
العنوان بالتفصیلاسم الفعالیة وتوصیفھاتسلسل

مدینة جبلة المنطقة الصناعیةمستودع جبلة/جملة١

مدینة جبلة  رابطة الفالحینصالة القسام٢

٣
مستودع العوریة / 
 ً مركز التعبئة سابقا

الالذقیة  منطقة المستودعات

شارع ٨ أذارصالة ٨ آذار استھالكیة٤

الالذقیة شارع بور سعیدصالة الصلیبة٥

٦
صالة القرداحة 

استھالكیة
مدینة القرداحة

 مدینة جبلةصالة محمد زیتون٧

مركز المھندسین٨
الالذقیة شارع بغداد – نقابة 

المھندسین

الالذقیة – حي تجمیل العوینةمركز تجمیل العوینة٩

مركز بیع الفاروس١٠
 الالذقیة  -  حي الفاروس ساحة 

حلوم

 الالذقیة  - منطقة دمسرخومركز بیع دمسرخو١١

الالذقیة – حي االمیركانمركز المتنبي١٢

الالذقیة -  حي الصلیبةمركز األشرفیة١٣

الالذقیة – طوق البلد –حي المتنزهمركز المنتزه١٤

الالذقیة – حي العوینةمركز العوینة١٥

الالذقیة – منطقة بسنادامركز بسنادا١٦

الالذقیة – شارع انطاكیاصالة انطاكیا١٧

الالذقیة – حي الصلیبةمركز الصلیبة /غاز١٨

الالذقیة – القلعة –سوق القزازینمركز القلعة١٩

الالذقیة – حي بستان السمكةمركز بستان السمكة٢٠

الالذقیة – حي المشروع االولمركز المشروع األول٢١

الالذقیة – حي قنینصمركز قنینص٢٢

الالذقیة – حي الرمل الفلسطینيمركز الفلسطینیة٢٣

الالذقیة – مشروع الریجيمركز مشروع الریجي٢٤

الالذقیة – مشروع الزراعةمركز بیع المعلمین٢٥

الالذقیة – حي الدعتورمركز دعتوربسنادا٢٦

الالذقیة – الصلیبةمركز عمر بن الخطاب٢٧

فرع الالذقیة



٢٨
مركز سقوبین/  

استھالكیة
الالذقیة – منطقة سقوبین

الالذقیة – مشقیتامركز مشقیتا٢٩

الالذقیة – قریة صلیب التركمانمركز صلیب التركمان٣٠

جبلة  - حمام القراحلةمركز حمام القراحلة٣١

 مدینة جبلةمركز جبلة األول٣٢

مدینة جبلةمركز جبلة الثاني٣٣

جبلة – منطقة الجبیباتالجبیبات٣٤

جبلة – منطقة بیت یاشوطمركز بیت یاشوط٣٥

جبلة – منطقة غنیريمركز غنیري٣٦

جبلة – منطقة القالیعالقالیع٣٧

جبلة – منطقة بسندیانامركز بسندیانة٣٨

 مدینة الحفة -  قریة طرجانومركز طرجانو٣٩

مدینة الحفةمركز الحفة مستھلك٤٠

 مدینة الحفة – عین التینةمركز عین التینة٤١

٤٢
مركز المزیرعة 

استھالكیة
 الحفة منطقة المزیرعة

القرداحة منطقة جوبة برغالمركز جوبة برغال٤٣

القرداحة – حرف المسیترةمركز حرف المسیترة٤٤

الالذقیة حي السجنمركز حي السجن٤٥

مركز الغراف٤٦
الالذقیة منطقة الغراف – الرمل 

الجنوبي

 الالذقیة  قنینصمركز قنینص غاز٤٧

  الالذقیة شارع میسلونمركز أبي تمام٤٨

 مدینة الحفةصالة الحفة٤٩

مدینة الالذقیة شارع القوتليصالة أوغاریت٥٠

الالذقیة جبلة - بتریاسمركز بتریاس٥١

٥٢
صالة بغداد - مركز 

 ً األحذیة سابقا
مدینة الالذقیة – الرمل الشمالي

مدینة الالذقیة شارع بغدادمركز القادسیة٥٣

الالذقیة  شارع میسلونمركز القبو٥٤

الالذقیة  منطقة الحفة - القادسیةمركز جرماتي٥٥

جبلة  قریة  الدالیةمركز الدالیة٥٦

الالذقیة  قریة رأس الغینمركز رأس العین٥٧

الالذقیة  قریة  معرینمركز معرین٥٨

الالذقیة  قریة  الجندیریةمركز الجندیریة٥٩

الالذقیة  قریة  برج اسالممركز برج اسالم٦٠

٦١
مركز دعتوردمسرخو 

المحدث
الالذقیة  منطقة الدعتور



الالذقیة طوق البلد - سنجوانمركز سنجوان٦٢

الالذقیة طوق البلد -  بكسامركز بكسا٦٣

مركز الزقزقانیة٦٤
الالذقیة الزقزقانیة – مشفى 

العثمان

الالذقیة الشبطلیةمركز الشبطلیة٦٥

الالذقیة القرداحة – مرج معیربانمرج معیربان٦٦

الالذقیة كیمینمركز كیمین٦٧

الالذقیة قرفیصمركز قرفیص٦٨

القنجرة\جناتا                  جناتا٦٩

 جبلةالمجمع الحكومي بجبلة

السامیةصالة السامیة

صالة عین الشرقیة 
/تسویق

كرساناصالة كرسانا /خزن٧٣

صالة الشراشیر٧٤
جبلة – الشراشیر قرب محطة 

القطار

ضمن حرم الغزل القدیم / الحدیثصالة الغزل المحدثة٧٥

صمن منطقة سقوبینصالة سقوبین / خزن٧٦

 الالذقیة - كلماخوصالة كلماخو٧٧

 الالذقیة - الشلفاطیةصالة الشلفاطیة٧٨

جبلة / عین شقاق جانب فرن شقراصالة عین شقاق٧٩

 قریة متور ممستاجر ضمن القریةصالة متور٨٠

الالذقیة  - طوق البلدصالة /٧/ نیسان٨١

جبلة/ حي الجبیباتصالة الجبیبات الخزن٨٢

جبلة /  مسبق الصنعصالة الثورة٨٣

مركز جملة /٨٤/١
الالذقیة / طوق البلد سوق الھال 

الجدید

مركز جملة /٨٥/٢
الالذقیة / طوق البلد سوق الھال 

الجدید

صمن مدیتة جبلة /جامع السلطانصالة السلطان إبراھیم٨٦

القرداحة  النموذجیة٨٧

الالذقیة وسط معمل السجائرصالة التبغ٨٨

االنشاء والتعمیر٨٩

٩٠
مستودع بیع /٢/ 

السفلي
القلعة العقاریة

مركز بیع /٢/ العلوي٩١
القلعة العقاریة / ماجر لمصرف 

التسلیف الشعبي



 منطقة دمسرخومركز /١/ دمسرخو٩٢

 منطقة الصلیبة العقاریةمركز/٩٣/٣

تجمیل القلعة العقاریةمركز بیع /٥+٩٤/٦

منطقة القرداحة العقاریةمركزبیع القرداحة٩٥

منطقة الحفة العقاریةمركز بیع الحفة جملة٩٦

٩٧
مستودع العوریة / 

مؤجر للتبغ
الصلیبة منطقة المستودعات

٩٨
مستودع حمیمیم / 

مؤجر للتبغ
منطقة حمیمیم العقاریة

مجمع أفامیا٩٩
الالذقیة شارع المغرب العربي / 

منطقة العوینة العقاریة

١٠٠
صالة ت���� / 

استھالكیة سابقا
الالذقیة المشروع السابع

شیخضاھر العقاریة حي مارتقالصالة مارتقال١٠١

منطقة جبلة /صالة بیع شعبیةصالة ج�لة١٠٣

صالة ال�فة١٠٤
منطقة الحفة العقاریة  /صالة بیع 

شعبیة

م��� م��وع القلعة١٠٥
 مركز بیع مستھلك /منطقة القلعة 

العقاریة

منطقة جبلة – مركز بیع مستھلكم��� العق��ة١٠٦

منطقة القنجرة – الالذقیةصالة الق���ة١٠٧

منطقة القرداحةم��� الفاخ�رة١٠٨

١٠٩
صالة ع�� ال��ق�ة / 

استھالكیة
منطقة جبلة – عین الشرقیة

عین البیضام��� ع�� ال���ا١١٠

م��� ������١١١
منطقة جبلة العقاریة – اوقاف 

بسطویر

طوق البلد العقاریةم���دع �الل �اس��١١٢

منطقة جبلة – حلة عارام��� حلة عارا١١٣

مدینة صلنفةصالة صل�فة١١٤

منطقة كرسانام��� ��سانا١١٥

منطقة القطیلبیةم��� ب�ع الق��ل��ة١١٦



١١٧
م��� الق�داحة ال�اسل/ 

استھالكیة  سابقا
مدینة القرداحة

 الالذقیة /  منطقة الصلیبةم���دع ف�ارغ / ال��ن ١١٨

صالة ال��امة١١٩
الالذقیة /  الرمل الشمالي / طوق 

البلد

جبلة / طوق مدینة جبلةم��� ج�لة ج�لة١٢٠

صالة ال�ا�ئ١٢١
 الالذقیة  / الشاطئ األزرق – 

مغلقة حالیا

ال�راعةصالة ال�راعة١٢٢

الق�داحة/م�خل م�ی�ة الق�داحةم��� ج�لة الق�داحة١٢٣

صالة ال�ح�ة١٢٤
حي علي ج�ال ق�ب م��ع ال�ه�� 

س���ف�اض

١٢٥
صالة ت���� / الخزن 

سابقا
ال�ل��ة/مالص� للف�ن 

صالة ال���ة١٢٦
ال�مل ال��الي جان� إدارة ف�ع 

ال��اب�

ال�لفا��ةصالة ال�لفا��ة١٢٧

الق�داحةصالة الق�داحة ال���ثة١٢٨

ج�لةغ�ل ج�لة ال��ی�١٢٩

ج�لة/ب�� �اش��ب�� �اش�� /١٣٠/٢

م��قة ال�ل��ةم��� ال�احل/ س��س١٣١

ال�امل�ة - الالذق�ةم��� الالذق�ة١٣٢

حي الفاروس / شارع ال��ه�ر�ةم��� الفاروس١٣٤

الق�داحةم��� الق�داحة١٣٥

ج�لة/ بنجاروب��ا رو١٣٦



الالذقیة- منطقة العربیة مركز الفرز والتوضیب١٣٧

١٣٨
براد الساحل وحدة 

التبرید
الالذقیة – نبع الرز

١٣٩
براد الالذقیة وحدة 

التبرید
مدخل الالذقیة

الالذقیة الصلیبةبناء قید االنجاز١٤٠

١٤١
م���دع المنطقة 

الصناعیة
المنطقة الصناعیة

١٤٢
مركز توزیع غاز – 

المشروع العاشر
المشروع العاشر

١٤٣
مركز توزیع الغاز 

الزراعة
الزراعة

١٤٤
مركز توزیع غاز 

الحویز
جبلة الحویز

١٤٥
مركز توزیع غاز عھد 

زین الدین

١٤٦
مركز  مدیریة الموارد 

المائیة
الفاخورة

١٤٧
مركز مدیریة  الخدمات 

الفنیة
الالذقیة

الالذقیةمركز مدیریة الصحة١٤٨

الالذقیةمركز مدیریة الكھرباء١٤٩

الالذقیةغزل الالذقیة١٥٠

رقم اآللیةاسم السائق

٥٤٠٢٢٧تیسیر قاسم151

٨٩٣٨٢٧علي یزبك152

٩٦٢٢٧٧تمیم رشید153

٩٦٢٢٧٥راشد شغري154




