتيلني / األكسجني الربوبان / األكسجني أو اهليدروجني / هلب
األوكسجني ورشها على الدسم والتفجري مع األلومينا سطح خشن

من الشغل. خصوصا يف بناء ا

بخ/ رش هليب

Flammspritzen

1840 flame tube

tube foyer/ - de flammes

اسطوانة االشتعال املثقبة

Flammrohr

1841 flange rail

rail Vignol

يرتبط نوع السكك احلديدية باتساع املساحة الواقعة جبانب العتبة
وذلك لتحقيق اإلستقرار

سكة مشفَّهة

Breitfussschiene

1842 flange-lubricating 
device; flange oilers

lubrification  des boudins de roues

يتم تزييت حواف العجالت للمركبات حىت ال تتداخل مع بعضها
البعض بشكل كبري

تزييت الشفَة

Spurkranzschmierung
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1843 flank collision in 
humping process

collision de flanc dans le procès de 
arrondissement

قد يسبب حتويل املسار خالل مسافة عربة صغرية من عربات القطار
فصل هذه العربة

اصطدام جانيب عند االهتزاز

Eckstoß

1844 flank protection

protection flanc

محاية ضوئية عرب إشارتني ضوئيتني متتاليتني متقاربتني

محاية جانِبية

doppelter Lichtschutz

1845 flank protection (1)

protection de flanc (1)

يتم محاية األجنحة من خالل عناصر البنية التحتية البعيدة

محاية اجلناح

Fernschutz

1846 flank protection (2)

protection flanc (2)

توجد اجراءات أمان تقنية متنع القطارات من الوصول إىل حارات
أرصفة الترام

محاية عن بعد

Flankenschutz

1847 flank protection by 
light signal (only)

protection lumineuse des flancs

تظهر اشارة ضوئية حلماية األجنحة من خالل عرض مقبض التوقف

محاية جناح خفيفة

Lichtschutz

1848 flank protection 
provided by 
operative 
exclusions (non-
technical)

protection flanc indirecte

يتم ضمان محاية األجنحة من خالل تنظيم التشغيل

محاية جناح غري مباشرة

mittelbarer Flankenschutz

1849 flank protection 
provided by points, 
derailers and signals

protection flanc directe

تتم محاية األجنحة من خالل تقنية خمتصة حبمايتها

محاية جناح مباشرة

unmittelbarer Flankenschutz

1850 flap-position

position volets

موضع اجلنيحات

Klappenstellung

1851 flashing light

clignotant

إشارة ضوئية وماضـة

ضوء وامض

Blinklicht

1852 flashing light

clignotant

إشارة ضوئية وماضـة

ضوء وامض

Blinklicht

1853 flashing signal

feu clignotant

إشارة ومضية

Blinksignal

1854 flashing signal

feu clignotant

إشارة ومضية

Blinksignal

1855 flat car

chariot porteur

عربة مسطحة

Tragwagen

1856 flat circle-shaped 
commutator

collecteur à disques

مبدل دائري مسطح

Scheibenkollektor

1857 flat -container

conteneur plate-forme

حاوية مسطحة

Flat Rack

1858 flat grooves

encoche plate

تدور العجلة يف السكك احلديدية على حافة الرصيف فقط

شقُوق مسطَّحة

Flachrille
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1859 flat rack

plaine

منصة حتميلية مع عدم توفرها على بنية فوقية ولكن هلا نفس الطول
والعرض كقاعدة للحاوية وجمهزة من زاويتني : علوية وسفلية . يعترب
هذا املصطلح بديال حبيث يستخدم ألنواع معينة من احلاويات لغرض
حمدد - أخاصة حاويات املنصة واحلاويات القائمة على املنصة ذات

هياكل غري م

رف مسطح

Flat Rack

1860 flat rate

forfaitisation

حساب التعريفة املوحدة يعىن تعويض معامالت حساب شركة النقل
أو الفرد، التعريفة املوحدة  حتدد عدد الطالب املنقولني أو متوسط

طول الرحلة.

مثن جزايف

Pauschalierung

1861 flat roof

toit plat

سقف مسطح

Flachdach

1862 flat wagon

wagon plat

عربة بدون سقف أو جانِبني، أو عربة بدون سقف ولكن مع اجلَانِبني
ال يتجاوز علوها 60 سم، أو عربةذات دعامة مترجحة، من النوع

العادي أو اخلاص.

عربة مسطحة

Flachwagen, Plattformwagon

1863 flatcar

wagon plat

سيارة شحن تتميز وجود أرضية دون أي غطاء أو جسم أعالها.
وكثريا ما تستخدم لنقل احلاويات و/ أو املقطورات أو / السلع

عمالقة احلجم.

شاحنة مسطحة

Plattformwagen

1864 fleet

flotte

املركبات املتواجدة يف نظام النقل. يشري األسطول عادة إىل مركبات
الطرق السريعة، وعربات السكك احلديدية إضافة السفن.

أسطول

Flotte

1865 fleet management

gestion des flottes

ختطيط و رصد ومراقبة وتقييم عمل موقف العربات مبا يف ذلك برامج
التشغيل.

إدارة األساطيل

Flottenmanagement

1866 fleet management 
system

système de gestion de la flotte

نظام إدارة األسطول

Flottenmanagementsystem

1867 fleet planning and 
scheduling

plan opérationnel du matériel roulant

اخلطط قابلة للقسمة يف خطط حتول الشد أو القاطرة أو العربة، واليت
يستخدم فيها السكة احلديدية املتوفرة وتكون ضرورية يف التنظيم

التحول اإليل.

ختطيط وجدولة األسطول

Rollmaterialeinsatzplan

1868 flexible asphalt

asphalte souple

مزيج أسفلت ساخن يستخدم يف سطح األرصفة املرنة على الطرق
الصغرية. القار املستخدم "ناعم" نسبيا

أَسفَلت ناعم

flexibler Asphalt

1869 flexible funding

financement flexible

على عكس التمويل الذي يتدفق فقط على الطرق السريعة أو فقط
العبور وفقا لصيغة جامدة. يتم استثمار هذه األموال يف جمموعة من
مشاريع النقل. هناك أمثلة حول برامج  التموين املرن   وتشمل

برنامج النقل السطحي، والتخفيف من حدة ا االحتباس وحتسني نوعية
اهلواء  التخفيف من

متويل مرن

flexible Finanzierung

1870 flexible funds

fonds flexibles

تلك األموال االحتادية واليت ميكن استخدامها ملشاريع الطرق السريعة
أو العبور أو وسائل النقل األخرى، و ذلك وفقا ملا قررته منظمات
التخطيط  اإلقليمية احلضرية   إضافة إىل حكومات الواليات. ومن
األمثلة على هذه األموال جند برنامج النقل السطحيصندوق التخفيف

من االحت

صندوق مرن

flexible Funds
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1871 flexible 
manufacturing cell

cellule de fabrication flexible

خلية التصنيع املرنة عي وسلية تصنيع آلية تكنولوجية ذاتية مزودة يف
الغالب برافعات وناقل خاص ا.

خلية التصنيع املرنة

flexible Fertigungszelle

1872 flexible 
manufacturing 
system

système de fabrication flexible

نظام التصنيع املرن

flexibles Fertigungssystem
1873 flexible pavement

chaussée souple

رصيف بسطح قاري مع وجود طبقة قاعدة مع أو بدون رابط
هيدروكربوين

ترصيف مرِن

flexible Fahrbahn

1874 flexible pavement

chaussée souple

ترصيف مرن

flexible Fahrbahn

1875 flexible screw 
conveyor

convoyeur à vis flexible

يتم صنع حوض األنبوبة من الفوالذ املقاوم للصدأ أو البالستيك،
وتتكون احللزونة من شريط دائري حلزوين.

ناقل برغي مرن

flexibler Schneckenförderer

1876 flexible signal

signal, depandant de l'installation des rails

إشارات اإلنذار والسيطرة لتشغيل القطار. وهناك إشارات للموظفني،
إشارات للقطارات والسيارات واإلشارات على املسار ويف احملطات.

إشارة مرنة

Signal, von der Betriebslage abhängig

1877 flexible tongue

languette élastique

لسان مرن

Federzunge

1878 flexible tongue; 
spring tongue

languette élastique

يسمح مفتاح الشفرة من االحنناء املرن

لسان مرن

Federzunge

1879 flexible track section

voies flexibles

مسارات مرنة

Flexgleis

1880 flexural strength

résistance à la flexion

مقَاومة االحنناء

Biegezugfestigkeit

1881 flexural strength 
test

essai de résistance à la flexion

اختبار مقَاومة االحنناء

Biegefestigkeitstest

1882 flight path

trajectoire de vol

خط الطريان

Flugbahn

1883 flight-deck

poste de pilotage

مركز القيادة

Flugdeck

1884 flight-path recorder

enregistreur de trajectoire de vol; traceur de 
route

مسجل خطّ الطريان

Flugbahnrecorder
1885 flip

préparation des conteneurs pour le transport sur 
route

عندما يتم اختيار حاوية قبالة األرض وتركيبها على هيكل السيارة عرب
الطريق أو النقل السريع.

نقف

Vorbereitung des Containers für 
Straßentransport

1886 flip charges

taxe de la préparation des conteneurs pour le 
transport sur route

رسوم تقييم إىل الشاحن عندما يطلب من السكك احلديدية لتوفري
الوجه ال لزوم هلا أو إضافية. مثال على ذلك هو عندما يقوم على
أساس حاوية خاصة اخلروج من القطار وليس اهليكل هو متاح يف
ذلك الوقت. ويتم تقييم اهلجمة الوجه ألنه مطلوب الوجه يف وقت

بعد إلغاء حتميل القطار

رسوم اصالح احلاويات عند
استخدامها يف الطريق

Gebühr für die Vorbereitung des Containers für 
Straßentransport
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1887 float

bateau-pompe

عومة طافية

Schwimmer

1888 float circuit

circuit flotteur

دائرة عائمة

Schwimmerkreis

1889 floating bridge

pont flottant

جسر عائم

Schwimmbrücke

1890 floating dock

dock flottant

حوض عائم ( منشأ أو عائمة يتكون بدا من جمموعة صهاريج ميكن
غمرها حبيث تعتلي قاعها سفينة يتم رفعها بتفريغ مياه هذه الصهاريج

للحصول على الطوف الالزم)

رصيف عائم

Schwimmsteg

1891 floating element

élément libre( défini avec un ou plusieurs degrés 
de liberté )

عنصر حر (حمدد بدرجة حرية واحدة
أو أكثر)

Schwimmkörper
1892 flocculation

floculation

تشكيل مادة هالمية منفصلة يف تعليق الغروية، واليت تقوم بتغليف
الغروي يف شكل رقائق

اندماج الدقَائق املُترسبة؛ تثفيل

Flockung

1893 floodable pavement

chaussée inondable

رصيف فَيضي

flutfestes Pflaster/ Belag

1894 flood-tide and ebb-
tide

flux et reflux

مد وجزر

Flut und Ebbe

1895 floor beam

poutre de plancher

طرف هيكلي يدعم سطح اجلسر، يتشكل من عارضة مستعرضة تربط
العوارض الرئيسية للجسر وتنقل ردود الفعل من السطح إليها

عارِضة اَألرضية

Bodenträger

1896 floor conveyor

convoyeur de sol

ناقل أرضي

Flurförderer

1897 floor storage

stock au sol

ختزين أرضي

Bodenlager

1898 floor-level conveyors

moyens de transport mobiles au so

ناقالت أو رافعات على مستوى أرضي وتستخدم للنقل والتحميل
والشحن بطريقة أفقية أو رأسية.

ناقالت على مستوى أرضي

Flurfördermittel

1899 flow

débit

صبِيب، تدفُّق

Fließen

1900 flow rack storage

stock à rayonnages dynamiques

عبارة عن مستودع ميكن وضع احلاويات من ناحية واحدة فيه داخل
ممرات الرف، نظرا ألنه يتعامل مع وحدات التخزين من ناحية واحدة

فقط فإنه ميكن ان يقوم أيضا بوظيفة طرد واحدات التخزين.

ختزين الرف املتدفق

Durchlaufregallager

1901 flow rack, gravity 
store

rayonnage dynamique

هي أنظمة ختزين مصممة خصيصا وتتكون من وحدات أرفف مركبة
بشكل مائل، حيث تتحرك احلمولة على بكرات أو سيور ناقلة على

الرف على اجلانب اآلخر

رف متدفق/ خمزن اجلاذبية

Durchlaufregal

1902 flow storage roller 
conveyor

rouleau de stockage dynamique

يتم ختزين وحدات التخزين يف جانب اخلزانة وتفريغها إيل جانب
خزانة آخر، فهي تتحرك تلقائياً عن طريق قوة اجلاذبية علي ناقل ذو
اسطوانات منحدر حاملا مت تفريغ وحدة التخزين األمامية علي سبيل

املثال بعد الترك من خالل سدادة.

ناقل بأسطوات دوارة ذات ختزين
متدفق

Fließlagerrollenbahn
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1903 flow time

temps d'écoulement

مدة تدفق املياه اليت مت مجعها من خالل األنابيب حىت تصل إىل منفذ

زمن التدفُّق

Durchlaufzeit

1904 fluid mechanics

dynamique des fluides

ميكانيكا السوائل

Strömungsmechanik

1905 fluke of anchor

bras d'ancrage

ذراع االجتاه، ذراع اإلرساء

Ankerarm

1906 fluorescent 
penetrant crack 
detection

détection de fissures à l'aide des sustances 
fluorescentes pénétrantes

تستخدم لكشف انقطاع السطح (دقيقة. عرض الفجوة حوايل 1
ميكرون). املواد املناسبة مع األسطح غري ماصة، واملواد ويفضل أن
يكون غري املغناطيسية. على سطح الفلورسنت حتت االختبار ضوء

األشعة فوق البنفسجية يتم تطبيقها يعين، أن خيترق الشقوق. تتم إزالة
معدات االختبار الز

كشف الثقوب املخترقة           و
الالصفة

Rissprüfung durch fluoreszierende 
Eindringstoffe

1907 flux

fluidifiant

إضافة سائل إىل آخر لتقليل اللزوجة. يشمل هذا املصطلح نواتج
التقطري، والزيوت املتطايرة نسبيا املستعملة يف تصنيع القار، والقار اللني

واليت يتم مزجها مع القار الصلب إلنتاج الدرجات املتوسطة

صهِرية لحام

Fluxmittel

1908 fluxed bitumen

bitume fluxé

مشتق يتم احلصول عليه عن طريق إضافة قطران الفحم و/أو زيت
البترول إىل القار

قَار مذَاب

Fluxbitumen

1909 fly ash

cendres volantes

رماد متطَايِر

Flugasche

1910 fly shunting

répugner

التحول األيل يكون يف السيارة بقاطرة دفع وغري متصلة ا، يتم
تسريعها، حبيث تكمل وحدها بعد توقف القطار.

حتويل آيل

Abstoßen

1911 flying boat

hydravion à coque

طائرة مائية

Flugboot

1912 flying junction

saut-de-mouton

تقاطع الطريان

Überwerfung

1913 flywheel

masse d'interie

حدافة

Schwungmasse

1914 foamed bitumen

mousse de bitume

مزيج املواد اهليدروكربونية اليت مت احلصول عليها عن طريق حقن
كميات صغرية من البخار يف القار الساخن، تستخدم كرابط لطالء

السطح

غَوِيقَار ر

Schaumbitumen

1915 folding seat

siège rabattable

مقعد قابل للطي

Klappsitz

1916 folding seat

siège rabattable

مقعد قابل للطي

Klappsitz

1917 folding signal

signal de cibles basculantes

إشارة للطي

Klappscheibensignal

1918 following distance

espacement des véhicules

مسافة بني املركبات

Folgeabstand

1919 foot of mast

pied de mât

قاعدة الصاري

Mastfuss
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1920 foot-brake

frein à pédale

مكبح بدواسة

Fußbremse

1921 footbridge

passerelle

جسر خفيف الوزن مصمم للمشاة وراكيب الدراجات، والذي قد
حيمل بعض اخلدمات

جِسر املُشاة

Fußgängerbrücke

1922 foot-bridge

passerelle piétonne

معبر مشاة

Fußgängersteg

1923 footpath

sentier; chemin piéton

ممشى

Fußweg

1924 footway

trottoir

ممر مشاة

Fußweg

1925 footway

trottoir

ممر مشاة

Fußweg

1926 fore-and-aft bridge

panavant

طويل،  من األمام إىل اخللف، من طرف إىل طرف

جسر عبور ضيق

vordere und hintere Kommandobrücke

1927 forebody

coque antérieure; avant-coque

مقدم البدن، جؤجؤ

Vorschiff

1928 foreground colour

couleur de premier plan

اللون األمامي

Vordergrundfarbe

1929 foreign carrier

concurrent

ناقل أجنيب

Wettbewerber

1930 foreign equipment

véhicule d'un concurrent

معدات أجنبية

Fahrzeug eines Wettbewerbers

1931 foremast

arbre de trinquet

يف سفينة شراعية وأغلب ما يكون هلا صاريان أو أكثر بشرط أالتكون
الصواري مركبة، ساق الصاري السفلي األمامي يف سفينة كاملة

األشرعة حيث الصواري مركبة

صاري املقدمة

Fockmast

1932 forestry road

route forestière

طريق غابوي

Forststraße

1933 fork lift truck

chariot élévateur

عربة جمهزة ابأشواك أفقية أوتوماتيكية تسمح برفع أو نقل أو مجع
املنصات النقالة واحلاويات أو األجسام التعاوضية . وعادة ما تكون

هاتني األخريتني فارغتني.

عربة رافعة شوكية

Gabelstapler

1934 forklift

chariots

رافغة شوكية

Stapler

1935 form of 
intermediate block 
home signal

signal d'avancement

يتم تنظيم إشارات إنذار ثانوية غري إشارات الوصول يف حال النقل
السريع بني املدن

إشارة التقدم

Nachrücksignal

1936 form of transport 
association

communauté tarifaire

شركات النقل تقدم تعريفة مجركية موحدة منسقة إقليمياً. وتفترض
التعريفة املفروضة على اتمع تقاسم اإليرادات فقط.

احتاد النقل

Tarifgemeinschaft

1937 formal message; 
response (e.g. ‘line 
cleared’)

feed-back, retour / réponse (p.ex. "voie libe")

رسالة رمسية

Rückmeldung
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1938 format

format

أبعاد عمل وحدة اهليكلية، احملددة يف ترتيب الطول الكلي، العرض
الكلي والسمك

تركيبة

Format

1939 formation level

niveau de formation

سطح األرض الطبيعية أو طبقة  السد اليت تعتمد عليها أرصفة الطرق

مستوى التكوين

Planum

1940 formation yard, 
marshalling yard, 
make-up yard 
(train)

gare de formation des trains

حمطة التنظيم

Zugbildungsbahnhof, Zugbildungsanlage
1941 formwork

coffrage

تمليس

Schalung

1942 forward 
compartment

compartiment avant

مقصورة أمامية

vordere Kammer

1943 forward current

courant direct

تيار أمامي

Durchlaßstrom

1944 forward scheduling

jalonnement aval

عملية جدولة الشحن من حيث حتديد موعد مبكر لألعمال
الضرورية، ويتم يف هذه احلالة إضافة مواعيد التسليم واالنتهاء طبقا

ملوعد اجلدولة

جدولة الشحن

Vorwärtsterminierung

1945 forwarder

transitaire

وكيل شحن

Spediteur

1946 forwarder's cargo 
receipt

attestation de prise en charge du transitaire

إيصال وكيل الشحن

Empfangsbestätigung für Spediteur

1947 forwarding agency

entreprise de transport

هي وكالة متخصصة يف نقل السلع والبضائع من خالل أمر شغل يقوم
املرسل بتحديد مهامه، وميكن أن تقوم هذه الوكاالت بتنفيذ عملية
الشحن من خال الشاحنات اخلاصة ا أو من خالل ناقالت ذات

سيور، ويف كل األحوال تعترب وكالة الشحن هي املنظم لعملية النقل

وكالة شحن

Spedition

1948 forwarding 
agent/freight 
forwarder

commissionnaire de transport

اوسيط خمتص يف نقل البضائع و/ أو اخلدمات املرتبطة ا نيابة عن
الشاحن.

وكيل شحن

Spediteur

1949 forwarding company

maison d'expédition

وكالة شحن، وكالة مالحية

Spedition

1950 forwarding contract

contrat d'expédition de transport

عقد الشحن

Speditionsvertrag

1951 forwarding order

ordre d'expédition

أَمر بالشحن

Speditionsauftrag

1952 four-stroke engine

moteur à quatre temps

حمرك رباعي األشواط

Viertaktmotor

1953 Fraass breaking 
point

point de Fragilité Fraass

درجة احلرارة الدنيا اليت يكون القار عندها هشا. حتدد باختبار
درجات احلرارة املنخفضة (اختبار فراس)

نقطَة تجزِئَة فْراس

Brechpunkt nach Fraass
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1954 fractal factory

usine fractale

يعتمد على وحدات االنتاج واليت ميكن نقلها من خالل اجلهات
اخلاصة مع حتمل املسئولية الشخصية عن عملية إضافة القيمة الناجتة

عن النقل والشحن

مصنع كسريي

fraktale Fabrik

1955 fraction coefficient

coefficient de frottement

معامل الكسر

Reibwert

1956 frame

châssis de véhicule

إطار

Fahrzeugrahmen

1957 frame alignment

encadrement

استقامة اإلطار

Rahmenbildung

1958 free circulation

libre circulation

حرية التنقل

freier Verkehr (Zoll)

1959 free cut (retarded 
only at a few 
locations)

écoulement libre

يؤثر سري العربة على نقاط قليلة من قوة الفرملة

تدفق حر

freier Ablauf

1960 free of duty

franc de tout droit

معفى من كل الرسوم

zollfrei

1961 free slack, free 
buffer time

marge libre

هو وقت تأخري عملية ماقبل حدوث التأخري التبعي يف العملية التالية

فائض حر

freie Pufferzeit

1962 free time

crédit d'heures (sans taxes)

الفترة املسموحة للمالك بقبول التسليم قبل بدء التخزين أو تراكم
رسوم االحتجاز.

وقت الفراغ

Zeitguthaben ohne Gebühren

1963 free trade zone

zone de libre-échange

منفذ أو منطقة معينة من قبل احلكومة لدخول بضائع حمظورة و معفاة
من الرسوم اجلمركية. ميكن أن  يتم ختزين البضائع، عرضها و

استخدامها يف التصنيع اخل، داخل املنطقة مع إعادة  تصديرها دون دفع
أي رسوم مجركية.

منطقة التجارة احلرة

Freihandelszone

1964 freeboard mark

marque de ligne de charge

عالمة خط الشحن

Freibordmarke

1965 Freeport

zone franche

منطقة حيث تتم صناغة السلع و/ أو ختزينها دون دفع رسومها
وضرائبها.

منطقة حرة

Zollfreizone

1966 freerunning unit

capacité de chargement libre

وحدة االنطالق احلر

freie Ladekapazität

1967 freewheel

roue libre

االتصال بني العجلة والقضيب، حبيث متس العجلة املسار يف نقطتني.

حركة حرة

Freilauf

1968 freight

fret

نول

Fracht

1969 freight bill

billet de fret

فاتورة شحن

Frachtrechnung

1970 freight car

wagon

عربة الشحن

Waggon

1971 freight car category

catégorie wagon

فئة عربات الشحن

Wagengattung
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1972 freight contracts, 
charters, contract of 
carriage

contrat de transport de marchandises

هي عقود الشحن أو معروفة باسم عقود النقل، وهو عقد ينص على
نقل السلع والبضائع، ويلزم هذا العقد وكالة الشحن بنقل وشحن
بضاعة أو سلعة ما مقابل سداد مبلغ معني من املال على مع حتمل

الوكالة املسئولية الكاملة.

عقود الشحن، عقود النقل

Frachtverträge

1973 freight distribution 
hub

centre de distribution de marchandises

نقطة جلمع وتصنيف ومناولة وتوزيع السلع ملنطقة معينة. تسمى
"املركز".

مركز توزيع البضائع

Güterverteilzentrum

1974 freight forwarder

transitaire

الشخص الذي يقوم بتجميع الشحنات الصغرية يف شحنة واحدة كبرية
اليت يتم بعد ذلك طرح على التنظيم على الناقل الطرقي. عند بلوغ

املقصد، يتم فصل الشحنة يف شحنات صغرية وتسليمها.

وكيل شحن

Spediteur

1975 freight on board 
term

clause fret à bord

يعترب سعر بضاعة مزجيا من تكاليف املصنع وتكاليف الشحن بدءا من
املصنع مرورا إىل املستهلك. يدفع املستهلك لتغطية تكاليف نقل

البضائع. ونتيجة لذلك، فإن سعر السلعة خيتلف وفقا لتكاليف النقل.

شحن على منت

"Frei an Bord" - Klausel

1976 freight schedule

horaires de fret

جدول الشحن

Güterfahrplan

1977 freight shed

hangar à marchandises

حظرية بضائع

Güterschuppen

1978 freight tank 
locomotive

locomotive tendeur train de fret

قاطرة صهريج الشحن

Güterzug-Tenderlokomotive

1979 freight tender 
locomotives

locomotive de fret

قاطرات مقطورة الشحن

Güterzuglokomotive

1980 freight traffic

transport de marchandises

يتم يف حركة الشحن نقل السلع والبضائع من مكان آلخر من خالل
وسائل النقل املختلفة مثل الدراجات وقطارات البضائع والشاحنات

العمالقة والسفن والطائرات

حركة الشحن/ البضائع

Güterverkehr

1981 freight traffic 
center, freight 
village

centre du trafic de fret

مركز حركة الشحن

Güterverkehrszentrum
1982 freight train

train de marchandises

قطَار الشحن

Güterzug

1983 freight train

train de marchandises

وحدة النقل بالسكك احلديدية يف شحن البضائع تكون من عدة
عربات الشحن.

قطار شحن

Güterzug

1984 freight transport

transport de marchandises

عملية نقل البضائع املادية (بضاعة) مبعىن خدمات نقل، وهي التسمية
املختصرة اليت تطلق على قطاعات نقل البضائع باعتبار أا فرع من

فروع النقل املتخصصة اليت تركز على اخلدمات. ونفرق هنا بني النقل
الداخلي كمكون أساسي يف عملية االنتاج داخل مصنع وبني النقل

بني

نقل البضائع

Gütertransport

1985 freight transport 
station, freight 
transport Location

station de transport de marchandises

يسري نظام الرصيف احمللي من خالل عمل التخويالت الداخلية

حمطة الشحن

Güterverkehrsstelle
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1986 Freight village

centre du transport de marchandises

املنطقة الصناعية ذات مواصالت ممتازة, وهى خمصصة لتسوية أنشطة
الشحن الكثيفة مثل الشحن واخلدمات الربيدية. ومتثل نقطة االنتقال

بني أوضاع خمتلفة يف نقل البضائع.

مركز الشحن

Güterverkehrszentrum

1987 freight wagon

wagon de fret

عربة شحن

Güterwagon

1988 freight wagon

wagon de marchandises

غالبا ما تكون عربة الشحن لعربات الِسكَّة احلديد.

عربة شحن

Güterwagen

1989 freighter

affréteur

ناقل، ناقلة

Frachter

1990 freighting

frètement d'un navire

تأجري سفينة

Befrachtung

1991 freighting of ship

affrètement de navire

استئجار سفينة

Befrachtung eines Schiffs

1992 frequency converter

variateur des fréquences

حمول التردد هو جهاز الكتروين حيول التيار املتناوب إىل تيار متناوب
أخر بتردد خمتلف.

حمول التردد

Frequenzumrichter

1993 frog (of a turnout)

coeur d'aiguillage

تنتج ليونة عن طريق تقاطع أرصفة السكك احلديدية

تقاطع

Herzstück

1994 frog angluar

angle du coeur de l'aiguillage

تقع الزوايا يف قلب التداخالت بني أرصفة السكك احلديدية

زاوية مفْرق

Herzstückwinkel

1995 front axle

essieu porteur articulé

محور أمامي

Vorlaufachse

1996 front fan

ventilateur frontal

طراز من حمركات ذات تيار ثنائي ، وتستخدم غالبا يف احملركات
الكبرية جدا.

مروحة أمامية

Frontfan

1997 front plate

plaque frontale

لوحة أمامية

Frontplatte

1998 frontage road

chaussée latérale; contre-allée

قارعة على طول طريق حمدود املوجل  دورها صرف الرواج حنو مواجله

قَارِعةٌ جانبية، ممشى جانيب

Nebenfahrbahn

1999 frost damage

dégâts dus au gel

األضرار اليت حلقت أرصفة الطرق والبىن كنتيجة مباشرة أو غري
مباشرة آلثر الصقيع يف تركيبة مع املاء

أضرار الصقيع

Frostschaden

2000 frost heave

soulèvement par le gel

انتفاخ صقيعي

Frosthebung

2001 frost index

indice de gel

الفارق بالدرجات السنتغرادية بني احلدين األقصى واألدىن املتتاليني
للمنحى التراكمي حلراريات اهلواء اليومية املتوسطة

مؤشر تجمد

Frostindex

2002 frost index

indice de gel

الفارق بالدرجات السنتغرادية بني احلدين األقصى واألدىن املتتاليني
للمنحى التراكمي حلراريات اهلواء اليومية املتوسطة

مؤشر التجمد

Frostindex
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2003 frost protection 
layer

couche antigel

قاعدة دون روابط ملنع وقوع أضرار الصقيع يف البنية الفوقية، ويتكون
من معادن مقاومة للصقيع يف حالة ضغط وقابلة لالختراق بشكل

كاف من املياه.

طَبقَة حماية من الصقيع

Frostschutzschicht

2004 frost susceptibility

gélivité

قَابِليةُ التجمد

Frostempfindlichkeit

2005 frost susceptibility

gélivité

انفالعية، تأثر بالتجمد

Frostempfindlichkeit

2006 frost-resistant 
pavement

chaussée résistant au gel

رصيف يتكون من مواد مقاومة للصقيع، مسيكة مبا فيه الكفاية ملنع أي
اخنفاض يف قدرة التحمل خالل دورات التجمد وذوبان اجلليد يف

فصل الشتاء

رصيف مقَاوِم للتجمد

frostbeständiges Pflaster

2007 fuel

carburant

وقود

Brennstoff

2008 fuel cell

pile à combustible

وهو اجلهاز الذي ينتج الطاقة الكهربائية مباشرة من األكسدة
الكهروكيميائية املسيطرة للوقود خاصة اهليدروجني. ال حيتوي هذا
اجلهاز على دورة احرارية متوسطة كما هو احلال بالنسبة ملعظم

التقنيات األخرى توليد الطاقة الكهربائية.

خاليا الوقود

Brennstoffzelle

2009 fuel consumption

consommation de carburant

استهالك الوقود

Kraftstoffverbrauch

2010 fuel filling device

système de ravitaillement en carburant

نظام التزود بالوقود

Betankungsanlage/-einrichtung

2011 fuel plant

usine de carburant

مصنع الوقود

Brennstoffanlage

2012 fuel shut-off

coupe-carburant

قَطْع الوقود

Kraftstoffabschaltung

2013 fuel system

circuit carburant

دورةُ الوقود

Kraftstoffsystem

2014 fuel-air ratio

rapport combustible-air

نسبة احملروق إىل اهلَواء

Kraftstoff-Luft-Verhältnis

2015 fuel-jettison

dispositif de vide-vite

جهاز طرح الوقود

Treibstoffablass

2016 fugue

fugue

فجوة مقررة يف سقف اإلمسنت وطبقات اإلمسنت لتجنب الشقوق
بسبب ضغوط اختالف درجة احلرارة، وكذلك للتعويض عن

التغيريات يف الطول بسبب التوسعات احلرارية

منفَذ

Fuge

2017 full barrier

barrière complète

نظام احلجز يغلق الشارع بأكمله ويفتح املوقف األساسي

حاجز كامل

Vollschranke

2018 full container load 
(FCL)

conteneur complet

حاوية مملوءة

Full Container Load (FCL)

2019 full-bladed screw

convoyeur à vis spécial

يتم صنع احللزونة الكاملة إما من شريط صلب مدرفل علي أقطار
حلزونية صغرية أو من صفائح خمرومة ومقطوعة بطول نصف القطر

واليت يتم ضغطها فيما بعد علي شكل حلزوين.

مسمار ذو شفرات كاملة

Vollschnecke
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2020 function block types

types de blocs de fonction

أنواع الكتلة الوظيفية

Funktionsbausteintypen

2021 functional tender (1)

offre fonctionnel

العروض الفنية تعطي تعهدات للنقل يف إطار ميكن الشركة توفري نقل
عام.  اوورد كريترييون هي أفضل خدمة نقل، واليت توجد معظمها يف

شكل نظام النقاط.

عطاء وظيفي

Funktionale Ausschreibung

2022 functional tender (2)

appel d'offres constructif

يف العرض اإلنشائي يقدم املشترى مجيع العناصر املتصلة مبناقصة النقل.
القرار حسب أقل سعر. شكل  العطاءات هذا يقترن عادة بإمجايل

العقود وغالبا جترى مجيع املنح كعطاء إنشائي إمجايل.

عطاء اسنداليل

Konstruktive Ausschreibung

2023 funicular

transport par cable

بدءا بالتلفريك، العربات املعلقة، الروافع وما شابه من أنظمة النقل
ذات اإلدارة الكبلية أو باحلبل.

سكة حديد معلقة

Seilbahn

2024 funicular

funiculaire

ناقالت ذات السيور مع قضيب رقيق كدعامة سحب أو محل اليت يتم
طالئها باملطاط أو البالستيك إذا اقتضي األمر.

سكة حديد معلقة

Seilbahn

2025 fuselage

fuselage

جسم الطائرة

Rumpf
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2026 gabion

gabion

قفص مليئ بالصخر أو املعدن أو البالستيك يستخدم لدعم احلافات
واملنحدرات

قفة تراب؛ كيس حجارة

Gabione

2027 gangway bellows

soufflet

منفاخ ممر مرتفع

Faltenbalg

2028 gantry crane

grue-portique

مرفاع علوي يضم قنطرة أفقية اليت مثبتة على السيقان سواء كانت
ثابتة، أو مشغلة ضمن  مسارات ثابتة أو على إطارات املطاط مع

مناورةحمدودة نسبيا. ميكن أن يتم نقل الشحن أفقيا، عموديا وجانبيا.
متتد مثل هذه الرافعات عادة على تبادل الطريق / السكك احلديدية و/

أو السفي

مرفاع قنطري متحرك

Portalkran

2029 gantry-style signal 
tower

poste d'aiguillage passerelle

برج إشارة قَنطَرِي

Reiterstellwerk

2030 gap grading

granularité discontinue

خاصية جمموع متدرج بدون واحد أو أكثر من األحجام املتوسطة

مستدلّ اللُّدونة

Ausfallkörnung

2031 gas dynamics

ingénierie dynamique dans le domaine des gaz

ديناميكا الغازات

Gasdynamik

2032 gas generator

générateur de gaz

هو من األجزاء الرئيسية اليت تشترك فيها كل توربينات الغاز ويتكون
من الضاغط وخزان الوقود والتربني.

مولد الغاز

Gasgenerator

2033 gas turbine

turbine à gaz

حمرك االحتراق الداخلي، اليت تتكون من توربينات الغاز باملعىن الضيق
(موسع) مع ضاغط املنبع وغرفة االحتراق التدخل. ويستند مبدأ

التشغيل على عملية دورية (جول العملية)، وجيمس بريسكوت جول
نفسي: مضغوط ذلك من خالل ضاغط واحد أو أكثر من مراحل

اهلواء، هذه خمتلطة مث يف

توربني غازي

Gasturbine

2034 gas turbine engine

moteur à turbine à gaz

حمركات الطائرات، والذي يتكون أساسا من مدخل الناشر، ضاغط،
االحتراق، التوربينات، فوهة العادم وما يرتبط ا من نظم التشحيم
الوقود والتحكم والتوجه السلطة رمح (TL) أو كليهما (خطوط

الطاقة الكهربائية) املنتجة. احملركات التوربينية الغازية حتقيق يف مقارنة
مع حمركا

حمرك التربني الغازي

Gasturbinentriebwerk

2035 gasohol

gasohol

مزيج من البرتين (املكون من الرصاص أو اخلايل من الرصاص)
باإلضافة إىل الكحول (اإليثانول بشكل عام و أحيانا امليثانول) كما

يقتصر على 10 يف املئة من حجم الكحول. يتم تضمني خليط البرتين
الكحويل يف البرتين احملتوي على الرصاص واخلايل من الرصاص.

خليط البرتين

Gasohol

2036 gasoline

essence

مزيج معقد من اهليدروكربونات املتطايرة نسبيا، مع أو بدون كميات
صغرية من املواد املضافة اليت يتم احلصول عليها عن طريق مزج تيارات

مصفاة ا لتشكيل الوقود صاحلة لالستخدام يف احملركات االنفجارية.
ويشمل برتين احملرك على درجات من الوقود املتوفر على الرصاص و

اخلايل

الغازولني (برتين)

Benzin

2037 gasoline (or petrol) 
engine

moteur à essence

حمرك برتين

Benzinmotor
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2038 gas-turbine

turbine à gaz; turbo moteur

عنفَةٌ غازية

Gasturbine

2039 gate

point d'accès

وهناك نقطة يف حمطة الوسائط حيث يتحقق موظف داخل وخارج
مجيع احلاويات ومقطورة. يتم فحص مجيع التحفظات واألوراق يف

احلراسة.

بوابة

Tor (spezifischer Kontrollpunkt eines Terminals)

2040 gatehouse

porterie

هيكل عند البوابة حيث يقوم ناقل/ كاتب بتفقد ومدخل وخمرج مجيع
احلاويات واملقطورات.

بيت احلارس عند مدخل

Pförtnerhaus

2041 gateway

gateway / passerelle

احملطة، اليت ا وحدات حتميل ذات  نقل خمتلط تنقل بني خمتلف
القطارات (السكك احلديدية / الطريق) بني قطارات الشحن عن بعد
املسافات البعيدة  حمطات البوابات وحمطات السكك احلديد نادرة. يتم
معاجلة جزء من حمطة وحدات احلمولة يف كثري من السيارات لتشغيل

املنطقة.

بوابة

Gateway

2042 gateway

passerelle

حمطات تستخدم للتحميل بني قطارات السكك احلديد وهو نظام
يضمن اجلمع بني أنظمة القطارات الوطنية والدولية والذي يؤدى إىل

تكامل تدرجيي يف مرور عربة واحده

بوابة

Gateway

2043 gauge

jauge

مقياس

Spurbreite

2044 gauntlet track; 
interlaced track; 
gantlet track

entrelacement de voies

يتم يف تقاطع اخلطوط املتجاورة لرصيفني تضييق أحد األرصفة بشكل
مؤقت أو دائم

مسار متداخل

Gleisverschlingung

2045 gear drive

engrenage

إدارة باملسننات

Zahnradgetriebe

2046 gear driven parallel 
converter

convertisseur parallèle marchant par courroie 
crantée

تستخدم احملوالت يف تغيري إجتاه النقل (يصل إيل 90 درجة) من
البضائع اخلفيفة وحيت الثقيلة من الشرائح والصناديق الشبكية حيت
1500 كجم، وميكن حتريكها إما من خالل جهاز رفع حركي

كهربائي المركزي أو من خالل جهاز رفع هوائي.

مدار باملسننات إىل متوازي

Zahnriemenparallelumsetzer

2047 gear of ships

agrès du navire

عدة السفينة

Schiffsgetriebe

2048 gear ratio

rapport d'engrenages

نسبة تعشيق املسننات، نسبة (ال... )
الترسية

Übersetzungsverhältnis
2049 gearbox

carter de transmission

صندوق تروس (للسرعة)

Getriebegehäuse

2050 gearbox unit

unité de boîte de vitesses

وحدة صندوق التروس

Getriebe-Einheit
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2051 geared turbo fan

turboréacteurs double flux

توربو مروحة موجهة هو مفهوم احملرك، وترتبط مع مروحة وتوربينات
الضغط املنخفض عن طريق نقل العتاد. هذه املروحة وتوربينات
الضغط املنخفض ميكن تشغيلها يف سرعة املثلى: مروحة أبطأ

والتوربينات بشكل أسرع من ذي قبل.

مروحة تربينية جمهزة

Geared Turbo Fan

2052 geared turbofan

réacteurs à double flux avec boîte

عادة، مروحة، ضاغط الضغط املنخفض واملنخفض توربينات الضغط
ترتبط بقوة إىل رمح واحد. يف موجه املروحي املروحة عن طريق احلد

من العتاد و"تنفصل" عن اجلزء الضغط املنخفض. هذا جيعل من
املمكن للسماح للتوربني الضغط املنخفض واملنخفض ضاغط الضغط

بشكل مثايل بسرعة، يف حني

مروحة تربينية جمهزة

Getriebefan

2053 general cargo

pièces de marchandises

هي البضائع اليت يتم التعامل معها أثناء عمليات النقل والشحن
والتفريع باعتبار الوحدة الواحدة منها كوحدة منفصلة، وهذا النوع
يستلزم غالبا تأمينه جيدا من الوقوع او الكسر الوارد أثناء عمليات

النقل والشحن والتفريغ.

بضائع عامة

Stückgut

2054 general cargo 
transport

distribution/ transport de détail

هو نقل البضائع اليت يتم التعامل مع الشحنة كلها كقطعة واحدة،
وتبدأ أوزان هذه البضئع من 50 كجم وحىت 2.500 كجم كحد

أقصى.

نقا البضائع العامة

Stückgutverkehr

2055 general move

affaire importants pour le rendement

نقل عام

Ertragsrelevantes Geschäft

2056 geographic 
information system

système d'information géographique

نظام ألغراض خاصة تتكون من األجهزة والربامج او اليت تتوفر على
نظام فضائي منسق باعتباره املرجع الرئيسي. حتتوي نظم املَعلُومات

اجلغرافية على النظم الفرعية إلدخال البيانات و ختزين البيانات
واسترجاعها و متثيلها عالوة على إدارة البيانات، حتويلها وحتليلها؛

وتقر

نظام املَعلُومات اجلغرافية

Geografisches Informationssystem

2057 geographical 
circuitry interlocking

installation d'enclenchement de la voie ferrée

لوحة التحكم ومنطق السري اجلغرايف

تشابك الدوائر اجلغرايف

Spurplanstellwerk

2058 geographical 
interlocking; 
geographic route 
logic

logique d'itinéraire géographique

منطق الطريق، الذي فيه يتم ختطيط عناصر املسار. يف شكل املسار
منذ البداية للهدف وفقا لقواعد حمددة مسبقا.

متشابكة جغرافية

geografische Fahrstraßenlogik

2059 gimbals of a 
compass

balancier du compas

وعاء البوصلة، ثالثة حماور حيمل عليها وعاء البوصلة لكي تظل دائما
يف مستوى أفقي

حماور حتويل

kardanische Aufhängung eines Kompasses

2060 girder bridge

pont à poutres

جسر قائم أساسا على عوارض طولية إما حتت أو جبانب السطح

جِسر ذُو عوارِض

Trägerbrücke

2061 girdle pocket 
elevator

convoyeur à poches de bande

يبين السري املطاطي الذي ال اية له واملنطوي بفعل قضيب عرضي
جيوب مفتوحة يف اجتاه الداخل واليت يتم غلقها من خالل لوحات

جانبية ثابتة ويف الوقت ذاته تعطي اجليوب الوقوف الالزم.

رافعة ذات جيوب احلزام

Gurttaschenförderer
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2062 glide path

radiophare d'alignement de descente

منارة إشعاعية للهبوط، منارة ممر
االنزالق

Gleitpfad
2063 glider

planeur

طيارة شراعية، طائرة انزالقية

Segelflugzeug

2064 gliding angle

angle de plané; pente radiogoniométrique

زاوية االنزالق

Gleitwinkel

2065 gliging speed

Vitesse de régression

سرعة االحندار

Gleitgeschwindigkeit

2066 Global Location 
Number

code lieu-fonction (Global Location Number 
(GLN))

GS1 أو GLN رمز

Internationale Lokationsnummer
2067 global sourcing

Global Sourcing

هو التوريد اخلارجي مبفهوم تسويق املشتريات املنهجي يف األسواق
العاملية والتوجه االستراتيجي لإلدارة لعرض السلعة واستغالل املصادر

يف مجيع أحناء العامل.

توريد عاملي

Global Sourcing

2068 gondola

gondole

جندول

offener Güterwagen

2069 goods station, 
freight yard, freight 
depot

gare de marchandises

حمطة شخن البضائع هي احملطة الرئيسية واليت تعد يف األساس حمطة
الشحن واإلستقبال

حمطة البضائع

Güterbahnhof

2070 goods traffic

transport de marchandises

حركة البضائع

Güterverkehr

2071 goods-to-man 
principle

principe "marchandise vers l'homme"

ويف هذا املبدأ يتم تفريغ البضاعة املقصودة من أحد املخازن عن طريق
أحد الرافعات أو الناقالت من خالل استخدام تقنيات الرفع

وشاحنات الرفع والنقل.

مبدأ ″البضائع املوجهة إىل اإلنسان″

Ware-zum-Mann-Prinzip

2072 government ship

navire d'état

سفينة حكومية

Regierungsschiff

2073 grabber

préhenseurs

خطَّاف

Greifer

2074 grade

fonction du porte-charge

ميكن للوحدات أن تتزفر على أنواع خمتلفة من الدرجات ، مثل
"درجة الغذاء "، "درجة الورق"، "درجة عامة" إخل...  تعترب مجيع

وحدات EMP ضمن الدرجة العامة.

درجة

Funktion des Ladungsträgers (Papiertransport, 
Nahrungsmittel)

2075 grade crossing

passage à niveau

ممر على مستوى واحد

Bahnübergang

2076 grade signal

indicateur de changements d'inclinaison

مؤشر تغيري امليل

Neigungswechselanzeiger

2077 graded aggregate

grave; granulat calibré

خليط متدرج (ركام متدرج) أو خليط طبيعي (مواد حبيبية) من ركام
ذي أحجام خمتلفة

ركَام متدرج

abgestuftes Korngemisch

2078 graders

niveleuse

اجلارفة من أجل التدريج والتسوية

آلَات تمهِيد التربة

Grader
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2079 grade-separated 
crossing

passage à croisements superposés

جتهيز متراكب يسمح بانشعاب تيارات السري بدون تقارض عندما
يكون أحد الطريقني غري املستويني طريقا سيارا أو طريقا سريعا

ملتقى طرق متراكبة

planfreie Kreuzung

2080 grade-separated 
fork junction

saut-de-mouton

ختطيط يسمح حلركة املرور بالتباعد أو االندماج دون عبور يف الصف

موثَبة

planfreie Gabelung

2081 grade-separated 
highway

route à passages superposés

شبكة من الطرق على ملتقى ذي مستويات منفصلة تسمح باملرور من
قارعة إىل أخرى أو أكثر، أو من طريق إىل آخر

طريق سريع متراكب

planfreie Autobahn

2082 grade-separated 
interchange

échangeur

بدالٌ

planfreier Knotenpunkt

2083 grade-separated 
interchange

diffuseur

شبكة طرق تسمح باملرور من طريق إىل آخر، أو إىل عدة طرق أو
مسارات دون عبور يف الصف

عقدة طَريق سيار

planfreier Anschluss/Anschlussstelle

2084 grade-separated 
interchange

échangeur

مبدّل

höhenfreie Kreuzung/Anschlussstelle

2085 grade-separated 
junction

jonction dénivelée

تقَاطُع متراكب

planfreie Kreuzung

2086 grade-separated 
pedestrian 
walkways

voie piétonnière étagée

ممر مشاة متراكب

planfreie Gehwege

2087 gradient; grade

pente

منحدر

Gefälle

2088 grading curve

courbe granulométrique

منحىن التدرِيج

Sieblinie

2089 grading envelope

fuseau granulométrique

غلَاف التدرج

Sieblinienbereich; Körnungsband

2090 grain shape

forme de grains

يعترب حجم وشكل احلبوب من السمات املميزة للسلع السائبة طبقا
ملعيار األيزو رقم 3435 والذي ينص على 6 أشكال خمتلفة للحبوب

شكل احلبوب

Kornform

2091 grain size

taille de grains

اخلدمات اللوجستية واإلمدادات اخلضراء تعين صراحة وجود عوامل
مرتبطة أخرى خالف اخلدمات اللوجستية املعتادة مثل املهل الزمنية،
والتسليم يف الوقت احملدد، واملخزون، درجة احلموالت، إضافة إىل
املؤشرات العددية اخلاصة بتلوث اهلواء واملياه، واستخدام األراضي،

واالنبع

حجم احلبوب

Korngröße

2092 granulated slag

laitier granulé

مواد محصلة عن طريق التربيد السريع يف ماء خبث األفران العالية
املنصهر (جسيمات زاوية 0.2 / 20 ملم). ميكن استخدامها غري

معدلة أو بعد طحن خفيف (خبث األرض املُحبب).

جفَاء محبب

granulierte Hochofenschlacke; Hüttensand

2093 graph theory

théorie des graphes

فرع من الرياضيات املعنية حول كيفية تشفري الشبكات و قياس
خصائصها.

نظرية الرسم البياين

Graphentheorie
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2094 grate

grille de foyer

مصبعة

Feuerrost

2095 grate bar

barreau de grille

قضيب املُصبعة

Roststab

2096 gravel

gravier

معدن متكسر بسمك ما بني 32 ملم و56 ملم و 90٪ على األقل
متساوية

سجِيحة عكُوسة

Kies

2097 gravel base

couche portante de gravier

طبقة حصباء

Kiestragschicht

2098 gravel pit

gravel pit

حفرة حصباء

Kiesgrube

2099 gravel road

route en gravier

طَرِيق حصباء

Schotterstraße

2100 gravity conveyor

convoyeur à gravité

ترتلق أو تدحرج البضائع علي مسافة ناقلة منحدرة حيث يتم التغلب
علي قوة احتكاك السحب من خالل تأثري قوة اجلاذبية.

ناقلة بالثقل

Schwerkraftförderer

2101 gravity hump yard

installation de triage

حمطة الفرز

Ablaufanlage

2102 gravity roller 
conveyor

rampes de rouleaux gravitaires

جمري ذو اسطوانات بإحندار من 1 إيل 2 % تنحدر عليه البضائع
املنقولة من خالل مكون محله الساكن يف إجتاه احلركة.

ناقلة أسطوانات مدورة بالثقل

Schwerkraftrollenbahn

2103 green area

espace vert

فضاء مفتوح يشبه  احلديقة أو املناظر الطبيعية، ختصص لالنتعاش،
واأللعاب والرياضة أو بعض األغراض اخلاصة

مساحة خضراء

Grünfläche

2104 green logistics

logistique verte

ممارسات واستراتيجيات إدارة سلسلة اإلمداد اليت تقلل من البصمة
البيئية والطاقية لتوزيع الشحنة. تركز على شحن املواد، إدارة النفايات

إضافة إىل التغليف والنقل.

اخلدمات اللوجستية / اإلمدادات
اخلضراء

Grüne Logistik

2105 green wave (lights)

onde verte

موجة خضراُء

Grüne Welle (Ampeln)

2106 grid roller

rouleau à grille

مدماك شبكي

Gitterwalze

2107 grid roller

rouleau à grille

مدماك شبكي

Gitterwalze

2108 grinding

ponçage

واحدة من عمليات التصنيع الرئيسية إلنتاج ريش التوربينات وطحن.
ويرجع ذلك إىل املواد صعبة للغاية (السبائك الفائقة، أن النيكل

وسبائك مقرها املشارك) وبالقطع مع طليعة حمددة هندسيا (حتويل
والطحن وما إىل ذلك) يف ريش التوربينات يكاد يكون من املستحيل.

وبالتايل يتم

سحق

Schleifen

2109 grinding mill

broyeur

طَاحونة

Feinmühle
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2110 grip

saignée

تأثري تركيب املواد والشكل اهلندسي لسطح الطريق على حجم
التحمل األقصى لإلطارات على القيادة يف الطرق، واملكابح، والقوى

اجلانبية

كَلَّابة

Griffigkeit

2111 grip of tyres

adhérence des pneus

نوعية من اتصال اإلطارات بالطريق متكن السائق من السرعة،
والتوجيه وفرملة سيارته (على العكس من االنزالق على الطرق،

والذي يشري إىل انعدام التشبث)

تشبث اإلطارات

Kraftschluss der Reifen

2112 grit

gravier

معدن متصدع حبجم ما بني 2 مم و32 ملم و 90٪ على األقل من
احلبوب متساوية

حصى

Splitt

2113 gritting

gravillonnage

نشر املواد الكاشطة على سطح الطريق من أجل حماربة أو تقليل
االنزالق يف املطر

صرير

Streuen

2114 grooved rail

rail à gorge

يتم تصميم األرصفة املوجودة على زاوية السري بشكل يتناسب مع
البناءات

سكة مخددة

Rillenschiene

2115 gross contract

contrat brut

بعقد النقل، تتلقى شركة النقل من املشترى جمموعة ثابتة من معدل
العائد لكل كيلومتر. يستلم العميل كل عائد األجرة وبالتايل يتحمل
كامل خماطر اإليرادات. وكثريا ما تتضمن أحكاما الرتفاع األسعار.

عقد إمجايل

Bruttovertrag

2116 gross demand

besoins bruts

طلب إمجايل

Bruttobedarf

2117 gross domestic 
product

produit intérieur brut

مقياس إلمجايل قيمة السلع واخلدمات اليت ينتجها االقتصاد احمللي
خالل فترة معينة و عادة ما تكون خالل  سنة واحدة. ميكن احلصول
على هذا الناتج  عن طريق إضافة قيمة مسامهة كل قطاع من قطاعات

االقتصاد يف شكل أرباح وتعويضات للموظفني إضافة إىل اندثار
استهالك رأس املا

ناتج حملي إمجايل

Bruttoinlandsprodukt

2118 gross national 
product

produit national brut

القيمة السوقية اإلمجالية للسلع واخلدمات املنتجة خالل فترة معينة عن
طريق  العمالة ورأس املال املمولة من طرف سكان بلد معني، بغض
النظر عن متوقعهما.  خيتلف الناتج القومي اإلمجايل عن الناتج احمللي
اإلمجايل يف املقام األول عرب تضمنب  دخل رأس املال الذي يكسبه ال

ناتج قومي إمجايل

Bruttosozialprodukt

2119 ground

masse, sol

أرضي

Masse

2120 ground contact

contact avec le sol

تالمس أرضي

Erdungskontakt

2121 ground crew

personnel de piste

امليكانيكيون املكلفون بالعناية بالطائرة وهي على املدرج

طاقم أرضي

Bodenpersonal

2122 ground electrical

masse électrique

تأريض كهربائي

Masse elektrisch

2123 ground loop

boucle de terre

حلقة األرض

Erdschleife

142



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةG

2124 ground speed

vitesse au sol

سرعة أرضية

Grundgeschwindigkeit

2125 ground-control 
approach system

système d'atterrissage par guidage radar

هبوط بتحكّم أرضي

Anflug-Leitsysteme

2126 grounding

échouage

أساس

Erdung

2127 grounding of boat

échouement d'un navire

جنوح سفينة

Grundlaufen, Grundberührung

2128 grounding pole or 
rod

tige de terre

قطب التأريض

Erdungsstange

2129 ground-running

temps de fonctionnement au sol

زمن التشغيل األرضي

Fahrt aufnehmen

2130 group directive; 
group Directive + 
"title“

directive d'une entreprise multinationale

توجيه جمموعة

Konzernrichtlinie
2131 group principle, 

group structure

principe de groupe

هو ناقل أو رافع يتم حتديد مهمته يف جر الشاحنات املتعطلة اليت
كانت تنقل بضائع أو اشخاص، ويف الغالب يعمل هذا النوع من

الناقالت الكترونيا.

مبدأ اموعات، بنية اموعات

Gruppenprinzip

2132 grouted asphalt

enrobé percolé

اسفلت مسامي ميلؤ الفراغات من طني مالطي مع رابط أمسنيت

إِسفَلت حقني

verfugter Asphalt

2133 grouting

pénétration

معاجلة تتمثل يف تفريش عاقد سائل بكمية مالئمة فوق فرشة
 

ترصيفة ذات مسام واسعة نسبيا وينفد هذا العاقد عميقا يف هذه
 

املسام عن طريق اجلادبية أساسا

تحصيب

Verfugen

2134 GSM-R

GSM-R

النظام العاملي التصاالت اجلوال بالسكك احلديد - شبكة راديو
حممولة رقمية على الويب. تستخدم للتدريب جبانب البث صويت.

نظام تواصل سككي متنقل عاملي

GSM-R

2135 guard rail

rail de guidage

يتم ترتيب االحنرافات للعديد من العقبات على األخص يف حالة
الكباري وذلك لتحقيق السري والتوجه للهدف بشكل كامل

حاجز أمان

Führungsschiene

2136 guard ship

vaisseau de garde

حلراسة الشواطئ أو مناطق الصيد أو مناطق استراتيجية

سفينة حراسة

Wachschiff

2137 guard-rail

barrière de sécurité; garde-corps

حاجِز أَمان

Leitplanke

2138 guards van

wagon d'accompagnement

قاطرة املرافقني

Güterzugbegleitwagen

2139 guidance magnet

aimant de guidage

مغناطيس الدلَالَة

Führ(ungs)magnet
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2140 guide bearing

appareil d'appui guidé

حامل هيكلي يسمح باحلركة يف االجتاه الرأسي واالجتاه األفقي ومينع
احلركة يف االجتاه العمودي

ييللل دحمم

Führungslager

2141 gulf ports

ports du golf

مواىنء اخلليج

Häfen im Golf von Mexico

2142 gully

ravin

أُخدود

Erosionsrinne

2143 gunroom

carré des aspirants; carré de repos

غرفة االستراحة

Offiziersmesse

2144 gyratory shear 
compactor

presse à cisaillement giratoire

ضاغطة حمورية

Gyrator

2145 gyro-magnetic 
compass

compas gyromagnétique; boussole gyroscopique

بوصلة تدوين مغناطيسية

Kreiselmagnetkompass

2146 gyroscopic compass

compas gyroscopique; boussole gyroscop

بوصلة تدوينية

Kreiselkompass
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2147 Hague rules

règles de la Haye

القواعد الدولية اليت استنبطت من مؤمتر الهاي عام 1921 املتعلقة
حبقوق ومسؤوليات مالك السفن والشاحنني، واليت توضح األخطار
اليت يفترض أن تتعرض هلا السفن وعالقة ذلك بسندات الشحن

قواعد الهاي

Haager Regeln

2148 hail

grêle

برد

Hagel

2149 half roll

demi-tonneau

تقلب نصفي

halbe Rolle

2150 halt

arrêt

وقف قبالة نقطة مفتوحة عموما لنقل الركاب فقط وليس عادة إد
املوظفني. ا

توقف

Stop

2151 halt board

marque arrêt

عالمة توقف

Merkzeichen Haltstelle

2152 halt signal

signal d'arrêt

إشارة توقف

Haltsignal

2153 hand crane

grue à bras

مرفَاع ذراعي

Handkran, Kettenflaschenzug

2154 hand luggage

bagage à main

حقائب يد

Handgepäck

2155 handbrake

frein à main

فرامل يدوية

Handbremse

2156 hand-held terminal

terminal manuel

حمطة يدوِية

Handterminal

2157 handling

manipulation

مناولة (البضائع)

Abwicklung

2158 handling costs

coûts de manipulation

تكاليف املناولة

Abwicklungskosten

2159 handrail; grab iron

barre de maniement, manche

درابزين

Griffstange

2160 hangar

hangar

حظريةُ  (الطائرات)

Hangar

2161 hangar deck

pont-hangar

سطْح حظرية

Hangardeck

2162 harbour police

police du port

شرطة امليناء

Wasserschutzpolizei

2163 harbour service

service au port

خدمة يف امليناء

Hafenservice

2164 hard chrome plating

chromage dur

توفر الطالء الصلد بالكروم ملقاومة التآكل عالية. مسك طبقة الالزمة
تعتمد على نوع من التوتر ارتداء. بسبب صالبة عالية جدا هم من

الصعب طالء الكروم بدائل لتصلب أو نيترة.

طالء بالكروم الصلب

Hartverchromen

2165 hard landscaping

calepinage

ترتيب عناصر الرصف - املوضوعة عموما حافة إىل حافة - يف
أحجام وألوان ومواد خمتلفة على أشكال هندسية، ألغراض الزينة

تنِسيق صلب

Landschaftsgestaltung mit festen Bauteilen

2166 hard shoulder

bandes de pose

مجالَة صلبة

Standstreifen

145



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةH

2167 hard shoulder for 
emergency stop

bande d'arrêt d'urgence

مجالَةُ الوقوف الطارىء

Standstreifen für Nothalt, Nothaltebucht

2168 hard shoulder for 
emergency use

bande d'arrêt d'urgence

قطاع السطح، بعرض مسار واحد متاخم لطريق نقل من مسارات
منفصلة (مثل الطريق السريع)، خاص باالستخدام من قبل سيارات
الطوارئ أو غريها من املركبات يف حالة الطوارئ أو خالل عرقلة

املسارات

مجالَةُ االستعمال الطارىء

Standstreifen für den Notfall

2169 hard strip

bande dérasée

قطاع عادة ال يزيد عن 1 متر يف العرض، متامخة لقارعة طريق، تضم
- بدءا من احلافة اهلندسية للطريق - طريقا عرضيا إضافيا (من نفس

مادة الطريق، وحيمل إشارة احلافة) مع جزء مستقر أو ظاهر
 

مجالَةُ صعبة

Randstreifen

2170 hardening (case)

cémentation

(950-900 درجة مئوية) من خالل التصليد املغلف يتم أنتاج طبقة
صلبة من الصلب سطحية مقاومة للتآكل. ويف نفس الوقت تنشأ حالة

من الضغط الذايت واليت تناسب متطلبات اجلزء من خالل الدوران.

تصليد مغلف

Einsatzhärten

2171 hardening and 
tempering

procédé de durcissement

(يف 800-1230 درجة مئوية) عالج يزيد صالبة ومقاومة زحف
مواد التيتانيوم، الفوالذ متكني هطول األمطار وارتفاع درجة احلرارة

والنيكل واملواد القائمة على الكوبالت. وهو يتألف من املعاجلة
احلرارية حل واملعاجلة احلرارية هطول الالحقة، اليت مكونات هيكل يف

حل الصلبة (ا

تصليب و تليني

Härteverfahren Aushärten

2172 hardfacing

rechargement dur

شفرات التوربينات الضغط املنخفض هلا كفن. يتم تركيبه على
العكس اجلانب إىل اية اجلذر شفرة من شفرة، ويستخدم لتثبيت
النسيب فضال عن التحيز يف احملرك. عن طريق االتصال املتكرر

للشفرات ااورة يف كفن هذا ترتدي قويا بشكل خاص. من أجل
جتنب هذا األمر، ومدرعة األسطح

تقسية بالتلبيس

Hardfacing

2173 harmonic

harmonique

متناسق

Oberwelle

2174 haulage

halage

اتفاق قانوين بني شريكني للسكك احلديدية. يشار إىل صاحب
االتفاق باسم "اناقل حقوق الشحن". يشار إىل الشريك اآلخر باسم

'ناقل حركة الشحن ". باملساعدة مع هذا االتفاق، يطلب ناقل
احلقوق من ناقل احلركة نقل املعدات على شرحية متفقة عليها من

املسار. بالنسبة لألطراف ال

شحن

Transport

2175 haulage

halage

رج

Transport

2176 haulage contractor

affréteur routier; entreprise de camionnage

مقاوِل شحن

Spedition

2177 hauler

tracteur

هذا النوع من شاحنات نقل الطلبيات عالية أو منخفضة املستوى
تعمل مببدأ تنفيذ مهمة النقل أو الشحن مببدأ "السلعة إىل الشخص
مباشرة"، حيث ميكن أن تقوم بشحن وتفريغ وكذلك نقل السلع

والبضائع.

متعهد النقل

Schlepper
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2178 hause

écubier

املسافة األفقية بني مقدمة السفينة ومكان خمطافها أو خماطيفها واليت
جيب على السفن األخرى اجتناا

بيت القلس

Klüse

2179 hawser

aussière

حبل مرن ومسيك من أسالك الصلب أو من األلياف حميطه بني 5 و
24 بوصة، ويستخدم يف القطر والربط وحنو ذلك

قلس (حبل ثخني لربط السفن)

Trosse

2180 hazard beacon

phare de danger

شاخص إنذار

Gefahrenfeuer

2181 hazardous material

matières dangereuses

مواد خطرة

Gefahrstoff

2182 hazardous road 
locations

dispositions routières dangereuses

مواقع خطرية بالطرق

gefährliche Straßenstellen

2183 head drive

entraînement par le haut

سيور قابلة لإلنعكاس لديها حمرك رئيس وحمرك ائي مفيدين أو حمرك
مركزي يف برج فارغ.

حمرك رئيس

Kopfantrieb

2184 head light

signal du devant d'un train

إشارة املُقَدمة

Zugspitzensignal

2185 head of docks

directeur des docks; maître de port

رئيس امليناء

Dockverwaltung

2186 head of ship

cap d'un navire

طرف السفينة األمامي

مقدم السفينة

Schiffsverwaltung

2187 head wind

vent droit debout

ريح مضادة

Gegenwind

2188 headhaul

potentiel de gain maximal d'un transport

مصطلح السكك احلديدية أو الشاحنة املستخدم لتحديد إيرادات عالية
عرب تأسيس الطرق البحرية من الشاحن إىل إىل املتلقي.

احتمال كسب أقصى لوسائل النقل

maximales Gewinnpotential eines Transports

2189 headlights

éclairage frontal

إضاءة أمامية

Spitzenbeleuchtung

2190 head-up display 
(HUD)

affichage frontal

عرض واجهي

Head-up-Display (Kopf-oben-Anzeige)

2191 headway (1)

intervalle entre des trains

نقطة القياس املتصلة مبرور زمن الرحلة أو عند بدء الفاصل الزمين بني
قطارين متعاقبني.

فارق القطار

Zugfolgezeit

2192 headway (2)

suite de route, intervalle entre les trains

الزمن بني املغادرة، الوصول أو مرور قطارات متتالية ف] حمطة سكة
حديد أو على مسار, يتم قياسها يف نفس املوقع.

فارق املسار

Kursfolgezeit, Zugfolgezeit

2193 heat exchanger

échangeur thermique

مبادل حراري يف البنية األساسية لعدد وافر من أنابيب جانب، من
خالهلا املتوسطة - احملرك، على سبيل املثال، واهلواء - يتدفق. على
طول هذه األنابيب تدفقات املتوسطة الثانية مع درجة حرارة خمتلفة

من املتوسط يف األنابيب. وبالتايل، فمن املمكن لنقل الطاقة من حرارة
إىل

مبادل حراري

Wärmetauscher

2194 heat insulation

revêtement pour l'isolation thermique

كساء عزل حراري

Wärmeschutz-Verkleidung
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2195 heated container

conteneur calorifique

حاوية مدفأة

beheizter Container

2196 heated wagon

wagon chauffé

عربة معزولة مزودة بسخان. - الفئة أ. معدات التدفئة لالستخدام عند
درجة حرارة يف اخلارج عند 10 درجة مئوية - الفئة ب. معدات

التدفئة لالستخدام عند درجة احلرارة يف اخلارج عند 20 درجة مئوية.

عربة مدفَّأة

beheizter Wagon

2197 heavy duty wagon

wagon de transport lourd

عربة متينة

Schwertransportwagen

2198 helical gear box

engrenage cylindrique

علبة تروس حلزونية

Stirnradgetriebe

2199 helicopter

hélicoptère

مروحية (طائرة)، طوافة

Hubschrauber

2200 heliport

héliport

مهبطُ املروحية

Hubschrauberlandeplatz

2201 helm

gouvernail

جهاز التوجيه

Ruderanlage

2202 help signal

signal auxiliaire

إشارة مساعدة

Hilfssignal

2203 helper signal

signal d'une locomotive de pousse

إشارة مساعدة

Schiebeloksignal

2204 high and low level 
order picking truck

chariot de manutention pour la préparation de 
commandes

تنتمي هذه النقالة إىل جمموعة من النقاالت املغطاة واملصممة للوصول
إىل درجة تأمني أعلى أثناء الشحن والتفريغ والنقل، ويتم عمل هذه

النقالة بصورة أوتوماتكية %100.

عربة/شاحنة نقل االطلبيات ذات
مستوى عايل ومنخفض

Kommissionier-Flurförderzeug

2205 high bay 
warehouse, high 
rack warehouse

entrepôt de rayonnages en hauteur

مستودع خليج عايل

Hochregallager
2206 high capacity 

freight coach

train de fret à grand compartiment

عربة شحن عالية السعة

Großraumgüterwagen

2207 high capacity tank 
coach

wagon-citerne à grand compartiment

عربة صهريج عالية السعة

Großraumkesselwagen

2208 high cube

conteneur (haute cube)

ويطلق على EMHU أيضا "حباويات على شكل مكعبات عالية"
تتميز مبقياس 53 قدم من حيث الطول مثل EMRUs، ولكنها

أكرب من حيث االرتفاع. الشيء الذي يتيح وجود سعة مكعبة كبرية.

حاوية على شكل مكعب عايل

High-Cube-Container

2209 high cube container

conteneur à grand volume

حاوية كبرية احلجم

Großvolumencontainer

2210 high curb

trottoir haute

تسهيل دخول القطار

رصيف عايل

Hochbordstein

2211 high mast lighting

éclairage sur mâts

إضاءة علَى الصوارِي

Hochmast-Lichtsystem
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2212 high platform

perron haute

مالئمة احملطة لدرجة الصعود والرتول من املركبة

منصة عالية

Hochperron

2213 high pressure 
compressor

compresseur haute pression

يتكون الضاغط من سلسلة من الدفاعات ضاغط رتبت على التوايل
اليت تدور بسرعة بني دوارات الثابتة. وامتص كميات كبرية من اهلواء
وضغط بقوة قبل أن يتم إدخاهلا يف غرفة االحتراق. لنسبة ضغط من
حوايل 30: 1 لتحقيق يف حمركات اليوم، ونظرا إىل نوعني ضاغط

خمتلفة: اخنفاض وار

مضعط مرتفع الضغط

Hochdruckverdichter

2214 high pressure steam 
locomotive boiler

haute pression

ضغط عايل

Hochdruck

2215 high pressure 
turbine

turbine haute pression

يف التوربينات، والطاقة الكامنة يف ارتفاع الضغط وسرعة عالية من
الغازات االحتراق، يتم حتويلها إىل طاقة ميكانيكية. مثل ضاغط،

وينقسم إىل قسمني التوربينات يف ذات الضغط العايل وجزء الضغط
املنخفض. حول رمح منها، يتم توصيل التوربينات مباشرة إىل

ضواغط املقابلة. الت

توربينة مرتفعة الضغط

Hochdruckturbine

2216 high sided wagon

wagon-tombereau

عربة بدون سقف ومع اجلَانِبني جامدة أعلى من 60 سم.

عربة مرتفعة اجلَانِب

Hochbordwagon

2217 high speed 
  milling

fraisage haute vitesse

سرعة عالية طحن كما حمرك EJ200 يف اجلبهة ضاغط الضغط
العايل يف يت الدوارات لالستخدام. فإنه ميكن خلق فعالة من حيث

التكلفة للهندسة شفرة املواد الصلبة. ويتم حتقيق نوعية سطح املطلوبة
من قبل ضبط عملية الطحن مع عملية االنتهاء من السطح املصب.

تتطلب عملية آلة طحن ع

طحن فائق السرعة

Hochgeschwindigkeitsfräsen

2218 high speed railway 
vehicle

véhicule ferroviaire à grande vitesse

عربة السكك احلديدية مصممة للعمل بسرعة ال يقل عن 250 كم /
ساعة على خطوط عالية السرعة خمصصة.

مركبة سكَكية فائقة السرعة

Hochgeschwindigkeitseisenbahnfahrzeug

2219 high-modulus 
asphalt

enrobé à module élevé

مزيج أسفلت ساخن يستخدم يف األسطح والروابط، مع معامل صالبة
أعلى بكثري من اخللطات التقليدية

أَسفَلت عالي املُعامل

hochfester Asphalt

2220 high-occupancy 
vehicle lane

voie réservée au codéplacement

مسار خمصص لالستخدام احلصري من قبل السيارات اليت حتمل عددا
كافيا من الركاب

مسار انتقَائي

Sonderfahrstreifen für Fahrzeuge mit hoher 
Besetzung

2221 high-speed maglev 
system

train à sustentation magnétique

نظام ماجليف فائق السرعة

Magnetschnellbahn

2222 high-temperature 
vacuum brazing

brasage sous vide à haute température

(يف 1000-1200 درجة مئوية) وتستخدم هذه الطريقة إلنتاج
عالية القوة وارتفاع يف درجة احلرارة وصالت مرنة من نفس، مماثلة أو
خمتلفة من املواد مثل الفوالذ املقاوم للصدأ والنيكل واملواد القائمة على

الكوبالت. يتم استخدامه حيث طرق االنضمام أخرى ال ميكن
استخدامها هلن

حلام ذات درجة حرارية عالية

Hochtemperatur-Vakuumlöten

2223 highway code

code de la route

قانون السري (على الطريق)

Straßenverkehrsordnung

2224 highway drainage

drainage des routes

جمموع الترتيبات اهلادفة إىل التمكني من تفريغ املياه الباطنية أو مياه
السيح خارج حمرم القارعة

صرف سطحي جتميع

Autobahnentwässerung
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2225 highway drainage

drainage

جمموع الترتيبات اهلادفة إىل التمكني من تفريغ املياه الباطنية أو مياه
السيح خارج حمرم القارعة

صرف املياه

Autobahnentwässerung

2226 highway road

route

طريق سرِيع

Autobahn

2227 hinterland

arrière-pays

مساحة األرض حيث تقوم حمطة للنقل كامليناء مثال  ببيع خدماا
إضافة إىل تفاعلها مع العمالء..ومتثل حصتها يف السوق اإلقليمية

بوجود  حمطة نسبية النشاء حمطات أخرى خمصصة خلدمة هذه املنطقة.
كما تقوم بتجميع  جل الزبناء احملدودين مباشرة إىل احملطة. ، اعتمادا

على طب

منطقة داخلية

Hinterland

2228 hit and run offense

délit de fuite

جنحة االعتداء (اهلروب)

Fahrerflucht

2229 hoarfrost, white 
frost

gelée blanche, givre blanc

جمموعة بلورات الثلج اليت شكلها التسامي مباشرة على السطح

صقيع

Reif

2230 hoisting devices

engins de levage

أجهزة الرفع هي جمموعة من وسائل النقل اليت يتم استخدامها غالباً
للنقل الرأسي للبضائع، وباإلضافة إيل ذلك من املمكن استخدامها

للنقل األفقي وتراكب هذه احلركة من احلمل.

أجهزة الرفع

Hebezeuge

2231 holding area

aire d'attente

منطقة انتظار

Warteraum

2232 holding flight path

circuit d'attente

صف االنتظار اجلوي

Flugbahn halten

2233 holding sidings

gare de rangement

حمطة ختزين

Abstellbahnhof

2234 holding time

durée d'occupation

وقت اإلشغال

Belegungsdauer

2235 holding track

epace de stockage

املسافة قبل النقاط أو احملطات- تسمح بصيانة املواصالت العامة دون
التأثري على حركة املرور.

مسار املنع

Stauraum

2236 hollow drive shaft

arbre creux

عمود قيادة أجوف

Getriebehohlwelle

2237 holonic 
manufacturing 
systems

systèmes de production holoniques

أنظمة التصنيع اهلولوين

Holonische Produktionssysteme
2238 home delivery

livraison à domicile

تسليم باملرتل

Lieferung frei Haus

2239 home signal, main 
signal

signal principal

يتم إصدار إشارات رئيسية يف حمطات توقف الترام وتصدر كلمة
"توقف"

إشارة رئيسية

Hauptsignal

2240 hood stretcher

housseuse

تنتمي هذه النقالة إىل جمموعة من النقاالت املغطاة واملصممة للوصول
إىل درجة تأمني أعلى أثناء الشحن والتفريغ والنقل، ويتم عمل هذه

النقالة بصورة أوتوماتكية %100.

نقالة غطاء حمرك السيارة

Haubenstretcher

2241 hopper wagon

wagon à ballast

عربة قادوسية

Schotterwagen
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2242 horn

avertisseur

منبه، بوق

Horn

2243 hospital ship

navire-hôpital

سفينة مستشفى

Lazarettschiff, Hospitalschiff

2244 hot box

boîte chaude

صندوق ساخن

Heißläufer

2245 hot box detector

détecteur de boîtes chaudes

كاشف الصندوق احلار

Heißläufer-Ortungsgerät

2246 hot-mix asphalt

béton bitumineux à chaud

مزيج من الرابط القاري والركام وأحيانا إضافات أخرى يتم تسخينها
وختلط يف مصنع اخللط

أَسفَلت اخلَلط الساخن

Heißasphalt

2247 hourly traffic flow

trafic "de la 30 ième heure"

هو الصبيب الذي يستعمل لتحديد أبعاد الطريق (املقدر بعدد املركبات
يف الساعة) (غالب صبيب الساعة الثالثني)

رواج "الساعة 30"، سير احلركة
بالساعة

stündlicher Verkehrsfluss

2248 hours of operation

horaires d'ouverture

ساعات العمل

Betriebszeiten

2249 household interview

enquête ménage

باالستعانة باألشرعة أو باآلالت

وِيراٌء أُسقْصتاس

Haushaltsbefragung

2250 hovercraft

hovercraft

ذات جوانب قائمة، تعمل بالدفع املائي

حوامة

Luftkissenfahrzeug

2251 hub

point nodal

نقطة مركزية جلمع وفرز وشحن وتوزيع البضائع ملنطقة معينة.
ويستخدم هذا املفهوم من مصطلح يستخدم يف جمال النقل اجلوي

للركاب وكذلك الشحن. يصف هذا املفهوم عملية اجلمع والتوزيع
من خالل نقطة واحدة  ( "مفهوم احملور والشعاع ).

حمور

Güterverteilzentrum

2252 hub, freight 
distribution center, 
goods distribution 
center

centre de distribution de marchandises

مركز توزيع البضائع

Güterverteilzentrum
2253 hulk

ponton

سفينة هالكة: سفينة غري صاحلة لإلحبار تستخدم كمستودع أو خمزن
وغري ذلك

هلك، سفينة ثقيلة

Rumpf

2254 hull

coque

بدن السفينة

Schiffskörper

2255 hull insurance

assurance de la coque

تأمني على بدن السفينة

Kaskoversicherung

2256 Human 
Development Index

Indice de développement humain

مؤشر الرفاهية للبلدان. مت نشر مؤشر التنمية البشرية عام 1990 يف
التقرير السنوي للتنمية البشرية (التقرير األملاين للتنمية البشرية) من

.(UNDP) برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

مؤشر/دليل التنمية البشرية

Human Development Index

2257 Human Integrated 
Simulation

simulation homme intégrée

جتسد طريقة حماكاة تعمل على إكساب صفة احليوية على حميط غري
موجود بالفعل وجتعله جمذوبا بطريقة فعالة وإجيابية.

حماكاة متكاملة لإلنسان

Menschintegrierte Simulation
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2258 hump

bosse de tirage

تزداد قطارات الشحن يف ساحة السكك احلديدية،  يتم ترتيبها يف
اجتاه جمموعة عربات خمتلفة باجلاذبية.

مرتفَع

Ablaufberg

2259 hump

dos d'âne

أكَمة

Hindernis

2260 hump and switch 
signals

singaux de manoeuvres et de blocages

إشارات مناورات وتوقفات

Rangier- und Sperrsignale

2261 hump performance

performance en montagne

أداء املرتفَع

Bergleistung

2262 hump yard

dos d'âne (tirage à butte)

أَكَمة

Eselsrücken

2263 hump yard 
[movement signal]

signal de pousser un train

إشارة دفع عند اَألكَمة

Abdrücksignal

2264 hump yard; 
marshalling hump, 
gravity yard

rampe de triage

يتم تنظيم التحويالت بني جمموعات التوجه والوصول يف حمطات
التحويل

اية اَألكَمة

Ablaufberg

2265 humped road

cassis

طريق محدب

Hindernis zur Geschwindigkeitsreduzierung

2266 hybrid bus

bus hybride

جتمع احلافالت مع حمرك الديزل التقليدية مع منوذج قيادة آخر.
الشكل السائد هو التركيبة مع حمرك كهربائي والذي يدفع بشكل

مستقل عرب مسافات قصرية أو يدعم حمرك ديزل وعند الفرملة يستعيد
الطاقة.

حافلة هجينة

Hybrid-Bus

2267 hybrid drive

entraînement hybride

نظام القيادة يف السيارات قد يعمل مبصدرين طاقة ألنواع خمتلفة من
حمور الدوران.

حمرك هجني

Hybridantrieb

2268 hybrid girder

poutre hybride

دعامة جاهزة مع شفاه من الفوالذ خمتلفة عن لوحة على الشبكة

عارِضة هجِينة

Hybridträger

2269 hybrid system

système hybride

نظام هجني

Hybridsystem

2270 hydraulic braker 
fluid

liquide des freins hydrauliques

سائل املكابح املاهية

Bremsflüssigkeit

2271 hydraulic chute

hydraulique

ناقل هيدروليكي يتم فيه نقل سوائل الدعم مع البضائع املنقولة يف
جمري منحدر مفتوح أو مغلق.

منحذر هيدروليكي

hydraulische Rinne

2272 hydraulic conveyor

convoyeur hydraulique

نواقل متواصلة يتم فيها نقل البضائع املنقولة يف سيولة بإستخدام
اإلحندار أو ضغط املضخة، ويتم نقل البضائع اللينة أيضاً بدون سوائل

دعم.

ناقل هيدروليكي

hydraulischer Förderer
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2273 hydraulic excavators

excavateur hydraulique

إلفراغ أو التحميل يف الطوابق تعمل بشكل رئيسي حبركة
هيدروليكية.

حفَّارة هيدرولية

Hydraulikbagger

2274 hydraulic gear

transmission hydraulique

عدة هيدروليكية

Flüssigkeitsgetriebe

2275 hydraulic lime

chaux hydraulique

اجلري الذي يتم انتاجه من املارل واحلجر اجلريي ويعزز بتفاعل
هيدروليكي يف الغالب

جِري هيدرويل

Wasserkalk

2276 hydraulic pipe 
conveyor

convoyeurs à tube

ناقل هيدروليكي يتم فيه نقل سوائل الدعم مع البضائع املنقولة يف نظام
أنبويب من خالل أجهزة ضخ.

أنبوب الناقل اهليدروليكي

hydraulischer Rohrförderer

2277 hydraulic unit

unité hydraulique

وحدة هيدروليكية

Hydraulikeinheit

2278 hydrocarbon binder

liant hydrocarboné

مادة الصقة حتتوي على القار و/أو األسفلت و/أو القطران

رفَّاضة

Kohlenwasserstoffbindemittel

2279 hydrocarbon 
concrete

béton hydrocarboné

خليط من الركام اخلشن والرمل مع أو بدون حشو، ورابط
هيدروكربوين.

اهليدروكربونات اخلرسانة

Asphalt

2280 hydrodynamic drive

entraînement hydrodynamique

نظام القيادة اهليدروديناميكية

hydrodynamischer Antrieb

2281 hygroscopicity

hygroscopicité

ساحج

Hygroskopizität

2282 hypersonic speed

vitesse hypersonique

سرعة فوق صوتية

Hyperschallgeschwindigkeit
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2283 ice control

contrôle glace

كل الوسائل اليت تستخدم لصنع سطح طريق زلق مقاوم كفاية لضمان
سالمة املستخدمني عند تكون اجلليد

مكشاف الثَّلج

Glättebekämpfung

2284 ice lens

lentille de glace

يف حد التجمد يف تربة حساسة للصقيع يتشكل جليد عدسي يعتمد
على الصقيع واملياه

عدسة الثَّلج

Eislinse

2285 ice warning system

avertisseur de verglas

جهاز يقيس الوسيطات الرئيسية اليت تتسبب يف تكوين الصقيع (حرارة
اهلواء ورطوبته، وحرارة القارعة)

حمفرة عنفية

Eiswarnsystem

2286 ice warning system

avertisseur de verglas

جهاز يقيس الوسيطات الرئيسية اليت تتسبب يف تكوين الصقيع (حرارة
اهلواء ورطوبته، وحرارة القارعة)

منبه الصقيع

Eiswarnsystem

2287 ice-fender

brise-glace

جرار حمطم الثلوج

كاسحة اجلليد

Eisschutzblech

2288 identification lights

feux d'identification

أضواء التمييز

Kennfeuer

2289 identification system

système d'identification

يقوم نظام التعريف بالتعرف على مسات كائن ما ومن مث يقوم
بإدراجها يف تصنيفها، ويشمل هذا النظام مكونات نظام تعريف

الكائن ، السمة نفسها وكذلك اجلهاز أو الوسيلة الضرورية لقراءة
السمات.

تظام التعريف

Identifikationssystem

2290 idle speed

point mort

سرعة بطيئة

Leerlauf

2291 ignition

allumage

إشعال

Zündung

2292 ignition system

système d'allumage du moteur

نظام اإلشعال جيب أن تشعل هذه املهمة، وخليط الوقود واهلواء خالل
البدء، لضمان بداية آمنة على اجلناح فضال عن خسارة ممكنة من
اللهب يف غرفة االحتراق عن طريق االشتعال املستمر دون انقطاع

حتت الظروف اجلوية القاسية (العواصف واألمطار الغزيرة. جتلد) أثناء
الطريان من

نظام اإلشعال

Zündanlage

2293 illuminance

éclairement

إضاءة

Beleuchtungsstärke

2294 illuminated landing 
ramp

rampe lumineuse d'atterrissage

مدرج  مضاء هلبوط الطائرات ليال

مدرج مضاء

beleuchteter Anflugweg

2295 illumination of deck

éclairage du pont

إضاءة سطح السفينة

إضاءة السطح

Brückenbeleuchtung

2296 immediate stop post

panneau d'arrêt protecteur

لوحة توقف وقائي

Schutzhalttafel

2297 immersion test

essai d'immersion

اختبار الغمر

Immersionsversuch

2298 impact

choc

تأثري

Aufprall
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2299 impeller

roue

تعيني لعنصر الدورية للضاغط أو توربني املرحلة.

دفاعة

Laufrad

2300 impingement 
cooling

refroidissement par impact

عند مهب اصطدام التربيد طائرة اهلواء البارد من تتحمل عموما
عمودي وبسرعة عالية على السطح املراد تربيده. على أثر هذا

الشعاع، ينحرف تربيد اهلواء من نقطة التأثري يف كل االجتاهات موازية
لسطح تأثري. يف هذه احلالة، يتم احلصول على تأثري التربيد عالية،

ولكن مما يقل

تربيد عن طريق االصطدام

Prallkühlung

2301 imprint

empreinte

عالمة أو تشوه بسبب وقوف املركبات الثقيلة لفترات طويلة

أَثَر

Abdruck

2302 improved soil

sol amélioré

تربة محسنة

verbesserter Boden

2303 improved subgrade

base amélioré

طبقة شكلتها معاجلة مواد األساسات يف املوقع

قاعدة محسنة

verbesserter Untergrund

2304 inaugural flight

vol inaugural

رحلة تدشني اخلط اجلوي،أو الرحلة األوىل اليت تقوم ا طائرة جديدة
على اخلط بصفة رمسيـة

رحلة تدشني

Jungfernflug

2305 inbond

dédouanement au lieu de destination

ضمن الرابطه

Zollfreigabe am Erfüllort/Zielort

2306 incidence indicator

indicateur d'incidence

مبني زاوية  السقوط

Ereignisanzeige

2307 incinerator ash

mâchefer

خملَّفات صلبة مستمدة من احلرق (حمطات حرق النفايات، وما إىل
ذلك)، اليت ميكن استخدامها يف بناء الطرق

رماد املَحرقَة

Müllverbrennungsasche

2308 inclination of the 
wind

inclinaison du vent

ميل الريح

Windwinkel

2309 inclination test

test de l'inclinaison

اختبار امليل

Neigungstest

2310 inclinometer

clinomètre

مقياس ميل

Neigungsmesser

2311 incoming goods

marchandises à l'arrivée

سلَع عند الوصول

Wareneingang

2312 indicated air-speed

vitesse aérienne indiquée

سرعة جوية مبينة

angezeigte Fluggeschwindigkeit

2313 indicated altitude

altitude indiquée

ارتفاع مبين

angezeigte Höhe

2314 indicator lamp

voyant

مشور

Anzeigelampe

2315 indirect tensile 
testing

essai de traction indirecte

يستخدم لتحديد قوة التقسيم. وميكن استخدامها لتقييم مقاومة
الضغوط

اختبار شد غَري مباشر

Spaltzugversuch

2316 individual 
assessment

évaluation individuelle (non groupée)

تقييم فردي

Einzelbewertung
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2317 individual transport

trafic individuel (IV)

وسائل النقل اخلاصة عكس وسائل النقل العامة. ىف اخلاصة الفرد حيدد
وقت و مسافة االنتقال بنفسه.

نقل فردي

Individualverkehr (IV)

2318 induction brazing

brasage inductie

(يف 650-900 درجة مئوية) خالل احلث خمتلط التدفئة إلذابة
جندى على احلث الكهربائي وفقط يف جمال مغو حيدث. وبالتايل، ال

يتم تسخينه، املكون بأكمله. وتتميز الطريقة اليت عالية الدقة والتكاثر.
ومن e.g .. تطبيقها خالل حلام تربيد أنابيب أو أنابيب دليل النفط

يف مكونا

حلام حناس بتيارات احلث الكهربائي

Induktivlöten

2319 inductive train 
control system

contrôle inductif de la marche d'un train

نظام حتكم حثِّي

induktive Zugbeeinflussung (Indusi)

2320 industrial and 
project 
consignments

entreprise de transport du matériel et du 
matériau construction (à grande quantité, de 
poids lourd)

مشاريغ الشحنات الصناعية

Anlagen- und Projektspedition
2321 industrial by-

product

sous-produit industriel

منتج ثَانوِي صناعي

industrielles Nebenprodukt

2322 industrial gas 
turbine

turbine à gaz industrielle

مبدأ تشغيل توربينات الغاز الصناعية هي يف األساس ال ختتلف عن
تلك اليت حمركا الطريان. بدال من املعيار يف الطريان منخفض الضغط
التوربينات اليت حترك املروحة، ويستخدم يف توربينات الغاز الصناعية
ما يسمى التوربينات الطاقة املستخدمة. كنت الطاقة املطلوبة - من

مباشر

توربينة الغاز الصناعي

Industriegasturbine

2323 industrial 
locomotive

locomotive industrielle

قاطرة صناعية

Industrielok

2324 industrial parent 
track

voie directe industriel

اهلدف الرئيسي من منطقة السكك احلديدية هو تغطية املناطق
الصناعية

طريق صناعي مباشر

Industriestammgleis

2325 industrial railway 
(1)

chemin de fer industriel

السكك احلديدية ليست مواصالت عامة، وختدم الشحن داخل املنطقة
الصناعية. ميكن تشغيل السكة احلديد الصناعية كخط مغذي أو مسار

عمل.

سكة معملية

Industriebahn

2326 industrial railway 
(2)

chemin de fer industriel

النقل الداخلي خيدم السكك احلديدية اليت ليست مواصالت عامة دون
االنتقال إيل وسائل نقل السكك احلديد العامة. اخلطوط الصناعية ال
ختضع لقواعد ربط خطوط السكك احلديدية.  ومع ذلك الشبكة
العاملة قد يكون ا نقل للمركبات إىل جانب السكك احلديد.

سكة صناعية

Werkbahn

2327 inertia

inertie de masse

القُصور

Massenträgheit

2328 inertia starter

démarreur à inertie

مطلق قصوري

Schwungkraftanlasser

2329 infiltration

infiltration

االختراق العمودي للمياه يف رصيف أو بنية أو تربة الطرق

تسرب

Versickerung

2330 inflammable

inflammable

سريع االشتعال

feuergefährlich

2331 inflammable 
materials

matières inflammables

مواد قَابِلَةٌ للاشتعالِ

brennbare Materialien
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2332 inflation

inflation

زيادة يف نسبة العملة فيما خيص توافر األصول والسلع والبضائع
واخلدمات. عادة ما يكون هذا التضخم املايل  نتيجة ملصادرة غري

مباشرة و احتيالية للثروة من خالل اإلفراط يف إصدار العملة من قبل
البنوك املركزية واحلكومات. على الرغم تأثره بشكل مباشر على

األسعار ، يبقى

تضخم مايل

Inflation

2333 information about 
connections

itinéraire de connexions

برنامج الربط

Verbindungsauskunft

2334 information logistics

logistique d'information

لوجستية البيانات هو النواة الرئيسية لتحقيق التدفق الفيزيائي للخامة أو
السلعة، كما تعرب عن مجيع األنشطة األساسية الالزمة لتحديد

املعلومات ، فضال عن توزيعها داخل الشبكة ذات القيمة املضافة

معلومات/ بيانات لوجستية

Informationslogistik

2335 information system

système d'information

نظام املعلومات

Informationssystem

2336 informatory sign

signal d'indication

إِشارةٌ دالّةٌ

Hinweisschild

2337 infrastructure

infrastructure

أ) كان مفهوم البِنية التحتية يطلق يف األصل على التوصيالت األرضية
مثل األنابيب والكابالت (مبعىن "البناء حتت األرض")؛ ب) وهو
مفهوم يطلق حاليا على التأسيسات األرضية الدائمة من كل نوع،
سواء طاقم العمل أو املواد أو التجهيزات، وكل ما هو يتيح إمكانية

العمل

البِنية التحتية

Infrastruktur

2338 infrastructure policy

la politique en matière d'infratructures

هي إجراءات وأنشطة تقوم ا الدولة فيما يتعلق بالبِنية التحتية
(التقنية) يف اتمع. ووفقا للصياغة يف هيكل الدولة املعنية فإن سياسة
النقل تشمل النقل (سياسة املُرور) والنقل عرب األنابيب (مثل خطوط

نقل الغاز الطبيعي والغاز والكهرباء) وكذلك أشكال ا

سياسة البِنية التحتية

Infrastrukturpolitik

2339 infringement

infraction

خمالفة، خرق

Rechtsverletzung

2340 ingate

livraison par camion

مصطلح مستعمل للداللة على     وصول الوحدات إىل حمطة السكك
احلديدية على الطريق من شركة النقل بالشاحنات.

تسليم البضائغ عن طريق استخدام
الشاحنة

Anlieferung durch LKW

2341 ingate load

échange de chargement

مصطلح مستعمل للداللة على إعادة حتميل وحدة عند بعدها عن خط
السكة احلديد. يأخد سائق الشاحنة الوحدة احململة من حمطة السكك
احلديدية ويقوم بتفريغ محولتها مث حيمل نفس الوحدة مع شحنة جديدة

ويعيدها إىل احملطة ملزيد من النقل عن طريق السكك احلديدية.

تبادل التحميل

Ladungstausch

2342 in-house' contract 
award

attribution-inhouse

قد تكلف البلدية شركة نقل خاصة مباشرة. وفقا الئحة االحتاد
االوروىب 1370/2007 بل خيضع لعدد من الشروط (الشفافية

وحتظر البلدية اإلفراط يف التعويض على شركات النقل، مشغلي النقل
جيب أن ال يكونوا خارج مشاركة املناقصات ).

تعاقد داخلي

Inhouse-Vergabe

2343 initial approach

approche initiale

اقتراب ابتدائي

Anfangsanflug
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2344 initial speed

vitesse initiale

سرعة أولية

Ausgangsgeschwindigkeit

2345 injection

injection

تطلق أيضا على عملية سحب مياه البحر من فتحة جبانب  البدن
وحقنِها يف املكثّف داخل غرفة اآلالت

حقْن

Einspritzung

2346 injector

systèmes injecteur à vapeur

حاقن بخاري

Dampfstrahlpumpe

2347 injector

gicleur d'injection

مكونات نظام الوقود حملركات الطائرات، وخدمة االحنالل الوقود يف
حقن يف غرفة االحتراق مشعب السحب أو غرفة االحتراق، وبالتايل

حتسني تكوين اخلليط.

حاقن

Einspritzdüse

2348 inland carrier

transporteur intérieur

ناقل داخلي

Inlandsspedition

2349 inland navigation 
company

entreprise de transport fluvial

شركة املالحة الداخلية

Binnenschiffahrtsspedition

2350 inland rail clearance 
depot

bureau de dédouanement intérieur ferroviaire

حمطة مجركية داخلية

Abfertigungsdepot im Inland

2351 inland transport

transport intérieur

نقل داخل التراب الوطين

نقْل داخلي

Binnenverkehr

2352 inland water 
transport

transport par voie d'eau intérieure

نقل داخل املمرات املائية الواقعة داخل اهلوامش البحرية للدولة وتشمل
هذه املمرات القنوات والبحريات وااري املائية، طبقا ملصطلحات

التأمني البحري

نقْل مائي داخلي

Binnenschifffahrt

2353 inland waterway

voie navigable de l'intérieur; voie fluviale

جمرى مائي داخلي، طريق ري

Binnenschifffahrt

2354 inland waterway 
transport

navigation intérieure

مصطلح يطلق على املالحة البحرية على مسارات مائية عرب األسطح
املائية (البحار واألار والقنوات) باستخدام السفن املناسبة لذلك

(وباألخص تلك اليت هلا عمق صغري وقوة حتميل كبرية). تتحدد كفاءة
النقل املائي الداخلي باألخص بالشروط االنتاجية الطبيعية والصناعية

(ال

النقل املائي الداخلي

Binnenschiffsverkehr

2355 inlet cap

bouchon de remplissage

سدادة املدخل

Fülldeckel

2356 insertion of 
additional 
locomotive in train

service intermédiaire

ادخل قاطرة فعالة ىف وسط القطار (لزيادة التوتر).

إضافة قاطرة

Zwischendienst

2357 inspection chamber

regard de visite

غرفة مع غطاء قابل لإلزالة شيدت على جماري الصرف الصحي توفر
الوصول للتفتيش فقط، ولكن ال تسمح بدخول شخص

حجرية تفتيش

Kontrollschacht

2358 inspection platform

plate-forme d'inspection

منصة عرضية ثابتة أو منقولة متكن من تفتيش اجلانب السفلي من
سطح اجلسر

منصة تفتيش

Inspektionsplattform
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2359 instructions for the 
dispatch of goods 
(IDG)

déclaration d'expédition de marchandises

تصريح بإرسال البضائع

Anweisungen für den Versand der Ware
2360 instrument flight 

rules

règles de vol aux instruments

قواعد الطريان باآلليات

Instrumentenflugregeln

2361 instrument landing 
system

système d'atterrissage aux instruments

نظام اهلبوط باآلليات

Instrumentenlandesystem

2362 insulated block joint 
(IBJ); insulated rail 
joint (IRJ)

joint isolant assemblé

يتم وضع مواد بالستيكية على قضبان السري لرصيف يف حال مت فصله

وصلة جتميع معزولة

Isolierstoß

2363 insulated boxcar

wagon isotherme

شاحنة صندوقية معزولة

Wärmeschutzwagen

2364 insulated container

conteneur isolé

حاوية معزولة

Isoliercontainer

2365 insulated rail

rail isolé

يتم االستفادة من سري القطار، حينما تكون خدمات التشغيل متعلقة
بسري القطار

سكَّة معزولة

Isolierte Schiene

2366 insulated section of 
track

section de voie isolée

يتم فصل الرصيف يف االجتاه الطويل واالجتاه العرضي

قسم مسار معزول

Isolierter Gleisabschnitt

2367 insulated track 
circuit for one rail

segment de rail isolé monorail

مسار سكَكي معزول أحادي القضيب

مسار سكَكي معزول أحادي القضيب

einschienig isolierter Gleisstromkreis

2368 insulated wagon

wagon isolé

عربة مغطاة اجلسم واليت بنيت مع عزل اجلدران واألبواب واألرضيات
والسقف، للحد من تبادل احلرارة بني داخل عربة واخلارج حبيث

معامل العام لنقل احلرارة K معامل، يسمح املعدات اليت سيتم تعيينها
إىل واحد أو آخر من الفئتني التاليتني: IN = عادة معزول: تتميز بيا

عربة معزولة

isolierte Wagon

2369 insulation marker

signe d'isolation

توضح حدود نظام الكشف عن القطار. يتم طلب أمر إضافة عازلة
إذا كان هناك حاجة تشغيلية.

عالمة العزل

Isolierzeichen

2370 insurance

assurance

قسط، قيمة التأمني

تأمني

Versicherung

2371 insurance broker

courtier en assurances

وكيل تأمني، وسيط تأمني

Versicherungsmakler

2372 integrated transport

transport intégré

نوعية النقل اليت متكن الناس من التنقل حبرية إىل عدة أنظمة واالتصال
بينهما، مع إيالء االعتبار الواجب للتنمية احلضرية أو اإلقليمية املخطط

هلا بشكل شامل.

النقل املتكامل

integrierter Verkehr

2373 integration

capacité d'intégration

قدرة الدمج

Integrationsfähigkeit

2374 intentional dark 
signal

signal d'obscucissement

إغالق جانب اإلشارة، ال تنطبق على نطاق التوقف أو إشارات حتديد
السرعة املسموح ا، عندما يظهر هلذه اإلشارة قطار يدار باسلوب

.LZB

إشارة الظلمة

Dunkelschaltung
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2375 interarrival time

temps inter-arrivée

فاصل الوصول

Ankunftsabstand

2376 interchange

interchange de wagons

تبادل

Austausch/Übergabe von Wagons

2377 interchange 
agreement

accord interchange

اتفاق بني شركة السكك احلديدية وشركة تقل احلمولة يسمح لشركة
حتميل معينة من السقاط أو محل املعدات اخلاصة للسكك احلديدية

متعددة الوسائط يف مرافق السكك احلديدية املذكورة سابقا . ايعرف
هذا االتفاق أيضا باسم اتفاق معدات التبادل.

إنفاق تباديل

Austauschvereinbarung

2378 interchange facility

installation de correspondances

حمطة تبادل

Umsteigeanlage

2379 interchange office

station de transfert

مكتب تبادل

Übergabestelle

2380 interchange time  
(platform to 
platform)

temps pour changer de quai

وقت مغادرة القطار عن الرصيف حلني وصول القطار التايل.

وقت تبادل الرصيف

Bahnsteigwechselzeit

2381 intercommunicating 
gangway bellows; 
corridor connection

passage de soufflet

ممر جانيب

Faltenbalgübergang
2382 interconnecting 

track

voie d'interconnexion

يربط الرصيف التحويالت يف شبكة السكك احلديدية من خالل
الرصيف الرئيسي

مسار ربط

Verbindungsgleis

2383 interdeparture time

temps inter-departure

فاصل املغادرة

Abgangsabstand

2384 interline freight

fret entre plusieurs lignes de navigation

شحن بيين

Durchgangsfracht

2385 interlocking

interverrouillage

طريقة التنفيذ تبعات النسخ االحتياطي للمسار يف مربع إشارة.

تشابك

Fahrstraßenlogik

2386 interlocking bed; 
interlocking frame

système de fermeture (d'un poste d'aiguillage 
electromécanique)

نظام إقفال ميكانيكي على شكل مصفوفة تعتمد على  مزالج إغالق
متحرك بني دعامتني قفل تباديل ميكانيكي وكهربائي.

إطار التشابك

Verschlussregister

2387 interlocking block 
paving

pavé autobloquant

رصفات ذاتية الرتج

Schlosspflasterfertigung

2388 interlocking blocks

blocs de verrouillage

كُتلَة قَفل

Verriegelungsbausteine

2389 interlocking signal

signal d'enclenchement

إشارة تشابك

Stellwerksignal

2390 intermediate block 
section

point intermédiaire de blocage

متوسط الكتل هو نظام غري تلقائي حيث يتم استالم الكتل العائدة
لتشغيلها مع وحدة الكتل التالية

متوسط التكتل

Blockzwischenstelle

2391 intermediate car

voiture intermédiaire

عربة بينية

Zwischenwagen
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2392 intermediate point 
(point in rear of 
starting signal, to 
be included 

 indeparture route 
controls)

aiguillage médiane

الليونة يف منتصف رصيف احملطة ال يتم تأمينا يف إنطالق أو وصول
القطار

إحالة متوسطَة

Mittelweiche

2393 intermediate point 
sub route (sub 
route in rear of 
starting signal, to 

 beincluded in 
departure route 
controls)

partie de route sur aiguillage médiane

يسلك القطار حارة فرعية أثناء إشارة البدء

طريق ذات   إحالة متوسطة

Mittelweichenteilfahrstraße

2394 intermediate 
retarder

freinage du val

يتم التحكم يف الفرملة من خالل أنظمة التوزيع

مقاصر متوسط

Talbremse

2395 intermediate signal

signal intermédiaire

احياناً ال تشري االشارة الرئيسية ال إىل أشارة الوصول وال إىل إشارة
االنطالق

إشارة متوسطة

Zwischensignal

2396 intermediate station

gare intermédiaire

احلطة اليت تقع على خط السكك احلديدية

حمطة وسيطة

Zwischenbahnhof

2397 intermediate storage

stockage intermédiaire

ختزين وسيط

Zwischenabstellung

2398 intermetallic 
materials

matériaux intermétalliques

مواد بني معدنية

Intermetallische Werkstoffe

2399 intermittent 
automatic train 
control(ATC)

contrôle automatique intermittente des trains

شكل التحكم يف القطار، عندما ينتقل ىف نقاط بيانات مميزة إىل
القطار.

إدارة آلية متقطعة للقطار

punktförmige Zugbeeinflussung

2400 intermodal

intermodal

متعدد الوسائط

intermodal

2401 intermodal freight 
transport

transport intermodal de marchandises

نقل البضائع متعدد الوسائط ضمن وحدة واحدة ومطابقة للنقا متعدد
الوسائط عن طريق وسائط متعاقبة النقل دون احلاجة إىل نقل البضائع
نفسها عند تغيريالوسائط. ميكن لوحدة النقل املتعدد الوسائط. ميكن
لوحدة النقل متعدد الوسائط أن تكون على شكل حاوية ، جسم

علوي أو طريق أ

نقل البضائع متعدد الوسائط

intermodaler Güterverkehr

2402 intermodal 
marketing company

entreprise de marketing intermodale

تعترب هذه الشركة "الوسيط" الذي يقوم حبجز احلاويات (من خالل
REZ-1) لعمالئها مقابل الشركات اليت تريد شحن البضائع

اخلاصة م عن طريق تصنيع النباتات للتجار باجلملة، أو من التجار
باجلملة للتجار بالتجزئة.

شركة التسويق متعددة الوسائط

Makler im Speditionsgeschäft

2403 intermodal rail 
transport terminal

terminal intermodal de transport ferroviaire

مكان جمهز إلعادة الشحن والتخزين وحدات النقل املتعدد الوسائط
(ITUs) بني وسائط، واحدة منها هي السكك احلديدية. ويتعلق

مفهوم "حمور وتكلم" جلمع من خالل النقطة املركزية (حمور) وتوزيعها
يف خمتلف االجتاهات (وقال املتحدث). احملور هو نقطة مركزية جلمع

وفرز، إعادة ال

حمطة نقل سككي مشترك

intermodales Eisenbahnterminal
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2404 intermodal transport

transport intermodal

حركة البضائع ضمن وحدة واحدة ومطابقة لوحدة التحميل أو
الطرق السيارة، حيث يتم استخدام وسيطني أو أكثر للنقل بشكل

متتايل دون احلاجة إىل محل البضائع نفسها يف أمناط مغايرة. او بالتايل
، استعمل مصطلح تعدد الوسائط  لوصف نظام النقل الذي تيستخذم

فيه وسيطني أو أكثر

نقل متعدد الوسائط

Intermodaler Verkehr

2405 intermodal 
transport terminal

terminal de transport intermodal

حمطة النقل متعدد الوسائط

intermodales Transportterminal

2406 intermodal 
transport unit

unité de transport intermodal

وحدة نقل متعدد الوسائط

intermodaler Transporteinheit

2407 intermodal 
transport unit (ITU)

unité de transport intermodal (UTI)

وحدة التقل متعدد الوسائط

Intermodale Transporteinheit (ITU)

2408 intermodal 

intermodal

هذه القضايا أو األنشطة اليت تتضمن أو تؤثر على أكثر من وسيلة
للنقل ، مبا يف ذلك االتصاالت والنقل، واخليارات، والتعاون والتنسيق

بني خمتلف وسائل النقل. تعرف هذه العملية أيضا باسم "متعدد
الوسائط".

املتعدد الوسائط

intermodal

2409 internal blocking

blocage interne

انسداد داخلي

innere Blockierung

2410 internal transport 
(e.g. in a factory)

transport interne à l'entreprise

نقل أشخاص أو بضائع داخل املصنع باستخدام معدات املصنع وحيدث
على سبيل نقل االنتاج باستخدام أ) معدات االنتاج أو ب) معدات
خاصة ثابتة أو ج) وسائل نقل عامة. ميكن إجراء ذلك ذاتيا (النقل

داخل املصنع) أو عرب شركات خدمية من اخلارج (شركات النقل).
أمثلة: قطار األ

النقل الداخلي (على سبيل املثال يف
مصنع)

innerbetrieblicher Transport

2411 international air 
transportation 
association

association internationale du transport aérien

أنشئت يف عام 1945، وهي رابطة جتارية ختدم شركات الطريان
واملسافرين والشاحنني ووكالء السفر، واحلكومات. تقوم هذه الرابطة
بتعزيز السالمة والتوحيد من حيث األشكال (تفتيش األمتعة، وتذاكر
السفر، وفواتري الوزن)، كما تساعد على تأسيس رسوم الرحالت

اجلوية الدولية.  يو

رابطة النقل اجلوي الدولية

Internationale Luftverkehrs-Vereinigung

2412 international civil 
aviation 
organization

organisation de l'aviation civile internationale

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة وهدفها هو تطوير مبادئ
وتقنيات املالحة اجلوية الدولية وتعزيز ختطيط وتطوير النقل اجلوي
املدين الدويل. تشمل  منظمة الطريان املدين الدولية منطقة احمليط
االفريقي اهلندي،  منطقة حبر الكارييب،  املنطقة األوروبية، منطقة

الشرق األو

منظمة الطريان املدين الدولية

Internationale Zivilluftfahrtorganisation

2413 international 
commercial terms 
(incoterms)

conditions générales des commerces 
internationaux (Incoterms)

مفردات العقود التجارية احملددة مسبقا و اليت تنص بالضبط  على
اجلهة املالكة  للبضائع خالل عملية الشحن،مع ذكر  املسؤول عن

نقل البضائع.

مفردات التجارة الدولية

Internationale Handelsklauseln
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2414 international freight 
forwarding agency

transitaire international

وكالة الشحن الدولية هي شركة خدمات لوجيستية تقوم بإاء مجيع
أعمال ومتطلبات العمالء من خدمات استرياد وتصدير من إىل مجيع

دول العامل من خالل الشحن الربي والبحري، وتتعاون هذه الوكاالت
يف الغالب مع شركات شريكة على مستوى العامل للوصول إىل تقدمي

هذه اخلدمات.

وكالة الشحن الدولية

Internationale Spedition

2415 international 
maritime 
organization

organisation maritime internationale

أنشئت باعتبارها وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة يف عام
1948. تسهل املنظمة الدولية للمالحة البحرية  التعاون يف ما خيص
املسائل التقنية  املؤثرة  على املالحة التجارية وحركة املرور، مبا يف
ذلك حتسني السالمة البحرية و القضاء على التلوث البحري. يوجد

مقرها الرئ

املنظمة الدولية للمالحة البحرية

Internationale Seeschifffahrts-Organisation

2416 international 
organization for 
standardization

organisation internationale de normalisation

احتاد عاملي هليئات املعايري الوطنية املستمدة من حنو 100 بلدا: يأخد
كل معيار  من كل بلد. تعترب املنظمة الدولية للتوحيد القياسي

منظمة غري حكومية مؤسسة عام 1947. وتتمثل مهمتها يف تعزيز
تطور التوحيد القياسي  واألنشطة ذات الصلة يف العامل بغية تسهيل

التبادل ا

املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس

Internationale Organisation für Normung

2417 international 
roughness index

indice international d'uni

مؤشر اخلُشونة الدولي

Internationaler Rauigkeitsindex

2418 international trade

commerce international

تبادل السلع أو اخلدمات عرب الواليات القضائية الوطنية. تعرف
التجارة الداخلية نسبة إىل الواردات و التجارة اخلارجية نسبة إىل

الصادرات. ختضع التجارة الدولية للرقابة التنظيمية والضريبية للدول
املعنية و ذلك عرب الرسوم اجلمركية.

جتارة دولية

internationaler Handel

2419 internet ticket

billet électronique

التذكرة, وهي املستخدم املسجل, واليت يطلبها عرب االنترنت, ترسل
للطباعة على عنوان الربيد اإللكتروين; ستدفع مباشرة بالبطاقة.

تذكرة إنترنت

InternetTicket

2420 intersection

intersection

التقاء مستو بني تيارين للسري يكونان بينهما زاوية حمسوسة

تقَاطُع

Kreuzung

2421 intersection

intersection

التقاء مستو بني تيارين للسري يكونان بينهما زاوية حمسوسة

تقَاطُع

Kreuzung

2422 intersection

intersection

التقاء مستو بني تيارين للسري يكونان بينهما زاوية حمسوسة

تقَاطُع

Kreuzung

2423 intersection leg

branche

فرع التقاطع

Kreuzungsabschnitt, Kreuzugsbereich

2424 intersection of 
vehicle streams

croisement des véhicules

اتكَبرالْم قَاطُعت

Kreuzung der Fahrzeugströme

2425 intersection; 
junction; crossing

intersection

التشغيل التقين خلط السكة احلديد والذي يسري فيه قطارين على نفس
املسار, ولكن يف االجتاه املعاكس، عند معرب حمطة باستخدام مسار

إضايف ومواصلة القيادة لرحلة واحد على األقل على املسار املعاكس .

تقاطع

Kreuzung

2426 intra station block

block-système ou cantonnement dans une gare

تنتج عن منطقة التكتل تبعيات للوحات حتكم خمتلفة

توقف بينِي

Bahnhofsblock
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2427 intralogistics

intralogistique

داخل احلدمات اللوجستية

Intralogistik

2428 invalidation signal

signal d'invalidation

إشارة تعطيل

Ungültigkeitssignal

2429 inventory 
accounting, stock 
management and 
accounting

équation de stock

وظيفة حساب املخزون السلعي تكمن يف تسجيل كل مدخالت
وخمرجات السلع مبا يثبت بالتحديد قيمة املخزون املوجود.

حساب اخلزون السلعي

Bestandsrechnung

2430 inventory range; 
inventory coverage

volume de stock

هو الوقت الكايف الستهالك سلع معينة ذات خمزون معني، ويتناسب
هذا الوقت طرديا مع التكلفة كلما زاد زادت مع نفقات رأس املال

احملفوظ ونفقات التخزين واحلفاظ على السلعة.

حجم املخزون السلعي

Lagerreichweite

2431 inventory sampling

inventaire par échantillonnage

عينة املخزون السلعي

Stichprobeninventur

2432 inverse picking

cueillette inverse

يتم تبادل البكرات بوحدات توفري ومستودعات وظيفية يف التجميع
العكسي، ويف الغالب تتم عملية التجميع من خالل تقنية الرفع والنقل
إىل نقطة معينة، حيث يستقبل الناقل الوحدة مث يتحرك على طول

املستودع الوظيفي.

مجع عكسي

Inverse Kommissionierung

2433 inverted flight

vol renversé

طريان مقلوب

Rückenflug

2434 inverted pavement

trottoir inversé

هيكل يتكون من القار على طبقة من مادة حبيبية غري معاجلة (حوايل
12 سم)، يوضع على طبقة حتت األساس يف ركام مربوط باالمسنت

رصيف عكِسي

invertiertes Pflaster

2435 inverter

onduleur

حيول التيار املباشر إىل تيار متناوب

حمول عكس

Wechselrichter

2436 inverter

convertisseur

أداة لتحويل التيار الطردي إىل تيار متردد بوسائل ميكانيكية أو
إلكترونية

محول

Wechselrichter

2437 island platform

quais îlots

زِيرِيرصيف ج

Inselbahnsteig

2438 isobar line

ligne isobare

خط تساوي الضغط اجلوي

Isolinien

2439 isolated track 
section

sections de séparation

أقسام فصل

Trennstrecke

2440 item master

fiche article

يشمل أصل السلعة السمات املميزة واملصنفة للسلعة بغض النظر عن
حالتها احلالية، ويشمل اصل السلعة رقم السلعة، توصيف السلعة،

تاريخ انتهاء الصالحية.

سيد البند

Artikelstamm
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2441 jack wheel; 
jackshaft

arbre factice

ذراع التدوير األوسط

Blindwelle

2442 jet engine

propulsion aérobie

تنتمي إىل جمموعة من حمرك الدفع النفاث، اليت ولدت من خالل
تسريع لكل وحدة وقت القسري من قبل قوة دفع احملرك كتلة اهلواء.
تشمل L. احملركات التوربينية النفاثة. حمرك نفاث بوقود احملركات

محرك نفّاث

Luftstrahltriebwerk

2443 jet force

reaction propulsion

الدفع اخللفي أو الدفع العكسي هو تطبيق عملي للمبدأ الثالث عند
نيوتن. الشيء املدفوع (مثل طائرة أو صاروخ) يتم دفعه بنفس القوة

إىل األمام وحتريكه إىل اخللف بنفس القوة الناجتة عن حمركه.

دفع طائرة نفاثة

Rückstoßantrieb

2444 jet lag

décalage horaire

تفَاوت زمين للتيار

Jetlag

2445 jet noise

bruit de jet

ضوضاء طائرة نفاثة

Strahllärm

2446 jib

bras de rotation

ذراع الرافعة

Schwenkarm

2447 jib crane

grue extensible

رافعة ذراعية

Auslegerkran

2448 jib support truck

chariot pour flèche de grue

عربة شحن ذراعية

Kranauslegerstützwagen

2449 jiggle bars

bande de résonnance

قضبان الرنني

Rüttelstreifen

2450 job ticket

ticket de travail

تذاكر الفترة خمفضة، اليت تترك الشركة تكلفتها ملوظفيها للمسارات
اليومية من وإىل مكان العمل.

تذكرة وظيفة

JobTicket

2451 joint

joint

خط يفصل بني املكونات اهليكلية واخلتم؛ أو قطع أو انقطاع يف
اهليكل للسماح باالختالفات يف احلركة أو السلوك بني أجزاء

فَاصل

Verbindungsstelle

2452 joint (1)

joint (1)

تنتهي مفاصل قطبان السكك احلديدية املتقاطعة عند نفس العتبة

وصلة صلبة

Stoss, fester

2453 joint (2)

joint (2)

تنتهي مفاصل قطبان السكك احلديدية املتقاطعة عند عتبة خمتلة

وصلة

Stoss, schwebender

2454 joint development 

développement commun

املشاريع اليت يضطلع ا القطاعني العام واخلاص لتنمية األراضي حول
حمطات النقل أو التوقف.

التنمية املشتركة

gemeinsame Entwicklung

2455 joint filler

produit d'obturation

حشوة الفَواصل

Fugenfüller

2456 joint interchange 
station where two 
lines cross at 
different levels

gare à étages

الشكل اخلاص حملطة السكة احلديدية اليت يتقاطع فيها خطني على
مستويني

حمطة طوابق

Turmbahnhof
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2457 joint sealing

garnissage des joints

ربطُ الفَواصل

Fugenverguss

2458 joint sealing 
compound

produits de scellement de joints

مواد معاجلة ساخنة أو باردة على القار أو قاعدة من البالستيك
الغالق فجوة

مانعات التسرب للمفاصل

Fugenvergussmaterial

2459 joint station where 
two lines cross at 
level

gare d'intersection

1) احملطة اليت يتحول فيها مسار قطارين

حمطة تقاطع

Kreuzungsbahnhof

2460 joint station where 
two lines meet but 
do not cross

gare de voies qui se touchent sans se croiser

احملطة اليت يتالمس فيها خطني بدون أن يتقاطعا

حمطة مسارات متالمسة

Berührungsbahnhof

2461 joint; rail joint

joint de rail

االتصال الدائم بني اخلطوط يف رصيف

وصلة السكة

Schienenstoß

2462 jointed reinforced 
concrete pavement 
(JRCP)

revêtement en dalle de béton armé

رصيف جامد مع مفاصل عرضية على مسافات بني 8 إىل 25 مترا.
بالطات الرصيف حتتوي على حديد التسليح موزع يف االجتاهات

الطولية والعرضية.

تكسية ببالطة من اخلرسانة املسلحة

verstärkter Straßenbelag

2463 jointed reinforced 
concrete pavement 
(JRCP)

revêtement en dalle de béton armé

تكسية ببالطة من اخلرسانة املسلحة

verstärkter Straßenbelag

2464 jointed 
unreinforced 
concrete pavement

revêtement en béton non armé à dalles courtes

تكسية خبرسانة غري مسلحة

verfugte, unbewehrte Betondecke
2465 joule process

processus Joule

عملية جول هي عملية دائرية حركية حرارية. تنقسم إىل أربعة
خطوات:

عملية جول

Joule-Prozess

2466 journey, trip

trajet

مفهوم رحلة (رحلة السفر) يطلق على عملية احلَركَة أو حالة احلَركَة
(النقل) لألشياء القادرة على االرحتال؛ ويف جمال النقل هو تصنيف

أنظمة النقل وفقا لنوع املركبة أو الوسط، على سبيل املثال الرحالت
اجلوية ورحالت الفضاء ورحالت السفن ورحالت املنطاد ورحالت

رحلة

Fahrt

2467 junction

jonction

تقَاطُع

Knotenpunkt

2468 junction (2)

poste de jonction

نقطة التكتل خلط خايل، ينتقل فيها القطارات من خط إىل حط

حمطة تقاطع

Abzweigstelle

2469 junction accident

accident de carrefour

حادث في ملْتقَى الطُّرقِ

Kreuzungsunfall

2470 junction at grade; 
grade junction

carrefour à niveau

ملْتقًى مستوٍ

plane Kreuzung (eine Ebene)

2471 junction between 
public railway and 
industrial branch 
line/railway

embranchement entre des lignes publics et des 
lignes industrielles

تعيني حمطة ربط للتواصل مع شبكة السكك احلديدية

تداخل اخلطوط العامة والصناعية

Anschlussabzweigstelle
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2472 junction box

boîte de dérivation

صندوق الوصل

Abzweigkasten

2473 junction center, 
junction station

gare ferroviaire principale

حمطة السكك احلديدية الرئيسية

Knotenbahnhof

2474 junction curve

courbe de raccordement

منحىن توصيل

Übergangsbogen

2475 junction station

gare de jonction

حمطة توصيل

Abzweigbahnhof

2476 junction to a siding 
in section

intersection

نظام السكك احلديدية للخط حبيث يتم تشغيل القطارات على خط
تابع له حتويلة

تقاطع طرق

Anschlussstelle

2477 junction; node of 
main routes

point de jonction

عقدة الطرق الرئيسية

Knotenpunkt

2478 just-in-time

juste-à-temps

مبدأ اإلنتاج وإدارة املخزون السلعي حيث تصل البضائع عند احلاجة
دف االنتاج أو االستهالك. مييل التخزين إىل أن يكون أدىن أو

معدوم. ولكن يف مجيع احلاالت، يظل أكثرفعالية وأكثر حمدودية من
حيث املدة.

يف الوقت املناسب

Just-in-Time

2479 just-in-time 
production

production juste-à-temps

إنتاج يف الوقت املناسب

Just-in-Time-Produktion
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2480 Kanban

Kanban

هي طريقة لتخطيط االنتاج والتحكم فيه، حيث ان الغرض من كانبان
هو احلد من العمليات / التخزين قيد التنفيذ، كما يتم التحكم يف نظام
اإلنتاج حمليا مع التوجه إىل اجلدول الزمين لإلنتاج من املرحلة النهائية

كانبان

Kanban

2481 keelson

carlingue

رفيدة، رافدة

Kielschwein

2482 keeping deadlines; 
adherence to 
delivery dates

respect des délais

احترام مواعيد التسليم يعين اخلاصية اليت حتدد النسبة املئوية احملددة
لتسليم البضاغة يف الوقت املناسب للعميل، فقط يف نظام التسليم يف
الوقت املناسب جيب أن تكون هذه النسبة عالية حىت يتثىن تأمني

السلعة واحلفاظ عليها.

احترام مواقيت التسليم

Termintreue

2483 Kendall's notation

Notation de Kendall

يتيح تدوين كيندال الوصول إىل التوصيف املعياري ألنظمة التاخر يف
التسليم، ويف هذه احلالة جيب تصنيف حجم أنظمة التأخر بالترتيب

األجبدي.

تدوين كندال

Kendall-Notation

2484 kerb

bordure

مكان جبانب الطريق خمصص للتوقف

حاشيةٌ

Randstein

2485 kerb

bordure

مكان جبانب الطريق خمصص للتوقف

حاشيةٌ

Randstein

2486 kerbside stop

arrêts au bord de la chaussée

احملطة و اليت يكون صحيح على حافة الطريق. وىف حالة احلافلة اليت ال
تترك احلارة.

توقف جانيب

Fahrbahnrandhaltestelle

2487 keying-in post (for 
train 
describer/number)

lieu de connexion

يتم وضع أرقام القطار يدوياً على نقطة التشغيل اذا تطلب األمر ذلك

مكان اتصال

Einwahlstelle

2488 kinematic gauge

besoin d'espace, construction cinématique de 
véhicules

غرفة قياس بني حدود السيارة متضمنة. الشحنة واخلط املرجعى، واليت
ميكن املطالبة ا نتيجة ،املقياس احلركي التعليق، التآكل، مسار

احلركة، وما ايل ذلك.

مقياس احلركية

Raumbedarf, kinematischer (Fahrzeugbau)

2489 kiss and ride

dépose minute

مكان يتم فيه إيصال املسافرين إىل حمطة معينة لركب وسيلة نقل
عمومية.

مكان لركن عربة

Abliefer- oder Abholpunkt von Fahrgästen des 
öffentlichen Personenverkehrs

2490 Kiss-and-Ride

dépose minute

اجلمع بني استخدام السيارات اخلاصة ووسائل النقل العامة، مع
شخص ينقل إىل PW إىل احملطة. على عكس 'بارك اند رايد"

الشخص ليس ذايت احلركة وPW ال يزال قيد االستخدام.

توقف لَحظي

Kiss-and-Ride

2491 kneeling

kneeling / agenouillement

يؤدي شد اهلواء إىل بطء احلافلة وبالتايل إىل سهولة الرتول

ركوع

Kneeling
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2492 knot, nautical

nœud

وحدة سرعة تعادل واحد ميل حبري 6،080.20 قدم يف الساعة أو
1.85 كيلو متر يف الساعة.

عقدة

Knoten
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2493 laminar flow

écoulement laminaire

تدفُّق طبقي

laminare Strömung

2494 land container

conteneur terrestre

حاوية متقيدة مع مواصفات نقابة السكك احلديدية الدولية
الستخدامها يف النقل مامشترك للسكك احلديدية.

حاوية أرضية

Binnencontainer

2495 land use 
transportation 
survey

étude globale de transport

دراسة جترى حول النقل من زوايا خمتلفة: لتنشئة التوزيع، وختصيص
الطرائق حسب الطلب، وأنشطة جمال املنطقة

دراسةٌ إِجماليةٌ للنقْلِ

Landnutzungserhebung mit Schwerpunkt 
Verkehr

2496 landbridge

pont terrestre

حركة املرور البحري باحلاويات اليت يتم توجيهها عرب السكك
احلديدية بدال من كل الطرق املائية.

جسر أرضي

Landbrücke

2497 landfall light

feu d'atterrissage

ضوء وهاج خارج جسم الطائرة يضاء أثناء اهلبوط يسمح برؤية خط
التوجيه وسط املدرج

ضوء خارجي للهبوط

Anlandepunktbefeuerung

2498 landing

procédure d'approche finale; procédure 
d'atterrissage

إنزال، حطُّ ،هبوط الطائرة، رسو السفينة، رصيف رسو قوارب
السفينة

هبوط

Anlandung

2499 landing beam

faisceau-guide d'atterrissage

احلزمة الصوتية اليت توجه الربان عند هبوط الطائرة

حزمة ضوئية للهبوط

Landestrahl

2500 landing 
configuration

configuration d'atterrissage

املسافة احملددة حلط الطائرة

تشكيلة اهلبوط

Landekonfiguration

2501 landing distance

distance d'atterrissage

مسافة اهلبوط

Landestrecke

2502 landing finger pier

appontement

رصيف شحن وتفريغ

Anleger

2503 landing gear

support de remorques

أرجل معدنية منقولة على اجلزء األمامي من نصف املقطورة اليت تدعم
مقطورة عند عدم اتصاهلا جبرار.

جهاز اهلبوط

Trailerstütze

2504 landing ground

champ d'atterrissage

منطقة اهلبوط، مدرج اهلبوط

Landeplatz

2505 landing lights

éclairage d'atterrissage

أضواء اهلبوط

Landescheinwerfer

2506 landmark

repère topographique; repère terrestre

عالمة يسترشد ا عند اهلبوط  واإلقالع

عالمة أرضية

Landmarke

2507 lane

voie

قطاع من مسارات خمصصة إليواء خط واحد من العربات املتحركة،
وكثريا ما حيدد بعالمات مسارات

مسار

Fahrstreifen
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2508 lane

relation source-but de la charge par des 
entreprises différents

ممر موصف مسيقا تقوم الوحدة باتباعه بدءا من املنشأ إىل املقصد على
خط السكة احلديدية ويطبق عليه أيضا اسم ثنائئي املنشأ / املقصد. يتم
حتديد "املمرات"الصاحلة/ املالئمة عن طريق مشاركة مكانب السكك

احلديدية.

ممر

Quelle-Ziel Relation der Ladung über 
verschiede Unternehmen

2509 lane closure

fermeture de voie de circulation

إغالق سكة املرور

Fahrstreifensperrung

2510 lane guidance

guidage de piste

من خواص املركبات، لربط احلَركَة يف وسط النقل املعين على طريق
النقل احملدد أثناء الرحلة العادية مع مسار (احلَركَة) احملدد ذي البِنية

التقنية أو مع مسار (الرحلة) يف حالة املركبات، حيث أن هذا التفاعل
البيين بني طريق السفر ومركبة السفر ميكن تكراره وميك

دليل املسار

Spurführung

2511 lane incentive

prime pour une relation source-but spéciale

يتم تطبيق حافز املمر عندما يتم شحن وحدة باعتبارها محولة ناشئة
من منحدر أصلي معني إىل منحدر جهة حمددة.

حافز املمر

Prämie für bestimmte Quelle-Ziel Relation der 
Ladung

2512 lane widening

élargissement des voies

زيادة عرض املمر ملراعاة اخلطأ، والعجالت اخللفية للسيارة عند
املنعطفات

اتساع املَسار

Fahrstreifenverbreiterung

2513 lane-switching 
length

longueur de développement

ميكن إكمال املدة عند تغيري املسار. يتوقف هذا على الترتيب، والطول
وطبيعة احلال.

طول مسارات التحويل

Entwicklungslänge

2514 large flue tube

tube de fumée

أُنبوب دخان كبري

Feuerrohr

2515 large sett paving

pavage d'échantillon

رصف واسع

Großpflaster

2516 large-capacity 
vehicles

véhicule à grand volume

مركبات ذات قدرة كبرية

Grossraumfahrzeug

2517 largest coupling load

charge suspendue au crochet, maximale

محولة اقتران

Zughakenlast, grösste

2518 laser drilling

perçage laser

من أجل إنتاج ثقوب التربيد يف ريش التوربينات هو ألف. حفر الليزر
املستخدمة. هنا، وتركز شعاع الليزر على سطح شفرة التوربينات
ويرجع ذلك إىل ارتفاع كثافة الطاقة، وذاب املواد وخترج من تيار
الغاز حتت ضغط عال. من خالل العديد من "طلقات الليزر" قصرية

يف تتابع سريع ي

تثقيب بالليزر

Laserbohren

2519 laser-arc welding

soudage à superposition laser-poudre

حتت الليزر مسحوق الكسوة هو املقصود من عملية اإلصالح اليت يتم
تطبيقها، على سبيل املثال، عندما التالفة أو نصائح نصل البالية من
مسحوق معدين شعاع الليزر على الفور التالفة. هذه العملية هي

مشاة جدا حلام. كمصدر للحرارة، واختاذ شعاع ليزر من إحلاق عليه
مسحوق امل

حليم القوس بالليزر

Laser-Pulver-Auftragsschweißen

2520 lashing point

point d'amarrage

نقطة الوثاق

Zurrpunkt
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2521 last stop

terminus

عكس التوقف خالل الدورة. عادة يكون مزود حبلقات انتقال و ميكن
تشغيل املركبات فقط.

احملطة األخرية

Endhaltestelle

2522 lateral acceleration

accélération latérale

تسارع جانِيب

Querbeschleunigung

2523 lateral acceleration 
signal

signal d'accélération latérale

إشارة التسارع اجلانيب

Querbeschleunigungssignal

2524 lateral axis

axe transversal

حمور جانيب

Seitenachse

2525 lateral direction

direction transversale

اتجاه جانِيب

Querrichtung

2526 lateral dynamic 
control

régulation dynamique latérale

حتكم ديناميكي جانِيب

Querdynamikregelung

2527 lateral guidance

guidage latéral

فهي تستخدم للنقل األمن للبضائع أو منع املسار أو السقوط.

توجيه جانيب

Seitenführung

2528 lateral track 
displacement

déplacement latéral de voies

االحنناء األفقي أو الرأسي على الرصيف

حتويل جانيب للمسارات

Gleisverwerfung

2529 laterite

latérite

تشكلت كمنتج متبقي من التجوية من الصخور يف املناخات
االستوائية، موحدة جزئيا مبواد حبيبية طبيعية، محراء أو بنية اللون، مع

حمتويات عالية من أكاسيد احلديد وهيدروكسيد األلومنيوم

تربة اللَّاترِيت

Laterit

2530 lattice bridge

ponts en treillis

جسر ذو عوارض متشابكة

Gitterbrücke

2531 lattice girder

poutre en treillis

عارضة ا الروابط متيل عرب بعضها البعض يف واحدة أو أكثر من
املواقع بني الشفاه

عارِضة تشابكية

Gitterträger

2532 lattice-boom 
crawler crane

camion grue à mât treilli

متخصص يف مهمات رفع البضائع اخلفيفة ومتوسطة الوزن والثقيلة،
وهو ينتمي إىل فئة الرافعات املتحركة، ويسمح تصميمه بوصول

الطول إىل 200 م وسعة محول 2000 طن.

مرفاع زاحف مثبت على جرتير

Gittermast-Raupenkran

2533 launch

démarrer

إطالق

Anfahren

2534 lay by

refuge de stationnement

مكان مستمهد على حرف الطريق-القارعة- يسمح بتوقف عدد قليل
من املركبات خارج سكَك السري

مركَن جانيب، نقطة الْوقُوف

Nothaltebucht

2535 lay-by

point d'arrêt

جزء من الطريق السريع خمصص ملركبات حتديد مسار املرور واالنتظار
لفترات قصرية

موقف

Haltebucht

2536 layer thickness

épaisseur de couche

سمك الطَّبقَة

Schichtdicke

2537 laying

mise en oeuvre

تشغيل وضع العنصر اهليكلي يف مكانه

توسيد

Einbau
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2538 layout design

planification d'une installation

تصميم خارجي

Anlagenplanung

2539 layout flexibility

flexibilité de configuration

جيب االستفادة بكل موقع يف املصنع حبيث يسمح بتدفق أعلى نسبة
من اخلامات والسلع أثناء التصنيع وبأسرع وقت ممكن.

مرونة التصميم

Layoutflexibilität

2540 lead length

longuer de l'avance

طول املُقدمة

Vorlauflänge

2541 lead length track 
circuit

circuit d'une voie guidant

تنظظيم الطاقة ملنع التحويل

دارة مسار توجيه

Vorstoßisolierung

2542 lead time

temps de passage

هو الزمن الالزم لتصنيع وإعداد اخلامات حىت أخر يوم عمل حمدد.

زمن سبق

Durchlaufzeit, Vorlaufzeit

2543 lead time 
displacement

déplacement vers l'avant

إزاحة وقت االنتاج هو الفاصل الزمين الالزم لتصنيع أي جزء تابع
للسلعة مبهلة تقل عن مهلة التسليم املذكورة، ويتم احتساب هذ املهلة
من خالل احتساب احلد األدىن لوقت انتاج املكونات بالشكل الذي

يؤكد على توفر األجزاء الثانوية.

إزاحة وقت االنتاج/ مدة االجناز

Vorlaufverschiebung

2544 leading axle

axe du canon

محور أمامي

Laufachse

2545 leading truck

essieux porteur articulé

عربة شحن أمامية

Vorlaufachsen

2546 leaf spring

ressort à lames

نابض ورقي

Blattfeder

2547 lean concrete

béton maigre

طريق إمسنيت ذو حمتوى امسنيت أقل من الرصيف اإلمسنيت، وبالتايل ذو
قوة ميكانيكية أقل.

خرسانة محرية

Magerbeton

2548 lean logistics

lean logistics

تت كون اللوجستية أوال من جانب يتعلق بتقليل هدر املوارد
واخلسائر ومن ناحية أخرى خلق قيمة ثابتة واجتاه عمالء على مدار
سلسلة من اخلدمات اللوجستية املتكاملة من خالل عمليات مستقرة

ومتزامنة

إمدادت هزيلة

Lean Logistics

2549 lean production

production allégée

املقصود به طريقة االحتساب املنهجية إلمجايل عملية إضافة القيمة
وتقليلها من خالل أنشطة التحسني املستمرة دف خلق سلسلة من

اخلامات والسلع بشكل أمثل.

إنتاج هزيل

Lean Production

2550 lean-mix concrete

béton maigre

حمتوى خرسانة فرشة السطح وبالتلي تكون مقاومتها امليكا
 

نيكية اكثر ضعفا وتكون تكنولوجيا الصنع واختبارات القبول هي
 

نفس تكنولوجيا واختربات خرسانة امسنتية الشئ الذي مييزها
 

عن االحصاب املعاجلة بالعواقد املاهية 19 4 09) ويتم الوضع
 

بكفية عادية بواسطة االهتزاز او ا

خرسانةٌ هزِيلَةٌ

Magerbeton
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2551 learning ability

capacité d'apprentissage

هي قدرة على تعلم مهام وسائل تدفق اخلامات حىت يتثىن املسامهة يف
اخلربات املتعلمة يف التعامل مهمات عمل جديدة.

قدرة على التعلم

Lernfähigkeit

2552 left hand position 
(of points or 
scissors)

position gauche de la voie (des points ou 
ciseaux)

موقف املمر األيسر

Linkslage
2553 left-hand turnout

aiguillage de gauche

حتويلة اليسار

Linksweiche

2554 leftmost position (of 
a turnout/point)

position au minus

موقف أقصى اليسار

Minuslage

2555 legal protection 
insurance

assurance défense et recours

تأمني يشمل مجيع اإلجراءات اليت يفرضها القانون أو يفترض اختاذها
للحصول على حق

تأمني احلماية القانونية

Rechtsschutzversicherung

2556 leisure traffic

trafic de loisirs

نقل الترفيه

Freizeitverkehr, Tourismusver-kehr

2557 length of lines 
operated

longueur des lignes exploitées

ويبلغ طول خط تشغيلها لنقل الركاب، نقل البضائع، أو كليهما.
وعندما يتم تشغيل خط يف وقت واحد من قبل العديد من شركات

السكك احلديدية حتسب مرة واحدة فقط. ا

طول خطوط التشغيل

Gesamtlinienlänge im Netz

2558 length of takeoff

roulement au décollage

مسافة اإلقالع

für den Start benötigte Startbahn

2559 less than truckload

charge avec utilisation insuffisant des capacités

شحنة ال تقوم بنفسها مبلء شاحنة حسب قدرة الوزن أو احلجم.

اقل من محولة شاحنة

Ladung mit unzureichender 
Kapazitätsausnutzung

2560 Less-Than-
Container Load

conteneur de groupage

حاوية جتميع

"weniger als Containerladung"

2561 level

niveau

ىوتسم

Ebene

2562 level crossing

passage à niveau

تقاطع خطّي لقضبان سكّة احلديد

معرب أرضي

Bahnübergang

2563 level crossing

passage à niveau

تقاطع خطّي لقضبان سكّة احلديد

كَّةلَى السع ربعم

Bahnübergang

2564 level crossing 
(protected by 
technical means)

passage à niveau avec système de sécurité 
technique

عدم عبور خط السكة احلديدية عندما يقترب القطار

معرب أرضي مع نظام أمن تقين

Bahnübergang mit technischer Sicherung

2565 level crossing 
monitor signal

signal de surveillance du passage à niveau

إشارة عبور املعرب األرضي

Bahnübergangüberwachungssignal

2566 level crossing 
monitored by signal

installation de sécurité du passage à niveau 
avec signal de surveillance

من احد أنظمة سالمة السكك احلديدية عرض إشارة عبور

معرب أرضي مزود بإشارة

Bahnübergangssicherungsanlage mit 
Überwachungssignal
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2567 level crossing 
protection

sécurisation du passage à niveau

محاية املعرب األرضي

Bahnübergangssicherung

2568 level crossing 
protection system

installation de sécurité du passage à niveau

يتم نظام أمان السكك احلديدية عن طريق التأمني التقين لعبور حمطة
السكة احلديدية

نظام محاية املعرب األرضي

Bahnübergangssicherungsanlage

2569 level crossing 
protection triggered 
as part of route 
setting

installation de sécurité des niveaux à passage 
conduite par signaux

جتهيز محاية املعرب األرضي

signalgesteuerte 
Bahnübergangssicherungsanlage

2570 level of compaction

niveau de compactage

مستوى الضغط

Verdichtungsgrad

2571 level of filling

taux de remplissage

مستوى التعبئة هو حاصل عدد من مساحات التخزين الشاغرة وعدد
من مساحات التخزين املتاحة من خالل كال من الكمية والكم.

مستوى التعبئة

Füllungsgrad

2572 level of service

niveau de service

مستوى اخلدمة

Servicegrad

2573 level of service (1)

qualité de la circulation et de l'offre

مجيع مميزات خدمات النقل فيما يتعلق بإجادا وحتقيق مطالب املنتفع
احملددة واملشروطة. معايري اجلودة: األمان - ميكن تفادي املخاطر

النامجة عن النقل مبراعاة االقتصاد والكفاءة (األمان مقابل الوفرة) يف
ظل حدود مسموحة ال يتم ختطيها واقتصاد - تظل الفوائد االقت

مستوى اخلدمة (1)

Verkehrsqualität

2574 level of service (2)

niveau de service, qualité de la circulation

تقيم بطاقة التقرير حركَة املُرور من A(ممتاز)إىل F (ختفق)، كما تقوم
مبقارنة حجم املُرور املتوقع مع سعة قصوى لتقاطع الطريق املستهدف,

مستوى اخلدمة (2)

Angebotsqualität

2575 levelled

nivelé

تقاطع اثنني أو أكثر من خطوط الترام مما يتطلب وجود جسر أو نفق.

مسوى

planfrei

2576 levelling

nivellement

منسبة

Nivellierung

2577 levitation system

système de lévitation

نظام الرفع

Schwebesystem

2578 liberalization

libéralisation

إجياد القوانني واإلطار الذي ينبغي أن يسمح أو ينفذ منافسة فعالة.
نظراً لالحتكار القائم، ميكن إلغاء احلقوق أو أن البنية التحتية احلالية
مفتوحة مبوجب قوانني مناسبة للمنافسني. يف وسائل النقل العام، يتم

تنفيذ أحكام الئحة اجلماعة األوروبية 1370/2007.

حترير

Liberalisierung

2579 liberalization, 
complete

libéralisation, en intégralité

يف اململكة املتحدة خارج لندن. يف هذا النموذج، ال يلزم موافقات
زائدة. تتم املنافسة ليس بناء على أمر من الناقل، ولكن يف السوق

حول نقل الركاب بدالً من ذلك. شركات النقل تضع عروض تنافسية
وتتنافس للراكب.

حترير كامل

Liberalisierung, vollständig

2580 lidded wagon

wagons à couvercles rabattables

عربة بغطاء

Klappdeckelwagen
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2581 life jacket

brassière de sauvetage

آلة طفو لالستخدام من قبل الطّاقم أو الركّاب

صدرية جناة

Rettungsweste

2582 lifeboat alarm

signal d’évacuation

جهاز إنذار بقارب صمم وجهز خصيصا ألغراض اإلنقاذ

إنذار قارب اإلنقاذ، إنذار قارب
النجاة

Rettungsbootalarm

2583 lifeboat crew

équipage du canot de sauvetage

الربان وكلّ األشخاص املستخدمني بداخل سفينة اإلنقاذ

طاقم قارب النجاة، طاقم قارب
اإلنقاذ

Rettungsbootcrew

2584 life-buoy

bouée de sauvetage

عوامة قابلة للطّفو تلْقَى من سفينة ملساعدة األشخاص

عوامة إنقاذ

Rettungsboje

2585 life-raft

canot de sauvetage

مركبة شبيهة بالقارب صممت إلنقاذ احلياة يف حالة حطام سفينة

طوف إنقاذ

Rettungsfloß

2586 lifesaving apparatus

appareil de sauvetage

جهاز إنقاذ األرواح يستخدم يف حالة الغرق، يطلق املصطلح كذلك
على أجهزة حمطّة النجاة املوجودة على الشاطئ

جهاز إنقاذ

Rettungsgerät

2587 life-vest

gilet de sauvetage

صدرية جناة، سترة جناة

Schwimmweste

2588 LIFO-principle

principe LIFO (last in, first out)

مبدأ "ليفو" يعين أن أخر سلعة مت ختزينها هي أول سلعة يتم تفريغها
ونقلها. وقد نشأ هذا املبدأ من كمبدأ مناقض ملبدأ "فيفو" أي السلعة

اليت تصل أوال خترج أوال.

LIFO مبدأ

LIFO-Prinzip

2589 lift

charge d'un conteneur

عملية نقل حاوية أو مقطورة إىل أو عن طريق عربة السكك احلديدية.

مصعد

Verladen eines Containers

2590 lift drag ratio

coefficient de planement

نسبة الرفع

Gleitzahl

2591 lift gate

porte d’écluse à élévation

بوابة مستطيلة تشتغل رأسيا

بوابة رأسية

Ladebordwand

2592 lifting cable

câble de levage

سلك رفع

Hubseil

2593 lifting jack

vérin

رافعة

Hebebock

2594 lifting speed

vitesse de levage

سرعة الرفع

Hubgeschwindigkeit

2595 lifting truck

chariot élévateur

شاحنة رافعة جمهزة مبرفاع لرفع األثقال ونقلها

شاحنة رافعة

Hubwagen
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2596 lift-on-lift-off (lo-lo)

lift-on-lift-off (lo-lo)

حتميل وتفريغ وحدات النقل متعدد الوسائط وذلك باستخدام معدات
الرفع.

حتميل وتفريغ

Lift-on-lift-off (lo-lo)

2597 light beacon

balise lumineuse

ضوٌء يشري إىل موضع جغرايفّ

أرمة مضيئة

Leuchtfeuer

2598 light displacement

déplacement léger

إزاحة خفيفة لسفينة فارغة

إزاحة خفيفة

geringe Verdrängung

2599 light rail

Transit Léger du Rail (TLR)

شبكات السكك احلديدية تعكس ملا يسمى "بالسكك احلديدية"
(السكك احلديدية الثقيلة والقطارات اإلقليمية).

سكة خفيفة

Light Rail

2600 light rail line

ligne de train léger

خط السكك احلديدية بشكل رئيسي للنقل احلضري الركاب كثريا
أون املكهربة. حمطات / التوقفات عادة ما تكون أقل من 1 200 متر
عن بعضها البعض. باملقارنة مع املترو والسكك احلديدية اخلفيفة هي
اليت شيدت أكثر طفيفة، مت تصميم حلجم حركة املرور أقل، وعادة ما

يسافر بسرعات أ

خط قطار خفيف

Straßenbahnlinie

2601 light rail motor 
tractor

locotracteur léger

مركبات السكك احلديدية اجلر مع قوة أقل من 110 كيلو واط يف
هوك السحب مقرنة. تستخدم عادة لتحويلة أو للقطَارات العمل
وملسافات قصرية أو منخفضة احلمولة اخلدمات الطرفية. تعاريف

خمتلف فئات القاطرات الكهربائية والديزل تنطبق، مع إجراء التغيريات
الالزمة، جلَرارات

جرار سكَكي خفيف

Stadtbahntriebwagen, Straßenbahntriebwagen

2602 light rail system, 
city railway

chemin de fer urbain

نظام سككي خفيف

Stadtbahn

2603 light rail vehicle

véhicule léger sur rail

عربة السكك احلديدية مصممة لالستخدام على خط السكك
احلديدية اخلفيفة.

عربة سكَكية خفيفة

Leichtbahnfahrzeug

2604 light rail vehicles 
LRV

tramways et véhicules légers sur rails LRV

مركبات سكَكية خفيفة

Straßen- und Stadtbahnfahrzeuge

2605 light running, empty 
running

trajet à vide

مرور خفيف

Leerfahrt

2606 light signal

signal lumineux

يتم ترتيب عرض اإلشارات يف ألوان خمتلفة

منارة

Lichtsignal

2607 light station

phare

جهاز يتكون من ضوء وحامل هلذا الضوء، صمم إلعطاء إشارة خفيفة
لتعليم مكان جغرايفّ، لكي يساعد املالحة

منارة

Leuchtturm

2608 light vehicle on rail

voiture légère, petite voiture sur rail

التأكد من اخنفاض محور مفاتيح التحميل للقطَار مع السيارات
الصغرية مع وضع جدار عازل

مركبة سكَكية خفيفة

Kleinwagen

2609 lighterage

transport par chaland

كل ما يهم حتميل أو تفريغ  السفن وتوفري املعدات واليد العاملة
الضرورية لذلك الغرض

نقْل بالصنادل

Leichtern
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2610 lightering vessel

allégeur

ناقلة نفط خمفّفة

Leichtern

2611 lighthouse tender

bateau baliseur

سفينة خلدمة املنارات

Leuchtturm Tenderboot

2612 lightweight (solid) 
wheel

roue à disque léger

عجالت خفيفة الوزن

Leichtscheibenrad

2613 lightweight 
conveyor belt

convoyeur à courroie légère

أحزمة الناقلة خفيفة الوزن متكن النقل األمن للبضائع حيت وزن 30
ديكانيوتن/دقيقة بطريقة بسيطة واقتصادية.

حزام ناقل خفيف الوزن

Leichtgurtförderer

2614 lime-stabilized soil

sol stabilisées à la chaux

تربة مستقرة بِاجلري

kalkstabilisierter Boden

2615 limit load

charge limite

احلمل األقصى املتوقّع شحنه إىل الطّائرة أو إىل أي جزء منها

حد الشحن، محولة قصوى

maximale Zuladung

2616 limit of liability

limite de responsabilité

جمموع احلد األقصى من األموال اليت تدفع من قبل ناقل إىل شاحن عن
أي ضرر أو خسارة للبضائع يكون الناقل مسؤوال عنها مبوجب عقد

النقل. يتم حتديد مبلغ احلد باالتفاق أو القانون.

حد من املسؤولية

Haftungsobergrenze

2617 limited profile area

domaine sans profil

يتم قياس احلكرة وأنصاف األقطار للمركبات

منطقة غري معرفَة

Profilfreier Bereich

2618 limiting velocity

vitesse d'équilibre

يسرعة االستقرار املمكن إحرازها من طرف طائرة أثناء مسار جو
مستقيم

سرعة حدية

Grenzgeschwindigkeit

2619 limit-of-shunt signal

signal de limitation du manoeuvre

إشارة احلد من التشغيل

Rangierhalttafel

2620 line

ligne

خط

Linie

2621 line

ligne

واحد أو أكثر املسارات تشغيل ااورة تشكيل طريق بني نقطتني.
حيث يتألف جزء من شبكة اثنني أو أكثر من خطوط تشغيل جنبا إىل

جنب مع بعضها البعض، وهناك العديد من خطوط كطرق لواليت
خصصت مسارات حصرا.

خط

Linie

2622 line allocated to a 
train control officer

voie réservée aux trains sous contrôle d'un chef 
de train

خط مراقب القطار

Zugleitstrecke
2623 line capacity

capacité d'une ligne

قدرة اخلط

Streckenkapazität

2624 line extension

prolongement de ligne

شكل من أشغال التشغيل يتم مد احلط فيه بعد طلب ذلك من خالل
أخر حمطة (مثلما هو احلال يف الوديان)

متديد اخلط

Linienverlängerung

2625 line haul

transport du lieu de départ jusqu'à la destination

خط الرحلة

Transport von Start- bis Bestimmungsort
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2626 line haul costs

coût du trafic de ligne

التكاليف اليت ختتلف مع املسافة اليت يتم شحنها، أي تكاليف نقل
البضائع و األشخاص عندما يتم حتميلهم على املركبات.

تكاليف خط الرحالت

Frachtkosten

2627 line haul rate

coûts de transport sur distance (départ - 
destination)

املبلغ املطلوب دفعه من قبل مكتب السكك احلديدية إىل شركة
التسويق متعددة الوسائط فيما خيص الشحنة املعتمد على املنشأ

واملقصد الفعلي.

معدل خط الرحلة

Gebühr für Transport von Start- bis 
Bestimmungsort

2628 line of floatation

ligne de flottaison

تقاطع سطح املاء مع بدن السفينة

خط املاء

Auftriebslinie

2629 line of maximum 
slope

ligne de plus grande pente

الناتج اهلندسي الحندارات مستعرضة وطولية للطّريق

خط االحندار األقصى

Gerade der maximalen Steigung

2630 line of maximum 
slope

ligne de plus grande pente

الناتج اهلندسي الحندارات مستعرضة وطولية للطّريق

خط االحندار األقصى

Gerade der maximalen Steigung

2631 line of position

ligne de position

خط املوضع

Standlinie

2632 line of sight

ligne droite

خطّ الرؤية (على مدى البصر)

خط الرؤية

Sichtlinie

2633 line operation 
(physical)

service de ligne (II)

ترتيب معني للمسارات ثنائية املسارات يف حمطات القطار أو يف
خطوط السكك احلديدية اخلالية متعددة القضبان واليت يتم وضع

القضبان اليت تنطلق من نفس اخلط فيها جبوار بعضهم البعض مباشرة.

تشغيل اخلط

Linienbetrieb (II)

2634 line operation 
(physical); line-
specific operation

service de ligne (physique)

ترتيب معني للمسارات أثناء متاس أكثر من خط حديدي يف الوقت
الذي يتم ترتيب القضبان التابعة لنفس اخلط جبوار بعضهم البعض.

تشغيل خط حمدد

Linienbetrieb

2635 line operation; line 
service

service de ligne (I)

عرض خدمة على أحد املسارات املنطلقة بتتابعات زمنية حمددة، حيث
أن تشغيل اخلط ذه الطريقة هو األكثر انتشارا ويتماشي حرفيا مع

تعريف املواصالت العامة.

خدمة اخلط

Linienbetrieb (I)

2636 line resistance

résistance d'une ligne

قدرة على املقاومة ديناميكيا واليت ميكنها مواجهة البنية التحتية اهلندسية
إلحدى خطوط لرحلة القطار. وتتكون قدرة اخلط على املقاومة من

مقاومة امليل ومقاومة االنعطاف.

مقاومة اخلط

Streckenwiderstand

2637 line speed

vitesse sur une ligne

هي السرعة القصوى اليت تنطلق أجزاء املسار ا بناء على التصميم
اهلندسي والتجهيز والطبوغرافية اخلاصة مبسارات القضبان.

سرعة اخلط

Streckengeschwindigkeit

2638 line storage

magasin de stockage en ligne

يتم يف هذا النوع من التخزين تصنيف وحدات التخزين بشكل يف
وضع االستعداد للشحن، حيث تقع وحدات التخزين على ميني ويسار

ممرات املكان ، وفقا حلركة التعامالت مع وحدات التخزين.

خنزين عرب اخلط

Zeilenlager
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2639 line system

mode de ligne

يتم توصيف اخلطوط طبقا ملوقع ووظيفة كل منهم يف الشبكة: خطوط
قطرية، خطوط مكملة، خطوط اية، خطوط شعاعية، خطوط

دائرية، خطوط عرضية.

نظام اخلط

Linienart

2640 line throwing 
appliance

appareil lance amarres

جهاز قادر على محل خطّ ليس أقلّ من 230 متر بالدقّة املطلوبة

جهاز إلقاء احلبال

Leinenwurfgerät

2641 linear friction 
welding

soudage par friction linéaire

االحتكاك اللحام هو واحد من عملية حلام الساخنة الصحافة. يتم
إنشاء احلرارة حلام االحتكاك، أي، من قبل احلركة النسبية من األجزاء
على أن ينضم حتت الضغوط اليت مورست. يتم حلام الفعلي اخلروج
بعد االنتهاء من احلركة النسبية باعتبارها الساخنة تزوير حتت تشوه

البالسيت

حلام عن طريق االحتكاك اخلطي

Lineares Reibschweißen

2642 liner

navire de ligne régulière

سفينة خط منتظم

Linienschiff

2643 liner company

compagnie des lignes maritimes régulières

شركة اخلطوط املالحية

Linientransportunternehmen

2644 linked traffic signals

coordination des feux d'un itinéraire

إشارات املرور مرتبطة تلقائيا للسماح بتدفّق املرور احلر على الطّريق
ئيسيالر

أضواء سري منسقة

verknüpfte Ampeln

2645 liquid cargo

cargaison liquide

محولة سائلة من نفط خام ومنتجات بترولية وزيوت نباتية ومياه
عذبة...  إخل

شحنة سائلة

Flüssigladung

2646 liquid compass

compas à liquide

بوصلة مغناطيسية موضوعة يف سائل

بوصلة بسائل

(Flüssigkeits-) Kompass

2647 liquid limit

limite de liquidité

ولَةيالس دح

Fließgrenze

2648 liquid limit

limite de liquidité

ولَةيالس دح

Fließgrenze

2649 liquid natural gas 
carrier

méthanier

سفينة نقل الغاز الطبيعي املسال

ناقلة غاز طبيعي مسال

Flüssiggasfrachter

2650 list to starboard

donner de la bande à tribord

مالَ إىل امليمنة (السفينة)

Schlagseite nach Steuerbord

2651 live load

charge roulante

محل متحرك حيمل على هيكل

محل متحرك

Nutzlast

2652 live load

charge roulante

محل متحرك حيمل على هيكل

محل متحرك

Nutzlast

2653 livestock container

conteneur à bestiaux

حاوية املواشي

Tierbehälter

2654 load

charge

حمل

Ladung

2655 load

charge

حمل

Ladung
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2656 load carrying 
devices, load 
suspension device, 
lifting devices

accessoires de levage

نوع من أجهزة الرفع املختصة برفع وتفريغ أوتوماتيكي لوحدات
التخزين أثناء عمليات النقل والشحن والتفريغ،

أجهزة الرفع

Lastaufnahmemittel

2657 load draught

tirant d’eau en charge

مدى الغمر املسموح  به لسفينة عند التحميل

غاطس التحميل

Tiefgang mit Ladung

2658 load factor

facteur de charge

نسبة الشحن الفعلي كنسبة مئوية من احلد األقصى للحمولة املسموح
ا

عامل الشحن

Auslastung(sgrad)

2659 load factor

facteur de charge

نسبة الشحن الفعلي كنسبة مئوية من احلد األقصى للحمولة املسموح
ا

عامل الشحن

Auslastung(sgrad)

2660 load line

ligne de charge

مرسوم أو حمفور على جانب سفينة يشري إىل العمق الذي تستطيع أن
بط إليه يف املاء عندما تكون حمملة

خط الشحن

Wasserlinie, Beladungslinie

2661 load line certificate

certificat de ligne de charge

وثيقة تصنيف للسفن التجارية فوق 150 طنا والّيت تعمل يف التجارة
العاملية طبقا للمعاهدات الدولية

شهادة خط الشحن

Freibord-Zeugnis

2662 load line mark

marque de ligne de charge

عالمة خط الشحن

Markierung der Beladungslinie

2663 load line zones

zones de ligne de charge

مناطق خط الشحن

Ladelinienbereiche

2664 load on deck

chargement sur le pont

شحن على السطح

Beladung an Deck

2665 load on top (LOT)

chargement sur résidus

شحن على البقايا

Abwasserreinigung, Wasseraufbereitung

2666 load securing

sécurisation de la charge

تأمني التحميل

Ladungssicherung

2667 load shift

déplacement de la charge

استعمال املصطلح عندما يتم نقل حمتويات احلاوية أو املقطورة داخل
وحدة يف وقت ما بعد أن تترك األصل الفعلي وقبل وصوهلا إىل

وجهتها النهائية.

حتويل مكان الشحن

verrutschte Ladung

2668 load side

aval

جانب احلمل

Lastseite

2669 load transfer yard, 
load transfer point

voies de chargement

حمطة حتميل

Ladestraße

2670 load unit

unité de chargement

وحدة احلمل

Ladeeinheit

2671 load waterline

ligne de flottaison en charge

خطّ املاء عند الشحن املسموح به للسفينة

خط املاء عند الشحن

Ladelinie
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2672 load-dependent; 
load-oriented order 
release

lancement de l'ordre orienté à la charge

ميثل إعفاء املهمة املوجخ للحمولة شكل من أشكال التحكم يف عملية
االنتاج واليت يتم تطويرها واليت مت تصميمها أساسا إلنتاج دفعة واحدة

وقليل من املنتجات مع عدد كبري من املتغريات أثناء عملية تصنيع
متخصصة العملية.

إطالق / إفراج موجه إىل التحميل

belastungsorientierte Auftragsfreigabe

2673 loaded displacement

déplacement en charge

إزاحة سفينة حمملة وجمهزة

إزاحة سفينة حمملة

Wasserverdrängung mit Beladung

2674 loader

chargeur

شاحن

Schaufellader

2675 loader

chargeur

شاحن

Schaufellader

2676 loading

chargement

حتميل

Verladung

2677 loading berth

porte de chargement

رصيف الشحن وهو مكان خمصص لسفينة على جانب حوض تتم فيه
عمليات الشحن والتفريغ

رصيف الشحن

Ladeplatz

2678 loading broker

courtier d’affrètement

وسيط شحن

Lademakler

2679 loading facility, 
terminal

installation de chargement

حمطة حتميل

Verladeanlage

2680 loading hoist

grue de chargement

رافعة شحن للتحميل واإلفراغ

دافعة الشحن

Ladehebezeug

2681 loading installation

installation de chargement

مرفق حتميل

Beladeeinrichtung

2682 loading lane

voie de chargement

منطاق املرور وبوابات الدخول عربات الشاحنات يف وحدات الشحن

مسار حتميل

Ladespur

2683 loading ramp

rampe de chargement

منحدر حتميل

Verladerampe

2684 loading track

voie de chargement

يتم استغالل الرصيف يف منطقة احملطة

مسار حتميل

Ladegleis

2685 loading track

voie de chargement

املسار الذي تتم فيه إعادة شحن النقل متعدد الوسائط.

مسار التحميل

Ladegleis

2686 loading truck

planchette de chargement

لُوحية شحن

Lastwagen

2687 loading unit

unité de stockage

E.II.B-09 احلاويات واألجسام املتبادلة "االتسطحات" (انظر أدناه
) املستخدمة يف النقل البحري واملدرجة كنوع خاص من احلاويات.

وحدة التحميل

Lagereinheit
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2688 loading unit for 
combined transport

unité de chargement pour le transport combiné

وحدات التحميل املختلفة ميكن استخدامها يف النقل املشترك يف أوروبا
وتعترب من أكثر وحدات التحميل استخداما وهو ما يستخدم على
وجه اخلصوص عند العبور من جبال األلب عن طريق شاحنات

ومركبات مفصلية عن طريق السكك احلديدية

وحدة التحميل للنقل املشترك

Ladeeinheit für den kombinierten Verkehr

2689 local distributor road

route collectrice

ئيسيد املدخل من طرق اإليصال إىل نظام الطريق الرع  يزوطريق جمم

طريق حملي موزع

Nebenstraße

2690 local goods train 
with pre-sorted 
trucks

train régional de marchendises avec wagons 
triés à l'avance

قطَار شحن ذو عربات موجهه مسبقا للحد من التحويل يف احملطات

قطَار حملي مسبق الترتيب

Mehrgruppenzug

2691 local move

transport avec un transitaire

حركة السكك احلديدية اليت يشارك سوى طريق واحد ملسافات
الناقل. يقدم الناقل الوحيد كل حمطة االنطالق وحمطة الوجهة.

حركة حملية

Transport mit einem Spediteur

2692 local passenger train

train local

قطَار الركاب احملليني

Nahverkehrszug

2693 localizer

radiophare d'alignement de piste

نظام النزول مبنارة حتديد معامل املدرج

منارة حتديد املدرج

Localizer (Instrumentenlandesystem)

2694 location principle

principe de localisation

هو املبدأ املقصود عندما يكون اختيار مكان التحزين هو اختياري، أي
يف كل عملية ختزين جديدة ميكن اختيار مكان ختزين جديد.

مبدأ التموقع

Lokalisierungsprinzip

2695 locator beacon

radiophare de jalonnement

منارة حتديد معامل املدرج  مقرونة بنظام النزول بأجهزة البيان

منارة حتديد املعامل

Peilsender

2696 lock gate

porte d'écluse

بوابة اهلويس تسمح، باالشتراك مع بوابة متشاة

بوابة اهلويس

Schleusentor

2697 locked section 
signal/advance 
starting signal

blockage préalable

هي العملية اليت حتمل اإلشارات بعد دخول أحد القطارات يف جزء
من اموعة إلغالق كل أجزاء اموعة من خالل إصدار إشارة

اموعة تلقائيا.

إشارة إغالق

Vorblockung

2698 locked wheel

roue bloquée; roue retardée

عجلة مرتوجة

blockiertes Rad

2699 locking lever

manette de blocage

رافعة تقْفَل يف ظروف معينة لكي حيافظ على نفس الوضع أو االتجاه

ذراع الرتج

Verriegelungshebel

2700 locking pressure

pression de blocage

ضغط اإلقفال

Blockierdruck

2701 locking wire

fil de blocage

سلك مير بفتحات ملنع الدوران

سلك رتج

Sicherungsdraht
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2702 locomotive

locomotive

مركبات السكك احلديدية اجلر مع قوة 110 كيلو واط. أنواع
القاطرات: الكهربائية قاطرة: واحد أو أكثر من املُحركات الكهربائية،
املستمدة احلالية يف املقام األول من األسالك العلوية أو القضبان موصل

أو من بطاريات حلملها على قاطرة. ويصنف قاطرة جمهزة لذلك
والذي حيت

قاطرة

Lokomotive

2703 locomotive boiler

chaudière de locomotive

مرجل قاطرة

Lokomotivkessel

2704 locomotive 
changing point

point de changement de locomotive

نقطة تغيري القاطرة

Wechselbahnhof

2705 locomotive running 
light

locomotive sans les wagons

منارة القاطرة

Leerlok

2706 locomotive shell

carrosserie de la locomotive

هيكل القاطرة

Lokgehäuse

2707 log book

journal de bord

سجل السفينة يبين املسافة اليت قطعتها خالل رحلتها

سجِلّ السفينة

Logbuch

2708 logging locomotive

locomotive d'un train forestier

قاطرة التسجيل

Waldbahnlokomotive

2709 logistic centre

plateforme logistique

جتمع جغرايف للشركات املستقلة واهليئات اليت تتعامل مع نقل الشحن
(على سبيل املثال، ووكالء الشحن والشاحنني وشركات النقل

واجلمارك) ومع اخلدمات املرافقة (على سبيل املثال، ختزين وصيانة
وإصالح)،متضمن على األقل حمطة واحدة. يسمى باللغة االجنليزية

قرية الشحن وباللغ

مركز  لوجستيكي

Güterverkehrszentrum

2710 logistics

logistique

مهمة اخلدمات اللوجستية تتمحور يف التخطيط والتحكم والتنفيذ
واملراقبة فيما يتعلق بتدفق اخلامات واملعلومات والسلع، حيث تنصب

أمهية اللوجستية التنظيمية يف التركيز على األبعاد االستراتيجية
والتكتيكية واإلدارية.

اخلدمات اللوجستية/ اإلمدادات

Logistik

2711 logistics

logistique

نظرية يف النظام، تشمل كل العمليات اليت تفيد يف التغلب على
املساحة (النقل والتوصيل) واستغالل الوقت (التخزين) والتخصيص

(التصنيف واالنتقاء) لألشياء، مثل البضائع (مواد خام، خامات، سلع،
نفايات واألشخاص واملَعلُومات والطاقة واألوساط التقنية (ماء، غاز،

اخل)، ل

اخلدمات اللوجستية

Logistik

2712 logit model

régression logistique / modèle logit

منوذج احتمايل ميثل سلوك مميز لألفراد . يف أي عملية اختيار، يفترض
على الفرد أن خيتار منط أعلى تفضيال. عند القيام باختيارات متكررة
يفترض على األفضليات أن تكون عنصرا احتمايل. فيما خيص هذا
النموذج اللوغاريتمي ، يتميز هذا العنصر العشوائي لألفضليات

بازدواجية ال

النموذج اللوغاريتمي

Logit-Modell

2713 long distance fast 
train

trains rapides de grandes lignes

قطَار سريع للمسافات الطويلة

Fernschnellzug

2714 long side

côté long

جانِب طويل

Längsseite

2715 long ton

tonne longue (1016 kg)

طن إجنليزي يساوي 1016 كيلوغراما

طن إجنليزي

Tonne (Maßeinheit)
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2716 long-distance 
haulage

 transport de marchandises à longuedistance

نقل البضائع على املدى البعيد

Güterfernverkehr

2717 long-distance tender

tender à longue distance

عربة املؤونة للمسافات الطويلة

Langlauftender

2718 longest-processing-
time principle

temps de traitement très longue

أثناء تطبيق مبدأ مدة املعاجلة طويلة املدى يتم العمل على مهمة أطول
وقت تشغيل الزم ملستوى التصنيع احلايل,

مبدأ مدة املعاجلة طويلة املدى

LOZ-Regel

2719 longitudinal axis

axe longitudinal; axe de roulis

حمور طويل

Längsachse

2720 longitudinal 
bulkhead

cloison longitudinale

فاصل طويل خشيب أو معدين ممتد يف اتجاه حمور السفينة الطّويل

فاصل طويل

Längsschott

2721 longitudinal 
direction

direction longitudinale

اتجاه طويل

Längsrichtung

2722 longitudinal girder

longrine

عارضة طولية ثانوية حتت العوارض العرضية أو األعمدة

عارِضة طولية

Längsträger

2723 longitudinal joint

joint longitudinal

وصلَة طُولية

Längsfuge

2724 longitudinal profile

profil en long

احنرافات عمودية يف سطح الطريق بتوازي مع اجتاه املسار، وتقاس
عادة يف مسارات العجلة

مقطَع طُولي

Längsprofil

2725 look-out

veille

مراقبة، معاينة

Ausguck

2726 look-out man

guetteur; veilleur

أحد أفراد طاقم سفينة مكلّف باإلبالغ عن أي خطر على السفينة

مراقب، معايِن

Mann im Ausguck

2727 loop line

ligne de contournement

خط االلتفاف

Umfahrungsgleis

2728 loosen a sail ( to )

larguer une voile

أرخى شراعا على منت السفينة إليصاهلا للميناء

أرخى شراعا

Lockern des Tauwerks

2729 loosening of rock

décompression du rocher, relaxation du rocher

تغريات يف الصخور نتيجة لنقصان أو زيادة ضغط أو أكثر بالقرب من
جتويف حتت األرض

تفكيك الصخور

Gesteinslöseprozess; Felslockerung

2730 Loran system

système Loran

نظام راديو للمالحة

نظام لوران

Loran-System

2731 lorry

wagon

شاحنة

Lore

2732 Los Angeles test

Los Angeles test

اختبار لوس اجنليس

Los-Angeles-Test

2733 lot sizing

planification de tailles de lots

تكمن مهمة التخطيط لتوزيع احلصص يف تلخيص مدى حاجة الشركة
إىل اخلامات مع مراعاة أقل سعر شراء هلا ومبا يتناسب مع كمية

الطلبات وحاجة املستهلك.

حجم احلصص

Losgrößenplanung
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2734 lot splitting

division des lots

تقسيم احلصص هو تقسيم حجم املهمات إىل مهمات عديدة أصغر،
ويتم اختصار وقت العمل لدرجة أقل من إمجايل الوقت املخصص

للمهمة الكبرية الرئيسية.

تقسيم احلصص

Losteilung

2735 lot-for-lot

quantité d'ordre exacte

يقوم النظام تلقائيا بتسجيل حصة كميات السلع أو اخلامات الناقصة
أو اليت ال تكن كافية لنسبة أوامر الشغل املوجودة بالفعل حىت وصول
املخزون يف املستودع إىل الكمية املناسبة طبقا ملواعيد التسليم املخطط

هلا.

حصة مقابل حصة

exakte Bestellmenge

2736 low floor tramcar

tramway à plancher surbaissé

عربة ترام خفيضة

Niederflurstraßenbahnwagen

2737 low floor wagon

wagon surbaissé

عربة السكك احلديدية مع منصة منخفضة خمصصة حلمل وتضمني
النقل متعدد الوسائط .

عربة منخفضة

Tiefladewagen

2738 low loader wagon

wagons de fret à plancher surbaissé

عربة منخفضة احململ

Niederflurgüterwagen

2739 low pressure of 
steam locomotive 
boiler

basse pression

ضغط منخفض ملرجل قاطرة البخار

Niederdruck
2740 low visibility

faible visibilité

رؤية ضعيفة

schlechte Sicht

2741 low voltage

basse tension

جهد منخفض

Niederspannung

2742 lower coach edge

margelle du wagon

حافة عربة النوم املنخفضة

Wagenrand

2743 lower deck

pont inférieur

أسفل سطح يف السفن

سطْح سفلي

Unterdeck

2744 lower pantograph 
signal

signal de descente

إشارة نزول

Senksignal

2745 lower pantograph 
warning

signal préalable de descente

حتذير نزول

Senkvorsignal

2746 low-floor design

concept de plancher surbaissé

تصميم عميق ألرضية الركاب اخلاصة بالعربة للوصول إىل تغيري
الركاب و الصعود السلس للعربة بالنسبة لألشخاص ذوي

االحتياجات اخلاصة، ويتم استخدامه عامة باستثناء العربات ذوات
املنصات العالية للصعود.

تصميم أرضية منخفضة

Niederflurkonzept

2747 low-floor section

partie surbaissée

قسم خفيض

Niederflurabschnitt

2748 low-floor vehicles

véhicule à plancher surbaissé

ميكن جتهيز األتوبيسات القطارات حبيث تكون بتصميم هندسي ذو
أرضيات منخفضة، حيث تكون أرضية العرب منخفضة قدر اإلمكان

حىت يكون من املتاح صعود الركاب العربة بدون درجات .

عربات ذات أرضية منخفضة

Niederflurfahrzeuge

2749 low-level flight

vol à basse altitude

طريان على ارتفاع منخفض

Tiefflug

2750 low-loader wagon

wagons à plateforme surbaissée

عربة منخفضة احلمولة

Tiefladewagen
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2751 low-pressure 
compressor

compresseur basse pression

يتكون الضاغط من سلسلة من الدفاعات ضاغط رتبت على التوايل
اليت تدور بسرعة بني دوارات الثابتة. وامتص كميات كبرية من اهلواء
وضغط بقوة قبل أن يتم إدخاهلا يف غرفة االحتراق. لنسبة ضغط من
حوايل 30: 1 لتحقيق يف حمركات اليوم، ونظرا إىل نوعني ضاغط

خمتلفة: اخنفاض وار

مضعط منخفض الضغط

Niederdruckverdichter

2752 low-profile track

profil piste bas

مسار منخفض

Niedrigprofilschiene

2753 lubricant

lubrifiant

مشحم

Schmiermittel

2754 lubricants

lubrifiants

زيوت التشحيم

Schmierstoffe

2755 lubrication

lubrification

تشحيم

Schmierung

2756 luff tackle

palan à croc

عدة رفع ثالثية للحافّة األمامية لشراع

عدة رفع ثالثية

Flaschenzug

2757 luggage platform

plate-forme de bagages

منصة األمتعة

Gepäckbahnsteig

2758 luggage rack

porte-bagages

رف األمتعة

Gepäckablage

2759 luggage, baggage

bagages

األمتعة

Gepäck

2760 lull

accalmie

ريح بصفر سرعة أو أقلّ من عقدتني ( ريح بقوة 0 مبقياس بوفورت)

هدوء (مؤقت) للريح

Flaute

2761 LZB conduction 
(trains controlled by 
LZB where LZB 
provides 

 priorityover any 
line side signals)

guidage LZB (trains sous commande de la ligne)

دليل LZB (توجيه من املسارات)

LZB- Führung
2762 LZB line equipped 

with sub block 
sections

bloc central LZB (trains sous commande de la 
ligne)

يتم تشكيل الكتلة املركزية خلطوط السكك احلديدية

توقيف LZB املركزي (توجيه من
املسارات)

LZB- Zentralblock
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2763 mach number

nombre de Mach

وتشري هذه بعد الفيزيائي النمساوي ارنست ماخ وحدة امسه لسرعة
اجلسم بالنسبة لسرعة الصوت يف الوسط احمليط. 1 ماخ على مستوى
سطح البحر حوايل 1228 كم / ساعة. يف طبقة الستراتوسفري عن

1063 كم / ساعة.

عدد املاخ

Machzahl

2764 machinery space

compartiment machines

مقصورة يف سفينة حيث تكون آلية الدفع الرئيسية

حيز اآلالت

Maschinenraum

2765 machinist

mécanicien

ميكانيكي، آاليت

Maschinist

2766 machmeter

machmètre

مقياس ماك

Machmeter

2767 macrotexture

macrotexture

نِسيج كُلِّي

Makrotextur

2768 magnetic azimuth

azimut magnétique

هي الزاوية الّيت يصنعها اجتاهه مع خطّ الزوال املغناطيسي

اجتاه مغناطيسي، سمت مغناطيسي

magnetischer Azimut

2769 magnetic compass

compas magnétique

بوصلة مغناطيسية بقوى مغناطيسية أرضية موجهة إلبرة حرة التعليق
يف أغراض املالحة

بوصلة مغناطيسية

Magnetkompass

2770 magnetic course

route magnétique

مال املغناطيسيقياس مسار حسب الش

اجتاه مغناطيسي

magnetischer Kurs

2771 magnetic deviation

déviation magnétique

مال املغناطيسيجاهات الشمال احلقيقي أو اجلغرايف والشزاوية بني ات
انطالقا من أي نقطة

احنراف مغناطيسي

magnetische Abweichung

2772 magnetic levitation 
system maglev

train à sustentation magnétique

نظام الوسادة اهلوائية ماجليف

Magnetschwebebahn

2773 magnetic North

nord magnétique

هو اجتاه مشار إليه برأس اإلبرة حتت تأثري احلقل املغناطيسي فقط

مشال (ال... ) املغناطيسي

magnetischen Nordpol

2774 magnetic train 
control

contrôle de train magnetique

طريقة تنفيذ ميكن من خالهلا التحكم يف القطار من خالل وجود جمال
مغناطيسي يف عربة القطار يقوم بإعطاء إشارات كردة فعل على

مغناطيس دائم مثبت طريق رحلة القطار.

مراقبة قطار مغناطيسي

magnetische Zugbeeinflussung

2775 magnetically 
levitated train

train magnétique

قطَار الوسادة اهلوائية

Magnetbahnzug

2776 maiden trip

voyage inaugural

الرحلة األوىل لسفينة جديدة بعد االنتهاء من اختباراا ودخوهلا اخلدمة

رحلة تدشني

Jungfernfahrt

2777 mail car

wagon postal

عربة الربيد

Postwagen

2778 main air reservoir

réservoir d'air principal

خزان اهلَواء الرئيسي

Hauptluftbehälter

2779 main channel

chenal principal

قناة رئيِسية

Hauptgerinne
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2780 main deck

pont principal

السطح الرئيسي لسفينة حتتوي على عدة سطوح

سطْح رئيسي

Hauptdeck

2781 main deck depth

creux au pont principal

عمق السطح الرئيسي لسفينة حتتوي على عدة سطوح

عمق السطح الرئيسي

Hauptdecktiefe

2782 main girder

poutre principale

واحدة من العوارض الطولية اليت تدعم سطح اجلسر وتنقل األمحال إىل
الدعائم

عارِضة رئيِسية

Hauptträger

2783 main line

voie principale

هو خط ذو أمهية كربى، حيث تتميز حمطات القطار الرئيسية بوجود
محوالت خطوط عالية وكذلك اكتظاظ حركة القطارات بكمية

قطارات كبرية جدا وسرعات عالية.

خط رئيسي

Hauptbahn

2784 main line

ligne principale

خط رئيسي

Hauptstrecke

2785 main line services

services de lignes principales

خدمات اخلطوط الرئيسية

Fernverkehr

2786 main line traffic

trafic longue distance

تغيري مكان األشخاص والبضائع والطاقة أو اإلشارات عرب املسافات
الطويلة.

حركة خط رئيسي

Fernverkehr

2787 main mast

grand mât

صاري رئيسي

Hauptmast

2788 main middle staysail

grande contre-voile d'étai

شراع الزمام األوسط الرئيسي

mittleres Stagsegel

2789 main oil firing

chauffage principal à mazout

تدفئة رئيسية باملازوت

Ölhauptfeuerung

2790 main railway line

ligne ferroviaire principale

تشمل خطوط السكك احلديدية الرئيسية وخطوط السكك احلديدية
عالية السرعة وخطوط السكك احلديدية التقليدية الرئيسية اهلامة كما

هو حمدد من قبل السلطات الوطنية أو الدولية. داخل اجلماعة
األوروبية حتدد على سبيل املثال املبادئ التوجيهية الرئيسية للسكك

احلديدية شبكة مع

خط السكك احلديدية الرئيسي

Hauptlinie, Hauptachse

2791 main route (class of 
route)

voie principale (classement de voie)

تأمني طرق الترام من القطارات اليت تستخدم هذه الطرق

طريق رئيسي

Zugstraße

2792 main route in 
section

itinéraire du block

السري على طرق الترام بدون ليونة، وبدون وجود تكتل وإغالق حط
السكة احلديدي

طريق رئيسي يف القسم

Blockfahrstraße

2793 main signal and 
shunting signal 
combined

signal principal de blocage et d'aiguillage

اإلشارة الرئيسية تعرض أيضاً إلغاء منع السفر

إشارة رئيسية لإلحالة والتوقيف

Hauptsperrsignal

2794 main signal 
controlled by 
automatic train 
routing

signal principale contrôlé automatiquement

تؤثر اإلشارة الرئيسية على توجيه القطار

إشارة رئيسية تلقائية

Zuglenksignal
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2795 main station track

voie principale

مسار رئيسي

Hauptgleis

2796 main topsail

grand hunier

شراع مربع احلجم موجود مباشرة فوق الشراع السفلي

شراع أعلى رئيسي

Hauptmarssegel

2797 main track to the 
train station

voies principales continues

الرصيف الرئيسي يف خط السكة احلديد الفارغ واملواصلة بني احملطات

مسار رئيسي دائم

durchgehende Hauptgleise

2798 main track, main 
line

voie directe

مسار مباشر

Stammgleis

2799 main transverse 
bulkhead

cloison transversale principale

فاصل مستعرض رئيسي

Hauptquerschott

2800 mainsail

grand-voile

شراع رئيسي سفلي مربع منشور على الصاّري الرئيسي

شراع رئيسي

Großsegel

2801 maintenance

entretien

كلّ العمليات املرتبطة بصيانة املعدات واحلفاظ عليها يف حالة عملية
جيدة

صيانة

Wartung

2802 maintenance

entretien

كلّ العمليات املرتبطة بصيانة املعدات واحلفاظ عليها يف حالة عملية
جيدة

صيانة

Wartung

2803 maintenance depot

centre d'entretien

ةانيمستودع الص

Werkhof, Heimwerk

2804 maintenance 
management system

système de gestion de l'entretien

نظام تدبري الصيانة

Wartungsmanagement

2805 maintenance of 
switches and 
crossings

entretien de l'aiguillage

صيانة التبديل

Weicheninstandhaltung
2806 maintenance of way

entretien des voies

عملية احلفاظ على رصف الطريق (السكك احلديدية، والروابط،
الصابورات واجلسور اخل) يتم استحواذ هذه املواد يف صيانة خاصة
للسيارات الطرقية واليت تشمل أيضا السيارات اليت تكون جمهزة

مبعدات ثقيلة، مثل الرافعات وأالت الربط املستبدلة.

حمافظة على الطريق

Streckenwartung

2807 maintenance of way 
(MOW)

entretien de la voie (MOW)

صيانة املسار

Gleisdurcharbeitung

2808 maintenance of way 
car

wagon de service

عربة الصيانة

Bahndienstwagen

2809 maintenance train

trains de travaux

قطَار الصيانة

Arbeitszug

2810 major marshalling 
yard

poste d'aiguillage suprarégional

تشكيل قطارات للشحن عرب األقاليم من خالل سكة حديد مير على
العديد من األقاليم

حمطة فرز رئيسية

überregionaler Rangierbahnhof

2811 major road

route principale

طريق  بأولوية دائمة حلركة املرور على الطّرق األخرى

طريق رئيسي

Hauptverkehrsstraße
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2812 make-to-stock 
production; 
warehouse 
production

production sur stock

إنتاج بالتخزين

Lagerfertigung
2813 malfunction, 

disturbance, fault

perturbation

عبارة عن كل املؤثرات اليت من شأا العمل على مد فترة رحلة
إحدى املواصالت العامة مقارنة بالوقت املثايل لوصول الرحلة.

عطل

Störung

2814 mammoth tanker

super-pétrolier

ناقلة عمالقة تفوق محولتها 300 ألف طن

ناقلة عمالقة

Mammuttanker

2815 management, 
control

gestion

إدارة

Leitung

2816 manhole

cheminée de visite

غُرفَة تفتيش

Mannloch

2817 manifold

collecteur central

رابِط مركَزِي

Sammelleitung

2818 manilla rope

cordage en manille

حبل مصنوع من ألياف األبق الفلّينية وبقطر يفوق البوصة ويتميز
مبتانته ومرونته وخفّته

حبل مانيال

Manilaseil

2819 manless train 
operation (MTO)

conduite des trains en mode automatique sans 
hommes

تشغيل آيل

personalloser Automatikbetrieb
2820 manlift

plate-forme d'élévateur

جهاز لرفع الكراسي املتحركة من مستوى الشارع يف املركبة

منصة الرفع

Hebeplattform

2821 manned engine-
room

chambre gardée des machines

غرفة آالت حمروسة

bemannter Maschinenraum

2822 manned level 
crossing protection 
system

installation de sécurité des niveaux à passage 
conduite par gardien

نظام سالمة عبور السكك احلديدية اليت هي قيد التشغيل بأعمال
التشغيل اليدوي بشكل طبيعي.

نظام محاية معرب أرضي حمروس

wärterbediente 
Bahnübergangssicherungsanlage

2823 manning

équipement; armement

جتهيز العاملني

Besetzung

2824 manoeuvring signal

signal de manoeuvre

إشارة مناورة

Manövriersignal

2825 manual fire alarm

avertisseur d’incendie à main

منبه يدوي إىل احلريق

Handfeuermelder

2826 manual lever

levier de changement de vitesse à main

رافعة يدوية

Handschalthebel

2827 manufacturing 
principle

principe de fabrication

مبدأ التصنيع

Fertigungsprinzip

2828 manufacturing 
resource planning

planification des ressources de production

ختطيط موارد التصنيع هو أسلوب الحتساب مدى استهالك املصادر
يف عملية التشغيل واالنتاج. ويشمل هذا املفهوم التخطيط خطوة
خبطوة على أعلى مستوى من بداء من التخطيط املسلسل اهلرمي.

ختطيط موارد التصنيع

Manufacturing Resource Planning

2829 map

carte

خريطة

Karte
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2830 maregraph

marégraphe

مقياس املدر

Mareograph

2831 margin of safety

ligne de surimmersion; marge de sécurité

حد السالمة

Sicherheitsspanne

2832 marginal material

matériau marginal

املواد اليت ليست متوافقة بالكامل مع املواصفات القياسية املستخدمة يف
بلد أو منطقة ملواد الطريق السريع ولكن ميكن استخدامها بنجاح، إما
حتت الظروف املناخية اخلاصة أو بعد التقدم يف تقنيات البناء أو املعاجلة

لتعزيز خصائصها

مادة هامشية

Randmaterial

2833 marine compass

compas de mer

بوصلة حبرية

Schiffskompass

2834 marine dredger

drague de mer

هيكل أو سفينة جرافة  إلزالة العوائق من أعماق املوانئ أو من مياه
القنوات

جرافة (حبرية)، كراكة (حبرية)

Schiffsbagger

2835 marine engineering

génie maritime; mécanique navale

هندسة حبرية تتعلّق بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة السفن

هندسة حبرية، ميكانيكا حبرية

Schiffstechnik

2836 marine environment

environnement marin

بيئة حبرية

Meeresumwelt

2837 marine hovercraft

aéroglisseur

حوامة حبرية

Luftkissenfahrzeug der Marine

2838 marine insurance

assurance maritime

عقد تأمني حبري على خسائر أو أضرار قد تصيب كلّ عناصر
املخاطرة البحرية وهي السفينة واحلمولة وأجرة النقل أو بعض هذه

العناصر

تأمني حبري

Seetransportversicherung

2839 marine propeller

hélice de navire

مروحة حبرية

Schiffsschraube

2840 marine risks

risques maritimes

خماطر حبرية

Seetransportrisiken

2841 marine salt

sel de mer

ملح مستمدة من التبخر الشمسي ملياه البحر حيتوي على شوائب مثل
كربيتات الكالسيوم وكلوريد املغنيسيوم

ملح البحر

Meersalz

2842 marine surveyor

inspecteur de navigation

معاين حبري

Bootsgutachter

2843 marine transport

transport maritime

نقْل حبري

Schiffsverkehr

2844 maritime code

code maritime

مدونة حبرية

Seeverkehrsgesetz

2845 maritime container

conteneur maritime

حاوية قوية مبا فيه الكفاية لتكون مكدسة يف سفينة خلوية مع رفعها
إىل األعلى. معظم احلاويات البحرية هي حاويات متساوية، أي أا

تؤكد جلميع معايري املنظمة الدولية للتقييس.

حاوية حبرية

Seecontainer
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2846 maritime law

droit maritime

تشريعات خاصة بفض الرتاعات البحرية املتعلقة بالنقل البحري
واملالحة واملواىنء

قانون حبري

Schifffahrtsrecht

2847 maritime transport

trafic maritime des mers

يطلق عليه أيضا السفر عرب البحار والسفر بالسفن البحرية والنقل
البحري والنقل عرب البحار، فهي تسمية للنقل البحري يف مسارات

مائية عرب البحار (احمليطات والبحار البينية) والقنوات املائية وبني املوانئ
البحرية والبحار املفتوحة باستخدام السفن املناسبة واليت

النقل البحرى

Seeschiffsverkehr

2848 mark-buoy

bouée d'avertissement

عوامة تنبيه، عوامة دليلية

Markierungsboje

2849 marker beacon

radiobalise

املنارة اللّاسلكية اليت ترسل إشارةً إىل الطائرة للتعرف على موقعها

أرمة إشعاعية

Markierungsfunkfeuer

2850 marker light

feu de marquage

ضوء حتديد أبيض اللون يظهر على الشاشة السوداء

ضوء التحديد

Kennlicht

2851 market area

débouché

ملساحة اليت يتم فيها توفري الطلب ضمن مكان معني. و عادة ما
يفترض على  العمالء التنقل إىل موقع حيث ميكن احلصول على  منتج

أو خدمة /  أو عندما يتوجب شحن بضاعة جزئية أو ائية   من
مكان اإلنتاج إىل مكان االستهالك.

منطقة السوق

Marktbereich

2852 marketing

markéting

تسويق

Marketing

2853 marketing logistics

logistique de marketing

إمدادات التسويق

Marketinglogistik

2854 marketing policy

règlement de l'offre

وصف املبادئ األساسية واإلجراءات أثناء تعريف اخلدمة يف وسيلة
مواصالت عامة، وال تشمل على أي إدعاءات جودة اخلدمات اليت

ختضع للتغريات على املدى الزمين القريب.

سياسة تسويقية

Angebotsordnung

2855 marl

marne

حور

Mergel

2856 Marshall test

essai Marshall

اختبار مارشال

Marshall-Test

2857 marshalling

composition du train

تنظيم

Zugbildung

2858 marshalling yard; 
goods yard; 
switching yard 
(station)

gare de triage

تشكيل قطار كبري من سري العربات املنفردة التابعة لعربات البضائع

حمطة فَرز

Rangierbahnhof

2859 masher

pilon

ضغط يشبه الصدمة بفعل نبض على السطح املراد ضغطه. ميكن أن
يكون مفيدا يف تكثيف األرض على مساحة حمدودة للغاية

مدقَّة

Stampfer

2860 mass closure

contact avec la masse

متاس كتلي

Massekontakt
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2861 mass haul diagram

diagramme du mouvement des terres

بياين يستعمل لوضع ميزان املنبوثات والردوم واحلاجات من
 

الوب او ايداع الفائض من املنبوثات وكذا افضل كيفية
 

لتنفيذ نقل االتربة

تكعيب التترِيبات؛ بياين حركة االتربة

Massenausgleichsplan

2862 mass production

production en masse

إنتاج شامل

Massenfertigung

2863 mass reduction

réduction de la masse

ختفيض الكتلة

Massenreduzierung

2864 mass transit

trafic urbain

نقل حضري

Nahverkehr

2865 massive wheel

roue monobloc

عجلَة جسيمة

Monoblockrad

2866 master compass

compas principal

بوصلة رئيسية

Mutterkompass

2867 master curve

courbe maîtresse

منحىن رئيِسي

Masterkurve

2868 master cylinder

maître-cylindre

أسطوانة رئيسية

Hauptbremszylinder

2869 master cylinder 
pressure

pression de maître-cylindre

ضغط األسطوانة الرئيسية

Hauptbremszylinderdruck

2870 master mariner

capitaine au long cours

ربان املسافات الطويلة

Kapitän

2871 mastic asphalt

asphalte coulé; béton bitumineux coulé

الكثافة يف حالة السخونة؛ كتلة قارية من احلصى والرمل واحلشو
والقار أو االسفلت الطبيعي قابلة للسكب والدهن وتتألف من خليط

املعادن

أَسفَلت مصطَكِّي

Gussasphalt

2872 mastic asphalt pug 
mill

pétrin à asphalte

صهريج معزول مع نظام التدفئة وعمود خلط أفقي، يستخدم خللط
وختزين االسفلت املصطكي

خلَّاط أَسفَلت مصطَكِّي

Mastixasphaltmischer

2873 material conveyed

matières à transporter

حيث أن طريقة وخصائص الناقل تعد من األمور ذات األمهية
اجلوهرية بالنسبة للتخطيط والتخزين واستخدام الناقالت، وهي اليت
سوف متيز بدورها بني السلع السائبة والسلع اليت يتم التعامل معها

كوحدة واحدة يف النقل والشحن والتفريغ.

نقل املواد

Fördergut

2874 material flow matrix

matrice du flux de matériaux

مصفوفة تدفق اخلامات تساعد على التمييز بني وحدة أو وحدات
وظيفية من حيث تدفق اخلامات، ويف الغالب عند استخدام مصفوفة
تدفق املواد يتم تطبيق مصفوفة اجلوار، مصفوفة التقييم، مصفوفة

الشحن ومصفوفة النقل.

مصفوفة تدفق املواد

Materialflussmatrizen

2875 material flow 
planning

planification du flux de matériaux

جيب النظر إىل ختطيط تدفق املواد يف سياق هام جدا بالنسبة للشركات
العامة حيث يشمل ختطيط وتصميم تدفق املواد التشغيلية ضمن موقع

املصنع املغلقة وداخل املباين

ختطيط تدفق املواد

Materialflussplanung
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2876 material flow 
simulation

simulation du flux de matériaux

حماكاة تدفق املواد هي حماكاة نظام حقيقي مع العمليات احليوية يف
إطار منوذج جترييب قادر على احلصول على إحصاءات ميكن تطبيقها

على الواقع

حماكاة تدفق املواد

Materialflusssimulation

2877 material flow system

système du flux de matériaux

نظام تدفق املواد هو نظام نقل تشغيلي داخلي. فهو جيمع بني
معلومات النقل الفين والتنظيمي لتنفيذ سلسلة النقل اليت تشمل نقل

البضائع أو األشخاص من املصدر إىل املستقبل.

نظام تدفق املواد

Materialflusssystem

2878 material handling; 
mechanical 
conveying and 
handling

technique de manutention et de transport

وتعترب تقنية النقل جزء من تكنولوجيا النقل، وتم يف املقام األول
بالتخطيط ونقل البضائع يف أي اجتاه ومسافة حمددة.

مناولة املواد/ نقل ومناولة تقنية

Fördertechnik

2879 material 
requirements 
planning

planification déterministe des besoins

ختطيط متطلبات املواد

Material Requirement Planning
2880 material-flow 

technology

technique du flux de matériaux

تكنولوجيا تدفق املواد هي أنظمة لنقل البضائع من خالل التفاعل بني
عناصر النظام املختلفة لنقل التكنولوجيا وتدفق املعلومات وتكنولوجيا

التحكم ومن مث يتم الوصول إىل نظم تدفق املواد املناسبة.

تقنية/تكنولوجيا تدفق املواد

Materialflusstechnik

2881 materials handling

manutention

مناولة املواد

Fördertechnik

2882 maximum 
permissible payload

charge utile maximale

محولة قصوى مسموح ا

maximale Zuladung

2883 maximum speed

vitesse maximale

هي أكرب سرعة مسموح ا تسري ا املركبات اليت تسري مبحرك أو
القطارات

سرعة قصوى

Höchstgeschwindigkeit

2884 mayday

mayday

رسالة صوتية طارئة تفيد أنّ الطّيار يف خطر

ماي داي (طلب النجدة)

Mayday

2885 mean draught

tirant d’eau moyen

املتوسط احلسايب لغاطس املقدمة وغاطس املؤخرة

غاطس متوسط

mittlerer Tiefgang

2886 mean time between 
failures

durée moyenne entre pannes

MTBF هي املدة املتوسطة بني عمليات االخفاق هي مقياس إىل
موثوقية نظام ما، وهذه املدة عبارة عن متوسط الوقت الذي مير بني

.األخطاء وفيه يعمل النظام دون الفشل

مدة متوسطية بني اإلخفاقات

Mean Time Between Failures

2887 mean time to repair

durée moyenne de réparation

MTTR هي متوسط املادة الالزمة لعملية اإلصالح حىت يكون
النظام قابال للشتغيل مرة أخرى بعد حدوث عطل، هذه املهلة

.ضرورية الحتساب مدى جاهزية النظام للعمل

مدة متوسطية من أجل اإلصالح

Mean Time To Repair

2888 means for signalling

moyens de signalisation

وسائل التشوير

Signalmittel
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2889 means of transport, 
mode of transport

moyen de transport, mode de transport

هي كل وسائل االنتاج والعمل الثابتة واملتحركَة املادية منها وغر
املادية، واليت تتيح حركَة البضائع واألشخاص واألخبار وبالتايل فهي
تستخدم "كعوامل انتاج يف اقتصاد النقل" لتقدمي خدمات نقل، مثل

منشآت النقل (وخباصة طرق النقل واحملطات واملنشآت اجلانبية)

وسائل النقل، واسطة النقل

Verkehrsmittel

2890 measuring 
instrument

instrument de mesure

آلة قياس لتحويل الكمية املوزونة أو الكمية املتعلّقة ا إىل إشارة أو
معلومات مساوية

أداة قياس

Messgerät

2891 measuring rules

règles de jauge

مساطر قياس

Messvorschriften

2892 mechanical 
efficiency

efficacité énergétique

فعالية طاقية

mechanischer Wirkungsgrad

2893 mechanical energy

énergie mécanique

طاقة ميكانيكية

mechanische Energie

2894 mechanical signal 
box

poste d'aiguillage méchanique

فيما خيص لوحة التحكم وضع خطوط الربط وأسالك الطاقة بني
دعامات

صندوق إشارة ميكانيكية

mechanisches Stellwerk

2895 mechanical signal, 
semaphore type 
signal

signal mécanique

يتم متثيل اإلشارات من خالل أو أجنحة

إشارة ميكانيكية

Formsignal

2896 mechanically 
refrigerated wagon

wagon mécaniquement frigorifié

عربة معزول إما مزودة جهاز التربيد اخلاصة ا، أو خدمتها باالشتراك
مع الوحدات املماثلة عن طريق نظام التربيد اخلارجي. وتشمل هذه
األجهزة التربيد: - ضواغط ميكانيكية - الوحدات "االستيعاب".

وينبغي أن يكون عربة مربدة ميكانيكيا قادرة، مع درجة احلرارة يف اخل

عربة مربدة ميكانيكيا

mechanisch gekühlter Wagon

2897 medical first aid

premiers secours médicaux

إِسعافَات طبيةٌ أَوليةٌ

Erste Hilfe

2898 medium coarse 
asphalt

béton bitumineux semi-grenu

مزيج أسفلت ساخن يستخدم يف األسطح والروابط على الطرق
املتوسطة وكبرية احلجم.

أَسفَلت متوسطُ اخلُشونة

Asphalt mittlerer Korngröße

2899 medium pressure 
steam locomotive

pression moyenne effective

ضغط متوسط

Mitteldruck

2900 medium roller 
conveyor

convoyeur à rouleau pour poids moyens

متكن ااري االسطوانية النقل األمن للبضائع املنقولة بطريقة بسيطة
واقتصادية حيت وزن حوايل 60 ديكانيوتن/دقيقة.

ناقلة أسطوانات متوسطة احلجم

Mittelschwerrollenbahn

2901 medium-pressure 
compressor

compresseur de la pression moyenne effective

يف حمركات ثالث موجات هناك بني ضاغط الضغط املنخفض
والضغط العايل ضاغط حىت وسيلة للضغط ضاغط إضافية. مدفوعة
من قبل رمح إضافية، رمح متوسطة الضغط من التوربينات متوسطة
الضغط منفصل. بناء وتشغيل ضاغط الضغط املتوسط يتوافق مع

ضاغط الضغط العايل من حيث املبدأ.

مضغط متوسط الضغط

Mitteldruckverdichter
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2902 megatexture

mégatexture

اعوجاجات سطح رصيف الطرق ذي أبعاد أفقية تتراوح بني 50 و
500 ملم وأبعاد رأسية بني 10 و 50 ملم.

نِسيج كَبِري

Megatextur

2903 merchant flag

pavillon de navire marchand

علَم جتاري

Handelsflagge

2904 merchant fleet

flotte marchande

أسطول  جتاري

Handelsflotte

2905 merchant navy

marine marchande

مالحة جتارية

Handelsmarine

2906 merging traffic 
streams

courant convergent

تيار متقَارِب، تيارات حركة متقاربة

Zusammenführen von Verkehrsströmen

2907 metal powder

métal en poudre

ألنتاج أجزاء مصنوعة من معادن مسحوقة يتم مألمسحوق طالء من
النيكل الصلب يف أغلفة صفيحية ذات جدار رقيق.

مسحوق املعادن

Pulvermetall

2908 meteorogical 
bulletin

bulletin météorologique

نشرة األرصاد اجلوية

meteorologisches Bulletin

2909 meteorological 
message

message météorologique

رسالة األرصاد اجلوية

meteorologische Nachricht

2910 methane carrier

méthanier

ناقلة ميثان

Methanfrachter

2911 methanol

méthanol

وقود بديل. وقود الكحول السائل . يتميزخبار أثقل من اهلواء. يتم
انتاج هذا الوقود أساسا من الغاز الطبيعي.

امليثانول

Methanol

2912 methylene blue test

test au bleu de méthylène

اختبار زرقَة امليثيلني

Methylenblau-Test

2913 metra potential 
method

méthode des potentiels Metra (MPM)

طريقة احتماالت مترا نشأت يف فرنسا منذ عام 1958، وهي طريقة
خبصوص تنقية التخطيط الشبكي، اليت تقوم على نظرية الرسم البياين،

والذي بات ممكنا بفضل مبادئ حتسني البنية املنطقية من خطط
مشروع الربجمة اخلطية البيانية.

طريقة احتمالت املترا

Metra Potential Method

2914 metre gauge

voie métrique

مقياس املسار من 1000 مم.

مسار مترِي

Meterspur

2915 metric ton

tonne métrique

وحدة قياس الكتلة مساوية ل1.000 كيلوجرام.

طن متري

Tonne

2916 metro code

code de localisation

رمز خمصص ملنطقة معينة جيث تشري إىل موقعها داخل أو قرب مدينة
كبرية. تتوفر مجيع منحذرات EMP رمزمتوقع خمصص هلا. او قد

تدرج العديد منها يف  نفس الرمز.

رمز التموقع

Ortsbestimmungscode
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2917 metro line

ligne métro

خط السكك احلديدية الكهربائية بشكل رئيسي للنقل احلضري مع
القدرة على كميات كبرية من حركة املرور اليت تنطوي على حركة
القطارات متكررة جدا. تتميز خطوط املترو أيضا حمطات متباعدة عن
كثب، وعادة مع حوايل 000 1 م بني احملطات. املعروف أيضا باسم

"مترو"، "السكك احلديد

خط املترو

Metrolinie, U-Bahnlinie

2918 metro vehicle

véhicule de métro

مركبات السكك احلديدية الكهربائية املصممة لالستخدام على
metroline. عادة رسم الطاقة من السكك احلديدية الثالث.

مركبة املترو

U-Bahn-Triebwagen

2919 metro; 
underground; 
subway

métro

هو قطار سريع مستقل عن باقي شبكة السكة احلديد للمسافات
املتوسطة وهو يكون قطار سريع داخل املدينة غالبا ما يكون حتت

األرض.

مترو

Metro

2920 micro-Deval test

essai micro-Deval

اختبار ديفَال الصغري

Micro-Deval Test

2921 microroughness

microrugosité

تصل اىل نصف مليمتر يف احلجم على سطح ركام ناتج عن طبيعتها
الصخرية

خشونة بِسيطَة

Mikrorauhigkeit

2922 microswitch

microrupteur

مفتاح دقيق

Kleinselbstschalter

2923 microtexture

microtexture

اختالالت سطح رصيف الطرق ذي أبعاد أفقية تتراوح بني 0 و 0.5
مم وأبعاد عمودية بني 0 و 0.2 مم.

نِسجةٌ صغرِيةٌ، نسيج دقيق

Mikrotextur

2924 microtexture

microtexture

نِسجةٌ صغرِيةٌ، نسيج دقيق

Mikrotextur

2925 middle deck

entrepont; plate-forme centrale

السطح األوسط الذي يلي السطح املكشوف أو العلوي يف سفينة
بثالثة سطوح

سطْح أوسط

Mitteldeck

2926 middle line keelson

carlingue centrale

أرينة عليا وسطى ثانوية واقعة يف املستوى الرأسي املنصف للسفينة
طوليا

رافدة وسطية

Kielschwein an der Mittellinie

2927 midibus

midibus

حافلة متوسطة

Midibus

2928 midship

milieu du navire

منطقة وسط السفينة سواء أكانت على احملور الطّويل أم على العرضي

وسط السفينة

Mittschiffs

2929 mild weather

temps doux

طقس لطيف

mildes Wetter

2930 mile (nautical...)

mille marin

مقياس مسافة حبرية يساوي 1.852 مترا أو 6.076,12 قدما

ميل حبري

nautische Meile
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2931 mileage

performance

قياس احصائي حلساب املسافة اليت قطعتها مركبة بالفعل دون عالقة
لذلك باحلد األقصى للحمولة الفعلية (وحدة القياس: كيلو متر
املركبة/ كم املركبات). كم املركبة تعطي معلُومات عن كثافة

االستخدام ملركبات النقل ومدى خدمات النقل اليت مت حتقيقها. ومع
‘دخال احلد ال

عدد األميال

Fahrleistung

2932 milling

fraisage

إزالة مساكة حمددة من املواد السطحية باستخدام أدوات القطع على
أسطوانة تدور حول حمور أفقي.

رصفَات ذاتية الرتح

Fräsen

2933 mineral wagon

wagon de minerai

عربة املعادن

Erzwagen

2934 minibus

minibus

"الكومباكتر" هو أحد احلافالت الصغرية اليت تكون مصممة بأرضيات
منخفضة تسع لعدد 12 – 40 شخص، حيث أنه يف حاالت إمجايل

الوزن املنخفض يكفي السائق احلصول على بطاقة قيادة شخصية
للمركبات.

حافلة صغرية

Minibus

2935 minimum braked 
weight percentage

pourcentage minimale de freinage

نسبة الفرامل احملددة يف خطة الرحلة واليت جيب أن ال يقل عنها القطار
أثناء سريه للقدرة على إتباع السرعة املقررة يف خطة الرحلة.

احلد األدىن للفرامل

Mindestbremshundertstel

2936 minimum flight 
altitude

altitude minimale de vol

ارتفاع أدىن للطريان

Mindestflughöhe

2937 minimum flying 
speed

vitesse minimale de vol

سرعة الطريان الدنيا

Mindestfluggeschwindigkeit

2938 minimum headway

intevalle entre les trains minimal

هو املسافة الزمنية الدنيا اليت جيب أن تكون بني حركيت قطارين
يسريان بالسرعة القصوى على قضيب السكة احلديد

احلد األدىن للحيز الفاصل

Minimale Zugfolgezeit

2939 minimum headway 
time

intevalle minimal entre les trains

هو احلد األدىن من زمن التقاطر بغرض القيام برحلتني قطارين بدون
أي عوائق. وينتج هذا الوقت عند متاس درجات توثق قطارين يف أي

مكان بدون تفاوت.

احلد األدىن للوقت الفاصل

Mindestzugfolgezeit

2940 mining railroad

train de la mine

سكك احلديد املستخدمة يف عمليات التعدين

سكَّة التعدين

Grubenbahn

2941 miscellaneous 
cargoes

chargements divers

شحنات متنوعة

sonstiges Ladungen

2942 mist

brume

ركام مرئي من قطرات املاء معلقة يف الغالف اجلوي قرب سطح
األرض (سحب منخفضة). يتم تقليل الرؤية اىل اقل من 2000 متر

سدمي

Nebel

2943 mist

brume

سدمي

Nebel

199



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةM

2944 misuse charge

pénalité en cas de retour d'une unité de 
transport vide dans le lieu qui n'est pas le lieu 
de destination

تعترب مبتابة عقوبة يفرضخا مكتب  السكك احلديدية وذلك بسبب
إخراج وحدة من منطقة حضرية واحدة وإعادة إىل منطقة حضرية
أخرى فارغة أو حمملة. على سبيل املثال، إذا مت إخراج وحدة يف

ديترويت وإدخاهلا فارغة أو حمملة إىل شيكاغو، يف هذه احلالة سيتم
دفع رسوم بسبب سوء اال

رسوم بسبب سوء االستعمال

Strafgebühr für Rückgabe einer leeren 
Transporteinheit an einem anderen als dem 
Startort

2945 mix design

conception mélange

عملية حتديد نسب املواد املكونة خلليط معني

تصميم مزِيج

Mischungsentwurf

2946 mixed compactor

compacteur mixte

ضاغطة مع برميل فوالذي اهتزازي يف األمام وإطارات هوائية يف
اخللف

ضاغط مزِيج

Mischwalze

2947 mixed materials

matériaux composés

مواد مركَّبة

Mischwerkstoffe

2948 mixed operations

fonctionnement mixte

هي وجود العديد من وسائل النقل املختلفة على القضيب بسرعات
خمتلفة متاما.

عمليات خمتلطة

Mischbetrieb

2949 mixed traffic 
locomotive

locomotive polyvalente

قاطرة نقل مشترك

Mehrzwecklok

2950 mixed transport 
association

association des transports mixtes

شكل من أشكال احتادات النقل يشترك فيه كال من الوحدة التنظيمية
للنقل مع شركات النقل بأي شكل من األشكال، كما يتالقي يف هذا

االحتاد القرارات املشتركة ذات الصلة مثل حتديد التسعرية.

احتاد نقل خمتلط

Mischverbund

2951 mixed-used land use

surface de trafic mixte

جمال نقل خمتلط

Mischverkehrsfläche

2952 mixer

mélangeur

اخلالط هو خمروط مصنوع من الصفيح (جسم خمروطي الشكل) يف
اية بعض احملركات ، والذي على أساس شكله املتموج املتميز يسبب

اخللط املكثف للعوادم السريعة الصاخبة يف اية توربينات الضغط
املنخفض ذات اهلواء البطيء للتيار الفرعي. يؤدي هذا إىل تقليل

واضح يف الصخب.

خالط

Mischer

2953 mix-in-place

malaxage en place

عملية إعداد التوحيد والتحسينات على األراضي، حيث يتم تشغيل
اخلالط على اخلليط املعدين أو التربة، تشمل الرابط واملاء وأية مواد

إضافية

خلطٌ في نفسِ املَكَان

Baumischverfahren

2954 mobile crane

grue automotrice

رافعة متحركة حممولة على هيكل بإطارات هوائية

رافعة متحركة

Fahrzeugkran

2955 mobile data terminal

terminal de données mobile

وحدة البيانات املتنقلة هي جهاز لتسجيل وختزين البيانات دون أن
تكون مرتبطة باجللوس أمام الكمبيوتر. ويتم نقل البيانات اليت مت
التقاطها يف الوقت احلقيقي عرب وصالت السلكية أو من خالل

التواصل باألشعة حتت احلمراء إىل نظام املعلومات املركزي ونقلها

وحدة بيانات متنقلة

Mobiles Datenterminal
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2956 mobile plateform

plateforme mobile

منصة متحركة

mobile Plattform

2957 mobile shelve, rack

rayonnage mobile

يف حالة الرفوف املتنقلة يتم وضع أرفف ألواح النقل على شكل
انزالقي قابل للدفع من اجلانبني، ويف حالة امتالء الرف متاما يتم

السماح بالعبور من ممر واحد فقط أو اثنني على األكثر.

رف متنقل

Verschieberegal

2958 mobile shelving 
system

magasin des rayonnages mobiles

حيث أن نظام الرف املتنقل هو عبارة عن أرفف ختزين يتم وضعها
بطريقة تسمح بدفع الواح الصفوف الفردية، وميكن لالرفف املتنقلة ان
تعمل مع احلموالت العالية جدا سواء من خالل التشغيل اليدوي أو

من خالل استخدام الرافعة.

نظام الرف املتنقل

Verschieberegallager

2959 mobile unit

inité mobile

(وحدة نقل أو وحدة سري) وهي وسيلة انتاج متنقلة يف عمليات النقل
(وسيلة نقل) - مع احلمولة مبا يف ذلك أداة النقل، مثل املركبات
واحلاويات وباألخص احلاويات الضخمة والبليت (منصة نقالة).
الوحدات املتنقلة يف تشغيل نظام النقل الكلي تكون موزعة يف

األماكن، وهو

وحدة متنقلة

Mobile Einheit

2960 mobility

mobilité

هو صفة طبيعية لألشياء والكائنات، واليت تزود بالقدرة على التنقل -
وحتديدا تكون اجيابية (تتنقل بذاا) أو سلبية (يتم نقلها) وتشمل
باإلضافة لألبعاد املكانية أو اجلغرافية أيضا بعد آخر عقلي فكري

واجتماعي. وباملعىن اجلغرايف فإن هذا املصطلح يعين القدرة على ختطي

تنقل

Mobilität

2961 mobility behavior

habitude de mobilité

سلوك بين البشر جتاه تنقالم الذاتية. كيفية سلوك التنقل (يتم حبثها
عرب علم النفس وعلم االجتماع يف التنقل) وهو له تأثريات مباشرة
وغري مباشرة على جمال النقل، مثال يف شكل سلوك املتنقل يف سوق
النقل وسلوك االنتفاع الذي يسلكه املنتفع جتاه وسائل النقل املت

سلوك التنقل

Mobilitätsverhalten

2962 mobility culture

culture de la mobilité

سلوك بين اإلنسان وتنازعهم جتاه النقل. وهو يظهر يف شكل كفاءات
فكرية ونفسية، مثل إجياد وسائل نقل أو علوم النقل. ال تتأثر ظواهر
ثقافة التنقل باإلجراءات التقنية واالقتصادية وحدها، مثال ظواهر جمال
العمل من حيث علم تأمني التنقل، والصراع بني قطاع التنقل العا

ثقافة التنقل

Mobilitätskultur

2963 mobility figures

indicateur de mobilité

هي تسمية تطلق على حقائق وبيانات مميزة عن التنقل أو عن سلوك
اإلنسان يف التنقل، واليت تظل بال تغيري على املستوى اجلغرايف أو
املرحلي الزمين (على مدى برهنة ذلك) وتوجد يف خمتلف ثقافات
التنقل، األمر الذي يشري إىل سلوك طبيعي عام بني بين اإلنسان يف

التنقل. ولكن ا

مؤشر التنقل

Mobilitätskennzahlen

2964 mobility 
management

gestion de la mobilité

أ) يف بعض نظم علوم التنقل وختطيط التنقل ويف سياسة التنقل هي
مصطلح يطلق على أداة "إدارة عمليات التنقل يف تنقالت األفراد"،

وخباصة توجيه الطلب على التنقل وفقا لسلعة االستهالك "التنقل" عرب
تأثري خارجي على سلوك املتنقلني حىت يف التنقل غري التجاري لألفراد،

أي ا

إدارة التنقل

Mobilitätsmanagement
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2965 modal split

répartition modale

نظام من القياسات االحصائية لعرض توزيع (تقسيم) أنصبة أداء
األنواع، مثل القطاعات (فروع التنقل) و/ أو أنواع التنقل (مبا يف
ذلك أنواع التنقل غري التجارية)، مثل املشي وركوب الدراجة

ووسائل التنقل اخلاصة يف مجيع حركات التنقل أو يف مجيع أعمال
التنقل أو كفاءة النت

لُوبِياختيار أُس

Modal Split

2966 mode conveyance

mode de transport

وسيلة النقل أو املواصالت مثل مركبة، سيارة، إخل

منط النقل

Transportart

2967 mode of transport

mode de transport

وسيلة نقل مستخدمة لنقل البضائع والركاب. فيما خيص التقارير
اإلحصائية، يتوجب االعتماد على التصنيف التايل لوسائل النقل : أ)

ووسيلة نق غري معروفة/ ب) خط السكك احلديدية / ت) طرق/
ج)طرق مائية داخلية/ د) مالحي/ ح ) خط األنابيب ز) اهلواء. جيوز

تطبيق هذا التصين

وسيلة نقل

Transportmittel

2968 mode of transport

moyen de transport

متعهدو املهام أو القائمون مبسئولية إجياد خدمات تنقل وبالتايل فهم
مجيع الوحدات التنظيمية يف أي جمتمع، واليت تتعهد إجياد مثل هذه

األنواع من اخلدمات. ويف املعتاد هناك مصلحة يف إجياد خدمات تنقل
لدى بعض شركات النقل. وبالنسبة خلدمات الرعاية األساسية لضمان

الت

وسيلة النقل

Verkehrsträger

2969 mode, transport

mode de transport

الطريقة اجلسدية اليت تتم ا حركَة معينة,

وسيلة النقل

Transportmodus, Transportmittel

2970 model

modèle

أداة حتليلية (غالبا الرياضية) املستخدمة من قبل خمططي النقل
للمساعدة يف حتقيق استخدام األراضي،إضافة إىل النشاط االقتصادي

والسياحي وتأثريها على نوعية املوارد مثل األرض واهلواء واملاء.

منوذج

Modell

2971 model train set

coffret de train

نموذَج سلِسلَة القطَار

Zugpackung

2972 modes of transport

modes de transport

هو مصطلح يطلق على قطاعات فردية يف النقل، وهي اليت تنشأ بطريق
احتاد شركات النقل مبا يتوافق مع املعايري التالية: خدمة شرحية منوذجية
من السوق (عروض النقل)، يف ظل استخدام وسائل نقل منوذجية
وأشكال منوذجية يف التنظيم والتشغيل يف أشكال منوذجية من

الشركات.

وسائل النقل

Verkehrszweige

2973 modified bitumen

bitume modifié

قار يتم تعديله أثناء عملية التصنيع باستخدام مادة كيماوية مثل
مسحوق الفتات املطاطي (قار مطاطي)، والبوليمرات الصناعية (قار
البوليمر مبا يف ذلك القار االنسيايب)، والكربيت، وبعض املركبات

العضوية الفلزية.

قَار معدل

modifiziertes Bitumen

2974 modular design

base de module

تصميم نسقي

Modulbasis

2975 modular factory

usine modulaire

وهو عبارة عن خلق االمكانيات التقنية لالنتاج والتصنيع مبرونة قدر
املستطاع، ويتم وضعها مباشرة من خالل األجهزة اليت مت تركيبها من

وحدات ومع واجهات حمددة من الوحدات الفردية

مصنع جزئي

modulare Fabrik
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2976 modular sourcing

sourcing modulaire

ويف احلالة املصدر اجلزئي ال يكون املوضوع مقتصرا على القطع
الفردية ولكن على النماذج املركبة سابقا بالفعل مثل لوحات املفاتيح

واألبواب الكاملة

مصدر جزئي

Modular Sourcing

2977 modularization

modularisation

البنيوية هي عبارة عن تقسيم املهمة إىل العديد من املهام شبه مكتفية
ذاتيا حبيث ميكن حلها كل مهمة صغرية منهم بشكل مستقل.

بنيوية

Modularisierung

2978 Mohr's envelope

enveloppe de Mohr

غلَاف موهر

Mohr´s Umhüllende

2979 moisture content

teneur en eau

كمية املاء احلاضرة يف مادة

حمتوى املاء؛ حمتوى الرطوبة

Wassergehalt

2980 moisture content

teneur en eau

كمية املاء احلاضرة يف مادة

نسبة الرطوبة

Feuchtigkeitsgehalt

2981 mole

jetée; digue

لسان من األحجار أو اخلرسانة ممتد يف البحر يكفل محاية امليناء من
األمواج  مما جيعله صاحلا لإلرساء وتداول البضائع

ملْطَم، حاجز أمواج

Mole

2982 momentum

élan linéaire

يف النظم املكتملة تظل القوة الدافعة أي جمموعة القوى احملركة لألجزاء
املنفردة يف النظام دون تغري: قوة الدفع = الكمية � السرعة.

قوة دافعة

Impulssatz

2983 monobloc wheel

pleine roue

عجلَة سكَّة حديد مكونة من قطعة واحدة يف جسم اإلطار والعجلَة
فهي أفضل من العجلَة التقليدية لصغر كتلتها

عجلَة أحادية الكتلة

Vollrad

2984 monocentric 
network

réseau monocentrique

تذكرة سفر حمددة بوقت معني حيث تكون صاحلة لالستخدام ملدة
شهر فقط، تستخدم يف حوايل 20 وسيلة من وسائل النقل القريب يف

حميط ال يتجاوز 50 كم.

شبكة أحادي مركزي

Monozentrisches Netz

2985 monocoque

monocoque

أحادي اهليكل (مركبة)

Monocoque

2986 monocrystalline 
materials

matériaux monocristallins

مواد أحادية اللبلورية

Monokristalline Werkstoffe

2987 monorail

monorail

نظام نقل حيتوي على خط أحادي وتكون العربة معلقة فيه أو تسري
عليه.

خط أحادي

Einschienenbahn

2988 monorail overhead 
conveyor

convoyeur électrique suspendu

الناقل العلوي مت تصميمه لربط نقاط مصدر املختلفة مع أزمنة خمتلفة،
وميكن تعديل القضبان من خالل التشغيل على أكثر من مستوى لنقل

السلعة أو املادة املطلوب نقلها.

ناقل علوي ذو سكة مفردة

Elektrohängebahn

2989 monthly ticket

ticket mensuel

ال خيضع طريق الرحلة ألجزاء مسار ثابتة، ولكن يتم تنظيم سرعة
القطارات املتتالية حبيث يتم االلتزام باستمرار باملسافة الالزمة بني

القطارين للفرملة.

تذكرة شهرية

MonatsTicket
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2990 mooring

amarrage; mouillage

عملية ربط دائم لسفينة يف منطقة إرساء داخل ميناء

وسطٌ، ربر

Anlegeplatz

2991 mooring buoy

bouée d'amarrage

عوامة إرساء مربوطة إىل خمطاف ثقيل أو ثقل حديدي أو خرساين

عوامة إرساء

Anlegeboje

2992 mooring lighter

allège d’amarrage

ماعون عوامات الربط

زورق إرساء

Beleuchtung des Anlegeplatzes

2993 mooring line

câble d'amarrage

شكال ربط سفينة إىل رصيف أو إىل سفينة أخرى أو عوامة ربط

حبل ربط، شكال ربط

Festmacher

2994 mooring mast

mât d'amarrage

صاري إرساء عال معد بالكبل أو صلب  يغلَق املنطاد حبيث ميكّن
الناس من املرور

صاري إرساء

Ankermast

2995 mortar

mortier

ملَاط

Mörtel

2996 mosaic paving

pavage en mosaïque

رصف فُسيفساء

Mosaikpflaster

2997 motion link

bielle oscillante

رابط احلركة

Schwinge

2998 motor bogie

bogie moteur

بوجي املُحرك

Triebdrehgestell

2999 motor coach

voiture automobile

عربة آلية

Motorwagen

3000 motor train unit

unité motrice

وحدة القاطرة

Triebwageneinheit

3001 motor vehicle

véhicule automobile

هي مركبة (برية) تتحرك ميكانيكيا، ليس هلا ارتباط خبطوط السكك
احلديدية. وتنقسم من حيث طريقة التشغيل إىل مركبات تدار بالبخار
أو بالكهرباء أو خبليط منهما، ذات حمرك احتراق عادي (حمرك ديزل
أو أوتو)، انواعها هي اجلرار والدراجات النارية من أنواع خمتلفة

واملركبات

السيارات

Kraftfahrzeug

3002 motorised private 
transport

transport individuel motorisé

شكل خاص من وسائل النقل الفردية، وهو مصطلح يطلق على مجيع
عمليات التنقل اليت يقوم ا املنتفع باستخدام مركبة خاصة. وسيلة
التنقل اخلاصة ذات احملرك ختدم يف الغالب أهداف استهالكية (التنقل
وقت الفراغ)، ولكنها قد ختدم أيضا أغراض انتاجية (مثل االنتقال إىل

العمل

وسائل النقل اهزة مبحركات

motorisierter Individualverkehr

3003 motorway

autoroute

اريطريق س

Autobahn

3004 motorway 
intersection

échangeur autoroutier

تقَاطُع الطَّرِيق السّرِيع

Autobahnkreuz

3005 motorway junction

triangle autoroutier (embranchement de 
l'autoroute)

وصلَة الطَّرِيق السّرِيع

Autobahndreieck (Autobahnabzweigung)
3006 motorway with tolls

autoroute à péage

طريق سيار برسوم

Autobahn mit Maut
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3007 mountain railway

remontée mécanique

سكَّة اجلبل

Bergbahn

3008 mountain road

route de montagne

طريق جبلي

Bergstraße

3009 mounting bushing

douille de montage

جلبة التركيب

Befestigungsbuchse

3010 mouthpiece

partie d'entrée

هو جزء تركييب يف املنططقة األمامية ملخزن الوقود ، والذي حيدث فيه
تفرع اهلواء املطلوب لتشكيل اخلليط ، والذي يف خمرجه يوجد نظام

من األجسام املقاومة لكي تقلل سرعة التيار.

لسان حال

Mundstück

3011 movable bridge

pont mobile

جسر مع سطح ميكن نقله ملساعدة حركة املرور التحتية

جِسر متحرك

bewegliche Brücke

3012 movable point 
crossing; switch 
diamond

croisement plat

التقاطع من خالل زاوية تقطع حادة

معرب متنقِّل

Flachkreuzung

3013 movable point frog 
lock

fermeture du coeur d'aiguillage

اإلحتفاظ بالشكل املغلق حلواف اخلطوط

مغلقة متنقِّلَة

Herzstückverschluss

3014 movement in 
picking systems

déplacement dans la sélection des commandes

يف عملية التنقل عند اختيار الطلبات ميكن حركة عنصر النظام الذي
ينفذ عملية االلتقاط، ومتيز أماكن الطلبيات وأماكن التخزين يف إطار

تأثريه يف يتعلق التوجه املكاين

عملية التنقل عند إختيار الطلبيات

Fortbewegung in der Kommissionierung

3015 moving block mode

conduite à distance mobile

v ال خيضع طريق الرحلة ألجزاء مسار ثابتة، ولكن يتم تنظيم سرعة
القطارات املتتالية حبيث يتم االلتزام باستمرار باملسافة الالزمة بني

.القطارين للفرملة

وضع قيادة متغري الكتلة

Fahren im beweglichen Raumabstand

3016 moving company

expéditeurs de meubles

شركة التنقل/ النقل

Möbelspedition

3017 moving walkway

trottoir roulant

مسار متحرك

Fahrsteig

3018 mucking out

marinage

عملية حتميل و نقل املواد الناجتة عن احلفريات ايل اماكن تفريغها

إِزالَة تراب ومواد احلَفرِيات؛ حمرغَة
(من حملَ وفَرغَ)

Schuttern

3019 multi(ple) 
bidirectional line 
working

opérations multiples à voie unique

طريقة تشغيل خط مسار متعدد القضبان يتم تشغيل القضيب الواحد
مثل طريقة تشغيل املسارات املتوازية. على عكس طريقة التشغيل اليت

تعمل بتبادل القضبان فإنه ال يوجد فرق بني القاعدة ونقيضها.

خط متعدد االجتاهات

Mehrfach eingleisiger Betrieb

3020 multi(ple) section 
braking

freinage à sections multiples

إجراءات اإلشارة اليت تصدر أثناء الفرملة واخلفض التدرجيي هلا

فرملة ذات أقسام متعددة

Mehrabschnittsbremsung

3021 multi(ple) section 
signalling

signalisation à sections multiples

إجراءات اإلشارة اليت تصدر فيها اإلشارة الرئيسية معلومات عن
غياب بعض أجزاء التكتل

إشارات ذات أقسام متعددة

Mehrabschnittssignalisierung
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3022 multi-body 
simulation

simulation multi-corps

هي توفري احلموالت واحلركات يف نظام ما من حيث االحتساب
الرقمي مع استخددام احملاكاة متعددة األجسام.

حماكاة متعددة األجسام

Mehrkörpersimulation

3023 multibody systems

systèmes multi-corps

أنظمة متعددة األجسام هي أنظمة ميكانية تتحكم يف التحركات
وتشوهات االنتاج، ولتحليل مثل هذا النوع من األنظمة هناك احلاجة

إىل حماكاة ما يسمي "حماكاة متعددة األجسام".

أنظمة متعددة األجسام

Mehrkörpersysteme

3024 multi-disk clutch

embrayage multidisque

قابض متعدد األقراص

Lamellenkupplung

3025 multilayer system

système multicouche

نظام متعدد الطبقات

Mehrschichtsystem

3026 multilayer system

système multicouche

نظام متعدد الطبقات

Mehrschichtsystem

3027 multilevel bill of 
material

liste des pièces

قائمة املكونات تشمل على نسب املكونات داخل املنتج واليت تكون
ضرورية لتصنيع وحدة واحدة من املنتج على شكل قائمة

الئحة املواد ذات مستويات متعددة

Stückliste

3028 multimodal freight 
transport

transport multimodal de marchandises

نقل البضائع متعدد الوسائط

multimodaler Güterverkehr

3029 multimodal 
transport

transport multimodal

نقل البضائع من قبل اثنني أو أكثر من وسائط النقل.

نقل متعدد الوسائط

Multimodaler Verkehr

3030 multimodal 
transport operator

entrepreneur de transport multimodal

أي شخص يقوم بإبرام عقد النقل متعدد الوسائط ويتحمل كامل
املسؤولية عن ذلك األداء على أساس ناقل أو متعهد النقل.

متعهد النقل متعدد الوسائط

Multimodaler Frachtführer

3031 multimodal 

multimodal

يشري إىل مدى توفر خيارات وسائل النقل املتعددة، وخاصة يف إطار
نظام أو ممر. مت احتضان هذا املفهوم من طرف مستند كفاءة وسائل
النقل متعددة الوسائط أو ما يسمى ISTEA، باعتباره منهجا يرتكز
على على الطريقة األكثر فعالية للنقل األشخاص أو البضائع من مكان

إىل أ

املتعدد الوسائط

multimodal

3032 multiple collisions

collisions en chaîne

اصطدامات  متعددة

Mehrfachkollisionen

3033 multiple sourcing

sourcing multiple

تزود/ مصدر متعدد

Multiple Sourcing

3034 multiple unit

unité multiple

وحدة متعددة

Mehrfachtraktion

3035 multiple-unit 
operation

commande multiple

يتم تشكيل القطار من عدة عربات للمسافرين وعربة للمحرك
وكذلك جرار قائد القطار

عملية متعددة الوحدات

Vielfachsteuerung

3036 multipurpose strip

bande polyvalente

شرائط جانبية حمصنة خمصصة للعربات الفالحية والدراجات واملشاة

الشريط متعددة األغراض

Mehrzweckstreifen
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3037 multi-stage 
compressor

compresseur à plusieurs niveaux

الضاغط احملوري ذو اموعتني أو أكثر من جمموعتني األطراف
املدوارة وطارات موصلة للتيار: إنه ضاغط يف شكل دائري ذو

عجلتني أو أكثر نفخية أو ذات ريش.

ضاغط متعدد املراحل

mehrstufiger Verdichter

3038 multi-unit rail coach

rame

قطَار حيتوى على العديد من العربات وال حيتوي على قاطرات

مركبة سكَكية متعددة الوحدات

Triebzug

3039 municipal

commune

هي أقل وحدة إدارية تتكون من املدن والبلديات واألحياء، تكون فيه
األحياء املدن هي الوحدة التنظيمية ملوضوع النقل هليئة النقل الربي

العام.

حملي

Kommune

3040 municipalization

municipalisation

نقل مهمات عالية من مواضع أخرى إىل جمالس البلديات، حيث أن يف
بعض الدول طلبت جمالس املدن تسوية األموال املدفوعة من الدولة.

بلديات

Kommunalisierung

3041 muting

muting

االسكات هو عملية إيقاف عابرة لوظيفة احلماية من بعض وسائل
لوقاية الضوئية االلكترونية من خالل إضاءة مؤشر ضوئي وظيفته

عملية االسكات.

إسكات

Muting
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3042 nameplate

plaque de catégorie

لوحة اإلسم

Gattungsschild

3043 napier's diagram

diagramme de Napier

طريقة بيانية الستخدام عدد حمدود من الرصدات بعد مد نتائجها بيانيا
حبيث تظهر احنراف بوصلة السفينة وعنها ميكن استنتاج خطّ السري

املغناطيسي من خطّ السري البوصلي أو العكس

مخطَّط نابري

Napier Diagramm

3044 narrow gauge

écartement étroit

مقياس عرض املسيار املعياري (1435 مم)

سكة حديدية ضيقة

Schmalspur

3045 narrow gauge

écartement étroit

سكة حديدية ضيقة

Schmalspur

3046 narrow grading

granulométrie étroite

خاصية ركام أو تربة حيث أحجام اجلسيمات خمتلفة يف حدود ضيقة

التصنيف الضيق

enge Körnung

3047 narrow pennant

flamme

راية طويلة دقيقة ترفع على قمم صواري السفن البحرية أو على السفن
احلكومية الّيت تبحر يف مهمة

راية ضيقة

schmaler Wimpel

3048 narrow side

avant

جانِب ضيق

Stirnseite

3049 narrow-gauge 
locomotive

locomotive à voie étroite

قاطرة ضيقة الِسكَّة

Schmalspurlokomotive

3050 national carriers

transporteurs nationaux

ناقالت وطنية

nationale Fluggesellschaften

3051 national waters

eaux nationales

املياه الوطنية اخلاضعة لسيادة الدولة

مياه  وطنية، مياه إقليمية

Hoheitsgewässer

3052 natural asphalt

asphalte naturel

مواد طبيعية لصناعة القار، واليت غالبا ما يتم مزجه من معادن دقيقة أو
دقيقة جدا وصلبة ما بني 25 درجة مئوية و175 درجة مئوية، ومع

ذلك، فهو سائل لزج

أسفلت طَبِيعي

Naturasphalt

3053 natural ground

natural ground

أَرض طَبِيعية

Naturgrundstück

3054 natural rock asphalt

asphalte roche naturelle

مواد معدنية مشبعة بالقار من خالل عملية طبيعية.

أَسفَلت صخرِي طَبِيعي

Naturstein-Asphalt

3055 natural stone

pierre naturelle

اذا كان سطح األرض من الصخور الطبيعية القابلة للتحلل فإنه جيب
معاجلتها قبل اإلنشاءات

حجر طَبِيعي

Naturstein

3056 nautical almanac

almanach nautique

كتاب لتقييم املعطيات الفلكية اخلاصة باملالحة ينشر سنويا من طرف
حكومات الدول البحرية

تقومي حبري

nautischer Almanach

3057 nautical book

livre nautique

كتاب حبري

nautisches Buch

3058 nautical calculations

calculs nautiques

حسابات حبرية

nautischen Berechnungen
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3059 nautical chart

carte nautique

خريطة حبرية

Seekarte

3060 naval administration

administration de la marine

إدارة حبرية

Marineverwaltung

3061 naval aircraft

avion de la marine

طائرة حبرية

Marineflugzeuge

3062 naval aviation

aviation navale

طريان حبري

Seeflugwesen

3063 naval dock

cale de la marine; bassin de la marine

حوض حبري

Marinedock

3064 naval dockyard

arsenal maritime

ترسانة حبرية، حوض تصنيع السقف

Marinewerft

3065 naval flag

pavillon de la marine

علَم البحرية

Marineflagge

3066 naval hospital

hôpital de marine

مستشفى البحرية

Marinekrankenhaus

3067 navigate a vessel 
(to)

gouverner un navire

أَبحر بسفينة، قاد سفينة

Navigieren eines Schiffes

3068 navigation

navigation

موقع وحتديد االجتاه املتبع ملكان معني

مالحة

Navigation

3069 navigation company

compagnie de navigation

شركة مالحية

Schifffahrtsgesellschaft

3070 navigation dues

droits de navigation

رسوم املالحة

Navigationsgebühren

3071 navigation in ballast

navigation à vide

إحبار على الصابورة

Navigation mit Ballast

3072 navigation light

feux de navigation

أضواء املالحة حتملها السفينة طبقا للقوانني الدولية، وتستخدم يف
حتديد درجتها ونوعها وموضعها واتجاهها

أضواء املالحة

Positionslicht

3073 navigation lines

lignes de navigation

خطوط مالحية

Navigationslinien

3074 navigation on the 
high seas

navigation en haute mer

مالحة أعايل البحار

Navigation auf hoher See

3075 navigation table

table de navigation

جدول مالحي

Kartentisch

3076 navigation treaty

traité de navigation

معاهدة مالحية

Navigation Treaty

3077 navigator

navigateur

مالَّح

Navigator

3078 NC machine

machine NC (Numeric Control)

ألة التحكم الرقمي هي آلة ميكن برجمتها حبرية تامة، مبعىن أن احلركة
يف حماور متعددة سوف تتم من خالل الربجمة.

ألة للتحكم الرقمي

NC-Maschine

3079 neaped ship

navire amorti; navire échoué

سفينة جاحنة يف وقت املاء العايل الكبري

سفينة جاحنة

durch Ebbe auf Grund gelaufenes Schiff
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3080 needle bearing

roulement à aiguilles

حممل إبري

Nadellager

3081 needs assessment; 
determination of 
demand

évaluation des besoins

تقييم االحتياجات هو جتزئة املهمات، ومن خالهلا ميكن توفري كمية
البضاعة املطلوبة لوقت معني مرتبطا بنقطة التسليم ومع مراعاة الوقت

الالزم للتزويد من املخزون.

تقييم االحتياجات

Bedarfsermittlung

3082 negative crossing 
time

durée du croisement négative

هو وقت التقاطع الذي ينتج يف حالة ما إذا كانت هناك مسافة كبرية
من نقطة قياس الوقت الذي يستغرقه السفر إىل وصل إشارة وقت

مغادرة القطار قبل وصول القطار املضاد.

وقت التقاطع السليب

negative Kreuzungszeit

3083 negative picking

préparation de commandes négative

يتم استخدام إجراءاالنتقاء السليب يف حاالت التفريغ فقط يف حالة ما
إذا توفري يكون خمزون الوحدة أقل بنسبة طفيفة من الكمية املطلوبة.

إنتقاء سليب

Negativkommissionierung

3084 negotiable bill of 
lading

connaissement négociable

سند شحن قابل للتداول

Orderkonnossement

3085 net contract

contrat net

يف حالة العقد الشامل حتصل شركة النقل على أجرة ركوب جممعة
باإلضافة إىل أجرة الطلب، وبالتايل تتحمل شركة النقل املخاطرة

ويكون هنا هلا الدافع الذي يدفعها لكسب الركاب.

عقد صريح

Nettovertrag

3086 net demand, net 
requirement

besoins nets

صايف االحتياج هو كمية اخلامات أو السلع اليت ما زالت هناك حاجة
لتغطيتها وإضافة كمية منها ملخزون املستودع واملدخالت املفتوحة.

طلب صاف

Nettobedarf

3087 net travel time

durée net du voyage

زمن السفر

Netto-Reisezeit

3088 network

réseau

جمموعة من الطرق ضمن نظام من املواقع بصفتها عقد. ميكن تعريف
الطريق كوا رابط واحد بني عقدتني كجزء من شبكة واسعة اليت
ميكن أن تشري إىل طرق ملموسة مثل الطرق والسكك احلديدية، أو

املسارات غري امللموسة مثل املمرات اجلوية والبحرية.

شبكة

Netzwerk

3089 network

réseau

شبكة

Netzwerk

3090 network analysis

analyse de réseau

ميكن اعتبار منط أنظمة النقل، وموقع الطرق أو السكك احلديدية،
موقع التقاطعات و العقد، ميكن اعتبارها كشبكة. ومع ذلك، وعلى

اجلانب التحليلي، جيب إإيالء مزيد من االهتمام إىل النظام بأكمله بدال
من الطرق الواحدة أو احملطات. ويهدف حتليل الشبكات إىل حتديد

التدفقا

حتليل الشبكات

Netzwerkanalyse

3091 network design 
principles

principes de la conception d'un réseau

مبادئ تصميم الشبكة

Netzgestaltungsgrundsätze

3092 network feature

fonction du réseau

ميزة الشبكة

Netzfunktion

3093 network planning

fonctions d'interconnexions

ختطيط الشبكات

Netzplantechnik

3094 network system

système de communauté

نظام الشبكة

Verbundsystem
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3095 neutral flag

pavillon neutre

علم حمايد

neutrale Flagge

3096 newly laid concrete

béton fraîchement posé

خرسانة حديثَة

neu verlegter Beton

3097 NG freight wagon

wagon de fret à voie étroite

عربة شحن ضيقة الِسكَّة

Schmalspurgüterwagen

3098 nickel plating

nickelage

تتميز الطبقات البعيدة عن

طالء بالنيكل

Vernickeln

3099 nickel-cadmium

nickel-cadmium

الترابك التوزيعي بني النيكل وتاكادميوم يقدم محاية جيدة من تآكل
األجزاء املصنعة من صلب غري مقاوم للصدأحتة درجات استخدام

تصل إىل 500 درجة مئوية.

نيكل وكدميوم

Nickel-Kadmium

3100 nitriding

nitruration

(يف درجات حرارة مئوية 500 - 520)أجزاء من الصلب يتم
صلدها بالنترات  لزبادة صالبة سطحها ومقاومة التآكل وكذلك

لتحسني خصائص سريها وانزالقها. هذه اخلصائص تكون هامة جدا
عند التموج وتروس املضخات واالت الكبس والقوالب وتطويع

املعادن. هذه الطرق ميكن أن تتطلب على أي

تصليد بالنتردة

Nitrieren

3101 nitrocarburizing

nitrocarburation

(يف درجة حرارة حوايل 570 درحة مئوية) عند خلط الوقود مع
اهلواء نقوم بعمل طبقات محاية االستهالك  ذات القدرة اخلاصة
ومقاومة التآكل لألجزاء املصنوعة من صلب قليل املقاومة. يتم

مضاغفة صالبة األسطح وثبات االستهالك وثبات املدة.

خلط الوقود مع اهلواء يف احملرك

Nitrocarburieren

3102 nitrogen oxides

oxydes d'azote

منتج نابع من حرق الوقود األحفوري الذي يرتفع انتاجه خالل درجة
حرارة معينة . وميكن هلذا املنتج أن يصبح ملوثا للهواء إذا كان األمر

مبالغا فيه.

أكاسيد النيتروجني

Stickoxide

3103 no authorization 
needed (schoolbus)

trafic exempté des paiements

وسائل النقل اانية هي تلك الوسائل اليت تكون معفاة من إعالن
التسعرية و خطة السفر واحلمولة. وهي تلعب دورا يف وسائل النقل

اخلاصة باملدارس حيث يقوم منظموا املدارس بتنظيم الرحالت املدرسية
بصورة شخصية.

نقل جماين

Freigestellte Verkehre

3104 no humping

interdiction de pousses

خال من املُرتفَعات

Abdrücken verboten

3105 no load speed

vitesse à vide

سرعة احلمل القصوى، تقاس بعدد األمتار يف الثّانية

سرعة الالمحل

Leerlaufdrehzahl

3106 no parking

stationnement interdit

ممنوع الوقوف

Parkverbot

3107 no platform gap

dénivelé / au même niveau

خال من الفَجوات

niveaugleich

3108 node of conflicting 
sub routes

noed des voies partagées

هي عنصر من عناصر عقدة تقاطعات الطرق واليت تنتهي عندها تالقي
كل طرق السري املتقابلة.

عقدة الطرق املتقاطعة

Teilfahrstraßenknoten
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3109 node of main routes 
(between opposing 
main signals)

nœud routier

حتد اإلشارات املقابلة لبعضها البعض جمال الرصيف، الذي تتقاطع فيه
القطارات وتتصل حارات السري

مفرق طرق

Fahrstraßenknoten

3110 noise

bruit

ضجيج

Lärm

3111 noise control

protection auditive

التحكم يف الضوضاء

Lärmschutz

3112 noise emission

développement de bruit

انبعاث الضوضاء

Geräuschentwicklung

3113 noise index

indice de bruit

مؤشر الضوضاء

Lärmindex

3114 nominal line voltage

tension nominale du troisième rail

خط اجلهد اإلمسي

Stromschienen-Nennspannung

3115 nominal track gauge

largeurs de voie

( نقطة التحول بني اية مساحة العجلة والقضبان)

مقياس اعتباري

Spurmass

3116 non-busy period

heures creuses

فترة شغور

Nebenverkehrszeit

3117 noncoastal country

pays sans littoral

بلد بال سواحل، بلد قاري

Binnenland

3118 non-cohesive soil

sols non cohésifs

حتتوي التربة غري متماسكة على حصى ورمال واليت تصل إىل %15
من احلصى والرمل

تربة غَري متماسكَة

Nichtbindiger Boden

3119 non-continuous 
conveyor

convoyeur intermittent

يرمز إيل النواقل غري املتواصلة بكل وسائل النقل / النواقل اليت تستطيع
تغيري إجتاه حركتها ونقل احلمل (نقل متقطع).

ناقل غري مستمر

Unstetigförderer

3120 nonionic emulsion

émulsion non ionique

مستحلب القار حيث املستحلب ال ينقل احلموالت الكهرباء إىل
جسيمات القار املتفرقة

مستحلَب غَري أَيونِي

nichtionische Emulsion

3121 non-profit-making 
transport, public 
service

caractère de service public

هي وسائل النقل اليت ال دف شركات النقل املشغلة هلا للحصول
على مكاسب اقتصادية كبرية وهي إذا وسائل نقل مجاعي. إذا توفرت

األموال إىل شركات النقل املتاحة، فيمكنها أن تطلب من حركة
املرور اخلاصة العمل كوسائل نقل مجاعي اقتصادية.

نقل مجاعي

Gemeinwirtschaftlich

3122 non-reciprocal 
sequential locking

dépendance des conséquences sans fermeture

هي عبارة عن تبعية التسلسل أحادية االجتاه واليت تتحرك يف اجتاه
مشترك من خالل عنصر حر من عناصر تبعية التسلسل.

قفل متسلسل غري متبادل

Folgeabhängigkeit ohne Rückverschluss

3123 norm

norme

معيار

Norm
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3124 normal (normal 
button or switch 
state)

position de base

هي وسيلة التأمني الالزمة لعرض املرجعية املوجودة يف مستندات خطة
السفر، وميكن تعريفه من الناحية التشغيلية بأنه املناطق الواقعة يف

األماكن اخلارجية من الوضع األساسي.

وضع أساسي

Grundstellung

3125 nosewheel

train avant

عجلة اهلبوط واقعة يف مقدمة الطّائرات اليت تستخدم جهاز نزول
ثالثي العجالت

عجلة مقدمة الطائرة

Bugrad

3126 no-show passenger

défaillant (passager ne se présentant pas à son 
départ)

مسافر متأخر عن ميعاد الركوب

مسافر متأخر (عن الركوب)

No-Show Passagier

3127 notice of accident

déclaration d'accident

إشعار حبادثة

Unfallanzeige

3128 notice of departure; 
formal message of a 
train’s eminent 
departure to station

annonce de départ

هو إشعار القطر الذي من خالله يتم اإلخطار برحلة أو توقف القطار
يف حمطة القطار التالية وكل املناطق التشغيلية الواقعة بني هذه احملطات.

إشعار املغادرة

Abmeldung

3129 notification that 
train is clear of 
main track

message qu'un train n'est plus sur une voie 
principale

اإلخطار مبغادرة املسار هو ذلك اإلشعار الذي يتم من خالله إخطار
القطار باملغادرة مع إخالء القضيب األساسي بالكامل.

إشعار مغادرة املسار

Abstellmeldung

3130 notify

signaler

ج عملية حيث يتم إبالغ مزود الشحن وشركة التسويق متعددة
الوسائط بأن الوحدة قابلة لالنتقاء وذلك من قبل مكتب السكك

احلديدية.

إخطار/ إبالغ

Benachrichtung zur Abholung

3131 notify party

entreprise à notifier

عندما يتم إخطار الطرف عندما تكون حاوية أو مقطورة مسوغة عن
القطار.من بني األطراف األكثر إبالغا، جند قائدي عربة النقل.

طرف  خيطر بالشحن

benachrichtigte Firma

3132 nozzle

tuyère

فوهة، صنبور

Düse

3133 n-step-warehousing

stockage n-paliers

هو منظور توريد يقصد به فصل العمليات اجلزئية الفردية أثناء التوريد
من خالل التخزين على عدة مستويات، ويتم عمل التخزين على
مستويات فقط يف حالة أن املورد كان من أصحاب التعامالت

التجارية الضخمة.

مستويات التخزين

n-stufige Lagerhaltung

3134 n-tier software 
architecture

architecture de logiciel n-tiers

مستويات هيكل الربامج

n-tier-Softwarearchitektur

3135 number of private 
sidings serviced

embranchement desservi

خدمة الفرع

bediente Gleisanschlüsse

3136 number of the 
shipping unit

numéro de l'unité expédiée

رقم وحدة الشحن

Nummer der Versandeinheit
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3137 oar

rame; aviron

مجداف

Ruder

3138 object principle

principe de l'objet

مبدأ الشيء

Objektprinzip

3139 oblique 
compression shock

onde de choc de compression oblique

تتلقى أجزاء التيار يف مسارها تغري غري مستمر الجتاه التيار. صدمات
الضاغط املائلة تظهر يف زاويا حمدبة مائلة ، عندما يتم اجبار التيار

املتجاوز لسرعة الصوت على تغيري اجتاهه..

صدمات الضغط غري املباشر

schräger Verdichtungsstoß

3140 occasional services

transport occasionnel

هو اجلوالت مجيع الرحالت املنتظمة األخرى اليت ال تقوم بعمليات
نقل الركاب من خالل خط النقل ولكن من خالل أشكال خاصة من

نقل اخلطوط.

نقل عرضي

Gelegenheitsverkehr

3141 occupancy rate

taux de remplissage

معدل اإلشغال

Belegungsgrad

3142 occupancy time

durée d'occupation

هو الوقت الذي يتم قطع جزء معني من املسار بني نقطة البداية ونقطة
النهاية للرحلة، ويتكون من وقت السري، وقت التوقف، الوقت

التقرييب، ووقت الرحلة.

وقت اإلشغال

Belegungszeit

3143 ocean currents

courants océaniques

تيارات حميطية غري مدرية تنقسم إىل نوعني : أوهلما التيارات احمليطية
االنسياقية أو السطحية، والثاين هو التيارات احمليطية االنسيابية وهي

تنشأ عن النوع األول حتت تأثري خطوط الساحل أو ارتفاع قاع البحر
وحنو ذلك

تيارات حميطية

Meeresströmungen

3144 ocean depth

profondeur océanique

عمق احمليط

Meerestiefe

3145 ocean freight

fret maritime

نقْل حبري

Seefracht

3146 ocean navigation

navigation de haute mer

مالحة أعايل البحار

Ozeannavigation

3147 ocean port

port océanique

ميناء حميطي

Seehafen

3148 ocean vessel

navire transocéanique

سفينة عرب احمليطات

Seeschiff

3149 oedometer test

essai oedométrique

اختبار أُودومتر

Ödometerversuch

3150 off junction

point d'échange des marchandises

نقطة تبادل السلع

Austauschpunkt der Ware

3151 officer of the deck

officier de pont

ضابط السطح مكلّف بصفة مؤقّتة باإلشراف على األعمال الّيت جتري
على السطح

ضابط السطح

Decksoffizier

3152 officer of the watch

officier de quart

ضابط املناوبة يقوم بأعمال املالحة يف غيبة الربان أو آمر السفينة

ضابط املناوبة، ضابط مراقبة

Wachoffizier

3153 officers' quarters

aménagement des officiers

سكن الضباط

Offiziersquartiere
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3154 official logbook

journal de bord

سجل السفينة الرمسي له صفة تشريعية ويعتمد عليه يف تتبع تاريخ أفراد
الطّاقم وسلوكهم كما تسجل فيه معلومات أخرى تتعلّق بالركاب

والطّاقم مثل املرض والعقاب، إخل

سجِلّ رمسي

offizielles Logbuch

3155 off-peak period

période en-dehors des heures de pointe

فترات خارج موسم الذروة  عندما تكون أنشطة السفر متدنية  مع
حتديد  منخفض خلدمة النقل. تسمى كذلك بفترة األساس.

خارج موسم الذروة

Vor- und Nachsaison

3156 off-route

marchandise n'étant pas sur la bonne relation 
départ - destination

وتعترب وحدة خارج الطريق عندما تسافر عرب ممر غري مالئم (مثل الس
فيغاس اىل الينتاون) أو عندما تسافرغيرب سكة حديدية غري تشاركية
(مثل شبكة السكك احلديدية التابعة ل BNsf). ستقوم شركة

REZ-1 التسويق متعددة الوسائط بدفع رسوم خارج الطريق عرب
حىت يتم إعادة تلك الوح

خارج الطريق

Ware befindet sich auf ungültiger Quelle-Ziel 
Relation

3157 oil firing

chauffage à mazout

تدفئة باملازوت

Ölfeuerung

3158 oil system

installation de lubrifiants

نظام التزييت

Schmierstoffanlage

3159 oil tanker

pétrolier

سفينة صنعت أصالً أو عدل هيكلها حلمل الزيت بكميات كبرية

ناقلة النفط

Öltanker

3160 oil-in-water 
emulsion

émulsion huile-dans-eau

مستحلَب الزيت باملاء

Öl-in-Wasser-Emulsion

3161 on-board 
information system

systèmes d'information à bord

نظام املعلومات يف القطَار

Bordinformationssystem

3162 on-call service

services de garde

هي تلك العربات اليت ميكن استخدامها يف احلاالت الغري منتظمة واليت
جيب أن يتم استدعائها مع وجود نفقات مثل نفقات الطلب وسعر

املكاملات.

خدمة عرب اهلاتف

Bereitschaftskurs

3163 one pull release; 
one shot release

blocage répétitif d'entrée/sortie

توجد تبعية جزئية يف شكل التوقيف املتكرر ألرصفة احملطة الرئيسية

تكرار عرقلة الدخول/اخلروج

Einfahr- /Ausfahr - Wiederholungssperre (E/A 
Wiederholungssperre)

3164 one train release

sortie d'un train unique

يصدر القفل املتكرر إشارة اإلنطالق يف حالة نسيان أو اإلخفاق يف
التكتل املسبق

خروج قطار واحد

Streckenwiederholungssperre

3165 one train working

marche d'un seul train

شكل خاص من أشكال املسارات لتأمني سري عربات على قضيب
واحد، ويف هذا النوع ال يكون هناك إال قطار واحد فقط يف الطريق.

قطار واحد يعمل

Stichstreckenblock

3166 one-direction 
vehicle

véhicule unidirectionnel

مركبة ذات مقصورة واحدة و أبواب على جانِب واحد فقط

مركبة اتجاه واحد

Einrichtungsfahrzeug

3167 one-way circular 
conveyor

convoyeur circulaire à une voie

ناقل ذو مسار واحد

Einbahnkreisförderer

3168 one-way street

route à sens unique

طريق أحادي االجتاه

Einbahnstraße

215



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةO

3169 one-way traffic

sens unique

سير أحادي االجتاه

Einrichtungsverkehr

3170 one-way trip

voyage aller simple

رحلة اجتاه واحد

einfache Fahrt

3171 on-street parking

stationnement sur la voie publique

توقُّف على الطريق

Parken auf der Straße

3172 onward flight

vol en correspondance

رحلة بالترابط

Weiterflug

3173 open access

libre accès

وصول مفتوح

Open Access

3174 open block

block ouvert

شكل من أشكال محاية كتلة التسلسل ، حيث مت متكني كتلة يف
املوقف األساسي، ويتم التعطيل القطارات أخرى فقط خالل فترة

تشغيل القطار.

كتلة مفتوحة

offener Block

3175 open coach

wagon à couloir central

عربة مفتوحة

Großraumwagen

3176 open crossing; open 
level crossing

passage à niveau sans système de sécurité 
technique

تأمني عبور احملطة عرب اإلشارات عن طريق نظرة على خطوط السكة
احلديدية

معرب مفتوح

Bahnübergang ohne technische Sicherung

3177 open frame 
construction

construction de cadre ouvert

بنية مفتوحة

offene Rahmenbauweise

3178 open fronted 
storage bin, open 
fronted storage box

caisses de stockage à claires-voies

هو صندوق ختزين بغرض حفظ املواد والسلع داخل أرفف مستودع
أرضية، ويف هذه احلالة ميكن احتساب حالة تدفق اخلام الداخلي.

صندوق ختزين ذات واجهة مفتوحة

Sichtlagerkasten

3179 open grading

surface ouverte

مواصفة حلبابة حتتوي على نسبة قوية من الفراغات

حبيبة مفتوحة

hohlraumreiche Korngrößenverteilung

3180 open line

piste libre

إمتداد األرصفة الرئيسية خارج احملطات

مسار حر

freie Strecke

3181 open seas

haute mer

أعايل البحار

Hochsee

3182 open ticket

billet ouvert

تذكرة مفتوحة ال حتمل تارخيا حمددا لرحلة الراكب

تذكرة مفتوحة

OPEN-Fahrkarte

3183 open wagon

wagon découvert

عربة مفتوحة السقف

offener Wagon

3184 open wagon

wagon à bords bas

عربة منخفضة اجلَانِبني

Niederbordwagen

3185 open wall container

conteneur à parois ouvrantes

حاوية جبوانب قابلة للفتح

Container mit offener Wand

3186 open-textured 
surface

surface texture ouverte

سطح حيث يوجد جتاويف مفتوحة على السطح

مقدرة موزونِية

Oberfläche mit offener Struktur
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3187 open-top container

conteneur à toit ouvert

حاوية بسقف مفتوح

Open-Top-Container

3188 operating cost

coût de service

التكاليف املتنوعة  حسب  الكمية املشحونة على املدى القصري. 1)
تشري تكاليف التشغيل الثابتة  إىل النفقات املستقلة عن نسبة

االستخدام. فيما خيص السيارات، فإا تنطوي على تكاليف مثل
تكاليف التأمني ورسوم الترخيص والتسجيل، ورسوم االستهالك  و

تكاليف التمويل 2) نفق

تكاليف التشغيل

Betriebskosten

3189 operating costs

coûts de fonctionnement

نفقات متعلّقة بالعمليات التجارية العادية أو اخلدمات

تكاليف التشغيل

Betriebskosten

3190 operating costs

coûts de fonctionnement

نفقات متعلّقة بالعمليات التجارية العادية أو اخلدمات

تكاليف التشغيل

Betriebskosten

3191 operating density; 
train headway

densité d'entreprises

كثافة التشغيل وطول مسار الشبكة، حيث تتوافق كثافة التشغيل مع
املعدل املتوسط الستخدام الشبكة.

كثافة التشغيل

Betriebsdichte

3192 operating materials

matières essencielles

مواد تشغيلية

Betriebsstoffe

3193 operating mode (2)

forme d'exploitation

تنبع أشكال التشغيل من خالل فك حد رابط تشغيلي أو أكثر. وميكن
تقسيمها إىل ثالث جمموعات: تشغيل اخلط، تشغيل الرابطة، تشغيل

السطح.

وضع التشغيل

Betriebsform

3194 operating 
performance

performance opérationnelle

املنتج الناتج عن عدد الكيلومترات اليت يقطعها القطار يف الوحدة
الواحدة من عدد القطار ومتوسط مسافات النقل.

أداء التشغيل

Betriebsleistung

3195 operating point

point de fonctionnement

نقطة التشغيل

Betriebspunkt

3196 operating 
procedures

procédé d'opérations

هو النظام التشغيلي والوسيلة التقنية الالزمة لتنفيذ رحالت قطارات
السكك احلديد على البنية التحتية لشبكة السكك احلديدية.

إجراءات التشغيل

Betriebsverfahren

3197 operating program

programme de fonctionnement

هي اخلطة اخلاص بالعمليات الالزمة لتقدمي خدمات النقل من خالل
إحدى شركات النقل العام، كما أن برنامج التشغيل ال يشترط أن

يكون حمددا بوقت معني باستمرار.

برنامج التشغيل

Betriebsprogramm

3198 operating rule(s)

préscription de circulation

هي جزء من عملية التشغيل واليت تشمل على القواعد األساسية لتنفيذ
تشغيل القطار.

قاعدة التشغيل

Fahrdienstvorschrift

3199 operating speed

vitesse de fonctionnement

سرعة التشغيل

Betriebsgeschwindigkeit

3200 operating voltage

tension de circulation

جهد تشغيل

Fahrspannung

3201 operating with a 
pusher locomotive

service des poussage

تشغيل بقاطرة دافعة

Schiebedienst
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3202 operation and 
display system

système de commande et d'affichage

نظام التحكم والعرض

Bedien- u  Anzeigesystem

3203 operation centre

centre d'intervention

مركز العمليات

Einsatzzentrale, Betriebszentrale

3204 operation control 
post (on a line 
regulated by a train 
control officer)

poste control d'opérations (sur une ligne par un 
contrôleur des trains)

نقطة التشغيل على خط السكة احلديد مع التحكم يف القطار

حمطو مراقبة التشغيل

Zuglaufstelle

3205 operation mode (1)

mode de service du clientèle

هي اخلدمات الكيفية والزمنية يف احملطات إضافة إىل الربط املكاين
للمحطات ببعضها البعض.

وضع خدمة الزبناء

Bedienungsform

3206 operation 
regulations

préscriptions de circulation

تشكيلة عالية من قواعد السالمة وإجراءات السفر لكل الرحالت اليت
تتم على القضبان احلديدية.

أنظمة التشغيل

Fahrdienstvorschriften

3207 operation splitting

division de l'opération

حيث يتم القيام بعملية تشغيل على وظيفتني أو أكثر، ومن خالل
العمل املوازي يصبح الوقت الالزم لصنيع مادة ما أقصر.

تقسيم العملية

Arbeitsvorgangssplittung

3208 operational concept

concept d'exploitation

مفهوم تشغيلي

Betriebskonzept

3209 operational control 
(1)

gestion d'opérations

بعض مهام مراقبة التشغيل واليت يتم استخدامها يف الغالب يف عملية
ربط عوامل التشغيل مع بعض، خاصة فيما يتعلق بنظام التشغيل

إدارة العمليات

Betriebslenkung

3210 operational control 
(2)

contrôle de fonctionnement

بعض مهام التأثري املباشر على عملية التشغيل، واليت تشمل اإلجراءات
والتصرفات اخلاصة يف كل النقاط التشغيلية مثل إيقاف السري و

استخدام مفاتيح التحكم.

اإلشراف على العمليات

Betriebssteuerung

3211 operational 
monitoring

surveillance du fonctionnement

مراقبة املعلومات اخلاصة بالوضع احلايل لعملية التشغيل من مكان
مركزي. وتصف عملية مراقبة التشغيل املقارنة املستمرة لوضع برنامج

التشغيل مع الوضع احلايل لعملية التشغيل.

مراقبة العمليات

Betriebsüberwachung

3212 operational planning

planification stratégique et opérationnelle

ختطيط تشغيلي

Betriebseinsatzplanung

3213 operational safety

sécurité de fonctionnement

سالمة تشغيلية

Betriebssicherheit

3214 operational stop

escale technique

توقف تقين

Betriebshalt

3215 operations center, 
operational 
headquarters

centre des opérations

نقطة التشغيل، اليت تتلخص فيها اجلدولة وإدارة خط السري

مركز العمليات

Betriebszentrale
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3216 operations control 
centre

système informatique de gestion du trafic (RBL)

وتستخدم هذه املراكز وسائل تكنولوجيا املعلومات ومتكن من إجراء
التواصل احلقيقي بني مراكز التشغيل والعربات، وبذلك ميكن توفر

املعلومات الكافية عن شىت االتصاالت مع إتباع وسائل األمان بطريقة
أفضل.

مركز مراقبة العمليات

RBL Rechnergestütztes Betriebsleitsystem

3217 operator's licence

capacité de transport

رخصة متنح لعملية النقل العام، بعد الوفاء باملتطلّبات القانونية

رخصة تشغيل

Lizenz zur Erbringung von Leistungen

3218 opposing track, 
opposite track

voie opposée

رصيف خط السكة احلديد ذو القضيبني الذي يتم السفر فيه عكس
اإلجتاه

اجتاه معاكس

Gegengleis

3219 optical character 
recognition

reconnaissance optique de caractères (ROC)

هو نظام تعرف أوتوماتيكي وباإلضافة إىل البار الكود، البطاقة الذكية
واملقاييس احليوية، فإنه يشكل جزءا من طريقة التعرف اآليل.

تعرف ضوئي على احلروف

Optical Character Recognition

3220 optimal order 
quantity

quantité d'ordre optimal

كمية الطلبية املثالية هي تلك الكمية اليت يتم الوصول فيها إىل أقل
نفقات ختزين ممكنة.

طلبية مثالية

optimale Bestellmenge

3221 optimized 
production 
technology

technologie de production optimisée

حيث حتاول تكنولوجيا االنتاج احملسن الوصول إىل توجه الشركة يف
ما خيص مبادئ التدفق مع التركيز على سعة االختناق.

تكنولوجيا االنتاج احملسن

Optimized Production Technology

3222 optional train

train facultatif

رحلة تسري جبدول سري معني، تستخدم فقط عند احلاجة أو يف حالة
وجود ترتيبات معينة.

قطار اختياري

Fakultativer Zug

3223 orbital road

périphérique ( voie)

طَرِيق مدارِي

Ringstraße

3224 order costs

coûts de passation de commande

تكاليف الطلبية

Bestellkosten

3225 order cycle system

système de rythme de commande

يف نظام دورة الطلبية يتم فحص خمزون املستودع على فترات زمنية
ثابتة، إذا كانت نقطة الطلب أكثر من املخزون يتم الغاء عملية الشراء

نظام دورة الطلبية

Bestellrhythmusverfahren

3226 order of departure

ordre de sortie

ترتيب املغادرة

Abfahrauftrag

3227 order picking

préparation de commandes

املقصود به هو جتميع كميات جزئية وفقا ملتطلبات (املهمة) من كمية
أمجالية ، وهذا ما حيدث على سبيل املثال داخليا عند االختيار ما بني

منطقة التخزين واإلنتاج من أجل ضمان اإلنتاج والتجميع األمثل.

إنتقاء الطلبيات

Kommissionierung

3228 order picking 
forklift truck, man-
rising order picker

chariot élévateur pour la préparation de 
commandes

شاحنة رافعة شوكية مستعملة من
أجل إنتقاء الطلبيات

Kommissionierstapler
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3229 order picking with 
mobile data 
terminals

préparation de commandes avec des terminaux 
de données (DTE)

هو عملية انتقاء يتم فيها استعراض كل البيانات الضرورية مثل مكان
التخزين والسلعة وكمية التفريغ ورقم أمر الشغل عن طريق حمطات

بيانات صغرية ومتحركة.

إنتقاء الطلبيات عن طريق حمطة
بيانات متنقلة

Kommissionierung mit mobilen Datenterminals

3230 order release

lancement de l'ordre

املهمة الرئيسية إلطالق الوطلبية هو حتديد مهمو ورشة عمل ليتم
تنفيذها لفترة معينة عن طريق إطالق اإلنتاج ولضمان االلتزام بنفس

الوقت املذكور.

إطالق الطلبية

Auftragsfreigabe

3231 order sequence 
concept

concept de la séquence d'ordres

مفهوم تسلسل الطلبيات هو ذلك املفهوم الذي يتم فيه السيطرة على
عملية اإلنتاج طبقا لتسلسل معني للطبات قبل بضعة أيام من بدء
االنتاج، أي (مراقبة اإلنتاج عن طريق تسلسل العمل مستقر)،

ولتحقيق هذا املفهوم ميكن أن تطبق مبادئ تنفيذ خمتلفة

مفهوم تسلسل الطلبيات

Auftragsreihenfolgenkonzept

3232 order status

l'en-cours de commandes

وضع الطلبيات

Bestellbestand

3233 order-picking 
system

système de la préparation de commandes

يشمبل نظام انتقاء الطلبيات املرفقات التكنولوجية والتنظيمة دف
الوصول إىل جمموعة طلبيات صغرية مشتقة من الطلبية الكبرية
الرئيسية. هذه املهمات ميكن جتميعها من خالل اجلمع بني هذه

املكونات الفردية يف نظام شامل عن طريق نظام انتقاء الطلبيات.

نظام انتقاء الطلبيات

Kommissioniersystem

3234 ore carrier

minéralier

ناقلة خام معدين صممت خصيصا هلذا الغرض

ناقلة خام

Erzfrachtschiff

3235 ore wagon

wagon à minerai

عربة اخلام

Erzwagon

3236 ore-bulk-oiler (OBO)

minéralier-vraquier-pétrolier

سفينة خاصة بنقل النفط اخلام واملواد املعدنية األخرى

ناقلة  نفط وخام سائب (فرطي)

Öl/Massengut/Erz-Frachter

3237 ore-oiler (OO)

minéralier-pétrolier

ناقلة خام ونفط

Erz/Öl-Frachtschiff

3238 organization of 
economic 
cooperation and 
development

organisation de coopération et de 
développement économiques

يف عام 1961 ، حلت حمل منظمة التعاون االقتصادي األورويب  اليت
مت إنشاؤها يف عام 1948 لتسهيل إعادة اإلعمار بعد احلربفي  أوروبا
عن طريق املعونة األمريكية. تعترب هذه املنظمة مبثابة منتدى التسوية
السياسة حيث يسعى ممثلو حكومات الدول األعضاء إىل تنسيق

السياسات ا

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung

3239 organization system

système d'organisation

نظام النتظيم هو عبارة عن عنصر من مكونات النظام التنظيمي.
ويصف اهليكل املكاين وانقضاء عملية االختيار واالستخدام األمثل

ملعدات العمل والعمالة القائمة على التشغيل.

نظام التنظيم

Organisationssystem

3240 origin dwell

déroulement du temps de maintien

سكن أصلي

Liegezeit am Startort

3241 origin incentive

bonus en cas de retour au terminal de départ

يتم تطبيق احلوافز األصلية عندما تعود الوحدات إىل املنحذر األصلي
احملدد مبتابة محولة للشحن. (قد يتم فرض قيود أخرى.)

حافز أصلي

Bonus bei Rückgabe an Startterminal
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3242 origin ramp

rampe d'origine

منحذر أصلي

Startterminal

3243 original equipment 
manufacturer

fabricant d'équipement d'origine (FEO)

هو عبارة عن املصنع الذي يقوم بإصدار أجزاء من حصص االنتاج
والقيمة املضافة اخلاصة به وبذلك يتحد مع املزيد من الكفاءات

األساسية باإلضافة إىل إىل اسم الشركة الشخصي يكتسب التجميع
النهائي واملبيعات وخدمات املنتج النهائي.

منصع ااجتهيزات األصلية

Original Equipment Manufacturer

3244 orthotropic plate

plaque orthotrope

صفيحة من الصلب مدعومة من أحواض طولية، واليت هي بدورها
مدعومة من األعمدة

لَوحة متعامدة

orthotrope Platte

3245 oscillation energy

énergie vibratoire

طاقة التذبذب

Schwingungsenergie

3246 out port

avant-port; port étranger

ميناء يقع خارج احلدود القانونية مليناء هام

ميناء خارجي

Außenhafen

3247 out ward freight

fret de sortie

نول اخلروج

ausgehende Fracht

3248 outer basin

avant-bassin

حوض خارجي

Außenbecken

3249 outer harbour

avant-port

ميناء خارجي

Außenhafen

3250 outer light

feu d'atterrissage

ضوء خارجي

Außenlicht, Deckslicht

3251 outgate

enlèvement par camion

عندما يتم إخراج وحدة من حمطة السكك احلديدية من قبل شركة
النقل اخلاصة بالشاحنات.

إزاحة/ إخراج

Abholung durch LKW

3252 outreach program

optimisation des produits (rail + route)

حركة عربة السكك احلديدية حيث قام احتاد احمليط اهلادئ باجلمع بني
السكك احلديدية والنقل/ الشحن من أجل احلصول على حزمة واحدة
النقل بالنسبة حلاويات EMP وSPDU. يتم شحن احلاويات عرب
السكك احلديدية من حمطة إىل أخرى. بعد ذلك، تقوم شركة شحن

متعاقدة بنقل احلاويات إ

برنامج االنتشار

Produkterweiterung (Schiene+Straße)

3253 outsourcing

externalisation

ممارسة بعض األنشطة اليت كانت متارس ضمن  شركة و من قبل
شركة أخرى.  متكن يف كثري من األحيان من ختفيض التكاليف
والتركيز على الكفاءات األساسية من خالل إسناد املهام اإلنتاجية

املنخفضة إىل مقاول فرعي.

إسناد األعمال لشركات خارجية

Outsourcing

3254 outward charges

frais de sortie

رسوم املغادرة

Gebühren für ausgehende Fracht

3255 outward voyage

voyage aller

رحلة الذهاب

Ausreise

3256 over flight report

compte rendu de survol

تقرير التحليق يبلغ بواسطته الطّاقم عن نتائج املهمة أثناء الرحلة اجلوية

تقرير التحليق

Überflugbericht

3257 over the road

transport lié à la route

على الطريق

Straßengebundener Transport
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3258 overall blade force

performance de l'aube

هي القوة ااحلركية ملؤثرة على الشفرات والناجتة من خالل حتويل أجتاه
التيار يف الشبكات.

أداء قوة الشفرة

Schaufelkraft

3259 overall efficiency

efficacité globale

درجة الفاعلية متثل عالقة كفاءة الدفع مع الطاقة احلرارية للوقود.

كفاءة / فعالية إمجالية

Gesamtwirkungsgrad

3260 overbooking

surréservation

وضع يف النقل اجلوي حيث يتجاوز عدد املقاعد احملجوزة واملؤكّدة
عدد املقاعد على الطّائرة

حجز متجاوز

Überbuchung

3261 overcompensation 
ban

interdiction de surcompensation

هناك لوائح قانونية حمددة ينص عليها قانون النقل األورويب رقم
1370 لعام 2007  جلميع وسائل النقل اليت يتم متويلها باألموال

العامة وليست بغرض الرحبية،

حظر إفراط يف التعويض

Überkompensationsverbot

3262 overflight

survol

مدة حتليق فوق منطقة أو أرض معينة

حتليق (فوق)

Überflug

3263 overflight charges

frais de survol

رسوم التحليق

Überfluggebühren

3264 overflight clearance

autorisation de survol

ترخيص بالتحليق

Überflugabfertigung

3265 overhaul

révision

التجاوز يف حمطات السري يف نفس اجتاه القيادة، واالستمرار على نفس
املسار يف ترتيب خمتلف.

تعديل

Überholung

3266 overhaul; 
overtaking; pass

dépassement

جتاوز

Überholung, Überholen

3267 overhead baggage-
compartment

compartiment de rangement cabine

قمطَر األمتعة

Gepäckfach

3268 overhead conveyor

convoyeur aérien

ناقل متواصل يتم محل البضائع املنقولة بواسطة مشاعات يتم سحبها
بواسطة دعامات سحب دوارة أو السحابات أو حتريكها بفعل قوة

اجلاذبية أو يدوياً، وتدور جمموعات احلركة للشماعات علي قضبان.

ناقل رأسي

Gehängeförderer

3269 overhead expenses

coûts administratifs

هي النفقات املستحقة لصاحل وحدات النقل إلدارة وسائل النقل
وإلدارته وسيلة من وسائل النقل العامة.

نفقات عامة

Regiekosten

3270 overhead shipment

surtaxe de cargaison

حركة السكك احلديدية اليت تنطوي على األقل ثالث شركات ناقلي
السكك احلديدية حيث ال تعترب IP أول أو أخر ناقل.

شحنة فوقية

Verknüpfungstransport zwischen Speditionen 
(Schiene)

3271 overhead track 
conveyor

convoyeur aérien

ناقل معلق يتم فيه سحب الشماعة بواسطة السحابات أو محلها
بواسطة عربات ذاتية الدفع، وتتم احلركة فوق قضيب مشترك.

برمية رأسية

Schienenhängebahn
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3272 overland flight

vol continental

رحلة قارية

Überlandflug

3273 overlap

distance de glissement

املسافة من اإلشارة إىل نقطة اخلطر اليت ميكن أن حتدث حيث حركة
القطار(على سبيل املثال، عرب الطريق).

تداخل

Durchrutschweg

3274 overlap

chevauchement

هو اختصار الوقت الالزم لدورة تشغيبل من خالل جمموعة من
العمليات املتعددة املتوازي زمنيا، وبذلك ميكن بدء العملية التالية دون
االنتظار حىت تتم معاجلة كافة قطع الشغل على يف أول مكان عمل.

تداخل/ تشابك

Überlappung

3275 overlap, slip 
distance

chevauchement

جزء الرصيف الذي يتم احلفاظ عليه خلف اإلشارة الرئيسية،

تداخل

Durchrutschweg

3276 overload capability

capacité de surcharge

قُدرة احلمل الزائد

Überlastbarkeit

3277 overnight

saut de nuit

يتم نقل وحدات التحميل ليال عن طريق حمطة الشحن على أن تكون
جاهزة يف الصباح يف احملطة

بدل مبيت

Nachtsprung

3278 overnight train

train de nuit

قطَار ليلي

Nachtzug

3279 overpanamax/post 
panamax

overpanamax/postpanamax

سفينة مع بعد واحد على األقل أكرب من باناماكس.

overpanamax/post 
panamax

Overpanamax

3280 overpass

passage supérieur

ممر علوي يسمح لطريق ما باملرور فوق طريق آخر أو فوق حاجز ما

لْوِيع رمم

Überführung

3281 overpass

passage supérieur

ممر علوي يسمح لطريق ما باملرور فوق طريق آخر أو فوق حاجز ما

لْوِيع رمم

Überführung

3282 overstabilized 
emulsion

émulsion surstabilisée

مستحلَب عالي التثبِيت

langsam brechende Emulsion

3283 overtaking

dépassement volant (un train roulant passe un 
autre train roulant)

جتاوز

Fliegende Überholung
3284 overtaking lane

piste de doublage

مسار التجاوز

Überholspur

3285 overtaking lane

piste de doublage

مسار التجاوزِ، سكَّة التجاوزِ

Überholspur

3286 overtaking light

feu de dépassement

ضوء التجاوز

Überhollicht

3287 own account traffic, 
factory traffic

transpot pour compte propre

تشمل انتقال البضائع واألفراد باستخدام وسائل نقل خاصة ألغراض
انتاجية أو أغراض تشغيل. السمات: (1) جيب أن تكون البضائع
ملكية خاصة للشركة أو هي من يبيعها أو يشتريها أو يؤجرها أو
يستأجرها أو ينتجها أو جيددها، (2) جيب أن خيدم النقل التوريد

للشركة وخيدم اإلرسا

وسائل النقل للحساب اخلاص

Werkverkehr

3288 owner of vessel

propriétaire de navire

مالك سفينة

Schiffseigentümer
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3289 oxidation bitumen

bitume d'oxydation

القار الذي مت تعديله بشكل كبري من خالل التفاعل مع األكسجني يف
الغالف اجلوي عند درجات حرارة مرتفعة

قَار اَألكسدة

Oxidationsbitumen

224



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةP

3290 packer

chariot pour conteneurs

قطعة منقولة من اآلالت الثقيلة تستخدم لرفع حاويات السكك
احلديدية أو املقطورات على / قبالة الشاحنات املسطحة يف مرفق

متعدد الوسائط. املعروف أيضا باسم محال.

معبئ

Containerstapler, piggy packer

3291 packing list

liste d'emballage

قائمة التعبئة

Packliste

3292 pad

place de stationnement pour des conteneurs ou 
véhicules dans le terminal

يف منطقة داخل موقف للسيارات أو حمطة متعددة الوسائط املخصصة
لنوع معني من احلاويات أو املقطوامتثل توجه التحميل.

وسادة/ لوحة

spezifischer Abstellplatz für bestimmte 
Container oder Fahrzeuge innerhalb des 
Terminals

3293 pallet

palette

منصة نقالة مرتفعة دف إىل تسهيل رفع وتراص البضائع. عادة ما
تكون هذه املنصات  مصنوعة من اخلشب وذات أبعاد قياسية:

1000 مم × 1 200 مم (ISO) و800 مم × 1 200 ملم
.(CEN)

منصة نقالة

Palette

3294 pallet jack, dog, 
pedestrian-
controlled fork-lift 
truck

transpalette, tire-palette

هي عبارة عن شاحنة رفع تعمل مبحرك كهربائي لدفع الشاحنة لرفع
احلمولة، وهي تعترب املصطلح األشهر يف هذا اال.

ألة رافعة للمنصة النقالة

Ameise

3295 pallet rack

étage de palettes

أرفف املنصة النقالة هي أرفف ختزين مصممة خصيصا وتستخدم لرفع
وختزين محوالت املنصة، والتركيبة الرئيسة هلذه األرفف هي من قوائم

األرفف املعلقة أفقيا يف قضبان داعمة.

رف املنصة النقالة

Palettenregal

3296 pallet roller 
conveyor

tapis roulant pour palettes

النواقل ذات االسطوانات تتكون من شرائح جانبية من األلومنيوم مع
أكتاف ودعائم من الصلب، وقطر االسطوانة هو 80 مم، حيث يتم
ختزين االسطوانات يف علب شفة التحمل مع خمزن الكرات الدقيقة،
ويتم تشغيل االسطوانات عن طريق حمور سداسي مضغوط حيمل

االسطوانات وعجالت سلسلة مز

ناقل أسطوانة للطبليات

Palettenrollenbahn

3297 pallet truck

chariot élévateur

العربة الرافعة يف الغالب هي عربة رفع ال حتتوي على نقال أو حمرك
ولكن تقوم فقط بنقل األلواح واألشياء األخرى على أرضية مستوية

يف أوال وأخريا رافعة بشوكة.

عربة رافعة

Hubwagen

3298 palletizing

palettisation

املنصات النقالة هي عبارة عن تراص من السلع املعلبة إىل كومة من
السلع املعلبة، هذه الكومة من السلع املعلبة تتكون من طبقة واحدة أو

عدة طبقات

منصة نقالة

Palettieren

3299 pan mixer

mélangeur à bac

خالط مع حوض خلط يف ترتيب أفقي أو مائل فيه تدوير واحد أو
أكثر من أعمدة الدوران مع أدوات اخللط: يعمل بشكل متقطع

كخالط األسفلت أو اخلرسانة

خالط حوضي

Trogmischer

3300 panamax

panamax

سفينة ذات أبعاد تسمح هلا باملرور عرب قناة بنما ذات أقصى طول
295 متر، وأقصى شعاع بشكل عام 325 م، وأقصى تيار مبقياس

13.50 متر. مبقياس

باناماكس

Panamax
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3301 panamax

panamax (navire au gabarit du canal de Panama)

سفينة بأبعاد تسمح هلا أن متر بقناة بنما : الطّول األقصى 295 مترا،
الشعاع األقصى 32.25 مترا، الغاطس 13.50 مترا

بناماكس (سفينة مبعيار قناة باناما)

Panamax

3302 panel interlocking 
(PI)

verouillage panneau (PI)

يتعرض عرض وجهات التشغيل من خالل لوحة التحكم

لوحة اإلغالق

Gleisbildstellwerk

3303 pantograph

pantographe

لَاقط التيار

Dachstromabnehmer

3304 paperless picking

préparation de commandes sans justificatif

يف هذه احلالة من انتقاء الطلبيات يتم استيعاض قائمة االلتقاط
(األوراق) مبعامل معلومايت الكتروين. ومن خالل انتقاء الطلبيات دون
أوراق يتم زيادة اإلنتاجية من خالل القضاء على األزمنة األساسيو

والتوجيه فقط بالكمبيوتر الذي يتحكم يف هذه احلالة يف موقع التخزين

إنتقا الطلبيات دون احلاجة إىل الداللة
باألوراق

belegloses Kommissionieren

3305 parallel positionning

positionnement parallèle

تموقُع موازٍ، متوضع موازٍ

Parallelpositionierung

3306 paratransit

transport adapté

خدمة نقل مقارنة لألشخاص ذات إعاقات و  غري القادرين على
استخدام أنظمة النقل على الطرق الثابتة.

نقل مناسب

ÖPNV Syteme für Menschen mit Behinderung

3307 park and ride

parc de dissuasion

موضع توقف على حدود جمموعة عمرانية

قُّفوالت عضوم

Park &   Ride

3308 park and ride

parc de dissuasion

موضع توقف على حدود جمموعة عمرانية

قُّفوالت عضوم

Park &   Ride

3309 Park-and-Ride

parc relais

االستخدام التجميعي للعربات اخلاصة حيث تكون سيارة الركاب
متوقفة باعتبارها املغذي إىل احملطة من وسائل النقل العام. يستخدم

خارج مراكز املدن وداخل أماكن انتظار السيارات اخلاصة.

الوقوف والركوب

Park-and-Ride

3310 parking area

piste de stationnement

منطقة وقوف، موقف

Parkplatz

3311 parking guidance 
system

système de guidage de stationnement

نظام مرن ملواقف السيارات أو أماكن وقوف السيارات

نظام توجِيه إِيقَاف السيارات

Parkleitsystem

3312 parking lane

bande de stationnement

مسار الوقوف (االضطراري)

Parkspur

3313 parking limitation

restriction de stationnement

توقُّف حمدد

Parkeinschränkung

3314 parking lot

parking

موقف

Parkplatz

3315 parking lot (US)

parking

قُّفوالت عضوم

Parkplatz

3316 parking place

emplacement de stationnement

قُّفوالت عضوم

Parkplatz
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3317 parking slot

place de stationnement

مكان التوقف، مركَن

Parklücke

3318 part line capacity 
(governed by the 
train mix)

taux d'occupation composé

هي درجة التحميل واإلشغال الزمين جلزء من املسار من خالل فترات
توقف زمنية مع مراعاة الفجوات الزمنية الغري مستغلة نتيجة تتايل

القطارات.

قدرة اإلشغال

verketteter Belegungsgrad

3319 particle board

aggloméré

لوح حبييب

Pressspan

3320 particle size

dimension des particules

حجم اجلُسيمات

Partikelgröße

3321 particle size analysis

analyse granulométrique

تحليل حجمِ اجلُسيمات

Partikelgrößenanalyse

3322 particle size analysis

analyse granulométrique

يتم استخدام حتليل مقاس اجلسيمات لتحديد حلجم عينة كبرية احلجم
من اجلسيمات، ويتم اختيار الطريقة مناسبة لتحديد حجم احلبوب بناء

ىل طبيعة املواد السائبة املراد فحصهم وحتليلها.

حتليل مقاس اجلسيمات

Korngrößenanalyse

3323 passenger

passager

راكب

Fahrgast

3324 passenger berth

cabine de passagers

غرفة،  قمرة املسافرين

Liegeplatz für Passagierschiffe

3325 passenger car

voiture de voyageurs

عربة املسافرين

Personenwagen

3326 passenger cargo 
ship

cargo mixte

سفينة ركاب وبضائع

Passagierfrachtschiff

3327 passenger carriage

trabsport de voyageurs

عربات مقسمة إىل عدة أقسام منها عربات املرور ومطعم صغري
وعربات للنوم وعربة حلقائب املسافرين وغريها

نقل املسافرين

Reisezugwagen

3328 passenger coach

véhicules ferroviaires

مركبة تسري على مسار معني لنقل األشخاص واحلقائب ومجيع أنواع
البضائع فهي مصنوعة من هيكل سيارة وعجل ومزودة بأدوات
سحب و تلميع ومكابح وحماور قيادة وحوامل احملاور وزنربكات

عربة املسافرين

Eisenbahnwagen

3329 passenger deck

pont des passagers

جسر الركاب

Passagierdeck

3330 passenger ferry

bac de passagers

عبارة الركاب

Passagierfähre

3331 passenger flow

circulation des passagers

عدد الركّاب الذين يعربون حنو اجتاه معين ويف فترة زمنية معينة

تدفُّق املسافرين

Passagierfluss

3332 passenger handling 
capacity

capacité d'accueil des passagers

قدرة على استقبال املسافرين

Passagierabfertigungskapazität

3333 passenger 
information

information aux passagers

معلومات الراكب يف احملطة وداخل العربة عن عروض أسعار السفر
وعن عروض وسائل املواصالت العامة أو أي معلومات خاصة أخرى

مثل األعطال.

معلومات الركاب

Fahrgastinformation
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3334 passenger 
kilometers (pkm)

passager-kilomètres

ناتج عدد الركاب مع مسافة السفر هو يف الغالب معدل مستخدم
ألمهية أداء وسائل النقل واملواصالت ويلعب دورا هاما يف توزيع املهام

على خمتلف وسائل النقل.

راكب كيلومتر

Personenkilometer (Pkm)

3335 passenger port

port de voyageurs

ميناء املسافرين

Passagierhafen

3336 passenger railroad 
station

gare voyageurs

احملطة الرئيسية هي احملطة اليت تقوم بنقل الركاب، أو األمتعة، أو الربيد

حمطة املسافرين

Personenbahnhof

3337 passenger railway 
vehicle

véhicule ferroviaire de passagers

مركبات السكك احلديدية لنقل الركاب، حىت لو كان يضم واحدة أو
أكثر من املقصورات مع املساحات املخصصة خصيصا لألمتعة

والطرود والربيد، إخل. وتشمل هذه املركبات مركبات خاصة مثل
العربات النوم، وعربات الصالون والعربات الطعام والعربات عربات

اإلسعاف وعربات حتمل رافق ع

عربة مسافرين سكَكية

Personenwagen

3338 passenger service

service passager

جمموع األنشطة املتعلّقة خبدمة املسافرين مبا فيها أمن الركّاب
وخدمات النقل والصيانة

خدمات املسافرين

Personenverkehr

3339 passenger tariff

tarif voyageur

تعريفة املسافرين

Personentarif

3340 passenger terminal

gare maritime pour passagers

حمطة ائية للمسافرين

Passagierterminal

3341 passenger traffic

trafic de voyageurs

حركة املسافرين

Passagierverkehr

3342 passenger train

train de voyageurs

قطَار املسافرين

Personenzug

3343 passenger train

train voyageur

قطار املسافرين

Reisezug

3344 passenger transport

transports de passagers

مصطلح عام يطلق على نقل (انتقال) األشخاص ويشمل عدة ظواهر
تقنية وتكنولوجية وتنظيمية واقتصادية، وهي ظواهر نقل األشخاص
(وسائل التنقل) وظواهر األشخاص املتنقلني أنفسهم. وخالفا لنقل

البضائع ونقل األخبار فإن نقل األفراد يتميز بضرورة املشاركة الفعالة
من جهة املنتف

نقل الركاب

Personenverkehr

3345 passenger-km (or 
passenger-mile)

passagers-km (ou passagers-mile)

إمجايل عدد الكيلومترات اليت يقطعها املسافرين يف املركبات. حتدد عن
طريق القيام بعملية الضرب  لعدد الرحالت غري املرتبطة مع متوسط

مدة الرحالت.

عدد الكيلومترات اليت يقطعها
املسافرين

Personenkilometer (oder Passagiermeile)

3346 passenger-miles

km-passagers

ميل املسافر، وحدة لقياس كثافة
احلركة

Passagiermeilen
3347 passengers (PAX)

passagers

الركاب

Passagiere (PAX)
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3348 passing movement 
in section (on a 
double track line, or 
in a section 

 ofdouble track on 
an otherwise single 
track); passing 
siding

dépassement sautant

اإلصالح الذي يتم على رصيف اإلصالح بدون توقف القطار

جتاوز

fliegende Überholung

3349 passing place

lieu de passage

اتساع حملي يف طريق نقل ضيق لتمكني املركبات من املرور

مكان مرور

Ausweichstelle

3350 passing point

point de passage (d'évitement)

معرب

Ausweichstelle

3351 passive adhesion

adhérence passive

قدرة رابط على ركام ملقاومة جتريد املاء أو أي عنصر فيزيائي أو
كيميائي آخر

التصاق سلبِي

passive Haftung

3352 passive switch

aiguillage passif

هي عملية التبديل اليت تشري إىل طريق سري غري متحرك ويعمل فقط
على ربط بعض العربات اليت تسري دائما يف نفس االجتاه.

تبديل سليب

Passivweiche

3353 patching

forme de réparation

الرتق هو طريقة اصالح اليت يتم استخدامها يف تشغيل احملركات. أقر
احتاد التمحركات والتوربينات هذه الطريقة. اجلزء املعطل يتم عندئذ
فصله ويتم إضافة قطعة غيار وبواسطة طريقة حلام مطورة من احتاد

احملركات والتوربينات. يتم إعادة أنتاج هذه اهلندسة من خالل الفرز.

رتق

Patching

3354 paved surface

pavage

جص السقف يتألف من العناصر التالية: احلجر، والفرشة

بالط

Pflasterdecke

3355 pavement

chaussée

ترصيفة جمموع الفرشات املبنية فوق الشكيلة

رصف

Pflaster

3356 pavement

trottoir

رصيف

Pflaster

3357 pavement

chaussée

ترصيفة جمموع الفرشات املبنية فوق الشكيلة

رصف

Pflaster

3358 pavement 
management system

système de gestion de l'entretien

جمموعة من اإلجراءات والطرق اليت تساعد صناع القرار يف إجياد
استراتيجيات بتكلفة فعالة لتقدمي وتقييم واحلفاظ على االرصفة يف

حالة صاحلة للخدمة

نِظَام إدارة الرصف

Pavement Management System

3359 pavement 
management system

système de gestion de l'entretien

نظام إدارة الرصف

Pavement Management System

3360 pavement 
performance

performance de la chaussée

أَداء الرصف

Leistungsverhalten des Belages

3361 paver

finisseur

آلة بناء الطرق مبزيج االسفلت مع تثبيته وضغطه بدقة على قاعدة

جِهاز رصف

Straßenfertiger
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3362 paving stone

pierre à paver

كتل رصف اخلرسانة اجلاهزة هي عناصر لرصف الطرق واملسارات
والساحات ويتم تصنيعها يف أشكال خمتلفة

حجارة الرصف

Pflasterstein

3363 payload

charge marchande

الكتلة املزمع شحنها واليت على أساسها صمم هيكل احلافلة

محولة صافية

Nutzlast

3364 payload

charge marchande

الكتلة املزمع شحنها واليت على أساسها صمم هيكل احلافلة

محولة صافية

Nutzlast

3365 peak cell rate

débit cellulaire crête

معدل الذروة اخلَلَوِي

Spitzenzellrate

3366 peak hour

heure de pointe

املدة الزمنية  اليت تكون أثناءها حركة السري يف أوجها

ساعة الذروة

Hauptverkehrszeit

3367 peak oil

pic pétrolier

نظرية تتعلق بإنتاج النفط خاصة يف البداية من طرف اجليوفيزيائي
امللك هوبرت .مت نشر هذه النظرية سنة 1956 اليت تفترض و نظرا
حملدودية احتياطي النفط أن إنتاجه قد وصل إلىطاقة إنتاجية قصوى.
عند التوصل إىل ذروة اإلنتاج، يتم اخنفاض اإلنتاج و ارتفاع ألسعار

إىل حني ن

ذروة انتاج النفط

Peak Oil, globales Ölfördermaximum

3368 peak period

période de pointe

املدة  الزمنية اليومية اليت يكون خالهلا الطلب على النقل العمومي على
أشده

فترة الذروة

Hauptbelastungszeit

3369 peak period (hour)

période de pointe

متثل الفترة الزمنية من التبين  املهم  لنظام النقل.  بالنسبة لعملية العبور،
فهي تشري  إىل فترات زمنية بني الصباح وبعد الظهر عندما يكون

ركاب املواصالت العامة  يف أعلى مستوى.

فترة الذروة

Spitzenzeit (Stunden)

3370 peak power

puissance de pointe

قُدرة الذروة

Spitzenleistung

3371 peak/base ratio

ratio pic/base

عدد املركبات املشغلة يف نقل الركاب أو خلدمة الشحن خالل فترة
الذروة و مقسومة  على العدد املشغل خالل فترة األساس.

نسبة الذروة/ القاعدة

Spitzenlast-zu-Durchschnittslast-Verhältnis

3372 peakedness factor

facteur de aplatissement

عامل عدم انتظام

Spitzigkeit

3373 pearl chain concept

conception de collier de perles

مفهوم التسلسل اللؤلؤي هو حتكم شديد يف االنتاج طبقا لتسلسل
الواجبات احملدد أثناء بدء االنتاج، ويشترط لتطبيق هذا املفهوم أن تتم

عملية االنتاج بطريقة االنتاج حسب الطلب فقط.

مفهوم التسلسل اللؤلؤي

Perlenkettenkonzept

3374 peat

tourbe

اخلُثّ

Torf

3375 pedestrian

piéton

مصطلح يطلق على أي إنسان ينتقل على قدميه وعادة دون استخدام
وسائل مساعدة تقنية معقدة (بغض النظر عن طول املسافة أو

األحذية) يف منطقة النقل العام املشترك، فهو بالتايل مشارك يف التنقل.
التنقل على القدمني كمكون أساسي من التنقل باستخدام احملركات

هو أبسط أشكال

مشاة

Fußgänger
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3376 pedestrian amenity

confort du piéton

اجلودة النسبية للمناخ السائد الذي يتحرك فيه الراجل باعتبار حدة
ومدة التعرض حلالة عدم األمان والضوضاء والقذارة وتلوث اهلواء، إخل

راحةُ الراجِلِ

Fußgängerinfrastruktur

3377 pedestrian crossing

passage pour piétons

لعبور املشاة على الطريق مع نقطة عبور حمددة

عبور الراجِلني

Fußgängerüberweg

3378 pedestrian parapet

parapet piétonne

للمشاة أو مستخدمني آخرين (الفروسية، الدراجون، اخل) أو نظام
ضبط احليوانات على طول اجلسر أو على رأس اجلدار االستنادي أو
هيكل مماثل، وليس املقصود أن يكون مبثابة نظام ضبط السيارة يف

الطرق

حاجِز الراجِلني

Fußgängerbrüstung

3379 pedestrian precinct

zone piétonne

منطقة خمصصة للراجلني ومينع فيها مرور السيارات

منطقة الراجِلني

Fußgängerzone

3380 pedestrian traffic

circulation piétonnière

تيار من املشاة. (تنقل مبفهوم املُرور، كمصطلح يطلق على أجسام
متحركَة أو سيارة يف نظام معني).

حركَة املشاة

Fußgängerverkehr

3381 pedestrian 
underpass

passage souterrain pour piétons

نفق حتت طريق أو سكّة حديدية خمصص لالستخدام من قبل املارين

نياجِللرل بِيرس رمم

Unterführung

3382 pedestrian-crossing

passage piéton

ممر الراجلني

Zebrastreifen

3383 peeling

peeling

تقشري

Peeling

3384 pelletized slag

laitier bouleté

خبث األفران العالية الذي مت تعزيزه بسرعة عن طريق التربيد يف املاء
واهلواء.

خبث مكَور

granulierte Schlacke

3385 penalty

pénalité

هي عبارة عن غرامة تعاقدية يتم فرضها يف حالة عدم االلتزان بشروط
التسليم املتفق عليها سواء من حيث اإلطار الزمين او جودة الشحن.

غرامة

Pönale

3386 pendular train

train pendulaire

ياسوطَار نق

Pendelzug

3387 pendulum bucket 
elevator

convoyeur à bennes pendule

مصعد بأكواب كدعامة محل املعلقة بسلسلة/بسالسل مداله، حيث
النقل العمودي وحيت األفقي، ويتم حتريك ومحل األكواب من خالل
عجالت. فمن املمكن احلركة علي القضبان مع املنحنيات العمودية
و/أو املنحنيات األفقية، ومن املمكن ترتيب أمكان امللء بشكل ثابت

أو أثناء النقل يف

رافعة بكيالت البندول

Pendelbecherwerk

3388 pendulum service

service pendulaire

تنطوي على جمموعة من املوانئ الوسيطة املتتابعة على طول النطاق
البحري.  و تتضمن عموما على  خدمة عرب احمليط من املوانئ يف

نطاق آخر ومنظم باعتباره حلقة مستمرة. كما أا تستخدم بشكل
حصري لنقل احلاويات دف تقدمي اخلدمة للسوق عن طريق املوازنة

بني عدد من املوانئ

خدمة رقاصية

Pendelbetrieb
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3389 penetration

pénétrabilité

العمق من عشر املليمتر، الذي تدخله إبرة قياسية ختترق عينة من القار
يف ظل ظروف موحدة من احلمل، ودرجة احلرارة، والوقت. كلما

قسا القار اخنفض عمق االختراق

اختراقية

Penetration

3390 penetration 
property 
(transponder)

caractéristiques de pénétration (transpondeur )

ميكن التعرف على أجهزة االستجابة من خالل أغلب اخلامات، حيث
مبجرد أن هذا املستجيب أصبح جزءا من اخلامات فإن هذا من شأنه

التأثري على سرعة ومدى االستجابة

خصائص االختراق

Durchdringungseigenschaft (Transponder)

3391 per diem

frais journaliers

رسوم متمركزة على نسبة يومية تابثة  ايطالب ا ناقل من ناقل أو
عميل أخر دف استخدام احلاويات أو املقطورات.

يف اليوم

Tagesgebühr

3392 per trip cost

coût au voyage

كلفة السفر الواحد

Kosten pro Fahrt, pro Trip

3393 percentage of 
crushed material

pourcentage de matière broyée

نسبة اجلزيئات املسحوقة يف ركام معني أو كسر تدرجيي

نِسبة سحقِ املَواد

Prozentsatz an zerkleinertem Material

3394 percolation

percolation

ماء حلحلَة

Durchsickerung

3395 performance

performance

أداء

Leistungsverhalten

3396 performance 
analysis

analyse de l'efficacité

حتليل األداء

Leistungsuntersuchung

3397 performance chart

tableau de bord

الرسم البياينّ الذي يظهر السرعة واستهالك الوقود ومعدالت التسلّق
إخل، باعتبار خاصيات احملرك ومعطيات أخرى

مبيِّن األداء

Leistungsdiagramm

3398 performance 
measure of an 
operations unit

capacité de trafic disjoint

الوصفق القدمي ملدى األداء وطول التشغيل

أداء وحدة تشغيل

Durchlassfähigkeit

3399 perlite

perlite

بِرليت

Perlit

3400 permanent 
crosslock; 
conditional locking

conséquence dépendante permanente

قفل مشروط دائم

permanente Folgeabhängigkeit
3401 permeable paving 

block

pavé perméable

كتلة دف يكلها للسماح مبرور املياه من خالل كتلة

قَالَب رصف نفَاذي

durchlässiger Betonpflasterstein

3402 permission for 
departure

départ/ autorisation de départ

هو عبارة عن تلك العملية اليت تشري إىل مجيع الشروط اخلاصة
بالعربات والسكك احلديد واليت تسمح للقطار بالتحرك. ويتم

احلصول على إذن املغادرة فقط عندما يكون القطار جاهزا للتحرك.

إذن مغادرة

Abfahrt/Abfahrerlaubnis

3403 permission; 
concession; line 
authorization

autorisation (autorisation de ligne)

هذا التصريح هو عبارة عن تصريح من اجلهة املختصة وهو شرط
قانوين الزم لتقدمي أي خدمات من أي نوع خبصوص وسائل النقل

العام.

تصريح

Genehmigung (Liniengenehmigung)
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3404 permissive working; 
permissive driving

conduite permissive

هو إجراء تشغيلي خبصوص مسارات السكك احلديدية يقوم بإعطاء
إشارة للحركة املتتابعة للقطارات سواء فيما يتعلق بالتحرك أو

التوقف.

قيادة بترخيص

permissives Fahren

3405 permit

autorisation

ترخيص، رخصة

Genehmigung

3406 permitted speed

vitesse autorisée

السرعة املسموح ا

zulässige Geschwindigkeit

3407 permitted speed of 
a train (maximum 
speed)

vitesse autorisée d'un train

هي السرعة املسموح ا للقطار واحملددة يف خطة الرحلة، كما ميكن
احلد من هذه السرعة يف حالة وصول إشارات أو أوامر مكتوبة أو يف

حاالت حدوث احنرافات عن التشغيل الطبيعي.

السرعة املسموح ا للقطار

zulässige Geschwindigkeit eines Zuges

3408 permitted speed on 
a line (maximum 
speed)

vitesse autorisée d'une ligne (de chemin de fer)

هي تلك السرعة احملددة يف دليل السرعات املسموح ا ويتم إرفاقها
أيضا يف خطة الرحلة خبصوص القضبان الرئيسية أو الثانوية.

السرعة املسموح ا على اخلط

zulässige Geschwindigkeit einer Strecke

3409 perpendicular 
oscillating conveyor

convoyeur oscillant vertical

تتكون النواقل العمودية املتذبذبة من جمري ضيق موضوع بشكل
بيضاوي حول اسطوانة ملتوية، ويتم التشغيل بواسطة حمركات غري
متوازنة حيت إرتفاع نقل يصل إيل 10 م أو من خالل هزازات

كهرومغناطيسية اليت تصل فقط إيل إرتفاع بني 2-3 متر يف العادة.

ناقل عمودي متذبذب

Senkrechtschwingförderer

3410 perpetual inventory 
(system)

l'inventaire permanent

نظام جرد دائم

permanente Inventur

3411 personal injury 
accident

accident corporel

إصابة بدنِيةٌ

Körperverletzung durch Unfall

3412 petroleum

pétrole

النفط

Erdöl

3413 phase length 
control/monitoring

commande de la longueuer de phases

هو مبدأ متعلق باخلطة الزمنية لإلشارات الصادرة يف صورة إشارات
ضوئية: تقدم و / أو متدد عن وقت إشارة وسائل النقل العام

مراقبة طول املرحلة

Phasenlängensteuerung

3414 phase sequence 
control/monitoring

commande de la séquence de phases

هو مبدأ متعلق باخلطة الزمنية لإلشارات الصادرة يف صورة إشارات
ضوئية: التبادل املوجه ملختلف اإلشارات.

امراقبة تردد املرحلة

Phasenfolgensteuerung

3415 phosphating

phosphatage

الطالء بالفوسفات ينج على األجزاء الصلب طبقة ضد التآكل واليت
تالئم كتثبيت للطالء.

الطالء بالفوسفات

Phosphatieren

3416 pick-by-light

Pick-by-Light

متكن طريقة االلتقاط بالضوء الوصول لعملية التقاط بدون احلاجة إىل
األوراق من خالل ما يظهر على ملبة أو شاشة املثبتة يف مكان

التخزين.

نظام اختيار بالضوء

Pick-by-Light

3417 pick-by-vision

Pick-by-Vision

ومن خالل نظام الرؤية بالضوء يتيح الوصول املعلومات املرئية، كما
يتم تعريفه أيضا بأنه عبارة عن اختيار مدعم بالواقع.

نظام اختيار بالرؤية

Pick-by-Vision
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3418 pick-by-voice

Pick-by-Voice

هو طريقة من ضمن طرق االنتقاء الذي ال حيتاج إىل اثباتات (أوراق)
يتم فيه عرض البينات من خالل خمرجات لغوية وربطها من خالل
النظام مبدخالت لغوية ويتكون النظام من نظام مضيف، وبرامج

تطبيقية لترمجة البيانات

نظام اختيار بالصوت

Pick-by-Voice

3419 picking list

liste de la préparation de commandes

وميكن تقسيم هذا الصنف من قائمة حتضري الطلبيات خسب اجتاه
احلركة سواء كانت أفقية أم رأسية، وطبقا ملتسوى الرفع يتم تصنيف

اجتاه الرفع وارتفاعه واخناضه وطريقة الرفع املناسبة.

قائمة حتضري الطلبيات

Kommissionierliste

3420 picking order

 ordre deprélèvement

مهمة االنتقاء هي عامل معلومايت غاية يف األمهية لتنفيذ عمليات
االنتقاء وحتديد األداء التشغيلي الالزم لنظام االنتقاء، فهو ميثل إخطار

بتوصيف وكمية ومكان ختزين السلعة املراد شحنها.

نظام التحويل

Kommissionierauftrag

3421 picking unit

logistique d'élimination

وبات مصطلح األمهية الوجيستية ذات أمهية متزايدة نظرا الزدياد
الوعي البيئي واملتطلبات القانونية، فباإلضافة إىل التخلص النهائي من
املواد غري قابلة إلعادة التدوير، فهو من االستراتيجيات خاصة احلقيقية

للوقاية من النفايات.

وحدة االنتقاء

Entsorgungslogistik

3422 pick-to-light

Pick-to-Light

يعتمد نظام االختيار بالضء على املعرفة البصرية ألنظمة االنتقاء
املستخدمة

نظام اختيار بالضوء

Pick-to-Light

3423 pick-up incentive

bonus en cas d'enlèvement d'un terminal spécial

إنتقاء حافز عمالء االئتمان عندما يتم اختيار وحدة فارغة من منحدر
حجز حمدد.

حافز االنتقاء

Bonus bei Abholung an bestimmtem Terminal

3424 pickup number

nombre de ramassage

رقم أمين يتوفر عليه ألطراف ينتمون إىل الئحة بوليصة الشحن. يعطي
هذا الرقم احلق هلذه األطراف من أجل احلصول على حاوية دف

اخلروج من املرافق املنحذرة.

رقم اجلمع

Pickupnummer, Abholnummer

3425 pickup shoe, slider

frotteur

حامل مرتلق

Schleifer

3426 pick-up time

commencement de retrait

البدء يف اختيار وقت حتميل الوحدة يف حمطة االستقبال مع تسليم
الوثائق واالنتظار عندما يكون هناك العديد من العمالء

مدة اجلمع/ احلمل

Abholbeginn

3427 piece goods elevator

ascenseur de marchandises pièce

ناقل ذو سلسلة مع مواضع شحن وتفريغ خمتارة مع دعامات احلمل
األفقية يف نطاق النقل دائماً اليت تدور بالتوازي مع السلسلة يف خط

العودة.

رافعة السلع اليت تباع بالقطعة

Stückgutelevator

3428 piece of cargo

article transporté

قطعة شحن منقولة

Frachtstück

3429 piece production

fabrication unitaire

يتم فيها انتاج وحدة من منتج معني بناء على طلبيات حمددة بافعل
وملدة زمنية معينة.

إنتاج قطعة

Einzelfertigung
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3430 piecemeal loading

chargement au coup par coup

شحن قطعةً قطعةً

stückweise Beladung

3431 pier

pile

منشاتة

Pfeiler

3432 pier

jetée

دعامة، رصيف شحن

Pier

3433 pier to pier (PP)

de quai à quai

من رصيف إىل رصيف

Kai-zu-Kai

3434 piggyback wagon 
lorry trailer 
transporter; 
piggyback, trailer-
on-flatcar TOFC

wagon-'à dos'/wagon piggyback

عربة االرتباع

Huckepackwagen
3435 pigment

pigment

مسحوق ملون يستخدم إلعداد اخلرسانة امللونة أو خليط ملون من
القار (مثل أكسيد احلديد لألمحر وثاين أكسيد التيتانيوم لألبيض)

صبغة

Pigment

3436 pigmentable 
bitumen

bitume pigmentables

قار صناعي من مستوى منخفض من األسفلتية (حوايل ٪10)،
ويستخدم لتصنيع خماليط أسفلت ملونة بأصباغ مضافة

قَار صبغي

pigmentierbares Bitumen

3437 pilot

pilote

ربان (قائد طائرة أو سفينة)

Pilot

3438 pilot in command

commandant de bord

قائد الطائرة

Luftfahrzeugführer

3439 pipe conveyor

convoyeur à sangle tubulaire

يعترب ناقل األنابيب من ضمن فصيلة رافعات الربط، حيث يتم التعامل
مع هذا النوع من الرافعات أثناء النقل والشحن على شكل "مسمار"،

حيث يتم اغالق الشحنة جيدا قبل الشحن والنقل.

ناقل األنابيب

Schlauchgurtförderer

3440 pipe culvert

hauteur libre d'une tube

تستخدم لنفق جماري املياه؛ تسترتف املياه من تصرف املياه السطحية
أو معرب حتت الطريق

أُنبوب مجرى

Rohrdurchlass

3441 pipe line transport

transport de tuyautage

نقل البضائع أو املَعلُومات عرب خطوط األنابيب. وخطوط األنابيب
هي أ) أنبوب أو ماسورة تنتقل خالهلا بضائع سائلة أو غازية أو مسالة

(النقل عرب خطوط األنابيب) أو ب) كابالت لنقل بضائع مادية
(الكهرباء) أو املَعلُومات (وسائل االتصاالت) بواسطة طاقة كهربية).

ولذلك

نقل خط األنابيب

Leitungsverkehr

3442 pipeline

pipeline

بواسطة وصالت األنابيب مع أنبوب لتصريف السوائل أو األخبرة أو
الغازات اخل

خط أنابيب

Rohrleitung

3443 pirate vessel

navire pirate

باخرة تستعمل للسرقة يف البحر

سفينة قُرصان

Piratenschiff

3444 piston

piston

كباس

Kolben

3445 piston rod

tige de piston

ذراع الكباس

Kolbenstange
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3446 piston rod 
protection tube

tube de protection pour la tige de piston

واقي ذراع الكباس

Kolbenstangenschutzrohr

3447 piston valve

poussoir à piston

صمام الكباس

Kolbenschieber

3448 pitch axis

axe de tangage

حمور عرضي تتأرجح السفينة من حوله ومير مبركز ثقلها

حمور التأرجح

positive y-Achse

3449 pitch of propeller

pas de l'hélice

تأرجح املروحية

Stellung des Propellers

3450 pivoting 
suspension; bogie 
(brit ); truck (US)

bogie

حمرك مركبات السكك احلدبدبة مع ترتيب إطارات العجالت مقارنة
بإطار القطار للدوران حول نقطة حمورية

رِيحوتوقيف م

Drehgestell

3451 placard

signalisation ou placardage relatifs aux 
marchandises dangereuses

عالمة ملصقة على عربة السكك احلديدية أو الشاحنة واليت تدل على
إشارة خطرية اللمنتجات املنقولة يف هذه العربة.

ملصق

Gefahrenausweis, Gefahrgutkennzeichen

3452 place of arrival

lieu d'arrivée

مكان الوصول

Ankunftsort

3453 place of departure

lieu de départ

مكان املغادرة

Abfahrtsort

3454 place of despatch

lieu d'expédition

مكان التوزيع، مكان اإلرسال

Versandort

3455 place of destination

lieu de destination

وجهة

Bestimmungsort

3456 place of discharge

lieu de décharge

مكان يتم فيه تفريغ السفينة أو الشاحنة مما ا من بضائع

مكان التفريغ

Abladeort

3457 place of dispatch

lieu d'expédition

موقع إرسال

Versandort

3458 place of stranding

lieu d'échouement

مكان يقل به املاء وتتوقف به السفينة مكان جينح بالسفينة إليه

مكان اجلنوح

Ort der Strandung

3459 plain track crossing; 
diamond (crossing)

intersection

عنصر البنية الذي يتقاطع فيه رصيفان على نفس االرتفاع

تقاطع طرق

Kreuzung

3460 plane

avion

طائرة

Flugzeug

3461 plane to plane 
connection

correspondance bord à bord

ربطُ  طائرة بطائرة

Flugzeug-zu-Flugzeug Verbindung

3462 planned stage 
construction

construction progressive

التسلسل الزمين للتحسينات اليت أدخلت على تكييف طريق - من
حيث مسك الطبقة أو عرض املسارات- لزيادة حجم حركة املرور

واألمحال أو الستخدامات أخرى

بِناٌء تدرِجيِي، تشييد مرحلي

spezielles Verfahren im Straßenbau

3463 planned stage 
construction

construction progressive

بِناٌء تدرِجيِي، تشييد مرحلي

Verfahren im Straßenbau
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3464 planning

planification

يشري إىل العملية اليت تسمح الحتياجات وتفضيالت و قيم األفراد بأن
تنعكس اختاد القرارات. إضافة إىل ذلك, حيدث التخطيط على

مستويات متعددة ، مبا فيها  القرارات املتخدة يوما بعد يوم من طرف
األفراد واألسرفضال على القرارات الكربى املتخدة من قبل احلكومات

واألعمال ا

ختطيط

Planung

3465 plasma spraying 
(atmospheric)

pulvérisation au plasma (atmosphérique)

قوس ضوئي يشتعل بكثافة طاقة عالية ويعطي اجلزء األكرب من طاقته
احلرارية للغاز يف قطب السالب

رش بالبالزما (هوائي)

Plasmaspritzen (atmosphärisch)

3466 plasma spraying 
(low pressure)

pulvérisation au plasma (basse pression)

باألختالف مع رش البالزما اهلوائي يتم تنفيذ رش البالزما منخفض
الضغط يف غرفة فارغة بضغط حوايل 40- 100 هرتز.  هناك يتم
دفع اجلزء واللهب مع األجهزة اليت تالئم احلمل من خالل تراب

معدين ناعم ودرجة حرارة عالية.

رش بالبالزما (منخفض الضغط)

Plasmaspritzen (Niederdruck)

3467 plate vibrator

machine vibrante

عندما يتم تركيب لوحة هزازة بواسطة حمرك االحتراق يف لوحة
صلب، ويتم تقدمي االهتزازات من خالل هذه اللوحة من الصلب إىل
األرض للضغط. فهي أساسا االستخدام يف أعمال الضغط احملدود

لَوحة هزازة

Plattenrüttler

3468 plate-bearing test

essai de charge avec plaque

اختبار تحميل اللَّوحة

Plattendruckversuch

3469 plate-bearing test

essai de charge avec plaque

اختبار حتميل اللوحة

Plattendruckversuch

3470 platform

quai

رصيف

Bahnsteig [D]

3471 platform

quai (de gare)

رصيف يف حمطة السكة احلديدية

رصيف (حمطة)

Bahnsteig

3472 platform

quai (de gare)

رصيف يف حمطة السكة احلديدية

رصيف (حمطة)

Bahnsteig

3473 platform between 
too tracks

perron insulaire

بريون الواقع بني رصيفني

نِييرصيف ب

Inselperron

3474 platform edge

bordure du quai

رصيف حافِّي

Bahnsteigkante

3475 platform gap

dénivelé

هي عبارة عن عقد ليس هلا مستويات، عندما يتم حتديد كل من
االجتاهات املتقاطعة تلقائيا، واإلشارة إىل ذلك يف وسائل النقل

الشخصي املستقلة.

فجوة الرصيف

niveaufrei

3476 platform track 
monitoring

surveillance des voies des quais

مراقبة خطوط الرصيف

Bahnsteiggleisüberwachung

3477 platform wagon

wagon plate-forme

عربة مسطَّحة

Plattformwagen

3478 pneumatic chute

conduit pneumatique

ناقل متواصل مع جمري منحدر ضعيف وطابق متوسط يسمح مبرور
اهلواء حيث يتم ضخ اهلواء املضغوط، حيث يتم خلخلة البضائع
املنقولة وازاحتها نتيجة لقوة اجلاذبية يف تدفق احلركة، ومن خالل

تدفق اهلواء املوجه فإن النقل األفقي ممكن.

فاحتة هوائية

pneumatische Rinne
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3479 pneumatic conveyor

convoyeur pneumatique

يتم نقل البضائع املنقولة إما من خالل هويس إيل جمري مغلق مضغوط
أو من خالل فوهة إيل خط اإلمتصاص مصطحباً تيار الغاز يف نواقل

متواصلة هوائية ينتمي إليها أنبوب هوائي أيضاً.

ناقل هوائي

pneumatischer Förderer

3480 pneumatic tube 
system

système de courrier par tube

نظام أنبوب هوائي

Rohrpostanlage

3481 pneumatic-tyred 
roller

compacteur à pneus

مدماك بِأَطواف

Gummiradwalze

3482 pocket wagon

wagon poche

عربة السكك احلديدية جموفة لقبول حمور / عجلة جتمع شاحنة
مفصلية/ نصف مقطورة.

عربة جموفة

Taschenwagen

3483 point bearing

appareil d'appui ponctuel

حامل بنيوي مينع احلركة يف أي اجتاه، ولكن يسمح بالتناوب يف مجيع
االجتاهات

تحميل نقَطي

Punktauflage

3484 point blocking 
circuit

circuit de blocage du point

دائرة توقيف

Weichensperrkeis

3485 point controller

commande d'aiguillage

مراقبة التبديل

Weichensteuerung

3486 point diagnostics

diagnose de l'aiguillage

تشخيص التبديل

Weichendiagnose

3487 point lever

levier de commande à main ( sur un aiguillage)

أداة تشغل يدويا وتستخدم لتحويل القطار

عتلة التحكم

Weichenhebel

3488 point lock (1)

écluse de point

أنظمة اإلغالق يف اية الرصيف احلديدي

إغالق نقطة

Spitzenverschluss

3489 point lock (2)

serrure des aiguilles

نقاط التحول يف التروس املتحركة اليت تتواجد يف التبديل املنتظم

قفل املُبدلَات

Weichenverschluss

3490 point machine

appareil de manoeuvre d'aiguillage

حمرك القيادة (إن وجد) الذي يقوم بالتحويل

جهاز تشغيل التبديل

Weichenantrieb

3491 point motor

moteur d'aiguillage

جمموعة أجهزة يتضمنها الكارتر تشغل احملولة

محرك مفصل

Weichenmotor

3492 point of departure

point de départ

نقطة االنطالق

Abfahrtsort

3493 point of departure

point de départ

نقطة املغادرة

Abfahrsort

3494 point of intersection

point d'intersection

نقطة التقاطع

Schnittpunkt, Kreuzungspunkt

3495 point traversed in 
facing direction

aiguillage courue en pointe

اجتياز مباشر لنقطة

spitz befahrene Weiche

3496 point traversed in 
trailing direction

aiguille couroue contondant

الليونة املتواجدة على جانب القطع الرئيسية

اجتياز خلفي لنقطة

stumpf befahrene Weiche
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3497 points

aiguilles

أداة متكن القطار من االنتقال من خط إىل آخر

مفصل

Weichen

3498 points control signal

signal de surveillance de l'aiguillage

إشارة مراقبة املفاصل

Weichenüberwachungssignal

3499 points of turnout

lame d'aiguillage

األجزاء العليا اجلانبية لعناصر احلديد لتحديد وجهة السفر

شفرة الفاصل

Weichenzunge

3500 points operation 
staggering feature

fonction des points d'opérations d'étalements

اجلهاز الذي جيعل وضع املركبة يف املكان الصحيح حلارة السري

إزاحة الفواصل

Weichenlaufkette

3501 points zone in 
advance (of a signal)

secteur d'aiguillage correspondant

مكان اإلشارة الرئيسية الذي يتم فيه اإللتزام بتحديد السرعة طبقاً
لإلشارة الرئيسية

قطاع التبديل املناسب

anschließender Weichenbereich

3502 pointsman

aiguilleur

شخص مكلف بتشغيل وصيانة اآللة احملولة يف الِسكَّة احلديدية

محول االتجاه

Weichensteller

3503 poka yoke

détrompeur

بوكا يوكي لتجنب األخطاء الساذجة هي فكرة يابانية األصل وهي
عبارة عن فكرة أن القطار على املسار اخلاطئ، هذه الفكرة اخلاصة

بتجنب اخلطأ هي جزء أساسي من نظام إنتاج تويوتا.

بوكا يوكي

Poka Yoke

3504 pole trailer

semi-remorque à poutre télescopique

حاملة بعجلتني أو أربع عجالت تستخدم يف نقل احلجر املقدود أو
أغصان الشجر

مقطورة مفصلية متداخلة اجلائز

Langholzanhänger

3505 policy (transport)

politique (transport)

تطوير جمموعة من البنيات واملقترحات اليت يتم وضعها لتحقيق أهداف
معينة تتعلق بالتنمية االجتماعية واالقتصادية والبيئية، إضافة إىل وعمل

وأداء نظام النقل.

سياسة (النقل)

Verkehrspolitik

3506 polished-stone value

valeur de la pierre polie

قيمة احلَجر املَصقُول

Polierwert

3507 polishing

polissage

اخنفاض يف صالبة ركام يف إطار العمل املشترك لتدفق املياه
واجلسيمات الترابية. تتميز مقاومة التلميع بقيمة احلجر املصقول

تلميع

Polieren

3508 pollutants

polluants

امللوثات

Schadstoffe

3509 polycentric network

réseau polycentrique

شبكة متعددة املراكز

Polyzentrisches Netz

3510 polycrystalline 
materials

matériaux polycristallins

مواد متعددة البلورات

Polykristalline Werkstoffe

3511 polymer modified 
asphalt

asphalte additionné de polymères

أَسفَلت بوليمر معدل

Polymermodifizierter Asphalt

3512 polymer modified 
bitumen

bitume additionné de polymères

خليط من القار والبوليمر أو ناتج التفاعل بني القار والبوليمر

قَار بوليمر معدل

Polymermodifiziertes Bitumen
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3513 pool

ensemble de conteneurs

جمموعة معينة من احلاويات واملقطورات والسيارات مستخدمة لتلبية
متطلبات النقل للعمالء.

جمموعة من احلاويات

Containerpool

3514 poor runner

wagon marche-mauvais

عربة هلا مقاومة حركة عالية جدا يف عملية اإلخراج

مسار رديء

Schlechtläufer

3515 pore water pressure

pression de l'eau dans les pores

امضغط املياه يف املَس

Porenwasserdruck

3516 porous asphalt

asphalte poreux

يتكون من حبوب فردية ترتبط بالقار. حمتويات الفراغ النموذجية هي
بني 12٪ و ٪27

أَسفَلت مسامي

offenporiger Asphalt

3517 porous concrete

béton poreux

خرسانة مسلحة تتميز بنسبة عالية جدا (بني 15 و 30٪) من
الفراغات. وتتحقق هذا املسامية بتدريج الفجوة و/أو عن طريق تقليل

كمية الرمال

خرسانة مسامي

Porenbeton

3518 porous pavement

revêtement poreux

رصيف خزان يشيد ويصان مبواد مسامية يف بعض أو مجيع طبقات
اهليكل. وبالتايل الفراغات متتد من السطح (األسفلت واخلرسانة

املسامية أو كتل مسامية) إىل التربة الطبيعية وميكنه ختزين املياه و/أو
اهلواء، واجلمع بني وظائف ختزين املياه والتصفية مع خاصية امتصاص

الضوضاء

رصيف مسامي

poröser Belag

3519 port authorities

autorités portuaires

السلطات املسؤولة عن إدارة امليناء

سلطات امليناء

Hafenbehörden

3520 port authority

administration portuaire

كيان الدولة أو احلكومة احمللية اليت متلك و تشغل أو توفر الرصيف
البحري وغريها من استثمارات احملطة البحرية يف املوانئ.

سلطة امليناء

Hafenbehörde

3521 port billing

droits de port

رسوم امليناء

Hafenabrechnung

3522 port charge

droits de port

رسوم خدمات املوانئ

Hafengebühr

3523 port charges

frais portuaires

مصاريف امليناء

Hafengebühren

3524 port costs

frais portuaires

تكاليف امليناء

Hafenkosten

3525 port mark

marque de port

مصطلح يستخدم يف جمال النقل البحري األجنيب الذي يدل على
الوجهة النهائية - وال يعترب ميناء الدخول إال إذا كان ينتمي إىل

الوجهة النهائية.

عالمة امليناء

Hafenkennung

3526 port of call

port d'escale

أحد املواىنء اليت تتردد عليها السفينة أثناء رحلتها، أو ميناء تتوقف به
السفينة

ميناء توقُّف

Anlaufhafen

3527 port of destination

port de destination

ميناء الوجهة، ميناء املقصد

Zielhafen

3528 port of discharge

port de décharge

ميناء يتم به تفريغ السفينة من شحنتها

ميناء التفريغ

Löschhafen
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3529 port of entry

port douanier

امليناء الذي يتم فيه تصريح البضائع األجنبية إىل البالد املستقبلة. يتم
تعيني منافذ الدخول رمسيا من قبل احلكومة.

ميناء الدخول

Einfuhrhafen

3530 port of entry

port douanier

ميناء الدخول

Einfuhrhafen

3531 port of registry

port d'attache; port d'enregistrement

ميناء التسجيل

Heimathafen

3532 port of sailing

port de départ

ميناء املغادرة، ميناء اإلحبار

Zielhafen

3533 port,  seaport

port

مرفأ حبري

Hafen

3534 portable sign

panneau mobile

إِشارة متحركَةٌ

tragbare Verkehrszeichen

3535 portage

port (transport); portage

نقل املراكب أو السلع، برا من ر إىل آخر

محل/ نقل

Beförderung

3536 portal bridge

pont portail

جسر مع بعض الدعائم مائلة أو عمودية يف بعض األحيان (أرجل
البوابة) اليت مت إنشاؤها يف السطح أو بنيت يف األساس، حبيث تعمل

مع السطح كإطار البوابة

جِسر محمول

Portalbrücke

3537 porterage dues

droits de main d'oeuvre

تكلفة العتالة

Beförderungskosten

3538 porthole

hublot

فتحة دائرية يف جانب السفينة الضاءة مرافقها وللتهوية

فتحة إضاءة

Bullauge

3539 position

position

املقصود باملوضع هو سطر من طلبية االنتقاء والغرض منها ترقيم
واجبات االنتقاء وحتديد تسلسلها حسب مكان التخزين.

موضع

Position

3540 positioning

mise en place d'équipage

حتديد املوقع

Positionierung

3541 post on the open 
line with protection 
signals

post sur la voie libre avec des signaux protecteur

نظام السكك احلديدية يف اخلطوط احلالية والذي يؤمن أنظمة قفل
األرصفة

نظام السكك احلديدية يف  الطريق
احلر مع  وجود إشارات وقائية

Deckungsstelle

3542 post type

type de construction des pylônes

نوع الصاري

Mastbauform

3543 pot bearing

appareil d'appui à pot

حامل ينيوي يتألف من وسادة مطاطية (عنصر التناوب) حمصورة يف
اسطوانة عن طريق مكبس مناسب وثيقة وختم داخلي

وعاء حامل

Topflager

3544 potassium acetate

acétate de potassium

خلَّات البوتاسيوم؛ كَربونات
البوتاسيوم

Kaliumacetat
3545 potential energy

énergie potentielle

طاقة إحتمالية

potentielle Energie
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3546 pothole

nid de poule

حفرة

Schlagloch

3547 pothole

nid de poule

أفحوص، حفرة بالطريق

Schlagloch

3548 powder snow

neige poudreuse

ثَلج مسحوق

Pulverschnee

3549 power car

tracteur à l'avant

عربة القيادة

Triebkopf

3550 power distribution

distribution d'énergie

توزيع الطاقة

Energieverteilung

3551 power plant

installation motrice

هي النظام الكلي لوحدات احملرك واألجزاء واجتاهات احلماية والذي
يتم تصميمه يف الطائرة بغرض تكوين الدفع.

حمطة توليد الطاقة

Triebwerkanlage

3552 power short

coupures de courant

هذا يعين أنه ليس هناك ما يكفي من الطاقة الكهربائية ألجل احملطة
وذلك حلماية نقاط املغاردة املقررة.

نقص من حيث الطاقة الكهربائية

Strommangel

3553 power transmission

transmission de puissance

نقل الطاقة

Kraftübertragung

3554 power transmission 
drives

transmission à courroie

تنقل تروس النقل سرعة الدورانات وعزم الدوران عن طريق عناصر
األلة الغري صلبة، ويتم توجيه وسائل النقل هذه يف زاوية اإللتفاف علي
احمليط اخلارجي لأللواح أو العجالت (املثبته فوق عمود التشغيل لترس

النقل) وتنقل سرعة وقوة احمليط.

حمركات نقل الطاقة الكهربائية

Zugmittelgetriebe

3555 powered roller

rouleau transporteur actionné

يتويل التشغيل سري دائر بإستمرار علي شكل مسطح أو سري املروحة
أو دائري، وتضغط اسطوانات صغرية خمزنة بشكل لني بشكل خفيف
فقط علي اسطوانات النقل حيث ال تلتف عند أشعة الثلج اجلاف

(علي سبيل املثال يف التكدس).

أسطوانة مزودة بالطاقة

angetriebene Förderrolle

3556 powered roller 
conveyor

transporteur à rouleaux entraîné

نواقل ذات اسطوانات مع (حمرك معشق) واحد أو يف جمموعة
(سالسل أداة إحتجاز زنربكية موجهة أو سيور مسننة موجهة أو
تروس مسننة مع بعضهم البعض أو حزام من املطاط املضغوط من

األسفل) اسطوانات مزودة بالطاقة.

ناقلة أسطوانة مزودة بالطاقة

angetriebene Rollenbahn

3557 pozzolanic 
stabilized base 1

grave-pouzzolane

مزيج ركام من أحجام خمتلفة استقرت مع 15-20٪ من البوزالن
و2.5-3٪ من اجلري

قَاعدة مدحرجة مستقرة

puzzolanen-kalkverfestigter Kiessand

3558 practical capacity of 
a railway line

capacité nominale de puissance d'une ligne 
ferroviaire

أقصى محولة ال جيب الزيادة عنها لضمان جودة مقبولة لعملية التشغيل
وأظهرت التجارب أن معدل اإلشغال يساوي 5. خالل 24 ساعة

قُدرة عملية

Nennleistungsfähigkeit

3559 pre- and post-(rail 
hauls)

transports amont/aval

يتم نقل وحدة التحميل من نقطة التحميل إىل حمطة اإلرسال او حمطة
االستقبال والذي يعترب جزء اساسى من سلسلة النقل

نقل منبع/ مصب

vor- und nachgelagerte Transporte

3560 precast concrete

béton préfabriqué

عنصر إمسنت بنيوي يلقي يف أماكن أخرى غري مكاا النهائي يف
اهليكل

خرسانة جاهزة

Betonfertigteile
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3561 precaution

précaution

احتياط

Vorsichtsmaßnahme

3562 precautionary 
landing

atterrissage de précaution

هبوط احترازي

Sicherheitslandung

3563 precipitation

précipitation

مجيع أشكال املاء (أو اجلليد) اليت "تسقط" من السماء. وكذلك الرذاذ
واملطر والصقيع والثلوج والربد ويشمل الندى والصقيع والضباب

هطُول

Niederschlag

3564 precision approach 
radar

radar d'approche de précision

رادار االقتراب للضبط الدقيق

Präzisionsanflugradar

3565 precoating

préenduction

تلبِيس مسبق

Vorstrich; Vorbeschichtung

3566 precoating emulsion

émulsion préenduction

مستحلَب ملَبس مسبقاً

Vorbeschichtungsemulsion

3567 prefabricated 
pavement

chaussée préfabriqué

رصيف تنتج مجيع عناصره اهليكلية خارج املوقع (يف مصنع أو يف
منطقة خلط) وجتميعها يف املوقع. التطبيق الرئيسي هو إلصالح

الرصيف بسرعة

رصف جاهز

Fertigpflaster; Fertigbelag

3568 pre-flight inspection

inspection avant vol

تفتيش قبل الطريان

Vorflugkontrolle

3569 preformed joints

joint préformé

مفَاصل مسبقَة التشكيل

elastomere Fugenprofile

3570 premium service

service haut de gamme

خدمة متميزة

Premiumservice

3571 prepaid freight

port payé

أجرة شحن مدفوعة

vorausbezahlte Fracht

3572 prepare to 
shutdown indicator

signal préalable de désactivation

إيقاف مسبق لتشغيل اشارة التعطيل

Ausschaltvorsignal

3573 presalting

épandage préventif

نشر امللح ملنع تكون الثلوج واجلليد بالضغط على نقطة التجمد يف ما
يتشكل على سطح الطريق

تمليح مسبق

vorbeugende Streuung

3574 pre-series

présérie

سلسلة متقدمة

Vorserie

3575 pre-series type

type de construction présérie

نوع السلسلة املتقدمة

Vorserienbauform

3576 pre-set route

piste

تكنولوجيا أنظمة التأمني الصادرة للبنية التحتية للقطارات ختتلف فيما
خيص أنظمة التأمني وحارات السري

مدرج

Fahrstraße

3577 presplitting

prédécoupage

تقنية التفجري اخلاضعة للرقابة اليت تستخدم احلفر املتقاربة واألمحال
اخلفيفة من املتفجرات على الكفاف، تفجر بنظام تأخري وقت
االنفجار من أجل احلصول على سطح أملس يف قطع الصخور

فَلق مسبق

Vorspalten

3578 press joint

joint de presse

مفاصل ومهية لفجوة تفصل مكونات أو ألواح من اخلرسانة بكامل
السمك، ولكن ال يوجد فيها جمال لتوسع اخلرسانة على املوقع األصلي

أيضا

مفصلَة مكبس

Pressfuge

243



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةP

3579 pressure

pression

الضغط

Druck

3580 pressure

pression

ضغط

Druck

3581 pressure conveying 
system

systèmes de transport pneumatiques par 
pression

تعمل هذه األجهزة مع الضغط العايل، ويوجد ضاغط اهلواء هنا يف
بداية اجلهاز بأكمله، ويتم نقل البضائع املنقولة عن طريق جهاز

اإلرسال إيل خط األنابيب مع الضغط الزائد للفاصل.

نظام نقل الضغط

Druckförderanlage

3582 pressure monitoring

surveillance de la pression

مراقُبة الضغط

Drucküberwachung

3583 pressure ratio

rapport de pression

نسبة الضغط

Druckverhältnis

3584 pressure-response 
relationship

dégrée pression-réaction

عالقة الضغط باالستجابة

Druck-Reaktionsgrad

3585 prestressed concrete

béton précontraint

خرسانة هيكلية أدخلت فيها الضغوط الداخلية للحد من ضغوط الشد
احملتملة يف اخلرسانة الناجتة عن األمحال

خرسانة مسبقَة اِإلجهاد

Spannbeton

3586 pre-warning time 
(before barriers 
lower)

durée de la mise en marche du feu de 
signalisation auprès des passages à niveau 
jusqu'à la fermeture de la barre

وقت اإلنذار

Vorleuchtzeit

3587 prewetted salt

sel préalablement mouillée

إزالة اجلليد أو عنصر مضاد التجمد احملصل عليه عن طريق إضافة
عنصر ترطيب مثل حملول ملحي مشبع إىل ملح الطرق القياسي قبل
نشره. يوفر هذا آلية للملح للتمسك بالطريق، وميكن أيضا أن يكون

هلا أثر خفض نقطة الذوبان

ملح مسبق التبليل

Feuchtsalzstreuung

3588 price escalation 
clauses; escalator 
clause

clause d'ajustement des prix

شروط زيادة السعر ال بد من أن تكون موجودة داخل عقود النقل
واملواصالت مثل أجر الشركة لتقدمي خدمة النقل على مدار زمين معني

من خالل تكاليف إنتاجية متصاعدة.

شروط رفع السعر

Preisgleitklauseln

3589 price list

tarif

قائمة األسعار

Preisliste

3590 price on rail

prix sur le wagon

سعر (تذكرة) داخل القطار

Preis für Transport auf Schiene

3591 price quality ratio

rapport qualité-prix

نسبة اجلودة للسعر

Preis-Leistungs-Verhältnis

3592 price-cost method

méthode prix-coût

طريقة احتساب السعر-التكلفة ميكن استخدامها للحصول على احلق
يف التسوية املالية، ويف هذه احلالة تكون خدمات النقل املقدمة متوفرة

ويتم تقدميها للراكب بأكثر األسعار مناسبة.

طريقة سعر-تكلفة

Preis-Kosten-Methode

3593 Price-price method

méthode prix-prix

طريقة احتساب السعر- السعر تستخدم يف نفس حاالت طريقة
احتساب السعر – التكلفة، هي تفرق فقط ما بني أسعار تذاكر النقل

املناسبة وبني األسعار اليت يتم تقدمي ختفيضات أو عروض عليها.

طريقة سعر-سعر

Preis-Preis-Methode
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3594 primary air

air primaire

هو اهلواء املنقول من ضاغط حمرك تربني الغاز ، وهو ضروري كمورد
لألكسجني ألحتراق الوقود يف خزان الوقود.

هواء أويل

Primärluft

3595 primary circuit

circuit primaire

دائرة أَولية

Primärkreis

3596 primary distributor

artère principale

طريق حضري هام خمصص أساسا للربط بني األحياء البعيدة

موزع رئيس

Hauptverteiler, Ersterfasser, 
Hauptvertriebspartner

3597 primary pressure

pression primaire

الضغط اَألويل

Primärdruck

3598 primary retarder

frein électronique

مثبط موجود يف أنظمة التدفق ذات التدفق احلر ويوجد يف املنحدر
الشديد على جبل التدفق

مقاصر أَويل

Bergbremse

3599 primary road

route principale

طَرِيق رئيِسي

Hauptstraße

3600 prime contractor

maître d'oeuvre

مقاوِل رئيسي

Hauptauftragnehmer

3601 principal

donneur d’ordres

شخص يقوم مبهام لشخص أخر على أساس وكيل.

ناظر

Auftraggeber

3602 principle of mass 
conservation

loi de conservation de la masse

مبدأ حفظ الطاقة

Massenerhaltungssatz

3603 principle of 
operation of 
transmission

principe de la transmission du travail

مبدأ عملية االيصال

Prinzip der Arbeitsübertragung
3604 principles of 

availability

principes de fourniture

وخيتلف هذا املبدأ طبقا لطريقة حركة االنتقاء حنو مكان التخزين
لضمان القدرة على انتقاء البضاعة املطلوبة بالغعل، من ضمن مزاياها
تكاليف منخفضة، وارتفاع كفاءة استخدام احليز املكانيفي البناء

متعدد الطوابق من الرفوف.

مبادئ التوافر

Bereitstellprinzipien

3605 printed circuit 
board PCB

bord du circuit / carte électronique

لوحة الدارة املطبوعة

Platine

3606 priority position (to 
be attained in a 
prescribed 
operative condition)

position préférentielle

مركز أويل (يتم حتقيقه عن طريق
شروط عملية حمددة)

Vorzugslage
3607 priority rule

règle de priorité

طبقا لقاعدة األولوية يتم تصنيف كل طلبيات انتهاء تصنيع حسب
قائمة االنتظار وهذه األولوية تعد تعبري عن أولوية التصنيع أيضا يف

مكان العمل.

قاعدة األولوية

Prioritätsregel

3608 private equipment

équipement privée

معدات معطاة إىل فرد أو شركة ال تعمل يف جمال خدمة النقل املشترك
.

معدات خاصة

Kundeneigentum
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3609 private siding

embranchement privé / particulier

تتبع أو جمموعة من املسارات اليت ال تدار من قبل مدير البنية التحتية
ولكن ترتبط مع مسار مدير البنية التحتية لذلك ما يلي: أ) مشغلي
النقل بالسكك احلديدية أو وظائف داعمة ميكن أن تؤدي األنشطة

الالزمة. ب) الصناعية أو التجارية أو امليناء، وما ميكن أن خيدم إنشاء أ

خط الفرع السابق اخلاص

Privatgleis

3610 private transport

transport individuel

نوع من التنقل حيد منه اإلقبال على التنقل واستقاللية العملية
(التخطيط والتنفيذ). والغرض من التنقل يف الغالب له عالقة بالفرد
ذاته. فقد يكون الغرض من النقل اخلاص غرض استهالكي حمض أو
جزء أساسي يف عملية انتاج (النقل داخل العمل). يفيد التنقل اخلاص

أيضا يف ت

النقل اخلاص

Individualverkehr

3611 proceed permission 
signal

signal de permis de voyage

اشارة رخصة الرحلة

Fahrterlaubnissignal

3612 proceed signal

signal de trajet

إشارة الرحلة

Fahrtsignal

3613 process vehicle

véhicule de transformation

عربة التحويل

Umbaufahrzeug

3614 processability

possibilité de mise en oeuvre

هي خاصية معدنية لالصق يسمح بإدراج هذه املواد مع أداة يدوية
مناسبة يف املفاصل إلعداد ختم عملي

قَابِليةُ التصنِيع

Verarbeitbarkeit

3615 processing time

temps de traitement

مدة املعاجلة

Bearbeitungszeit

3616 Proctor test

test Proctor

اختبار بروكتور

Proctorversuch

3617 procurement (US)

acquisition

اقتناء، شراء

Beschaffung

3618 procurement 
department

service des achats

مصلحة املشتريات

Einkaufsabteilung, Beschaffungsabteilung

3619 procurement 
logistics; supply 
logistics

logistique d'approvisionnement

كل الشركات باختالف أنواعها يف خاجة إىل احلصول على اخلدمات
اللوجستية للعناية بسلعهم مبختلف الطرق، كما يتم احلاجة هلذه

اخلدمات لتصنيع السلع اخلاصة م.

توريد اخلدمات اللوجستية

Beschaffungslogistik

3620 procurement time

délai d'approvisionnement

مدة التوريد

Beschaffungszeit

3621 product flexibility

flexibilité des matières à transporter

جيب أن يكون نظام تدفق اخلامات من املرونة اليت تسمح حبيازة
املنتجات املتنوعة بغض النظر عن أبعادها وأوزاا.

مرونة املنتج

Fördergutflexibilität

3622 product structure

structure d'un produit

تركيب املنتج هو عبارة عن الوحدة األساسية احملددة بناء التصنيف
املعياري احملدد بني اموعات وأجزاء املنتج.

بنية/ هيكل املنتج

Erzeugnisstruktur

3623 production data 
acquisition

saisie de données d'entreprise

حصول على بيانات املنتج

Betriebsdatenerfassung
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3624 production Kanban

kanban de production

هو عبارة عن مهمة انتاجية لطريقة معينة من طرق املواد اخلام، ويتم
استخدامه ما بني املخزون االحتياطي وموقع التصنيع

كانبان لإلنتاج

Produktionskanban

3625 production logistics

logistique de production

لوجيستية االنتاج هي جزء من لوجستية الشركة ويشمل التدفق
التشغيلي للخامات واملنتج جنبا إىل جنب مع التدفق املعلومايت.

إمدادات اإلنتاج

Produktionslogistik

3626 production planning

planification du programme de production

ختطيط االنتاج

Produktionsprogrammplanung

3627 production planning 
and control

planification et contrôle de la production

ختطيط وحتكم يف اإلنتاج

Produktionsplanung und -steuerung

3628 production program

programme de production

هو التخطيط الربجمي لالنتاج من خالل حتديد برنامج انتاجي اقتصادي
معني، يكون هذا الربنامج وثيق الصلة بأوامر الشغل واملبيعات

برنامج اإلنتاج

Produktionsprogramm

3629 production tolerance

tolérance de fabrication

مساح اإلنتاج

Fertigungstoleranz

3630 profile depth

profondeur de profil

الفرق بني املقطع واخلط األفقي من خالل أعلى قمة (مستوى الذروة)
على مسافة طول السطح يف نفس ترتيب الطول كواجهة

إطارات/رصيف

عمق املَقطَع

Profiltiefe

3631 profilometer

profilomètre

جهاز يستخدم لقياس مقطع رصيف الطريق ضمن نطاق معني من
األطوال املوجية لالختالالت يف السطح

مقياس وعورة الطَّرِيق

Profilometer

3632 program evaluation 
and review 
technique

méthode PERT

أسلوب تقييم الربنامج ومراجعته

Program Evaluation and Review Technique
3633 proof of angular 

momentum

loi de conservation du moment cinétique

ممبدأ/ قانون العزم الزاوي

Drehimpulserhaltungssatz

3634 propane

propane

وقود بديل. غاز البترول املسال (LPG)الذي يتم ختزينه حتت ضغط
معتدل ومع خبار أثقل من اهلواء؛ كما يتم إنتاج خذا الوقود من الغاز

الطبيعي و النفط

الربوبان

Propan

3635 propeller

hélice

مروحة

Propeller

3636 prop-fan

Prop-Fan

هي حمرك توربينات الغاز لدفع الطائرات ، واليت تصمم كفاءة دوران
تبلغ (750-850كم يف الساعة) يف مسار جوي (12-8)

دعم مروحة

Prop-Fan

3637 proportional price

prix proportionnelle

أسعار من أو إىل نقطة وسيطة. يتم التركيز على النسبة بتشارك مع
معدل أخر نسيب للناقل دف تشكيل معدل بيين.

سعر نسيب

anteilige Bepreisung

3638 propulsion

effet de poussée

دفع

Vortrieb

3639 propulsion technolo
gy

technique d'entraînement

تعمل حافالت اخلطوط مبحركات الديزل الكالسيكية، ويف اإلطار
العام الستخدام املوارد وزيادة الوعي البيئي، تقوم الشركات باختبار

حمرك فين بديل.

تكنولوجيا الدفع

Antriebstechnik
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3640 propulsive efficiency

efficacité de propulsion

فعالية الدفع

Vortriebswirkungsgrad

3641 protection against 
avalanches

paravalanche; pare-avalanche

واقٍ من اهليال

Lawinenschutz

3642 protection against 
avalanches

paravalanche; pare-avalanche

واقٍ من االيال، واقٍ من االيار

Lawinenschutz

3643 protection and 
obstruction signals

signaux de protection

اشارات  من أجل احلماية و املنع

Schutzsignale

3644 protection signal

signal de prudence

اإلشارات الرءيسية لتأمني نقطة اخلطر

إشارة  من أجل احليطة و احلذر

Deckungssignal

3645 protection 
temperature

température de protection

درجة احلرارة اليت تظهر بلورات الثلج األوىل على سطح الطريق
مغطى مبحلول ملحي وتقدميها إىل التربيد الطبيعي

درجة حرارة احلماية

Schutztemperatur

3646 protection wall

mur de revêtement

حائط ال يقوم بوظيفة اإلعماد

حائطُ التبليط

Schutzwand

3647 protection wall

mur de revêtement

حائط ال يقوم بوظيفة اإلعماد

ةكِْسيطُ التائح

Schutzwand

3648 protective device

installation de sécurité

نظام تأمني وحركات حتويل وإدارة القطارات

جهاز احلماية

Sicherungsanlage

3649 protective layer

couche protectrice

طبقة محاية جمرى تسرب املياه من التلف أثناء أشغال البناء، والتسطيح
وإعادة التسطيح

طَبقة واقية

Schutzschicht

3650 protective position

position de sécurité

هي وضعية أحد التحويالت اليت تقوم بتحويل املسار اخلاطئ لعربات
القطار أو إخراجها خارج القضيب من األساس.

وضعية واقية

Schutzstellung

3651 public service 
obligations

obligation de service public

هي تلك االلتزامات اليت تقع على عاتق شركات النقل سواء فيما
يتعلق مبصاحلها االقتصادية اخلاصة أو مايقع يف نفس اإلطار.

التزامات اخلدمة العامة

Gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen

3652 public transport

transport en commun

نظام النقل (حافالت - ميترو - تراموي …) يوضع رهن إشارة
املستعمل يف املراكز احلضرية

يوممقْلٌ عن ،ياعمقْل جن

Öffentlicher Verkehr

3653 public transport (1)

transports publics

مجيع خدمات النقل املتاحة للمنتفع يف اقتصاد شعيب أو يف جمتمع مع
مراعاة شروط االنتفاع واالنتاج السارية واليت ينظمها القانون، وخباصة
أداء النقل العام للبضائع والنقل العام لألفراد وكذلك أداء اخلدمات

العامة املتاحة يف االتصاالت والربيد (قطاع األخبار) وكذ

وسائل النقل العام (1)

Öffentlichen Verkehr (ÖV)

3654 public transport (2)

transports publics à courte distance

أ) نقل األفراد داخل أو بني هيئات حملية أو اقليمية مبنطقة معينة
(وخباصة املدن والتجمعات احلضرية) مع مسافة رحالت عادة أقل من
50 كم أو مدة رحلة عامة طوهلا أقل من 60 دقيقة وفقا للرحلة ويف
استخدام وسائل نقل خاصة. خدمات النقل متاحة للعامة ومتثل عادة

خدمة من ا

وسائل النقل العام (2)

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
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3655 public transport (3)

transports collectifs

وسائل النقل العام تنقسم إىل وسائل مواصالت داخلية عامة ووسائل
مواصالت للمسافات البعيدة. ويف أملانيا يتمثل األساس القانوين يف
قانون نقل األفراد. فهو ينظم عملية نقل األفراد أو النقل ااين

باملركبات ذات احملرك. ووفقا لقانون نقل األفراد هناك أمهية االلتز

وسائل النقل العام (3)

Öffentlicher Personenverkehr

3656 public transport 
initiated by 
transport authority

transports publiques initíés par une autorité 
organisatrice de transports

هي تلك وسائل النقل العام اليت بادرت هيئة النقل بإطالقها من خالل
مطالبة شركات النقل بتشغيلها.

وسائل النقل العام اليت أطلقتها هيئة
النقل

Aufgabenträgerinitiierter ÖPNV

3657 public transport 
management

gestion du transport en commun

التشكيل الدوري لطبيعة تشغيل النقل أو شركات النقل والعمليات
الداخلية وارتباطها باخلارج، وخباصة تشكيل عمليات القرار فيما بني
الشركات وعمليات التشغيل ووظائفها (التسويق والتنبؤ والتخطيط

وإدارة األفراد والتنظيم واملراقبة وقطاع احلسابات الداخلية واملشتريات

إدارة النقل العام

Verkehrsbetriebswirtschaft

3658 publicly owned 
corporation

entreprise municipale

هي شركات عامة ترجع ملكياا إىل الدولة وجمالس املدينة أو احتادات
األقاليم.

شركة عمومية

Kommunales Unternehmen

3659 pull out train

démarrer

انطالق

Abfahren Zug

3660 pull principle

principe tirer/pull

برنامج االنتاج هو خطة الطريقة والكمية اليت يتم إنتاجها ضمن
منتجات الفترات املستقبلية.

مبدأ اجلر/ السحب

Pull-Prinzip

3661 pulled train

trains tractés par des locomotives

قطار مسحوب

Lokbespannter Zug

3662 pullman car

wagon-lit

عربة مزودة مبقاعد مفردة ومرحية

عربة النوم

Pullmanwagen, Schlafwagen

3663 pulsejet engine

propulsion aérobie par impulsions

هو اسم حملرك  الذي على العكس من احملرك النفاث وحمركات الدفع
اهلوائي يف التوربينات ال يقوم على عملية مستمرة ، وإمنا يف شكل
نبضات. العنصر الرئيسي يف احملرك النبضي هي ما تسمي بأنبوبة

أرجوس مشيت.

دفع نبضي للمحرك

pulsierendes Luftstrahltriebwerk

3664 pulverised coal fuel 
firing

chauffage au charbon pulvérisé

مرجل بوقود سائل

Kohlenstaubfeuerung

3665 pump

pompe

مضخة

Pumpe

3666 pump boat

bateau-pompe

قارب مزود مبضخات تستخدم ملكافحة احلريق

قارِب إطفاء (احلريق)

Auslegerboot

3667 pump motor

moteur de pompe

محرك املضخة

Pumpenmotor

3668 pump motor power 
supply

alimentation d'un moteur à pompe

إمداد محرك املضخة

Pumpenmotorbestromung

3669 pumping

pompage

ظاهرة إخراج املياه احملبوسة بني البالطة اخلرسانية والطبقة حتت
األساس عرب احنراف احلواف عند مرور املركبات الثقيلة

خض

Pumpen
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3670 punching

poinçonnement

سقوط الرصيف بسبب احلمل الزائد املباشر، مما يؤدي إىل تدهور حملي
يف الرصيف

ثَقب

Lochen

3671 punctuality (level of)

(niveau de la) ponctualité

(مستوى) االلتزام باملواعيد

Pünktlichkeit(-sgrad)

3672 purchaser

commettant

هو عبارة عن املشتري الذي يطلب تشغيل وسائل النقل مباشرة من
شركات النقل، ويقوم بإبرام عقود وسداد تكاليف طلب، ، وسائل

تلك ختشع للحركة التشغيلية واالقتصادية التجارية البحتة.

مشتر

Besteller

3673 purser

commissaire de bord

ضابط إداري يشرف على إدارة  وتنظيم مجيع األنشطة اخلاصة
بالركاب إضافة إىل اإلشراف على  املستخدمني بالسفينة

ضابط إداري

Chefsteward

3674 push back rack

palettier type « Push back »

مبدا اجلر/ السحب هو مفهوم رقايب على عملية تدفق اخلامات واملواد،
ومن السمات األساسية هلذا املبدأ أن أن القرارات اخلاصة حبجم

اإلنتاج والتدفقات املادية يف كل عقدة (مرحلة اإلنتاج، التخزين) ال
مركزية

رف الدفع للخلف

Einschubregal

3675 push back rack 
storage

rayonnage des palettiers type « Push back »

يتم التخزين يف أرفف الدفع اخللفي من حالل وضع اللوح على عربة
دوارة،

ختزين رف الدفع للخلف

Einschubregallager

3676 push button 
operated relay 
interlocking

poste d'aiguillage à relais électromécanique 
marchant par boutons de commande

لوحة التحكم اليت تدار باألزرار

حموال خطوط السكك احلديدية يتم
تشغيله بواسطة أزرار

Drucktastenstellwerk

3677 push principle

principe pousser/push

مبدأ اجلر هو مفهوم رقايب على عملية تدفق اخلامات واملواد، ومن
السمات األساسية هلذا املبدأ هو التحكم املركزي املستمر يف عملية

االنتاج وكمياا وتدفق اخلامات واملواد.

مبدأ الدفع

Push-Prinzip

3678 push rod

tige d'actionnement

ذراع الدفع

Betätigungsstange

3679 push-back

refouler (faire reculer l'appareil)

أرجع إىل اخللف

Push-Back

3680 push-back vehicle

pousseur d'avion

عربة دفع خلفي

Push-Back-Fahrzeug

3681 pushed train; 
propelled train

rame tractée

هو القطار الذي ال يوجد مركبة مبحرك يف مقدمته وال يتم التحكم فيه
أساسا من خالل مركبة مبحرك.

قطار مدفوع

geschobener Zug

3682 push-rod conveyor

transport entraîné par bielle

ناقل متذبذب مع جمري ثابت فيه تز بضائع النقل من خالل عمود
الدفع ذهاباً وعودة مع أدوات اإلحتجاز الزنربكية يف إجتاه النقل.

ناقل ذراع الدفع

Schubstangenförderer
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3683 put-to-light

Put-to-Light

يتم االلتقاط يف هذا املبدأ من خالل التحكم من أعلى يف مكان
التخزين.

مبدأ وضع الضوء

Put-to-Light

3684 pylon

pylône

هو جزء مكون ورابط يف حركات أو األمحال اخلارجية يف الطائرات.

برج كهرباء

Pylon

3685 pylon, mast of 
catenary wire, 
overhead line mast

poteau à caténaire

عمود منحىن السلسلسة

Oberleitungsmast
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3686 quarantine

quarantaine

الفترة اليت تعزل فيها السفينة أو الطائرة عندما يشتبه يف محلهما
ملصابني بأمراض وبائية

حجر صحي

Quarantäne

3687 quarantine boat

bateau de la santé

زورق يستخدمه ضباط احلجر الصحي يف تنفيذ تدابري احلجر

زورق احلجر الصحي

Quarantäneboot

3688 quay

quai

يستخدم يف حتميل السفن وتفريغها

رصيف (ميناء)

Kai

3689 quay dues

droits de quai

ما يؤدى نظري استخدام الرصيف أو الرسو به

رسوم الرصيف

Kaigebühren

3690 quenching and 
tempering

amélioration de la structure du fer

(يف درجة حرارة 500- 600 درجة مئوية) التليني هو غالبا معاجلة
حلرارة يف األجزاء اليت مت صنعها. وخيدم يف زيادة صالبة الصلببمعدل

مناسب.

إسقاء و تليني

Vergüten

3691 queuing model

modèle des files d'attente

هو عبارة عن شكل وتشغيل نظام التشغيل عن طريق منوذج التسليل
(أيضا: منوذج التشغيل)

منوذج صفوف اإلنتظار

Warteschlangenmodell

3692 queuing theory

théorie des files d'attente

نظرية صفوف اإلنتظار

Warteschlangentheorie

3693 quicklime

chaux vive

أكسيد الكالسيوم (كاو) يستخدم بشكل خاص لعالج التربة الرطبة
الدقيقة

يجِري ح

ungelöschter Kalk

3694 quill shaft

arbre creux

عمود دوران أجوف

Hohlwelle
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3695 racing boat

bateau de régate; bateau de course

زورق أو قارب مشترك يف سباق

قارِب سباق

Rennboot

3696 rack

cadre

محالة السقف

Gestell

3697 rack and pinion 
locomotive

locomotive á crémaillère

قاطرة اجلريدة والترس

Zahnradlokomotive

3698 rack mounting

construction en cadre

تثبيت احلمالة

Gestellbauweise

3699 rack play

jeu de piste

الفرق بني اتساع املسار وقياس املسار

تتبع املسار

Spurspiel

3700 rack storage

stockage en racks

يتم استخدام األرفف يف التخزين ويتم التخزين على عدة مستويات
سواء كانت ديناميكية أو ثابتة.

ختزين الرف

Regallagerung

3701 radar

radar

رادار

Radar

3702 radar beacon

balise radar

شاخصة رادارية

Radarbake, Radarfunkfeuer

3703 radar surveillance

surveillance radar

مراقبة بالرادار

Radarüberwachung

3704 radial engines

moteurs radiaux

أجتاه التيار غاليا دائري ، حبيث جيب أن يفرق املرء بني مراحل التيار
املنطلق من الداخل إىل اخلارج والتيار املنطلق من اخلارج إىل الداخل.
مع مراعاة حتول العمل يتم تطبيق مبدأ التيار من الداخل إىل اخلارج
على الضاغط ومبدأ التيار النطلق من اخلارج إىل الداخل على ا

حمركات الرادار

Radialmaschinen

3705 radial line suburban 
traffic

ligne radiale trafic de banlieue

خط يف نظام النقل يربط بني الضواحي ووسط املدينة

خط شعاعي

Radiallinie

3706 radial noise 
absorber

absorbeur d'acoustique radial

جهاز امتصاص الضوضاء الشعاعية

Radialschallabsorber

3707 radial turbine

turbine radiale

والتوربينات اليت يقودها قوات الرد من التدفق إىل شفرات املكره غاز
تعمل، وهذا هو إخراج فوهات أو توجيه دوارات. تدفق حيدث

أساسا يف اجتاه شعاعي

تربني شعاعي

Radialturbine

3708 radio based 
continuous 
automatic train 
control

influence d'un train de radiocommunication

مراقبة آلية مستمرة بالراديو

Funkzugbeeinflussung
3709 radio block centre

centre de block radio

يعمل مركز كتلة الراديو على مراقبة التحركات اآلمنة للقطار، حيث
يتلقي اإلشارات الالزمة من صندوق اإلشارات

مركز كتلة الراديو

Radio Block Centre

3710 Radio Frequency 
Identification

Transpondeur d'identification à radiofréquence

تقنية ترددات السلكية حمددة للهوية تتيح التعرف على األشخاص
واألشياء بوضوح وبسرعة وبدون ملسها ويف نفس الوقت ودون

احلاجة إىل خط بصري مباشر.

ترددات الراديو احملددة للهوية

RFID
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3711 radio frequency 
identification device

Identification par radiofréquence

التكنولوجيا اليت تستخدم أجهزة صغرية تعلق على األجسام اليت تنقل
البيانات إىل جهاز االستقبال. اخلطوط املتوازية ز البديلة املستخدمة
ألغراض حتديد اهلوية والتتبع، وخاصة بالنسبة للسلع اليت يتم شحنها
يف وحدات (علب، وحاويات، وما إىل ذلك)، ولكن ميكن أيضا أن

تعلق ع

راديو جهاز حتديد الترددات

RFID

3712 radio links for 
switching stations

équipements radio pour les manœuvres en gare

معدات الراديو من أجل تغيري احملطات

Rangierfunk

3713 radio-based train 
control

circulation fonctionnant par radiocommunication

هي عملية تشغيلية عرب الراديو للتحكم يف حركة وأمان القطار بدون
إشارات ثابتة أو  أجهزة مثبتة على املسارات أو القضبان.

مراقبة القطار بالراديو

Funkfahrbetrieb (FFB)

3714 raft port

sabord de charge

فتحة شحن

Floßanlegestelle

3715 rail

rail

القضبان املدلفنة بالفوالذ وعناصر اقيادة اخلاصة بعجالت مركبات
السكك احلديدية

قضيب السكة احلديدية

Schiene

3716 rail between 
traction rails

conducteur central

قضيب السكة احلديدية الرئيسي

Mittelleiter

3717 rail bond

raccordement électrique des voies

ترابط قضبان السكك احلديدية

Schienenstromanschluss

3718 rail brake

frein de rail

مسافة تتبع املركبة لتتبع الصدمات الغري مناسبة يف إجتاه املسار

فرامل السكك احلديدية

Gleisbremse

3719 rail bridge

passerelles de voies ferrées

ممر السكك احلديدية

Gleisbrücke

3720 rail card

carte d'abonnement

بطاقة اشتراك بالقطار

Bahnkarte, Bahn Card

3721 rail carriage, 
railway freight

fret ferroviaire

يكَكشحن س

Bahnfracht

3722 rail connection

liaison ferroviaire

خطوط السكك احلديدية

Bahnanschluss

3723 rail contact clamp

borne de contact

قامطة االتصال

Kontaktklemme

3724 rail creep

fluage du rail

ثين السكك احلديدية

Schienenwanderung

3725 rail fastening

fixation des rails

جممل األجزاء املعاجلة املختلفة اليت تربط السكك اخلديدية ببعضها
البعض

ربط قضبان السكك احلديدية

Schienenbefestigung

3726 rail freight 
transport company

entreprise de transport routier dans le transport 
de marchandises

هو نشاط كل شركة تعمل على نقل البضائع من خالل شاحنات نقل
تابعة للسكك احلديدية.

شركة نقل البضائع عرب السكك
احلديدية

Strassentransportunternehmung im 
Güterverkehr

3727 rail freightway

corridor

ممر قطَار الشحن

Güterverkehrskorridor
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3728 rail grinder

meuleuse ferroviaire

جالخة الِسكَّة احلديدية

Schienenschleifzug

3729 rail grinding

meulage de l'aiguillage

هو إجراء لتجنب حدوث تآكل يف العربات، ويتم التعامل معها من
خالل إشارات ضوئية للوصول إىل أقل درجة تآكل ممكنة للعربات.

صقل السكك احلديدية

Schienenschleifen

3730 rail head

tête de rail

رأس/ رئيس السكة احلديدية

Schienenkopf

3731 rail joiner, track 
connector

connecteur de rail

رابط السكك احلديدية

Schienenverbinder

3732 rail junction

jonction de rail

وصلة السكك احلديدية

Bahnabzweigung

3733 rail level, top of rail

arête supérieure des rails

أعلى خط ملساحة التشغيل بطول السكك احلديدية

حافة علوية للسكك احلديدية

Schienenoberkante

3734 rail loading gauge

gabarit de chargement

البيانات الشخصية من خالهلا سيارة السكك احلديدية واألمحال اليت
جيب أن متر، مع األخذ بعني االعتبار األنفاق والعقبات جانب الطريق.
هناك 3 مقاييس الدولية: مقياس: االرتفاع الكلي 3.85 متر فوق

السكك احلديدية و 1.28 متر على جانيب احملور املسار - B قياس:
ارتفاع إجم

حمدد قياس التحميل

verfügbare Gesamtbreite für Zug mit Ladung

3735 rail loading profile

dimensions de gabarit ferroviaire

مؤشر لقياس قضبان السكك احلديدية

Eisenbahnladeprofil

3736 rail over road

passage en dessus

سكَّة فوق الطريق

Vorzug Schiene gegenüber Straße

3737 rail passenger 
company

entreprise de transport routier dans le transport 
de personnes

هي الشركات اليت تنقل الركاب بطريقة سري حمددة من خالل قاطرات
تسري مبحركات.

شركة نقل الركاب بالسكك احلديدية

Strassentransportunternehmung im 
Personenverkehr

3738 rail regulator (Brit.)

régulateur

ضابط (حركة القطارات)

Eisenbahnregulierungsstelle

3739 rail -road transport

ferroutage

نقل املقطورات واحلاويات عرب الِسكَّة احلديدية وعلى الطريق

نقل املركبات بالقطَار

Schienen-Straßentransport

3740 rail shoegear

collecteur  d'électricité pour le secteur ferroviaire

جممع الكهرباء

Schienenstromabnehmer

3741 rail spike

crampons

املسامري لربط القضبان احلديدية

مسامري

Schienennägel

3742 rail ticket

billet de train

تذكرة القطار

Bahnfahrkarte

3743 rail track

installation/ voie ferroviaire

حمطات السري لوسائل النقل املرتبطة بالسكك احلديدية تشمل السكك
احلديدية العادية والترام وغريها

مسار السكك احلديدية

Anlagen/Fahrbahn des Schienenverkehrs

3744 rail track  
irregularities

irrégularités des voies

يوجد املزيد من أسطح السري الغري مستوية والغري منظمة

خمالفات تقع يف ممر أو مسار السكك
احلديدية

Wellen
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3745 rail traffic

trafic ferroviaire

حركة السكك احلديدية

Bahnverkehr

3746 rail transport

circulation ferroviaire

نقل البضائع واألفراد باستخدام السكة احلديد (نقل البضائع بالقطار،
نقل األفراد بالقطار). وال يعد بريد القطار من هذا النوع، ألنه يتم
عادة عرب إدارة الربيد - باستخدام نظام القطارات - ويعد لذلك من
نقل الربيد. مرادف السكك احلديدية مبعىن فرع من فروع النقل النظ

نقل بالسكك احلديدية

Eisenbahnverkehr

3747 rail travel specialist

spécialiste des voyages en train

متخصص السفر بالسكك احلديدية

Bahnreisespezialist

3748 rail traveler(s)

usagers des chemins de fer

مسافر بالسكك احلديدية

Bahnreisende

3749 rail user number

numéro de client

رقم تعريف يوفر إىل شركة التسويق متعددة الوسائط من قبل
REZ-1. ستقوم هذه الشركة باستخدام هذا الرقم عند القيام
EMP ا أعضاء صاحلة لربنامج حجزحبجوزوات إلثبات على أ

رقم مستعمل السكك احلديدية

Kundennummer

3750 rail wagon for 
intermodal transport

wagon ferroviaire pour le transport intermodal

عربة مصنعة أو جمهزة خصيصي من أجل وسائل النقل متعدد الوسائط
أو غريها من مركبات نقل البضائع على الطرق. تتجلى أنواع العربات
: عربة جموفة، عربة على شكل سلة،عربة شوكية، عربة أرضية، عربة

متدحرجة، نصف مقطورة ثنائية الدارج.

عربة السكك احلديدية للنقل متعدد
الوسائط

Eisenbahnwagen für den intermodalen Verkehr

3751 rail waybill

lettre de voiture ferroviaire

سند نقل سككي (بالسكك احلديدية)

Schienenfrachtbrief

3752 rail web

âme de rail

شبكة السكك احلديدية

Schienensteg

3753 rail work

chantiers de voies

أشغال تقام ضمن السكك احلديدية

Gleisbaustelle

3754 railbus

autorails

حافلة سكَكية

Schienenbus

3755 railbus motor coach

autorail - véhicule automobile

عربة احلافلة الِسكَكية

Schienenbus-Motorwagen

3756 railbus trailer

autorail avec side-car

مقطورة احلافلة الِسكَكية

Schienenbusbeiwagen

3757 railcar

autorail

عربة سكَكية

Triebwagen

3758 railcar

autorail

سيطَار (من سيارة وقطار)، عربة
سكة حديدية

Triebwagen
3759 railcar trailer

remorque autorail

غري اجلر عربة ركاب السكك احلديدية يقترن إىل واحد أو أكثر من
قطَارات. عربات لنقل البضائع، حىت عندما انسحبت من عربة القطَار،

ويشار اىل عربات.

مقطورة العربة الِسكَكية

Triebwagenanhänger

3760 rail-consignment 
note

lettre de transport ferroviaire

سند النقل السككي

Schienenfrachtbrief

3761 railroad crossing, 
level crossing

passage à niveau

تساوي ارتفاع أرصفة احملطة مجيعها عند التقاطع

تقَاطُع على مستوى واحد

Bahnübergang
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3762 railroad tie; railway 
tie; crosstie; railway 
sleeper

traverse-Y (en acier)

شكل العتبة y اليت تزيد من صالبة إطار احملطة

عارضة خشبية أو معدنية ثقيلة تتخد
أساسا خلط السكة احلديدية

Y-(Stahl)Schwelle

3763 railway

chemin de fer

سكَّة حديدية

Eisenbahn

3764 railway

chemin de fer

وسيلة نقل تدار باملاكينات وتسري على شريط قضبان حديدي (مسار)
وعادة ما يكون له مسار (جسم املسار) لتقدمي خدمات نقل خاصة،

وحتديدا نقل األفراد و/ أو البضائع (بضاعة)، واألخبار (بريد القطار).
القطار هو وسيلة نقل مجاعي منوذجية: وهو يتكون من عربات مع

قاطرة هلا انت

سكة حديدية

Eisenbahn

3765 railway agent

agent de transport ferroviaire

وكيل السكك احلديدية

Bahnspediteur

3766 railway ballast

ballast de chemin de fer

فرش باحلصى املتواجد بالسكك
احلديدية

Eisenbahnschotter
3767 railway bridge

pont ferroviaire

جسر طريق السكك احلديدية

Eisenbahnbrücke

3768 railway building

bâtiment de la gare

بناء السكك احلديدية

Bahnhofsgebäude

3769 railway clearance 
check

vérification de la position du train de 
dégagement

هي عملية لتحديد أن القطار على جاهزية كاملة للتعامل مع أي
إشارات واستقباهلا من خالل إشارة التوقف.

فحص جاهزية السكك احلديدية

Räumungsprüfung

3770 railway company

entreprise de chemin de fer ou de train(s)

شركة السكك احلديدية

Eisenbahnunternehmung oder Bahn(en)

3771 railway company

compagnie ferroviaire

شركة اخلطوط  احلديدية

Bahngesellschaft

3772 Railway 
construction and 
operating 
regulations 
(Germany)

règlement ferroviaire de la construction et  
l'exploitation des trains de correspondance 
(EBOA/BOA)

أنظمة بناء وتشغيل السكك احلديدية

Eisenbahn- Bau- und Betriebsordnung für 
Anschlussbahnen (EBOA/BOA)

3773 railway couplers

embrayage ferroviaire

أجهزة توجد يف طريف عربات الِسكَّة احلديد إلرسال قوى الشد بني
القطَار والعربية وبني العربات

مقرنات الِسكَّة احلديدية

Eisenbahnkupplung

3774 railway crane

grue ferroviaire

رافعة الِسكَّة احلديدية

Eisenbahnkran

3775 railway 
electrification

électrification du trafic ferroviaire

تزويد السكك احلديدية بالكهرباء

Bahnelektrifizierung

3776 railway 
electrification 
system

courant ferroviaire

يفهم من طاقة احملطة هي الطاقة الكهربائية املستخدمة لتحريك احملطة

نظام كهربة السكك احلديدية

Bahnstrom

3777 railway enterprise-
owned wagon

wagon possédé par une entreprise ferroviare

أي عربة تابعة ملؤسسة السكك احلديدية. ويستثىن من ذلك عربات
مملوكة للقطاع اخلاص.

عربة مؤسسة الِسكَّة احلديدية

eigene Wagon des Eisenbahnunternehmens
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3778 railway executive

administration des chemins de fer

إدارة السكك احلديدية

Eisenbahnverwaltung

3779 railway ferry

ferry pour le transport ferroviaire

سفينة نقل القطَارات

Eisenbahnfähre

3780 railway gantry

portique ferroviaire

قنطرة تشوير سككية، قنطرة سكك حديدية

هيكل مؤقت للسكك احلديدية

Signalbrücke für Bahn

3781 railway jetty

jetée à voie ferrée

فرضة بسكة حديدية

Anlegesteg mit Gleisen

3782 railway junction

jonction ferroviaire

وصلة السكك احلديدية

Eisenbahnknotenpunkt

3783 railway land title 
register

cadastre ferroviaire

سجل األراضي املمسوحة لبناء
السكك احلديدية

Bahngrundbuch
3784 railway level 

crossing

passage à niveau de chemin de fer

معبر يف مستوى السكَّة

Bahnübergang

3785 railway line

ligne de chemin de fer

خط السكك احلديدية

Bahnlinie

3786 railway line

ligne de chemin de fer

خط السكك احلديدية

Bahnstrecke

3787 railway line

ligne de chemin de fer

جسم احملطة أو البنية الفقوقية هلا

خط السكك احلديدية

Bahntrasse

3788 railway mission

Bahnhofsmission (service social sur les gares)

خدمات اجتماعية حتت اشارة
املسافرين يف حمطات القطار

Bahnhofsmission
3789 railway network

réseau de chemin de fer

مجيع خطوط السكك احلديدية يف منطقة معينة. وهذا ال يشمل متتد
من الطريق أو ماء حىت إذا الدارجة يتم نقلها على هذه الطرق، على
سبيل املثال، بواسطة عربة حتمل املقطورات أو العبارات. يتم استبعاد
خطوط تستخدم فقط للسياحة وكذلك السكك احلديدية اليت شيدت

فقط خلدمة مناج

سبكة خطوط السكك احلديدية

Eisenbahnnetz, Zugnetz

3790 railway network 
segment

segment de réseau de chemin de fer

خط سكة حديد يربط اثنني أو أكثر من النقاط املرجعية اجلغرافية.
كل جزء له بداية واية، كونه املعرب املسار، وحدود البلد أو حمطة

للسكك احلديدية.

مقتطع شبكي خلطوط السكك
احلديدية

Eisenbahnnetzsegment

3791 railway operations

trafic ferroviaire

هي إمجايل األنشطة  اخلاصة بالتنسيق واملراقبة و السفر اآلمن يف
وسائل النقل السكك احلديدية من خالل البنية التحتية للسكك

احلديدية.

عمليات السكك احلديدية

Bahnbetrieb

3792 railway overbridge, 
bridge crossing

pont ferroviaire

جسر طريق السكك احلديدية

Eisenbahnüberführung

3793 railway plant; 
railway equipment

installations ferroviaires

كل املباين واألراضي واملرافق املطلوبة يف إطار خطوط السكك
احلديدية

مرافق/ معدات السكك احلديدية

Bahnanlagen
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3794 railway police

police des chemins de fer

شرطة السكك احلديدية

Bahnpolizei

3795 railway property

espace ferroviaire

ملكية السكك احلديدية

Eisenbahngelände

3796 railway repair shop

ateliers ferroviares de maintenance

ورشات تصليح السكك احلديدية

Eisenbahnausbesserungswerk

3797 railway signal

signal ferroviaire

اإلشارات املرئية واملسموعة لتأمني خطوط السكك احلديدية

إشارات طريق السكك احلديدية

Eisenbahnsignal

3798 railway signalling 
(flashing lights)

installation de feu clignotant

إشارات السكك احلديدية

Blinklichtanlage

3799 railway signalling 
regulation 
(Germany)

règlement des signaux ferroviaires (ESO)

هي تعليمات قانونية صادرة من وزارة النقل خبصوص اإلشارات
املستخدمة يف وسائل نقل السكك احلديد اخلاصة.

تنظيم إشارات السكك احلديدية

Eisenbahn- Signalordnung (ESO)

3800 railway station, 
railroad depot

station ferroviaire

حمطة السكك احلديدية

Eisenbahnstation

3801 railway station, 
station, rail station,  
train station

gare

احملطات اليت تبدأ وتنتهي منها القطارات ذات التحويلة الواحدة على
األقل

حمطة القطار

Bahnhof

3802 railway system

réseau de chemin de fer

نظام السكك احلديدية

Eisenbahnnetz

3803 railway track

piste

مسار السكك احلديدية

Zuggleis

3804 railway underbridge

passage ferroviare inférieur

جسر تقاطع متراكب للسكك
احلديدية

Eisenbahnunterführung
3805 railway underpass

passage sous-voie

طريق حتت السكك احلديدية

Bahnunterführung

3806 railway vehicle

véhicule ferroviaire

املعدات املتنقلة تشغيل حصرا على القضبان، واالنتقال إما حتت
سلطتها اخلاصة عربات اجلر أو ينقلها عربة أخرى املدربني،

واملقطورات عربة القطَار، وعربات النقل وعربات. النطاق: مجيع
املركبات السكك احلديدية العائدة للمشروع السكك احلديدية

واستعانت به و، مبا ف

عربة سكَكية

Schienenfahrzeug

3807 railwayman

agent de chemin de fer

عامل بالسكة احلديدية

Eisenbahnbediensteter

3808 rainfall intensity

intensité des précipitations

كَثَافَة اَألمطَار

Niederschlagsintensität

3809 raise pantograph 
signal

signal pantographe levant

إشارة املنساخ الشامل املرتفع

Senkendsignal

3810 raised deck vessel

navire à pont surélevé

سفينة بسطح مرتفع

Schiff mit erhöhtem Deck
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3811 ramjet (1)

statoréacteur

هم اسم للمحركات اليت فيها حيدث ضغط اهلواء يف شكل حقن. هذا
على النقيض من حمركات التوربينات اهلوائية اليت فيها حيدث الضغط

يف األساس من خالل ضاغط أو عدة ضواغط مدفوعة من التوربينات.

حمرك نفاث

Staustrahltriebwerk

3812 ramjet (2)

statoréacteur

[ضمن جمموعة من احملركات حمرك نفاث ميكن التمييز بني حمرك نفاث
وحمركات النفاث] نظرا لسرعة حتلق على ارتفاع عال، ويدخل اهلواء
احمليط حملرك نفاث مع تفوق سرعة الصوت. بنك دلتا آسيا االحتراق
بسرعة دون سرعة الصوت لديها كفاءة أعلى من االحتراق األسرع

من الصوت، من ال

حمرك نفاث

Ramjet

3813 ramp

rampe / teminal intermodal

كلمة عامية للداللة على حمطة النقل متعدد الوسائط. كانت عبارة عن
بنيات دائمة أو مؤقتة حيث يتم حترك املقطورات أو األجهزة داخل أو

خارج الشاحنات املسطحة للسكك احلديدية.

معبر (إىل السفينة أو الطائرة) رصيف
منحدر

ugs: Intermodales Terminal

3814 ramp

rampe

معبر (إىل السفينة أو الطائرة) رصيف
منحدر

intermodales Terminal
3815 ramp meter

installations de contrôle d'affluence (ZRA)

نظم حتسني تدفق حركة املرور على الطرق السريعة وتسهيل حركة
املرور

مقياس االحندار

Zuflussregelungsanlage

3816 ramp-to-door

rampe-à-porte

حركة الشحن من منحدر متعدد الوسائط األقرب إىل العمالء
للمستقبلني من الباب (رصيف).

منحدر إىل باب

Laderampe-zu-Tür Transport

3817 ramp-to-ramp

rampe-à-rampe

حركة الشحن من منحدر متعدد الوسائط األقرب إىل العمالء ألقرب
منحدر متعدد الوسائط إىل بالنسبة إىل املتلقي.

منحدر إىل منحدر

Laderampe-zu-Laderampe Transport

3818 random number 
generator

générateur de nombres aléatoires

مولد أعداد عشوائي

Zufallszahlengenerator

3819 range of speed 
regulating boards

signaux de ralentissements

لوحات اإلشارات لتهدية السرعة على اخلط

إشارات التباطؤ

Langsamfahrsignale

3820 Rapid Transit

Rapid Transit

خدمة عبور السكك احلديدية أو احلافلة حيث تعمل بشكل تام و
منفصل عن  مجيع وسائط النقل على ميني الطريق حصريا.

النقل السريع

Schnellverkehr

3821 rate of compaction

taux de compactage

النسبة بني الكثافة اجلافة يف املوقع وكثافة املرجع

معدل الضغط

Verdichtungsrate

3822 rates for rail travel

tarifs ferroviaires

معدالت السفر بالسكك احلديدية

Bahntarife

3823 reach stacker

empileurs à portée

عبارة عن ناقالت رافعات ثقيلة من جمموعة الرافعات املوازنة، وتصل
قدرة رفع احلمولة إىل 40 طن بينما إمجايل الوزن ال يتجاوز 70 طن.

معبئ االنتشار

Reach-Stacker
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3824 reach stacker

"reach stacker"

مركبة جرار جمهزة مبعدات أمامية من أجل عملية رفع وجتميع ونقل
وحدات النقل متعدد الوسائط.

reach stacker

Greifstapler

3825 reach truck

chariot élévateur à mât déplaçable

هي عربات رافعات مميزة الشكل وال تشغل حيزا كبريا من حيث
الوزن،

عربة رافعة منتشرة

Schubmaststapler

3826 reaction turbine

turbine à réaction

حملركات TL يفضل توربينات رد فعل فيه االسترخاء يف كل من
املوصلية واملكره حيدث جيب أيضا أن تعطى املكره هو انقباض

مستعرضة يف اجتاه تدفق ديك. بشكل عام، مث يتم تصميم التوربينات
حبيث السيطرة واملكره بنسب متساوية من االسترخاء لديها سرعة

مدخل النسبية للطائرة العا

تربني ارتكاسي

Reaktionsturbine

3827 ready to anchor

prêt à mouiller; paré à mouiller

مستعد للرسو

zu Ankern bereit

3828 ready to discharge

prêt à décharger

مستعد للتفريغ

zum Entladen bereit

3829 ready to load

prêt à charger

مستعد للشحن

zum Laden bereit

3830 real time traffic 
control

contrôle du trafic en temps réel

مراقبة الرواج يف منطقة ما تستعمل حاسوبا للتعديل املستمر ألسلوب
املراقبة اعتبارا لتدابري السري وظروفه

ييققي الزمن الْحمراقبة احلركة ف

Echtzeitverkehrskontrolle

3831 rear end light

feu arrière

ضوء خلفي

Schlusslicht

3832 rear end light insert

utilisation Feu arrière

استعمال الضوء اخللفي

Schlusslichteinsatz

3833 receiving station

station de réception

حمطة مستقبلة

Empfangsbahnhof

3834 reception sidings

voies de réception

نظام استقبال قطارات البضائع يف حمطات التحويل

نظام االستقبال

Einfahrgruppe

3835 reciprocal 
sequential locking

dépendance des conséquences avec fermeture

هو عبارة عن تسلسل التبعية مزدوج االجتاه من خالل التحريك
املشترك من قبل عنصر التسلسل ، يتم فيها قفل وإغالق عنصر التبعية.

قفل تتابعي تباديل

Folgeabhängigkeit mit Rückverschluss

3836 reconsignment

réexpédition

أي تغيري إىل جانب تغيري يف الطريق مقام يف شحنة قبل وصول البضائع
إىل وجهتها املعلن عنها. كل تغيري مقام يف شحنة بعد وصول البضائع

إىل وجهتها املعلن عنها . عندما يتم إجناز التغيري يف ظل الظروف
اخلاضعة لقواعد تغيري وجهة الرحلة ورسوم الناقل.

تغيري وجهة الرحلة

Umadressierung, Weitersendung

3837 record of permitted 
speeds

registre des vitesses autorisées

سجل السرعات املسموحة

Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten

3838 recovery capacity of 
a timetable

stabilité des horaires du transport public

قدرة جدول الرحلة على احلد من اآلثار الزمنية واملكانية النامجة من
التأخري لعملية كسر أو تأخري أو تفكك.

استقرار جدول زمين

Fahrplanstabilität
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3839 recovery margin

supplément régulaire

هو اهلامش الزمين الالزم لتعويض فقدان وقت تكبدته وسيلة نقل
بسبب مشاكل تشغيلية أو ألسباب فنية.

هامش االستقرار

Regelzuschlag

3840 recreational boat

bateau de plaisance

سفينة تستخدم لالستجمام والترفيه

سفينة نزهة

Freizeitboot

3841 recrew

reforme, échange des équipages dans le terminal

استحدام طاقم جللب القطار إىل حمطة معينة عندما ال يتوفر الطاقم
األصليعلى الوقت الكايف إلمتام الرحلة. يف هذه احلالة، يتطلب وجود

طاقم ثاين/إضايف.

جتديد (أو تغيري أو تبديل) الطاقم

Personaltausch, Personalaufstockung im 
Terminal

3842 recrystallization 
annealing

recuit de recristallisation

(يف درجة حرارة 900 -1100) درجة مئوية . الوهج الناتج عن
إعادة التبلور خيدم يف تثبيت املواد الصناعية اليت حتتمل إعادة التشكل

مثل الثين والضغط والسحب. عندذ تتشكل تركيبة جديدة.

تلدين إعادة التبلور

Rekristallisationsglühen

3843 rectifier

redresseur

جهاز لتحويل التيار املتناوب لتيار مباشر

مقوم

Gleichrichter

3844 reduction, 
allowance, discount

réduction

ختفيض

Ermäßigung

3845 reefer container, 
refrigerated 
container

conteneur frigorifique

حاوية ثالجة

Kühlcontainer
3846 reefer ship

navire frigorifique

سفينة ثالجة

Kühlschiff

3847 reefer wagon

wagon frigorifique

عربة مربدة

Kühlwagen, Kühlwagon

3848 reference line

ligne de référence

هو اخلط الفاصل لتخصيص حدود املسئوليات بني هيكل العربة وبني
اهليكل التشغيلي للسكك احلديدية.

خط مرجعي

Bezugslinie

3849 reflective cracking

fissuration réflective

ظهور شقوق يف سطح الطريق تنتقل من أسفل، وذلك بسبب وجود
ثغرات (شقوق ومفاصل) يف طبقات سفلى

تصدع انعكَاسي

Reflexionsrisse

3850 refractory cement

ciment réfractaire

إِمسنت مقَاوِم

feuerfester Zement

3851 refrigerated wagon 
reefer

wagon frigorifié Reefer

معزول عربة باستخدام مصدر التربيد. وتشمل هذه املصادر: - اجلليد
الطبيعي، مع أو بدون إضافة ملح - لوحات سهل االنصهار. الثلج

اجلاف، مع أو بدون سيطرة التسامي - الغازات املسال، مع أو بدون
مراقُبة التبخر، وغريها من وحدة "امتصاص" ميكانيكية أو. مثل عربة

قاد

عربة مربدة

Kühlwagen

3852 refrigeration 
equipment

équipement de réfrigération

جهاز التربيد

Kühlanlage

3853 refrigerator ship

navire frigorifique

سفينة ثالجة

Kühlschiff

3854 refueling facility

installation de réservoirs

إنشاء خزانات للتزود بالوقود

Tankanlage
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3855 regenerative brake

frein de récupération

تعمل محركات السحب كمولدات يف نظام املكابح االسترجاعية
الكهربية ومن مث تعود الطاقة املستهلكة للشبكة مرة أخرى.

فرامل استرجاع

Nutzbremse

3856 regravelling

rechargement de route empierrée

عملية يتم فيها نشر طبقة من احلصى على سطح طريق من احلصى،
لتحل حمل احلصى النازح بسبب حركة املرور أو مياه األمطار

إِعادة التحصية

Oberflächeninstandsetzung einer Kiesdecke

3857 regular bus services

autobus de ligne

خدمات احلافالت العادية

Linienbus

3858 regular service; 
scheduled service; 
public transport

soumission à l'entreprise

هو خضوع وسائل النقل العامة من خطوط و مسارات وحمطات
وعربات للجهة القائمة بتشغيل اخلطوط.

خدمة عادية

Betriebliche Bindungen

3859 regular services

trafic de ligne

هو ربط وسائل النقل املنتظم بني نقاط البداية ونقاط النهاية حيث يتم
استقبال الركاب الصاعدين أو النازلني من العربات جبدول رحلة

معني.

خدمات عادية

Linienverkehr

3860 regular train; 
scheduled train

train circulant régulièrement

هي الرحالت املنتظمة واليت تعمل على نقل الركاب يوميا أو خالل
أيام معينة يف األسبوع بدون ترتيب معني أو إخطار.

قطار منتظم

Regelmässiger Zug

3861 regular type

type de production en série

نوع انتظامي

Serienbauform

3862 regulating course

régulation de cours

طبقة من مسك متغري توضع على طبقة حالية أو سطح لتوفري
املواصفات الالزمة لطبقة أخرى من مسك ثابت

طبقة التنظيم

Ausgleichsschicht

3863 rehabilitation

réhabilitation

أعمال استعادة اخلدماتية ومتديد حياة خدمة مرفق قائم

إعادة تأهيل

Rehabilitation

3864 rehabilitation of 
existing pavement

restauration de l'aptitude au service (d'une 
chaussée ancienne)

إعادة تأهيل الرصيف احلايل

Fahrbahnsanierung
3865 reinforced concrete

béton armé

خرسانةٌ مسلَّحةٌ

Stahlbeton

3866 reinforced concrete 
sleeper

traverse en béton armé

باطون مسلح

Stahlbetonschwelle

3867 rejuvenating oil

liant régénérant

رابط المائي قليل األسفلت وغين مبركبات عطرية، مصمم لتجديد
مواد القار يف املوقع

زيت التجديد

Regenerierungsmittel

3868 rejuvenation of the 
surface

rajeunissement de la surface

تطبيق رذاذ خفيف جدا من املستحلب أو القار إىل سطح طريق قائم
لتمديد حياته عن طريق جتديد الرابط القائم

 

تجديد السطح

Verjüngung der Oberfläche
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3869 relation

rapport

وحدة قياس يف ختطيط النقل لوصف عالقة النقل بني نقاط تشابك
النقل عرب قياس تيارات النقل من مجيع األنواع يف االقبال على النقل يف

كل وحدة زمنية. مجيع عالقات النقل ميكن عرضها يف مصفوفة
العالقة.

عالقة

Relation

3870 relative distance 
braking mode

conduite à distance de freinage relative

هو إجراء لتأمني تتابع السري حيث يتم وضع املكابح باستمرار على
حد أدين من املسافة الفاصلة مبا يتناسب مع الفارق يف خط السري بني

كال القطارين.

وضع الكبح على مسافة نسبية

Fahren im relativen Bremswegabstand

3871 relay interlocking

poste d'aiguillage à relais

لوحة التحكم اليت تتأثر فيها كل التبعيات

تشابك خطوط السكك احلديدية

Relaisstellwerk

3872 relay power

échange des locomotives

تغيري قاطرات قطار لتعديل وضع معني، مثل حمركات سيئة أو أنوع /
فئات غري مناسبة لوحدات اخلدمة.

تبادل / تغيري القاطرات

Loktausch

3873 release valve

soupape de purge

صمام التحرير

Ablaßventil

3874 reliability

fiabilité

املوثوقية هي إجراؤ يتم اختاذه الحتمالية أن الوظيفة التشغييلية جيدة
وال حتتوي على أي عطل.

موثوقية

Zuverlässigkeit

3875 relief main route 
(due to failures or 
irregularities)

relief route principale (liées aux fautes ou aux 
irrégularitées)

حارة السري أثناء حركة القطارات يف حالة األخطاء واإلحنرافات

حترير الطريق الرئيسي (بسبب
األخطاء و املخالفات املرتكبة)

Zughilfsstraße

3876 remanufacture

nouvelle production

إعادة تصنيع

Neufertigung

3877 remixing

remixage

عملية تتألف من التدفئة وخدش الرصيف، وإعادة التشكيل إذا لزم
األمر، واخللط مع التصحيح املناسب (إضافة ركام، رابط أو ركام

مكسو مسبقا)

تعديل

neu Mixen

3878 remote control 
center

centre de commande à distance

مركز للتحكم يف العديد من حمطات اإلشارات الفردية من خالل ربط
هذه احملطات يف شبكة واحدة بغرض التحكم األوتوماتيكي ورقابة

السري.

مركز التحكم عن بعد

Fernsteuerzentrum

3879 removable 
pavement

trottoir amovible

رصيف ميكن فتحه وسده بسهولة (يف أقل من يوم واحد) مع معدات
خفيفة ودون ترك أي آثار لإلصالح، للسماح بسهولة الوصول إىل

أنابيب حتت األرض

رصيف قَابِلٌ لِإلزالَة

entfernbarer Belag

3880 renewal

renouvellement

استبدال منشأة وصلت إىل اية عمرها من خالل مرفق جديد من
نفس النوع

تجديد

Erneuerung
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3881 rental car

voiture de location

سيارة خاصة تضعها وكالة خمتصة يف كراء السيارات رهن إشارة
حامل لرخصة السياقة ووفقا لشروط حمددة ومقابل مبلغ مايل متفق

عليه

سيارة كراء

Mietwagen

3882 reorder level

point de commande

هذا اإلخطار حيدد كمية املخزون املتاحة والضرورية لتغطية حاجة
املستهلك.

مستودى إعادة الطلب

Meldebestand

3883 reorder point 
procedure

système de point de commande

ينطلق نظام نقطة إعادة الطلب من منظور املخزون املتوفر يف حالة
وصول املخزون احلايل يف املخزن إىل كمية حمددة مسبقا – نقطة

الطلب.

نظام نقطة إعادة الطلب

Bestellpunktverfahren

3884 repair

réparation

القيام بأعمال لتصحيح العطب والتلف على هيكل أو عنصر، من أجل
إعادته إىل حالته األصلية

إصالح

Reparatur

3885 repair

réparation

إصالح

Reparatur

3886 repair sidings

voies de réparation

إصالح خطوط السكك احلديدية

Ausbesserungsgleise

3887 repair workshop

atelier de réparation

ورشة االصالح

Ausbesserungswerk

3888 repaving

repavage

عملية تتألف من التدفئة وخدش الرصيف، وإعادة التشكيل إذا لزم
األمر، والضغط. مث يتم إضافة طبقة قار رقيقة جديدة

إعادة رصف

Neuasphaltieren

3889 repeat lock; repeat 
locking

blocage de répétition

األجهزة اليت متنع اإلصدار املتكرر حتافظ على تشغيل حمدد

منع التكرار

Wiederholungssperre

3890 repeat mark

signe de répétition

رمز التكرار

Wiederholungszeichen

3891 replacement service

service de bus de détresse

يتم تقدمي رحالت األتوبيسات خارج خطة الرحالت املنتظمة،
وأكثرها شيوعا هي خدمات االستبدال اليت تتم يف حاالت األعطال

املؤقتة يف السكك احلديدية.

خدمة االستبدال

Busnotverkehr

3892 replenishment 
strategies

stratégies de réapprovisionnement

هذه االستراتيجيات هي عبارة عن طريقة لتحريك شراء التويدات يف
املخازن.

إستراتيجيات التجديد

Nachschubstrategien

3893 repo

repositionnement des unités vides

شحنة ناجتة عن خط السكك احلديدية العادة متوضع وحدات فارغة
من موقع إىل موقع آخر حيث يتم استخدامها بشكل أفضل أو ضمن

موقع غري كاف.

إتفاقية إعادة شراء

Repositionierung von leeren Einheiten
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3894 request consent 
(from station in 
advance to dispatch 
train onto 

 singleline) 
message and 
acceptance

offre et acceptation (d'une gare pour garer train 
sur une voie simple)

طلب املوافقة على القيام بالرحلة يتم فيه حتديد وجهتها

طلب املوافقة

Anbieten und Annehmen

3895 request permission 
to depart (from 
train control officer)

demande de conduite d'un train (du contrôleur 
des trains)

طلب اإلذن باملغادرة

Fahranfrage
3896 rerailer

système d'aide à l'enraillement

rerailing نظام يساعد على

Aufgleisgerät

3897 rescheduled flight

vol recalé

رحلة مجددة الربجمة

Flugänderung

3898 rescue boat

canot de secours; canot de sauvetage

زورق إنقاذ

Rettungsboot

3899 rescue train

train de secours

قطَار اإلنقاذ

Hilfszug

3900 reserve car

voiture de renfort

سيارة االحتياط

Verstärkungswagen

3901 reserved lane

voie réservée

مسار حصري لفئات معينة من املركبات خالل ساعات الذروة أو
طوال اليوم

مسار محجوز

reservierte Spur

3902 reserved stock

stock réservé

املخزون احملجوز يعد جزءا أساسيا من حمتوى خمزون املستودع

خمزن حمجوز

reservierter Bestand

3903 reservoir pavement

chaussées réservoir

رصيف يتكون من واحد أو أكثر من املواد الطبيعية أو املصنعة ذات
مسامية عالية وفراغات تسمح بالتخزين املؤقت وتصفية جزئية من مياه

األمطار

رصف اخلَزان

wasserspeicherfähige Befestigung

3904 reshaping

remodelage

عملية دف (إما عن طريق التخطيط أو إضافة مواد) إىل استعادة
احلالة األساسية للرصيف (إما طولية أو، يف كثري من األحيان، عرضية)

أو حتسني احلالة

إعادة تشكيل

Umformung

3905 residual salt

sel résiduel

قيمة متيز كمية امللح على سطح الطريق. وتقاس بعامل كيميائي أو عن
طريق درجة حرارة التجمد

ملح متبقِّي

Restsalz

3906 resilient modulus

module de résilience

معامل املُرونة

elastisches Modul

3907 resilient wheel

roue élastique

عجلَة مرنة

gummigefedertes Rad

3908 resistance to 
abrasion

résistance à l'abrasion

مقَاومةُ التآكُل

Abriebfestigkeit

3909 resistance to 
abrasion

résistance à l'abrasion

مقَاومةُ السحج

Abriebfestigkeit
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3910 resistance to 
attrition

résistance à l'attrition

مقَاومةُ التحاك

Abriebbeständigkeit

3911 resistance to 
attrition

résistance à l'attrition

مقَاومةُ التحاك

Abriebbeständigkeit

3912 resistance to impact

résistance au choc

مقَاومةُ الصدمِ

Schlagfestigkeit

3913 resistance to impact

résistance au choc

مقَاومةُ الصدمِ، مقَاومةُ التصادمِ

Schlagfestigkeit

3914 resistance to wear

résistance à l'usure

مقاومة البلى

Verschleißfestigkeit

3915 rest area

aire de repos

موضع مهيأ على مقربة من القارعة لتوقف املركبات واستراحة
مستعملي هذه املركبات

باحةُ االستراحة

Rastplatz

3916 rest area

aire de repos

موضع مهيأ على مقربة من القارعة لتوقف املركبات واستراحة
مستعملي هذه املركبات

باحةُ االستراحة

Rastplatz

3917 resting area

aire de repos

حمطة االستراحة

Ruhebereich

3918 restraint bearing

système de retenue (pont)

التحمل اهليكلي الذي يسمح بوجود حركة يف االجتاه الرأسي  و لكن
مينع احلركة يف أي عتجاه أفقي.

حامل القَيد

Rückhaltesystem

3919 restricted cargo

fret réglementé

إرساليات وشحنات تستوجب املوافقة املسبقة وفقا ملقتضيات
تشريعات الدولة أو اجلهة الناقلة وذلك خلطورا

حمولة مقَننة

eingeschränkte Fracht

3920 restricted thickness 
pavement

pavement épaisseur restreinte

هيكل الرصيف الذي حيده السمك الكلي من قبل اثنني من املستويات
اإللزامية، على سبيل املثال يف املستوى العلوي مع مياه األمطار
اجلاذبية يف إطار اهليكلة، ومستويات عتبة السكن على السطح.

رصيف محدود السمك

Belage mit beschränkter Schichtdicke

3921 restricted traffic

circulation réglementée

مرور مقَنن

eingeschränkter Verkehr

3922 retarder

retardeur

مقاصر

Retarder

3923 retarding-disc 
conveyor

transporteur à disques ralentisseurs

هو الناقل ذو األقراص، وهو عبارة عن ناقل مستمر للمواد السائبة،
وفيه قدمت مع القرص على شكل سلسلة داخل أنبوب

ناقل ذات أقراص مثبطة

Stauscheibenförderer

3924 retreading 
(pavement)

retraitement [trottoir]

عملية تشمل خدش الرصيف وخلط املنتجات اخلاصة  اخلدش مع
ااميع األخرى أو مع رابط ووضع وضغط اخلليط احملصل عليه.

مالحظة: وعادة ما تكون عملية باردة.

تهذيب (الرصيف)

Runderneuerung (Pflaster/Belag)

3925 return

conduit retour

يرتبط املسار املتوازي خلط السكك احلديد مع املسار املتوازي لطاقة
اجلر يف احملطة الفرعية

خط العودة

Rückleitung
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3926 return ramp

terminal de retour

حمطة السكك احلديدية اليت يتم إحضار وحدة إليها بعد إسقاط
محولتها. يقوم وهذا اإلسقاط بإكمال هذه اخلطوة األصلية. كما يتم
أيضا الشروع يف خطوة جديدة عندما يتم رجوع وحدة إىل محولة

أخرى.

حمطة الرجوع/ العودة

Rückgabeterminal

3927 return spring

aiguillage de mouvement en arrière

يقوم بالرجوع إىل وضع االنطالق والبدء أوتوماتيكيا بعد إعطاء األمر
بذلك (آيل).

نابض إرجاع

Rücklaufweiche

3928 return ticket

billet aller-retour

تذكرة سفر مزدوجة تتكون من قسمني تستعمل االوىل يف الذهاب
ويحتفظُ بالثانية لإلياب

تذكرة ذهاب وإياب

Rückfahrkarte

3929 reusable pavement

pavement réutilisable

رصيف مت تشييده عن طريق   النفايات ذات هيكل أو عملية أخرى
(على سبيل املثال املتجات الصناعية، والنفايات، واخلشب، اخل).

رصيف متكَرر االستخدام

wiederverwendbares Pflaster/Belag

3930 revenue empty

revenu grâce au repositionnement des 
conteneurs vides

إيرادات ناجتة عن إعادة متوضع
احلاويات الفارغة

Gewinne durch Repositionierung leerer 
Container

3931 revenue losses in 
transport 
associations

pertes suite à l'introduction des tickets avec 
correspondance (p.ex. t+ à Paris qui permet 
d'utiliser différents modes de transport pour 
éffectuer un trajet)

عند تأسيس تسعرية مشتركة تكبدت شركات النقل خسائر يف أسعار
التذاكر، حيث أن الركاب الذين لديهم امكانية استخدام أكثر من

شركة نقل بواسطة تذكرة واحدة فقط يدفعون مبلغا أقل بكل تأكيد.

خسائر اإليرادات يف مجعيات النقل

Durchtarifierungsverluste

3932 revenue per 
passenger mile  
(RPM)

revenu par km passager

عائد املسافر يف الكيلومتر

Erlös pro Passagiermeile
3933 revenue sharing

attribution des recettes

يف الوقت ذاته يتم تقسيم أرباح تذاكر وأسعار النقل املتفق عليها من
قبل احتادات التسعرية وروابط النقل على مجيع شركات النقل

املشتركة.

تقاسم العائدات

Einnahmenaufteilung

3934 revenue vessel

navire douanier

سفينة خفر السواحل، خفارة مجركية

Schiff, welches Einnahmen generiert

3935 reversal of direction

tourner

عكس االجتاه

Wenden

3936 reversal point

tournant

نقطة االنعكاس

Wendepunkt

268



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةR

3937 reverse annular 
combustion chamber

combustion annulaire reversible

غرف اإلحتراق املعكوسة و املستديرة هلا نفس مزايا وعيوب غرف
االحتراق الدائرية. وهى تسمح بطراز أقصر من احملركات. املقطع
العرضي يكون أكرب. ويتم أستخدام غرف اإلحتراق معكوسة و

مستديرة بوجه خاص عندما تكون املرحلة األخرية يف الضاغط مرحلة
دائرية. يتم استخدامها ايل

غرفة إحتراق معكوسة و مستديرة

Umkehrringbrennkammer

3938 reverse curve

boucle inversée

منحىن متعاكس

Kehrschleife

3939 reverse route

retour sur même chemin

عكس دقيق للطريق حيث يتم نقل عربة/ سيارة حمملة من وحهتها مبا
يف ذلك مجيع الناقلني واملفارق املعنية.

عكس الطريق

Rückfahrt auf selber Strecke

3940 reverse thrust

inversion de la poussée

دفع عكسي

Umkehrschub

3941 reverser

installation de triage

جهاز الفرز

Wendeanlage

3942 reversible train

train réversible

حيافظ على القاطرات عند تغيري االتجاه خالل السري

قطَار دفع وجذب

Wendezug

3943 reversing lever

levier d'inversion

ذراع عكس احلركة

Umschalthebel

3944 reversing track loop

boucle de retournement

حلقة منعكسة

Wendeschleife

3945 reversing unit

commutateur

وحدة عكس احلركة

Umschalter

3946 RFID antenna

antenne RFID

RFID هوائي

RFID-Antenne

3947 RFID reader

lecteur RFID

قارئ RFID مسئول عن ربط االتصال املتلقي عرب هوائي واحد أو
أكثر

RFID قارئ

RFID-Reader

3948 RFID transponder

transpondeur RFID

مستجيب RFID هو ناقل البيانات الفعلي لنظام الترددات االسلكية
احملددة للهوية

RFID مستجيب

RFID-Transponder

3949 rheostatic brake; 
dynamic brakes

frein dynamique

تعمل أنظمة الفرامل الكهربائية يف مواتري السري

فرامل دينامية

Widerstandsbremse

3950 ride on request

trajet à la demande

هي رحلة إىل منطقة معينة بدون جدول رحالت بناء على طلب
خاص يقوم به الراكب.

ركوب عند الطلب

Fahrt auf Verlangen

3951 ridership

voyageurs

عدد الرحالت اليت يقوم ا املسافرون املختارون لوسائل النقل العامة
خالل فترة معينة.

نظام ركاب املواصالت العامة

Fahrgastzahlen

3952 ridging

bourrelet

نتوء

Wulst

3953 Riggenbach's 
counter-pressure 
brake

frein contre-pression de Riggenbach

فرامل ضغط مضاد

Riggenbach-Gegendruckbremse
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3954 right hand drive

conduite à droite

سياقة على اليمني

Rechtslenker

3955 right hand position 
(of point or scissors)

position de droite (point ou ciseaux)

يتم تعيني وضع التحويل يف املكان الذي ال ميكن فيه حتديد موضع
رئيسي

موقف أمين (نقطة أو مقص)

Rechtslage

3956 right of way shared 
with street traffic

planum de route

خارطة الطريق

Straßenplanum

3957 rightmost position 
(of a turnout/point)

position droite (affluance)

املوقف األساسي املماثل لوضع التحويل

موقف متواجد يف أقصى اليمني

Pluslage

3958 rigid pavement

chaussée rigide

قارعة يتكون جزؤها األعلى من خرسانة أمسنتية

قَارِعةٌ جاسئَةٌ

starrer Straßenbelag

3959 rigid pavement

chaussée rigide

قارعة يتكون جزؤها األعلى من خرسانة أمسنتية

قَارِعةٌ جاسئَةٌ

starrer Straßenbelag

3960 rigid-frame loco

locomotive au cadre rigide

قاطرة ثابتة اإلطار

Lok mit starrem Rahmen

3961 rim of the wheel

pneumatique de roues

أدخلت عن طريق االنكماش باحلرارة يف اإلطار الفوالذي لقرص
العجلَة ومزود حبافة

حافة العجلَة

Radreifen

3962 rime frost

givre

وديعة  حبيبية الشكل بيضاء أو حليبية و ثلجية اليت املشكلة عرب
التجميد السريع لقطرات املاء فائقة الربودة أو غري فائقة الربودة

(الضباب، السجاب) حيث يتم جتميعها مع سطح األرض مع وجود
حرارة حتت أو اٌقرب إىل الصفر.

صقيع حبيبِي

Reifglätte

3963 ring line

ligne circulaire

خط دائري

Ringlinie

3964 ring road

rocade; route de ceinture; périphérique

طريق حضري ذو طابع مماسي يربط ما بني طرق شعاعية واهلدف منه
حتويل السري عن وسط املدينة

يقطريق دائري، طريق طَو

Ringstraße

3965 ring road

rocade; route de ceinture; périphérique

طريق حضري ذو طابع مماسي يربط ما بني طرق شعاعية واهلدف منه
حتويل السري عن وسط املدينة

يقطريق دائري، طريق طَو

Ringstraße

3966 ring-and-ball test

méthode bille-anneau

اختبار احلَلَقَة والكُرة

Ring-und-Kugel-Test

3967 ring-tube 
combustion chamber

chambre de combustion tube-anneau

واهلدف من غرفة احتراق احملرك هو احتراق ثابت للوقود يف استخدام
الوقود األمثل يف مساحة صغرية وموعة واسعة من نسبة الوقود /

اهلواء. اعتمادا على التطبيق ومتطلبات ختتلف تصاميم غرفة االحتراق.
غرفة االحتراق أنبوب الدائري هو مزيج من األنابيب وغرفة االحتراق

احلل

غرفة إحتراق حلقية

Ring-Rohr-Brennkammer
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3968 rippels

relief

هي وجود أشكال غري مستوية متوجية على سطح القضبان، ، املسافة
بني قمم املوجات 3-8 سم، وعمق متويج 0،1-0،4 مم.

متوجات

Riffel

3969 ripping

ripage

صخور متفككة أو تربة مسيكة عن طريق عملية اخلدش مع واحد أو
عدة شوكات مركبة  على اجلزء اخللفي من اجلرافة.

نشر طويل

Aufreißen

3970 ripping

ripage

نشر طويل

Aufreißen

3971 riprap

enrochements

دكَّة حجارة

Steinschüttung

3972 risk assessment

évaluation des risques

تقييم املخاطر

Risikobeurteilung

3973 rivet

rivet

برشام

Niete

3974 road

route; rade

خط االتصال (الطريق املقطوعة) املفتوحة أمام حركة املرور العام يف
املقام األول من أجل استخدام السيارات على الطرق، وذلك عن
طريق تبين قاعدة استقرت أخرى من القضبان أو مدارج. ومشلت

الطرق املعبدة والطرق األخرى اليت لديها قاعدة مستقرة. على سبيل
املثال، الطرق غري

طَرِيق

Straße

3975 road

route; rade

طريق

Straße

3976 road bed

ballast

كتلة

Schienenbett

3977 road bed, 
permanent way

voie ferrée

عناصر البنية الفوقية والتحتية حملطة السكك احلديد

سكة حديدية

Bahnkörper

3978 road bed, track bed

lit de voie ferrée (ballast)

فرش السكك احلديدية (الصابورة)

Gleisbett(ung)

3979 road body 
temperature

température du corps routière

< x < 0) حتت سطحه (x) درجة حرارة الطريق إىل عمق حمدد
-150 سم).

درجة حرارة الطَّرِيق

Straßentemperatur

3980 road conditions

conditions routières

حالَة الطُّرق

Straßenzustand

3981 road drainage

drainage de la route

الغرض من تصريف الطريق هو تصريف املياه من سطح الطريق بسرعة
وامان

صرف الطَّرِيق

Straßenentwässerung

3982 road for 
construction traffic

piste de chantier

طريق حلركة التشييد

Straße für Baustellenverkehr

3983 road foundation

corps de la chaussée

جمموعة القارعة باستثناء فرشة السطح

أساس الطُّرق

Straßenunterbau

3984 road foundation

corps de la chaussée

جمموعة القارعة باستثناء فرشة السطح

أساس الطُّرق

Straßenunterbau
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3985 road haulage agent

affréteur routier

وكيل نقل طُرقي

Makler im Güterkraftverkehr

3986 road heating

chauffage des chaussées

نظام داخل بنية الطرق املنتجة للحرارة من أجل تعزيز ذوبان اجلليد
األسود.

تسخني الطريق

Straßenheizung

3987 road heating

chauffage des chaussées

تسخني الطريق

Straßenheizung

3988 road hump

dos d'âne; ralentisseur

تحدب بالطريق

Straßenbuckel

3989 road maintenance

entretien des routes

مجيع اإلجراءات املتخدة للحفاظ  و استعادة اخلدمة و مستويات
خدمات الطرق.

صيانة الطُّرق

Straßenerhaltung

3990 road map

carte routière

خريطة طُرقية

Straßenkarte

3991 road network

réseau routier

شبكة طُرقيةٌ

Straßennetz

3992 road pitch

goudron routière

زفت الطريق

Straßenpech

3993 road safety

sécurité routière

قيةسالمة طُر

Straßenverkehrssicherheit

3994 road sign

panneau de signalisation

إشارة طريق

Straßenschild

3995 road surface

surface de roulement

سطْح الطريق

Straßenbelag

3996 road surface 
temperature

température de la surface routière

درجة حرارة سطح الطَّرِيق

Fahrbahnoberflächentemperatur

3997 road sweeper

balayeuse

كنس الطريق

Straßenkehrer

3998 road traffic

circulation routière

مصطلح يطلق على النقل الربي باملركبات دون دليل املسار (باستخدام
املركبات غالبا) على طرقات. وطبقا للكثافة العالية للشبكة،

وووحدات النقل الصغرية نسبيا والتكاليف املنخفضة نسبيا لالنتفاع
الفردي فهتاك عوامل جذب النتقال األفراد بالوسائل اخلاصة (لذا

فتسمى بوج

حركَة املُرور

Straßenverkehr

3999 road train

train routier; gros routier (à remorques)

قطار طريقي (شاحنة مبقطورات)

Lastzug, Zug auf der Straße

4000 road transport

transport routier

عمليات نقل لألفراد والبضائع باستخدام مركبات على طرقات أو
مسارات برية، فرع من فروع النقل "نقل البضائع ونقل األفراد عرب
الطرق الربية"، ومهمته تتمثل يف إعداد خدمات نقل متاحة للعامة يف
النقل الربي، مثل شركات احلافالت ومتعهدي النقل، اخل. واملصطلح

يستخدم

النقل على الطرق

Kraftverkehr

4001 road trough

cuvette routière

وجود حوض جبانب الطريق لتصريف املياه

مكنسة الطريق

Straßenmulde
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4002 road users, traffic 
participant

usager de la route

شخص يشارك بشخصه أو مباشرة يف عملية نقل أو أا تؤثر عليه.
وقد تكون له وظائف متعددة، على اعتبار أنه على سبيل املثل مسافر
(اجلسيم املنقول يف عملية نقل األفراد)، أو على اعتبار أنه ظاهرة

جانبية يف عملية ما، على اعتبار أنه مشاة جبانب مسار الرحلة، املسار
الذي ت

مستخدمي الطريق

Verkehrsteilnehmer

4003 road vehicle loading 
ramp

quai d'embarquement pour voitures

رصيف حتميل خاص بالسيارات

Autoverladerampe

4004 road weather 
conditions

conditions météorologiques de route

كل احلقائق والعوامل املستخدمة لتقييم خماطر السياقة يف منطقة معينة،
مع األخذ بعني االعتبار تأثري الظروف اجلوية احمليطة على الطريق.
مالحظة: تشمل الظروف اجلوية على الطرق الرؤية على الطريق و

وضعية الرصيف، و ذلك  بناء على درجة احلرارة والرطوبة واألمطار
والرياح

األحوالُ اجلَوية للطَّرِيق

Straßenwetter

4005 road with limited 
access

route expresse

طريق ال يوجل إال ألماكن مهيأة هلذا الغرض، وميكن منعه على بعض
الفئات من املستعملني واملركبات

طريق مبداخل حمدودة

Straße mit begrenztem Zugang

4006 road with limited 
access

route expresse

طريق ال يوجل إال ألماكن مهيأة هلذا الغرض، وميكن منعه على بعض
الفئات من املستعملني واملركبات

طريق مبداخل حمدودة

Straße mit begrenztem Zugang

4007 road with two, 
three, four separate 
carriageways

route avec deux, trois, quatre chaussées 
séparées

الطريق املنقسم إىل إحتياط أو جزيرة  أو اثنني أو ثالثة ،
واملوفرين بالتايل إألى حارة منفصلة متاما أو إثنني أو ثالثة.

طَريق مبسارٍ فاصل ومسارينِ وثَلَاثَة،
وأَربعة

Straße mit zwei, drei, vier getrennten 
Fahrbahnen

4008 road works

travaux sur voie publique

أشغال طُرقية

Baustellen

4009 road worthy unit

unité de chargement correcte

وحدة صاحلة للسري على الطرق

fehlerfreie Ladeeinheit

4010 road, street, way

route

طريق للنقل ثابت وخمطط (مسار) للمركبات اليت تسري عرب الرب من
كل األنواع (وخباصة املركبات ذات احملرك) وكذلك املشاة. ومما

ينتمي إىل الطريق نذكر الطريق ذاته وامللحقات اجلانبية واملرافق التابعة
له.

الطريق أو الشارع

Straße

4011 road-rail transport

ferroutage

نقل مشترك عرب السكك السككية أو الطريق. يف اللغة اإلجنليزية، ال
يشري مصطلح ″ النقل″ إىل النقل املشترك بصفة عامة ولكن يدل

حتديدا إىل النقل عن طريق السكك احلديدية بالنسبة لنصف
املقطورات الربية/ على الطريق.

نقل املركبات بالقطار

Huckepackverkehr

4012 robot

robot

هو جهاز حتكم حايل صمم خصيصا حبيث ال ميكن إعادة برجمته أو
إجراء عمليات حتكم مناوراتية به.

رجل أيل

Roboter

4013 rock ballast

ballast de pierre concassée

فرش باحلصى

Steinschotter
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4014 rock excavation

excavation dans le roc

تجوِيف الصخور

Gesteinsabbau

4015 rock salt

sel gemme

امللح املستمد من طبقات امللح املعدنية الطبيعية.و يتألف أساسا من
كلوريد الصوديوم مع وجود شوائب مثل كربيتات الكالسيوم

وكلوريد املغنيسيوم.

ملح صخرِي

Steinsalz

4016 rockdust

minéraux cassés

خرِيص ارغُب

Gebrochene Mineralstoffe

4017 roll cage, roll 
container, roll pallet

arceau, bac roulant, pallet roulant

وحدة صغرية، غري قابلة للتكومي  وعادة ما تكون شبيهة الصندوق
ضمن عجالت دف إىل تسهيل التحميل والتفريغ للبضائع.

قفص اللف، حاويات اللف، منصة
اللف

Rollbehälter, Rollpalette

4018 roll car

chariot roulant

عربة الطريق

Rollwagen

4019 rolled asphalt

bitume laminé

خليط من املعادن لرصف اإلسفلت عن طريق تطبيق ساخن يعرف
باسم السفلتة

أسفلت مجدول

Walzasphalt

4020 roller

rouleau; rouleau compacteur

مدماك

Walze

4021 roller

rouleau; rouleau compacteur

مدماك

Walze

4022 roller bearing

roulement à rouleaux

التحمل اهليكلي املشكل عرب  طبقة علوية و سفلية  مفصولة  بواسطة
مدحرجة واحدة أو أكثر.

انِيل أُسطُوحمم

Rollenlager

4023 roller compacted 
concrete

béton compacté au rouleau

يتم متهيد األرض بأسطوانة ا إطارات مطاطية لتوحيد  مستوى عايل
من السماكة

خرسانة مدكُوكَة

Walzbeton

4024 roller conveyor

convoyeur à rouleaux

تتكون الناقالت ذات االسطوانات من عدد من احملاور املوضوع داخل
إطار ومركبة، تدور أغلفة اسطوانية يف خزانات الكرات (كراسي
حتميل حمورية ملساء أو خمزن السنون) حيث تدور علي البضائع

املنقولة علي غالفها اخلارجي.

ناقل األسطوانة

Rollenbahn

4025 roller conveyor 
curve

courbe à rouleaux

يتم جتميع اسطوانات خمروطية أو سلسلة من اسطوانات التنفيذ
االسطواين املعتاد املرتبة جنباً إيل جنب، ويتم تركيب احملاور يف كل

حال بشكل شعاعي، جيب أن تتناسب أغلفة األسطوانات مع
السرعات املختلفة علي نصف القطر الداخلي أو اخلارجي، ويعترب

نطاق غالف االسطوانات أكرب

منحىن ناقل األسطوانة

Rollenbahnkurve

4026 roller conveyor 
scissor lift

tapis roulant  en forme de ciseaux

حتل املسارات املرنة مشاكل النقل للبضائع الصغرية واحلساسة، فمن
املمكن التحريك واللف يف أي مكان مطلوب، ويتم تزويد املسارات

مبحاور عجلة واحدة أو باسطوانات بالستيكية ثالثية األبعاد.

ناقل أسطوانة على شكل مقص

Scherenrollenbahn

4027 roller-bearing axle-
box

roulement à rouleaux

علبة احملامل األسيطينية

Rollenlager
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4028 roller-compacted 
concrete pavement

compacté au rouleau chaussée en béton

رصيف ملموس ذات قوة فائقة  و مضغوط من قبل  مدحرجة واملشيد
بواسطة أو بدون مفاصل عرضية. ميكن لألرصفة أن تتكون من  مادة

سطح إما ملموسة أو قارية.

رصف بِخرسانة مدكُوكَة

gewalzte Betondecke

4029 roller-shutter 
freight wagon

wagon à toit enroulable

عربة ذات سديلة لفَّافة

Rolldachwagen

4030 rolling

cylindrage

أَسطَنة

Walzen

4031 rolling circle

chemin de roulement

دائرة الدروج

Laufkreis

4032 rolling highway

route roulante (RoLa)

ناتج نقل عربات كاملة من خالل القطارات مع استخدام السيارات
ذات األرضيات املنخفضة.

طريق سريع ملتف

Rollende Landstrasse (RoLa)

4033 Rolling Highway

route roulante

طريق سؤيع متداول

Rollende Landstrasse

4034 rolling noise

bruit de roulement

ضجِيج الدروج

Rollgeräusch

4035 rolling noise

bruit de roulement

انجرالد جِيجض

Rollgeräusch

4036 rolling resistance

résistance au roulement

قوة مقاومة احلركة اليت تقاوم حركة املركبة أو تغيري السرعة.

مقاومة الدروج

Fahrzeugwiderstand

4037 rolling road

route roulante

نقل ملركبات تامة على الطرق الوعرة وذلك باستخدام تقنيات
التدحرج خاصة على العربات األرضية وذلك بشكل مداوم . يعترب

نقل الشاحنات عرب النفق مثاال للطريق املدحرجة.

طريق مدحرجة

rollende Landstraße

4038 rolling stock

matériel roulant

كل مركبات الِسكَّة احلديد مبا فيها القاطرات واملقصورات والوحدات
املتعددة.

معدات دارجة

Rollmaterial, Flotte

4039 rolling stock; fleet

matériel roulant

جمموعة عربات السكة احلديدية

Rollmaterial

4040 rolling wheel

roue qui roule

العجلة ذات احملور اخلاص الواصلة لنقطة القاعدة

دوالب

Laufkreis

4041 rolling-road wagon

wagon route-roulante

عنندما يتم اقتران عربة أرضية للسكك احلديدية مع أخرى ، يتم
تشكيل طريق مدحرجة.

عربة على طريق مدحرجة

Niederflurwagen

4042 roll-on/roll-of ship

navire transroulier

سفينة تكون البضاعة مرتبة فيها على عربات ويتم تناوهلا أفقيا

سفينة دحرجة

roll-on-roll-off Schiff

4043 roll-on-roll-off (ro-
ro)

transroulage (ro-ro)

شحن وتفريغ ملركبة داخل الطرق/ عربة أو وسيلة نقل متعدد
الوسائط داخل أو خارج سفينة على عجالت خاصة ا أو عجالت
مرتبطة ت هلذا الغرض. يف حالة وجود طريق مدحرجة، يتم توجه

املركبات على الطرق داخل أو خارج القطار.

شحن و تفريغ أفقيني

Roll-on-roll-off (ro-ro)
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4044 roll-top-container

conteneur découvrable

حاوية متحركة السقف

Abrollcontainer

4045 roof

toit

سقف

Dach

4046 roof

toit

سقْف

Dach

4047 roof screw

vis de toit

مسمار تثبيت السقف

Dachschraube

4048 roof wires

ligne de toit

أسالك السقف

Dachleitung

4049 ro-ro ramp

rampe mobile

جهاز يكشف الطرق املنحذرة

Bewegliche Auffahrrampe

4050 ro-ro ramp

rampe mobile ou passerelle

منحدر مسطح أو مائل قابل عادة للتعديل، والذي ميكن املركبات
على الطرقمن أن تكون مدفوعة داخل أو خارج سفينة أو عربة

السكك احلديدية.

منحدر متحرك أو بوابة

bewegliche Auffahrrampe

4051 Ro-Ro unit

unité roulier (navire)

معدات ذات عجالت من أجل نقل البضائع مثل الشاحنة أو املقطورة
أو نصف املقطورة واليت ميكن أن تكون مدفوعة أو مسحوبة على
سفينة أو قطار. تدرج املقطورات أو السفن ضمن هذا التعريف.

وحدة الرورو

Ro-Ro-Einheit

4052 roster; duty roster 
plan

horaire de service, plan des positions de 
roulement

هو جدول خاص بتعيني العمالة اخلاصة بالتشغيل، إذ أن جدول
اخلدمة هو جدول خاص بلوائح العمالة الفردية والعقود اخلاصة ا

ومدة اخلدمة ومدة الراحة وكذلك توزيعهم إىل أماكن تشغيل أخرى.

جدول اخلدمة

Dienstplan, Dienstreihenfolgeplan

4053 rotary conveyor

convoyeur à bandes à lanceur

ناقل دوار

Schleuderbandförderer

4054 rotary feeder

sas à roue cellulaire

جهاز إلدخال البضائع اليت سيتم نقلها إيل جمري مغلق مضغوط جلهاز
النقل اهلوائي، ويتكون قفل عجلة اخللية من عجلة اخللية اليت تدور

ببطء حول احملور األفقي واملخروط املوضوع فوقه.

ملقم دوار

Zellenradschleuse

4055 rotary rack

rayonnage circulant

الرف الدوار هو الرف الذي يتم وضع وحدات التخزين فيه بصورة
تسمح حبركتها سواء أفقيا أو رأسيا.

رف دوار

Umlaufregal

4056 rotary rack stock

magasin des rayonnages circulants

خمزن الرف الدوار ال حيتوي على أرفف دوارة بل أن وحدات التخزين
يتم حتريكها من خالل احلركة الدائرية إلمجايل وحدات التخزين.

خمزن الرف الدوار

Umlaufregallager

4057 rotary rack stock 
(horizontally 
rotating)

magasin des rayonnages circulants (circulant 
horizontal)

خمزن الرف الدوار األفقي حيتوي على وحدات التخزين يتم حتريكها
من خالل احلركة الدائرية إلمجايل وحدات التخزين أفقيا

خمزن الرف الدوار األفقي

Umlaufregallager (horizontal umlaufend)
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4058 rotary rack stock 
(vertically rotating)

magasin des rayonnages circulants (circulant 
vertical)

خمزن الرف الدوار األفقي حيتوي على وحدات التخزين يتم حتريكها
من خالل احلركة الدائرية إلمجايل وحدات التخزين عموديا.

خمزن الرف الدوار العمودي

Umlaufregallager (vertikal umlaufend)

4059 rotary retarder

frein de voie de visse

يتم كبح فرامل العجلة يف فرامل السكك احلديدية بشكل هيدروليكي
يف الدوران

مثبط الفرامل

Schraubengleisbremse

4060 rotary wing aircraft

giravion

طائرة حوامة كاهلليكوبتري

حواطة (طائرة)

Drehflügler

4061 rotational inertia

inertie de rotation

عامل يف القصور الذايت للكتل الدوارة يف حسابات ديناميكيات القيادة

قصور دوراين

Massenfaktor

4062 rotational speed

vitesse de rotation

سرعة دورانية

Drehzahl

4063 roughness

rugosité

خشونة

Rauheit

4064 round timber cars

wagons du bois rond

عربة األخشاب املستديرة

Rundholzwaggons

4065 round trip

voyage aller retour

رحلة الذهاب واإلياب

Rundfahrt, Hin- und Rückfahrt

4066 roundabout

carrefour giratoire

ملْتقًى دورانِي، مدارة

Kreisel

4067 roundabout

carrefour giratoire

ملْتقًى دورانِي، مدارة

Kreisel

4068 rounded material

matériau arrondie

مواد مدورة

gerundetes Material

4069 roundhouse

rotonde pour locomotives

مبىن دائري الصالح القاطرات

Rundlokschuppen

4070 roundtrip time

durée de la circulation des voitures

هو وقت الرحلة الالزم خلروج القطار من مكان ما وصوال إىل نقطة
اية الرحلة مث العودة مرة أخرى لنقطة البداية.

وقت الذهاب واإلياب

Fahrzeugumlaufzeit

4071 route

itinéraire (II)

التحويالت املغلة والغري جلزء الرصيف يف حالة سفر القطار

طريق

Fahrweg (II)

4072 route cancelling 
signal

signal de désactivation d'itinéraire

إشارة إللغاء الطريق

Fahrstraßenrücknahmemelder

4073 route chart

carte de navigation

خريطة حتدد الطرقات املالحية

خريطة مالحية

Streckenkarte, Arbeitsplan

4074 route clearing point

point de dégagement de la route

نقطة إخالء الطريق

Fahrstraßenzugschlussstelle

4075 route clearing 
point/section; 
detected track

partie de voie libre

نقطة شغور

Freimeldeabschnitt
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4076 route exclusion

exclusion de l'itinéraire

استبعاد خطني سري متقابلني يف نفس الوقت، وبذلك ميكن متييز
املسارات البسيطة  واخلاصة املستثناة.

استبعاد املسار

Fahrstraßenausschluss

4077 route exclusion time

durée d'exclusion de l'itinéraire

هو الزمن الالزم الستبعاد املسار من خالل استبداله مبسار آخر موجود
بالفعل ومهيأ لذلك.

مدة استبعاد املسار

Fahrstraßenausschlusszeit

4078 route holding

mises en attente en route

إشارة وقف املسار يتم إصدارها وقف أثناء توقف السري يف املسار،
وتسمى آلية استبدال مسار مبسار آخر جاهز يف جمال السكك

احلديدية بعملية وقف املسار.

وقف املسار

Fahrstraßenfestlegung 2

4079 route locking 1

fermeture de l'itinéraire 1

إغالق املسار

Fahrstraßenverschluss 1

4080 route locking 2

verouillage de route

يؤثر إغالق الطريق على وجود كل جمموعات التحويل يف التابعة هلذا
الطريق يف املكان الصحيح، ويتم التعامل مع حاالت إغالق الطريق من

خالل اإلشارات.

إقفال الطريق

Fahrstraßenverschluss 2

4081 route locking time

durée de la formation de l'itinéraire

هو الوقت الالزم لتأمني حمطة اإلشارت تقدمي الطلب اخلاص بإيقاف
املسار طبقا لشروط أو أسباب اإلغالق.

مدة إقفال املسار

Fahrstraßenbildungszeit

4082 route monitoring

surveillance de l'itinéraire

املراقبة املستمرة لشروط السالمة واألمان الضرورية إلطالق إشارة
البدء يف أحد طرق السري.

مراقبة املسار

Fahrstraßenüberwachung

4083 route monitoring; 
route proving

surveillance de la route

التأكد من أن طريق رحلة القطار خاليا وأن التحويالت و أجهزة
احلماية اخلاصة برحلة القطار موضوعة يف املكان الصحيح.

مراقبة الطريق

Fahrwegprüfung

4084 route planning

planification des tournées

أنظمة التوجيه واإلرشاد والتخطيط

أنظمة التوجيه واإلرشاد والتخطيط

Tourenplanung

4085 route release time

durée de démontage de l'itinéraire

هي املدة الالزمة لقيام صندوق اإلشارات بسحب طلب احلصول على
طريق سري أخر بعد انتهاء عملية اغالق املسار.

مدة فتح املسار

Fahrstraßenauflösezeit

4086 route release; 
release of 
remainder of 
route/route 
fragment

démontage de l'intinéraire

فتح املسار

Fahrstraßenauflösung
4087 route setting time

durée de la formation de l'itinéraire

مبفهوم أدق هو عبارة عن الوقت املستهلك من طلب احلصول على
املسار حىت إعطاء إشارة السري يف املسار املطلوب.

وقت إعداد املسار

Fahrstraßenbildezeit

4088 route signalling

signalisation de chemin

هي خطوات إعطاء إشارات يتم التعبري من خالهلا على معلومات عن
خطوط السري املذكورة يف اِإلشارة.

إشارات املسار

Fahrwegsignalisierung
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4089 route, line, train 
path

tracé, ligne, sillon

منحنيات هلا ثالث أبعاد بطول حمور طريق النقل، تتكون من عناصر
رسم حدود الطريق (قوائم وأقواس منحنية والقطع املكافئ

واحللزوين)، وهي تصف موقع وارتفاع أو درجة احندار واملقطع
العرضي واالحنناء األفقي، وهي مرادف البناء التحيت لطريق النقل،

وهو قطعة الزمكان ملسا

الطريق، واخلط أو مسار القطار

Trasse

4090 route, path

chemin

مصطلح يطلق على بنية الطريق - جزء جغرايف قليل التقوية، وهو
غالبا جبوار سطح األرض، وخبالف الشوارع فهو غري خمطط ويتم
بناؤه بوسائل بسيطة أو مقوى بوسائل بسيطة. وهو ممر غري خمطط

ويستخدم بشكل عابر وهو ضيق، وأصغر وحدة غري قابلة للتقسيم يف
النقل أو عملية النقل

الطريق

Weg

4091 route-signal

indicateur de direction

اإلشارات اإلضافية اليت تظهر اإلتعاكاسات على اخلط

مؤشر الوجهة

Richtungsanzeiger

4092 routine maintenance

entretien de routine

مجيع العمليات املقررة بشكل دوري دف احلفاظ على مستوى
مرض للخدمات األقرب إىل   احلالة األولية بشكل ممكن و وفقا

لتصنيف الطريق.

صيانة روتينِية

Routinewartung

4093 routing center

centre de routage

مركز التوجيه

Leitvermittlungsstelle

4094 routing order

bon d'acheminement; bon d'enlèvement

سند اإلرسال، سند اإلزاحة

Routing-Order

4095 routing, draft

traçage

نشاط يف قطاع بناء الطرق أو يف ختطيط الطرق، لتثبيت مسار طرقات
النقل (حمددات مسار الطريق) وفقا ملعايري معينة مثل األمان

واالقتصاديات وكفاءة األداء والتحمل (جودة املُرور).

التوجيه

Trassierung

4096 rowboat

canot à rames

قارِب تجديف

Ruderboot

4097 rubber belt conveyor

convoyeur à tapis en caoutchouc

حزام ناقل مطاطي

Gummigurtförderer

4098 rubber bulge

bourrelet en caoutchouc

بروز مطاطي

Gummiwulst

4099 rubber retarder

ralentisseur en caoutchouc

مكابح قضيب سكَّة حديد حتتوي على شعاع مطاط بدال من القضيب
يف منطقة املكابح

مقاصر مطاطي

Gummigleisbremse

4100 rubber tire roller

rouleau compresseur pneumatique

ميكن ان تتحمل خزانات مياه أو أي  نقل ثقيل آخر، ويستخدم
لضغط سدود األرض وما شابه ذلك يف الطبقات الرقيقة حيث يتم

تسويتها 10 مرات.

أُسطُوانة بِإِطَارات مطَّاطية

Pneuwalze

4101 rubber tyred roller

rouleau à pneus

مدماك بِإِطَارات مطاطية

gummibereifte Rolle

4102 rubber wheel 
interchange

interchange des conteneurs ou semi-remorques 
par transitaire (route)

تيادل حاويات أو نصف مقطورات
عن طريق وكيل النقل

Austausch von Container oder Aufliegern durch 
Speditionen (Straße)
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4103 rubber wheeled 
roller

compacteur à pneus

تضغط التربة باإلطارات وحيدث ذلك من خالل السري على األرض.
ويطبق ذلك بالتربة كثيفة احلبوب وذات احلبيبات اخلشنة والتربة

املخلطة.

أُسطُوانة بِعجلَات مطَّاطية

Gummiradwalze

4104 rudder

gouvernail

موجه، دفَّة

Ruder

4105 rudder angle

angle de gouvernail

زاوية املوجه

Ruderwinkel

4106 rudder headstock

mèche de gouvernail

تركب عليه ذراع الدفة

قائم املوجه

Ruderstock

4107 run to spoil

décharge

عملية نقل وختزين املواد غري القابلة لالستعمال من جديد واآلتية من
الورش وذلك يف مكان معد هلذا الغرض

مفْرغَةٌ، مطْرحة

Entsorgung von Bauabfall

4108 run to spoil

décharge

عملية نقل وختزين املواد غري القابلة لالستعمال من جديد واآلتية من
الورش وذلك يف مكان معد هلذا الغرض

مفْرغَةٌ، مطْرحة

Ensorgung von Bauabfall

4109 running board set

marchepied

مرقاة

Trittbrett

4110 running gear

châssis

األجزاء الدوارة

Fahrgestell

4111 running rail

rail de roulement

خطوط السكك احلديدية اليت تدور فوقها عجالت املركبات تدعم
ذاا

قضبان مناوبة للسكك احلديدية

Fahrschiene

4112 running surface

bande de roulement

اجلزء العلوي للسكة احلديدية والذي تدور فيه عجلة اجلر

سطح العجلة

Lauffläche

4113 running time 
benchmark

point de mesure de la durée du trajet

قياس مدة املسار تعرب األوقات املستهلكة لإلقالع والوصول وزمن
الرحلة نفسها، كما ميكن أن يكون هناك أكثر من نقطة لقياس وقت

السفر يف األماكن التشغيلية الكبرية.

قياس مدة املسار

Fahrzeitmesspunkt

4114 running track

piste

وأشار مسار توفري استمرارية خط اية إىل اية صمم للقطارات بني
احملطات أو األماكن يف التعريفة الصورة نقطة مستقلة اعتبارا من

املغادرة أو الوصول لنقل الركاب أو البضائع.

مسار

Strecker, Laufbahn

4115 runoff

ruissellement

جريان سطحي

Abfluss

4116 run-through

passage d'un train

قطار ينبع من سكة حديدية خمتلفة غري منتهية وغري معاد تصنيفها عند
عملية التبادل بل يتم اختراق نقطة ضمن سكة حديدية ثانية قبل ألن

يتم تعطيل القطار.

مرور قطار

Durchlaufen eines Zuges

4117 runway

piste d'envol

هلبوط الطائرات وإقالعها

مدرج

Landebahn
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4118 runway floodflight

projecteur de piste

ضوء اصطناعي موجه بطريقة تؤدي إىل اإلنارة على حنو متناسق

منوار املدرج

Start- und Landebahnbeleuchtung

4119 runway visual range

portée visuelle de piste

مدى الرؤية على املدرج

Pistensichtweite

4120 rupture

cassure

انزالق التربة

Bruch

4121 rust

rouille

صدأ

Rost

4122 rut

ornière; frayée

تشوه طويل دائم حيدثه مرور العجالت

خدادةٌ

(Fahr-) Spur

4123 rut

ornière; frayée

تشوه طويل دائم حيدثه مرور العجالت

خدادةٌ

(Fahr-) Spur

4124 rut-resistant 
pavement

chaussée antiorniérante

رصيف مصمم خصيصا ملقاومة التشوه الدائم ( '' التخدد '')الذي
تسببها التأثريية احلرارية للمواد السطحية و املعرضة لألمحال الثقيلة

املوجهة،  إضافة إىل حركة املرور البطيئة والكبح املتكرر.

رصيف مقَاوِم للتخديد

verformungsresistente Befestigung

4125 rutting test

essai d'orniérage

اختبار احلفر لتقييم مقاومة االسفلت للتشوه الدائم حتت النقل الثقيل

اختبار التخدد

Spurbildungstest
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4126 saddle

selle

تصنيع و سبك عن طريق  سطح منحن و جوانب  لتحديد وتوجيه
أسالك التعطيل و اجلسور املعلقة بكابالت متبثة.

حامل

Sattel

4127 safe path for 
personnel between 
train

piste sécurisée pour le personnel entre les trains

غرفة األمان كطريق ومكان إقامة للموظفني جبوار القائد

مسار آمن للموظفني بني القطارات

Dienstweg

4128 safeguarding

sécuriser

هي وسائل احلماية واإلجراءات الالزمة للحماية من خماطر القيادة
والطرق العارضة أو اليت تعمل على احلد من السري والقيادة.

محاية

Sichern

4129 safety belt

ceinture de sécurité

حزام السالمة

Sicherheitsgurt

4130 safety device

installations de sécurité d'un train

عدة السالمة

Zugsicherungsanlage

4131 safety distance

distance de sécurité

مسافة األمان

Sicherheitsabstand

4132 safety fence

barrière de sécurité

سياج السالمة

Schutzzaun

4133 safety line for fixed 
buildings

frontière de bastides

هو احلد من املسافة املقطوعة األدىن واليت تضمن مدى حتمل املسار
لعدد معني من القطارات املرافقة أثناء السري.

خط السالمة للمباين الثابتة

Grenzlinie fester Anlagen

4134 safety of personnel

sécurité du personnel

سالمةُ العاملني

Sicherheit des Personals

4135 safety sign

marque de sécurité

إشارة السالمة هي احلد الفاصل بني قضيب مستوي وقضيب مائل
عند نقطة متاس إشارتني.

عالمة السالمة

Sicherheitszeichen

4136 safety stop signal

signal d'arrêt de sécurité

إشارة ميقف األمان

Schutzhaltsignal

4137 safety valve

soupape de sécurité

صمام أمان

Sicherheitsventil

4138 sail

voile

راَعش

Segel

4139 sailing

départ

إحبار

Segeln

4140 sales

distribution

من اجلائز وجود إمكانية  لعرض شراء الركاب لتذاكر سارية من
خالل تنظيم منافذ البيع وماكينات البيع اآليل والبيع عرب االنترنت.

مبيعات

Vertrieb

4141 salt barn

abri à sel

ازالة الصقيع

Salzhalle

4142 salt spreader

saleuse

آلة تستعمل لتفريش امللح

ملَّاحةٌ

Salzstreuer

4143 salt spreader

saleuse

آلة تستعمل لتفريش امللح

ملَّاحةٌ

Salzstreuer
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4144 salvage charges

frais de sauvetage

مصاريف تغطي تكاليف إعادة تعومي السفن اجلاحنة ورفع السفن
الغارقة وحنو ذلك من اخلدمات

تكاليف اإلنقاذ

Bergungskosten

4145 sand

sable

رمل

Sand

4146 sand box

bac à sable

علبة الرمال

Sandkasten

4147 sand cement

sable-ciment

مزيج من الرمل مع 4-7٪ من االمسنت، مع أو بدون إضافة مثبط.

إِمسنت رملي

Zementestrich

4148 sand equivalent

équivalent de sable

نقاء الرمل أو التربة املقاسة بواسطة  نسبة اجلسيمات الدقيقة اليت
حيتوي عليها، تقييم عرب مالحظة تسوية املواد املغمورة يف حملول

املرسب.

معادلُ الرمل

Sandäquivalent

4149 sand pipe

decente de sablière

أُنبوب الرمال

Sandfallrohr

4150 sand store

dispositif de sablage

خمزون الرمال

Besandungsanlage

4151 sand track

voie sablée

مسار رملي

Besandungsgleis

4152 sanders, sanding 
gear, sanding 
equipment

équipement de sablage

معدات رملية

Sandstreuanlage

4153 satellite navigation

navigation par satellites

مالحة باألقمار االصطناعية

Satellitennavigation

4154 saturated steam

vapeur humide

بخار مشبع

Naßdampf

4155 Savings Algorithm

procédure Savings

هو لوغاريتم مصمم خصياص حلل مشاكل أنظمة التوجيه، وينطلق
هذا اللوغاريتم يف األساس من فكرة تسليم العميل أوال من باب

املخزن.

لوغاريتم التوفري

Savings Verfahren

4156 scale

échelle

مقياس

Maßstab

4157 scale

taille de construction

حجم املبىن

Baugröße

4158 scanner

scanner

ماسح ضوئي

Scanner

4159 scanning electron 
microscopy

microscope électronique à balayage

جمهرية املسح اإللكتروين

Rasterelektronenmikroskopie

4160 scend

levée

مدى ارتفاع مقدمة السفينة أو القارب بالنسبة ملؤخرته عندما تكون
املؤخرة ساقطة يف غور موجة أو متوج

صعود مقَدم السفينة

Stampfen

4161 schedule

horaire

جدول

Zeitplan

283



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةS

4162 schedule based 
route setting; time 
table based routing

contrôle de train basé sur les horaires du 
transport public

طريقة تشغيلية خاصة بإثناء القطار بالطريقة اليت تستدعي االلتزام نقاط
منع السري احملددة يف جدول الرحلة.

مراقبة حسب اجلدول

fahrplanbasierte Zuglenkung

4163 schedule period

période d'horaire

فترة اجلدول الزمين

Fahrplanperiode

4164 schedule sheet, 
working schedule

calendrier de travail

مستندات خاصة مبعلومات القطارات، وحتتوي على مواعيد الرحالت
والسرعات املقررة وكذلك اخلصائص التشغيلية خلط سري القطار.

مواعيد العمل

Buchfahrplan

4165 schedule stability 
indicator

indicateur de la stabilité de l'itinéraire

تستخدم هذه النسبة لتقييم استقرار اجلدول الزمين جلداول الساعة

مؤشر استقرار املسار

Stabilitätsquotient

4166 scheduled flight

vol régulier

حسب برنامج حمدد املواعيد

رحلة طَيران  منتظمة

Linienflug

4167 scheduled train

train régulier

قطَار يسري يوميا أو يف أيام معينة طبقا جلدول معد مسبقا

قطَار حمدد املوعد

Regelzug

4168 scheduled train 
path in a timetable

sillon de train indiqué dans l'horaire

يتم استخدام البنية التحتية لتخدم خارطة الطريق املقترحة

االشارة إىل  مسار القطار يف الوقت
احملدد

Fahrplantrasse

4169 scheduled travel 
time

durée estimée du trajet

هي املدة املقررة للسفر إمجاال يف جدول الرحلة مع حتديد الفترات
الزمنية اخلاصة باملسافات املقطوعة

املدة املقررة للسفر

planmäßige Fahrzeit

4170 scheduled waiting 
times

temps d'attente estimé

هي عبارة عن أوقات االنتظار املوجود بالفعل يف جدول الرحلة،
وتشمل أوقات االنتظار املقررة أوقات الربط والتقاطر وأوقات

االنتظار يف التقاطعات.

أوقات االنتظار املقررة

planmäßige Wartezeiten

4171 scheduling and run 
cutting

planification opérationnelle

تنفيذ العرض وختطيط املوارد، مقسمة اىل التخطيط االستراتيجي
والتخطيط التشغيلي والتخطيط التكتيكي

جدولة التشغيل

Betriebsplanung

4172 scheduling, 
distribution

distribution

يتم التعديل يف برنامج التوزيع واملواقع احلالية لتحقيق إجراءات التوزيع
على مستوى التحكم يف عملية نقل الركاب.

توزيع

Disposition

4173 school transport

transport scolaire

ميثل الطالب شرحية العمالء والركاب األوىل، حيث يتم توجيه عروض
النقل واألسعار أوال إىل املدارس وحسب مواعيد املدارس. وحتصل

شركات النقل مقابل طرح تذاكر املدارس على مبالغ تسوية
وتعويضات إضافة إىل األرباح الناجتة من البيع.

نقل مدرسي

Schülerverkehr

284



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةS

4174 scramjet

statoréacteur à combustion supersonique

يف النفاث التتم فرملة اهلواء املتدفق عند الكبس بأقل من سرعة
الصوت وأيضا حيدث األحتراق كأحتراق عايل الصوت. جمال عمل
احملركات النفاثة يبلغ أكثر من 5 إىل 10 درجات. اخلصائص التقنية
هي وجود عازل بعد آلة الكبس ، وعدم وجود نفاث محم وإمنا نفاث

عادي.

نفاث

Scramjet

4175 scraper

décapeuse

ارفة هي مركبة مزودة مبكشطة لسحب السيارات

جرافَة

Scraper

4176 scraper conveyor

convoyeurs à bande à raclettes

ناقالت ذات سالسل مع خدوش أو ممرات أو حواف كأدوات
احتجاز زنربكية، ويتم النقل يف حوض أو جمري أو علي البضائع

نفسها يف الربج السفلي و/أو الربج العلوي. وتوجد السالسل داخل
أو أعلي أو إيل جانب البضائع اليت سيتم نقلها، يتم النقل بشكل أفقي

إيل منحدر.

ناقل بالكشط

Kratzerförderer

4177 scraper, skimmer

racleur

املصاف هي حواف املواد اليت متيل بشكل منحرف إيل أحد اجلوانب
أو علي سري النقل واليت حتذف املواد من السري جانباً إيل أسفل.

مكشطة، مقشدة

Abstreicher

4178 screw conveyor 1

convoyeur à vis

ناقل للمواد السائبة بأنبوبة ثابتة أو حوض كدعامة حاملة يدور فيها
عمود مع سري لوليب متعرج أو جماديف أو جواريف مائلة أو شفرات

كدعامة دفع.

ناقل برغي 1

Schneckenförderer

4179 screw conveyor 2

convoyeur à vis

يتم حلم لولب حلزوين من قطاع الصلب من خالل أفرع قصرية مع
عمود احللزونة.

ناقل برغي 2

Bandschnecke

4180 screw coupling

attelage à vis

يتم ترتيب تركيبات املسامري بني العازالت

اقتران املسامري

Schraubenkupplung

4181 scupper hole

dalot

بالوعة سطح تستخدم يف صرف املاء أو مياه البحر إما مباشرة أو من
خالل مواسري صرف

بالُوعة السفينة

Speigatt

4182 sea accident

accident de mer

حادثة حبرية

Seeunfall

4183 sea anchor

ancre flottante

خمطاف ظهر حبر

مرساة عائمة

Treibanker

4184 sea buoy

bouée extérieure; bouée d'atterrissage

أول عوامة تقابل السفينة بعد عودا من عرض البحر يف طريقها إىل
امليناء

عوامة  بِداية البوغاز، عوامة حبرية

Seeboje

4185 sea port

port de mer

ميناء

Seehafen

4186 sea risk

risque de mer

مخاطر البحر

Hochseerisiko

4187 sea waybill (SWB)

lettre de transport maritime

سند شحن حبري

Seefrachtbrief
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4188 sea-borne trade

commerce maritime

جتارة حبرية

Seehandel

4189 seafarer

marin

شخص يشتغل يف البحر

بحار

Seefahrer

4190 seafreight

fret maritime

نقْل حبري، نول حبري

Seefracht

4191 sea-going personnel

personnel navigant

مالَّحون

Bordpersonal

4192 sea-going vessel

navire de mer

سفينة عابرة حميطات، وطبقا للقانون األمريكي هي كل سفينة تعمل
خارج اخلط الومهي الفاصل بني املياه اإلقليمية وأعايل البحار

سفينة حبرية

Seeschiff, Hochseeschiff

4193 seal

sceau

جهاز إلحكام أو قفل أبواب عربة السكك احلديدية أو حاوية أو
مقطورة. ويتم ذلك دف تعزيز أمن وسالمة الشحنة.

ختم

Versiegelung, Verschluss

4194 seal coat

couche de scellement

طبقة من مادة مستحلبة أو خمفضة يتم رشها على مسار الرصيف
لتحسني الالمنفذية. كما ميكن أن تكون مقطعة.

فُرشة اِإلغلَاق

Versiegelungsschicht

4195 seaman

marin

بحار

Seemann

4196 seaplane

hydravion

طائرة بعوامات أو هيكل حبري ميكنها من اإلقالع واهلبوط فوق املاء

طائرة مائية

Wasserflugzeug

4197 seaport freight 
forwarding agency

expédietion de port maritime

وكاالت الشحت البحرية تقوم بالربط بني العمالء واملخازن من
خالل رحالت شحن حبرية.

وكالة الشحن البحرية

Seehafenspedition

4198 search-and-rescue 
area

région de recherches et de sauvetage

منطقة البحث واإلنقاذ

Such- und Rettungsbereich

4199 seat allocation

attribution des sièges

حتديد املقاعد

Sitzverteilung

4200 seat kilometres 
offered(SKO)

sièges kilomètres offerts

مقاعد ممنوحة حسب الكيلومترات

angebotene Sitzplatzkilometer

4201 seating capacity

nombre de places assises

عدد مقاعد اجللوس

Sitzplatzkapazität

4202 seating chart

tableau de bord

لوحة القيادة

ausgewiesenen Plätze

4203 secant piles

pieux sécants

طريقة انشاء جدار خرساين يف ارض ضعيفة بواسطة صف متواصل
من التثبيتات احملشوة باخلرسانة

خوازِيق قَاطعة؛ أَوتاد قَاطعة

gemischte Wand

4204 secondary air

air secondaire

هو جزء من اهلواء الذي يسببه الضاغط والذي خيتلط مع هواء
األحتراق يف خزان الوقود حىت ال تتجاوز درجات حرارة التربني احلد

املسموح.

هواء ثانوي

Sekundärluft

4205 secondary lines

chemin de fer régional

خطوط سككية ثانوية

Regionalbahnen
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4206 secondary 
longitudinal beam

longeron

شعاع صغري يتم تشغيله  بالتوازي مع العوارض الرئيسية لسطح اجلسر
 دف حتمل األمحال احمللية خارج الطائرة ونقلها إىل العارضة العرضية

أو شعاع األرض.

عارِضة طُولية ثَانوِية

Sekundärlängsträger

4207 secondary material

matière secondaire

املنتج املشتق اإلعتيادي للعمليات  الصناعية غري املستعملة  سابقا يف
البناء و اليت ميكن معاجلتها إلنتاج الركام الثانوي. مالحظة: ميكن

تقسيم ااميع الثانوية  إىل جماميع ثانوية مصنعة (مثل الرماد املتطاير،
واخلبث التعديين) وحماميع ثانوية طبيعية(مثل رمال الصلص

مواد ثَانوِية

Sekundärmaterial

4208 secondary sorting 
tracks

groupe tri secondaire

جمموعة ثالثية ثانوية

Nachordnungsgruppe

4209 secondary 
surveillance radar 
(SSR)

surveillance radar secondaire (tda)

مراقبة رادارية ثانوية، رصد راداري
ثانوي

Sekundärradar
4210 secondary track; 

siding

voie de garage

رصيف السكة احلديد الغري خمطط مرور القطارات عليه

احنياز جانبا

Nebengleis

4211 section between 
successive main 
signals

partie d'une voie qui ne peut être parcourue 
qu'avec l'autorisation du chef de ligne

هي عبارة عن تسمية خمتلفة موعة التحويالت، ويتم استخدام هذه
التسمية باألساس يف األماكن التشغيلية.

القسم بني اإلشارات الرئيسية املتعاقبة

Zugfolgeabschnitt

4212 security room

espace de sécurité

هي تقوم بوظيفتها التأمينية من خالل غرفة إضاءة داخلها معدات مثبتة
دف إمجاال إىل محاية الركاب.

غرفة األمن

Sicherheitsraum

4213 security screening

contrôle de sécurité

اعتماد وسائل تقنية للكشف على األسلحة واملتفجرات وكل األجهزة
اخلطرية اليت ميكن استعماهلا للقيام بأعمال حمظورة

مراقبة أمنية

Sicherheitskontrolle

4214 sedimentation

sédimentation

ترسيب

Sedimentation

4215 seepage

couche d'infiltrage

وجود مرشح للتربة جلمع وإعادة توجيه مياه التربة

ارتشاح

Sickerschicht

4216 seepage sections

corde d'infiltrage

هناك العديد من أقسام االرتشاح فمنها الترشيح يف خندق مبطن جزئيا
للمياه املنتشرة يف التربة

أقسام االرتشاح

Sickerstrang

4217 segment

segment

عنصر منحين جاهزيتم وضعه يف   بطانة جتويف حتت األرض.

مقْطَع

Segment

4218 segment

segment

مقْطَع

Segment

4219 segregation

ségrégation

انفصال حبيبِي

Segregation

4220 selective protective 
point (1)

point selective protecteur (1)

حتويالت احلماية الثنائية حلماية عناصر السري

نقطة محاية إنتقائية (1)

Nachlaufende Zwieschutzweiche
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4221 selective protective 
point; selective 
protective switch

aiguillage à protection sélective/ propre

احلاالت اخلاصة لتحويالت احلماية الثنائية حلماية عناصر السري

إحالة تتميز محاية إنتقائية

Eigen/Zwieschutzweiche

4222 self unloading car

wagon à déchargement automatique

عربة ذاتية التفريغ

Selbstentladewagen

4223 self-compacting 
pavement

pavement auto-plaçant

الرصيف الذي يتم فيه توضع كل أو جزء من املواد دون احلاجة إىل
الضغط أو االهتزاز.

رصيف ذَاتي الضغط

selbstverdichtender Belag

4224 self-dealing, own-
name transaction

intervention du négociant

وبغض النظر عما اذا كان وكيل الشحن متعهد نقل أم ال فإنه حيق له
تنفيذ عمليات النقل من خالل مركباته اخلاصة.

تعامل ذايت، معاملة ذاتية

Selbsteintritt

4225 self-draining 
pavement

pavement auto-videur

رصيف منشأ كليا أو جزئيا من املواد املسامية مع جتنب اآلثار الضارة
النامجة عن املياه احملاصرة يف اهليكل.

رصيف ذَاتي الصرف

selbstentwässerndes Pflaster

4226 self-dumping wagon

wagon à culbutage automatique

عربة ذاتية القلب

Kippwagon, Schüttwagon

4227 self-repairing 
pavement

chaussée d'auto-réparation

رصيف منشأ كليا أو جزئيا من املواد اليت ميكن جتديدها حسب
النوعية اهليكلية.ال  تتطلب املعاجلات  تغشية أو تدمري الرصيف القائم.

رصيف ذَاتي اِإلصلَاح

Selbstreparaturpflaster

4228 self-unloader

benne à fond ouvrant

مفرغ ذايت

Selbstentlader

4229 self-unloading 
hopper

wagons de grande capacité à déchargement 
automatique

عربة قمعية ذاتية التفريغ

Sattelwagen
4230 semaphore signal

signalisation sémaphore

إشارة السيمافور

Formsignal

4231 semaphore signal

signalisation sémaphore

تشوِير بالسيمافور

Formsignal

4232 semi automatic 
block

bloc semi-automatique

تصميم كتلة خط السكة احلديد الغري تلقائي ال يتطلب مشاركة يف
التشغيل

كتلة شبه تلقائية

halbautomatischer Streckenblock

4233 semi automatic 
block system

blocage du système sémi-automatique

نوع من كتل املسار غري أوتوماتيكي حيث تعمل اعتمادات الكتلة
على الدوائر الكهربية للمرحل ومرحل الكتلة. تعمل كتلة املرحل غالبا

ككتلة شبه تلقائية

نظام إشارات هادية شبه تلقائي

Relaisblock

4234 semi flat 
marshalling yard

gare plate

تظهر يف حمطة التحويل بعض احنناءات طولية يف األرصفة

حمطة مسطحة

Flachbahnhof

4235 semi-automated 
train operation 
(STO)

conduite d'un train semi-automatique (STO)

تشغيل شبه آيل للقطار

fahrerbedienter Automatikbetrieb
4236 semi-barrier

demi-barrière

شبه حاجز

Halbschranke

288



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةS

4237 semi-fixed route, 
but with optional 
deviation within a 
fixed range

fonctionnement en bande de transport fixe

هو طريقة من طرق التشغيل يتم التمسك فيها جبدول الرحلة باعتبارة
وسيلة للربط الزمين، ويتم حتديد باقي الشروط التشغيلية طبقا ملتغريات

النظام.

طريق شبه ثابت

Richtungsbandbetrieb

4238 semi-regular 
services

trajet similaire au trafic de ligne

هي عبارة عن الرحالت اليت جتمع الركاب أو يتم اإلخطار ا بغرض
أماكن رحالت معينة خاصة الرحالت اليت تتم بناء على طلب

والرحالت اجلماعية.

خدمات شبه منتظمة

Linienverkehrsähnliche Fahrten

4239 semirigid pavement

revêtement semi-rigide

رصيف ذو سطح قاري مع وجود دورة  واحدة أو أكثر  اليت يتم
التعامل معها عن طريق الروابط األمسنتية ذات  إسهام هيكي مهم (أو
دورات يتم التعامل معها عن طريق  الروابط اهليدروكربونية و غري

املعتربة مرنة هيكيليا رغم مسكها و صالبتها ).

رصيف شبه صلب

halbhartes Pflaster

4240 semi-trailer

semi-remorque

جمموعة تتكون من شبه املقطورة وجرارها

نصف مقطورة/ مقطورة مفصلية

Sattelauflieger

4241 semi-trailer

semi-remorque

جمموعة تتكون من شبه املقطورة وجرارها

عربة مفصلية

Sattelauflieger

4242 sending station

gare d'envoie

حمطة االرسال

Versendebahnhof

4243 separate system

système séparé

نظام الصرف الصحي املتكون عادة من خطني لألنانيب. يقوم أنبوب
حبمل مياه الصرف الصحي و األخر حبمل املياه السطحية.

نظام مستقلّ

separates System

4244 separation

séparation, architecturale

احلارات املنفصلة اليت تفصل وسائل النقل العام عن غريها

فصل معماري

Trennung, bauliche

4245 separation if road 
bed and railway bed

séparation constructive de route et rail

يتم عمل الفصل االستداليل بني الطرق والسكك احلديدية يف حالة ما
إذا كان مسار السكة احلديد يقوم بالنقل على جزء و حتويلة خاصة

بنفس املسار.

فصل استداليل بني الطرق والسكك
احلديدية

Konstruktive Trennung Bahn – Strasse

4246 separation layer

couche de séparation

طبقة من املواد املصممة ملنع صعود املياه أو الدقائق من الطبقة السفلى.

طبقة الفَصل

Trennschicht

4247 separation, temporal

séparation, temporelle

طريق السري الذي يتم النقل والفصل من خالل سري أحد قطارات
وسائل النقل العام من خالل نفس حمطو اإلشارات.

فصل زمين

Trennung, zeitliche

4248 separator, cutter

séparateur

فاصل، قاطع

Abscheider

4249 seperated lanes for 
public transport

séparation, spatiale

فصل مكاين

Trennung, räumliche

4250 sequence control

commande de déroulement

مراقبة التردد

Ablaufsteuerung
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4251 sequencing, 
sequence planning

ordonnancement des commandes

ويعترب ختطيط التسلسل هو أساس إمتام عمليات التصنيع واالنتاج، من
خالل حتديد تسليل التصنيع واالنتاج والتسليم.

تسلسل، ختطيط التسلسل

Reihenfolgeplanung

4252 series of tests

séquence d'essai

سلسلة اختبارات

Prüfreihe

4253 series production

production en série

يتم العمل مببدأ االنتاج املتسلسل يف حالة تصنيع منتج بكميات حمدودة
فقط.

إنتاج متسلسل

Serienfertigung

4254 service and 
diagnostic system

système de maintenance et de diagnostic

نظام خدمة وتشخيص

Service- und Diagnosesystem

4255 service area

aire de service

موضع مهيأ على مقربة من القارعة لتوقف املركبات واستراحة
املستعملني

ةمدمنطقة الْخ

Raststätte

4256 service area

aire de service

موضع مهيأ على مقربة من القارعة لتوقف املركبات واستراحة
املستعملني

ةمدمنطقة الْخ

Raststätte

4257 service component

composant de l'offre

هو ذلك العنصر أو املكون الذي يتم فيه تنفيذ خمتلف مطالبات العمالء
يف ختطيط العروض. من ضمن عناصر العروض أيضا: التوفر املكاين

والزمين، سرعة النقل، واملوثوقية.

مكون خدمة

Angebotselement

4258 service concept

conception de l'offre

مفهوم اخلدمة هو ذلك املفهوم الذي يعرف العرض املنشود يف
خدمات وسائل النقل العامة ملسافة معينة ولنظام نقل معني.

مفهوم خدمة

Angebotskonzept

4259 service description

description de l'offre

هو عبارة عن تلك املعلومات اليت تتاح للعمالء سواء بصورة مباشرة
يف احملطات والعربات أو يف نقاط البيع ومواقع إضافية.

وصف خدمة

Angebotsbeschrieb

4260 service discipline

discipline d'expédition

انضباط خلدمة

Abfertigungsdisziplin

4261 service interruption

interruption du fonctionnement

انقطاع خدمة

Betriebsunterbruch

4262 service planning 
diagram

graphicage

هو عبارة عن خمطط بياين لعملية التشغيل املخطط هلا ألحد املسارات
يف شكل صورة عبارة عن (وقت – طريق – خط).

خمطط خدمة

Bildfahrplan

4263 service planning 
diagram (special 
form)

graphique de circulation horizontale  (l'axe de la 
longueur est horizontale l'axe du temps est 
verticale)

خمطط خدمة خاص

liegender Fahrplan
4264 service process

prossesus de service

عملية خدمة

Bedienprozeß

4265 service rate

taux de service

معدل خدمة

Bedienrate
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4266 service road

chaussée latérale; contre-allée

قارعة على طول طريق حمدود املواجل دورها صرف الرواج حنو مواجله

طريق خدمي، طريق جانيب

Zufahrtsstraße

4267 service road

chaussée latérale; contre-allée

قارعة على طول طريق حمدود املواجل دورها صرف الرواج حنو مواجله

طريق خدمي، طريق جانيب

Zufahrtsstraße

4268 service time

durée de service

وقت خدمة

Bediendauer

4269 service train

train de service

وحدة من وحدات القطارات لألغراض التشغيلية الداخلية لنقل كل ما
يسري على عجل " سيارات، مقطورات، ماكينات".

قطار خدمة

Dienstzug

4270 service train move 
into a closed line

circulation de trains qui circulent sur des voies 
bloquées

رحلة قطار واليت يتم ترحيلها إىل خط مغلق ألغراض تشغيلية وبسبب
خلو املسار، ويتم تطبيق أحكام خاصة للعمل على أجهزة اإلشارات

واإلخطارات فيما يتعلق بالرحالت املغلقة.

حتريك قطار إىل خط مغلق

Sperrfahrt

4271 service unit

unité de commande

وحدة خدمة

Bedieneinheit

4272 serviceability

fonctionnement

قَابِلية التخدمي

Wartungsfreundlichkeit

4273 services of a freight 
forwarding agency

prestations d'une expédition

من ضمن خدمات وكالة الشحن ضمان عملية النقل والتسليم نفسها
للوصول إىل املكان اهلدف اخلاص بتسليم العميل.

خدمات وكالة الشحن

Leistungen einer Spedition

4274 set of points, route

itinéraire

هو تعبري عن خط السري املؤمن من خالل إشارات األمان الصادرة عرب
جمموعة حتويل مغلقة.

مسار

Fahrstraße

4275 set of sorting sidings

groupe d'organisation directionnel

تستقبل جمموعة األرصفة اخلاصة مبحطة التحويل عربات البضائع
مبختلف اجتاهاا

جمموعة املنظمة التوجيهية

Richtungsgruppe

4276 setting-back track

épingle / zigzag ferroviaire

دبوس / منعرج السكك احلديدية

Spitzkehre

4277 setup condition

état de préparation

هو عبارة عن التقنية املستخدمة يف عمل وتشغيل آلة ما أو مركز
تصنيع معني لعملية تشغيل حمددة مسبقا.

وضعية التجهيز

Rüstzustand

4278 setup time, rigging 
time

temps de préparation

مدة التجهيز هي املهلة الزمنية الالزمة للوصول إىل وضع جتهيز معني
للماكينة / اآللة.

مدة التجهيز

Rüstzeit

4279 sewer

égout

مجرى تصرِيف

Abwasserkanal

4280 sewerage

assainissement

وجود شبكة من خطوط األنابيب واملكونات اإلضافية لتصريف مياه
الصرف الصحي و/ أو مياه األمطار من شبكات الصرف الصحي إىل

حمطات املعاجلة

تصرِيف املَجارِي

Kanalisation
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4281 shaft

arbre

من مصطلح املهواة يتم فهم املهواة اليت حتمل طارة الضاغط وطارة
التربني.

مهواة

Welle

4282 shaft, axle

arbre essieu

محور

Welle Achse

4283 shaking conveyor

convoyeur vibrant

ناقل متذبذب مبجري تباديل يتم فيها توجيه البضائع اليت سوف يتم
نقلها بشكل أمن جزئياً ومرتلق جزئياًمن خالل قفل احتكاكي

وكذلك دفعها إيل األمام يف إجتاه النقل.

ناقل هزاز

Schüttelrutsche

4284 shale

schiste

طني صفحي

Schiefer

4285 shallow-draught 
ship

navire à faible tirant d'eau

سفينة بغاطس خمفض

سفينة بغاطس ضحل

Schiff mit geringem Tiefgang

4286 shaped holes

shaped holes

ريش توربينات الضغط العايل جيب تربيدها لكي تستطيع حتمل
درجات احلرارة العالية يف التوربينات اهلواء البارد املطلوب يتم تفريعه

من الضاغط  وذا الخيدم االحتراق وتوليد الدفع. لذلك جيب
استغالل اهلواء البارد بشكل فعال بقدر اإلمكان. الطرازات املطورة

من احملركات

ثقوب جمسدة

"Shaped Holes"

4287 Shaped Tube 
Electrochemical 
Machining

procédé d'usinage électrolytique à tube profilé 
pour forer

وع من الثقب الكهروكيميائي هو ما يسمى باللقب الكهروكيميائي
اسد. هنا يؤثر القطب السالب الزجاجي من خالل الضغط على

املادة. أنابيب زجاجية عديدة ميكن وضعها جبانب بعض. ذا ميكن أن
ينتج صف مامل من األنابيب (حىت 30 أنبوبة). يتم استخدام هذه

الطريقة ألنتاج أنايب

تشغيل كهروكيماوي جمسد

Stem-Bohren

4288 shared incentive

poussée partagée (des boni entre des 
entreprises de transport)

حيدث حافز مشترك عند انضمام اثنني من خطوط السكك احلديدية
معا من أجل التشارك يف تكلفة حافز احلارة املرورية.

حافز مشترك

Teilung von Boni unter Transportunternehmen

4289 shared ride; bus ride

trajet collectif

حتديد رحلة داخل منطقة معينة وأوقات سفر معلنة على العامة بداء
من حمطة معينة وحىت مكان ما لنقل الركاب.

مسار مشترك

Sammelfahrt

4290 shear strength

résistance au cisaillement

مقاومة القَص

Scherfestigkeit

4291 sheepsfoot roller

compacteur à pieds de mouton

التربة احلبيبية املتماسكة ميكن إضافة مواد أخرى هلا لتحسينها

مدماك مطَلَّف

Schaffußwalze

4292 sheet metal

tôle

صفائح معدنية

Blech

4293 sheet pile wall

rideau de palplanches

جدار أو صندوق مشكل عن طريق قطاعات الطلب ذات حملة
متشابكة املتواجدة يف األرض.

توسيب االحتفَار

Spundwand
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4294 shelf units 
parameter

paramètre du mur d'étagères

مقياس وحدات الرف هي حتديد أبعاد وحجم األرفف وحيدد العالقة
بني سرعات األجهزة املستخدمة وبني أبعاد الرف.

معبيار وحدات الرف

Regalwandparameter

4295 shelf, rack

étagère

رف

Regal

4296 shelving rack

étagères combinées

هي عبارة عن أرفف أرضية بسيطة مصممة خصصيا لتعمل وظيفة
التخزين، وهي صاحلة لتخزين السلع مبختلف أنواعها.

رفوف مشتركة

Fachbodenregal

4297 shelving rack 
storage

rayonnage des étagères combinées

يف حالة األرفف املشتركة يتم وضع وحدات التخزين على أرفف
أرضية مما يسمح بتخزين وحدات خمتلفة يف األبعاد.

ختزين الرفرف املشتركة

Fachbodenregallager

4298 shifting

ripage

تقنية البناء املتكونة من  تشريد املكونات اهليكلية عن طريق التحريك
دون الرفع. مالحظة: يستخدم هذا األسلوب من بني أساليب أخرى

يف إطالق اجلسور.

تبديل

Verschiebung

4299 shifting of cargo

désarrimage de la cargaison

سقوط البضائع املرتبة وخاصة املنقولة منها فرطا

زحزحة الشحنة

Verrutschen der Ladung

4300 ship

navire

مصطلح عام يطلق على مركبات املاء الضخمة، واليت تطفو بسبب قوة
دفع املياة بوزن كمية املاء املزاحة، وتستخدم عادة يف نقل البضائع
واألفراد واألخبار عرب املمرات املائية. تتعدد أنواع السفن حبسب

غرض االستخدام: سفينة ركاب، عبارة، سفينة شحن (ناقلة سوائل
وناقلة بضائع

سفينة

Schiff

4301 shipbroker

courtier maritime

سمسار حبري، وكيل حبري

Schiffsmakler

4302 shipbuilding 
industry

construction navale

بِناُء السفن

Schiffbauindustrie

4303 shipments "ex-
vessel"

marchandises débarquées

تفريغ السلع املشحونة بالسفن

سلَع مفرغة

Sendungen "ex-ship"

4304 shipowner

propriétaire de navire

يطلق املصطلح على مالك سفينة أو سفن أو على شخص له أسهم
كثرية يف سفينة

مالك سفينة

Reeder

4305 shipped bill of lading

connaissement à bord; connaissement embarqué

سند الشحن احملمول

Bord-Konnossement

4306 shipper/consignor/s
ender

chargeur/expéditeur

فرد أو شركة يضعون السلع يف رعاية وكالء شحن أخرين/ أو
متعهدو النقل وذلك لكي يتم تسليمها إىل املبعوث إليه.

شاحن/ مرسل

Verlader/Absender

4307 shipper's 
certification

attestation de l'expéditeur

شهادة املرسل

Absendererklärung
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4308 shipper's Letter of 
Instruction (SLI)

déclaration d'expédition

تصريح بإرسال

Versandauftrag

4309 shipping

navigation

مالحة، نقْل حبري

Versand

4310 shipping

navigation

أ) عبور املسارات املائية (الوسط املالحي) باستخدام مركبات املياة.
ب) ينقسم النقل البحري إىل نقل حبري مدين ونقل حبري عسكري،
والفرع الرئيسي يف النقل البحري املدين هو النقل البحري التجاري،
ويتكون من النقل بالسفن والسفن التجارية (متاحة للتجارة والعامة)

الشحن

Schifffahrt

4311 shipping agent

agent maritime

مسسار شحن البضائع واملصطلح هنا مرادف ملصطلح السمسار
البحري

وكيل حبري، سمسار حبري

Schiffsagent, Schiffmakler

4312 shipping company

compagnie maritime

شركة مالحية

Versandunternehmen

4313 shipping legislation

législation maritime

تشريعات حبرية

Versandvorschriften

4314 shipping note

permis d'embarquement

مذكرة تصدرها شركة شحن وتبعث ا إىل شاحن بعد الوصول إىل
اتفاق بينهما فيما يتعلق بأجرة الشحن وموعده

إخطار بشحن

Lieferschein

4315 shipping order

bon d'embarquement

أمر شحن

Versandauftrag

4316 shipping permit

permis d'embarquement

رخصة شحن

Versanderlaubnis

4317 shipping time

durée du transport

مدة الشحن/ النقل

Transportzeit

4318 shipping trade

commerce maritime

جتارة حبرية

Versandhandel

4319 shipping traffic

trafic maritime

1) مصطلح يطلق على انتقال السفن على املاء (احمليطات ومياة
الشواطئ واملياة اإلقليمية) وعرب املسارات املائية، ونقل البضائع واألفراد

واألخبار باستخدام وسائل نقل خاصة مناسبة للمالحة البحرية؛ 2)
فرع نظامي من فروع النقل يف اقتصاديات النقل، حيث تقدم شركات

الن

حركَة املالحة

Schiffsverkehr

4320 ship's demurrage

indemnité pour surestaries

مبلغ مايل يؤدى عن األيام اإلضافية الناجتة عن التأخري

غَرامةُ تأخري السفينة

Liegegebühr eines Schiffes

4321 shipwreck

naufrage

كليا أو جزئيا

غَرق سفينة

Schiffbruch

4322 shipyard

chantier naval

مسفَنة (حوض بناء السفن)

Werft

4323 shock absorber

amortisseur

مضاد لالهتزازات

ممتص االهتزازات

Stoßdämpfer
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4324 shock wave

choc de compression

هي تقليل شديد لسرعة تيار أسرع من الصوت ، حيث تزيد كثافة
الضغط ودرجة احلرارة بشكل هائل. يتم حتويل الطاقة احلركية إىل
طاقة قدرة مع حدوث خسائر داخلية ، هذا يعين حتويل الطاقة اآللية
إىل طاقة داخلية.  دفعات الضاغط تنشأ عند تقليل عرضي مفاجئ

للتيار أو التناقضات

موجة صدمية

Verdichtungsstoß

4325 shoe brake

frein à sabot

مكبح خمدي

Klotzbremse

4326 shop floor control

pilotage de l'atelier

الغرض هو التحكم يف التشغيل وحتقيق حتضري التشغيل احملددة مسبقا
يف ختطيط التشغيل.

إدارة املعمل

Werkstattsteuerung

4327 shore rights

droits d'épave

نطاق احلقوق املخولة مبقتضى القانون لدولة الشاطىء، مثل حقها يف
حطام السفن

حقوق الشاطىء

Küstenrecht

4328 shore risk

risque de séjour à terre

مخاطر الشاطئ

Küstenrisiko

4329 short form bill of 
lading

connaissement abrégé

سند شحن خمتصر

Kurzform des Frachtbriefs

4330 short haul

courte distance

مسافة نقل قصرية

Kurzstrecken

4331 short range aircraft

court-courrier (avion)

طائرة للمسافات القصرية

Kurzstreckenflugzeuge

4332 short range control 
area

partie controlé à courte portée

مشغل لوحة التحكم الذي يبدأ التشغيل بشكل مؤقت

منطقة مسيطرة على املدى القصري

Nahstellbereich

4333 short sea shipping

transport maritime a courte distance

نقل البضائع عن طريق البحر بني املوانئ اليت تقع يف أوروبا، وكذلك
بني املوانئ يف أوروبا واملوانئ اليت تقع يف بلدان غري أوروبية تتميز

بوجود خط ساحلي للبحور ااورة حلدوج أوروبا.

شحن حبري قصري

Kurzstreckenseeverkehr

4334 short take-off and 
landing (STOL)

avion à décollage et atterrissage courts (ADAC)

طائرة بإقالع وهبوط قصريي املدى

Start- und Landebahn auf kurzer Bahn

4335 shortage costs

coût des ruptures de stocks

تنشأ تكاليف عمليات القصور يف حالة عدم توفر اخلامات الضرورية
وقت احلاجة هلا.

تكاليف القصور

Fehlmengenkosten

4336 shortage of crew

manque d'équipage

نقْص أفراد الطاقم

Crewmangel

4337 shortage of 
provisions

manque de vivres

نقْص املؤن

Mangel an Vorschriften

4338 shortest-processing-
time principle

temps de traitement très courte

يف مبدأ املعاجلة قصرية األجل حتصل الطلبيات ذات مدة االنتظار
األطول على األولوية يف التشغيل والشحن والتسليم.

مبدأ املعاجلة قضرية املدى

KOZ-Regel

4339 short-haul flight

vol court-courrier

رحلة املسافات القصرية

Kurzstreckenflüge
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4340 shot peening

grenaillage

كرات الصلب (يف أجزاء احملركات من 0ز3 حىت 0.8 ملم) عرب
هواء مضغوط وتوجيهه عرب النفاثات إىل اجلزء. لتحقيق درجة تغطية
مرئية يتم توجيه النفاثات بشكل مستمر أو وقيت أو للوصول لنقطة
معينة. اخلصائص اجلوهرية هي زيادة الثبات ويادة ثبات االستغراق

وحتسني املقاومة للت

سفع بكريات الفوالذ

Verfestigungsstrahlen

4341 shotblasting

grenaillage

عالج مضاد اإلنزالق الذي يتضمن إسقاط كرات صغرية صلبة  قسرا
على سطح الرصيف. ويستنشق الكرات ألا ترتد وتعميمها. ينتج

تأثري الكرات على تنظيف السطح واستعادة النسيج الكلي و الدقيق.

سفْع باخلَردق

Strahlen

4342 shotcrete

béton projeté

ملموسة خاصة مصممة لعملية إسقاط  ذات سرعة فائقة على سطح
املراد تغطيته.

ضخاخةُ اخلَرسانة

Spritzbeton

4343 shoulder

accotement

جمال مهيأ بني القارعة واحلفري

دكَت

Standstreifen

4344 shoulder

accotement

التثبيت مباشرة جبوار الطريق أو جبانب نقطة تقاطع الطريق

كَتد

Bankett

4345 shoulder

accotement

جمال مهيأ بني القارعة واحلفري

دكَت

Standstreifen

4346 shovel loader

chargeuse pelleteuse

يستخدم حممل ارفة لتحميل التربة او الصخور

محملُ املجرفَة

Schaufellader

4347 shrinkage crack

fissure de retrait

شرخ بسبب (التغريات احلرارية  و النامجة إمسنتيا)  ضمن حمتوى
الرطوبة يف طبقات الرصف أو مواد السد.

شق انكماش

Schwindriss

4348 shrinking

rétrécir

التقليص هو طريقة من ضمن طرق تأمني الشحم حيث يؤمن وحدات
التخزين من السقوط على األرض أو السقوط فوق بعضها البعض.

تقلص

Schrumpfen

4349 shrouds

haubans

هي تغطي قناة الغاز إىل اخلارج يف جمال الشفرات املستديرة. يتم
تثبيت الستائر يف مكاا ، بينما يتم تعليق العلقات يف أغلفة للحماية.

هذه الستائر جيدها املرء يف التوربينات ذات الضغط العايل.

ستائر

Shrouds

4350 shunt route (class 
of route)

route de manœuvre

هو طريق الرحلة الذي عادة ما يكون مؤمنا بإشارات أرضية، حيث
تتواجد طرق التحويل عادة داخل احملطات.

طريق حتويل

Rangierfahrstrasse

4351 shunt route (class 
of route)

voie de manœuvre

يتم تأمني حارة السري يف طريق السري يف حالة التحويالت

مسار مناورة التحويل

Rangierstraße

4352 shunter/ shunting 
assistant

accompagnateur de manœvre

مساعد حتويل

Rangierbegleiter

4353 shunting (turn 
around)

sortie

عملية التحويل اليت من خالهلا يتم حتويل أحد القطارات املوجودة
بالفعل على حمطة القطار من خالل وصالت حتويالت حىت يكون خط

سريه على قضيب آخر.

حتويلة

Ausziehen
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4354 shunting 1

mouvement de manœuvre

هي الرحالت اخلاضعة للظروف البسيطة داخل حمطات القطار و
أماكن التقاطر لتركيب وتفكيك القطارات وكذلك الستبدال عربات

القطار.

حتويل 1

Rangierfahrten

4355 shunting 2

mouvement de manœuvre

كل حركات القطارات داخل احملطة و يف ورش التشغيل واملستودعات
وقضبان التحويالت وحركات القطارات على املسارات اليت ال ميكن

توصيفها باعتبارها رحالت قطار.

حتويل 2

Rangierbewegung

4356 shunting limit signal

signes du limite de manoeuve

حتدد العالمات احلدود لألرصفة املتقاطعة

عالمات احلد األقصى ملناورة التحويل

Grenzzeichen

4357 shunting 
locomotive; switcher

locotracteur

قاطرة املناورة

Rangierlokomotive

4358 shunting operations

manœuvre de triage

عمليات الفرز

Rangierbetrieb

4359 shunting prohibited

restriction de manœuvre

هو اإلجراء املتبع حلماية القضبان من خالل اختبار خط السري بطريقة
مباشرة من املخاطر اليت قد دد العامل املختص قبل االنطالق

بالقطار.

منع التحويل

Rangierverbot

4360 shunting radio

radiocommunication pour manœuvre

وسيلة ربط يف حمطات القطار الكبرية بني مرسلي اإلشارات
والتحويالت و/أو سائقي القطارات.

راديو حتويل

Rangierfunk

4361 shunting signal

signal de déplacement

إشارة الرتوح

Verschubsignal

4362 shunting yard

gare de manoeuvre

حمطة سككية يتم فيها جتميع أو فك القاطرات لتكوين القطار

حمطة التشغيل/ املناورة

Rangierbahnhof

4363 shutdown signal, 
switch-of post

signal de désactivation

إشارة إيقاف التشغيل

Ausschaltsignal

4364 shut-in siding

intersection d'évitement

مفترق الطرق الذي يتم فيه بدأ الرحلة بعد اإلقالع

تقاطع جمتنب

Ausweichanschlussstelle

4365 shuttle

navette ferroviaire

هي تركيبة ثابتة من العربات تتحرك أماما وخلفا بشكل دوري بني
حمطيت وصول وفقا جلدول زمين ودون توقف.

مكوك سككي

Shuttlezug

4366 shuttle

navette

القطارات اليت ا عربتان ثابتتني  او أكثر ال يتم تغريها يف احملطة
وباإلضافة إىل ذلك فأن هذه القطارات تعترب جزء واحد وتسمى هذه

القطارات باملكوكية وهي ذات نظام اقتصادي  يف النقل املشترك

مكوك

Shuttlezug

4367 shuttle; shuttle train

navette ferroviaire, train réversible

هو القطار الذي يكون يف آخره مكان للسائق وميكن للسائق أن يقوده
سواء من مقره األمامي أو اخللفي على حسب االجتاه الذي يريده.

قطار مكوكي

Pendelzug, Wendezug
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4368 side plough

lame latérale

شفرة الثلج على جانب وبني العجالت األمامية واخللفية للعربة دف
توسيع مساراملشكل مسبقا يف الثلج أو للحد من ارتفاع الثلوج املتامخة

للحارات.

جرافَة جانِبِية

Seitenpflug

4369 side track

aiguillage branché

فروع التحويالت يف الرصيف األخري

إحالة متصلة للسكك احلديدية

Zweiggleis

4370 side-boarding 
platform

quai extérieur

رصيف خارجي

Außenbahnsteig

4371 side-dump wagon

wagon à culbutage latéral

قالبة جانِبية

Side-Dump Wagen

4372 sideway force 
coefficient

coefficient de frottement transversal

معامل متيز مقاومة االنزالق على السطح يف االجتاه العرضي للطريق،
معدل القوة  عمودية  لدوران العجلة ورد الفعل الطبيعي من سطح

الطريق حتت محولة العجلة.  تتواجد العجلة يف          ( "زاوية ياو")
إىل اجتاه احلركة.

معاملُ القوى املستعرضة

Seitenkraft

4373 sideway force 
coefficient

coefficient de frottement transversal

معاملُ القوى املستعرضة

Seitenkraft

4374 siding

voie de service

جزء الرصيف الذي يتم السماح بالقيادة عليه أثناء التحويالت

خط القطار

Dienstgleis

4375 siding 1

voie de garage

احنياز 1

Rangiergleis

4376 siding 2

voie de garage

احنياز 2

Abstellgleis

4377 siding; (private) 
siding

raccordement de voie ferrée; privé

تقاطع السكك احلديدية. خاص

Gleisanschluss; privater Gleisanschluss

4378 siding; side track

voie de rangement

وسائل التخزين

Rangiergleis

4379 sidings

gare de rangement

مكان لتخزين عربات القطار سواء للراحة أو اإلنتظار.

حتويالت

Abstellbahnhof

4380 sidings

voies de service

املسارات املتفرعة من املسارات تشغيل. يتم تضمني طول السكة
احلديد احمللية يف طول املسارات إذا متكن التحويالت من قبل مدير

البنية التحتية، والتحويالت خاصة استبعادهم.

خطوط القطارات

Abstellgleise

4381 sidings blocked

voies de service deviennent des voies de 
transbordement

مسارات مساعدة تستخدم عادة الستقبال /مرور القطارات املستخدمة
حاليا لعقد القطارات / قطع املسافات بني السيارات / انطالق

احملطات.

حتويالت مسدودة

Abstellgleise werden zu Umladegleisen

4382 sieve

tamis

غربال

Sieb

4383 sign gantry

portique de signalisation

بوابة التشوير

Schilderbrücke
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4384 signal

signal

ترسل اإلشارات معلومات لربامج التشغيل

إشارة

Signal

4385 signal aspect

aspect de signal, signalisation

جانب من جوانب االشارات، إشارة

Signalbegriff, Signalbild

4386 signal box

bâtiment du poste d'aiguillage

حتتوي لوحات التحكم على اللوحات املطلوبة للجزء اخلاص بأجهزة
التأمني

إنشاء مباين حملوال خطوط السكك
احلديدية

Stellwerkgebäude

4387 signal box in which 
levers must be 
successively 
operated

poste d'aiguillage en cascade

لوحة التحكم ذات منطق حارات السري ادول

تشابك متثايل خلطوط السكك
احلديدية

Kaskadenstellwerk

4388 signal box; signal 
tower; switch tower

poste d'aiguillage

حموال خطوط السكك احلديدية

Stellwerk

4389 signal bridge, signal 
granty

portiques de signalisation

جسر االشارات

Signalbrücke

4390 signal clearing point

signal de point de dégagement

املكان املتواجد على اية االنزالق يسري فيه القطار بشكل حر متاماً

إشارة توضح فض االشتباك

Signalzugschlussstelle

4391 signal code

codes internationaux des signaux

جزء نظام التشغل يتم فيه حتديد معين وشكل اإلشارات

رموز االشارة

Signalbuch

4392 signal combination

combinaison de signaux

مزيج من االشارات

Signalkombination

4393 signal disk

disque de signalisation

قرص االشارات

Signalkelle

4394 signal 
interdependency

dépendance du signal

التبعية ذات تقنية األمان تؤثر على اإلشارات وتضعها يف طريق السري

ترابط فيما بني االشارات

Signalabhängigkeit

4395 signal Kanban 
system

système de signal-Kanban

دورة تشغيل واحدة فقط وتسمح بالتخزين أو التفريغ.

نظام إشارة كانبان

Signal-Kanban-System

4396 signal mast, signal 
post

mât de signal

عمود إشارة

Signalmast

4397 signal post

poste de signaux

عمود إشارة

Signaltafel

4398 signal reference

signal d'indication

إشارة مرجعية

Signalhinweis

4399 signal repeater

répéteur d'un signal

مكرر اإلشارات

Signalwiederholer

4400 signal type indicator

marcage coloré attaché aux sémaphores 
lumineux

تصف اللوحة املتواجدة على الصارية الضوئية األمهية التشغيلية
الستخدام هذه اإلشارة

مؤشر متعلق باإلشارات الضوئية

Mastschild

4401 signal type plate

indicateur de signal

مؤشر اإلشارة

Signalkennzeichen
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4402 signal visibility time 
1

temps de visibilité d'un signal

وقت رد الفعل من سائق املركبة للتأكد من الصورة اليت تعرضها
اإلشارة

وقت وضوح اإلشارة 1

Signalsichtzeit

4403 signal visibility time 
2

temps de visibilité

الفترة الزمنية اليت تسبق مرور القطار باإلشارة،وينبغي على سائق
القطار ادراك هذه الفترة حىت يستطيع إيقاف القطار

وقت الوضوح

Sichtzeit

4404 signal with short 
breaking distance

signal avec courte distance de freinage

إشارة مع إنتاج مسافة قصرية للقيام
بعملية الكبح

Signal mit verkürztem Bremsweg
4405 signal-associated 

length of route and 
overlap; control 
length of a signal

longueuer de la surveillance d'un signal

طول رصد اإلشارة

Überwachungslänge eines Signals
4406 signal-controlled 

junction

carrefour à feux

ملتقَى دورانِي

signalgeregelter Knotenpunkt

4407 signalled 
 trainorder 

operation

marche de train signalée

منوذج إرسال اإلشارة للقطار حيث مت جتهيز دليل السكك احلديدية
بنظام إشارة مبسطة.

تشغيل قطار مؤشر

signalisierter Zugleitbetrieb

4408 signalling (traffic)

signalisation

تأشري

Signalisierung

4409 signalling and 
control

système de signalisation et de contrôle-
commande

نظام اإلشارات والتحكم

Betriebsführung

4410 signalling and 
telecommunications

technique des signaux et des 
télécommunications

تقنية اإلشارات و االتصاالت

Signal- und Fernmeldetechnik
4411 signalling display in 

driving cab

signalisation en cabine

عرض شروط اإلشارات لتظهر يف عربة القيادة يف املركبة

شاشة التشوير يف عربة القيادة

Führerraumsignalisierung

4412 signalling equipment

technique des signaux

تقنية اإلشارات

Signaltechnik

4413 signalling for one 
block

signalisation d'un block

تعرض اإلشارة الرئيسية يف طريقة إصدار اإلشارة املعلومات نقطة
التكتل القادمة

نظام االشارات

Einabschnittssignalisierung

4414 signalling systems

systèmes de sécurité

أنظمة تأشريية

Sicherungssysteme

4415 signalman

agent du poste d'aiguillage

موظف يعمل على استقبال وارسال اإلشارات ورصدها والتعامل معها

مسؤول اإلشارة

Stellwerkswärter

4416 signals located at 
half normal spacing 
(to increase line 
capacity)

signaux posés à la moitié de la position normale 
(pour faire augmenter la capacité d'une ligne)

ارسال إشارات ألقرب مركز استقبال صغري ،والذي بدوره يعمل
لنقلها للذي يليه،مث إىل املركز الرئيسي

إشارات منتصف الطريق

Halbregelabstand

4417 silencer (Brit.)

pot d'échappement silencieux

خافت االنفالت، كاتم

Schalldämpfer
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4418 silk road

route de la soie

طريق التجارة التارخيية اليت تربط حوض شرق املتوسط   إىل وسط
وشرق آسيا. مت إعطاء هذا االسم هلذه الطريق كوا تتوفر على العديد
من السلع الثمينة احلرير والشاي واليشم اليت مت نقلها من الصني. و قد

مت تشغيلها بني القرن ااألول قبل امليالد و القرن السادس عشر.

طريق احلرير

Seidenstraße

4419 silo wagon

wagon silo

FL ،عربات لنقل بكميات كبرية من منتجات مسحوق مثل االمسنت
دينا، واجلص، اخل

عربة التخزين

Silowagen

4420 silt

limon

سجِيحة يف التقَارض

Schluff

4421 silting up

colmatage

ترسيب الغرِين

Verschlammung

4422 silting up

colmatage

انسداد بالطي

Verschlammung

4423 silver plating

argenture

يتم استخدام الفضة كطبقة عالية للحرارة العازلة. هىي متنع تآكل
عناصر الربك الكهريب وحتمي من التشققاات.

طالء بالفضة

Versilbern

4424 single carriageway 
road

route à chaussée unique

طريق  مع عدم وجود احتياطات أو جزر لتقسيم احلارات املرورية.
وتنقسم املمرات خبطوط طولية.

طَريق أُحادي املَسار

einspurige Straße

4425 single crystal 
turbine blades

aube de turbomachine monocristallin

أرياش التربني أحادية البلور هى رد على درجات احلرارة العالية يف
حمركات الطائرات. تتضر الريش عند عمل التربيد. مبدأ الريش أحادية
البلور يرمز إىل عملية التربيد املنضبطة ، واليت فيها يتم تربيد الريش

ككل مثل البلورة الواحدة.

أرياش التربني أحادية البلور

Einkristall-Turbinenschaufeln

4426 single cycle

cycle simple (logistique) (durée de l'entrée en 
stock ou de prélèvement (p.ex. entrée --> 
position --> entrée))

يستخدم نظام البطاقة الواحدة مبادئ طريقة كانبان من ناحية فيما
يتعلق بطلبية االنتاج للمنتج، ومن ناحية أخرى يف توفري اخلامات.

دورة عادية/ وحيدة

Einzelspiel

4427 single flow 
compressor

compresseur à flux simple

هو ضاغط يدخل فيه اهلواء فقط من جهة

ضاغط وحيد التدفق

einflutiger Verdichter

4428 single freight car

wagon isolé

واحدة الشحن عربة

Einzelwagen

4429 single freight car 
transport

trafic des wagons isolés

عربة وحيدة

Einzelwagenverkehr

4430 single freight car 
transport

transport de wagons isolés

يتم نقل الضائع من خالل عربة بضائع أو جمموعة من عربات البضائع
اليصال البضائع من املرسلني إىل املستقبلني

نقل سيارة شحن واحدة

Wagenladungsverkehr

4431 single permission; 
individual formal 
‘line clear’ required 
each time to 
dispatch a train 

 onto ablock line

autorisation unique

إذن واحد

Einzelerlaubnis
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4432 single slip crossing

aiguille d'intersection

نقطة تقاطع السكك احلديدية

Kreuzungsweiche (KW)

4433 single slip turnout; 
point; switch

simple traversée-jonction

التحويالت عند التقاطعات يتم فيها توصيل األرصفة املتقاطعة

تقاطع  السكك احلديدية على جانب
واحد

einfache Kreuzungsweiche

4434 single sourcing

sourcing unique

مصادر واحدة

Single Sourcing

4435 single surface 
dressing

simple enduisage de la surface

يادأُح صفر

Einzeloberflächenbehandlung

4436 single ticket

billet simple

تذكرة ذهاب

Einzelticket

4437 single track 
guideway

ligne à voie unique

مسار خط منفرد للسكك احلديدية

Einzelspurfahrweg

4438 single trip ticket

billet payé en espèces

التذكرة يتم شراؤها من خالل ماكينة البيع أو مركز خدمة العمالء
وليست تذكرة بالوقت (كالتذكرة الشهرية مثلًا).

تذكرة رحلة واحدة

BarTicket

4439 single wagonload

trafic de wagons isolés

تستخدم العربة املعزولة عند اخنفاض حجم النقل وعن طريق استخدام
القطارات املكوكية وهى تعترب مؤشرا على امتأل القطارات الفردية

وغالبا ما يوجد عليها قيود يف حركة املرور

عربة معزولة

Einzelwagenverkehr

4440 single-arm 
pantograph

pantographe à un seul bras

لَاقط التيار بذراع واحد

Einholm-Dachstromabnehmer

4441 single-card-system

système à une carte

يستخدم نظام البطاقة الواحدة مبادئ طريقة كانبان من ناحية فيما
يتعلق بطلبية االنتاج للمنتج، ومن ناحية أخرى يف توفري اخلامات.

نظام البطاقة الواحدة

Ein-Karten-System

4442 single-phase 
alternating current

courant alternatif monophasé

تيار كهربائي يتغري قوته املغناطيسية واتجاهه بشكل دوريا مبرور
الوقت

تيار متناوب أحادي الطور

Einphasenwechselstrom

4443 single-stage picking

prélèvement en une étape

إنتقاء ذو مستوى واحد

einstufige Kommissionierung

4444 single-stage storage

stockage en une seule étape

يف حالة التخزين ذي املستوى الواحد فإننا بصدد مفهوم تسليم انتاجي
غري متزامن، ويتبع التخزين ذي املستوى الواحد فكرة أن يتم ختزين

املواد يف مكان واحد.

ختزين ذو مستوى واحد

Einstufige Lagerhaltung

4445 single-track line

distance à voie unique

خط مفرد السكة

eingleisige Strecke

4446 single-wheel drive

entraînement de roue indépendante

دفع أحادي

Einzelradantrieb

4447 sinusoidal running

oscillation sinosoïdal

هيئة دوران حمور العجلة حيث مت تشكيل هذا على شكل
خمورطني،واليت تعمل على تدحرجها من على احلواف بالتوازي ،وهذا

يساعد على تثبيت متركز العجالت يف املنتصف دائما.

بِييتشغيل ج

Sinuslauf

4448 site

station d'émission

حمطة (اإلرسال)

Senderstandort
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4449 site management 
(construction)

direction des travaux (construction)

إدارة األشغال

Bauleitung

4450 sizes of containers

tailles des containers

أحجام الرئيسية للحاويات هي: أ) 20 حاوية القدم ISO (طول
20 قدما وعرضه 8 أقدام) ب) حاوية 40 قدم ISO (طول 40

قدما وعرضه 8 أقدام) ج) احلاويات ISO أكثر من 20 أقدام وحتت
40 أقدام طول د) حاوية ISO أكثر من 40 أقدام طويلة ه) حاوية

سوبر عالية مكعب (حاوية كبرية احلج

أحجام احلاويات

Containergrößen

4451 skeleton line

ligne de cambrure

اخلط اهليكلي هو خط ربط ملراكز الدوائر السجلة يف منظر ما.

خط هيكلي

Skelettlinie

4452 skew bridge

pont penché

جسر االحنراف

schiefe Brücke

4453 skid resistance

résistance au dérapage

االحتكاك املقاوم للحركة النسبية يف واجهة بني إطارات السيارة
وسطح االجتار عندما يتم تطبيق قوى الكبح على العجالت.

مقاومة االنزالق

Rutschfestigkeit

4454 slab

dalle

هي هياكل سطح مستو، يتم حتميلها بشكل مستعرض على وجهها

صفيحة

Platte

4455 slab bridge

pont-dalle

جسر ذو سطح خرساين واملشكل للعنصر الرئيسي ضمن هيكله.

جسر إمسنتي

Plattenbrücke

4456 slab rocking

battement de dalles

احلركة النسبية العمودية حلافات اثنني من األلواح ااورة للرصيف
اخلرساين عند مرور احلمولة.

اهتزاز اللوح اإلمسنتي

Flattern einer Betonplatte

4457 slag

mâchefer/ scories

رماد القاع / خبث

Schlacke

4458 slag and fly ash 
cement

scories et cendres volantes ciment

االمسنت  احملصل عليه عن طريق سحق الكلنكر، خبث الفرن، و
البزوالن والرماد الصواين جنبا إىل جنب مع 0-5٪ من املكونات

املضافة.

إِمسنت اخلَبث والرماد

Schlacke- und Flugaschezement

4459 slag-bound graded 
aggregate

grave-laitier

مزيج من اااميع ذات  أحجام خمتلفة ممزوجة مع أي 15-20٪ من
اخلبث احملبب غري اهز أو 8-20٪ من اخلبث احملبب األرضي

واملنشط.

لُزوجة

hüttensandverfestigter Kiessand

4460 slag-bound sand

sable-laitier

مزيج من الرمل حمتوي على  15-25٪ من اخلبث احملبب غري اهز
أو 10-20٪ من اخلبث احملبب األرضي واملنشط.

استقرارية

hüttensandverfestigter Sand

4461 slaked lime

chaux éteinte

حمر قَاسر

Kalkhydrat

4462 sleeper screw; 
timber screw

vis de tirefond

حتدد املسامري اخلشبية بأبعاد قياسية كبرية رباعية أو سداسية

مسامري متواجدة يف اخلشب

Schwellenschraube
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4463 sleeper spacing

écart seuil

عتبة الفجوة

Schwellenabstand

4464 sleeper, tie, cross-
sill

traverse de chemin de fer

عارضة  السكك احلديدية

Eisenbahnschwelle

4465 sleeping car

voiture-lits

عربة النوم

Schlafwagen

4466 sleet

neige fondante

شفشاف

Schneeregen

4467 slide

glissoir

ناقل متواصل حيث جتري البضائع اليت سيتم نقلها إيل األسفل يف
جمري مفتوح أو مغلق.

موضع إنزالق

Rutsche

4468 slide bearing

palier lisse

حممل مرتلق

Gleitlager

4469 slide plate

coussinet de glissement

لوحة مرتلقة

Gleitstuhl

4470 sliding chain 
conveyor

transporteur à chaîne coulissante

ناقل ذو سلسلة مع سلسلة ذات خط واحد رائج عند الضرورة حيث
يتم إزالة البضائع عليها: عند املسافات املنحدرة مع أدوات االحتجاز

الزنربكية.

ناقل ذو سلسلة دوارة

Gleitkettenförderer

4471 sliding door

porte coulissante

باب مرتلق

Schiebetür

4472 sliding elastomeric 
bearing

appareil d'appui glissant en élastomère

حتمل صفائحي ذو ورقة بويل تترافلوروإيثيلني  على السطح العلوي،
واليت قد تكون مفلكنة مباشرة على الطبقة اخلارجية للمطاط الصناعي

أو ثابتة ملسطحات الصلب و يف اتصال مع اللوحة املرتلقة

محمل مطَّاطي انزِلَاقي

Elastomergleitlager

4473 sliding pot bearing

palier coulissant à pot

حتمل وعاء جيمع بني  عنصر اإلنزالق الستيعاب احلركة املتعدية يف أي
حركة واحدة.

محمل وِعائي انزالقي

Gleittopflager

4474 slip resistance

résistance au glissement

مقَاومة االنزِلَاق

Rutschfestigkeit

4475 slip through track

chemin de glissage

مسار انزالقي

Schlupfweg

4476 slip-form paver

machine à coffrages glissants

مرصف انزِلَاقي

Gleitschalungsfertiger

4477 slipformer

machine à coffrage glissant

عند رصف اخلرسانة يتم وضع وصلة مقولبة واليت يتم توصيلها
بالبالعات لتصريف مياه األمطار

وصلَة مقَولَبة

Gleitschalungsfertiger

4478 slippage crack

fissure de glissement

فجوة منحنية  (مكافئة عادة) تظهر عموما  يف منطقة التباطؤ، حيث
يلتزم مسار سطح الرصيف بشكل سيء بالطبقة األساسية.

شق التسرب

Schlupfriss
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4479 slippage of surface 
layer

glissement de la couche de surface

منطقة حملية حيث يتم انتقال  طبقة السطح القاري بشكل أفقي على
طبقة حتت إطار عملية  كبح حركة املرور.

تسرب الطبقة السطحية

Verrutschen der Oberflächenschicht

4480 slippage; wheelspin

glissement

الفرق النسيب بني سرعة القيادة وسرعة اإلنطالق إىل سرعة القيادة.

انزالق

Schlupf

4481 slope

talus

منحدر

Anstieg

4482 slope of the 
embankment

talus d'une voie ferrée

يتم االهتمام بطول املساحة اخلضراء بطول األرصفة سواء أكانت
ملكية عامة أو خاصة

سفح املنحذر للسكك احلديدية

Eisenbahnböschung (Bahnböschung)

4483 slope protection

protection de talus

حمايةُ ااالحندار

Hangsicherung

4484 slope yard (equal)

gare en pente

نقطة ساحة احملطة اليت تتقاطع فيها كل جمموعات األرصفة يف نقطة
واحدة واليت تقع أيضاً يف اإلحندار الطويل لألرصفة

حمطة مائلة

Gefällebahnhof

4485 slot utilization

utilisation optimale de la liex de stockage

طريقة استخدام كل املساحة املتوفرة على سيارة التخزين املزدوجة.
وتشمل الفتحة املسافة فوق احلاوية عندما تتم عملية ختزين مزدوجة يف
حاوية أخرى. تتوفر عربة/ سيارة جتزين مزدوجة ذات مخس منصات
على 10 فتحات متوفرة من أجل التحميل . وإذا مت حتميل عشر

فتحات بأكملها، ف

استخدم مثايل ملكان التخزين

optimale Nutzung der Ladekapazität

4486 slow down signal

indicateur de ralentissement

مؤشر التباطؤ

Verzögerungsanzeiger

4487 slurry surfacing

enrobés coulés à froid

معاجلة سطحية  متكونة ن من خليط من الركام املعدين، املستحلب
القاري واملواد املضافة اليت يتم خبطها و سكبها.

ملَاط الواجِهة

Schlammbelag

4488 small conveyor 
(belt)

convoyeur à bande petit

ناقل صغري (حزام)

Kleinförderband

4489 small roller conveyor

convoyeur à rouleaux légers

ناقل خفيف ذات اسطوانات هو مناسب لنقل املنتجات الصغرية
والبسيطة عادةً ملسافات قصرية.

ناقل أسطوانة خفيف

Leichtrollenbahn

4490 small rolls (for 
conveyance)

petits rouleaux (pour convoyage)

االسطوانت الصغرية هي أجزاء فالذية مع خزانات كرات فردية أو
مزدوجة الوجه مع تصميم بسيط ومساحة كبرية نسبياً للتشغيل

بسهولة.

لفات صغرية (لنقل)

Röllchen

4491 smartphone tickets

mobile ticketing

التذاكر اليت يتم حجزها من خالل اهلاتف احملمول خيصم مثنها على
طريق بطاقة اخلصم املباشر ويتم عرضها فورا على الشاشة

تذاكر اهلواتف الذكية

HandyTicket

4492 smoke

fumée

دخان

Rauch

4493 smoke box

boîte à fumée

صندوق الدخان

Rauchkammer
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4494 smoke deflector

écran pare-fumée

حارف الدخان

Windleitblech

4495 smoke generator

générateur de fumée

مولد الدخان

Rauchgenerator/-einsatz

4496 smoke stack; 
chimney

cheminée

موقد

Schornstein

4497 smoke tube

tube d'ébullition

أُنبوب الدخان

Siederohr

4498 smokebox 
superheater

surchauffeur du conduit de fumée

محمص صندوق الدخان

Rauchrohr-Überhitzer

4499 snow

neige

هطول األمطار يف شكل بلورات ثلج صعرية مستبعدة إىل رقائق.

ثَلْج

Schnee

4500 snow blade

rabot-déneigeur

يستعمل يف الصيانة الطرقية

سكِّينة كَاسحةٌ للثُّلُوجِ

Schneeräumschild

4501 snow blower

turbine à neige

آلة ذاتية احلركة حمملة جبهاز دوار يكسح الثلج عن القارعة ويعيد
تشتيته على مسافات بعيدة أو خيزنه على شاحنة

نافخة الثلج

Schneefräse

4502 snow blower

turbine à neige

آلة ذاتية احلركة حمملة جبهاز دوار يكسح الثلج عن القارعة ويعيد
تشتيته على مسافات بعيدة أو خيزنه على شاحنة

عنفَة ثَلْجٍ

Schneefräse

4503 snow blower

turbine à neige

آلة ذاتية احلركة حمملة جبهاز دوار يكسح الثلج عن القارعة ويعيد
تشتيته على مسافات بعيدة أو خيزنه على شاحنة

عنفَة ثَلْجٍ

Schneefräse

4504 snow blower

turbine à neige

آلة ذاتية احلركة حمملة جبهاز دوار يكسح الثلج عن القارعة ويعيد
تشتيته على مسافات بعيدة أو خيزنه على شاحنة

عنفَة ثَلْجٍ

Schneefräse

4505 snow blower and 
cutter

turbo-fraise

قطَّاعة عنفيةٌ

Schneefräse

4506 snow chain

chaîne à neige

سلسلة منشأة يدويا على شكل إطارات لزيادة اخلناق على األسطح
املغطاة بالثلوج.

سلِسلَة الثُّلُوج

Schneekette

4507 snow clearance

déneigement

إِزالَة الثُّلُوج

Schneeräumung

4508 snow depth

profondeur de la neige

عمق الثُّلُوج

Schneehöhe

4509 snow detector

détecteur de neige

مكْشاف الثَّلْجِ

Schneemelder

4510 snow detector

détecteur de neige

مكْشاف الثَّلْجِ

Schneemelder

4511 snow fence

clôture à neige

سياج الثُّلُوج

Schneezaun
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4512 snow plough signal

signal de chasse-neige

إشارة حرافة الثلج

Schneepflugtafel

4513 snowdrift

congère

تراكم ثلجي تكَدسه الريح أو تسوقه فريتطم بعائق ما

جرف ثلجي

Schneewehe

4514 snowdrift

congère

تراكم ثلجي تكَدسه الريح أو تسوقه فريتطم بعائق ما

جرف ثلجي

Schneewehe

4515 snow-fence

pare-neige

دارِئَةُ الثَّلْجِ

Schneezaun

4516 snowplough

chasse-neige

آلة إلزالة الثلج من الطرق تتضمن مقْلبني يثبتان يف مقدمة الشاحنة

كَاسحةُ الثُّلُوجِ

Schneepflug

4517 snowslide

coulée de neige

صبةٌ من الثَّلْجِ، تدفُّق ثلجي

Schneerutsch

4518 snowslide

coulée de neige

صبةٌ من الثَّلْجِ، تدفُّق ثلجي

Schneerutsch

4519 sode rods

tringles

قضبان

Gestänge

4520 sodium chloride

chlorure de sodium

كلُورِيد الصوديوم

Kochsalz

4521 soft shoulder

accotement non stabilisé

جمال بني القارعة واحلفري من احلصى غري املثبت

ف غري قاركَت

unbefestigter Randstreifen

4522 soft verge

point douce

حافَّة ناعمة

unbefestigter Seitenstreifen/ Fahrbahnrand

4523 soft-top container

conteneur à toit bâché

حاوية بسقف مرن

Soft-Top-Container

4524 soil

sol

أي وديعة  واسعة أو رطبة بشكل طبيعي الناجتة عن  العوامل اجلوية أو
ايار التكوينات الصخرية أو  حتلل املادة العضوية.

تربةٌ

Boden

4525 soil

sol

تربةٌ

Boden

4526 soil exchange

échange du sol

قد حتتاج التربة إىل اإلزالة اجلزئية او الكلية وتبديلها وذلك لتحني
التربة وتثبيتها

تبادل التربة

Bodenaustausch

4527 soil improvement

amélioration des sols

عملية تقوم بتحسني اخلواص الفيزيائية للتربة - مثل نسبة الرطوبة
الطبيعية  ،املطاوعة، والرطوبة والتعرض الصقيع، والتراص - باإلضافة

إىل الرابط. تعترب الكمية املضافة إىل الرابط غري كافية للحث على
التصلب الدائم الكبري.

حتسني التربة

Bodenverbesserung

4528 soil mechanics

mécanique des sols

العلم الذي يدرس خصائص التربة من حيث القوة امليكانيكية.

ميكانيكا التربة

Bodenmechanik
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4529 soil nailing

clouage de sol

تطبيق اجلهاز اهليكلي املعزز لنقل قوات زعزعة االستقرار الناجم عن
ثقل كتلة انزالق إىل جزء ثابت من التربة، من خالل آلية الربط.

مالحظات: وهذا يؤدي إىل خلق كتلة كبرية من التربة الصلبة ذات
خصائص االستقرار املضمونة. ويتم التمييز بني '' تسمري التربة السليب

"، الذ

تسمري التربة

Bodenvernagelung

4530 soil organic

sol organique

األرضية ذات التفتت الكلي للمواد العضوية، تصنف على حسب
مصدرها ودرجة التحلل للمكونات العضوية.

تربة عضوِية

Organischer Boden

4531 soil stabilization

stabilisation des sols

طريقة مقاومة التربة ضد الضغط الناتج من املرور واهلواء يتم بزيادة
خلطها باإلمسنت أو البيتومني

تثبِيت التربة

Bodenverfestigung

4532 soil stabilization 
with bituminous 
binders

stabilisation des sols à l'aide de liants bitumeux

التربة ذات احلبيبات اخلشنة، من الضروري إضافة احملول اإلضايف
للحشو لتحقيق املتانة الكافية.

تثبِيت التربة بروابِطَ قَارِية

Bodenverfestigung mit bituminösen 
Bindemitteln

4533 soil stabilization 
with cement

stabilisation des sols avec du ciment

تثبيت التربة باإلمسنت ملقاومة التربة لضغط املرور واهلواء باإلضافة إىل
ان االمسنت يضيف للتربة ثبات دائم ومقومة للمياه لذلك ختلط التربة

باألمسنت واملياه

تثبيت التربة باِإلمسنت

Bodenverfestigung mit Zement

4534 soil stabilization 
with lime

stabilisation des sols à l'aide de chaux

تضاعف هذه الطريقة مدة ودميومة مقاومة التربة مثل "تثبيت التربة مع
اجلري"

تثبيت التربة باجلري

Bodenverfestigung mit Kalk

4535 soil treatment

traitement des sols

مصطلح عام لإلشارة إىل عملية دف إىل تعديل تربة معينة من اجل
إجناز  الغرض املقصود.

معاجلة التربة

Bodenbehandlung

4536 soil use table

tableau des conditions d'utilisation des sols

استخدام جدول لتحديد شروط االستعمال يف تعبئة و تغطية الطبقات
أو من أجل إفساد التربة الناجتة عن احلفر أو اقتراض احلفر.

جدولُ شروط استخدام التربة

Bodenverwendungsverzeichnis

4537 sojourn time

durée du séjour

وقت املكوث

Aufenthaltsdauer

4538 solid wheel

roue massive

عجلَة صلبة

Massivrad

4539 solid wheel body

corps de roue poussant

هيئة عجلَة الدفع

Schiebenradkörper

4540 sorting

triage

عملية الفرز يقصد ا عملية ترتيب والغرض منها هو، للحفاظ على
ترتيب معني لتبسيط تسريع العمليات الالحقة عن طريق ترتيب

استعداد معني.

فرز

Sortieren
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4541 sorting construction 
(joint)

installation de triage

يتم مضاعفة أماكن التخزين أثناء حمطات التوقف املتفرعة يف
التحويالت

جهاز الفرز

Sortieranlage

4542 sorting siding

voie de tirage

الرصيف اخلاص مبحطة حتويل

مسار السحب/ الفرز

Richtungsgleis

4543 sorting track 
retarder; 
classification track 
retarder

frein de pied de bosse

يتم ترتيب فرامل األرصفة من بداية التحويالت

مسار الفرز

Richtungsgleisbremse

4544 sorting zone

zone de distribution

مناطق التحويل الواقعة أمام أرصفة الوجهات

منطقة التوزيع

Verteilzone

4545 sound

son

صوت

Schall

4546 source and 
disposition 
statement, usage list

preuve de l'utilisation

يف الوقت الذي يتم فيه تقسيم وحتليل املنتجات من خالل وصف
مكونات خمتلفة من املنتجات ، يتم التأكد من تضمني املكونات

الفردية يف املنتجات.

قائمة االستعمال/ دليل االستعمال

Verwendungsnachweis

4547 space filling

remplissage de l'espace

ملُء الفَراغ

Raumausfüllung

4548 space utilization 
level

degré de l'exploitation de la surface

مستوى استغالل املسافات

Flächennutzungsgrad

4549 space, territory

espace

املقصود هو منطقة هلا ثالثة أبعاد (طول وعرض وارتفاع) دون حدود
ثابتة (فضاء إقليدي - هندسة رياضية أساسية)، به يفهم املرء التمدد
والترتيب املتبادل والتفاعل البيين بني اجلسيمات وااالت، إنه جمال
ختصص مع مراعاة خواص الفضاء الطبوغرافية و/ أو األنثروبولوجية،

حي

الفضاء

Raum

4550 spalling

épaufrure

تفكك حواف البالطة يف املفاصل أو الفجوات الناجنة عادة عن فقدان
اخلرسانة السليمة.

لَجف

Kantenabbrüche

4551 span length

portée

تباعد

Spannweite

4552 spare parts

pièces de rechange

قطع غيار

Ersatzteile

4553 spare parts

pièces de rechange; pièces détachées

قطَع غيار

Ersatzteile

4554 spare parts logistics

logistique pièces de rechange

لوجيستية قطع الغيار هي عملية الدمج الزماين واملكاين والتشغيلي
لقطع الغيار املطلوبة.

إيرادات قطع الغيار

Ersatzteillogistik

4555 spark catcher

pare-étincelles

لَاقط الشرارة

Funkenfänger
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4556 spark plug

bougie d'allumage

هي جزء من نظام االشعال حملركات الطائرات الشعال مرة واحدة أو
عدة مرات للخليط بني الوقود واهلواء. مشعات اإلشعال يف حمركات
توربينات الغاز ختدم فقط يف إشعال ملرة واحدة خلليط الوقود واهلواء

يف غرفة االحتراق أثناء الدفع ، ويتم اطفائها يف التشغيل املعتاد.

مشعة اإلشعال

Zündkerze

4557 spatial resistance, 
barrier of 
geographical 
distance

réstistance spatiale, barrière de la distance 
géographique

وحدة قياس جمردة لوصف خواص الفضاء بني نقطيت تشابك مروري،
تلك اخلواص املعرقلة إلنشاء وسائل نقل أو تشغيلها، ونقاط التشابك
اليت تتأثر بالعوامل الطبيعية (مثل الطقس والوسط املالحي) والصناعية

(املهارات التقنية وثقافة النقل والعوائق الساسية والتشريعية).

املقاومة الفضائية، حاجز املسافة
اجلغرافية

Raumwiderstand

4558 spatial structure

structure spaciale

الطريقة اليت يتم فيها تنظيم املسافة عن طريق  املواقع التراكمية للبنية
التحتية واألنشطة االقتصادية وعالقاا.

بنية مكانية

Raumstruktur

4559 special interlocking 
condition

condition de verouillage particulière

حالة إقفال / إغالق خاصة

besonderer Fahrstraßenausschluss

4560 special locking 
condition in block 
for points in 
destination signal 
overlap

étape de bloc de protection

يشكل شكل خاص لتأمني خطوط التكتالت يتم استخدامها يف
حاالت استثنائية

خطوة تتعلق بسالمة كتلة املسار

Schutzblockstrecke

4561 special surcharge

supplément spécial

الوقت اإلضايف الذي يعوض عن الوقت الضائع من زمن التشغيل
النامجة عن أعمال البناء ادولة.

نظري تكلفة إضافية خاصة

Sonderzuschlag

4562 special train

train spécial

قطَار يعمل يف مناسبات معينة طبقا جلدول معد مسبقا أو معلن أو
طبقا جلدول متغري حسب احلالة

قطَار خاص

Sonderzug

4563 special train; 
chartered train

train spécial

رحالت إضافية: تتحرك بناء على تنسيق وإعالن خاص وبناء على
لوائح خمصصة لرحالت السفر.

قطار خاص

Extrazug

4564 special vehicle

véhicule spécial

عربة خاصة

Sonderfahrzeug

4565 specific fuel 
consumption

consommation spécifique de combustibles

استهالك خاص للوقود

spezifischer Brennstoffverbrauch
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4566 specific positioning 
of trains in train 
station or shunting 
area; arrival and 
departure reverse 
at a double ended 
marshalling yard; 
arrival and 
departure reverse 
at a junction station

positionnement spécialisé des trains dans les 
gares ou des endroits d'aiguillage

1) القطارات اليت تتحرك داخل حمطة قطار فاصلة يف أقصى زاوية
ممكنة بني فرعي اخلط املنفصلني.

 
2) العربات اليت جيب قيادا إىل ساحة حمطة القطار ثنائية اجلانب.

 

وضع القطارات يف احملطة

Eckverkehr

4567 specific thrust

poussée spécifique

هو دفع يشري إىل ختلل اهلواء أو ختلل الوقود أو الكتلة التركيبية أو
املساحة األمامية.

دفع نوعي

spezifischer Schub

4568 specific type of train 
sequence 
management

enchaînement de la succession de trains

من خواص التقاطر وجود األوقات الفاصلة مبنأى عن جتانس التقاطر
يف سلسلة حمكومة.

وضع معني للقطارات

Verkettung der Zugfolge

4569 specifications

caractéristiques

مواصفات

Technische Daten

4570 speed   of sound

vitesse du son

سرعة الصوت

Schallgeschwindigkeit

4571 speed checking 
device (track based)

dispositif de surveillance de vitesse

يتم تطبيق عنصر التحكم يف القطار من خالل تطبيق اختبار اختياري
لنقطة معينة

جهاز مراقبة السرعة

Geschwindigkeitsüberwachungseinrichtung 
(GÜ)

4572 speed control bump

bourrelet de ralentissement (France), casse-
vitesse (Belgique)

نتوءات على شكل مسنمات تشكّل على القارعة قصد ختفيف سرعة
السيارات

كفَاف التمهلِ، تحدب للتمهل

Bodenwelle zur Geschwindigkeitskontrolle

4573 speed controller

régulateur de vitesse

جهاز ضبط السرعة

Geschwindigkeitsregler

4574 speed indicator

indicateur de vitesse

مؤشر إضايف للسرعة

مؤشر السرعة

Geschwindigkeitsanzeiger

4575 speed limit

limitation de vitesse

احلد األقصى للسرعة

Geschwindigkeitsbegrenzung

4576 speed limit post

poste de limitation de vitesse

موقع حتديد السرعة

Langsamfahrscheibe

4577 speed limit signal

signal indiquant la vitesse maximale

إشارة السرعة القصوى

Geschwindigkeitstafel

4578 speed limit signal,  
restricted speed 
signal

signaul de ralentissements

إشارات التباطؤ

Langsamfahrsignal
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4579 speed restriction

zone de ralentissement

هو اجلزء الذي جيب القيادة فيه مبعدل أبطأ ألسباب أمنية مثل أماكن
الترميم واإلصالحات أو عدم وجود القضبان يف احلالة املثالية للسري.

السرعة القصوى

Langsamfahrstelle

4580 speed restriction 
section

ralentissement

اال الذي يتم فيه تقليل سرعة املرور املسموح ا

تباطؤ

Langsamfahrstelle

4581 speed signal

signal de vitesse

إشارة السرعة

Geschwindigkeitssignal

4582 speed signalling

signalisation de vitesse

يتم إعطاء معلومات عن السرعة يف إصدار اإلشارات

إشارة السرعة

Geschwindigkeitssignalisierung

4583 speed signalling; 
speed check section

section d'essai de vitesse

قسم فحص السرعة

Geschwindigkeitsprüfabschnitt (GPA)

4584 speed tape

bande de vitesse

شريط السرعة

Geschwindigkeitsband

4585 speed, velocity

vitesse

سرعة

Geschwindigkeit

4586 spin welding

soudage par friction en rotation

اللحام عن طريق التدوير هو أهم أنوع اللحام. يتم تطبيق هذه الطريقة
يف احتاد احملركات والتوربينات لعمل املكونات الدائرية اليت تتحمل

األمحال العالية. مساحة التركيب تكون عامة يف شكل مستدير.
أجهزة اللحام املسدير املوجودة عند احتاد احملركات والتوربينات هي

هي ماك

حلام عن طريق التدوير

Rotationsreibschweißen

4587 spine car

wagon pour transporter des conteneurs-citernes

سيارة مفصلية خفيفة الوزن  يتم جتميعها بشكل دائم. تتكون من
ثالث أو مخس منصات. تقوم العربات الشوكية حبملحاويات أو

مقطورات ضمن هيئة تكدس واحدة.

سيارة شوكية

Plattformwagen

4588 spine wagon

wagon squelette

عربة السكك احلديدية مع هيكل مركزي مصمم حلمل نصف
املقطورات.

عربة شوكية

Sattelanhängertragwagen

4589 spiral chute

goulotte hélicoïdale

فهي جماري حلزونية الشكل مثبتة علي عمود أوحبل رأسي أو يتم
تركيبها يف أنبوبة ذات قطر كبري تتحرك فيها البضائع منحدرة إيل

األسفل.

منحذر حلزوين

Wendelrutsche

4590 splitting tensile 
strength test

essai de résistance à la traction par fendage; 
essai brésilien

اختبار لقياس قوة الشد حتت الضغط  القطري لعينة اسطوانية موضوعة
أفقيا بني صفيحتني للضغط.

اختبار مقَاومة الشد باالنفلَاق

Spaltzugfestigkeitsprüfung

4591 spoked wheel

roue à rayons

عجلَة برمقية

Speichenrad

4592 spray

produits de pulvérisation, poussières d'eau

قطرات املاء امللقاة من قبل إطار متداول على الرصيف الرطب.

رذَاذ

Spritzmittel; Wasserstaub
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4593 spreader

levage des conteneurs

تركيب قابل للتعديل من أجل رفع املعدات املصممة للربط مع
التجهيزات الزاوية العليا من وحدة النقل متعدد الوسائط. تتوفر العديد
من الفارشات إَضاافة إىل ذلك على مالقط متواجدة باجلانب السفلي

خلطوط السكك احلديدية لوحدة النقل متعدد الوسائط .

فارشة احلاويات

Containergeschirr

4594 spring

ressort

ياي

Feder

4595 spring switch, 
trailable turnout

aiguillage à ressort

التحويالت اليت تتم فيها حتديد نقطة االنطالق

مفتاح زنربكي

Rückfallweiche

4596 springing

naissance

أي من الطرفني األخريين  للقوس أو القبو (النقطة األولية لالحنناء)
حيث يتم نقل قوة الدفع إىل األسس.

ارتداد

Gewölbewiderlager; Kämpfer

4597 square rail joint

joint carré sur voie

وصل زاوي

Schienengleichstoß

4598 stability

stabilité

استقرار

Stabilität

4599 stabling siding, 
holding siding, 
parking siding, back 
track

voie de garage

خط جانيب يف السكك احلديدية

Abstellgleis

4600 stack car

"double-stack"

شاحنة مسطحة متعددة الوسائط مصممة خصيصا لوضع حاوية
واحدة يف القمة دف استعمال وانتاج أخر. كما يشارإليها بشاحنة
جيدة حبيث يتم تكدس السيارات األخرى فيما يتم تطهري احلاويات

املزدوجة املكدسة عندما تتحرك وفق نظام بنيات منخفضة.

سيارة تكدس

Containerwagen

4601 stack conveyor

convoyeur en piles

ناقالت التخزين هي ناقالت يف الغالب لتخزين البضائع (حقائب
وصناديق وبراميل)، ودعامات احلمل هي أحزمة أو لوحات سيور مع
أدوات احتجاز زنربكية ودعامات السحب هي أحزمة أو سالسل،

وهدف اإلستخدام كجهاز ختزين هو ثابت ومتحرك.

ناقل مكدس

Stapelförderer

4602 stacking

gerbage

ختزين أومحل وحدات النقل متعدد الوسائط على رأس كل منهما.

تكديس

Stapelung

4603 staggered rail joint

poussé de changement de voie

تغيري متعاقب ملمر السكك احلديدية

Schienenwechselstoß

4604 staggered section

section décalée

قسم متداخل

Staffelzone

4605 stair case

échelle meunière

فهي لديها قطاع عرضي مستطيل وهلا مراحل قابلة للتعديل غالباً علي
مسافات بني 1 - 1.6 م واليت متتلئ باملواد عند بدأ النقل، وتتحرك
البضائع اليت سيتم نقلها إيل األسفل مع التغيري املتواصل إلجتاه النقل من

مرحلة إيل آخري حيث يتم ختفيض سرعتها بشكل مستمر، فمن
املمكن

سلم

Falltreppe

4606 stake

ranche

مزرعة

Runge
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4607 stake box

case Runge

صندوق السبق

Rungenkasten

4608 stalling speed

vitesse de décrochage

السرعة الدنيا الضرورية للطريان

سرعة التراجع

Überziehgeschwindigkeit

4609 stanchion

colonne, support

العقبات املستعملة لدعم مؤخرة املقطورات عندما تركب على
الشاحنات املسطحة. هناك نوعان من الدعامات: القابلة للطي

والثابتة.

دعامة/ ركيزة

Stütze, Stange

4610 standard braking 
device

dispositif de freinage standard

جهاز كبح قياسي

Standardbremsgerät

4611 standard braking 
distance allocated 
to a line and all 
trains operating 

 onit

distance de freinage moyen

يتم تعيني مسافة الفرملة خلط السكة احلديد

متوسط   مسافة الكبح/ الفرملة

Regelbremsweg

4612 standard cross-
section

section standard

معيار املقطع العرضي

Regelquerschnitt

4613 standard design

conception standard

تصميم قياسي

Regelbauart

4614 standard fare

tarif accessible à tous

هي التسعرية "الطبيعية" لتذاكر السفر اليت يستخدمها كل راكب، على
العكس من عروض األسعار اخلاصة لبعض فئات الركاب مثل الطالب

وكبار السن وذوي االحتياجات اخلاصة.

أسعار قياسية

Jedermann-Tarif

4615 standard gauge

voie normale

سكة تحترم فيها املعايري املتعارف عليها

حمدد قياس إمامي أو عياري

Normalspur

4616 standard gauge

voie normale

سكة تحترم فيها املعايري املتعارف عليها

سكة معيارية

Normalspur

4617 standard gauge 
(1435 mm)

voie normale (1435 mm)

حمدد قياس إمامي أو عياري (1435
مم)

Normalspur
4618 standard layout 

locomotive

conception des locomotives standard

قاطرة قياسية

Einheitslokomotive

4619 standard layout 
wagon

type unifié

عربة قياسية التخطيط

Verbandsbauart

4620 Standard Point 
Location Code

SPLC (classification des terminals)

يتم استخدام نظام SPLC من قبل مكتب السكك احلديدية لتحديد
حمطاا املنحذرة وغريها من املواقع الوسيطة.

SPLC نظام

Klassifikation von Terminals

4621 standard turnout

voie simple

التحويالت يف طريق مستقيمة أو متعرالجة

مسار واحد

Einfache Weiche (EW)

4622 standard vehicle

véhicule standard

EBO كَّة حديد تطابق لقواننيمركبة س

عربة قياسية

Regelfahrzeug

4623 standardization

standardisation

تقييس

Normung
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4624 stand-by aircraft

appareil de réserve

طائرة احتياطية

Stand-By Flugzeug

4625 stand-in deck coach 
carrier

wagon porte-automobiles

عربة العربات

Autotransportwagen

4626 standing 
instructions

instruction

تعليمات دائمة

Dienstanweisung

4627 standing timetable

graphique de circulation verticale (l'axe de la 
longueur est verticale, l'axe du temps est 
horizontale)

جدول زمين دائم

stehender Fahrplan
4628 standstill

arrêt de service

توقف تام

Stillstand

4629 start resistance

résistance de départ

مقاومة احلركة الديناميكية تؤثر بشكل مباشر على بداية احلركة

مقاومة االنطالق

Anfahrwiderstand

4630 start rolling

démarrage

هي وضعية التماس بني اإلطار والقضيب يف الوقت الذي يتالمس فيه
أحد القضبان أو عدد منه مع اجلظء األمامي أو اخللفي لنقطة الضغط

على القضيب.

انطالق

Anlauf

4631 start signal

signal de départ

اشارة التوقف الرئيسية عند بداية حارة السري

إشارة االنطالق

Startsignal

4632 starting acceleration

accélération de départ

تسريع االنطالق

Anfahrbeschleunigung

4633 starting signal

signal de départ

إشارة االنطالق

Abfahrsignal

4634 starting system

installation de démarrage (pour des turbines à 
gaz)

توربينات الغاز ا عيب. فهى جيب عند التشغيل اعدادها على العدد
االئري (360). هذا اميكن أن حيدث على صفر (عند وجود الطائرة
على األرض) أو من العد الدائري صفر (يف الطريان). جلهاز التشغيل
ينتمي عامة مشغل ومنظم الوقود ونفاثات للوقود وكذلك اجتاهات

االشتعال ، والت

نظام التشغيل

Anlassanlage

4635 starting track

voie de départ

مسار االنطالق

Abfahrtsgleis

4636 station at which a 
line splits into two

gare de séparation de lignes

حمطة السكة احلديد عند تقاطع اخلط مع انتقال القطار على خط
رئيسي

حمطة تقاطع خطوط السكك احلديدية

Trennungsbahnhof

4637 station building

bâtiment d'accueil

إنشاء حمطة

Empfangsgebäude

4638 station concourse

hall de gare

حمطة القطار

Bahnhofshalle

4639 station hotel

hôtel de la gare

فندق حمطة القطار

Bahnhofshotel

4640 station manager

chef d'escale

مشرف على عملية توقف الطائرات وإقالعها

رئيس مصلحة التوقف

Bahnhofsleiter
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4641 station of 
destination

gare de destination

حمطة الوجهة

Bestimmungsbahnhof

4642 station on main line 
where a branch line 
connects to which 

 no throughtrains 
operate

gare de correspondance

حمطة السكة احلديد اليت يتم فيها انتقال القطار على خط رئيسي

حمطة النقل

Anschlussbahnhof

4643 station pass-
through signal

signal de passage (d'une gare)

إشارة العبور (يف حمطة القطار)

Durchfahrsignal

4644 station stop for the 
benefit of the 
customer

arrêt (pour avantage des voyageurs)

حمطة توقف لصاحل العميل

Verkehrshalt
4645 station track, 

platform line

voie d'un quai

ممر الرصيف

Bahnsteiggleis

4646 station traffic 
diagram

règlement de circulation d'une gare

هي الوثيقة اليت تستخدم مبكرا من خالل أفراد التشغيل املوجودين يف
احملطة، ولكن مت استبداهلا يف الوقت احلايل خبطة الرحلة.

خمطط حركة احملطة

Bahnhofsfahrordnung

4647 station building

bâtiment de la gare

احملطة هي املبىن أو املكان أو املؤسسة الالزمة للتشغيل والبيع
واملعلومات وتقدمي اخلدمات الالزمة للرحلة، كما تشمل احملطة أيضا
أماكن االنتظار وماكينة التذاكر ومعلومات عن احلجز اآليل لشركات

النقل.

احملطة

Aufnahmegebäude

4648 stationary guide 
wheel

roue directrice

هى تسمية لعنصر تشغيل معطل يف مرحلة الضغط أو التوربينات

عجلة دليلية

Leitrad

4649 stations and stops

gares et arrêts

هي األماكن املوجودة يف احملطات واليت تعمل على مسارات خالية
الزمة لتقنني وتأمني رحالت القطار.

احملطات والتوقُّفات

Betriebsstellen

4650 stay bolt

boulons filetés

مسمار تثبيت

Stehbolzen

4651 steam

vapeur

بخار

Dampf

4652 steam cylinder

cylindre à vapeur

أسطوانة البخار

Dampfzylinder

4653 steam dome

dôme de vapeur

قُبة البخار

Dampfdom

4654 steam ferry

bac à vapeur

معدية تسري بقوة خبار املاء

معدية خبارية

Dampffähre

4655 steam locomotive

locomotive à vapeur

محرك بخاري أو محرك توربيين بغض النظر عن الطاقة الرئيسية
املستخدمة

قاطرة بخارية

Dampflok

4656 steam railcar

automotrice à vapeur

عربة بخارية

Dampftriebwagen

4657 steam ship

navire à vapeur

سفينة تسري بقوة خبار املاء

سفينة خبارية

Dampfschiff
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4658 steam stern to the 
sea

prendre la mer en marche arrière

أَبحر إىل اخللف

Ausfahrt mit dem Heck zum Meer

4659 steam whistle

sifflet à vapeur

صافرة بخارية

Dampfpfeife

4660 steel cord conveyor 
belt

 courroie transporteuse àcâble métallique

هو عبارة عن سري متحرك من املعدن وهو يتكون من حزام ناقل
يتكون من حامل تثبيت من املعدن.

سري متحرك ذو حبل صلب

Stahlseilfördergurt

4661 steel sleeper

traverse en acier

توجد عناصر حملطات السكك احلديدية خاصة بألرصفة والتحويالت

راقدة صلبة أو فوالذية

Stahlschwelle

4662 steel wheel 
interchange

interchange des conteneurs ou semi-remorques 
par transitaire (route)

تبادل عجلة معدنية

Austausch von Container oder Aufliegern durch 
Speditionen (Schiene)

4663 steep-gradient belt 
conveyor, bunk 
elevator

convoyeur à pic/ escarpé

حزام ناقل ممال حاد، رافعة صخرية

Steilbandförderer
4664 steerage

entrepont

مكان يف مؤخرة السفينة بني األسطح يشغله ركاب يسافرون بثمن
أقل

بينية اجلسرين

Zwischendeck

4665 steering

système de direction

نظام لقيادة املركبات

قيادة

Lenkung, Steuern

4666 steering wheel

volant

مقْود، عجلة القيادة

Steuerrad

4667 step-by-step 
method; next 
successor method

procédé du prochain suivant; méthode par 
paliers

هذه الطريقة يتم استخدامها يف حالة قيام العميل باختيار مكان التسليم
وشروطه.

طريقة خطوة خبطوة/ طريقة حلف
مقبلة

Verfahrendes nächsten Nachfolgers

4668 sternway

marche en arrière

حترك السفينة إىل اخللف

تحرك إىل اخلَلف

Fahrt nach achtern

4669 stevedore

arrimeur; docker

الساهر على ترتيب احلمولة داخل السفينة

متعهد شحن السفينة

Hafenarbeiter

4670 steward

steward

أحد أفراد الطاقم مكلف خبدمة الركاب

مضيف

Flugbegleiter

4671 stewardess

hôtesse de l'air

إحدى أفراد الطاقم مكلفة خبدمة الركاب

مضيفة

Flugbegleiterin

4672 stick rail

contre-aiguille

ينتج عن القضبان املنتظمة أجهزة حتويل القطارات واليت توضع عندها
ايات التحويالت

قضبان داعمة للسكك احلديدية

Backenschiene

4673 stiffener

raidisseur

عنصر لكبح التواء أوإزاحة خارح إطار الشبكة أو الشفاه أو العارضة
(مثل عارضة صندوق الشفاه).

قطعة تقوِية

Versteifung
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4674 stiffening power

puissance de raidissement

الفرق بني نقطة تليني احللقة والكرة من املصطكي املتألف من ٪60
من الدقائق اليت جيرى اختبارها جنبا إىل جنب مع 40٪ من املرقم و
50/70 من البيتومني ونقطة تليني احللقة والكرة للبيتومني املذكور.

قُوة الدعامة

Versteifungsleistung

4675 stock

stock

هو املساحة املكانية الالزمة للتخزين (مستودعات) حلفظ السلع
السائبة

خمزون

Lager

4676 stock procurement

approvisionnement

يتم توفري شراء املخزون بكميات كبرية للمخزن وتكون حتت
التصرف يف وقت احلاجة إليها.

شراء املخزون

Vorratsbeschaffung

4677 stone mastic asphalt

enrobé à gros granulats; enrobé SMA

يتكون من خليط املعادن مع درجات فجوة، من قار الطريق كرابط
ومن إضافات االستقرار

االسفلت املصطكي

Splittmastixasphalt

4678 stone mastic asphalt

enrobé à gros granulats; enrobé SMA

أسفلت متدرج الفجوة  تكون من هيكل عظمي خشن ملزم مع هاون
مصطكي. ال تعترب املادة قابلة للسكب. ومن الشائع استخدام املواد
املضافة و / أو الرابطات املعدلة  يف التصنيع و ذلك من أجل السماح
للمحتوى املوثق أن يتم رفعه وللحد من الفصل بني الركام اخلشن

واهلاون.

أَسفَلت غَليظ

Splittmastixasphalt

4679 stone pitching

enrochements

طبقة حتتية  مكونة من احلجارة املكسرة الكبرية واملوضوعة على احلافة
 واملثبتة يف الرقاقات (تقنية قدمية).

تبطني باحلجر

Steinschlichtung

4680 stop

arrêt

توقف

Haltestelle

4681 stop position 
indicator for 
propelled trains

signal de poussée

وضع اإلشارة بشكل منتظم على مسار السكك احلديدية للقطارات
املسافرة

إشارة الدفع

Schubsignal

4682 stop post

signal d'arrêt

إشارة التوقف

Haltetafel

4683 stop signal

signal préalable

هي نقطة تشري إىل التوقف بعد مسافة الكبح (+  هامش أمان) قبل
إصدار اإلشارة األصلية

إشارة التوقُّف

Vorsignal

4684 stopping distance

distance de freinage

مسافة الكبح/ القرملة

Anhalteweg

4685 storage and 
retrieval machine

transstockeur

ماكينة التخزين واالسترجاع وهو عبارة عن حزام ناقل مثبت على
قضيب من جمموعة الناقالت الرافعة.

ختزين واسترجاع األلة

Regalbediengerät

4686 storage capacity

capacité de stockage

سعة/ قدرة التخزين

Lagerkapazität

4687 storage charge

frais de stockage

رسوم خمصصة للشاحن أو املرسل إليه لنقل احلاويات أو املقطورات يف
حمطة متعددة الوسائط خارج وقت الفراغ املخصص هلم.

رسوم التخزين

Lagergebühr, Lagerkosten

318



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةS

4688 storage costs

coûts de stockage

تكاليف التخزين هي تلك التكاليف اليت تنشأ عن االستهالك املادي
والزمين وضبط سعة التخزين ووضع السلع يف وضع االستعداد

للشحن.

تكاليف التخزينن

Lagerkosten

4689 storage depth

capacité de stockage en profondeur

يوفر عمق ختزين املعلومات على عدد األماكن الالزمة للسلعة يف
املخزن.

عمق التخزين

Lagertiefe

4690 storage equipment, 
loading aid

machines-outils complémentaires de stockage

معدات التخزين والوسائل املساعدة يف التخزين يتم استخدامها سواء
يف الشحن أو التفريغ أو النقل، وهي يف الغالب عبارة عن حاويات أو

ألواح

معدات التخزين ومساعدات التحميل

Lagerhilfsmittel

4691 storage of 
hazardous 
materials; dispatch 
of dangerous goods

stockage de substances dangereuse

ختزين املواد اخلطرية

Gefahrstofflagerung
4692 storage period

durée de stockage

مدة التخزين تعطي مؤشرا عن مدة بقاء الوحدة التخزينية يف املخزن
وعن فترات استهالك العمالء الذي يغطيه خمزون هذه السلعة.

مدة التخزين

Lagerungsdauer

4693 storage rack 
conveyor

convoyeur d'étagères

ناقل لرف التخزين

Regalförderer

4694 storage sidings

place de stationnement

موقف

Abstellanlage

4695 storage system

système de stockage

نظام التخزين

Lagersystem

4696 storage unit

unité de fourniture

وحدة التخزين هي عبارة عن كمية معينة من السلع املوجودة يف نظام
االنتقاء اليت يتم عرضها على نظام التفريغ يف أي وقت.

وحدة التخزين

Bereitstelleinheit

4697 store

stocker

خمزن

Lagern

4698 storehouse, store, 
supply depot

entrepôt

خمزن/ مستودع

Vorratslager

4699 straddle carrier

chariot-cavalier

سيارة رفع علوية فوالذية ومطاطية مستعملة من أجل نقل أو تكديس
احلاويات على مستوى مساحة معززة.

حاملة بالتعليق

Portalhubwagen

4700 straight bill of lading

connaissement à personne dénommée

تصريح حيمل بيانا حول البضائع احململة باسم

سند شحن امسي

Direktkonnossement

4701 straight blade 
cascade

grille d'aubes droite

هي طول اإلستقامة يف مسافة زمنية يف التوربينات (هندسة ثنائية
األبعاد).

سلسلة التوربينة املستقيمة

gerades Schaufelgitter

4702 straight track, 
tangent track

droite, voie droite

طريق صحيح

Gerade, gerades Gleis

4703 straight-in approach

approche directe

اقتراب مباشر

Geradeausanflug

4704 stranded wire

toron

سلك شريطي

Litze
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4705 strapping; strap-seal

cercler

هو الربط األفقي و/أو الرأسي للسلع أو املواد املنقولة من خالل أربطة
لضمان عملية الشحن.

ربط

Umreifen

4706 streaking

peignage

خسارة اجلذاذة من طبقة رصق سطحية كاملة مثل خط أو  خطوط
متعددة  اليت تظهر بتوازي مع إجتاه التطبيق.

تمشيط

streifenartiges Ablösen von Abstreusplitt

4707 stream of conveyor 
gods

courant des matières à transporter

يعترب التيار الناقل للبضائع هو قدرة األداء اخلاصة النواقل الثابتة أو
املتحركة.

تيار ناقل البضائع

Fördergutstrom

4708 streamlined fairing

carénage

انسيابية السطح

Stromlinienverkleidung

4709 street

rue

شارِع

Straße

4710 street accident

accident de circulation

حادثة سري

Verkehrsunfall

4711 street guide

indicateur des rues

كتيب يستعمل كدليل الطرق

دليل الطرق

Straßenverzeichnis

4712 street gutter

cavité routière

البالعات يف منطقة املرور لتجميع وتصريف املياه.

قَنوات الشارع

Straßenrinne

4713 street time

durée du transport sur les routes

الساعة الشارع

Dauer des straßengebundenen Transports

4714 strengthening

renforcement

زيادة القوة امليكانيكية (قدرة التحمل) من هيكل قائم مع تزويده
مبستوى من اخلدمة أعلى مما كان عليه يف األصل. مالحظة: يف حالة
وجود رصف الطرق، يتم احلصول على تقوية عموما من خالل

واحدة أو عدة طبقات إضافية.

تقوِية

Stärkung

4715 stress

recuit de détente

يف درجة حرارة 45- - 500) هذه الطريقة ختدم يف إوالة الضغوط
الداخلية لتفادي التأخري والتشققات ، خاصة بعد املعاجلة اآللية ، مثل
الفرز والتدوير والتجليخ والثقب. ينشأ شكل بالسيت يف حيز صغري ،

ولكن ال حيث يف العادة تغري يف املكونات.

توثر/ ضغط

Spannungsarmglühen

4716 stretching

étirage

عملية التمديد هي طريقة لتأمني احلمولة ويتم تطبيقها حلماية السلع
املوضوعة يف ألواح خشية تعرضها لالنزالق.

متديد

Stretchen

4717 stripping of binder

décapage de liant

تعرية غشاء قاري نابع من اجلسيمات الكلية يف وجود الرطوبة.

جتريد من الروابِط

Bindemittelablösung

4718 structural 
engineering

bâtiment

هندسة إنشائية

Hochbau

4719 structural 
maintenance

entretien structurel

صيانة هيكَلية

Bauwerkserhaltung

4720 structure

structure

بنية

Aufbau
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4721 structure gauge (1)

gabarit ferroviaire

يهدف تغطية السكك احلديدية للسفر ملساحات أمشل

مقياس قضبان السكك احلديدية

Lichtraumprofil

4722 structure gauge (2)

gabarit ferroviaire, norminatif

توجد معايري قائمة لكي يتم حتديد امكانات التقليل

مقياس قضبان السكك احلديدية

Lichtraumprofil, maßgebendes

4723 structure of the 
container

ossature du conteneur

هيكل احلاوية

Aufbau des Containers

4724 structure of the 
pavement

structure de la chaussée

تشمل الفرشات املختلفة املكونة للقارعة

ةةُ الْقَارِعيبِن

Fahrbahnaufbau

4725 structure planning

structure de planification

التخطيط اهليكلي يركز بالدرجة األوىل على تصميم التسلسالت
التشغيلية املختلفة واليت تتكون من عمليات تدفق اخلامات وخطوات

التشغيل.

ختطيط اهليكل/ البنية

Strukturplanung

4726 stub ended track 
used for switching 
and to protect the 
main line

voie voisine utilisée pour manoeuvrer et donc 
protéger la voie utilisée

جسم الرصيف اخلاص بسحب القطارات يف احملطات الرئيسية

مسار جماور لتشغيل وبالتايل محاية
املمر  املستخدم

Ausziehgleis

4727 stuffing/stripping

empotage/depotage

حتميل وتفريغ البضائع إىل أو من وحدات النقل متعدد الوسائط.

حشو / جتريد

Stauen/Entladen

4728 style; design; 
model; type

type de construction, série

نوع البناء، سلسلة

Bauart

4729 sub route

voie partagée/ sous-parcours

جزء من خط السري ميكن حله بعد السري عليه وإعادة تركيبه مرة
أخرى منعزال، وكل طريق فرعي له مكتب خاص بالتحكم.

طريق فرعي

Teilfahrstraße

4730 subbase layer

couche embase

طبقة أو طبقات من املواد احملددة أو املختارة  من مساكة التصميم
املوضوعة على األرضية الطبيعية لدعم طبقة األساس (أو لوح اخلرسانة

املسلحة يف حالة األرصفة اجلامدة).

طبقة تحتية

Unterbauschicht

4731 sub-block section 
mode

mode sous-bloc

هي بدائل جتهيزية ألحد القضبان مع التأثري على القطار يف شكل خط
مستقيم يف الوقت الذي ختضع فيه كتل التحويالت إىل كتلة حتويلية

فرعية خمتصرة.

وضع قسم كتلة فرعي

Teilblockmodus

4732 sub-chartering

sous-affrètement

عقدة يقوم مبوجبها املستأجر الرئيسي للسفينة بإكرائها ملستأجر فرعي

مقَاولة فرعية

Untervercharterung

4733 sub-contractor

sous-affréteur

مقاوِل فرعي

Subunternehmer

4734 subformation level

arase-terrassements

السطح الفين لألرض أو من طبقة ثانوية مبيزات هندسية حمددة مثل
التسطيح واملنحدر: واجهة بني الركيزة أو الطبقة التحتية والبنية الفوقية

سطح

Planum

4735 subgrade

sol de fondation

تتكون من األرض الطبيعية والردم وتشكل أساس الفرشات األخرى

أرضية الْأَساسِ

Untergrund
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4736 subgrade

sol de fondation

تتكون من األرض الطبيعية والردم وتشكل أساس الفرشات األخرى

أرضية الْأَساسِ

Untergrund

4737 submarine

sous-marin

غَواصة

U-Boot

4738 subordinate 
marshalling yard

gare de triage régional

تعد حمطات القطار ذات التحويالت متوسطة احلجم بالنسبة لقطارات
البضائع

حمطة فرز إقليمية

regionaler Rangierbahnhof

4739 subsection

tronçon

هو جزء من املسار ال يتغري فيه برنامج التشغيل على اإلطالق لدرجة
وجود إمكانية يف عمل تقدير مغلق للخدمة.

قسم فرعي

Teilstrecke

4740 subsidiary signal

signal de remplacement

إشارة احتياطية/ إضافية

Ersatzsignal

4741 subsidiary signal; 
auxiliary signal; 
supplementary 
signal

signal supplémentaire

تستبدل االشارات األوامر املكتوبة بعرضها يف اإلشارة عن طريق
اإلشارة الرئيسية

إشارة إضافية

Zusatzsignal

4742 subsonic inlet

entrée subsonique

للطائرات اليت تظل سرعة طرياا أقل من سرعة الصوت ، أي أن
اهلواء ال يتجاوز حاجز الصوت. هذا يسمح ببناء بيسط نسبيا. يف
احملركات اليت يعلق فيها جندول يتكوت احلقن يف العادة من قناة

قصرية مسديرة لألمام واليت تسمح بتردد دون خسائر بقدر اإلمكان.
طائرات الركاب اليت

حقن أقل من سرعة الصوت

Unterschall-Einlauf

4743 substation

sous-station

توجد حمطة لتوليد الكهرباء خاصة بدعم قيادة السكك احلديدية
بالكهرباء

حمطة فرعية

Unterwerk

4744 substructure

substructure

بنية حتتية

Unterbau

4745 substructure

couche de fondation

بنية فَرعية

Unterbau

4746 substructure 
improvement

réhabilitation de la substructure

حتسني البنية التحتية

Unterbausanierung

4747 subsurface water

l'eau souterraine

مياه جوفية

Untergrundwasser

4748 subway

métro

هو تعبري يصف قطار املدينة السريع "املترو" والذي يسري حتت األرض
بصفة كلية أو جزئية.

مترو

U Bahn

4749 subway US

métro

مترو

U-Bahn

4750 successively 
operated 
interlocking 
(mechanism)

fermeture cascade

يتكون تصميم منطق حارات السري من لوحات حتكم ميكانيكية
وكهروميكانيكية وكهروهوائية

تشابك متتايل

Kaskadenverschluss
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4751 suction conveyor

convoyeur à air aspiré

يتواجد ضاغط اهلواء يف هذا النوع من الناقالت يف اية اجلهاز، ويتم
امتصاص البضائع اليت سيتم نقلها واليت مت استالمها من فوهة

اإلمتصاص من خالل خط النقل يف الفاصل وكذلك فصلها عن تيار
اهلواء هناك.

ناقل شفط اهلواء

Saugluftförderanlage

4752 suction line

conduite d'aspiration

خط االمتصاص

Saugleitung

4753 sudden change of 
level

rupture de pente

تغري مفاجئ لالحندار املستعرض وبكيفية استثنائية لالحندار الطويل

انكسار الانحدارِ املفاجئ

plötzlich auftretende Niveauänderung

4754 sudden change of 
level

rupture de pente

تغري مفاجئ لالحندار املستعرض وبكيفية استثنائية لالحندار الطويل

انكسار الانحدارِ املفاجئ

plötzlich auftretende Niveauänderung

4755 super high cube 
container

conteneur de très grande capacité

حاوية تتجاوز األبعاد. هذه األبعاد ختتلف وميكن أن تشمل، على
سبيل املثال، أطوال 45 '(13،72 م)، 48' (14،64 م)، أو 53

'(16،10 م).

سوبر عالية احلاويات مكعب

Grossvolumencontainer

4756 super-elevated 
curve

virage dévers

منعطف منحذر

überhöhte Kurve

4757 superheated steam 
locomotive

vapeur surchauffée

قاطرة البخار املُحمص

Heißdampf

4758 superheater

surchauffeur

محمص

Überhitzer

4759 superheater box

boîte de surchauffage

صندوق محمص

Überhitzerkasten

4760 Super-High Cube 
Container

conteneur de très grande capacité

حاوية تتجاوز أبعاد أيزو. تتنوع هذه األبعاد وميكن أن تشمل على
سبيل املثال أطوال ذات 45 '(13.72 م)، 48' (14.64 م)، أو

53 '(16.10 م).

حاوية ذات قدرة فوق العالية

Supergrossvolumencontainer

4761 supersonic flight 
airplane

avion supersonique

الطائرات ذات السرعات الصوتية املتضاعفة ميكن أن تقلل زمن
الرحالت ملسافات طويلة بشكل واضح. ألسباب اقتصادية وبيئية

تلعب تكنولوجيا احملرات دور حاسم يف هذا. الكفاءة العالية املتجاوزة
لسرعة الصوت جيب أن تتفق مع قيم االستهالك والضوضاء واإلنبعاث

احلراري. لذلك فإن

طائرة أسرع من سرعة الصوت

Überschallflug-Flugzeug

4762 supersonic inlet

entrée supersonique

يف الطائراتاليت جيب أن تطري بسرعة أعلى من سرعة الصوت جيب عند
البدء أن يكون تأخري احملرك أوال ألقل من سرعة الصوتز هذا حيدث يف
العادة من خالل جمموعة من دفات ضغط مائلة وعمودية ، وهو ما

يتطلبه البناء املعقد أساسا للمحرك.

مدخل فوق السمعي

Überschall-Einlauf

4763 supervision signal

signal de supervision

إشارة املراقُبة

Überwachungssignal
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4764 supply (transport)

dégrée d'alimentation avec infrastructure de 
transport

قدرة البنيات التحتية و أمناط للنقل، وعموما عرب نظام نقل جغرايف
حمدد ولفترة حمددة من الزمن. لذلك، يتم التعبري عن التموين من حيث
قدرة البنيات  و تواتر اخلدمات  والشبكات. يتم استخدام عدد من
الركاب إضافة إىل حجم  السوائل أو حركة احلاويات، أو كتلة

الشحن  اليت

متوبن النقل

Versorgungsgrad mit Verkehrsinfrastruktur

4765 supply chain

chaîne logistique

سلسلة اإلمدادات

Supply Chain

4766 supply chain 
collaboration

collaboration de la chaîne logistique

يستهدف التعاون املوجه حلل املشاكل املوجودة يف شبكات الشركة،
وتقوم الفكرة الرئيسية على مستوى املؤسسة، والتحسني املتعاون

للعمليات التشغيلية وسري العمل

تعاون سلسلة اإلمدادات

Supply Chain Collaboration

4767 supply chain 
management

gestion de la chaîne logistique

نظرية إدارة سلسلة اإلمدادات تقدم طرقا لتحسني إمجايل سلسلة
القيمة املضافة، وتشمل تصميم وختطيط ومراقبة مجيع املواد واملعلومات

وقيمة التدفقات.

إدارة سلسلة اإلمدادات

Supply Chain Management

4768 supply railway

bande de matériau

سكَّة اإلمداد

Materialbahn

4769 Supply-Chain-
Operation-
Reference model

modèle SCOR

منوذج مرجعية عملية التوريد يشمل العمليات التجارية من خالل
سلسلة التوريد بأكملها وهي الصورة املتعارف عليها

SCOR منوذج

SCOR Modell

4770 supra adaptivity

adaptivité supra

قمة التكيفية هي قدرة نظام ما على التكيف مع احلد األدىن من اجلهد
للتغريات ديناميكية يف الشركة

فوق التكيفية

Supra-Adaptivität

4771 surcharge

surtaxe

جيب وضع االمسنت على مواد غري قابلة للكسر ومواد معدنية مع
احلبيبات الالزمة للتصنيع

حمل زائد

Zuschlag

4772 surface 
characteristic

caractéristique de surface

ميزة أو  ملكية مادية تابعة لسطح الطريق مثل التوزيع املتساوي،
وامللمس، ومقاومة االنزالق،     و التجفيف.

سمة السطْح

Oberflächeneigenschaften

4773 surface course

couche de surface

الطبقة العليا للرصيف املتصلة مباشرة مع حركة املرور.

مجرى سطْحي

Deckschicht

4774 surface drainage

drainage de surface

الغرض من تصريف السطح هو سرعة التخلص من مياه االمطار من
سطح الطريق كي يتجنب خماطر املرور النامجة عن جتمع املياه وتأكل

املباين.

صرف سطحي

Oberflächenentwässerung

4775 surface dressing

enduit superficiel

معاجلة سطحية تتمثل يف التسديد املتوايل  طبقة رباط واحدة على
األقل و طبقة واحدة على األقل للجذاذة.

رصف سطحي

Oberflächenbehandlung

4776 surface of 
formation, level 
plane

plate-forme ferroviaire

أرضية السكك احلديدية

Eisenbahnplanum
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4777 surface water 
drainage

drainage des eaux de surface

صرف مياه السطْحِ

Oberflächenentwässerung

4778 surface water 
drainage

drainage des eaux de surface

صرف مياه السطْحِ

Oberflächenentwässerung

4779 surfacing

couche de surface

الفرشة العليا من فرشات الترصيفة الثالث

فَرشةُ السطْحِ

Straßenbelag/ -oberfläche

4780 surfacing

couche de surface

الفرشة العليا من فرشات الترصيفة الثالث

فَرشةُ السطْحِ

Straßenbelag/ -oberfläche

4781 survey report

constat d'avarie

تقرير يشمل اخلسائر واألضرار اليت حلقت بالسفينة

تقرير األضرار

Gutachten

4782 surveying

lever du terrain

وضع تصميم األرض مع جرد اإلحداثيات اجلغرافية الثالث للنقط
املميزة

مسح األراضي، مساحة

Landvermessung

4783 suspension bridge

pont suspendu

جسر ذو سطيحة حممولة بواسطة أحبال فلزية

لَّقعجسر م

Hängebrücke

4784 suspension bridge

pont suspendu

جسر ذو سطيحة حممولة بواسطة أحبال فلزية

لَّقعجسر م

Hängebrücke

4785 suspension cable

câble de suspension

سلك أو جزء من أسالك اجلسر املعلق، امع اإلعتماد على سطح
السفينة من خالل الشماعات.

كابل تعليق

Tragkabel

4786 suspension railway

train monorail

سكَّة معلَّقة

Schwebebahn

4787 sustainable 
development

dévéloppement durable

التنمية اليت تليب االحتياجات املقبلة دون املساس بقدرة األجيال املقبلة
على تلبية احتياجاا اخلاصة.

التنمية املستدامة

nachhaltige Entwicklung

4788 sustainable 
transport

transport durable

وسائل النقل اليت ال تشكل خطرا على الصحة العامة واألنظمة البيئية
كما أا تليب االحتياجات دف الوصول إىل األشخاص والسلع

واخلدمات اليت تشمل ما يلي : أ) استخدام املوارد املتجددة بأسعار
أقل من معدل التجديد، ب) استخدام املوارد غري املتجددة بأسعار أقل

من معد

النقل املستدام

nachhaltiger Verkehr

4789 swap body

caisse mobile

وحدة نقل احلمولة واملثلى ألبعاد العربة املزودة بأجهزة الشحن لعملية
النقل بني األمناط، وعادة ما تتجلى يف الطريق / السكك احلديدية. مل
تكن هذه الوحدات يف األصل مصممة لكي تكون مكدسة عند الرفع
التام أو العلوي. مع ذلك ، ميكن للعديد من الوحدات أن ال تكون يف

نفس

حسم تباديل

Wechselbehälter

4790 swap container

conteneur interchangeable

حاوية املبادلة

Wechselbehälter
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4791 sweep process

méthode de l'algorithme de sweep line

يتم تصنيفها أيضا من ضمن األساليب اإلرشادي والوقائية، حيث يتم
تسليم العمالء بترتيب انتظار كل منهم وطبقا ملكان التسليم املتفق

عليه.

sweep طريقة

Sweep Verfahren

4792 swelling

gonflement

تضخم

Quellung

4793 swing bridge

pont tournant

جسر تدور سطيحته حول حمور عمودي

جسر دوار

Drehbrücke

4794 swing bridge

pont tournant

جسر تدور سطيحته حول حمور عمودي

جسر دوار

Drehbrücke

4795 swing bridge

pont tournant

جسر تدور سطيحته حول حمور عمودي

جسر دوار

Drehbrücke

4796 swing bridge

pont tournant

جسر تدور سطيحته حول حمور عمودي

جسر دوار

Drehbrücke

4797 swing bucket 
conveyor

convoyeur à godets pivotant

ناقل متأرجح بالقواديس

Schaukelbecherwerk

4798 swing conveyor

convoyeur pivotant

ناقل ذو سلسلة أو سالسل موازية ثنائية احلبال كدعامة سحب
ومشاعات متدلية واليت من املمكن أن تكون أيضاً كدعامة محل، فيتم

النقل أفقي إيل عمودي.

ناقل متأرجح

Schaukelförderer

4799 swinging overlap

distance de glissement pendulaire

هي الطريقة املقدمة لتأمني التأرجح أو اخلروج عم السار حبيث ميكن
التحكم فيها بدون الرجوع إىل خط السري.

مسافة التأرجح

pendelnder Durchrutschweg

4800 swirler

rose de tourbillonnage (baisse la vitesse du 
courant)

الوردة الدائرية ختفض سرعة التيار ، بأنتدفع التيار يف اجتاه متاسي. من
خالل هذا حيصل املرء على فترة تأخر للهواء يف غرفة االحتراق
(حوايل 5 ملي ثانية) وعمل دوامة أفضل للهواء مع هواء احملرك

النشور غاليا يف دائرة عكسية.

دوامة الوردي

Drallrose

4801 switch lever

levier de changement de vitesse

ذراع احملولة

Umstellhebel

4802 switch reversing 
lever

levier d'aiguillage

رافعة/ ذراع  التحويلة

Weichenhebel

4803 switch signal, track 
obstruction signal

signal de blocage

ميكن إصدار اشارات ملنع سري القطارات أثناء التحويالت

إشارة احلجب

Sperrsignal

4804 switch stand, 
switching

aiguillage

إحالة

Weichenstellung

4805 switch, point, 
turnout

aiguille

متكن األجهزة اهليكلية القطارات من االنتقال من رصيف إىل آخر
بدون توقف

حتويلة

Weiche

4806 switches (US)

aiguilles

أجهزة متحركة تستعمل لتحويل اجتاه القطارات من سكة إىل أخرى

حتويالت

Weichen
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4807 switching lever

leviers de transmission

رافعة التبديل

Schalthebel

4808 switching move, 
switching 
manoeuvre

mouvement de manœuvre

مناورة

Rangierfahrt
4809 switching off a 

vehicle; fly shunting

lancement d'une partie du train

هي عملية إجرائية حبيث يتم فك مسار مناورة حىت أنه ميكن استبدال
املسار بني اجلزء السابق والالحق من فئة العربة.

إطالق جزئي

Abschneppern

4810 switchman (US)

aiguilleur

عون بالسكك احلديدية مكلف بتحويل اجتاه القطارات

محوِّل اتجاه

Weichensteller

4811 switch-on post

signal d'activation

إشارة اتشغيل

Einschaltsignal

4812 switchpoint light

lanterne d'aiguillage

فانوس/ مصباح اإلحالة

Weichenlaterne

4813 synchronization time

durée de synchronisation; temps de 
synchronisation

هي املدة الزمنية املخططة لصناعة التقاطر و/أو لضبط وقت التحرك
بصورة إيقاعية.

مدة التزامن

Synchronisationszeit

4814 synchronous line

ligne synchrone

يف حالة تشغيل حمرك إحدى أجهزة الرفع اليت حتتوي على أرفف
فسوف حتدث احلركة أما يف االجتاه األفقي أو الرأسي.

خط متزامن

Synchrongerade

4815 synchronous 
simulation

simultation synchrone

هي عملية حماكاة الختبار اخلدمات اليت تقدمها مرفقات تشغيل
السكك احلديدية، يف الوقت الذي تستعد فيه مجيع العمليات التشغيلية

بشكل تزامين.

حماكاة تزامنية

synchrone Simulation

4816 system design

planification du système

عند تصميم النظام يتم حتديد تدفقات مواد ذات جودة مناسبة
للخطوات الفردية وعمليات تدفق املواد من املتغريات املتقدمة.

تصميم النظام

Systemplanung

4817 system equipment

équipement des entreprises

امعدات مملوكة أو مستأجرة من قبل مكتب السكك احلديدية . تعترب
كل سكة احلديد معداا ضمن هذا النظام.

نظام املعدات

Eigenmaterial (Firmeneigentum)

4818 system exit delay

retard des trains sortant du réseau ferroviaire

هي زمن التأخر املقاس يف إطار نظام مت اختباره خبصوص القطارات
التابعة هلذا النظام.

تأخر نظام اخلروج

Ausbruchsverspätung
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4819 T junction

jonction T

تقاطع يت

T-Kreuzung

4820 tabular interlocking

logique de transport tabulaire

هو نوع من أنواع منطقيات مسارات السكك احلديد واليت يتم عمل
تشابك جدويل فيها من خالل جدول إغالق.

يلودتشابك ج

tabellarische Fahrstraßenlogik

4821 tabular schedule

horaire tabulaire

هو نوع من أنواع عرض خطط الرحالت اليت يتم استخدامها عادة يف
جداول الرحالت املعلنة

يلودبرنامج ج

Tabellarischer Fahrplan

4822 tack coat

couche d'accrochage

تطبيق رابط قاري يهدف إىل خلق عالقة بني طبقتني متعاقبتني
لألسفلت.

طيلَة أَساسية

Haftkleber

4823 tactical planning

planification tactique

ختطيط تكتيكي

Taktische Planung

4824 tail

queue (de l'avion)

ذَيل (طائرة)

Heck

4825 tail end indicator

indicateur de la fin du train

مؤشر املؤخرة

Zugschlussscheibe

4826 tail light

signal en queue de train

ضوء يف مؤخرة القطار

Zugschlusssignal

4827 tail marker

signal de queue

يتم مراقبة حركة تشغيل القطار من خالل اإلشارات املوجودة على
آخر عربة يف القطار

ضوء خلفي

Schlusssignal

4828 taillight

feu arrière

ضوء خلفي

Rücklicht

4829 take-off

décollage

إقالع

Start

4830 take-off weight 
(TOW)

masse au décollage

محولة إمجالية عند اإلقالع

محولة عند اإلقالع

Abfluggewicht

4831 take-off weight 
limitation

limitation au décollage

محولة قصوى عند اإلقالع

Abfluggewichtsbeschränkung

4832 tamping

remplissage

كد

Stopfung

4833 tangential

ligne tangentielle

متاسي

Tangentiallinie

4834 tangential drive

entraînement tangentiel

يعترب طول تركيب األسطوانة أقصر منه عند اإلندفاع من أسطوانة إيل
آخري، فتحرك السلسلة الواحدة مجيع اسطوانات املسار ويتم الضغط
علي السلسلة من خالل قطاع عرضي ملسار السلسلة من البالستيك
اخلاص علي الترس املناسب، فتحول أسنان االسطوانة املتداخلة يف

السلسلة  القدرة

حمرك مماسي

Tangentialantrieb

4835 tank

citerne

جفة مغلقة خمصصة لتخزين السوائل

صهريج

Tank

4836 tank

citerne; réservoir

جفة مغلقة خمصصة لتخزين السوائل

خزان، صهريج

Tank
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4837 tank car

voiture citerne

عربة جمهزة لنقل السوائل

عربة صهريج

Tankwagen

4838 tank car

voiture citerne

عربة جمهزة لنقل السوائل

عربة صهرجيية

Tankwagen

4839 tank container

conteneurs-citernes

حاوية صهريج

Tankcontainer

4840 tank locomotive

locomotive tendeur

قاطرة صهريج

Tenderlokomotive

4841 tank wagon

wagon-citerne

عربة مصممة لنقل اجلزء األكرب من السوائل أو الغازات.

عربة صهريج

Tankwagen

4842 tanker aircraft

avion de ravitaillement

طائرة تزويد

Tankflugzeug

4843 tanker ship

navire-citerne

سفينة جمهزة لنقل السوائل

سفينة صهرجيية

Tanker

4844 tanker wagon

wagon-citerne

عربة جمهزة لنقل السوائل

عربة نقل صهرجيية

Kesselwagen

4845 tar

goudron

بيتومني ممزوج مع القطران، مع نسبة بيتومني أكثر من القطران.

قَطران

Teer

4846 tare

tare

وزن وحدات النقل متعدد الوسائط أو مركبات دون شحنة.

وزن الفارغ

Tara

4847 tare weight

propre poids

وزن احلاوية واملواد املستخدمة للتغليف. كما هو مطبق على سيارة /
مقطورة، يعترب وزن السيارة أو املقطورة حصريا نسبة إىل حمتواه.

وزن الفارغ

Eigengewicht

4848 targeted time table

horaire de service (de transport)

هو عبارة عن املدى الزمين املثايل للتشغيل ويشمل أيضا السرعات
القصوى جبانب مواعيد التحرك والوصول.

جدول زمين مستهدف

Dienstfahrplan

4849 tariff

tarif

قوائم ملزمة ومنشورة تشمل األسعار والرسوم اخلاصة بالتوريد
واخلدمات. الغرض: إمكانية حساب النظام املستخدم (مثال نفس

الرسوم لكل منتفع ولنفس اخلدمات يف كل مكان وأي وقت).
وخيضع هيكل التعريفة وخباصة يف النقل العام عادة لسلطة الدولة

(إصدار التعريفة)، ومن مث فهو

التعرفة اجلمركية

Tarif

4850 tariff

tarif

املبلغ الواجب دفعه

تعرفة

Tarif

4851 tariff

tarif

املبلغ الواجب دفعه

تعريفة، تسعرية

Tarif
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4852 tariff (general)

tafif (général)

مصطلح عام لإلشارة إىل أي قائمة أسعار أو رسوم. تعترب  التعريفات
األكثر شيوعا          و مصادفة يف التجارة اخلارجية هي التعريفات
املستمدة من شركات النقل الدولية العاملة يف البحر و الرب و اجلو؛

تعريفات كابل الدويل، واإلذاعة، وشركات اهلاتف. فضال عن الرسوم
اجل

تعريفة مجركية

Tarif (allgemein)

4853 tariff barriers

barrières douanières

إجراءات حتد من عملية االسترياد

حواجز مجركية

Zollschranken

4854 tariff obligations

obligation de tarif

التزامات التعرِفَة

التزامات التعرِفَة

Tarifpflicht

4855 tariff zones; fare 
zones

zones tarifaires

يتم الرجوع إىل املسافات املوجودة يف الرحالت وكذلك منطقة النقل
نفسها كأساس الحتساب تعريفة السفر حسب تعريفة املنطقة نفسها.

حدود التعرِفَة

Tarifzonen

4856 tariff; fare

tarif

هي عبارة عن جتميع الرسوم والشروط العامة امللزمة لنقل الناس
والبضائع.

تعرِفَة

Tarif

4857 tariffing

tarification

وضع تعريفة، تسعري

Tarifierung

4858 tarmac

route goudronnée

طَرِيق أسفَلتي

Asphalt

4859 tar-stabilized soil

sol de goudron stabilisé

تربة مثَبتة بالقَطران

teerstabilisierter Boden

4860 tax-free shop

boutique hors taxes

متجر معفى من الضرائب

zollfreier Laden

4861 taxi-in

roulage à l'arrivée

درجان الطائرة عند الوصول

سير عند الوصول

Taxi-in

4862 taxi-out

roulage au départ

درجان الطائرة عند اإلقالع

سيرعند اإلقالع

Taxi-out

4863 taxiway

piste de roulage

طريق مهيأ إلقالع ونزول الطائرات

مدرج

Rollbahn

4864 taxying

roulement au sol

سري فوق أرضية املطار

سير الطائرة فوق أرضية املطار

rollend

4865 technical consent

autorisation (supervision des postes d'aiguillage)

هي نوع من أنواع االشتراطات الالزمة لتأمني جزء معني من مسار
الرحلة باعتباره شرطا مسبقا إلصدار اإلشارة من خالل حتويالت

احملطة.

موافقة تقنية

Zustimmung (Bahnhofsblock)

4866 technique, 
engineering

technologie, ingénierie

مجيع األشكال املادية والوظيفية واإلتفاعية والفنية (أنظمة موضوعية)
وكذلك مجيع األعمال واملنشآت إلجياد أنظمة موضوعية ومجيع

األعمال اليت تفيد يف أنظمة موضوعية، وهي يف األصل مرادف لكلمة
آلة وجهاز ومعدات، ولكن ليس باملعىن الدقيق. وبعبارة أخرى هي:

نظام تقين، وب

تقنية و هندسة

Technik
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4867 technology

technologie

هي علم االنتفاع باملنتجات الطبيعية (غري مألوف يف الوقت احلايل)،
ويف أملانيا تعين "علم األساليب" - وحتتوي على علم األساليب

واملنهجيات لعمليات معينة مبا فيها وسيلة العمل املطلوبة والتنظيم
املطلوب اخل., وهو كل املعارف التقنية واملهارات واإلمكانيات التقنية

أو

تكنولوجيا

Technologie

4868 telecommunications 
system

installation de télécommunication

نظام االتصاالت

Fernmeldeanlage

4869 telematics systems

les systèmes télématiques

أنظمة خدمات االتصال عن بعد

Telematiksysteme

4870 telescopic belt 
conveyor

convoyeur à bande télescopique

آلية نقل متصل يف مدار مغلق

حزام ناقل تلسكويب

Teleskopgurtförderer

4871 telescopic covered 
wagon

wagon télescopique

عربة تلسكوبية

Teleskophaubenwagen

4872 telescopic-boom 
truck crane

grue télescopique

شاحنة ذات مرفاع تلسكويب

Teleskop-Autokran

4873 temperature-
controlled car

wagons avec contrôle de la température

عربةٌ مراقَبةُ احلرارة

Wagen mit Temperaturbeeinflussung

4874 temperature-
controlled container

Conteneur à température dirigée

حاوية ذات درجة حرارة مراقبة

temperaturgesteuerter Container

4875 temporary pavement

chaussée temporaire

رصيف مبين لفترة قصرية لتداولد حركة املرور مؤقتا.  يتم إعادة تعيني
الفضاء يف وقت الحق إىل استخدامات أخرى.

رصيف مؤقت

Übergangsbelag; provisorisches Pflaster

4876 temporary signal 
box

poste de travail supplétif

حمطة عمل مؤقتة

Hilfsbetriebsstelle

4877 temporary speed 
limit

ralentissement transitoire

احلد األقصى املُؤقَّت للسرعة

vorübergehende Langsamfahrstelle

4878 temporary steel 
overbridge

viaduc métallique démontable

جسر الصلب مشيد بواسطة عدد من أقسام  سطح السفينة  و الدعم
اهز ، واليت ميكن جتميعها بسرعة على الطريق أو التقاطع، وميكن

تفكيكها وإعادة استخدامها.

جِسر فُولَاذي مؤقَّت

provisorische Stahlüberführung

4879 tender

tender

عربة متوين

Tender

4880 tender documents

dossier d'appel d'offres

وثائق العطاء

Ausschreibungsunterlagen

4881 tender locomotive

locomotive-tender remorqueur

قاطرة متوين

Schlepptenderlok

4882 tender(ing)

appel d'offres

هي عملية شكلية شديدة خبصوص التواصل احملدود بني املناقصات
والعطاءات مع شروط اإلرساء الواضحة

مناقصة

Ausschreibung

4883 tendon

élément de précontrainte

صلب مسبق اإلجهاد (ضمن تطبيقات مضغوطة مسبقا) أو جتمع
كامل يتألف  من املراس، صلب مسبق اإلجهاد، وتغليف مع تغطية

(للتطبيقات غري املرتبطة) أو القنوات مع اجلص (لتطبيقات املرتبطة).

در شتو

Spannglied

4884 tensile strength

résistance à la traction

قُوة الشد

Zugfestigkeit
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4885 tensile test

essai de traction

يفحص قوة املقاومة ملعرفة مدى  مقاومة التحمل اخلارجي

اختبار الشد

Zugversuch

4886 tensioning station

station de serrage

حمطة التوتري

Spannstation

4887 term insurance

assurance temporaire

تأمني مؤقَّت

Risikoversicherung

4888 terminal

terminal

يتم تزويد حاويات النقل بأماكن للتخزين

حمطة

Terminal

4889 terminal

terminal

آخر حمطة خلطّ نقل عمومي

حمطة

Terminal

4890 terminal is current

terminal est à jour

عدم نقل القطارات حبيث يعترب التحول حديثا ،عدم وجود أي تأخري
متوقع يف حركة املرور ألن املوارد تعترب مناسبة حلماية العمليات.

حمطة حديثة

Terminal ist ohne Probleme funktionsfähig

4891 terminal station

gare terminus

احملطة يف اية اخلط

اية احملطة

Endbahnhof

4892 terminus

gare en cul-de-sac

األرصفة الرئيسية يف احملطات

حمطة يف طريق مسدود

Kopfbahnhof

4893 test car

chariot de mesure

عربة اختبار

Meßwagen

4894 test center

centre d'essais

مركز اختبارات

Prüfcenter

4895 test facility

installation d'essai

مرفق جتريب

Versuchsanlage

4896 testing accuracy

acuité de contrôle

اختبار دقة

Prüfschärfe

4897 TEU

équivalent vingt pieds, EVP

حاوية مكافئة لعشرين قدما. تنبين وحدة قياسية على أساس حاوية
ايزو ذات طول مبقياس 20 قدم (6.10 م)، كما تستخدم كمقياس
إحصائي حلساب تدفق وقدرة حركة املرور. يساوي معيار واحد

لسلسة حاوية 1 ذات إيزو 4 حاويتني منطيتني.

حاوية منطية

TEU

4898 textile conveyor belt

courroies transporteuses textiles

احلزام الناقل املنسوج هو عبارة عن حزام ناقل يتكون من سري من
القماش بغرض التثبيت، ويتم استخدامه يف األمحال الصغرية واملتوسطة

على احلزام الناقل

حزام ناقل منسوج

Textilfördergurt

4899 texture

texture

خمالفات سطح لرصف الطرق ذات أبعاد أفقية ( '' موجات '') تتراوح
بني 0 و 500 ملم. مالحظة: يتم تقسيم النسيج إىل نسيج دقيق,

نسيج صغري و نسيج ضخم.

بِنية، تركيب

Oberflächentextur

4900 texture depth

profondeur de texture

املسافة بني سطح الطريق احملكم وطائرة خالل ذروة  اجلسيمات
الثالثة العلوية ضمن املساحة السطحية لنفس الترتيب من حيث حجم

ومساحة إطارات الرصيف (إيزو).

عمق البِنية

Rautiefe; mittlere Rautiefe
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4901 texture profile

profil de texture

توليد عينة ثنائية األبعاد من نسيج الرصيف إذا  قام االستشعار، مثل
غيض من إبرة أو بقعة الليزر، بلمس  مستمر أوإضاءة سطح الرصيف

بينما يتم نقله على طول اخلط املتواجد يف السطح (إيزو).

مقطَع البِنية

Texturprofil

4902 theft insurance

assurance vol

تأمني ضد السرقة

Diebstahlversicherung

4903 thermal barrier 
coatings

couches d'isolation thermique

املواد الصناعية يف احملركات يتم إيقافها أثناء عمل تركيبة من املطالب
امليكانيكية واحلرارية الكيميائية. غالبا التستطيع املواد الصناعية مبفردها
أن تفي ذه املطالب. حلمايتها يتم عمل طبقات من املواد الصناعية

املقاومة لدرجات احلرارة املرتفعة. حتتمل درجات حرارة

طبقات عازلة للحرارة

Wärmedämmschichten

4904 thermal efficiency

efficacité énergétique

فاعلية حرارية

thermischer Wirkungsgrad

4905 thermal energy

énergie thermique

طاقة حرارية

Wärmeenergie

4906 thermal equation of 
state

équation d'état thermique

معادلة الوضعية احلرارية

thermische Zustandsgleichung

4907 thermal expansion

dilatation thermique

تمدد حرارِي

Wärmeausdehnung

4908 thermal mapping

cartographie thermique

رسم اخلرائط احلَرارِية

Thermal Mapping

4909 thermal spraying

projection thermique

يف البخ احلراري يتم حتويل مواد الطبقة إىل حالة سائلة منصهرة أو
منصهرة حلد ما أو متخمرة وهلا طاقة حركية عالية على األسطح ذات
الطبقات. عندئذ يتم صهر األسطح. املواد الصناعية يف الطبقات توجد
يف شكل مسحوق أو سلك أو قضييب ، والذي يتحول من خالل الغاو

املسخن إىل

بخ حراري

Thermisches Spritzen

4910 thermodynamic 
cycle

cycle thermodynamique

دورة دينامية حرارية

thermodynamischer Kreisprozess

4911 thermodynamics

Thermodynamique

علم الديناميكا احلرارية

Thermodynamik

4912 thick asphalt 
pavement

revêtement d'asphalte épais

هيكل يشمل طبقة سطح البيتومني على ااميع امللزمة القارية و
املوضوعة  يف دورة واحدة ـأو دورتني (طبقة األساس والطبقة

التحتية). خيتلف مسك هذه الدورات من 15 إىل 40 سم.

رصف سميك باألسفلت

dicke Asphaltdecke

4913 thickness design

conception épaisseur

تصميم السماكَة

geplante Dicke

4914 thin bonded 
concrete overlay

rechargement en béton mince collé

تراكب يتكون من (مسك حوايل 5-6 سم) طبقة االمسنت امللموسة و
الرقيقة و املرتبطة مع الرصف اخلرساين القائم.

طلَاٌء خرسانِي رقيق

dünne Betondecke im Hocheinbau

4915 third-party liability

responsabilité civile

تعويض عن الضرر الناجم عن عدم وفاء املعين باألمر بالتزاماته

مسؤولية مدنية

Haftpflicht

4916 thoroughfare

passage

رمم

Durchgangsstraße
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4917 three way turnout; 
point; switch

voie double

توجد حتويالت تبادلية وحتويالت ذات فرعني

مسار مزدوج

Doppelweiche (DW)

4918 three-engined 
aircraft

avion tri-moteur

طائرة ثالثية احملرك

dreimotoriges Flugzeug

4919 three-phase 
traction motor

moteur triphasé

لَاقط التيار

Drehstrommotor

4920 three-wheel roller

rouleau à trois roues

املسارات ثنائية االجتاه جيب أن تكون مع جسم األسطوانة القابل
للتوجه.

أُسطُوانة بِثَالث عجالت

Dreiradwalze

4921 threshold

seuil

احلد األدىن واحليوي حلجم السوق املطلوب من أجل دعم نوع معني
من األنشطة اإلقتصادية. ميكن حتديد متوسط   عدد الركاب يف

الرحلة الواحدة للحفاظ على الرحبية لكل خط للحافالت على سبيل
املثال. وبالتايل يقع املدخل  على مستوى الطلب وميكن أن يلعب دورا

حامسا يف تنظيم هي

مدخل

Schwelle

4922 throttle

console de pilotage

صمام خانِق

Fahrpult

4923 throttle lever

levier de papillon/ d'étranglement

هو ذراع لتغيري الكفاءة أو الدفع يف حمركات الطائرات.

ذراع الصمام اخلانق

Drosselhebel

4924 Through Bill of 
Lading (T.B.L)

connaissement complet; connaissement direct

سند شحن شامل مهما اختلفت وسائل النقل أو تعدد الناقلون

سند شحن مباشر، سند شحن نافذ

Durchkonnossement

4925 through carriage

véhicules d'une petite ligne ferroviare

هي تلك العربات اليت تنتقل أثناء مسار الرحلة من قطار إىل قطار آخر
وتوجد خاصة يف جمال النقل الدويل وقطارات النوم من خالل عمليات

ربط جديدة.

عربات نقل خفيفة

Kurswagen

4926 through chain 
conveyor

convoyeur à chaîne

ناقل ذو سلسلة تدور يف البضائع اليت سيتم نقلها مع أو بدون أداة
احتجاز زنربكية يف حوض مغلق وحمكمة السد أيضاً، حيث ينقل
الناقل ذو السلسلة البضائع ككتلة مغلقة، فيكون النقل ممكناً حيت

عمودياً.

ناقل  ذو سلسلة دوارة

Trogkettenförderer

4927 through rate

tarif de passage

تعرفة املرور

Durchleitgebühr

4928 through station

gare de passage

حمطة العبور

Durchgangsbahnhof

4929 throughput

débit

يتم احتساب الطاقة االنتاجية من خالل احتساب عدد العناصر
وإمجايل تكاليف الوقت، وسرعة النقل، وطول ومسافة عناصر

التشغيل.

طاقة إنتاجية

Durchsatz

4930 throughput 
flexibility

flexibilité de débit

مرونة الطاقة اإلنتاجية

Durchsatzflexibilität

4931 throughput 
scheduling

ordonnancement à capacité infinié

من خالل جدولة الطاقة االنتاجية يتم التأكيد على تواريخ بدء وانتهاء
عملية التشغيل، وفقا لسري العمل سواء فيما يتعلق بالناحية التكنولوجية

أو الفنية.

جدولة الطاقة اإلنتاجية

Durchlaufterminierung
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4932 throughput, 
performance

capacité de rendement, performance

كمية قياس يف احصائيات النقل، وهي تبني جمموعة مطالب االنتفاع
(الطلب على النقل)، واليت ميكن التغلب عليها عرب مكونات نظام

النقل وفقا لوحدة الزمن.

اإلنتاجية واألداء

Durchsatz

4933 thrust

poussée

هو مسمى للقوة اليت ميارسها احملرك على الطائرة لتحريكها عرب اهلواء.
قوة الدفع هي جبانب قوة الوزن والطرد واملقاومة واحدة من أهم أربعة

قوى ظاهرية يف الطائرة. الكفاءة اليت يولدها الدفع تسمى القوة
الدافعة.

دفع

Schub

4934 thrust augmentation

renforcement de la poussée

هو زيادة قصرية األمد لكفاءة أو لدفع حمركات الطائرات خاصة عند
األقالع أو املواقف األضطرارية أو اخلطرة ، مثل تعويض فقد الكفاءة

عند تعطل حمرك من خالل أشتباكطارات مقاتلة.

تعزيز الدفع

Schubverstärkung

4935 thrust class

classement de poussée

حمركات الدفع يتم تقسيمها يف ثالث أنواع دفع خمتلفة. النوع األدىن
يصل حىت حوايل 20 الف رطل. والنوع األوسط من 20 ألف حىت
50 ألف ، والنوع األعلى فوق ذلك. ال يوجد حتديد دقيق، غالبا

يدور األمر حول معدالت أكرب.

تصنيف الدفع

Schubklasse

4936 thrust reverser

inversion de poussée

هي طريقة ألختصاراملسافة الريية للطائرة يتم فيها حتويل اجتاه الغاز
املستهلك

عاكس الدفع

Schubumkehr

4937 thrust vector control

poussée vectorielle

هي تغيري أجتاه موجه للناقل الدفع يف الطائرات مبساعدة نفاثات دفع
من خالل حتريك احملركات أو من خالل أيقاف احملركات اإلضافية.
يتم استخدام تغيري اجتاه الناقل أيضا ألقالع وهبوط الطائرات  (أقالع
أفقي وأقالع يف وقت قصري وهبوط) ولتحسني قدرة مناورة طائرات

القتال ،

دفع مكافحة النواقل

Schubvektorsteuerung

4938 thruster

tuyère de poussée vectoriable

مييز يف املركات اإلشعاعية جزء من احملرك ، الذي فيه يتم تسريع أشعة
الغاز املستهلك بتحويل الطاقة احلرارية إلة طاقة حركية ، ودفعها إىل
الوراء من احملرك. بسبب الدفع يتم من خال دفع الغاز عكس أجتاه

الطريان توليد طاقة مناسبة يف الدفع بأجتاه الطريان.

داسر

Schubdüse

4939 thrust-to-weight 
ratio

rapport poussée-masse

هي وحدة لتقيم كفاءة احملرك واليت يتم حساا من خالل قسمة قوة
الدفع على كتلة (وزن) احملرك بعد خصم الوقود. إذا مت استخدام اجلنيه
االسترليين /الرطل كوحدة قياس للدفع والوزن فستكونالنتيجة دفع

جنيه عن كل رطل يف احملرك.

نسبة الدفع إىل الوزن

Schub-Masse-Verhältnis

4940 ticket

billet (titre de transport)

تذكرة

Ticket

4941 ticket counter

comptoir de vente de billets

شباك التذاكر

Kartenschalter

4942 ticket inspector

contrôleur de billets

مراقب تذاكر

Schaffner

4943 ticket machine

billetterie automatique

آلة بيع التذاكر

Fahrkartenautomat
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4944 ticket office

guichet

مكتب التذاكر

Reisecenter

4945 ticket vending 
machine

distributeur automatique de billets

ألة لبيع التذاكر

Fahrscheinautomat

4946 tie bar

fer de liaison

قَضيب الربط

Zuganker

4947 tie; sleeper

traverse

تتكون ركائز السكك احلديدية من األخشاب واحلديد واألمسنت

كتلة/ عارضة

Schwelle

4948 tight on power

puissance succincte

قوة كافية حلماية نقاط املغادرة ولكن قد حتدث بعض التأخريات
بسبب الوصول املتأخر للطاقم اخلاص بصيانة القاطرات.

قوة موجزة

kein Strommangel

4949 tilt container

conteneur type plate-forme

حاوية قالّبة

Tilt-Container

4950 tilting high speed 
railway vehicle

inclinaison d'un véhicule ferroviaire à grande 
vitesse

عربة السكك احلديدية مع نظام إمالة مصممة ليكون هلا سرعة
التشغيل من 200 كلم / ساعة أو أكثر على خطوط عالية السرعة

ترقية.

مركبة سكَكية عالية السرعة مع إمالة

Neigung des 
Hochgeschwindigkeitseisenbahnfahrzeugs

4951 tilting technology

train pendulaire

تكنولوجيا امليل

Neigetechnik

4952 timber loading yard

gare de chargement de bois

حمطة حتميل األخشاب

Holzverladebahnhof

4953 time between 
successive trains

temps de suite entre deux trains

توالي القطارات

Nachfolgezeit

4954 time between 
successive trains 
departing onto the 

 samesection track

temps d'avantage

الفاصل بني القطارات املتتالية

Vorsprungszeit
4955 time charter

affrètement à temps

استئجار سفينة بعقد حمدد األجل

استنوال ألجل، استئجار ألجل

Zeitcharter

4956 time charter-party

charte-partie à temps

عقد استئجار سفينة ألجل

Zeitcharterpartei

4957 time interval

temps d'intervalle

هو الفاصل الزمين بني حترك القطار ووصول القطار القادم املضاد على
نفس القضيب.

الفاصل الزمين

Abstandszeit

4958 time interval mode, 
time spacing, time 
block system

conduite à intervalle de temps

هو إجراء متبع يتم من خالله تنظيم حركة القطارات حبيث تلتزم
القطارات باحلد األدىن من املسافة الزمنية للتقاطر.

وضع الفاصل الزمين

Fahren im Zeitabstand

4959 time needed to 
reverse direction of 
a train

temps de manœvre

هو الوقت بني الوصول املخطط له وحترك القطار انطالقا من حمطة
البداية، ويستخدم للتحويل وتوقف قائد القطار ملقارنة التأخريات

وكذلك لإلعداد لرحلة العودة.

الوقت الالزم لعكس اجتاه القطار

Wendezeit
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4960 time of 
concentration

temps de concentration

الوقت الالزم هلطول األمطار يف أقصى نقطة ضمن  منطقة
مستجمعات املياه للوصول إىل نقطة التركيز حيث يتم حساب  معدل

التدفق .

وقت التركيز

Konzentrationszeit

4961 time of equilibrium

temps d'équilibre

الوقت الذي جيب أن ينقضي من أجل احلصول على نظام الصرف
ضمن نقطة معينة إضافة إىل  املعدل الثابت لتدفق كثافة األمطار

املستمرة.

وقت التوازن

Gleichgewichtszeit

4962 time of travel

durée de trajet

هو ذلك الوقت الذي يتحرك فيه القطار (مبا يف ذلك استخدام الفرامل
واالنطالق وإيقاف التشغيل)

وقت السفر

Fahrzeit

4963 time policy

police à temps; police à terme

عقد تأمني حمدد ال تزيد مدة صالحيته عن سنة

وثيقة تأمني ألجل

Zeitpolitik (z.B. Arbeitszeitpolitik)

4964 time slot

créneau horaire (attribué à une compagnie)

حيز زمين (خمصص لشركة ما)

Zeitfenster

4965 time table (internal 
purposes only);  
station traffic 
diagram

horaires du transport publics pour les agents-
circulation

هو خطة الرحلة املسجلة يف مكاتب السكك احلديدية مع وجود
العديد من إمكانيات السفر يف كل اجتاه، مع استعراض معلومات عم

التحرك والوصول ومدة الرحلة.

جدول زمين

Fahrplan für Zugmeldestellen

4966 time table capacity

efficacité des horaires du transport public

قدرة اجلدول الزمين

Fahrplanleistungsfähigkeit

4967 time taken to set a 
conflicting route

temps pour changer d'itinéraire

مدة تعيني مسارات متضاربة

Fahrstraßenwechselzeit

4968 timetable

emploi du temps

جدول زمين

Zeitplan

4969 timetable alteration 
information

ordre des horaires du transport public

جدولة تعطى مع التعديالت واإلضافات خلارطة الطريق مع صالحية
قصرية األجل أو مؤقتة.

معلومات تغيري اجلدول الزمين

Fahrplananordnung

4970 timetable, schedule

horaire

سيناريو تنبؤي لركوب القطارات فيما يتعلق مبرور األيام وعدد املرات
والسرعة واستخدام املداخل.

اجلدول الزمين

Fahrplan

4971 timetable; railway 
guide

indicateur/horaire officiel

ملخص للجداول الزمنية لقطارات الركاب والشحن لالستخدام العام
والرمسي

دليل السكك احلديدية

Kursbuch

4972 tip truck

wagon à bascule

عربة بِقَالّبة

Kipplaster

4973 tipper, tipping 
trough

benne basculante

قالبة، حوض القالبة

Kipper

4974 TIR plate

plaque Transit International Routier

صفيحة العبور الدويل الطرقي

TIR-Kennzeichen (Transport International 
Routier)

4975 to clear port

quitter le port

غادر امليناء

aus einem Hafen auslaufen
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4976 to convey

convoyer, transporter

يعين حركة قطع العمل يف نظام
 

نقل

Fördern

4977 to lay

poser (des rails)

عرض/ إرساء قضبان السكك
احلديدية

verlegen (Gleise)
4978 to sort damaged 

cars

trier des voitures endommagées

فرز العربات التالفة

Schadwagen aussortieren

4979 to transport; to haul

transport

النقل هو مصطلح عام لنقل البضائع من املصدر إىل العميل أو جهة
التسليم.

نقل

Transportieren

4980 to split the points

talonnage d'une aiguille

تقسيم التقط

Auffahren einer Weiche

4981 Token

jeton

يعتمد تكتل اخلطوط على ناقل املعلومات الفعلية أو املنطقية

رمز

Token

4982 toll lane

couloir de péage

ممر برسوم

Mautspur

4983 toll plaza

gare de péage

محطَّة اَألداء

Mautstation

4984 toll road

route à péage

الطريق الذي يقوم فيه املشغل جيمع الرسوم الستخدام هذا املرفق.

طريق باَألداء

gebührenpflichtige Straße

4985 tonnage dues

droits de tonnage

رسوم تفرضها سلطات املوانئ على احلمولة الصافية للسفن

رسوم احلمولة

Liegeplatzentgelt

4986 tonnage 
measurement

jaugeage

حتديد دنية السفينة

قياس احلمولة

Vermessung des Raumgehalts

4987 tooth-belt drive

transmission à courroie dentée

قشاط احملرك على شكل سن

Zahnriementrieb

4988 top layer

couche supérieure

الصالحية امليكانيكية واحلالة العامة، الطبقة العليا من الطريق او
الكوبري حتتوي على اسفلت أو اسفلت قطران أو االسفلت املستقي

أو البيتومني

طَبقَة عليا

Deckschicht

4989 total buffer time

marge totale

مصطلح وثائق النقل حيمل معنيني يف إطار شركات الشحن، أوال:
األوراق املالية يف سياق نقل البضائع اليت تضمن تسليم هذه الوثائق
عند تسليم البضاعة، ثانيا: نوع أخر من املستندات يثبت أن البضاعة

مت شحنها أو نقلها

إمجايل املدة الفاصلة

Gesamtpufferzeit

4990 total efficiency 
levels

efficacité total à étapes

مراحل الكفاءة اإلمجالية

Totaler Stufenwirkungsgrad

4991 total loss

perte totale

خسارة شاملة

Gesamtverlust

4992 total traffic load

charge transportée

محولة منقولة

Gesamtverkehrsbelastung
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4993 total weight in 
service

poids en service

الوزن الكلي عند اخلدمة

Dienstgewicht

4994 touch down

atterrissage

هبوط

Landen

4995 tour

voyage

رحلة

Tour

4996 tour operation

fonctionnement à l'aide des tours

يتم تقدمي منوذج التعليمات عند توقف كل قطاع وفقا للجدول الزمين
احملدد له سلفًا واختيار املساريكون وفقا للحد األدىن للمسافة.

تشغيل اجلوالت

Tourenbetrieb

4997 tourism

tourisme

أ) مجيع العمليات أو املنشآت أو اإلجراءات أو الظواهر أو األنظمة
االجتماعية واالقتصادية والتشريعية والتقنية، اليت تتيح اإلقامة للغرباء
عن املكان أو املسافرين من بين البشر - مبا يف ذلك املسافر أو السائح
ذاته، ألغراض خاصة (مثل عطلة االستجمام)، كنقل سياحي مهين

سياحة

Tourismus

4998 tourism industry

industrie du tourisme

هي إدارة أعمال من نوع خاص؛ جمال علمي متخصص يف إدارة
أعمال النقل السياحي؛ فرع من فروع االقتصاد (ويسمى أيضا اقتصاد
السياحة، وصناعة السياحة)، يقدم خدمات سياحية مثل الرحالت

واإلقامة والعناية والتسلية وتنظيم الرحالت، اخل.

صناعة السياحة

Tourismuswirtschaft

4999 tourist class

classe touriste

درجة سياحية

Touristenklasse

5000 tour-operator

voyagiste

مؤسسة تعرض رحالت بأمثان جزافية إما مباشرة أو عن طريق
وكاالت األسفار

متعهد أسفار

Reiseveranstalter

5001 tower control

tour de contrôle

مبىن عال مبطار يتم من خالله ضبط حركة املالحة اجلوية

برج املراقبة

Flugplatzkontrolle

5002 towing

remorquage

قَطْر

Freischleppen

5003 towing capacity

masse tractable

قدرة السحب

Anhängelast

5004 towing railway

train de remorquage

سكَّة القطر

Treidelbahn

5005 Toyota Production 
System

Toyota Production System

Toyota Production 
System

Toyota Production System
5006 track

voie

طريق/ مسار

Gleis

5007 track

voie

سكَّة (حديدية)

Gleis

5008 track area

zone de voie

املساحة املطلوبة لتحريك املركبات حتت وجبانب أو أعلى املسارات،
واألشخاص ذه الرحالت هم الذين قد يتعرضون للخطر

منطقة املسار

Gleisbereich
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5009 track axle

axe de la voie

حمور دوران املسار

Gleisachse

5010 track ballast (1)

superstructure

خطوط السكك احلديدية وروابط اخلطوط واحلصى

بنية فوقية

Oberbau

5011 track ballast (2)

superstructure, fermée

يتم تصميم التركيبة العليا لنظام خطوط الترام حبيث تسري عليه
املركبات

بنية فوقية، مغلقة

Oberbau, geschlossener

5012 track ballast (3)

superstructure, ouverte

يتم أحياناً تصميم التركيبة العليا لنظام خطوط الترام حبيث تسري عليه
املركبات

بنية فوقية، مفتوحة

Oberbau, offener

5013 track ballast (4)

superstructure, en pelouse

ال تستطيع أن تسري املركبات اجلديدة وقطارات الطوارئ على خطوط
الترام

بنية فوقية، يف عشب

Oberbau, Rasen-

5014 track ballast (5)

superstructure, sans ballast

بنية فوقية . دون صابورة

Oberbau, schotterloser

5015 track bed structure

superstructure de voie

بنية فوقية للمسارات

Gleisoberbau

5016 track circuit

circuits de voie

يتم عزل األرصفة كهربائيا يف نظام كشف األرصفة

مدار املسارات

Gleisstromkreis

5017 track cleaning 
locomotive

locomotive du nettoyage des rails

قاطرة تنظيف الِسكَّة

Schienenreinigungslok

5018 track cleaning 
wagon

wagon du nettoyage des rails

عربة تنظيف الِسكَّة

Schienenreinigungswagen

5019 track closure; track 
closed (by order of 
traffic controller)

fermeture de voie

غلق املسار

Gleissperrung
5020 track diagram

poste d'aiguillage TCO (tableau de contrôle 
optique)

حمطة حتويل عن طريق التحكم البصري

Gleisbild-Stellwerk
5021 track displacement 

(1)

serrage de voie

يتم حتريك األرصفة نتيجة قوى الضغط الداخلية الكبرية

تشريد املسارات

Gleisverdrückung

5022 track displacement 
(2)

déplacement de voie

يتم حتريك األرصفة بشكل عرضي على حمور الرصيف نتيجة القوى
العرضية اخلارجية الناجتة عن القطارات

تشريد املسارات

Gleisverschiebung

5023 track distance

entraxe des voies

مسافة بني املسارات

Gleisabstand

5024 track elements

élément lors l'établissement de tracé

اخلطوط واملنحنيات وامليل األفقي والرأسي قبالة التقريب ألنصاف
القطاروحماذاة العناصر اليت جيب أن تتوافق مع ظروف التشغيل

للسكك احلديدية والسالمة والراحة واالقتصاد .

عناصر املسار

Trassierungselemente

5025 track gauge

écartement des voies

املسافة بني اجلانبني الداخلية من القضبان على خط للسكك احلديدية.
املقياس هو معيار عموما 1،435 م. وتستخدم مقاييس أخرى على
سبيل املثال، يف إسبانيا والربتغال (1.676 م) أو يف االحتاد الروسي

(1،524 م).

مقياس توسع املسار

Spurweite
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5026 track groove

gorge

توجد قناة حرة الستقبال اجلانب الداخلي من عجلة السكك احلديدية

حز

Spurrille

5027 track layout

construction de voies

بناء املسارات

Streckenbau

5028 track length

longueur utile (d'une voie)

طول املسار وأيهما يكون متاحا لتبادل األغراض وختزين و مناولة
البضائع أو الركاب.

طول املسار

Nutzlänge (eines Gleises)

5029 track lock, stop 
block, derailer, 
scotch

dérailleur

جتلب أجهزة محاية األجنحة حركة خطرية للقطار، قبل إدخاله يف
البنية التحتية احملمية

احنراف السكة

Gleissperre

5030 track motor car

draisine

سيارة سكّة حديد يدوية

Draisine

5031 track motor car

draisine à moteur

عربة املسار

Motordraisine

5032 track number 
indicator

panneau de numéro de voie

مؤشر رقم املسار/ الطريق

Gleisnummernsignal

5033 track occupation 
plan

graphique d'occupation des voies, graphique 
d'occupation des nœds

يعرض تعيني املسارات الفردية حمطة أو قطاعات الطريق يف منطقة
العقدة.

خطة احتالل املسار

Gleisbelegungsplan, Knotenbelegungsplan

5034 track occupied 
indicator

signal de l'occupation d'une voie

مؤشر احتالل الطريق

Besetzsignal

5035 track of a 
bidirectionally 
signalled double 
track line used in 

 regulardirection 
of travel

voie signalée bidirectionelle utilisée 
régulièrement à double voie

رصيف اخلط e+G 811 ذو القضيبني ميكن السري عليه طبقاً وجهة
السفر املطلوبة

مسار ثنائي االجتاه للخطوط املزدوجة

Regelgleis

5036 track plan

schéma des voies

خمطط املسار

Gleisplan

5037 track recording 
vehicle

voiture de la géométrie des voies ferrées

عربة تسجيل املسار

Gleismessfahrzeug

5038 track scales, freight 
car scales, rolling 
stock weighbridge

pont-bascule ferroviaires

جسر للوزن على السكك احلديدية

Gleiswaage
5039 track section(s) 

between element 
calling for and 
element providing 

 flankprotection 
(usually to be 
proved/detected 
clear)

section des voies entre un élément demandant 
un élément approvisionnant flanc

جزء الرصيف الواقع بني عنصر محاية األجنحة وعناصر السري احملمية

قسم املسارات بني عنصريوفر محاية
جلوانب السكك احلديدية

Flankenschutzraum

5040 track spike

clou de traverse

مسمار السكة

Schwellennagel

5041 track substructure

soubassement de voie

مسار البنية التحتية

Gleisunterbau
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5042 track survey

prémesure des voies

خط عبور

Gleisvormessung

5043 track with three rails

voie à trois rails

مسار متكون من ثالث سكك حديدية

Dreischienengleis

5044 track, track system, 
track infrastructure, 
roadway, guideway

déplacement

األرصفة والتحويالت املوجودة نتيجة إمكانات السري لطوبولوجيا
األرصفة اخلاصة بقطار السكك احلديدية

نظام املسارات

Fahrweg

5045 track; route

section

يتم ربط رصيف واحد أو العديد من األرصفة من خالل بعض النقاط

قسم/ طريق

Strecke

5046 trackage

voie ferrée

سكة حديدية

Gleisanlage

5047 track-based vehicle

véhicule guidé sur les rails

النقل الذي يتم على مسار حمدد سلفا من قبل األنظمة امليكانيكية أو
اإللكترونية ويتم تنفيذها ضمن تشكيل إزالة حمدد قسرا.

مركبة املسار

Spurgeführtes Verkehrsmittel

5048 track-switch 
intersection point

intersection des aiguilles

تقع ايات األرصفة عند نقط تقاطع النقاط على حمور األرصفة

تقاطع التحويالت

Weichenschnittpunkt (WS)

5049 trackwork

construction de voies ferrées

بناء السكك احلديدية

Gleisbau

5050 traction

traction

نقل القطارات أو جمموعات من املركبات. وتباينها (أنواع اجلر) وفقا
لنوع حمرك الوحدات الذي يعمل بالطاقة

جر

Traktion

5051 traction current 
supply, traction 
power supply

alimentation électrique de chemins de fer

امداد بالطاقة للسكك احلديدية

Bahnstromversorgung
5052 traction diagram

diagramme de la force de traction

مخطَّط اجلر

Zugkraftdiagramm

5053 traction force unit 
characteristic

caractéristiques de l'unité d'une force de traction 
ferroviaire

متثل قوة الشد للقاطرة كخاصية من خصائص السرعة

خاصية وحدة قوة اجلر

Triebfahrzeugcharakteristik

5054 traction motor

moteur de traction

محرك جر

Traktionsmotor

5055 traction power

puissance de traction

قوة اجلر

Traktionsleistung

5056 traction tire

bandages d'adhérence

إطار اجلر

Haftreifen

5057 traction vehicle

matériel moteur ferroviaire

عربة قطَار مزودة جبهاز حتكم مباشر أو غري مباشر وقوة دفع مباشرة
أو غري مباشرة

عربة اجلر

Triebfahrzeug

5058 tractive effort on 
starting

force de traction lors le démarrage

جهد اجلر عند االنطالق

Anfahrzugkraft
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5059 tractive load

masse limite de traction

أقصى محولة للقطَار وهي اليت ميكن أن يتحملها القطَار حىت عند السري
مبنحدرات

احلمولة القصوى

Anfahrgrenzmasse

5060 tractive power

force de traction

قوة اجلر

Zugkraft

5061 tractive vehicle

véhicule tracteur

عربة جمهزة املُحرك الرئيسي واملُحرك، أو مع محرك فقط، دف إما
الحالة مركبات أخرى أ "قاطرة" أو الحالة غريها من املركبات ولنقل

الركاب و / أو السلع أ "عربة القطَار".

عربة اجلر

Zugfahrzeug, Triebwagen

5062 trade

commerce

هي مجيع التعامالت لشراء بضائع عينية (بضاعة) واتاحتها للبيع دون
تغيري قيمتها، وهو كل استبدال للبضائع (بضاعة امسية أو عينية)
وللمعلُومات وللحقوق وللخدمات، واملصطلح يطلق على قطاع

خدمي يف إدارة االقتصاد، وهو مجيع األعمال التجارية. املهمة: دور
الوسيط بني املن

جتارة

Handel

5063 trade union

syndicat

نِقَابة

Gewerkschaft

5064 trading port

port de commerce

ميناء جتاري

Handelshafen

5065 traffic

transport

نقل املوضوعات (مثال، بضائع أفراد، أخبار) يف نظام معروف
(مرور). ويف االنكليزية يستخدم معىن هذا املصطلح "مرور". فإذا
حدثت عملية النقل بتخطيط ووعي لنقل الوجود املكاين لألفراد

والبضائع باستخدام وسيلة نقل، فاملوضوع هنا هو النقل (عملية النقل)
أو لدى القطا

حركَة املُرور

Verkehr

5066 traffic assignment

affectation de trafic

ختصيص التنقالت بطريقة معينة بني خمتلف السبل املمكنة

ختصيص السري

Verkehrsverteilung

5067 traffic capacity

capacité d'écoulement du trafic

قدرة على تصريف السري

Verkehrskapazität

5068 traffic census inquiry

enquête de circulation

استقْصاُء حركة السري

Verkehrszählung

5069 traffic construction

ouvrages destinés au trafic

مرافق بنائية (مبىن، كوبري، نفق، طريق أو بنية الطريق) يف قطاع
النقل وبالتايل فهو موفق مروري من نوع خاص.

بناء حركَة املُرور

Verkehrsbauwerk

5070 traffic control

contrôle du train par un chef du train

إجراءات تنظيمية بشروط بسيطة ومن خالهلا يتم حتريك القطار بقيادة
سائقهالذي يتم املواصلة معه من خالل جهاز اإلشارة الكالمي

التحكم باملرور

Zugleitbetrieb
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5071 traffic controller, 
movements 
inspector, signaller, 
traffic manager, 
traffic 
superintendent, 
traffic supervisor

chef de sécurité, contrôleur du trafic, inspecteur 
des mouvements, signaleur

هو ذلك املوظف املسئول عن السماح للقطارات بالتحرك بناء على
صالحياته املمنوحة من مكتب تشغيل وإدارة السكك احلديدية.

مراقب املرور

Fahrdienstleiter

5072 traffic density

densité de circulation; densité du trafic

عدد املركبات املتحركة على طول الطريق، باسثتناء املركبات املتوقفة

كثافة (حركة) املرور، كثافة السري

Verkehrsdichte

5073 traffic density, 
traffic volume

circulation

وحدة قياس يف نظرية املُرور لوصف العمليات املُرورية الفعلية دف
نقل بضائع أو ركاب أو أخبار يف فاصل زمين ومكاين معني. ويدور
األمر من منظور جتاري فيما يتعلق بالكثافة املُرورية بالطلب على النقل

املؤثر على السوق، ويقاس "باألفراد املسافرين والبضائع املنقو

الكثافة املُرورية، وحجم حركَة املُرور

Verkehrsaufkommen

5074 traffic distribution

distribution de trafic

يتمثل يف حساب التنقالت داخل منطقة واحدة أو أكثر

توزيع حركة السري

Verkehrsverteilung

5075 traffic engineering

technique de la circulation

هندسة حركة السري

Verkehrsplanung

5076 traffic engineering

technique de transport

أ) مصطلح يف القطاعات يطلق على فرع خاص من فروع الصناعة
واالقتصاد، ومهمته الرئيسية هي انتاج آالت تقنية ومرافق (وسائل
نقل، مرافق نقل) لقطاع النقل، ب) هي فرع من فروع العلم يف

اهلندسة امليكانيكية ويف علوم النقل، موضوعه هو التصميم ومواصلة
التطوير األساسي وت

هندسة املُرور

Verkehrstechnik

5077 traffic flow studies

enseignement des courants de trafic

علم خاص موضوعه هو النظرية املُرورية. وتشمل على سبيل املثال
فحص سيولة النقل عرب شبكة نقل ضعيفة التنظيم (تنقل املشاة، النقل
عرب الطرق)، فيزياء النقل، خدمات املُرور يف أنظمة النقل أو اهليكلة

االوتوماتيكية لعمليات النقل.

دراسات احلَركَة املُرورية

Verkehrsströmungslehre

5078 traffic lane

voie de circulation

تقسيمة مستحضرة من القارعة حمددة بعالمات تسري عليها املركبات

سكة السري

Fahrspur

5079 traffic law in 
transport

droit de trafic

فرع من فروع القانون يشمل املعايري القانونية من القانون العام أو
القانون اخلاص، لتنظيم العالقات املتاحة والصالت بني األشخاص
املشاركة يف سياق نقل البضائع واألفراد. مصادر القانون: القانون

العاملي، القانون القومي، القوانني العرفية وقوانني القضاء؛ وهي تنظم:
أ)

قانون املرو

Verkehrsrecht

5080 traffic light pre-
emption

brouillage par signaux de lumière

عملية التشويش عن طريق استخدام
االشارات الضوئية

Lichtsignalbeeinflussung
5081 traffic lights

feux de circulation

إشارات ضوئية تضبط حركة سري املركبات

أضواء السري، أضواء التشوير

Ampeln

5082 traffic management 
system

gestion des systèmes de transport

من جماالت العمل يف علوم النقل، ويهتم بصفة خاصة بتخطيط وإدارة
وتأمني (إدارة) عمليات النقل، مثل ختطيط النقل، وقطاع هندسة
النقل، واخلدمات اللوجستية. فإذا كانت اإلجراءات تتعلق بنقل

الركاب (وخباصة الفرد أو بال حمركات)، فهو إدارة احلَركَة.

نظام إدارة حركَة املُرور

Verkehrssystemmanagement
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5083 traffic network; 
transport network

réseau de transport

شبكة النقل

Verkehrsnetz

5084 traffic performance, 
transport capacity

prestation de trafic

مؤشر احصائي (مقدار اجلهد) يف قطاع النقل ووحدة قياس مهمة يف
علوم النقل. وحبسب ج الفيزياء وعلوم الطبيعة فإن املؤشر العددي
مقياس كيلومترات الركاب أو كيلومترات األطنان يعين شغل النقل.
وبالتعريف الفيزيقي للكفاءة هو التكامل وحاصل قسمة شغل النقل

على ال

أداء احلَركَة والقدرة على النقل

Verkehrsleistung

5085 traffic psychology

psychologie de la circulation

جمال يف السيكولوجيا موضوع البحث فيه هو سلوك الغنسان الفرد يف
قطاع النقل كنتيجة لإلدراك والفكر والتذكر. باإلضافة إىل مشاكل

التشخيص وطرق العالج إلستعادة اللياقة البدنية لالنتقال فإن
سيكولوجيا السفر تم يف التطبيق وخاصة يف البحث العلمي، وغالبا

بالتعاون مع

سيكولوجية املُرور

Verkehrspsychologie

5086 traffic rights

droits de trafic

حقوق استعمال اال اجلوي

حقوق الطريق

Verkehrsrechte

5087 traffic safety 
engineering

secteur de la sécurité routière et d'ingénierie

جمال ذو مهام يف قطاع هندسة النقل لضمان السالمة يف عملية النقل،
أي سري عملية النقل بدون حوادث أو خماطر (تشغيل النقل). وهنا

تعمل مؤسسات ومعاهد متخصصة (مثل السلطات الرقابية، والقانونني
واللوائح)، ومرافق (مثل وسائل السالمة واإلشارات) وكذلك السلوك

وامل

هندسة السالمة املُرورية

Verkehrssicherungswesen

5088 traffic signalling 
and control

gestion de trafic et de signaux lumineux

إدارة حركة املرور و االشارات
الضوئية

Verkehrs- und Lichtsignalsteuerung

5089 traffic statistics, 
transport statistics

statistiques de transport

جمال فرعي من اإلحصاء (االقتصادي)، يضع األسس النظرية لبحث
الظواهر الكلية يف قطاع النقل. ووفقا التساع عمليات النقل وتزامن
آداء العمليات واستهالك خدمات النقل يتمخض وفقا ملسح حركَة

النقل بعض اخلواص يف مقابلة الفروع األخرى من اإلحصاء
االقتصادي. جماال

إحصاءات حركَة املُرور، وإحصاءات
النقل

Verkehrsstatistik

5090 traffic system, 
transport network

réseau de transport

شكل مجعي لعدد ن من نقاط التشابك يف النقل (احملطات) وعدد ن
من حواف شبكة النقل (طريق، مسافة) لتنفيذ عمليات النقل/ تيارات
النقل، وهو املوضوع العلمي يف نظريات النقل. تتكون شبكة النقل من
وسائل نقل عديدة. وتتكون أصغر شبكة نقل من حافة تربط نقطيت

تشاب

نظام املُرور، وشبكة النقل

Verkehrsnetz

5091 traffic systems; 
road traffic 
technology

technologie de la circulation routière

جمال عمل بالشركات واملصانع اليت يقع على عاتقها تصنيع وإقامة
الطرق ومنشآات السالمة وإرشادات السري بالطرق (الالفتات

اإلرشادية، مرافق اإلضاءة، عالمات اإلجتاهات، اخل)، وبتعريف أكثر
مشوال، هي جمال العمل الذي يشمل تنظيم السري بالطرق (تكنولوجيا

النقل عرب الطرق

أنظمة املُرور. تكنولوجية حركَة املُرور

Straßenverkehrstechnik

5092 traffic telematics, 
intelligent transport 
system

télématique du transport

من جماالت تقنية النقل أو قطاع هندسة النقل، وتستخدم به أنظمة
اتصاالت ومعلُومات لتطوير عملية النقل. املهام: استخدام األنظمة

القائمة "الذكاء" وتطويرها عرب اكتساب ونقل وتقييم معلُومات ذات
صلة وتوجيه العمليات بواسطة أنظمة االتصال يف النقل، مثال يف حا

تقنيات املَعلُومات املُرورية، ونظام
النقل الذكي

Verkehrstelematik
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5093 traffic theory

théorie de la circulation

مفهوم يف علوم النقل، يصف القوانني اخلاصة والعامة اليت ختضع هلا
العملية املُرورية. فهي تفيد يف األحباث األساسية ويف البحث التطبيقي.
ولفحص عمليات الكم والكيف من حيث تيارات النقل وعمليات

النقل يتم استخدام منهجيات خمتلفة، مثل حبث العمليات، إحصائيات
الن

نظرية حركَة املُرور

Verkehrstheorie

5094 trailable turnouts; 
spring point

aiguillage de rechutement

التبديل امليكانيكي ويعين أن القطار مت توقفه عن اخلدمة كمت هو
خمطط له مث عاد مرة أخرى

نقطة التراجع

Rückfallweiche

5095 trailer

remorque

مركبة بدون حمرك تجر بواسطة قاطرة

مقطورة

Anhänger

5096 trailer

remorque

مركبة بدون حمرك تجر بواسطة قاطرة

مقطورة

Anhänger

5097 trailer deck

entrepont (pour camions)

طابق يوجد بني جسرين يف سفينة

سطْح الشاحنة (خاصة بالشاحنات)

Ladefläche

5098 trailer king-pin

pivot d'attelage

جهاز يستعمل لربط العربات فيما بينها

قُطْب القرن

Zugsattelzapfen

5099 trailer on flat car

remorque sur wagon

مقطورة منقولة فوق عربة

مقطورة على عربة مسطحة

Sattelanhänger wird auf Flachwagen 
transportiert

5100 trailing truck

essieu suiveur

عربة القطر

Nachlaufachse

5101 trailing wheel set

paire de roues

دواليب خلفية

Laufradsatz

5102 train

train

قاطرات منفصلة أو متصلة ببعضهما ما عربات أو بدون عربات مت
نقلها للمسار

قطَار

Zug

5103 train

train

قطار

Zug

5104 train conductor, 
chief guard

chef de train

رئيس القاطرة

Zugführer

5105 train control officer; 
dispatcher

chef de train

رئيس القطار

Zugleiter

5106 train density; traffic 
flow

densité de trains

الكثافة املكانية للقطار مثل عدد التحركات لكل وحدة طول
للقطارات على املسار.

كثافة القطار

Zugdichte

5107 train departure 
indicator

panneau de départ des trains

مؤشر انطالق القطار

Zugabfahrtstafel

5108 train describer 
system

bureau de communication des nuéros des trains

يتم استخدام تتبع القطارات من خالل توضيح أرقام القطارات أمام
السائق

مكتب االتصاالت الذي يعرض أرقام
القطارات

Zugnummernmeldeanlage
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5109 train destination 
plate

panneau de marche des trains

لوحة تشري إىل وجهة القطار

Zuglaufschild

5110 train destination 
sign

signe de destination du train

عالمة اتجاه القطَار

Wagenschild

5111 train dispatcher

gardien de blocage

املوظف الذي يعمل على اغالق احملطة اليت اليوجد عليها قطارات
مسافرة

مراقب حركة القطار

Blockwärter

5112 train driver, engine 
driver, engineer

conducteur

سائق القطار

Triebfahrzeugführer

5113 train entering with 
shortened entry 
path; short entry

entrée accourcie en gare

تدريب على مدخل ضيق

Frühhalt
5114 train ferry

transbordeur de trains

مسافن حيمل عربات قطار من رصيف شاطيء إىل آخر، وهو مزود
بقضبان سكة حديدية هلذا الغرض

مسافن قطارات، مناقل قطارات

Eisenbahnfähre

5115 train graph (train 
diagram); graphic 
schedule

graphique horaire

الرسم البياين للقطار

Grafischer Fahrplan
5116 train length

longueur du train

طول القطَار

Zuglänge

5117 train lighting

éclairage de train

إضاءة القطَار

Zugbeleuchtung

5118 train listing

liste de voiture

قائمة العربة

Wagenliste

5119 train message

annonce de train

الرسائل اليت يتفق نقاط التشغيل ااورة على ارساهلا ويتم ارساهلا من
جهاز اإلشارة الالسلكي أو من خالل نظام اإلنذار برقم القطار

رسالة القطار

Zugmeldungen

5120 train network

réseau de trains

شبكة القطار

Zugnetz

5121 train notification 
point

bureau de l'annonce des trains

مكان التشغيل هو املكان الذي يتم فيه تنظيم تتابع القطارات

مكتب اإلعالن عن  قدوم القطارات

Zugmeldestelle

5122 train number 1

numéro d'une petite ligne ferroviare (consistant 
de dix véhicules au maximum)

رقم يكتب على القطارات اليت تسافر بشكل مستمر وميكن التعرف
عليه بوضوح كما أنه ال يتغري أبدا.

رقم خط سككي 1

Kursnummer

5123 train number 2

numéro de train

هو رقم حيدد نوع القطار وعالقته حبركة املرور فضال عن حتديده
الجتاه السفر ضمن حدود معينة كما يسمح بوجود تعريف فريد

للوحدة اليت تتحرك.

رقم القطار 2

Zugnummer

5124 train operating 
centre (TOC)

centre de traitement ferroviaire

مركز صيانة السكك احلديدية

Eisenbahnverkehrszentrum

5125 train operating 
company

entreprise ferroviaire

شركة السكك احلديدية وهي الشركات اليت دف إىل القيام خبدمات
نقل الركاب يف اهلياكل األساسية لقطارات للسكك احلديدية كما

تعمل على تكوين البنية التحتية للشركة.

شركة تشغيل القطارات

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
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5126 train passed station' 
confirmation

annonce attention au passage d'un train

يتم توجيه رسالة تسجيل للقطار عن موقف القطار وخاصة عند
التقاطعات أو اإلصالحات

رسالة العبور

Durchfahrtmeldung

5127 train path

trajet du train

يتم استخدام (جدول زمين) لرحلة القطار

مسار القطار

Trasse

5128 train path

trajet du train

مسار قطار

Trasse

5129 train path price

prix de la tracé

سعر املسار

Trassenpreis

5130 train radio

radiocommunication sur les trains

وسائل اإلتصال بني قائد القطار واملوجه التشغيلي ال ميكن إستعماهلا
إال لظروف التشغيل املبسطة أو يف حالة حدوث مشكلة تتعلق

بالسالمة التأمينية للقطار

راديو القطار

Zugfunk

5131 train register 
(book); train record

registre des trains

لدي منظم حركة املرور جهاز إشارة صويت يقوم باإلخبار به عن
موقف القطار.

سجل القطار

Zugmeldebuch

5132 train report

annoce d'un train (pour régler les intervalles des 
trains)

تقرير القطار

Zuglaufmeldungen
5133 train reporting 

location (to train 
control officer)

bureau de communication de la direction d'un 
train

مكتب االتصاالت اخلاص بالتحكم
قي وجهة القطار

Zuglaufmeldestelle

5134 train reservations

réservations de train

حجز القطار

Bahnreservierungen

5135 train schedule 
information

information sur les horaires de train

معلومات اجلدول الزمين للقطار

Bahnfahrplanauskunft

5136 train ticket

billet de train

تذكرة القطار

Bahnkarte

5137 train tracking

poursuite des intervalles de trains

نظام التشغيل اآليل لكشف وحتديد هوية كل قطارعلى شبكة
االتصال.

تتبع القطار

Zuglaufverfolgung

5138 train type; class of 
train

type de trains

من خالل الرموز املكتوبة على كل قطار ميكن التفريق بني القطارات
الذي يعتمد على املهام اخلاصة بكل قطار

فئة القطار

Zuggattung

5139 train washing tracks

station de lavage des wagons

مسارات غسل القطَار

Wagenwaschanlage

5140 train-protecting 
signal

tracé

تستخدم اإلشارة الضوءية لتغطية أرصفة احملطة بشكل جزئي

إشارة تدل على سالمة القطار

Zugdeckungssignal

5141 trainset

rame

كتلة يتجزأ من عربة القطَار ق ومقطورة عربة القطَار ق أو قاطرة ق
ومركبات السكك احلديدية للركاب ق. ومشلت trainsets أن تقبل
القسمة من الناحية الفنية ولكن يتم االحتفاظ عادة يف نفس التكوين.

قد يكون مقرونا احد trainset إىل واحد آخر. قد يكون كل
trainset م

جمموع عربات القطَار

Zugverband
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5142 tram

tramway

ناقلة كهربائية تستعمل سكة حديدية ذات قضبان مسطحة على
الطريق

ترام

Strassenbahn

5143 tram stop island; 
bus stop island

arrêt insulaire

يتم حتديد املساحة يف جمال السري من خالل احلصى

توقف جزيري

Haltestelleninsel

5144 tramline

tramway

خط اتصال  معمول بواسطة زوج من القضبان مصممة لالستخدام
من أجل الترام (الترام/العربات). و يشمل هذا اخلط  خطوك الترام
املتواجدة على الطريق                و املستخدمة من قبل  سيارات
على الطرق , إضافة إىل خطوط الترام  املشغلة  بشكل منفصل عن

الطريق.

خط الترام

Straßenbahnlinie

5145 tramway

tramway

مسار سكَّة حديد تسري عرباته على طريق ممهدة خصيصا

ترام

Straßenbahn

5146 tramway

tramway

ترامواي

Straßenbahn

5147 Trans European 
Trunked Radio 
System

sytème européen de la radiocommunication à 
faisceau (Trunked Radio System)

نظام الراديو املزود األورويب

Europäisches Bündelfunksystem
5148 transaction costs

coûts de transaction

التكاليف الالزمة جلمع املعلومات و ملفاوضة و فرض العقود و
االعتمادات البنكية  واملعامالت. وغالبا ما يشار اليها على اا تكلفة

ملمارسة األعمال التجارية.

تكاليف املعامالت

Transaktionskosten

5149 transfer level / 
table; traverser; 
travelling platform

châssis transbordeur

هيكل عبارة القطار

Schiebebühne
5150 transformer

transformateur

احملول هو آلة متصلة باجلهاز الكهربائي لزيادة أو تقليل الفولت
الكهربائي للتيارات املتناوبة

حمول

Transformator

5151 transhipment

transbordement

نقل من سفينة إىل أخرى

مسافَنة، مناقَلة

Umschlag

5152 transhipment

transbordement

نقل بضاعة من منت إىل آخر

مسافَنة، مناقَلة

Umschlag

5153 transition speed

vitesse de transition

وهو من ضمن خصائص القطار ،وتقتصر قوة الشد بني العجلة
والقضبان على قوة اإلحتكاك.

سرعة انتقال

Übergangsgeschwindigkeit

5154 transmission gear

transmission

آلية نقل احلركة

Getriebe

5155 transmission path

chemin de transmission

خط األسالك يعمل على نقل البيانات من وإىل مركبات السكك
احلديدية من املوقع النسيب للقطار

مسار انتقال

Linienleiter

5156 transmission system

système de transmission de la signalisation

نظام بث اإلشارات

Meldungsübertragungssystem
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5157 transmit ‘train on 
line’ and lock 
section 
signal/advance 
starting signal

signal de transmission "train sur voie" et de 
section fermée/ départ en avance

تتم عملية التشغيل من خالل تكتل اخلط الغري تلقائي أثناء تشغيل
اإلشارة الرئيسية

إشارة بث تدل على أن القطار
يتواجد يف مساره باإلضافة إىل ذكر

االنطالق املبكر للقطار

Hilfsvorblockung

5158 transonic airfoils

profil des aubes transsoniques

أسطح انسباب اهلواء يف الطائرات األسرع من الصوت هي نطاقات
تدفق ، اليت فيها يتم التدفق أسرع من الصوت. يف شبكات الضواغط
بالطائات األسرع من الصوت ينطبق هذا على التيارات اخلارجة من
أشطح أنسياب الطائرات. عندئذ يتم توليد الضغط ليس فقط من

خالل التردد وإعادة حتويل

أسطح انسباب اهلواء يف الطائرات
األسرع من الصوت

Transsonische Schaufelprofile

5159 transport 1

transport

عملية نقل أفراد (نقل الركاب) أو بضائع (نقل البضائع) من مكان إىل
آخر. ويصف املصطلح التغيري املكاين للموضوعات املنقولة بواسطة

خمتلف وسائل احلَركَة (ويطلق عليها أيضا وسائل النقل).

النقل 1

Transport

5160 transport 2

trafic spacial

نقل بضائع أو أفراد أو أخبار باستخدام وسائل نقل خاصة مناسبة
للمالحة اجلوية بني سطح األرض واال القريب لألرض (أكرب من

50 كم)، داخل جمال قريب من األرض، مثال، على مدار بيضاوي أو
بني جمال قريب من األرض وأهداف بعيدة عن األرض (مثل األجرام

السماوية األخرى، وامل

النقل 2

Raumverkehr

5161 transport 
association 1

association de l'autorité organisatrice de 
transports

هو شكل من أشكال رابطة النقل العام وتكون مسئولة عن اصدار
القرارات اهلامة (مبا يف ذلك التسعري).

احتاد منظمي النقل 1

Aufgabenträgerverbund

5162 transport 
association 2

communauté de transport

رابطة لشركات النقل اليت تعمل خارج جداول زمنية مشتركة إلدارة
اخلطوط . مت إنشاء منظمة خاصة لتتوىل املهام الرئيسة (مثل التخطيط،

تقاسم اإليرادات للنقل).

احتاد النقل 2

Verkehrsverbund

5163 transport authority 
(public)

organisation de l'autorité organisatrice de 
transports

يتم تنظيم هيئات النقل العام طبقًا للقانون الذي شرعته السلطات
للصورة الكاملة عن تلك الشركة مع ضرورة إجياد إدارة داخل

الشركة لتحقيق الصورة املطلوبة

هيئة النقل (العامة)

Aufgabenträgerorganisation

5164 transport chain

chaîne du transport combiné

سلسلة وسائط النقل املستخدمة لنقل البضائع من مصدرها إىل
وجهتها احملددة. عالوة على ذلك ، تتم عملية الشحن على طول

سلسلة واحدة أو أكثر. البضاعة. ليس من الضرورة على البضائع أن
تظل على نفس وحدة التحميل على طول سلسلة النقل. ميكن أن تبدأ

عملية تعبئة وجتريد و

سلسلة النقل

Verkehrskette

5165 transport companies

entreprises de transport

وحدات تنظيمية مستقلة يف سوق النقل، نشاطها الرئيسي هو انتاج
ونقل بضائع (خدمات أساسية)، تفيد مباشرة أو بشكل غري مباشر يف

نقل البضائع واألفراد واألخبار - أي خدمات نقل وخدمات
مساعدة. وتستخدم الشركة وسائل خاصة (وسائل نقل) ترتبط

مبنشآات ومنهجيات جتارية يف اقت

شركات النقل

Verkehrsunternehmen
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5166 transport company, 
traffic enterprise, 
transport provider

service de transport en commun

وحدة تنظيمية، مهمتها الوحيدة هي تقدمي خدمات نقل على أساس
عمليات رئيسية اقتصادية ومتشاة تكنولوجيا ومتكررة. هذه الوحدة
ال يشترط بالضرورة ان تكون شركة نقل، بل ميكن أن تكون قسم أو

وحدة إدارية أو حىت جمموعة من الوحدات اجلزئية، فهي وحدة
اقتصادية غري مستقلة مخ

شركة النقل واملشاريع املُرورية، موفر
النقل

Verkehrsbetrieb

5167 transport contract

contrat de transport

وهو عقد مربم بني املشتري والناقل وينظم اخلدمات اليت تقدمها
شركات النقل والتعويض املستحق له لذلك وعادة ما يتضمن بيانات

بشأن األسعار وتعديل األحكام والعقوبات.

عقد النقل

Verkehrsvertrag

5168 transport demand

demande de transports

الرغبة يف النقل لتحقيق احتياجات النقل - نية املنتفع يف احلصول على
خدمات نقل معروضة يف سوق النقل مقابل رسوم. ينبع الطلب على

النقل من احتياجات النقل. وحبسب مقارنة املصادر املطلوبة مع
املصادر املتوفرة يف النقل (مثل، املال والوقت) تنشأ من احلاجة ل

الطلب على النقل

Verkehrsnachfrage

5169 transport demand 
management

gestion des demandes de transport

تدابري للتأثري على احلاجة إىل النقل، والتوزيع  الزماين و املكاين حلركة
املرور إضافة إىل االختيار الشكلي.

إدارة االحتياج للنقل

an der Nachfrage angepasste Verkehrsplanung 
und -steuerung

5170 transport documents

documents de transport

مصطلح وثائق النقل حيمل معنيني يف إطار شركات الشحن، أوال:
األوراق املالية يف سياق نقل البضائع اليت تضمن تسليم هذه الوثائق
عند تسليم البضاعة، ثانيا: نوع أخر من املستندات يثبت أن البضاعة

مت شحنها أو نقلها

وثائق النقل

Transportdokumente

5171 transport ecology

écologie de transport

علم بيئة النقل يهتم بدراسة التفاعل البيين على املدى البعيد واملتوسط
والقصري بني تأثريات مباشرة وغري مباشرة يف قطاع النقل على طبيعة
املكان احمليط ومكوناته احلية وغري احلية أو األنظمة األنثروبيولوجية

والطبيعية والنوعية واآلليات والعمليات ("البيئة").  ومه

علم بيئة النقل

Verkehrsökologie

5172 transport economics

économie des transports

نظام جمتمعي يشمل كل املمتلكات والذوات والظواهر املشاركة يف
انتاج أو استهالك أو استبدال خدمات النقل (مثل شركات النقل،
اجلهات الفاعلة يف اإلقبال على النقل (عمالء، مشترك يف النقل)،

سوق النقل وأسواقه الفرعية، وأيضا الدولة كجهة فاعلة مبنظور سياسة
اال

اقتصاديات النقل

Verkehrswirtschaft

5173 transport energy

énergie de transport

املنتج من طاقة النقل يف القطارات لكل وحدة زمن للتحميل املناسب
وسرعة النقل املتوسطة هي جزء من الطريق

طاقة النقل

Beförderungsenergie

5174 transport 
engineering

ingénierie de transport

ختصص يف علوم النقل يقوم بأحباث علمية يف إدارة التشغيل، أي
اإلدارة التنظيمية والتكنولوجية والتقنية ألنظمة النقل، وخباصة يف جمال

النقل العام. وموضوع قطاع هندسة النقل هو تكنولوجيا تشغيل
النقل. املهام: تكمن مهمة هندسة النقل يف هيكلة التأثري الكلي

هندسة النقل

Verkehrsingenieurwesen

5175 transport geography

géographie du transport

دراسة فراعية اجلغرافيا إزاء حتركات البضائع واألشخاص واملَعلُومات.
كما تسعى إىل ربط القيود املكانية والصفات األصلية والوجهة،

واالمتداد فضال عن طبيعة و هدف احلركات.

جغرافية النقل

Verkehrsgeografie
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5176 transport impact 
studies

études d'impact

دراسة تأثري املنشأة املراد بناؤها على البيئة

دراسات الْوقْعِ

Studien über die Auswirkungen von Verkehr

5177 transport 
infrastructure (1)

installations de l'infrastructure de transport

هي يف الغالب منشآت تقنية ثابتة (مرافق لآلالت، أعمال بناء)، وهي
تقدم خدمات نقل. وهي تطلق يف األصل على البِنية التحتية للنقل أو

فقط على البِنية التحتية.

البِنية التحتية للنقل (1)

Verkehrsanlagen

5178 transport 
infrastructure (2)

infrastructure de transport

جزء من البِنية التحتية التقنية - مجيع املنشآات األساسية من حيث
طاقم العمل أو املواد أو املؤسسات، واليت تتيح إمكانية نقل الركاب أو

نقل البضائع أو نقل األخبار، أي متساوية األمهية مع قطاع النقل،
وبلغة احلديث اليومي هي كل املرافق اإلنشائية أو الثابتة ف

البِنية التحتية للنقل (2)

Verkehrsinfrastruktur

5179 transport Kanban

kanban de transport

مت استخدام مصطلح كانبان للنقل من قبل املوردين بأنه توفري سلعة
معينة وبكمية معينة خمتارة من املخزون االحتياطي.

كانبان النقل

Transportkanban

5180 transport line

conduite de transport

خط النقل

Transportleitung

5181 transport logistics

logistique de transport

لوجيستيات النقل تم بالعرض الفعال للسلع سواء من خالل
للشركات واألفراد، وميكن تقسيم خدمات النقل اللوجستية وفقا

للناقل أو القائم بالشحن

إمدادت النقل

Transportlogistik

5182 transport logistics

logistique de transport

جمال فرعي من اخلدمات اللوجستية يفيد يف التشابك املثايل بني
مكونات النظام يف قطاع النقل النتاج فعال وفاعل يف خدمات النقل
(ليس فقط نقل البضائع)، مقاومات التقاطعات على حدود بعض

األنظمة الفرعية. الوسائل مثل عناصر خاصة يف الشبكة (مثل مراكز
نقل البضائع)، خد

لوجستية النقل

Transportlogistik

5183 transport market

marché des transports

هو مصطلح يطلق على مكان معنوي أو على صورة معنوية يف قطاع
النقل يلتقي فيها طلب املنتفع (الطلب على النقل) مع عروض النقل

اليت يقدمها متعهد النقل أو شركات النقل (إقتصاديات النقل).
فتحدث موازنة بني العرض والطلب وبالتايل مقدار السعر، ويعقب

ذلك استبدا

سوق النقل

Verkehrsmarkt

5184 transport matrix

matrice de transport

مصفوفة النقل هي شكل مصمم خصيصا ملصفوفة احلركة، ويتم فيها
استعراض األمحال (معدالت التدفق وحدود التدفق احلد) تدفق املواد

يف وحدات النقل.

مصفوفة النقل

Transportmatrix

5185 transport medium

moyen de transport

احمليط الفيزيائي املباسر للعملية أو للنظام، حيث حتدث فيه عمليات
النقل. األنواع: أرض، ماء، جو، فضاء أو خطوط أنابيب. وبسبب
التفاعل الفيزيائي البيين بني وسط النقل مع ترتيب التشغيل الذي

تنشطه الطاقة ميكن حتريك وحدة النقل - يكون ذلك يف وسائل النقل
الرب

وسيط النقل

Verkehrsmedium
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5186 transport need

besoins de transport

احلاجة للنقل من أجل تنفيذ الطلب على حركَة املُرور، فإنه يتطلب
أساسا التنقل، أي قدرة التنقل للتغلب على املسافات املكانية للمنظمة
أو الشركة، واحتياجات النقل الناجتة من نقص يف املوارد املتاحة حمليا،

واليت بدوا ال ميكن أن تكتمل العملية يف البشر، والط

احلاجة إىل النقل

Verkehrsbedürfnis

5187 transport operation 
technology

technologie du transport en commun

املسؤوليات يف هندسة قطاع التقل لتخطيط العمليات وتنفيذ خدمات
النقل واستخدام وإدارة وسائل اإلنتاج لغرض تقل مستدام، آمن
واقتصادي وفعال من أماكن األشخاص أو البضائع أو األخبار يف
مهمة النقل. يتضمن وصف وفحص وتفسري سلوك وسائل النقل

ويؤدي م إىل نظرية النظ

تكنولوجيا عملية النقل

Verkehrsbetriebstechnologie

5188 transport planning

planification des transports

هو من جماالت العمل يف قطاع النقل، والغرض منه تصميم أنظمة
النقل. اعتمادا على السياق، ميكن أن يكون له معان خمتلفة: 1)

النشاط املفاهيمي للتنمية على املدى الطويل ملساحة النقل كجزء من
ختطيط استخدام (التخطيط العام للنقل)، وختطيط وتصميم البِنية

التحتي

ختطيط النقل

Verkehrsplanung

5189 transport policy

politique des transports

التدابري وإجراءات هادفة تنظم العالقة بني قطاع النقل واتمعات
واملوضوعات املعنية. ولذلك تاثري مباشر أو غري مباشر على سوق
النقل، وإدارة وإنتاج خدمات النقل ومستخدمي الطرق، وتأثري

اجلهات الفاعلة يعتمد على توزيع السلطة أو سلطة الدولة. سياسة
النقل يف

سياسة النقل

Verkehrspolitik

5190 transport process, 
traffic process

processus de transport

تعاقب ديناميكي من حاالت خمتلفة من نظام للنقل واملتعمدة من
األشخاص أو البضائع أو األخبار يف مكان واحد، أو الزمن أو املكان
احملدد موضوعيا، وهو عادة املساعدات يف النقل بني مصدر النقل

(البدء) وختفيض النقل (الوجهة). متثل عملية التقل املكون التشغيلي أو

عملية النقل، وعملية املُرور

Verkehrsprozess

5191 transport science

sciences des transports

مصطلح مجعي جلميع الفروع العلمية اليت تتعامل مع دراسة االسس
العلمية والتقنية والتكنولوجية واالقتصادية واالجتماعية والقانونية

واجلغرافية والتارخيية والنفسية للنقل يف اتصال مع نقل البضائع واألفراد
واألخبار. ميكن اعتبار العلم يف إطار جماالت فرعية من العلوم

علوم النقل

Verkehrswissenschaft(en)

5192 transport services 
(1)

offre de transport

جتهيزات سوقية للسلع حيركها السوق من خدمات نقل البضائع يف
سوق النقل. ويتم ضمان التسويق عرب أساليب االقتصاد وإدارة حركَة
النقل، واالقتباس الفعلي لعملية النقل. اخللل يف حركَة التدفقات، مبعىن

تنمية قوية بشكل خمتلف حلَركَة املُرور على أساس االجتاه

خدمات النقل (1)

Verkehrsangebot

5193 transport services 
(2)

service de transport

اختصار خلدمات النقل؛ جمال (مهام) شركات النقل، اليت تتوىل حركَة
النقل الفعلية (إعداد وتنفيذ واالنتهاء من عملية النقل.

خدمات النقل (2)

Verkehrsdienst

5194 transport services 
(3)

prestation de service de transport

ينتج عن التفاعل بني وسائل اإلنتاج وجتارة السلع ونقل البضائع عرب
شركات النقل. وتشمل خدمة النقل خلق بيئة عملية من خالل توفري
و / أو استخدام وسائل النقل الثابتة أو املتحركَة (البعد احملتمل) على

سبيل املثال توفري البِنية التحتية واملركبات، وسالمة

خدمات النقل (3)

Verkehrsdienstleistung
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5195 transport system

système de transport

، وميكن وصف نظام النقل لكال النظامني احمللية وغري شركة
 

نظام النقل

Transportsystem

5196 transport system

système de transport

كل البنيات التحتية واملعدات واملركبات وقواعد التشغيل لنقل
األشخاص واملمتلكات، وذلك باستخدام وسيلة نقل معينة لشيء
معني. مالحظة: تشمل األمثلة على أنظمة النقل بنا يف ذلك نقل
البضائع والنقل اجلوي والنقل الربي والنقل الذكي والنقل الفضائي

إضافة إل

نظام النقل

Verkehrssystem

5197 transport technology

technologie de transport

تكنولوجيا النقل

Transporttechnik

5198 transport telematics

service télématique de transport

مصلة خاصة جتمع بني وسائل املعلوميات واالتصاالت البعدية يف جمال
النقل

مصلحة املعلوميات البعدية للنقل

Verkehrstelematik

5199 transportability

transportabilité

سهولة حركَة املسافرين والشحن أو املَعلُومات. كما تتعلق بتكاليف
النقل فضال عن مسات كل ما هو قابل للنقل (هشاشة، القابلة للتلف،
السعر). ميكن لعوامل سياسية أ ن تؤثر أيضا قابلية النقل مثل القوانني

واألنظمة واحلدود والرسوم اجلمركية. عندما تكون نسبة قابل

قابلية النقل

Transportfähigkeit

5200 transportation 1

secteur des transports

جمموع كل املؤسسات أو املعاهد االجتماعية واالقتصادية والتقنية،
املطلوبة من أجل إنشاء عملية النقل لغرض نقل البضائع واألفراد.

وجيب عزل ذلك عن قطاع االتصاالت. ميكن اجلمع بني قطاع النقل
واالتصاالت معا أحيانا حتت مصطلح قطاع النقل.

اقطاع النقل 1

Transportwesen

5201 transportation 2

secteur de la circulation, secteur du transport

يتألف من جمموع كل املؤسسات أو املعاهد االجتماعية واالقتصادية
والتقنية، املطلوبة من أجل إنشاء عملية النقل احمللي. وهي تشمل على
سبيل املثال سوق النقل، مستخدمي الطرق أو مستخدمي النقل وفرع

قل وقطاعات النقل" مع شركات النكَة السري والنراالقتصاد "ح

قطاع النقل 2

Verkehrswesen

5202 transportation 
system

système de transport

التسمية شاملة لوسيلة النقل كما ينبغي التأكيد على التفاعل بني
العناصر املكونة للمركبة والطريق واحملطة ونظم التشغيل ومراقبة

الركاب.

نظام النقل

Verkehrssystem

5203 transporter bridge

pont transbordeur

جِسر ناقل

Schwebefähre

5204 transshipment 
station

gare de transbordement

حمطة مسافَنة

Umladebahnhof

5205 transshipment 
terminal

terminal de transbordement

حمطة الترانزيت

Umschlagterminal

5206 transverse girder

entretoise

عنصر هيكي ذات عرضية جامدة الرابطة للدعامات الطويلة املتواجدة
على سطح اجلسر . مالحظة: ميكن للعارضة املتقاطعة أن تكون مبتابة

عارضة أرضية.

جائر

Querträger
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5207 transverse joint

joint transversal

وصلَة عارِضة

Querfuge; Quernaht

5208 transverse profile

profil transversal

االحنرافات الرأسية لسطح الطريق املنبثقة من املرجع األفقي املتعامد
على  على اجتاه احلارة.

مقطَع عرضي

Querprofil

5209 trapeze post

panneau trapèze

يتم استخدام لوحة اشارات يف الظروف السهلة بدالً من اإلشارة
الرئيسية

لوحة أرجوحة

Trapeztafel

5210 travel expenses

frais de voyage

مصاريف سفر

Reisekosten

5211 travel speed

vitesse de transport

خارج قسمة طول أجذوع طريق على الزمن الذي استغرقته عملية
عبوره

سرعة السفر

Beförderungsgeschwindigkeit

5212 travel time

durée du transport

الوقت الالزم من حمطة اإلنطالق إىل حمطة الوصول(مبا يف ذلك التوقف
وإاء اإلقامة).

وقت السفر

Beförderungszeit

5213 travel time ratio

quotient du temps de transport (temps réelle : 
temps indiqué de l'horaire)

نسبة وقت السفر احلقيقي للقطار من دون وجود عوائق من قبل
قطارات أخرى هو أقصر مدة ممكنة للرحلة

نسبة وقت السفر

Beförderungszeitquotient

5214 travel time, 
operational

durée du trajet, opérationnelle

الوقت الفين للرحلة مبا يف ذلك الوقت اإلحتياطي الالزم (يسمى
باجلدول الزمين)وذلك للتعويض عن أي خمالفات قد حتدث وملنع

حدوث أي اضطرابات يف اخلطة الزمنية وبذلك حنتقظ مبيزات رخص
األسعار واخلدمة اجليدة

مدة السفر، عمليا

Fahrzeit, betriebliche

5215 travel time, 
technical

durée du trajet, technique

الوقت الذي يتم استغراقه يف الرحلة يتم حسابه على أحسن الظروف
بناء على عوامل مثل محولة القطار وغريها

مدة السفر، تقَنِيا

Fahrzeit, technische

5216 traveler (US)

voyageur

مسافر

Reisender

5217 tray

tablar

هي أطباق تستخدم كوسيلة مساعدة لتحميل البضائع اليت ال ميكن
رفعها ونقلها تلقائيا

طبق/ صينية

Tablar

5218 tray storage

stockage de tablar

مستودع الطبق هو جزء صغري من مستودع اآليل مع مساحات
للصواين

ختزين الطبق/ الصينية

Tablarlager

5219 tread

surface de roulement des roues

السطح الذي يتواجد عليه عجالت قطارات السكك احلديدية

السطح اخلارجي لإلطار

Radlauffläche
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5220 trench drain

drain en tranchée

صرف يتشكل من خندق عادة 1م حيتوي على أنابيب أو أنبوب
مفتوح، وردم مع، مادة مسامية. يتم استخدام الصرف لكل من املياه

السطحية والتربة التحتية

مصرِف خندقي

Sickerleitung

5221 trial area

zone d'essai

منطقة تجارِب

Testbereich

5222 triangular junction 
(primarily for 
turning locomotives 
or whole trains); 
wyetrack; Y-track

triangle ferroviaire

يكَكمثلث س

Gleisdreieck
5223 trip

voyage

رحلة

Fahrt

5224 trip assignment

attribution de voyage

تعترب يف التخطيط  العملية اليت  تقوم بتخصيص الرحالت ضمن
املسارات أو الطرق داخل شيكة عرب عدد واحد من النماذج.   يتم
وصف هذه الرحالت حسب النمط و الغرض و األصل و املقصد.

إسناد رحلة

Verkehrsverteilung

5225 trip generation

génération de voyageurs

تعترب يف  التخطيط كتحديد أو تنيؤ لعدد الرحالت املفامة         و
املتعلقة بكل منطقة.

جيل من املسافرين

Verkehrserzeugung

5226 trip stop; stop for 
operational reasons

arrêt de service

توقف الرحلة

Betriebshalt

5227 tripod stand

trépied

حامل ثالثى القوائم

Dreibeinständer

5228 trolley

wagonnet-porteur; trolley

عربة ترويل

Oberleitungsfahrzeug

5229 trolleybus

trolleybus

وسيلة نقل تعمل مبحرك ال حتتاج إىل نقل الطاقة الكهربية من خط
فوقها وتسري على الطرق العامة بدون احلاجة إىل قضبان

حافلة ترويل

Trolleybus

5230 trolleybus switch

aiguille trolleybus

أجهزة البناء اليت ميكنها نقل مركبات الترويل من خط سري إىل آخر
بدون احلاجة إىل توقف

فاصل ترولي

Trolleybus-Weiche

5231 trough

auget

مبيس ذات صفيحة فوالذية طويلة و عادة ما يكون رباعي ضمن
األقسام املتقاربة, كما يعترب اجلانبني ملحمني يف اجلانب الداخلي

للصفيجة السقفية ثالثية املناحي.

قَناة

Tragsteife

5232 truck

wagon; chariot

عربة (قطار)، شاحنة

LKW, Truck

5233 truck rental

location de véhicules industriels

استئجار مركبات (صناعية)

LKW-Vermietung

5234 trumpet interchange

diffuseur en trompette

وجود مفترق بوقي من  ثالثة ازرع متقاطعة يف مستويان مع اهليكل
املتقاطع.

مفترق بوقي

Trompete

5235 trunk road

grand axe; route nationale

طريق رئيسي

Fernstraße
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5236 trunk road

grand axe; route nationale

طريق رئيسية

Fernstraße

5237 trunked system

système radio à ressources partagées

نظام مترابط

Bündelfunksystem

5238 trunking

radio à ressources partagées

خطوط الربط

Bündelfunk

5239 truss girder

poutre triangulée

عارضة مفتوحة الشبكة  متكونة من حافتني  مرتبطتني بشكل صارم
من قبل األعضاء القطرية و أحيانا من قبل األعضاء العمودية. حسب
تكوين هؤالء األعضاء، يتم متييز بني العوارض الكتيفة اجلملونية املتلثية

، العوارض اجلملونية N ، العوارض اجلملونية X ، العوارض
األملاسية، و

دعامة مثَلَّثَة

Fachwerkträger

5240 tub style tender

tender cuve

عربة حوضية

Wannentender

5241 tube belt conveyor

convoyeur à sangle tubulaire

مت تصميم املقطع العرضي حبيث يتم جلب كلتا التخطيطات اخلارجية
للحزام معاً وكذلك حصر املادة املنقولة.

أنبوب احلزام الناقل

Schlauchgurtförderer

5242 tufa

tuf

طُوفَة

Tuffstein; Kalktuff

5243 tug boat

remorqueur; toueur

عائمة تدفع برفّاس وتستخدم يف القطر

قارِب قَطْر

Schlepper

5244 tunnel

tunnel

فَقن

Tunnel

5245 tunnel signal

signal de tunnel

إشارة نفق

Tunnelsignal

5246 turbine

turbine

يف التربني يتم حتويل الطاقة اليت تكمن الغازات القادمة من خمزن الوقود
بضغط عايل وسرعة عالية إىل طاقة آلية. التربني مقيم مثل الضاغط
أيضا إىل جزئني: جزء للضغط الغايل وجزء للضغط النخفض. يرتبط
التربني عرب هذه املوجة مباشرة بالضاغط املناسب. جيب أن حيتمل

التربني

عنفَة، تربينة

Turbine

5247 turbine inlet 
temperature

température d'entrée de la turbine

هي درجة حرارة الغاز اخلارج من خمزن الوقود والداخل إىل اجلزء
املوصل للتيار يف التربني.وهى تؤثر بقدر كبري على كفاءة ودرجة

فعالية حمرك توربينات الغاز.

درجة حرارة مدخل التربني

Turbineneintrittstemperatur

5248 turbine jet engine

turboréacteur à turbine

هو حمرك توربينات غاز يتم فيه اكتساب كفاءة احملرك من الطاقة
الكهربية من خالل اهلواء والعادم املندفعني من الفونية كدفع طارد.

حمرك تربيين نفاث

Turbinenluftstrahltriebwerk

5249 turbine stage

niveau de turbine

ختضع الوربينات ألمحال مرتفعة. لتحديد احلمل اآليل يتم تقسيم
التوربينات إىل عدة مراحل. كل مرحلة تتمتع ب بطارة موصلة

للكهرباء وطارة للسري.

مرحلة التربني

Turbinenstufe
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5250 turbo engine

turboréacteur

ميكن وصف مبدأ تسيري املالحة اجلوية بقانون رد الفعل ألسحاق
نيوتن: لكل فعل رد فعل. يلي فعل اندفاع غاز كثيف إىل اخللف رد
فعل هو قوة دفع مساوية يف القوة إىل األمام. اهلواء املطلوب الألشتعال
يتم شفطه من مروحة يف األمام. الضاغط يدفع اهلواء كبسا إىل خمزن

الوقود.

حمرك تربيين

Turbotriebwerk

5251 turbo reversing 
transmission

transmission avec turbo-inverseur

عاكس حركة تربيين

Turbowendegetriebe

5252 turbo starter

démarreur turbo

هو حمرك تشغيل مركب فيه تربني غاز يتم دفعه عرب هواء ضاغط أو
غاز أخر بعملية األحتراق أو بدوا.

بادئ حركة تربيين

Turboanlasser

5253 turbo transmission

transmission turbo

ناقل حركة تربيين

Turbogetriebe

5254 turbo-charged 
engine

moteur à turbocompresseur

حمرك مبضاغط عنفي

Turbomotor

5255 turbo-charger

turbocompresseur

مضاغط عنفي

Turbolader

5256 turbofan

TurboFan

يف احملرك ذو الدائرتني تنتج روحة الدفق فقط جزء قليل من

مروحية عنفية (مزدوجة الدفق)

TurboFan

5257 turbojet

Turbojet

احملركات ذات النفاث أحادي الدفع هي حمركات من دائرة واحدة.
وهي اجليل األول من دافع األعة. وفيها يتم توصيل كل اهلواء

املشفوط عرب الضاغط وخزان الوقود والتوربينات. الدفع ينتج من
الغازات املتدفقة من مؤخرة احملرك بسرعة عالية. تعمل كل احملركات

من اجليل األول وفق

نفاث عنفي (أحادي الدفق)

TurboJet

5258 turbojet

turboréacteur (à simple flux)

نفاث عنفي (أحادي الدفق)

Turbostrahltriebwerk

5259 turboprop 1

propulsion aérobie des turbopropulseurs

هو حمرك للطائرات ذات توربينات الغاز والذي ميرر جزء (حوايل %
90) من كفائته ككفاءة متموجة لرفاص هواء. الباقي يتم بذله
لتسريع كتل الغاز املمررة يف نفاث الدفع لتوليد قوة دفع. الكفاءة

الكلية للدافع تنتج من كفاءة املوجات واألشعة.

دافع عنفي

Propellerturbinenluftstrahltriebwerk

5260 turboprop 2

turbopropulseur

هو حمرك حلوامل األثقال. وينتج طرد كرد فعل على اهلواء املنقول إىل
اخللف ببطء. تلك الكتل اهلوائية الكبرية واملتحركة ببطء جتعل
الطائرات تطري بسرعة بسرعة تصل إىل 750كم يف الساعة.

والطائرات ذات هذا النوع من الدوافع جتلب أعلى مكاسب أقتصادية
يف سرعات قليلة.

دافع عنفي

TurboProp

5261 turboshaft

turbomoteur

هو حمرك للطائرة اهلليوكوبتر. وفيه يتم حتويل توربينات العمل اإلضافية

حمرك تربيين

TurboShaft

5262 turnaround cycle; 
turn

circulation de waggons

دورة العربة

Wagenumlauf
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5263 turnaround time 
(TAT)

temps d'immobilisation

مدة التوقف

Umschlagszeit, Verweildauer

5264 turning basin

bassin d'évitage

حوض متسع يسمح بدوران السفن جتاه الرصيف املخصص هلا أو أثناء
االبتعاد عنه

حوض دوران

Wendebecken

5265 turning cradle truck

courant triphasé

نظام التيار املتردد ويتألف من ثالثة مراحل هلا نفس اجلهد كل مرحلة
منها حتتل ثلث الفترة.

عربة مفصلية

Drehstrom

5266 turning radius

rayon de braquage

شعاع الدوران

Bahnradius

5267 turning signal

signal du disque tournant (Hipp)

إشارة الدوران

Wendescheibesignal

5268 turnout

aiguille enroulée (intérieur)

تبديل

Innenbogenweiche

5269 turnout signal

indicateur d'aiguillage

إشارة التبديل

Weichensignal

5270 turnout tension 
lever

affluence du levier de tension

رافعة توتر التبديل

Weichenspannwerk

5271 turnout track; 
siding [to overtake]

voie de dépassement

يتم ترتيب األرصفة بالتوازي مع األرصفة الرئيسية املتقاطعة لتحويالت
القطارات

مسار اإلصالح

Überholungsgleis

5272 turnover

transbordement

املبلغ اإلمجايل املدفوع من قبل شركة النقل الربي خالل الفترة قيد
االستعراض. يتوافق هذا اموع مع مبيعات سوق اخلدمات أو السلع
املوردة إىل أطراف ثالثة . يشملفي دوران رأس املال هو "إيرادات
التشغيل األخرى" على سبيل املثال الدخل من التنازالت، وترتيبات

امتياز،

دوران رأس املال

Umschlag

5273 turnover frequency

nombre de transbordements

تردد دوران رأس املال يعد إشارة إىل عدد مرات ختزين وتفريغ
واستهالك خمزون املستودع فيما يتعلق بسلعة معينة.

تردد دوران رأس املال

Umschlagshäufigkeit

5274 turnpike

autoroute à péage

طريق باألداء

Mautstraße; Gebührenstraße

5275 turntable

plaque tournante

صفيحة تستعمل لتوجيه املركبات الِسكَكية حنو سكَّة ذات اتجاه
خمالف لِسكَّة الوصول

قرص دوار

Drehscheibe

5276 turntable

plateau rotatif

األقراص الدوارة هي بديل ملنحنيات االسطوانة املدفوعة، وميكن أن
يظل قطر تغيري اإلجتاه ضئيل؛ فتكون السرعة حوايل ضعف ما كانت
عليه يف خطوط احلركة، فيتم طالء القرص الدوار ويوضع علي أربع
عجالت مطاطية، يتمركز احملرك بالتحديد يف املنتصف وحيرك القرص

بشكل مباشر.

قرص دوار

Drehteller

5277 turntable

plaque tournante

صفيحة تستعمل لتوجيه املركبات السككية حنو سكة ذات اجتاه
خمالف لسكة الوصول

صحن دوار (يف السكة احلديدية)

Drehscheibe
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5278 turntable conveyor

convoyeur à plateau tournant

للهيكل األساسي للناقل ذو القرص الدوار يف هذا الوزن اخلفيف قوائم
قابلة للتعديل بشكل كبري، ويدور احملور علي اهليكل الرئيسي علي 4
كرات مزودة بسطح تشغيل من املطاط القوي، ويف املنتصف يتم

توجيه احملور من خالل عمود دفع، أما علي اإلطار اخلارجي يتم وضع
حواف للسري

ناقل قرص دوار

Drehtischförderer

5279 turret trucks

chariot tridirectionnel à plus haute levée

هي عبارة عن روافع برجية صممت بطريقة خمصصة على أا ناقالت
رفع تستخدم يف تقنيات التخزين.

شاحنات برجية

Hochregalstapler

5280 twenty equivalent 
unit (T.E.U.)

équivalent vingt pieds (E.V.P.)

وحدة املعادل العشريين

Standardcontainer

5281 twin rail, double rail

voie voisine

مسار جماور

Zwillingsschiene

5282 twin railcar

automotrices doubles

عربة مزدوجة

Doppeltriebwagen

5283 twin sleeper

traverse double

قطار نوم مزدوج

Doppelschwelle

5284 twin-engined 
aircraft

avion bi-moteur

طائرة ثنائية احملرك

zweimotoriges Flugzeug

5285 twin-girder gantry

portique à poutres jumelées

رافدة مزدوجة

Doppelkranbrücke

5286 twist lock

verrou tournant

قفل لفاف

Eckverriegelung

5287 twistlock

verrou tournant

آلية موحدة لنقل املعدات اليت تشترك وتقوم بعملية القفل على
كستوى زوايا أجهزة النقل متعددة الوسائط. تستخدم أيضا على

السفن واملركبات إلصالح وحدات النقل متعدد االوسائط.

أقفال ملتوية

Drehverriegelung

5288 two-axle wagon

wagon à essieux

عربة مبحورين من األسفل لتحمل الثقل

عربة مبحورين

zweiachsiger Wagen

5289 two-card system

système à deux cartes

يف النظام ذي البطاقتني يتم استخدام 2 "كانبان" للتحكم، مرة بغرض
التحكم يف االنتاج ومرة بغرض التحكم يف النقل.

نظام ذو بطاقتني

Zwei-Karten-System

5290 two-circuit turbine 
jet engine

turboréacteur à double flux

هو اسم حملرك تربيين الذي فيه يتفرع جزء من اهلواء املضغوط أمام
خزان الوقود ويتم مترير كتيار فرعي عل احملرك الرئيسي. هذا التيار

الفرعي يتم (على العكس من التيار الئيسي الذي مير عرب خزان الوقود)
تسريعه بضعف، حبيث تنتج درجة تأثري طاردة جيدة. العالقة بني التيار

حمرك تربيين ذو دائرتني

Zweikreis-Turbinenluftstrahltriebwerk

5291 two-directional 
operation

piste bidirectionnelle

عملية ثنائية االجتاه

Zweirichtungsspur

5292 two-step picking; 
two stage picking

prélèvement en deux étapes

يف حالة االنتقاء ذي املستوييت فسوف يتم انتقاء العمليات والطلبات
العديدة اخلاصة بسلعة معينة.

إقتناء/ إختيار ذو مستويني

zweistufige Kommissionierung

5293 two-tier linkspan

pont-passerelle à deux niveaux

جسر عبور بطابقني

zweistufige Autoverladerampe
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5294 two-way circular 
conveyor

convoyeur circulaire à deux voies

للناقل الدائري ذو اإلجتاهني حواف للسري منفصلة للسلسلة
والشماعات مع جمموعة احلركة.

ناقل دائري ذو إجتاهني

Zweibahnkreisförderer

5295 Two-way operation

fonctionnement bidirectionnel

يتم التعامل باإلشارات الضوئية يف حال مرور قطار يف كال االجتاهني

عملية ذات اجتاهني

Zweirichtungsbetrieb

5296 two-way traffic

circulation à doubles sens

سير مزدوج االجتاه

Gegenverkehr

5297 two-way traffic 
passing prohibition

interdiction de croisement de trains

تعمل على منع احد القطارين من احدى اجلهتني من املرور حىت ال
يتسبب ذلك يف حادث تصادم

منع املرور يف اجتاهني

Begegnungsverbot

5298 type of bucket 
conveyor

sorte de convoyeur à godet

شكل خاص من أشكال مصعد األكواب للنقل إيل األسفل برفق
للبضائع السائبة شديدة احلساسية واليت ال ميكن نقلها من خالل

اإلنزالق أو أو السقوط إيل أسفل، فيتألف من حزام مطاطي بشرائح
عرضية مثبت عليها لوحات محل.

نوع من أنواع الناقلة بالقواديس

Niedertrag-Vorrichtung

5299 type of storage

types de stockage

هو عبارة عن التركيب الزمين وترتيب الطلبيات يف املخزن وكذلك
تغيري وحدات التخزين.

نوع التخزين

Lagerarten

5300 type of traction

mode de traction

نوع معدة الدفع اليت تعمل على دفع وجر عربات القطار

نوع اجلر

Traktionsart

5301 type of train

type de trains

يتم اإلشارة برمز كبري يدل على السرعة القصوى للقطار

نوع القطار

Zugreihe

5302 type of vehicle

type de véhicule

نوع العربة

Fahrzeugtyp

5303 types of containers

type de container

األنواع الرئيسية للحاويات، كما حددا معايري ISO: 1. حاويات
ألغراض عامة 2. احلاويات ألغراض خاصة - مغلقة التهوية احلاويات
- فتح أعلى احلاويات - منصة احلاويات القائمة على فتح جانب و-

منصة تستند حاوية مفتوحة من جانب ومع البنية الفوقية كامل -
منصة احلاويات ال

أنواع احلاويات

Containertypen

5304 tyre (Brit.); tire (US)

pneu

طَوق، إطار

Reifen

5305 tyre tread depth

profondeur des sculptures d'un pneu

عمق مداسِ اِإلطَار

Reifenprofiltiefe
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5306 ubiquitous 
computing

informatique ubiquitaire

احلوسبة واسعة االنتشار هي كل جماالت تطبيقات احلاسوب يف مجيع
جماالت احلياة اليومية.

حوسبة واسعة اإلنتشار

Ubiquitous Computing

5307 ultra large crude 
carrier (ULCC)

superpetrolier (>300.000TPL)

ناقلة نفط عمالقة

Ultra Large Crude Carrier (ULCC)

5308 ultrasound

ultrason

فوق صويت

Ultraschall

5309 unaccompanied 
baggage (US)

bagages non accompagnés

أمتعة غري مصحوبة

unbegleitetes Gepäck

5310 unaccompanied 
combined transport

transport combiné non accompagné

النقل املشترك عن طريق نقل وحدة الشحن بدون أن يرافقها اي
شخص وبدون سيارة او عن طريق مبادلة احلاويات او نصف النقل او

عن طريق السكك احلديدية

النقل املشترك غري املصحوبني بذويهم

unbegleiteter, kombinierter Verkehr

5311 unavailability

indisponibilité

عدم التوفر على النظام هو مؤشر أن الوظيفة التشغيلية يف وقت معني
غري مصممة بشكل صحيح.

عدم التوفر

Nichtverfügbarkeit

5312 unbalance motor

moteur à balourds

لتشغيل الناقالت املتذبذبة للمحرك الكهربائي املستخدم واملوضوع
عليه ايات األعمدة لألجزاء الغري متزنة (تشغيل الكتل املتوازنة)،

وتسبب قوة الطرد الناجتة عن عدم اإلتزان إهتزازات الناقالت.

حمرك منعدم التوازن

Unwuchtmotor

5313 unbonded tendon

élément de précontrainte non adhérent

الوترالذي مينع احلديد مسبق اإلجهاد  املترابط مع اخلرسانة    و يعترب
حرا من حيث  التنقل النسيب إىل اخلرسانة. مالحظة: يتم نقل القوة
مسبقة اإلجهاد بشكل دائم على اخلرسانة إىل ايات الوتر من قبل

املراسي فقط.

وتر منفَصل

Spannglied ohne Verbund

5314 unbroken minerals

mineraux non-cassés

معادن صحيحة

ungebrochene Mineralstoffe

5315 unbundled 
product/rate

produits sans services additionnels

مصطلح يستخدم لوصف املنتج متعدد الوسائط الذي حيث ال يتضمن
سحب اخلط أي وقت فراغ ويتم إعالن بدل االنتداب اليومي بشكل

منفصل. يتم تسويق EMP مبتابة منتج خمرج.

منتج خمرج

Produkt ohne Zusatzleistungen

5316 unclean bill of lading

connaissement avec réserves; connaissement 
clausé

سند شحن مع حتفظات، سند شحن
غري مكتمل

Konnossement mit einschränkendem Vermerk
5317 uncleared goods

marchandises non dédouanées

بضائع تنتظر دفع الرسوم اجلمركية لتسلّمها

بضائع غري جممركة

noch nicht verzollte Ware

5318 uncoupling track

voies de découplement

قنوات فك الربط

Entkupplungsgleis

5319 under the baseboard

souterrain

حتت أرضي

Unterflur

5320 under the 
baseboard 
installation

installation encastrée dans le sol

جتهيز مثَبت

Unterflur-Einbau
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5321 underfloor chain 
conveyor

convoyeurs à chaîne au sol

ناقل أرضي ذو سلسلة دوارة

Unterflurkettenförderer

5322 underfloor lifting 
plant

installation de levage sous-sol

جتهيز الرفع حتت أرضي

Unterflur-Hubanlage

5323 underground

métro

قطَار األنفاق، ميترو

U-Bahn

5324 underpass approach

trémie

ج التخطيط بالنسبة لإلنتقال اهلندسي بني سطح الطريق والنفق.

مدخل نفَق

Tunneleingangsbereich

5325 underpass; 
underbridge

passage inférieur

ممر سفلي

Unterführung

5326 undesired 
emergency

urgence inattendue

نشوب طوارئ غري متوقعة عندما يتم حترير الضغط اهلوائي الواردة يف
نظام املكبح اهلوائي. الشيء الذي أنتج استعمال فرامل القطار.

طوارئ غري متوقعة

unerwarteter Notfall

5327 unevenness

inégalités

عدم استواء

Unebenheit

5328 unfilled

défillérisé

مادة مت إزالة مكوناا املعدنِية جزئيا أو كُلِّيا.

مرتُوع املُكَونات

füllerfrei

5329 unfinished 
products, goods

produit semi-fini

بضائع غري مكتملة

unfertige Erzeugnisse

5330 unidirectional 
operation (of a 
track)

opération d'établissement

السكك احلديدية ذات املساريني يتم تسيريها يف اجتاه واحد فقط

عملية أحادية االجتاه

Einrichtungsbetrieb

5331 uniform rate

tarif forfaitaire

تعريفة متفق عليها

تعريفة موحدة

einheitlicher Satz, einheitlicher Preis

5332 unit load (device)

unité de charge

وحدة قياس احلمولة

وحدة التحميل (جهاز)

Ladeeinheit/-behälter

5333 unit load (device)

unité de charge

وحدة قياس احلمولة

وحدة محولة

Ladeeinheit/-behälter

5334 unitized container

conteneur homogène

حاوية متجانسة

Einheitscontainer

5335 universal bulk ship 
(UBS)

vraquier polyvalent

سفينة شحن عام

Massengutfrachter

5336 unleaded petrol

essence sans plomb

البرتين اخلايل من الرصاص

bleifreies Benzin

5337 unloading hatch

trappe de déchargement

فتحة التصريف

Entladeklappe

5338 unloading 
installation

installation de déchargement

مرفق التفريغ

Entladeanlage

5339 unloading platform

quai de déchargement

رصيف التفريغ

Entladerampe
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5340 unpaved road

chemin de terre

طَرِيق غري معبدة

Schotterstraße

5341 unpowered roller

table à rouleaux non motrice

أسطوانة غري مزودة بالكهرباء

nicht angetriebene Rollenbahn

5342 unreliability

manque de fiabilité

غري ثقة

Unzuverlässigkeit

5343 unscheduled 
waiting times

attentes imprévues

أوقات انتظار غري مقررة

außerplanmäßige Wartezeiten

5344 upgrade (to a less 
restrictive signal 
aspect)

améliorisation (aspect signal)

يتم التقييم الالحق للسرعة املسموح ا من خالل إصدار إشارة حتد
من السرعة

حتسني

Hochsignalisierung

5345 urban form

forme urbaine

البصمة املكانية لنظام النقل احلضري، فضال عن البىن التحتية املادية
ااورة واألنشطة االجتماعية واالقتصادية.كما أا إا تضفي سوية

على مستوى الترتيب املكاين للمدن.

الشكل احلضري

räumliche Ausprägung des Verkehrssystem

5346 urban railway

transport express urbain

السكك احلديدية اخلاصة بالقطار السريع مدجمة مع الشبكة العامة
للسكك احلديدة

سكك حديدية حضرية

S-Bahn

5347 urban transport

trafic d'agglomération

املواصالت داخل التكتالت احلضرية اليت يزيد عدد سكاا عن
20000 مواطن ينبغي أن  ترتبط بالشبكة العامة للمواصالت

النقل احلضري

Agglomerationsverkehr

5348 urban transport plan

plan de trafic urbain

خطة النقل احمللية يتم وضعها بناء على أسس صحيحة كاملة ويراعيها
فيها املعايري العاملية للطرق واملركبات

خطة النقل احلضري

Nahverkehrsplan (NVP)

5349 user guide

mode d'emploi

دليل التشغيل

Bedienungsanleitung

5350 user worked 
crossings

barrière manuelle

يتم فتح واغالق املزلقانات اليدوية على حسب احلاجة

معابر يدوية

Bedarfsschranke

5351 usual direction of 
travel; regular 
direction of travel 
(on double track 
line, left in GB)

sens de la marche habituelle

االجتاه املعتاد للسفر

gewöhnliche Fahrtrichtung
5352 utilization

utilisation

استخدام

Auslastung

5353 utilization of 
storage area

utilisation efficace de l'espace

تبلغ درجة االستفادة من مكان التخزين 80% على األكثر من إمجايل
مساحة املخزن.

استغالل منطقة التخزين بشكل فعال

Raumnutzungsgrad
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5354 vacuum

air aspirant

تفريغ

Saugluft

5355 vacuum brake

frein à vide

تنتج قوة الكبح يف املكبح اهلوائي الذي يؤثر على االسطوانة املوجودة
على جانِب املكبس وهو ضغط سليب على الضغط اجلوي األخر.ويشبه

اجلزء امليكانيكي للمكبح اهلواين املكابح اهلوائية

مكبح خوائي

Saugluftbremse

5356 vacuum lifting unit

ventouse de levage

وحدة رفع بالتفريغ

Vakuumhebegerät

5357 vacuum salt

sel préparé sous vide

امللح الصايف احملضر عن طريق  تبخر املياه املاحلة يف ظل ظروف
تفريغية. كما أنه يتميز بعدم ترك أي بقايا.

ملح معاجل فَراغيا

Vakuumsalz; Siedesalz

5358 validation

validation

التصريح بصحة عقدة أو توقيع أو غريمها

استصحاح، توكيد

Gültigkeitsprüfung

5359 value chain

chaîne de valeur

تشمل سلسلة القيم املضافة كل املوردين ومقدمي اخلدمات واملصنعني
وكذلك التجار وكل من يشارك يف تصنيع وتسويق املنتج

سلسلة القيم

Wertschöpfungskette

5360 value stream 
mapping

cartographie des flux de valeurs

هو الوسيلة اليت تساعد على حتليل املواد وتدفق املعلومات يف قيمة
املنتج وحتسني املنتج.

ختطيط تدفق االقيم

Wertstromanalyse

5361 van

fourgon

مركبات السكك احلديدية غري اجلر اليت تشكل جزءا من قطَار
الركاب أو البضائع وتستخدم من قبل طاقم القطَار وكذلك لنقل
األمتعة والطرود، والدراجات، ورافق عربات الركاب الطريق اخل

املركبات اليت متتلك واحدة أو أكثر من املقصورات الركاب ال حتسب
عربات ولكن كما مركبات

عربة نقل

Lieferwagen

5362 van

fourgon

عربة، مقطورة خلفية

Lieferwagen

5363 van grounding

fourniture des conteneurs pour la collecte

عندما يتم إبعاد حاوية أو مقطورةعن القطار ووضعها على األرض
ليتم نقلها من طرف الزبون . يف هذاة األونة، يتم تركيب احلاوية على

هيكل السيارة مع إعالم الطرف الذي خيطر بالشحن.

توريد احلاويات لعملية اجلمع

Bereitstellung des Container für Abholung

5364 van notify

annonciation de fourniture

عندما يتم إخطار الطرف عن طريق مكتب السكك احلديدية أن
احلاوية أو املقطورة متوفرة ليتم نقلها.

إعالن عن نقل اللوازم

Bereitstellungsbenachrichtigung

5365 vane

aube directrice

هي عنصر تركييب يف الطارة الرئيسية لشكل معني والذي خيدم يف
حتويل قليل الفقد بقدر اإلمكان للحرارة إىل طاقة حركية أو خيدم يف

إعادة حتويل تيار بأقل فقد بقدر اإلمكان.

دوارة

Leitschaufel

5366 vane test

essai au scissomètre

اختبار الريشة

Flügelsondierung

5367 variable costs

coûts variables

تكلفة متغرية حسب مستوى النشاط التشغيلي.

تكاليف متغرية

variable Kosten
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5368 variable geometry 
intake system

entrée d'air avec géométrie variable

هو مدخل للهواء ميكن تغري مساحته وسكله يف حالة الطريان.

مدخل ذو أشكال متنوعة

Lufteinlauf mit variabler Geometrie

5369 variable message 
sign  (VMS)

panneau à  message variable (PMV)

شاخصة بإشارات متغرية

Wechselverkehrszeichen

5370 variable reach fork 
lift truck

chariot élévateur à portée variable

حاملة رافعة مبديد متغري، رافعة
شوكية بذراع متغري

Gabelstapler mit variable Reichweite
5371 variant bill of 

material

nomenclature à variantes

القائمة املتنوعة للمواد هي عبارة عن تلخيص للعديد من قوائم
املكونات حىت تتمكن من عرض مواد خمتلفة مشتركة سويا يف نفس

املنتج.

قائمة متنوعة للمواد

Variantenstückliste

5372 variant management

gestion des variantes

إدراة البدائل/ اخليارات

Variantenmanagement

5373 variant, option

variante

خيار

Variante

5374 varnish

vernis

ورنيش

Lackierung

5375 vehicle

véhicule

وسائل مساعدة متحركَة وصاحلة للسري (آلة)، واليت متكن أو تسهل
تغيري أماكن األفراد أو البضائع أو األخبار عن طريق التفاعل البيين يف
وسط نقل معني. وألداء هذه الوظيفة، يستخدم املرء مركبات إجيابية
أو سلبية (مع أو بدون حمرك خاص ا). قد تتكون السيارة من املكونا

مركبة

Fahrzeug

5376 vehicle concept

concept de véhicule

مفهوم العربة

Fahrzeugkonzept

5377 vehicle distance 
speed regulator

régulateur automatique de distance

منظِّم مسافة السيارة

Abstandsregelautomat

5378 vehicle distribution

distribution de véhicules

توزيع املركبات

Fahrzeugdistribution

5379 vehicle equipment

équipement du véhicule

معدات العربة

Fahrzeugausrüstung

5380 vehicle fleet

parc de véhicules

موقف عربات

Wagenpark

5381 vehicle kilometer

véhicules-kilomètres

لتحديد اتفاقيات حركة املرور لطرق املواصالت يتم ذكر امجايل عدد
الكيلومترات ملركبة النقل العام

سيارة - كيلومتر

Nutzwagenkilometer (Nkm)

5382 vehicle occupancy

occupation de vehicule

نسبة عدد املسافرين نسبة إىل القدرة التشغيلية للعربة. مالحظة:  يتم
تضمني السائق بالنسبة للعربات اخلاصة.

إشغال العربات

Fahrzeugnutzungsgrad, Besetzungsgrad

5383 vehicle parapet

barrière pour ouvrage d'art

حاجز السالمة (انظر '' حاجز السالمة '') املثبت على حافة اجلسر أو
على اجلدار االستنادي أو البنية املماثلة، واليت قد تشمل محاية إضافية و
تقييد املشاة ومستخدمي الطريق اآلخرين (الفرسان، راكيب الدراجات،

اخل) و للحيوانات.

طَلق تطوِيقَة صقَّالة

Fahrzeugbrüstung; Fahrzeuggeländer

5384 vehicle system

système du véhicule

نظام املركبة

Fahrzeugsystem
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5385 vehicle zoom

loupe véhicule

مكربة العربة

Fahrzeuglupe

5386 vendor managed 
inventory

gestion des stocks pilotée par le fournisseur

إدارة املخازن من طرف املزود

Vendor Managed Inventory

5387 ventilator

ventilateur

مروحة

Lüfter

5388 verge trimming

délignement des accotements

تسوية احلد املسامت  للكتد أو القارعة بواسطة كشط جيد االستقامة

تسوية كَتد الطريق

Bankettfräsen

5389 verge trimming

délignage; délignement

تسوية احلد املسامت للكتد أو القارعة بواسطة كشط جيد االستقامة

تسوية حافة الطريق

Kürzen (Trimmen) des Grünstreifens

5390 vertical 
compression shock

onde de choc de compression verticale

اجلزيئات املتدفقة يف مسار مقدمة الصدمة التغري من أجتاه التدفق.
صدمة الضغط العمودية ميكن فهمها كتيار ذو صوت منخفض

وصوت عايل. بعد صدمة الضغط املستقيمة أو العمودية حتدث دائما
سرعة منخضة الصوت.

صدمة ضغط عمودية

senkrechter Verdichtungsstoß

5391 vertical conveyor

convoyeur vertical

تستخدم الناقالت العمودية يف نقل البضائع من مستوي حمدد إيل
مستوي أعلي أو أدين.

ناقل عمودي

Senkrechtförderer

5392 vertical conveyor 
for pallets

élévateurs de palettes

هذا الناقل العمودي هادئ للغاية وميكن استخدامه يف العديد من
احملطات، فيمكن مجعه مع أجهزة معاجلة احلمل املختلفة؛ وكذلك
ميكن إستخدام جهازي معاجلة احلمل يف نفس الوقت، فالتسريع

اللطيف وختفيف السرعة دوء والتموضع بدقة مع الكفاءة العالية يف
نفس الوقت أمراً ممكن

ناقل عمودي للطبليات

Senkrechtförderer für Paletten

5393 vertical lift bridge

pont levant

جسر متحرك الذي يرفع سطح السفينة بأكمله و بشكل عمودي عند
كال الطرفني، وعادة على برجني ذات ارتفاع كاف للسماح مبرور

القوارب حتتها.

جسر رفع عمودي

Hubbrücke

5394 vertical stay

boulon vertical du plafond

سناد عمودي

Deckenstehbolzen

5395 vertical take-off and 
landing

avion à décollage et atterrissage verticaux 
(ADAV)

طائرة بإقالع وهبوط عموديني

Senkrechtstart und -landung (VTOL)
5396 very large  crude 

carrier (VLCC)

superpétrolier (entre 150.000 et 299.990 TPL)

ناقلة نفط عمالقة

Very Large Crude Carrier (VLCC)

5397 very thin asphalt 
surfacing

revêtement bitumineux très mince

دورة سطح قاري ذو مسك سطحي متوسط مبقياس 20 إىل 25 مم.

طَبقة رقيقة لألسفلت

sehr dünne Asphaltdecke

5398 vessel

navire

سفينة

Schiff

5399 vessel inward

navire à l'entrée

سفينة يف املدخل (ميناء)

hafenwärts fahrendes Schiff
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5400 viaduct

viaduc

جسر

Talbrücke

5401 viaduct

viaduc

طريق أو جسر سكة حديدية  مع عدد كبري من القناطر  عموما و /
أو مع أرصفة ذات ارتفاع كبري.

جِسر

Viadukt

5402 vibrating conveyor

goulotte vibrante

ناقل متذبذب مع جمري مرن مسبب لإلهتزاز فيه يتم نقل البضائع اليت
يتم نقلها يف حني يقوم حبركات قفز دورية ("دفع صغري") وغالباً ما

يكون جمري طويل.

ناقل هزاز

Schwingförderrinne

5403 vibrations

vibrations

اهتزاز

Schwingungen

5404 vibratory conveyor

convoyeur oscillant

ناقالت متواصلة يتم نقل فيها البضائع اليت سيتم نقلها من خالل
احلركة املتبادلة ري أو سطح، فيتم النقل بشكل أفقي وحيت منحدر

قليالً.

ناقل اهتزازي

Schwingförderer

5405 vibratory roller

rouleau compresseur  vibrant

أُسطُوانة اهتزازية

Vibrationswalze

5406 Vierendeel girder

poutre-échelle; poutre Vierendeel

العارضة اليت ترتبط  احلافات داخلها  بشكل صارم من قبل األعضاء
العمودية فقط.

عارضة فرينديل

Vierendeelträger

5407 vip lounge

salon d'honneur

قاعة يف املطار خمصصة الستقبال الشخصيات اهلامة

قاعة شرفية

VIP Lounge

5408 virtual flank 
protection

protection flanc, virtuelle

تتأثر باستبعاد حتويل حارات السري، واليت يتواجد اهلدف منها قبل
الصب يف البنية التحتية احملمية، بدون تواجد أجهزة محاية األجنحة.

محاية جناح افتراضية

virtueller Flankenschutz

5409 viscosity

viscosité

لُزوجة

Viskosität

5410 visual contact

liaison visuelle

متاس بصري

Sichtverbindung

5411 visual flight rules 
(VFR)

règles de vol à vue

قواعد الطريان بالرؤية

Sichtflugregeln

5412 visual inspection

inspection visuelle

رِيصب فَحص

visuelle Inspektion

5413 visual range

visibilité

مدى بصرِي

Sichtweite

5414 void content

teneur en vides

محتوى الفَراغ

Hohlraumgehalt

5415 void(s) content

contenu(s) vide(s)

محتوى الفَراغ

Hohlraumgehalt

5416 volume bill of 
material

liste de la quantité des pièces

حجم قائمة املواد

Mengenstückliste

5417 volume flow rate

débit volumétrique

معدل حجم التدفق هو معدل احلجم الالزم لنقل سلعة مهينة يف وحدة
زمنية معينة.

معدل تدفق احلجم

Volumenstrom
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5418 voyage

voyage

رحلة

Fahrt

5419 voyage charter

affrètement au voyage

تأجري سفينة الرحلة

استئجار رحلة

Reisecharter

5420 voyage charter-
party

charte-partie au voyage

عقد استئجار (سفينة) لرحلة

Reisecharterpartei

5421 voyage policy

police au voyage

وثيقة تأمني لرحلة

Reisepolitik
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5422 wagon

wagon

عربة قطَار خمصصة للنقل

عربة

Wagon

5423 wagon carrier truck

support à rouleaux

دعم أُسطُواين

Rollbock

5424 wagon carrying 
trailer

remorque porte-wagons

مقطورة العربات

Strassenroller, Culemeyer

5425 wagon for 
intermodal transport

wagon pour transport intermodal

عربة بنيت خصيصا أو جمهزة لنقل وحدات النقل املتعدد الوسائط
ITUs. أنواع: عربة جيب: مع جيب راحة لقبول التجمع املحور /
عجلَة من نصف املقطورة. سلة عربة: مع اإلطار الفرعي قابل للفك،

مزودة بأجهزة للتعامل مع الرأسي للسماح للتحميل وتفريغ شبه
املقطورات

عربة للنقل متعدد الوسائط

Wagon für den intermodalen Verkehr

5426 wagon railway

train charrette

عربة سكَكية

Fuhrwerksbahn

5427 wagon with highest 
frication

wagon avec hypothétiquement la plus grande 
résistance propre

عربة ذات احتكاك عال

Grenzschlechtläufer
5428 wagon with lowest 

frication

wagon avec hypothétiquement la plus petite 
résistance propre

عربة ذات احتكاك بسيط

Grenzgutläufer
5429 wagon´s carrying 

capacity

capacité de charge d'un wagon

القُدرة االستيعابية للعربة هو الوزن األقصى املرخص هلا محله.

القُدرة االستيعابية للعربة

Wagontragfähigkeit

5430 waiting room

salle d'attente

قاعة انتظار

Warteraum

5431 waiting signal, wait 
board

signal d'attente

إشارة انتظار

Wartesignal

5432 waling

moise

أقسام متطابقة  تعمل للحفاظ على وضع عضو واحد أو أكثر املتعاقد
بينهم.

لَوح ربط

Riegel

5433 walkway

passerelle

رمممشى؛ م

Gehweg

5434 Walschaert valve 
gear

distribution Walschaerts

آلية صمام فالشرت

Heusingersteuerung

5435 warehouse

entrepôt

مستودع لتخزين البضائع ملدة حمددة

مستودع

Lager

5436 warehouse logistics

logistique de stockage

يشمل نظام إدارة املخازن إدارة ومراقبة وحتسني أنظمة التخزين
والتوزيع املعقدة، وكذلك التحكم يف الكميات وإدارة املخازن.

إمدادات املستودع

Lagerlogistik

5437 warehouse 
management system

Warehouse Management System (système de 
gestion d'entrepôts)

يشمل نظام إدارة املخازن إدارة ومراقبة وحتسني أنظمة التخزين
والتوزيع املعقدة، وكذلك التحكم يف الكميات وإدارة املخازن.

نظام إدارة املستودع

Warehouse Management System

5438 warehouse receipt

récépissé d'entrepôt

إيصال استيداع

Lagerschein

5439 warehouse to 
warehouse

de magasin à magasin

من مستودع إىل آخر

Lager-zu-Lager Transport
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5440 warehouse-
handling machine

appareil de commande d'entrepôt

يتكون من جزء متحرك ومنصة رفع ناقلة عموديا لرفع احلمولة.

جهاز مناولة املستودع

Lagerbediengerät

5441 warehousing

entreposage

استيداع

Lagerung

5442 warning lights

feux d'avertissement

أضواء تستخدم بوصفها إشارات لتحذير السائقني من وجود عائق ما

أضواء إنذار

Warnleuchten

5443 warning signal

signal avertisseur; signal d'alarme

إشارة تعلم بوجود خطر ما

إشارة إنذار

Warnsignal

5444 warning signal

signal avertisseur; signal d'alarme

إشارة تعلم بوجود خطر ما

إشارة إنذار

Warnsignal

5445 warping joint

joint de déformation

العقدة اليت يتم السماح للثنية داخلها ، كما يعترب  الفصل والتشريد
العمودي املتامخة لأللواح الصلبة للقضبان الرابطة  املعدنية وامليكانيكية

(ارى الرئيسي و جمرى اخلابور) أو التشابك الكلي.

وصلَة اعوِجاج

Verwerfungsfuge

5446 warrantor

garant

املتكفل بدين أو عقدة حتت مسؤوليته

ضامن

Garantiegeber

5447 warranty

garantie

ضمانة

Garantie

5448 washing track

quai de nettoyage

رصيف التنظيف

Reinigungsgleis

5449 waste material

déchet

أي مادة يقوم احلامل بإلقائها، يعتزم إللقائها  أو مطلوب حلذفه
مبوجب القانون أو اللوائح السائدة.

نفَايات

Abfallmaterial

5450 water content

teneur en eau

نسبة جتمع املياه يف عني.

حمتوى املاء

Wassergehalt

5451 water feed pump

pompe alimentaire

مضخة تغذية باملياه

Speisepumpe/ Speisewasserkolbenpumpe

5452 water feed pump

pompe à piston pour l'alimentation en eau

مضخة تغذية باملياه

Speisewasserkolbenpumpe

5453 water film

film d'eau

عمق املياه يف احلدود لبضع املئات من املليمتر على سطح الطريق.

غشاء مائي

Wasserfilm

5454 water injection

injection d'eau

حقن املياه هو طريقة لزيادة كفاءة املاكينات ذات احملركات. حيث
يتم حقن مياه أو خليط من املاء والكحول يف اهلواء املشتعل يف جناح

شفاطة حملرك كبس مشحون أو ضغط تربني غاز. ختدم السوائل
احملقونة من خالل حرارة التبخر الناجتة كتربيد داخلي فعال للمحرك

وتربيد اهلواء

حقن املياه

Wassereinspritzung

5455 water jacket

chemise de refroidissement à l'eau

دثار مائي

Wasserkühlmantel
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5456 water layer

couche d'eau

عمق املياه يف احلدود ذات مليمتر واحد على سطح الطريق.

طبقة مياه

Wasserschicht

5457 water permeability

perméabilité à l'eau

نفاذية املَاء

Wasserdurchlässigkeit

5458 water standpipe

grue hydraulique

رافعة هيدروليكية

Wasserkran

5459 water tower

château d'eau

برج املياه

Wasserturm

5460 watercraft

embarcation, bateau

هي وسائل مساعدات تقنية نقالة (مرافق عائمة)، وهي متخصصة يف
وسط النقل "املياه". مركبات املاء ميكن أن تغوص يف املياه

(الغواصات)، أو تطفو / قاعدة أرمشيدس أو الكثافة النوعية (طفو)
على سطح املاء (القوارب والسفن) أو مباشرة فوق سطح املياه

(قوارب وحوامات). املرك

الزوارق

Wasserfahrzeug

5461 water-in-oil 
emulsion

eau-dans-huile

مستحلَب املاء يف الزيت

Wasser-in-Öl-Emulsion

5462 waterway

voie navigable

طريق نقل خاص. وهي مياه طبيعية أو اصطناعية (البحر واملياة
الساحلية واملياة الداخلية)، واليت وضعت بشكل خاص لنقل األفراد أو
البضائع أو األخبار باستخدام سفن أو غريها من الزوارق (على سبيل

املثال، قناة).

ممر مائي

Wasserstraße

5463 waybill

bulletin d'expédition

وثيقة تتوفر على تفاصيل وتعليمات خاصة بشحن البضائع. يتم إصدار
سند الشحن من قبل مكتب السكك احلديدية بعد استالم إيصال

بوليصة الشحن.

سند شحن

Frachtbrief

5464 waybill (WB)

lettre de voiture routière

سند نقل بري

Frachtbrief

5465 wear and tear

usure

البلى والتمزق

Verschleiß

5466 wear resistance

résistance à l'usure

مقاومة البلى

Verschleißfestigkeit

5467 wearing course

couche supérieure portante

عمل طبقة واحدة للتثبيت والتغطية من  جمموعة من املعادن وطبقة
حصى واليت متهد لوضع طبقة البيتومني.

طبقة التآكُل

Tragdeckschicht

5468 weighing of axle 
loads

pesée de la charge par roue

وزن األمحال املحورية

Radlastverwiegung

5469 weight and balance  
computation

calcul de masse et de centrage

حساب التوازن

Gewicht und Balance-Berechnung

5470 weight of container

poids du container

يتم تضمني الوزن الفارغ للحاوية يف الوزن اإلمجايل للبضائع احلاوية
واملنقولة ويسمى أيضا بالوزن اإلمجايل للبضائع. وميكن حساب الوزن

اإلمجايل للبضائع احلاوية واملنقولة من الوزن اإلمجايل .طريق طرح
الوزن الفارغ للحاوية والعكس صحيح . إذا كانت املعلومات عن

الوزن ا

وزن احلاوية

Containergewicht
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5471 weld

soudage

حلام

Schweißen

5472 welded stud

goujon à souder

دسار ملحوم

Schweißbolzen

5473 well car

chariot à plate-forme pour l'empilement des 
conteneurs

شاحنة مسطحة متعددة الوسائط مصممة خصيصا لوضع حاوية
واحدة يف القمة دف استعمال وانتاج أخر. كما يشارإليها بشاحنة
جيدة حبيث يتم تكدس السيارات األخرى فيما يتم تطهري احلاويات

املزدوجة املكدسة عندما تتحرك وفق نظام بنيات منخفضة.

عربة ذات منصة خمصصة لتكديس
احلاويات

Plattformwagen zur Stapelung von Containern

5474 wet dust collector

collecteur de poussière humide

جامع الغبار الرطب

Nassstaubsammler

5475 wet lease

location d'avion avec équipage

استئجار الطائرة مع الطّاقم

Leasing samt Personal und Versicherung

5476 wet mix macadam

tarmac mélange humide

صخر أو خبث مكسور و غري مكسو و ذات خاصية متدرجة (غري
متكون من احلصى) يتألف من نسبة مئوية مثلى من املياه.

حصباء مزِيج رطب

Mineralbeton

5477 wet season barrier

barrière de pluie

نظام إغالق الطريق على كل أو جزء من حركة املرور أثناء أو مباشرة
بعد فترات من تساقط األمطار الغزيرة.

حاجز املَطَر

Regenzeitsperre

5478 wet snow

neige mouillée

الثلوج  املتساقطة مع درجات حرارة اهلواء  أقرب إلىى  نقطة
التجمد. يذوب الثلج بسهولة و ميكنه أن يكون لزجا.

ثُلُوج رطبة

Nassschnee

5479 wharf (pl.wharves), 
boarding bridge

quai

رصيف امليناء يستخدم يف شحن السفن وتفريغها

رصيف

Landungsbrücke

5480 wharfage charges

droits de quai

رسوم استخدام الرصيف

رسوم الرصيف

Kaigebühren

5481 wharfmaster

maître de quai

املشرف على عمليات استخدام الرصيف أثناء تفريغ أو شحن البضائع

ناظر الرصيف

Kaimeister

5482 wheel

roue

حتتوي على عجل يسري على قضبان الِسكَّة احلديد ويعد ذلك اختالفا
بني العجالت الكاملة والعجالت ذات اإلطارات كما حتتوي عجالت

عربات الِسكَّة احلديد حاليا على حافة وشكل حمدد هندسيا

عجلَة

Rad

5483 wheel arrangement

disposition d'essieux

ترتيبات العجلَة

Achsfolge

5484 wheel base

empattement

قاعدة العجلَة

Achsstand
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5485 wheel body

corps de roue

العنصر الرئيسي يف عجلَة عربات الِسكَّة احلديد وتكون مصبوبة أو
جموفة

هيئة العجلَة

Radkörper

5486 wheel brake

frein de roue

فرامل العجلَة

Radbremse

5487 wheel brake disk

frein de roue

الفرامل العجالت

Radbremsscheibe

5488 wheel contact

contact de la roue

اتصال بالعجلَة

Radkontakt

5489 wheel conveyor

voie à petits rouleaux

يتم رفع اسطوانات ضيقة علي حمور ضيق يف مسارات االسطوانات،
وميكن وضع اسطوانتني أو أكثر مع الرباميل علي حمور واحد، وميكن
أن تكون مسافة احملور عند الضرورة أصغر من قطر االسطوانة فيتم

دمج االسطوانات معاً علي حنو فعال.

ناقل ذو عجالت

Röllchenbahn

5490 wheel disk

disque de roue

قرص العجلَة

Radscheibe

5491 wheel flange

boudin

توضع بعض املواد على حواف العجلة جلعل القطار يسري على القضبان

شفَّة العجلة

Spurkranz

5492 wheel flange 
contact point

point de pression du boudin

ختدم نقطة االتصال على حافة القضيب نقل قوى القيادة اجلانبية
الواقعة على اجلزء اخلارجي أو رمبا الداخلي للعجلة

نقطة اتصال شفَّة العجلة

Spurkranzdruckpunkt

5493 wheel flat

méplat

عجلَة مسطحة

Flachstelle

5494 wheel hub

moyeu de roue

محور العجلَة ووصالا

محور العجلَة

Radnabe

5495 wheel material

matérial de la roue

مواد العجلَة

Radmaterial

5496 wheel materials

outils de roue

أدوات عجلَة

Radwerkzeuge

5497 wheel noise

bruit de roue

ضجيج العجلَة

Radschall

5498 wheel noise 
absorber

absorbeur de bruit de roue

ممتص ضوضاء العجلَة

Radschallabsorber

5499 wheel receiver

réception de roue

مستقبل العجلَة

Radsitz

5500 wheel set

jeux de roues

جمموعة متصلة بشدة لعجالت املحور

جمموعة العجلَة

Radsatz

5501 wheel set axle

essieu jeux de roues

محور جمموعة العجلَة

Radsatzwelle

5502 wheel set changer

changeur des jeux de roues

مغير جمموعة العجلَة

Radsatzwechsler

5503 wheel speed sensor

capteur de vitesse de roue

مستشعر سرعة العجلَة

Raddrehzahlsensor
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5504 wheel tread

bande de roulement

مداس العجلَة

Laufkranz

5505 whip-off

rejet de gravillons

إزالة اجلذاذة الزائدة خالل وقت قصري من قبل حركة املرور بعد إنتاج
طبقة الرصف السطحية.

تنظيف الشظَايا

Herausschleudern von Abstreusplitt; 
Splittverlust

5506 whisper brake

freins silencieux

فرامل همسية

Flüsterbremse

5507 whistle

sifflet

صافرة

Pfeife

5508 whistle for attention

envoyer un signal d'avertissement

صافرة اإلنذار

Achtungssignal geben

5509 whole route locking

définition de l'itinéraire 1

انشاء مزلقانات تعمل على منع وقوع حوادث حني مرور القطار

إغالق كامل الطريق

Fahrstraßenfestlegung 1

5510 wholesale

vente en gros

بيع باجلملة

Großhandel

5511 wholesaler

grossiste

بائع اجلملة

Großhändler

5512 wide grading

granularité étalée

تدرِيج واسع

weitgespannte Korngrößenverteilung

5513 wide-bodied aircraft

avion gros porteur

طائرة ذات سعة كبرية

طائرة عمالقة

Großraumflugzeuge

5514 width of spread

largeur d'épandage

عرض شريط من املواد أو املنتجات املنتشرة على الطريق.

عرض االنتشار

Streubreite

5515 window space

espace fenêtre

مساحة نافذة

Fensterraum

5516 windrow of snow

bourrelet de neige; andain de neige

كَفَّاف ثَلجِي

Schneewechte; Schneewächte

5517 windrowing

épandage en cordon

تراص املواد يف صف مستمر للشكل الواضح على طول موقع العمل.

إزاحة

seitliche Mietenablagerung

5518 wing

aile

جناح

Flügel

5519 wing rail

patte de lièvre

يتم قفل الطريق للسكك احلديدية بالتوازي

جناح السكة

Flügelschiene

5520 wing tip

saumon d'aile

حاقة اجلناح

Flügelspitze

5521 winglet

aileron

جنيح

Winglet

5522 winter serviceability

viabilité hivernale

مرفقية شتوِية

Wintertauglichkeit

5523 winter tyre

pneu d'hiver

ملَّاحة

Winterreifen
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5524 wiper arm

bras d'essuie-glace

ذراع ماسحة الزجاج

Scheibenwischerarm

5525 wiring diagram

schéma de câblage

منط األسالك

Verdrahtungsplan

5526 withdrawal from 
service

retrait

سحب من اخلدمة

Ausmusterung

5527 wood trunk

grume de bois

قناة خشبية

Stammholz

5528 wooden tie

traverse en bois

عناصر دعم السكك احلديدية لألرصفة والتحويالت

صلبان خشبية

Holzschwelle

5529 workability

ouvrabilité

قابلية التشغيل

Durchführbarkeit

5530 working cycle

cycle de travail

دورة التشغيل هي عبارة عن حركة مغلقة لتحقيق املهام اللوجستية مع
تكرار ذلك أو ما شابه ذلك مع كل عملية نقل أو رفع.

دورة العمل

Arbeitsspiel

5531 working rules,  
service regulations,

règlement de service

قواعد العمل

Dienstvorschrift

5532 working site signal

signal de ralentissements sur chantier

إشارة تباطُؤ

Baustellen-Langsamfahrsignal

5533 workshop

atelier

ورشة

Werkstatt

5534 workshop

atelier

ورشة العمل

Werkstatt

5535 workshop crane

grue d'atelier

رافعة مشغل

Werkstattkran

5536 workshop gantry

portique d'atelier

رافدة مشغل

Werkstattgerüst

5537 world bank

Banque mondiale

مت إنشاء البنك الدويل يف عام 1944. ساعدت  القروض األوىل على
 اعادة اعمار أوروبا الغربية واليابان بعد احلرب العاملية الثانية. ولكن
وسع البنك الدويل وجوده اليوم  يف مجيع أحناء العامل مع إقراض بعض

البلدان كأفريقيا وآسيا وأوروبا الوسطى وأمريكا الالتينية والشر

البنك الدويل

Weltbank

5538 world trade 
organization

organisation mondiale du commerce

أنشأت منظمة التجارة العاملية  يف 1 يناير 1995 نتيجة ملفاوضات
جولة األوروغواي املنعقدة ما بني 1986-1994. يقع مقر منظمة
التجارة العاملية يف جنيف. تؤدي مهام خمتلفة مبا فيها إدارة االتفاقية

التجارية ملنظمة التجارة العاملية، تنظيم منتديات للمفاوضات التجارية،
ا

منظمة التجارة العاملية

Welthandelsorganisation

5539 wrapping machines; 
pallet wrapper

banderoleuse

أالت االلتفاف وتسمي أيضا غالف املنصة، تنتمي إىل جمموعة النقالني
اآليل، واليت يتم استخدامها كإجراء تأميين للحمولة من خالل املد

اخلارجي.

أالت االلتفاف؛ غالف املنصة

Palettenwickler

5540 wreck risks

risques de naufrage

مخاطر التحطم

Wrackrisiken
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5541 wye turnout

aiguillage enroulé vers l'extérieur

حتويل املسار يف االحنناء الذي يكون فيه القضيبان منحنيان

إزاحة خارجية

Aussenbogenweiche
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5542 x-ray inspection 
system

système de contrôle aux rayons X

نظام تفتيش بأشعة سينية، نظام فحص
بأشعة سينية

Röntgeninspektionssystem
5543 XYZ analysis

analyse XYZ

يتيج حتليل XYZ التفرقة بني املنتجات من حيث التنبؤ بدقة و/ أو
انتظام االستهالك.

XYZ حتليل

XYZ-Analyse

378



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات النقل والبنية األساسيةY

5544 yaw angle

angle de lacet

زاوية  الطائرة االستوائية يف عجالت املركبة املتحركة مع خط الوجهة
املتحركة، وإدخال رد فعل عرضية.

زاوية التعرج

Gierwinkel

5545 yellow code number 
plate

plaque de codification jaune

تستخدم لوحة الترميز او الترقيم الصفراء عند موافقة الفين وأيضا
لتسهيل التحميل يف احملطة

لوحة ترميز/ ترقيم صفراء

Kodenummernschild

5546 yield management

gestion rendement

عملية تسيري استعماالت أصول النقل، مثل الرسوم املدفوعة من طرف
 املستخدمني نظرا للتغريات الناشئة يف الطلب. يعد اهلدف من هذا
النهج  الرفع من الرببح ضمن سياق إصالح إمدادات النقل. يشيع

استخدام هذه العملية يف جمال النقل اجلوي.

إدارة األداء

Ertragsmanagement

5547 y-junction

Y jonction

Y قَاطُعت

y-Übergang

5548 York-Antwerp rules 
(Y/A)

règles de York et d'Anvers

قواعد مت االتفاق عليها يف مدينيت يورك وأنتويرب دف اعتماد نظام
موحد لتسوية كل ما يتعلق باخلسارة البحرية املشتركة

قواعد يورك وأَنتوِيرب

York-Antwerpener-Regeln
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5549 zebra crossing

passage piéton

ممر الراجلني

Zebrastreifen

5550 zero crossing

passage par zéro

يف هذه النقطة يكون الكمية املراد تفريغها من أحد املنتجات أكرب من
الكمية املوجود يف خمزون املستودع، وقد يكون السبب يف ذلك عدم
تطابق الكميات املقيدة يف نظام إدارة املخازن مع الكميات املوجودة.

تقاطع نقطة االنعدام

Nulldurchgang

5551 zero fuel  weight 
(ZFW)

masse sans carburant

وزن بال وقود

Nullkraftstoffgewicht

5552 zero fuel  weight 
limitation

limitation de masse sans carburant

حتديد الوزن بال وقود

Nullkraftstoffgewichtsbeschränkung

5553 zero maintenance 
pavement

trottoir zéro entretien

رصيف يِدون صيانة

wartungsfreies Pflaster

5554 zero visibility

visibilité nulle

انعدام الرؤية

Null-Sicht

5555 zipper conveyor

convoyeur zippeur

يف هذا الناقل يدور األمر من حيث املبدأ حول ناقل ذو حزام خاص
حيصر البضائع اليت سيتم نقلها بشكل كامل أثناء عملية النقل، فهو

يتكون من ثالثة أجزاء، أحدهم حزام حبشو قطين وأثنان من األحزمة
غريحمشوة ذات حواف مثبتتان علي جانيب احلزام بشكل مرن وحتمالن

قطاع مسنن من

ناقل سحاب

Reißverschlußförderer

5556 zone signal

signal de zone

إشارة منطقة

Zonensignal

5557 zone tariff

tarif zonal

يتم حساب تعريفة الركوب يف كل منطقة على حدة على حسب
األسعار السائدة ا

تعرفة حسب املنطقة

Zonentarif

5558 zoning

zonage

تقسيم املساحة إىل مناطق ختصص كل واحدة منها إىل استعمال معني

حتديد مناطق

Zoneneinteilung
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