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  الفصــل الســابـــع
  التخــزيــناالتصاالت و  النقــل و

  
  

هذا الفصل اإلحصاءات المتعلقة   يتضمن
اء النقل سو واالتصاالت النقـلبالتخزين و

البحري   ، أو النقل البري الطرقي أو السككي
ة للموانئ ـالمتضمن بيانـات المديرية العام

أو  مرفأي الالذقيـة وطرطـوس ، وشركتي
 طائراتيعرض حركة ال الجوي الذي النقـل
 عـن االتصاالت يشمل إحصاءاتكمـا 

 ومعامالت البريد السلكية والالسلكية
وبعض بيانات   طرقعن حوادث ال بياناتو

  التخزيـن.
  
  
  
  
  

  

 بيانات عن تتضمن إحصاءات النقل البري
مراكز المحافظات وأطوال  المسافات بيـن

 سلسلةفي أنواعها  الطرق البرية حسب
النقل  ووسائط ،سنوات  لخمسزمنية 

موزعة حسب النوع والفئة وحسب 
ووسائط النقـل المسجلة فـي ة المحافظ

االستثمار رقـم  ونبموجب قان الجمهورية
 ) وحركة البضائع المنقولة داخل10(

 ةالسورية العربي الجمهوريةأراضي 
إحصاءات ى إضافـة إل،  اهوخارج

ـوادث ين عدد الحالتي تب طرقحوادث ال
  .ب أنواعهاموزعة حس جمهوريةفي ال

  
 اتبيانات النقـل البري من وزار جمعتُ 

اإلدارة المحليـة والجهات التابعـة  و النقـل
 البـري وقيـادة تنظيـم النقـلهيئة لهم و

ل قـوى األمن الداخلي وشركات النق
  السياحيـة.

  
  
  
 والــطأ :ةتشمل إحصاءات السكك الحديدي 

سائط نقل السكك مـن ـدد وـالخطوط وع
ن نقليات ـاءات عـربات وإحصـوع راتـقاط

لـة زمنيـة ـلسـالل سـخع ـالركاب والبضائـ
  محـددة بخمس سنـوات.

CHAPTER VII  
TRANSPORTATION,COMMUNICATION  

AND STORAGE 
  

This chapter includs statistics on 
transportation related to roads, railway or 
marine transportation, communication and 
storage. This data is obtained from 
General Directorate of Ports, Company of 
both Lattakia & Tartous ports, as well as 
data of air transport that showes aircraft 
movements. Also, this chapter includes 
data on wire and wireless 
communication, post dealings, and data 
on road accidents and some data on 
storage. 

Land  transport statistics include data on 
distances among governorates' centers, 
length of roads by type in a time series for  

five years and transport means distributed  
by type, group and governorate. 

 In addittion to that, the registered transport  
means in the country under the  
Investment Law No.10, transit goods  
inside and outside the country and also 
statistics on road accidents that show 
the numbers of these accidents in the 
country distributed by type. 
 

Road transport data is collected from the 
Ministry of Transport, Ministry of local 
administration, related bodies supervised by 
these ministries, land transport regulatory 
Commission, leadership of Internal Security 
Forces, and the Tourist Transportation 
Companies. 
 
Railway statistics include data on: 
Length of tracks and number of railway   
transport means including the locomotives 
and wagons. In addittion to, statistics on the 
passengers and  transit goods in a time 
series of five years. 
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 امـةالع المؤسسةمن  اتالبيانتستقى هـذه 
المؤسسة  ومـنة الحديدية السوري للخطوط

  .العامـة للخـط الحديـدي الحجـازي
  

حركة بيانات عن ويتضمن : النقـل البحري
الت والسفن الداخلة إلـى الموانئ ــالناق

منها وحمولتها  والخارجة السورية
ن ـتوردة عـوالبضائـع المصـدرة والمس

، ق مرفـأي الالذقيــة وطـرطـوسطريـ
افريـن. ـحسـب نوع 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  ائـع.ـب وبضوحمولتهـا من ركا
عـن المـديريــة  العـامـة  هـذه البيـانـات

   . للطيـران المدنـي
  

تعـرض هذه  :البريـد والهاتـف   
عـدد المراكـز البرقيـة  اإلحصــاءات

الطـرود  امالتـة  ومعــوالبريدي
ـة ـواالت  البريديــالت والحـوالمراس

المات الهاتفية والبرقية والبرقيات والمك
ق ـدد الصناديـة وعــة والخارجيـالداخلي
ة ـات الحديثـإلـى الخدم ة إضافـةـالبريدي

ل ـالفاكـس وتراس المتضمنة عدد مشتركي
ـة ـالمتكامل ةـة  الرقميـات والشبكـالمعطي
وهذه  يـد اإللكترونــرنت والبريــواإلنت

ة  ـة العامــتقاة مـن المؤسسـانات مسـالبي
  .تصاالتوالمؤسسة العامة لإل للبريد

  
عن وحدات  بيانات ويشملالتخزين:   

وتستقى  الخزن والتبريد وصوامع الحبوب.
المؤسسة العامة للخزن هذه البيانات مـن 

 والشركة العامة الستثمـار والتسويق
ومديرية القطاع الخاص  صوامع الحبوب

  .فـي وزارة الصنـاعـة

This data is obtained from the General 
Establishment of Syrian Railways and from 
the General Establishment of Al Hijaz 
Railway. 
Sea transportation: it includes data on 
movement of tankers and ships entering 
and 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 this data is the General 
Directorate of Syrian Ports . 
 
 
Air transport: these statistics show the civil 
aviation movement 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 statistics show 
the number of telegram and post centers,  
postal parcel, mails, money orders, 
telegram, telegrams, internal and external 
telephone calls and number of post office 
boxes. In addition to, they show the modern 
services including the number of fax 
subscribers, data exchanging, integrated 
digital network and internet mail. The 
source of this data is the General 
Establishment of Post and the General 
Establishment of Telecommunications. 
 
 

Storage: It includes data on storage and 
refrigeration units and cereal silos. 
This data is gathered from The General 
Establishment for Storing and Marketing, 
General Company For Cereal Silos and 
Private Sector Directorate at Ministry of 
Industry.  

 


