
مهام وزارة المواصالت ) النافعة ( إليهم أسندتأسماء السادة الوزراء الذين   

2003عام  إلغائهاو حتى  1920منذ أول وزارة باسم النافعة في عام   

 ) حسب التسلسل التاريخي (

األولالفصل   

األولىالحكومة المؤقت   

 وحتى االنتداب الفرنسي

27/9/1918 – 24/7/1920  

  

ادة الوزراءالس المنصب الفترة  

9/3/20 – 3/5/1920 لوزارة التجارة و الزراعة و النافعة وكيالا    يوسف الحكيم 

3/5/20- 24/7/1920 للنافعة وزيراا    جورج رزق هللا 

  

 الفصل الثاني

 االنتداب الفرنسي و حتى الجالء

25/7/1920-25-4-1946  

  

 السادة الوزراء المنصب الفترة

25/7/20-21/8/1920  يوسف الحكيم  للنافعة و التجارة و الزراعة وزيراا  

6/9/20-30/11/1920 للنافعة و التجارة و الزراعة وزيراا    شاكر القيم 

للنافعة العامة مديراا  1/12/20-28/6/1922  شاكر القيم 

لألشغال العمومية االتحادية مديراا  28/6/22-21/12/1924  حسن عزت باشا 

1/1/25-21/12/1925 
 اإلصالحالعامة و الزراعة و  اللألشغ وزيراا 

 االقتصادي
 حسن عزت باشا

العامة و التجارة لألشغالا وزيرا  4/5/26-12/6/1926  لطفي الحفار 

العامة و التجارة لألشغال وزيراا  12/6/26-2/12/1926  شكيب ميسر 

لألشغال العامة وزيراا  2/12/26-8/2/1928  رشيد المدرس 

نافعةلل وزيراا  15/2/28-14/8/1930  توفيق شامية 

لألشغال العامة وزيراا  14/8/30-27/10/1930  فؤاد العادلي 

لألشغال العامة وزيراا  27/10/30-19/11/1931  فؤاد العادلي 

  

عنه مندوبه بدمشق سولومياك  أناباستلم المفوض السامي بنفسه مهام الحكومة و  19/11/1931) بتاريخ 

 ( 11/6/1932للوزارة و دامت هذه الحكومة حتى الذي شكل حكومة لم يظهر فيها اسم 



  

  

 وزارة االقتصاد الوطني( إدارات إحدىكانت الوزارة  15/5/1939 و حتى 23/2/1936) من 

  

  

 الفصل الثالث

 من الجالء وحتى الوحدة

26/4/1946-6/3/1958 

  

 الفترة المنصب السادة الوزراء

 15/11/1933-15/6/32 العامة لألشغال وزيراا  سليم جنبرت

 17/3/1934-15/11/33 العامة لألشغال وزيراا  لطيف غنيمة

 23/2/1936-17/3/34 العامة لألشغال وزيراا  جميل االلشي

 21/12/1936-23/2/36 وزيراا لالقتصاد الوطني مصطفى القصيري

 26/7/1938-21/12/36 لرئاسة مجلس الوزراء و االقتصاد الوطني جميل مردم بيك

 23/2/1939-26/7/38 لالقتصاد الوطني وزيراا  فائز الخوري

 5/4/1939-23/2/39 لالقتصاد الوطني زيراا و سليم جنبرت

 15/5/1939-5/4/39 وزيرا لالقتصاد الوطني سليم جنبرت

 1/4/1941-8/7/39 مديرا للشغال )بحكومة المديرين( يوسف عطا هللا

 12/9/1941-5/4/41 وزيرا لالقتصاد الوطني و األشغال العامة نسيب البكري 

 17/4/1942-20/9/41 و البريد و البرق العامة لألشغالوزيراا  منير العباس

 8/1/1943-18/4/42 العامة و البريد و البرق لألشغالوزيراا  منير العباس

 منير العباس
العامة و البريد و البرق  لألشغالوزيراا 

 ووكالة العدلية
8/1/43-25/3/1943 

 19/8/1943-25/3/43 العامة األشغالوزير دولة للخارجية و  األنطاكينعيم 

 14/10/1944-19/8/43 وزير لألشغال العامة و اإلعاشة و التموين مظهر رسالن

 5/4/1945-14/10/44 العامة األشغالللعدلية و  وزيراا  عبد الرحمن الكيالني

 23/8/1945-7/4/45 للشغال العامة وزيراا  حكمت الحكيم

 30/9/1945-26/8/45 للشغال العامة وزيراا  حكمت الحكيم

 1/12/1945-30/9/45 العامة األشغالللمالية ووكالة  وزيراا  نطاكياألنعيم 

 25/4/1946-1/12/45 العامة لألشغالوزيراا  فتح هللا صقال



  

 الفصل الرابع

 الوحدة

2/3/1958-28/9/1961 

 

 الفترة المنصب السادة الوزراء

 27/12/1946-26/4/46 العامة لألشغالوزير  اليان لميخائي

 2/10/1947-28/12/46 العامة األشغالللعدلية و  وزيراا  تاسيعدنان األ

 19/8/1948-6/10/47 العامة األشغالللعدلية و  وزيراا  حمد الرفاعيأ

 2/12/1948-23/8/48 لألشغال العامة وزيراا  حمد الرفاعيأ

 29/3/1949-16/12/48 العامة لألشغال وزيراا  مجد الدين الجابري

 19/4/1949-16/4/49 العامة األشغالللعدلية و  وزيراا  رانيأسعد الكو

 26/6/1949-19/4/49 العامة لألشغال وزيراا  فتح هللا الصقال

 14/8/1949-26/6/49 العامة لألشغال وزيراا  فتح هللا الصقال

 14/12/1949-14/8/49 شغال العامة و المواصالتلأل وزيراا  مجد الدين الجابري

 4/6/1949-24/12/49 شغال العامةلأل زيراا و محمد المبارك

 4/6/1950-27/12/49 شغال العامةلأل وزيراا  محمد المبارك

 8/9/1950-4/6/50 العامة لألشغال اا وزير جورج شلهوب

 27/3/1951-8/9/50 العامة لألشغال وزيراا  أحمد قنبر

 سامي طيارة

 العام  واإلسعافللصحة  وزيراا 

 تلمواصالل العامة األشغالووكالة 

27/3/51-9/8/1951 

 27/3/1951-9/8/51 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  حامد الخوجة

 1/2/1951-/28/11/5 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  جورج شاهين

 11/7/1953-9/6/52 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  توفيق هارون

 1/3/1954-19/7/53 ة و المواصالتالعام لألشغال وزيراا  فتح هللا اسيون

 19/6/1954-1/3/54 العامة و المواصالت لألشغالوزيرا  رشاد جبري

 نبيه الغزي
العامة و المواصالت والصحة  لألشغال وزيراا 

 العام واإلسعاف
19/6/54-29/10/1954 

 13/2/1955-29/10/54 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  مجد الدين الجابري

 13/9/1955-13/2/55 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  الباقي نظام الدينعبد 

 14/6/1956-13/9/55 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  عبد الباقي نظام الدين

 31/12/1956-14/6/56 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  مجد الدين الجابري

 6/3/1958-31/12/56 لمواصالتالعامة و ا لألشغال وزيراا  فاخر الكيالي



  

  

 الفصل الخامس

 1963االنفصال و حتى ثورة الثامن من آذار 

29/9/1961-8/3/1963 

 

  

 الفصل السادس

 و حتى الحركة التصحيحية 1963من ثورة الثامن من آذار 

8/3/1963-15/11/1970 

  المنصب السادة الوزراء

 7/10/1958-6/3/58 وزيراا للمواصالت باإلقليم السوري أمين النفوزي

 16/8/1961-7/10/58 وزيراا للمواصالت المركزية أمين النفوزي

 محمد العالم
السوري ووزيرا  اإلقليملالتصاالت في  وزيراا 

 للمواصالت المركزية

7/10/58-20/9/1960 

  

 28/9/1961-16/8/61 وزيراا للمواصالت المركزية مصطفى خليل

 الفترة المنصب السادة الوزراء

 20/11/1961-29/9/61 و المواصالتالعامة  لألشغال وزيراا  عبد الرحمن حورية

 2/12/1961-20/11/61 العامة و المواصالت لألشغال وزيراا  عبد الرحمن حورية

 27/3/1962-22/12/61 للمواصالت وزيراا  حمد علي كاملأ

 17/9/1962-16/4/62 للمواصالت و التخطيط وزيراا  صبحي كحالة

 8/3/1963-17/9/62 للمواصالت وزيراا  صبحي كحالة



  

  

 الفصل السابع

 الحركة التصحيحية

21/11/1970 

  

برئاسة السيد محمد ناجي العطري  18/9/2003تاريخ  /349وبتشكيل الوزارة السورية بموجب المرسوم رقم /

ة النقل و لم يبق من مهام الوزارة إال مهام االتصاالت و البريد لتأخذ انتقلت مهام الطرق و الجسور إلى وزار

اسم ) وزارة االتصاالت و التقانة( يتوالها السيد الدكتور بشير المنجد و ليختفي اسم وزارة المواصالت من 

 18/9/2003التشكيلة الوزارية اعتبارا من تاريخ 

 الفترة            المنصب السادة الوزراء

 11/5/1963-9/3/63 للمواصالت وزيراا  جهاد ضاحي

 صالح أبواحمد 
العامة  لألشغالووزيرا  للمواصالت وزيراا 

 بالوكالة
13/5/63-4/8/1963 

 صالح أبود احم

 للمواصالت وزيراا 

 العامة بالوكالة لألشغال ووزيراا 

4/8/63-12/11/1963 

 14/5/1964-12/11/63 للمواصالت وزيراا  صالح أبواحمد 

 نور الدين الرفاعي
للمواصالت  ووزيراا  العامة لألشغالوزيرا 

 بالوكالة
14/5/64-3/10/1964 

 3/10/64/23/9/1965 للمواصالت وزيراا  سميح فاخوري

 27/12/1965-23/9/65 للمواصالت وزيراا  سميح فاخوري

 23/2/1966-1/1/66 للمواصالت وزيراا  احمد بدر الدين

 28/10/1968-1/3/66 للمواصالت وزيراا  سميح عطية

 15/11/1970-29/10/68 للمواصالت وزيراا  واصل فيصل

 الفترة المنصب وزراءالسادة ال

 3/4/1971-21/11/70 للمواصالت وزيراا  عمر السباعي

 3/4/71/23/12/1972 للمواصالت وزيراا  عمر السباعي

 7/8/1976-23/12/72 للمواصالت وزيراا  عمر السباعي

 30/3/1978-7/8/76 للمواصالت وزيراا  عمر السباعي

 14/1/1980-30/3/78 للمواصالت وزيراا  عمر السباعي

للمواصالت وزيراا  محمد رأفت الكردي  14/1/80-11/3/1984 

للمواصالت وزيراا  محمد رأفت الكردي  11/3/84-7/4/1985 

للمواصالت وزيراا  محمد مراد القوتلي  8/4/85-1/11/1987 

للمواصالت وزيراا  محمد مراد القوتلي  1/11/87-29/6/1992 

للمواصالت وزيراا  محمد رضوان مرتيني  29/6/92-13/3/2000 

للمواصالت وزيراا  محمد رضوان مرتيني  13/3/2000-13/12/2001 

للمواصالت وزيراا  محمد بشير المنجد  13/12/2001-18/9/2003 


