
5/11/0202 أساسية  

 السادة الوكالء إلىإعـالن 

نبين فيما يلي جدول بأسماء وكالء تسجيل حقوق الملكية التجارية والصناعية المعتمدين لدى مديرية حماية الملكية التجارية  10/3/0222/ تاريخ 8/ من القانون رقم/ 152استنادا إلى أحكام المادة /
  .تحت طائلة ترقين قيودكم  9191حتى نهاية الشهر االول لعام  9191+  9102عن عام  اتسديد رسوم تجديد قيود الوكالء الذين لم يسددو يرجى المبادرة إلى   .والصناعية

 رقم  االسم تسلسل  

 القيد 

 بريد الكتروني فاكس هاتف/موبايل عنوان البريد العنوان تاريخ استحقاق التجديد تاريخه

دمشق   دمشق باب توما القشلة 0201جدد عن عام  18/4/0222 1 المحامي شريف مارديني 1
00382 

5442380 5441003  

مزة شارع العالم بناء رقم  –دمشق  0201جدد عن عام  18/4/0222 3 المحامي بسام صباغ 0
 خلف مشفى األطفال 2

ب 2ص
32358 

5500352   

مكتب  –غيث متري المحامي  3
 متري للمحاماه/

 0202عام  جدد عن 15/1/0202 4
 0201لم يجدد عن عام 

بناء بنك  –دمشق شارع حلب 
 الشرق 

ص ب 
35532 

 دمشق

2254445441 
4445441 

4445441 ghayth@m
itrilawoffic

e.com  
 0202جدد عن عام  08/11/0215 2 المحامي وسيم بسيمة  4

 0201لم يجدد عن عام 
دمشق حلبوني مقابل محطة 

  0الحجاز بناء الخجا ط 
 2244312228   

 0202جدد عن عام  0/5/0222 8 المحامي محمد نذير لبابيدي 5
 0201لم يجدد عن عام 

برج دمشق  –مرجة  –دمشق 
  2ط
 

 0313542   



  0202لم تجدد عن عام  0218 2 المحامية اميمة حداد 5
 0201لم يجدد عن عام 

 دمشق قصاع ساحة جورج خوري
 

 2230245823 
 

  

  0202جدد عن عام  05/5/0212 10 المحامي محمد فاروق ارمنازي 2
 0201لم يجدد عن عام 

   2238235303  حلب الجميلية 

 0202جددت عن عام  13/5/0222 13 السيدة غالية جورج سرياني 8
 0201لم يجدد عن عام 

ب 2ص دمشق
0553 

   

 0202جددت عن عام  13/5/0222 14 شركة سابا وشركاهم 2
 0201يجدد عن عام لم 

دمشق بناء شارع الفردوس بناء 
 أديب الخبر

    452ب 2ص

 0202جدد عن عام  13/5/0222 15 السيد محمد معتز باهلل الشمعة 12
 0201لم يجدد عن عام 

بوابه الصالحية فوق  –دمشق 
 0سينما امير ط 

فاكس  0303214 322
0303235 

 

شركة وكاالت العالمات التجارية     11
 غزالة للملكية الفكرية ابو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    تي ام بي اجنتس                                                                                                                

 0202جددت عن عام  13/5/0222 15
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة بناء البدين ط 
2  

ب 2ص
31222 

فاكس  0315250
0310822 

 

 0202جددت عن عام  13/5/0222 12 شركة المقسطون القانونية  10
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق حلبوني جادة ابن سينا 
 الرفاعيجانب فندق السالم بناء 

 0042525   

 0202جدد عن عام  13/5/0222 02 المحامي عزت الرجال 13
 0201لم يجدد عن عام 

 

   3232888  المالكي جادة البزم –دمشق 

 0202جدد عن عام  13/5/0222 00 المحامي محمد عمر العابد 14
 0201لم يجدد عن عام 

بناء  شارع الحمراء –دمشق 
  4الناس ط

 3341420 
2233001222 

  

 0202جدد عن عام  13/5/0222 05 المحامي حكيم محفوض 15
 0201لم يجدد عن عام 

المنطقة الحرة مبنى  –دمشق 
 راماك

 0304445 0304445  



 0202جدد عن عام  00/5/0222 08 السيد انطوان كحال 15
 0201لم يجدد عن عام 

شارع مرشد خاطر رقم  –دمشق 
 / ابناء كحال1/

 4402000 2ب 2ص
2244014200 

  

 0202جدد عن عام  00/5/0222 02 شركة جانيت إدريس وشريكها 12
 0201لم يجدد عن عام 

حرستا  مقابل  –ريف دمشق 
 الفرن االلي 

 5303255 
2233513223 

  

 0202لم يجدد عن عام  00/5/0222 30 المحامي محمد ماهر هيلمية 18 
 0201لم يجدد عن عام 

مشفى المواساة دمشق المزة خلف 
 نجانب مخفر كيوا

    

 0202جدد عن عام  00/5/0222 35 المحامي محمد انس غازي 12
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مزة فيالت غربية شارع 
  4ط 32مالك بن ربيعة بناء 

    

 0202جدد عن عام  2/5/0222 41 منير الشواف 2المحامي د 02
 0201لم يجدد عن عام 

   5132552   5فيالت غربية برج تاال ط مزة

 0202جدد عن عام  2/5/0222 45 موسى متري 2المحامي د 01
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة بناء برج 
 الطيران االول

    

 0202جددت عن عام  10/2/0222 42 شركة قرواني للمحاماة 00
 0201لم يجدد عن عام 

شارع الفارابي  مزة استراد–دمشق 
 بناء الفرا

ب 2ص
4442 

5102582 
5102584 

 Info @ 
rara 

wanilow . 
com  

 0202جدد عن عام   10/2/0222 51 محمد سامر الدغلي 03
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق قابون شارع النهر خلف 
 الصيدلية السعادة 

ب 2ص
5202 

3310020 
2233514121 

  

دمشق عين الكرش جادة سعيد  0201يجدد عن عام لم  18/5/0202 58 حسين خضور 04
 02القهوجي بناء /

 2233332544   

 0202جددت عن عام  12/2/0222 52 المحامية سهام العشعوش 05
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق باب مصلى الدوار فوق افران 
 اننارة  العابد مكتب محامي حسام

    



 0202جددت عن عام  12/2/0222 22 المحامية ربى قلعه جي 05
 0201لم يجدد عن عام 

   2233045333  دمشق مجتهد موازيني

مكتب  4دمشق بناء الطيران ط  0201جدد عن عام  12/2/0222 20 المحامي فائق حويجة 02
 ديمه اسماعيل ةاالستاذ

 5218223  
0315231  

2233203004 

  

 0202جدد عن عام  12/2/0222 23 المحامي باسل قره باش 08
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع بغداد مقابل مشفى 
 العين واالذن التخصصي 

 0311285  
2244454448 

  

شركة الدرة وشريكـــه  محمد    02
 رضا درة (

 0202جدد عن عام  2/12/0222 24
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع بغداد سادات جادة 
  3النحالوي مدخل 

 ب 2ص
35441 

 

   

شركة محمد بشار الزين  32
وشريكته)شركة الزين لحماية 

 الملكية(

 0202جددت عن عام  2/12/0222 25
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ركن الدين صالح الدين 
 مقابل محل الهندي 

 ب 2ص
34524 

0203451 
2233485555 

  

مجد الدين بن تيسير ياسر شركة  31
 وشركاه أبو الشامات 

 0202عام جددت عن  05/2/0212 22
 0201لم يجدد عن عام 

يلدا الشارع العام دمشق ريف 
  522عقار /

 0052551 
2288355518 

  

شركة مها السواس وشريكتها )    30
 سواس

 0202جددت عن عام   2/12/0222 82
 0201لم يجدد عن عام 

 5433153  دمشق باب توما بناء دعدع 
2233050251 

  

 0202جدد عن عام  2/12/0222 81 المحامي عبد اهلل تالج 33
 0201لم يجدد عن عام 

ايار خلف  02دمشق شارع 
 سينما السفراء مقابل فندق الماجد 

 0312132 
0253252 

2233035502 

  



شركة سعود محمد علي الشواف  34
 وشركاه

 0202جددت عن عام  2/12/0222 80
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق فكتوريا بناء وزارة الكهرباء 
  3ط

 0030205 32ب 2ص
0030205 

2288212323 

 Smasip @ 
Syria . 

com  
 0202جدد عن عام  2/12/0222 83 المحامي الدكتور فادي عشي 35

 0201لم يجدد عن عام 
 0005050   3دمشق بناء مقهى الهافانا ط

2255005050 
 Inro @ 

hok im .sy  
 0202جدد عن عام  1/11/0222 85 المحامي يوسف جاك الحكيم 35

 0201لم يجدد عن عام 
دمشق جسر فكتوريا بناء مردم 

 بك
 فاكس 

0044322 
0003522   

 0202جدد عن عام  1/11/0222 82 المحامي بشار قره يشوع 32
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق جسر فكتوريا بناء مردم 
 بك مكتب المحامي جاك حكيم

 فاكس 
004432 

0003522   

 0202جدد عن عام  2/2/0215 22 ديروان نظمي المحامي راني  38
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع بغداد جادة طيبات 
شارع المبرة بناء نقابة صيادلة 

 ريف دمشق

    

شركة محمد البشير عاصي  32
 وشريكه

 0202جددت عن عام  15/10/0222 20
 0201لم يجدد عن عام 

حلب بستان القصر محضر 
 منطقة رابعة  420

 2244455453   

 0202جدد عن عام  31/1/0228 25 المحامي محمد المالكي 42
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق سبع بحرات شارع 
الباكستان مكتب المحامي خالد 

 المالكي 

 4403852 
2244282042 

  

 0202جدد عن عام  31/1/0228 25 المحامي فادي سركيس 41
 0201لم يجدد عن عام 

 ب 2ص  0دمشق سبع بحرات ط
2533 

2233522222   

 0202جدد عن عام  03/4/0228 110 المحامي رائد محمود قرواني 40
 0201لم يجدد عن عام 

مزة استراد شارع  –دمشق 
 الفارابي بناء الفرا 

ب 2ص
4442 

5102582 
5102584 

 Info @ rara 
wanilow . 

com  



 0202جدد عن عام  03/4/0228 113 المحامي ممدوح زهير الحبال 43
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الملك فيصل رقم 
 02منزل  11

 0453043 
2233440822 

  

 05/5/0228 112 المحامي أغيد كركورة 44
 

 0202جدد عن عام 
 0201لم يجدد عن عام 

 3330535  02ع رقم ادمشق عفيف شم
2230812228 

 
 
 
 

 

  0202جدد عن عام   05/5/0228 118 شركة داماس لحماية الملكية  45
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شرقي التجارة بناء 
 33/1االسكان العسكري محضر 

 قبو 

4415254 
2233455410 

   

 0202جدد عن عام  05/5/0228 112 المحامي سامر سهيل الرستم 45
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ابو رمانة البناء الدين قبل 
  0كنيسة يوحنا الدمشقي ط

 ب 2ص
3015 

  فاكس 3315312

 0202جدد عن عام  32/4/0212 103 المحامي مرهف الحمصي  42
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق الميدان جانب جامع زين 
 العابدي 

 225221118   

المحامي حسام الدين محمد عيد  48
 سرحان

دمشق كورنيش الميدان مقابل  0201جدد عن عام  10/5/0228 104
 موقف الثريا 

 8811253 
2245522203 

8811253  

رهادة عبدوش ) مكتب سباريا  42
 غروب ( 

 0202جددت عن عام  10/5/0228 105

 0202لم يجدد عن عام 
مساكن برزة مسبق  –دمشق 
 الصنع

 2230248102   

 0202جدد عن عام   02/2/0212 105 المحامي معد عفاش بن زيد  52

 0202لم يجدد عن عام 
دمشق الزاهرة الجديدة شارع 

 القدس 
    

 0202جدد عن عام  02/2/0228 102 المحامي عماد ديب رعد 51

 0202لم يجدد عن عام 
دمشق اخر كورنيش التجارة بناء 

32 
 4422845 

4405051 
  



 0202جدد عن عام  12/8/0228 130 لمحامي شادي الذرعاويا 50
 0201لم يجدد عن عام 

 0452355  زقاق الجن  دمشق البرامكة
2288233355 
2244220522 

  

 12/8/0228 133 المحامي احمد مال نعسان 53
 

 0202جدد عن عام 
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ركن الدين خلف افران ابن 
 العميد حارة الحسينة 

 ب 2ص
0218544 

0218544 
2230512344 

 

  

 0202عام جدد عن  12/2/0213 135 المحامي ماهر ابو راشد 54
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مزة فيالت غربية بناء 
 العميان 

 

 5500022 
2233452345 

 m.aborash
ed @ 

live.com 
 0202جدد عن عام  14/1/0222 141 المحامي انطون بارة 55

 0201لم يجدد عن عام 
دمشق المرجة بناء العابد ط 

 12ارضي مكتب رقم
 0045880 

2244831100 
  

 0202جدد عن عام  03/3/0222 148 المحامي رأفت ماهر بن منور 55
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع خالد بن الوليد دخلة 
ثانوية دمشق الوطنية بناء 

  0دركشلير ط

    

 0202جدد عن عام  32/4/0222 142 المحامي حسان شيخة بن نذير 52
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق كفر سوسة جمال الشارع 
 العام 

0140828 2233321184 
010552 

  

 0202جددت عن عام  13/2/0222 152 شركة محمد علي العقاد 58
 0201لم يجدد عن عام 

   2255224522  حلب االشرفية مكتب اصالة

 0202جددت عن عام  03/11/0222 155 السيدة اعتدال عيسى 52
 0201لم يجدد عن عام 

 دمشق مخيم اليرموك شارع حيفا 
 

    

 0202جدد عن عام  15/1/0212 158 المحامي انمار منعم 52
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع العابد بناء خطيب 
 وخدام الجامع

 

    



شركة سابا وشركاهم للملكية  51
 الفكرية

 0202جددت  عن عام  15/1/0212 122
 0201لم يجدد عن عام 

     الفردوسدمشق شارع 

 0202جدد عن عام  8/0/0212 123 السيد جمال خليل 50
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق عين منين طريق المعسكر 
 بناء كيالني 

    

 0201جددت عن عام  2/3/0212 182 المحامية مايا الصالح 53
 0201لم يجدد عن عام 

 3242250  دمشق مهاجرين جادة عاطف
2244550252 
2220235212 

 MASEN 
SACH 23 
QGMAIL 

.COM  
المحامي عز الدين شمدين بن  54

 محمد 
 0202جدد عن عام  00/3/0215 182

 0201لم يجدد عن عام 
دمشق شارع الحمرا بناء الدهبي 

 البراء للمحاماة 0ط
    

 0202جددت عن عام  05/2/0212 122 شركة حسام البواب وشركاه 55
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ركن الدين جسر النحاس 
 مقابل الحديقة 

 

 2231880225 451ب 2ص
2233551420 
2110252221 

  

 0202جددت عن عام  05/2/0212 120 شركة الجعفري وشركاه 55
 0201لم يجدد عن عام 

 ب2ص دمشق 
52243 

2233035242 
2244225151 

  

 0202جددت عن عام  05/2/0212 123 شركة فتون قزيها وشريكها 52
 0201لم يجدد عن عام 

 دمشق مدحت باشا تلة النجارين 
 

    

 0202جددت عن عام  05/2/0212 124 شركة قاوقجي اخوان 58
 0201لم يجدد عن عام 

 دمشق ركن الدين 
 ابن النفيس

 2255418055   

 0202جدد عن عام  3/11/0212 125 المحامي رياض العلو بن محمد 52
 0201لم يجدد عن عام 

 

 2288222833  حلب الجميلية مجمع الحتري
010015812 

  



 0202جددت عن عام  02/1/0215 024 المحامية ليلى صدر  22
 0201لم يجدد عن عام 

     دمشق جانب صالة البشر 

 شركة حنان المحيميد 21
 

 0202جددت عن عام  11/2/0211 022
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق خلف القصر العدلي بناء 
 الجبان

 2288132181 
0042224 

 128324@ 
Hotmail 

.com 
المحامي نضال سعد اهلل بن سعد  20

 اهلل 
 0202جدد عن عام  00/3/0215 015

 0201لم يجدد عن عام 
ريف دمشق قطيفة شارع السيد 

 الرئيس 
 2233551318   

 0202جدد عن عام  02/5/0210 018 المحامي ايمن المحمد بن ابراهيم 23
 0201يجدد عن عام لم 

دمشق البرامكة فرع نقابة محامين 
 القنيطرة 

    

 0202جدد عن عام  12/2/0210 002 المحامي محمد ماهر صمادي 24
 0201لم يجدد عن عام 

 ب 2ص دمشق 
5453 

   

 0202جددت عن عام  11/11/0210 001 المحامية ماريا صالومي 25
 0201لم يجدد عن عام 

بناء  دمشق قصاع زهراوي
 صالومي ط ارضي 

 4444058 
2233300188 

  

 0202جدد عن عام  05/3/0213 003 محمد حسن بن ناجيالمحامي  25
 0201لم يجدد عن عام 

   2255552058  دمشق كفرسوسة مفرق االندلس

 0202جدد عن عام  12/2/0213 004 المحامي تميم فارس بن نوري   22
 0201لم يجدد عن عام 

   005150   3شارع العباس ط دمشق فحامة

   2255555223   3دمشق حجاز بناء طاطيش ط 0201جدد عن عام  12/2/0213 005 المحامي محمد البغا بن عدنان 28
 المحامي فراس ديب  22

 
 
 

 0202جدد عن عام  02/11/0213 008
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مشروع دمر مقابل ادارة 
  1التجمع او طلعة الرز ط

ب 2ص
12888 

2244013122 
3134558 

 FIRAS 
diba SES-

net . org 



 0202جدد عن عام  3/10/0213 002 المحامي صخر الشيخ سعيد  82
 0201لم يجدد عن عام 

   2255824315  حلب سيف الدولة 

المحامي عبد الفتاح زينية بن  81
 احمد 

 0201جدد عن عام   031
 

      3مساكن برزة بناء سيريتل ط 

شركة قرواني للملكية الفكرية )  80
 شركة 

 0202جددت عن عام  18/3/0214 030
 0201لم يجدد عن عام 

 2الموصلي طدمشق شارع الثورة 
ق / بحصة سو 328/54عقار 

 ساروجه 

 –دمشق 
  044حبوب 

   

 0202جدد عن عام  02/2/0215 033 المحامي يوسف سليمان 83
 0201لم يجدد عن عام 

   2244550252  دمشق طلياني 

 0202جدد عن عام  18/3/0214 034 المحامي رضا نقشبندي 84
 0201لم يجدد عن عام 

    2244002252  دمشق مهاجرين باشكاتب

 0202جدد عن عام  18/3/0214 035 المحامي زيدون الحاج بن هاني 85
 0201لم يجدد عن عام 

ريف دمشق جرمانا ساحة السيد 
معروف رئيس الكورنيش الشمالي 
 من قبل المختار المحلي

 2233525152   

 0202جدد عن عام  18/3/0214 032 المحامي كامل مصطفى  85
 0201لم يجدد عن عام 

 2233211215  دمشق مخيم جرمانا الرحبة 
4202220 

  

 0202جددت عن عام  05/0/0212 032 المحامية رغدة قنطقجي  82
 0201لم يجدد عن عام 

حماه ساحة العاصي مقابل معهد 
 الخوارزمي 

 2233232121   

 0202جدد عن عام   1/2/0214 042 شركة امين هاشم وشركاه  88
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مهاجرين جادة تامن 
مهاجرين  1053العسلي عقار 

 بناء هاشم 
 

 3210828 
2220458343 

  



 0202عام جدد عن  1/2/0214 043 المحامي وائل واصل  82
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق الحجاز مقابل مراب  
 النعنع 

 223353382   

 0202جددت عن عام  05/0/0215 044 حنان علي عيسى ةالسيد 22
 0201لم يجدد عن عام 

 01برج دمشق الطابق  –دمشق 
 /2مكتب رقم /

    

 0202لم يجدد عن عام  05/0/0215 045 المحامي فادي ناصر الخوري 21
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق قصاع الصوفانية بناء 
 الزبيبي

 2233442255   

شركة محمد سنو وشريكه المتحدة  20
 لحماية الملكية 

 0202جددت عن عام  05/0/0215 045
 0201لم يجدد عن عام 

حلب محطة بغداد محضر 
 عقارية ثانية  421/14/

 2242532214 
2221852221 

  

نويالتي بن احمد المحامي بسام  23
 فيوس

 0202جدد عن عام  00/3/0215 042
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق فكتوريا خلف وزارة 
 الكهرباء بناء حفار وطلباوي

 

    

 0202جدد عن عام  00/3/0215 052 سالم بن سالم خالد المحامي  24
 0201لم يجدد عن عام 

  4404225 
2230482522 

دمشق  
صندوق بريد 

10214 
 0202جدد عن عام لم ت 5/5/0215 050 المحامية رنا الداغستاني  25

 0201جدد عن عام لم ت
دمشق البحصة بناء صالحة 

 1وطحان ط 
    

 0202جدد عن عام  5/5/0215 053 المحامي موفق العطار  25
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع بغداد الدخلة قبل 
/ 1222كازيه عوض البناء /

 العقيبة 

    

 0202جددت عن عام  4/11/0215 055 المحامية زينب ميا بنت محمود 22
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق الحلبوني  مقابل فرع الحزب 
البعث العربي االشتراكي ) ريف دمشق 

 النصاصي  ( طابق اول فوق

0304445     



المحامي حسن عبد الحق بن   28
 محمد

 0202جدد عن عام  4/11/0215 052
 0201عام لم يجدد عن 

دمشق مزة فيالت غربية مقسم 
 /ب 35/

    

 0202جدد عن عام  02/0/0215 052 المحامي علي محسن الخير  22
 0201لم يجدد عن عام 

الالذقية شارع المغرب العربي 
 حي السجن مقابل كالب البديوي 

 2223225222   

  0202جدد عن عام  02/0/0215 052 المحامي عمر الغباش 122
 0201يجدد عن عام لم 

دمشق شارع بور سعيد بناء 
 5النحاس ط 

    

المحامي شفيق فرنسيس بن  121
 مطانيوس

 0202جدد عن عام  02/0/0215 051
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق المرجة بناء الفيحاء 
  15م  5المركزي ط 

    

 0202جدد عن عام   3/5/0215 050 المحامي لؤي اوسي  120
 0201 لم يجدد عن عام

 

دمشق ساحة يوسف العظمة 
شارع ميسلون بناء مديرية صناعة 

  1ريف دمشق ط

 230522222 
2233284284  

  

 0202جدد عن عام   3/5/0215 053 المحامي غيفار فرح 123
 0201لم يجدد عن عام 

ريف دمشق جرمانا شارع الجناين 
 جانب بقالية الشيخ ط اول 

    

 0202جدد عن عام  3/5/0215 054 المحامي كابي عوض  124
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق المرجه شارع رامي بناء  
 العابد ط

    

 0202جدد عن عام  3/5/0215 055 المحامي جرير كاسوحة  125
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق المرجة بناء العابد مكتب 
 / 12رقم /

    

 0202جدد عن عام  3/5/0215 055 المحامي عالء عرمان 125
 0201لم يجدد عن عام 

جانب  -روضة  -دمشق 
ناء عرمان ب -الصحة المدرسية 

 طابق اول

 3313035 
2233801022 

  

 0202جدد عن عام  02/2/0215 021 مامون عقلة  122
 0201لم يجدد عن عام 

ايار بناء  02شارع  –دمشق 
 الصباغ 

 2242030245   



 0202جدد عن عام  02/2/0215 020 المحامية والء االيوبي  128
 0201لم يجدد عن عام 

ركن الدين  ساحة  –دمشق 
  2شمدين ط 

 2288025501   

شركة شهد الشام المحدودة  122
 المسؤولية 

دمشق الصالحية بناء برج  0201جددت عن عام  08/11/0215 025
 3الصالحية ط 

 224455025   

 0202جددت عن عام  08/11/0215 025 المحامية لبنى طقش 112
 0201لم يجدد عن عام 

 4552222  حلب السليمانية عوجه الحب
2234413282 
2251852225 

  

شركة الوفاق للمحاماة والدراسات  110
 واالستشارات القانونية

 0202جددت عن عام  13/0/0212 028
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق المزرعة ساحة الشهبندر 
 شارع الفضيل بن عياض

 2244310042 
5355132 

  

 0202لم يجدد عن عام  13/0/0212 022 احمد سلعس 113
 0201لم يجدد عن عام 

  B4ريف دمشق ضاحية االسد 
 / 15محضر رقم / 

 2244310042 
5355132 

  

 0202جدد عن عام  13/0/0212 082 قناص مرعي  114
 0201لم يجدد عن عام 

برزة البلد جمعية برزة  –دمشق 
 1السكنية ط 

 2244253023 
4540515 

  

يسك االستشارية رمشركة دا 115
لتطوير االعمال محدودة 

 المسؤولية 

 0202جددت عن عام  11/4/0212 081
 0201لم يجدد عن عام 

   2242222402  دمشق شارع الثورة مدخل ساروجة

المحامي سومر احمد عبد  115
 الرحمن

 0202جدد عن عام  11/4/0212 080
 0201لم يجدد عن عام 

ق دمشق تجهيز مقابل فند
 الفوسيزن بناء دمشق ويافي

 225522551   

 0202جدد عن عام  04/12/0212 084 المحامي فيصل النقري بن محمود  112
 0201لم يجدد عن عام 

مدرسة فوق  85دمشق مزة 
 سفريات ايه 

 2233554245 
5542342 

  

 0202عن عام جدد  02/10/0212 085 المحامي محمد باسل حمامي  118
 0201لم يجدد عن عام 

بناء  01ريف دمشق قدسيا جزيرة 
 التموين

 3450842   



 0202جدد عن عام  02/10/0212 085 المحامي محمد شريف الزبيبي  112
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الملك فيصل بناء 
 الجليل الزبيبي 

 2233481885   

 0202جدد عن عام  02/10/0218 082 المحامي يوسف بركات 102
 0201لم يجدد عن عام 

 دمشق فكتوريا بناء حمامي 
 5ط 

 223305055   

 0202جدد عن عام  02/10/0212 088 المحامي محمد عمر بن قاسم 101
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق المزة فيالت غريبة جانب 
 مشفى االسدى 

 2230234522   

 0202جدد عن عام  18/0/0218 082 المحامي نسيم عواد بن احمد 100
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع االتحاد بناء البدين 
 5ط

 2244455555   

  0202جددت عن عام  18/0/0218 021 المحامية فداء سعيد 103
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة بناء الطيران 
 2ط

    

 0202جدد عن عام  18/0/0218 020 محمد عمر حسين  104
 0201لم يجدد عن عام 

   2242321154  حلب محطة بغداد جانب النفوس

 0202جددت عن عام  8/0/0218 023 االنسة نور خالد 105
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ساكن برزة مقابل كلية 
 0ط  1222الشرطة رقم 

 2253545011   
 

 0202عن عام  تجدد 02/4/0218 024 المحامية امتثال علو بنت حسن  105
 0201جدد عن عام لم ت

دمشق دمر البلد جانب 
 المستوصف 

 2288512303   

 0202لم تجدد عن عام  02/4/0218 025 المحامية دارين عباس سليمان 102
 0201لم يجدد عن عام 

   2220852525  دمشق بابا توما حارة جعفر

 0202 جددت عن عام 02/4/0218 022 المحامية ربا وليد عيسى  108
 0201لم يجدد عن عام 

   2253852411  دمشق بابا توما

المحامي همام الجفان بن محمد  102
 مامون

 0202جدد عن عام  02/4/0218 028
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ميسات شارع عمر بن 
 الخطاب بناء حسن

 2233232325   



 0202جدد عن عام  02/4/0218 022 المحامي أالن فياض 132
 0201يجدد عن عام لم 

   2222831555  دمشق المزة الشيخ سعد

االنسة فجر المناور بنت  131
 اسماعيل

 0202جددت عن عام  02/4/0218 321
 0201لم يجدد عن عام 

ريف دمشق ضاحية حرستا جزيرة 
 ارضي 1بناء رقم  1د

 2233222302   

حماه ساحة العاصي فوق  0201جدد عن عام  02/4/0218 320 المحامي فراس كوجان 130
 المصرف  للتجارة والتمويل

    

 0202جددت  عن عام  02/4/0218 323 المحامية االء خادم السروجي 133
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مساكن برزة شارع احمد 
 رافي

    

برزة طريق الفيالت  –دمشق  0201جدد عن عام  5/5/0218 324 المحامي محمد عبدو حرفي  134
 مقابل وزارة العدل 

 2244558055 
5558055 

  

 2244580358  جبلة العمارة مقابل معهد اذار  0201جددت عن عام  5/5/0218 325 االنسة لمى محمد عبود  135
  831285هاتف  

  

 0202جدد عن عام  03/2/0218 322 المحامي محمد البوشي 135
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 5يلبغا بناء البدين ط 

    

 0202جدد عن عام  03/2/0218 328 المحامي زياد خلوف 132
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 5يلبغا بناء البدين ط 

    

 0202جددت عن عام  03/2/0218 322 المحامية رشا الرشيدات 138
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 5يلبغا بناء البدين ط 

    

 0202لم يجدد عن عام  03/2/0218 312 المحامية عال البقاعي 132
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 5يلبغا بناء البدين ط 

    

 0202جدد عن عام  03/2/0218 311 المحامية عال رابعة بنت محمد  142
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 5يلبغا بناء البدين ط 

    



 0202جددت عن عام  03/2/0218 310 المحامية هند الحمصي 141
 0201لم يجدد عن عام 

 0دمشق حلبوني  بناء طاطيش ط
 

    

 0202جددت عن عام  2/8/0218 313 المحامية امال شداد 140
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة مقابل مجمع 
 يلبغا

 2252244335   

 0202عن عام  جدد  2/8/0218 314 المحامي منير صافي 143
 0201لم يجدد عن عام 

 11دمشق مشروع دمر جزيرة 
 4طابق  5بناء 

 2230000025   

 0202جددت عن عام  2/8/0218 315 المحامية نور العجلوني 144
 0201لم يجدد عن عام 

الحجاز مواجه البريد دمشق 
 االلكتروني

    

 0202جددت عن عام  2/8/0218 312 االنسة محاسن كمال بنت محسن 145
 0201لم يجدد عن عام 

ريف دمشق جرمانا الروضة 
 الشارع العام 

    

 0202جدد عن عام  18/2/0218 318 المحامي خالد االيتوني 145
 0201لم يجدد عن عام 

جادة جانب فندق  دمشق صالحية
 راميتا

 2242228224 
23311054 

  

 0202جدد عن عام  18/2/0218 312 المحامي محمد عماد سيوده 142
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مزة شيخ سعد طلعة 
المشفى العسكري بناء الحبوب 

  0ط

 2288324220 
5513443 

  

 0202جدد عن عام  18/2/0218 302 المحامي حسام حيدر 148
 0201يجدد عن عام لم 

دمشق شارع العابد بناء شرف 
  0ط

 2288445255   

 0202جدد عن عام   2/11/0218 300 المحامي الدكتور احمد حمصي 142
 0201لم يجدد عن عام 

 0دمشق مشروع دمر فيالت ط
 

 2235222282   

 0202جدد عن عام  2/11/0218 304 المحامي ابراهيم الحوراني 152
 0201 لم يجدد عن عام

دمشق صالحية زين العابدين 
 جانب المستوصف

 

 2250883422   



المحامي عبد الرحمن الغفير بن  151
 محمد 

 0202جدد عن عام  2/11/0218 305
 0201لم يجدد عن عام 

   2240008555  5دمشق شارع الحمرا ط 

 0202جدد عن عام  2/11/0218 305 المحامي احمد منصور 150
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ساحة الشهبندر جادة عمر 
المختار مواجهه صيدلية عمر 

 المختار 

 2233525052   

 0202جددت عن عام  2/11/0218 302 المحامي النا الزركلي 153
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ساحة الشهبندر جادة عمر 
المختار مقابل صيدلية عمر 

 المختار 

 2233525002   

 0202جدد عن عام  2/11/0218 308 عريقاتالمحامي حسان  154
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ركن الدين ابن العميد بناء 
 الزين 

 2244021855   

 0202جدد عن عام  2/11/0212 302 سلمان فخر الدين الشعراني 155
 0201لم يجدد عن عام 

ريف دمشق جرمانا الجناين جانب 
 صيدلية روالن قوال

 2244232828   

 0202جدد عن عام  2/11/0218 332 المحامية االء حمامية الشعار   155
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق محافظة بناء طيبة وسلو 
  0ط

 2245855222   

 0202جدد عن عام  14/1/0212 331 كامل جرجس ابراهيم  152
 0201لم يجدد عن عام 

   2244014505  دمشق دويلعة 

 0202جددت عن عام  14/1/0212 330 المحامية دولة علي الشويكي 158
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شعالن ابو رمانة حبوبي 
 ثاني بناء دعدوش

 2233502024   

 0202لم يجدد عن عام  14/1/0212 333 المحامي سامر أسما 152
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق حجاز مقابل البريد 
 3المركزي بناء االعسر ط

 2233488480   

 0202جدد عن عام  15/0/0212 334 المحامي رائد االبراهيم 122
 0201لم يجدد عن عام 

 حماه شارع ابن رشد
 

 2244850322   



 0202جددت عن عام  05/0/0212 335 المحامية لميس ياسمينة  121
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق عدوي مقابل وزارة النفط 
 فني  1ط  0بناء االهلية مدخل 

 2244455523   

 0202جدد عن عام   05/0/0212 335 جمال الدين اليوسف  120
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع الثورة نفق المؤسسة 
 االجتماعية العسكرية 

 2224515824   

 0202جدد عن عام  05/0/0212 332 المحامي ياسين شرف 123
 0201لم يجدد عن عام 

 1023دمشق شارع العابد بناء 
  0ط 

 2233443255   

 0202جدد عن عام   31/3/0212 338 المحامي عالء الدين بغدادي  124
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شرقي التجارة بناء 
 الصناعات الغذائية 

 2223252125   

 0202جدد عن عام  31/3/0212 332 المحامي ياسر حالق 125
 0201لم يجدد عن عام 

ساحة المحافظة  دمشق صالحية
  4مقابل وزارة االقتصاد ط

 2242245855   

 0202لم يجدد عن عام  31/3/0212 342 المهندس محمد جاويش 125
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق مساكن برزة ساحة 
 الرفاعية 

    

 0202جدد ت عن عام  31/3/0212 341 المحامية عال نجار 122
 0201لم يجدد عن عام 

   225821258  برزة خلف الهرمدمشق مساكن 

 0202لم يجدد عن عام  31/3/0212 340 المحامي سليمان الداالتي 128
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق عرنوس مقابل المالية برج 
 5عرنوس ط

    

 0202جدد عن عام  31/3/0212 343 المحامية بشرى علي 122
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق ساحة المحافظة قرب فندق 
 الشام

 2230250222   

 0202جدد عن عام  32/4/0212 344 المحامي جورج سبع 182
 0201لم يجدد عن عام 

     حمص رباح

 0202جدد عن عام  32/4/0212 345 المحامي حكم كالس  181
 0201لم يجدد عن عام 

   2244524025  حمص نزهة 



 0202لم يجدد عن عام  32/4/0212 345 المحامي عامر سعد 180
 0201لم يجدد عن عام 

   2234852042  الالذقية مشروع دمر 

 0202جدد عن عام  32/4/0212 342 المحامي محمد طارق الترزي  183
 0201لم يجدد عن عام 

   2233831518  دمشق مجتهد عابدون 

 0202جدد عن عام  05/5/0212 348 المحامي محمد وائل نشار 184
 0201لم يجدد عن عام 

حلب الجديدة جانب مشفى حلب 
 الشهباء التخصيصي 

    

 0202جدد عن عام   05/5/0212 342 المحامي يوسف صباغ 185
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق بحصة شارع االتحاد 
  4العربي بناء بدين ط

 2233888328   

 0202لم يجدد عن عام  05/5/0212 352 المحامي انس الخميس بن خالد  185
 0201عام لم يجدد عن 

دمشق كازية االزبكية شارع بغداد 
 مقابل كازية عوض

 2235221230   

 0202جددت عن عام  05/5/0212 351 المحامية افرو ديت الخليل 182
 0201لم يجدد عن عام 

   2241555132  دمشق القصاع 

 0202جدد عن عام  05/5/0212 350 قريش السمان  188
 0201لم يجدد عن عام 

البرامكة بناء الحمصي ط دمشق 
1 

 2255312248   

 0202جددت عن عام  05/5/0212 353 حنان عطوه  182
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شارع بغداد حي النحالوي 
  3بناء الصفدي ط

    

 0202جدد عن عام  05/2/0212 354 المحامي فراس عداس  122
 0201لم يجدد عن عام 

    2244443348  حلب نقابة المحامين بحلب 

الدكتور المحامي عبد القادر  121
 العمار

 0202جدد عن عام   05/2/0212 355
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق القدم جانب مدرسة محمد 
 كردعلي للبنات 

    

 0202جددت عن عام   05/2/0212 355 المحامية نيرمين التنك 120
 0201لم يجدد عن عام 

 ريف دمشق ضاحية االسد
  3الجزيرة د 

 2245210042   



 0202لم يجدد عن عام  05/2/0212 352 المحامي محمد عالء التباع 123
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق زاهرة جديدة جانب صيدلية 
 نور 

 2288288382   

 0202جددت عن عام  05/2/0212 358 المحامية كنده االحمد 124
 0201جدد عن عام لم ت

دمشق ميدان قاعة خلف جامع 
 سفيان الثوري 

 2221255520   

 0202جددت  عن عام  05/2/0212 352 المحامية ياسمين هندية 125
 0201جدد عن عام لم ت

ريف دمشق الضمير الحي 
 الغربي

    

 0202جددت عن عام   02/12/0212 352 المحامية نسرين خلوف 125
 0201لم يجدد عن عام 

جادة سينما  ايار 02دمشق 
 السفراء

    

 0202جدد عن عام  02/12/0212 351 المحامي صفوان خضر 122
 0201لم يجدد عن عام 

حمص حي حمص الجديدة مقابل 
 القصر العدلي 

 2224522322   

 0202جدد عن عام  02/12/0212 350 السيد محمد انس مدراتي 128
 0201لم يجدد عن عام 

     4ط  حلب الجميلية بناية االغا

 0202لم تجدد عن عام  02/12/0212 353 المحامية هديل الحلواني 122
 0201لم يجدد عن عام 

بناء  14دمشق مزة اسكان بناء 
  3الصيرفي ط 

    

 0202جدد عن عام  05/11/0212 354 المحامي محمد خير برهاني  022
 0201لم يجدد عن عام 

دمشق شاغور بساتين بناء 
الكازية الجديدة االمعري مقابل 

شرقي  35/ مقسم 0525عقار 
 الميدان  

    

  0202لم يجدد عن عام  05/11/0212 355 المحامي عدنان الروبلي  021
 0201لم يجدد عن عام 

دير الزور الشارع العام الموقف 
 االول 

 2223254301   

 0202جدد عن عام  05/11/0212 355 المحامي احمد محمد  020
 0201عام لم يجدد عن 

دمشق شارع الثورة بناء الموصلي 
 5ط 

 2233233022    



دمشق  المالكي مقابل السفارة  0201لم يجدد عن عام  15/1/0202 352 مهند عوكل 023
 االمريكية 

    

ط  14دمشق مزة اسكان بنايات  0201لم يجدد عن عام  15/1/0202 358 المحامي محمد يمان الحلبي 024
2 

 2230234242   

دمشق مرجة بناء النفوس شارع  0201لم يجدد عن عام  15/1/0202 352 المحامية هال البيطار 025
 43مكتب  1رامي ط

 224035242 
0024422 

  

   2281228584  حلب العزيزية  0201لم يجدد عن عام  15/1/0202 322 المحامي محمد حسن حسن 025

دمشق خلف القصر العدلي بناء  0201يجدد عن عام لم  15/1/0202 321 المحامية دعاء عويتي 022
 1فندق الثورة ط

 2232514222   

دمشق ساحة المرجة بناء الفيحاء  0201لم يجدد عن عام  12/0/0202 320 المحامي محمد فادي هواري 028
 3ط 

    

   2233238250  موقف مدارسدمشق زاهرة جديدة  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 323 المحامي ضياء الدين داود 022

   2245203512  جرمانا ساحة السيوف  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 324 المحامية دالين دبا 012

     حماه ساحة العاصي  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 325 المحامي اشرف منصور 011

     1دمشق المرجة بناء العابد ط  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 325 المحامي عالم حالوة 010

   2242242323  دمشق قيمرية  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 322 المحامية بسمة جالب 013

دمشق شارع الحمرا بناء القدموس  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 328 المحامي فادي شاهين  014
 4ط

    

دمشق شارع خالد بن الوليد مقابل  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 322 المحامي محمد غسان حافظ 015
 بيتزا الكوخ بناء السيروان 

 

 0032528 
2221113344 

  



دمشق باب مصلى بناء افران  0201لم يجدد عن عام  18/5/0202 382 المحامي حسام الدين اننارة  015
 فني  3العابد ط

    

دمشق مقابل مجلس الوزراء  0201عام  لم يجدد عن 12/5/0202 381 المحامي غيث همت 012
القديم بناء الدكتور محمود حامد 

 1ط

 2232322554   

ريف دمشق ضاحية االسد جزيرة  0201لم يجدد عن عام  12/5/0202 380 المحامية عال عدنان عبسي 018
c4   ط ارضي 30محضر 

    

دمشق شارع الحمرا بناء الدهبي  0201لم يجدد عن عام  12/5/0202 383 المحامي ملهم اسعد 012
 شركة البراء للمحاماة 

    

دمشق المنطقة الحرة بناء ابو  0201لم يجدد عن عام  12/5/0202 384 المحامي معتز باهلل العنيد 002
 4شعر ط 

 2225345125   

بناء الفيحاء  دمشق المرجة 0201لم يجدد عن عام  12/5/0202 385 المحامي محمد رشيد صالح 001
 11مكتب  0المركزي ط

 2230258522   

دمشق برامكة السوق التجاري بناء  0201لم يجدد عن عام  08/5/0202 385 المحامية لجين االسطواني 000
 3شوشرة ط

 2230258522   

رحمون دمشق شارع الحمرا مكتب  0201لم يجدد عن عام  12/8/0202 382 المحامي رواد حسام الدين رحمون  003
 للمحاماة 

    

   2255115200  يبرود شارع الكورنيش  0201لم يجدد عن عام  12/8/0202 388 المحامي جمال ضبعان 004

جمعية D3ضاحية قدسيا جزيرة   0/11/0202 382 المحامي بسام يغمور 005
 العمران واالحصاءات 

 2228515151   

دمشق قابون جامع الغفران بناء   0/11/0202 322 المحامية مسرة الحياة الدغلي 005
 الدغلي

    



الالذقية بسنادا مقابل مكتبة   0/11/0202 321 حبيب احمد رائق 002
 فيثاغورث

    

   2225442234  دمشق مزة مدرسة موقف الزين   0/11/0202 320 المحامي نور مصطفى الحجي 008

     جديدة دمشق زاهرة  0/11/0202 323 سوسن الجوباسي 002

   2228184151  دمشق ركن الدين ساحة شمدين  0/11/0202 324 المحامية غدير حسون 032

المحامي محمد زهير موفق  031
 العزب

   2233233442  ريف دمشق داريا   0/11/0202 325

   2288012312  ريف دمشق داريا   0/11/0202 325 المحامي مازن موفق العزب 030

     ريف دمشق التل بناء المحامين  0/11/0202 322 المحامي بالل رضا االحمر  033

   5115132  دمشق مزة   0/11/0202 328 المحامي علي سليمان بن جمال 034

   2255412052  جرمانا ساحة السيوف   0/11/0202 322 حسام نصر الدين  035

 

 
 


