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  الفصــل الســابـــع
  النقــل والمــواصــــالت والتخــزيــن

  
مل ة   يش اءات المتعلق ل اإلحص ذا الفص ه

الت و التخزين والمواص وب ـل س ل النق اء النق
البحري   ،  أو النقلالبري الطرقي أو السككي

ة العام ـات المديري من بيان وانئ ـالمتض ة للم
ـة  وطرطـوس ، وشركتي أو  مرفأي  الالذقي

 يعرض حركـة المطارات نقـل الجوي الذيال
اءات مل إحص ـا يش االت . كم ـن االتص  ع

د امالت البري لكية ومع لكية والالس  الس
ض  ير وبع وادث الس ن ح اءات ع وإحص

  بيانات  التخزيـن.
  
  
  
  

  

ري ل الب اءات  النق من إحص ات  تتض بيان
ن ـن ع افات  بي ات  المس ز  المحافظ مراك

ب ـة حس ـرق البري وال الط ـها أنوا وأط ع
ـة  لة زمني سبسلس نوات  لخم ائط ،س  ووس

ة وحسب  وع والفئ النقل موزعة حسب الن
ـي ة المحافظ جلة ف ـل المس ائط النق ووس

ان الجمهورية ـم  ونبموجب ق تثمار رق االس
ل10( ة  داخ ائع المنقول ة البض  ) وحرك

ي  ةأراض ورية العربي الجمهوري  ةالس
ـة إل،  اهوخارج اءات ى إضاف إحص

ـ ير الت وادث الس ـوادث ي تبح دد الح ين ع
  .ب أنواعهاموزعة حس جمهوريةفي ال

  
ري من وزار  اتتستوفى بيانـات النقـل الب

ـة  و النقـل ةاإلدارة المحلي ات  والبيئ والجه
ـري  التابعـة لهم  ومكاتـب تنظيـم النقـل الب

ـادة ركات  وقي داخلي وش ن ال ـوى األم ق
  ل السياحيـة .النق
  
  
  
كك الحدي  اءات الس مل إحص  : ةديتش

ل السكك  والــأط ائط نق ـدد وس الخطوط وع
ـن قاط ن  راتـم اءات ع ات وإحص وعرب

اب والبضائـ ات الرك ـة ع ـنقلي الل سلسل خ
  زمنيـة محـددة بخمس سنـوات.

CHAPTER  VII  
TRANSPORT AND COMMUNICATION  

AND STORAGE 
  

This chapter includs statistics on  transport 
wether roads ,railway or marine transport, 
communication and storage . These data 
are obtained from General Directorate of 
Ports, Company of both Lattakia & Tartous 
ports, as well as data of air transport that 
show the airports activities . Also , this 
chapter includes data on wire and wireless 
communication, post dealings, and data 
on traffic accidents and some data on 
storage . 

Road transport statistics include data on 
distances among governorates centers , 
roads length by type with time series for five 
years transport means by type group  
governorate . In addittion to transport  
means registered in the country as per the  
Investment Law No.10 and goods movement
inside and outside the country , and also 
statistics on traffic accidents that show 
the numbers of these accidents in the country
by their type . 
 
 
Road transport data are obtained from   the 
ministries of transport & local administration 
& environment and   related bodies 
supervised by these ministries, road 
transport regulating    offices , leadership of 
internal security forces, and the tourist 
transport companies . 
 
Railway statistics include data on : 
Length  of tracks and  number of railway  
transport mean including the locomotives 
and wagons . In addittion to statistics on the 
passengers and goods transportation during 
a time series of five years  . 
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 امـةالع المؤسسةمن  اتالبيانتستقى هـذه 
المؤسسة  ومـنة الحديدية السوري للخطوط

  . العامـة للخـط الحديـدي الحجـازي
  

بيانات عن ويتضمن :  النقـل البحري
الت والسفن الداخلة إلـى ــحركـة الناق

منها وحمولتها  والخارجة الموانـئ السورية
ن ـتوردة عـوالبضائـع المصـدرة والمس

،  طريـق مرفـأي الالذقيــة وطـرطـوس
.  افريـنـحسـب نـوع البضاعـة وعـدد المس

وتصـدر هـذه المعلومات عن المديريـة 
   ـة للموانـئ السوريـة.ـالعام

  
تعرض هذه اإلحصاءات :  النقل الجوي  

طيران المدنـي فـي المطـارات  ـحركـة ال
السـوريـة من طائرات قادمـة ومغادرة 

. وتصـدر  ائـعـمن ركاب وبض وحمولتهـا
عـن  المـديريــة  العـامـة  هـذه البيـانـات

   . للطيـران المدنـي
  
ـف    ـد والهات ذه  :البري ـرض ه تع

ـاءات ـة  اإلحصـ ـز البرقي ـدد المراك ع
ـوالبريدي ـرود  امالتـة  ومعـ الط
ـة ـواالت  البريديــالت والحـوالمراس

ات والمك ـة والبرقي ة ـالمات الهاتفيـوالبرقي
ق ـدد الصناديـة وعــة والخارجيـالداخلي
ـةـالبريدي ـى الخدم ة إضاف ة ـات الحديثـإل

ـس وتراس يـة عدد مشتركـالمتضمن ل ـالفاك
ـة ـالمتكامل ةـة  الرقميـات والشبكـالمعطي
ذه  يـد اإللكترونــرنت والبريــواإلنت وه

ـن المؤسسـانات مسـالبي ة  ـة العامــتقاة م
  . تصاالتريد والمؤسسة العامة لإلللب
  
زين :     ملالتخ ات ويش دات  بيان ن وح ع

د وصوامع  وب .        الخزن والتبري  الحب
ـة ركة العام ـن الش ات م ذه البيان تقى ه  وتس
ـار ة الستثم ركة العام د والش زن والتبري  للخ

وب وامع الحب اص  ص اع الخ ة القط ومديري
  . فـي وزارة الصنـاعـة

These data are obtained from the ggeneral 
establishment for Syrian Railways and from 
the general establishment for Hijaz railway . 
 
Marine transportation : it includes  data on 
tankers traffic entering & leaving the Syrian 
ports , their freight , imported and exported 
goods via both Lattakia and Tartous ports 
by type of goods and number of 
passengers. The source of these data is the 
General Directorate of Syrian Ports . 
 
 
 
Air transport : these statistics show the 
civil aviation traffic at the Syrian  airports 
like landing and taking off     aircrafts, their 
freight of passengers   and goods .The 
source of the data is The General 
Establishment for Civil Aviation . 
 
 
Post & Telephone : these statistic   show 
the number of telegrame and post centers, 
parcel telegrame postal orders, telegrams 
internal and external phone calls and 
number of post boxes As well as they 
shows the modern services including the 
number of fax subscribers data exchanging 
, integrated digital network ,internet email , 
the source of these data is the General 
Establishment for Post and the General 
Establishment for Telecommunications. 
 
 
Storage : It includes data on storage and 
refrigeration units and cereal silos . 
These data are obtained from the General 
Establishment for Strorage and 
Refrigeration , General Establishment 
Cereal Silos and Directorate of Private 
Sector at Ministry of Industry .  

 


