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انات ينبغي التأكيد على القيود المتعلقة ببيانات المسح وإبراز حقيقة أن البي-
جمعت من عينة من الوحدات وإلى احتمال وجود أخطاء غير متعلقة بالمعاينة
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االتحاد الدولي لسكك الحديدية

www.uic.org

(الطرقي)االتحاد الدولي للنقل البري 

www.iru.org

المنظمة الدولية للطيران المدني

www.icao.int
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