
تسلسل

العنوان بشكل مفصلالمدینة أو المنطقةاسم المنفذ

جانب شركة الكھرباء – مقابل الفرنمدینة جرمانامجمع جرمانا1

2

شارع زكي االرسوزي – مقابل شعبة الحزبمدینة دیر عطیةمجمع دیر عطیة

قدسیا – الساحة – جانب جامع العمريقدسیا البلدمجمع قدسیا3

4

قطنا – شارع زكي االرسوزي – جادة قطنامجمع قطنا
الطائي

مدخل المدینة - شارع الرئیس حافظ االسدالقطیفةمجمع القطیفة5

6

الكسوة – شار عالمنتزه – مقابل جامع حمزة الكسوةمجمع الكسوة
والعباس

ساحة المخرج – جانب جامع العمريالنبكمجمع النبك7
السوق – شارع الجالءیبرودمجمع یبرود8
موقف الطیارة – خلف البلدیةاشرفیة صحنایاصالة اشرفیة صحنایا9

الشارع العام – كوع عازربلودانصالة بلودان10
مبنى جامع التل الكبیرتل منینصالة تل منین11
جانب مرآب البلدیةتل منین – حرنةصالة تل منین /٢/12
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الشارع الرئیسي – مقابل مدخل شارع البلدیةجرماناصالة جرمانا النموذجیة

حي الجناین – جانب خزان المیاهجرماناصالة جرمانا /١/14
حي الروضةجرماناصالة جرمانا /٢/15
شارع الجالء آخر الخطجدیدة عرطوزصالة جدیدة عرطوز16
بناء جامع علي بن الخطابجیرودصالة جیرود17
الكورنیش -  جانب معھد الفنوندوماصالة دوما النموذجیة18
صحنایا – بناء البلدیةصحنایاصالة صحنایا19
مقابل قسم الكھرباءصحنایاصالة صحنایا /٢/20

الجزیرة c4- جانب جامع المھديضاحیة االسدصالة ضاحیة االسد /٢/21
جانب المصرف التجاريضاحیة االسدصالة ضاحیة االسد /٣/22
جانب الفرن اآلليعدرا العمالیةصالة عدرا العمالیة23
ساحة بیت الحجي – مقابل جامع الفتحقارةصالة قارة24
شارع السریانقطناصالة قطنا /٣/25
ساحة الزیتقطناصالة قطنا /٥/26
القطیفة – جانب مساكن الضباطالقطیفةصالة القطیفة /٢/27
الساحةكفر بطناصالة كفر بطنا28
النشابیة – الساحة جانب شعبة الحزبالنشابیةصالة النشابیة29
النبك – سوق الخضارالنبكصالة النبك /٢/30
حي المساكن – جانب الھاتف اآلليیبرودصالة یبرود /٤/31
الزاھرة – مقابل الفرن اآلليالزاھرةصالة الیرموك32
ضاحیة ٨ آذار – جانب وحدة المیاهالباردةمركز الباردة33
مقابل فندق الروضةالسیدة زینبمركز السیدة زینب /٢/34

الجزیرة c4 – جانب جامع المھديضاحیة حرستاصالة ضاحیة االسد /١/35

الجزیرة c1 – السوق التجاري رقم /١/ضاحیةمركز ضاحیة قدسیا /٢/36
جانب برج المھندسینضاحیة قدسیامركز ضاحیة قدسیا /٣/37
دوار السریان – مقابل الكنیسةقطنامركز قطنا /٤/38
الشارع العام – مقابل الكازیةمعضمیة الشاممركز معضمیة الشام39

40

طریق وادي بردى – جانب جسر اشرفیة اشرفیة الواديمركز اشرفیة الوادي
الوادي

مدخل البلدة - جانب جامع ابو ھاشمبیت تیمامركز بیت تیما41

أسماء وعناوین الصاالت ومنافذ البیع في المؤسسة السوریة للتجارة فرع ریف دمشق



الشارع الرئیسي - مقابل الجامعبیت جنصالة مزرعة بیت جن42
البیطاریة - الشارع العامالبیطاریةمركز البیطاریة43
طریق الزبداني - بعد سكة القطار ٢٠٠مالتكیةمركز التكیة44
الشارع العام - مقابل العامتل مسكنمركز تل مسكن45
بناء جامع حمزة والعباسجبعدینمركز جبعدین46
موقف الغاز - مقابل مكتب المختارحي جبل الوردمركز جبل الورد47
الشارع العام - مقابل الصیدلیةجب الصفامركز جب الصفا48
جانب جامع الشیبانيجدیدة الواديمركز جدیدة الوادي49
طریق البلدیةالكفرینمركز كفرین50
خلف البلدیةالحرجلةمركز الحرجلة51
بناء البلدیةالحسینیةمركز الحسینیة52
مقابل البلدیة - جانب الجامعحالمركز حال53
الساحة - جانب كنیسة الكاثولیكحینةمركز حینة54
جانب جامع النصرخان دنونمركز خان دنون55
بناء الجامع الكبیردربلمركز دربل56
الشارع العام - جانب الجامع القدیمالروضةمركز الروضة57
بناء مدیریة زراعة ریف دمنشقحوش بالسمركز الزراعة58
مدخل البلدة - جانب الجامعالزریقیةمركز الزریقیة59
بناء المركز الثقافيزملكامركز زملكا60
الشارع الرئیسي - مقابل جامع الرحمةسرغایامركز سرغایا61
جانب المقبرةالصبورةمركز الصبورة62
الشارع الرئیسي - الحي الغربيالضمیرمركز الضمیر63
اول شارع العسةعین ترمامركز عین ترما64
القطاع االول كیمیاءعدرا الصناعیةمركز عدرا الصناعیة65
جانب جامع ابو بكر الصدیقعرطوزمركز عرطوز66
الشارع الرئیسي - مقابل المقبرةعرنةمركز عرنة67
جانب جامع العینعین التینةمركز عین التینة68
جانب الجامع الكبیرعین منینمركز عین منین69
جانب المستوصفالغزالنیةمركز الغزالنیة70
تجمع النازحین - بناء البلدیة القدیمقدسیامركز قدسیا نازحین71
بناء البلدیةقلعة جندلمركز قلعة جندل72
ساحة النھر - جانب جامع الھدىالقطیفةمركز القطیفة /٣/73
جانب صالة الریاضةمحطة كھرباءالناصریةمركز كھرباء الناصریة74
ساحة العینكفیر یابوسمركز كفیر یابوس75
شمال الجامع - جانب المدرسة القدیمةمرج السلطانمركز مرج السلطان76

77

طریق درعا القدیم - مدیریة مطاحن ریف السبینةمركز المطاحن
دمشق

شارع المدرسة - موقف ابو شرفمعضمیة القلمونمركز معضمیة القلمون78
الساحة - بناء الجامعمعلوالمركز معلوال79
الشارع العام - الساحةھریرةمركز ھریرة80
حي الصالحیة - جانب المخفریبرودمركز یبرود /٢/81
آخر اتستراد الزاھرةالزاھرةصالة التضامن82

خلف المقام شارع التینالسیدة زینبصالة السیدة زینب /١/83

84

صالة ضاحیة قدسیا 
الجزیرة b2 مقسم ١٬٤ضاحیة قدسیاالنموذجیة

مبنى جملة التل - ضاحیة البعثالتلصناعیة التل85

بناء البلدیةدیر قانونصالة دیر قانون86

بناء جامع النورالرحیبةالرحیبة87

بناء جامع علي بن ابي طالبرنكوسرنكوس88

جانب الفرن االليصیدنایاصیدنایا89

جزیرة f1 سوق تجاريضاحیة قدسیاضاحیة قدسیا /١/90



جزء من المجمعیبرودیبرود /٣/91

540225سیارة جوالة92


