
 غزة قطاع قائمة مستوردي المركبات /

 رقم السجل التجاري للشركة رقم الهوية اسم المستورد وممثل الشركة الرقم

 966578064 966578064 جبل أبو رجب محمود إبراهيم -1
 563463470 927176230 النخالة إسماعيل القادر عبد إسماعيل -2
 970203535 970203535 غبن ناظم زياد -3
 563468867 971598412 نصار خليل نافذ -4
 931230643 931230643 وطفة أبو زكي ماهر -5
 563130475 908170376 الغصين سعيد محمـــد سليم -6
 563106004 921016358 حمدونة محمد ابراهيم محمد -7
 563435189 902590918 السقا مصطفى عمر رفيق -8
 563435841 964867329 ناصر أبو سالمة نمر مصطفى -9

 917735458 917735458 الداعور على الجواد عبد حسن -10
 563437516 921392353 )شركة طومان إخوان( كمال كامل طومان -11
 563435478 1598464ىاالز91 الكحلوت محمـــد صبحي محمــمد -12
 563132331 912095445 الهليس أحمد محمود سمير( االوائل شركة) -13
 563436526 912095486 الهليس أحمد محمود وائل( الهليس شركة) -14
 563454552 917735623 الداعور الجواد عبد حسين محمــد( النجمة تاكسيات) -15
 921961447 921961477 القواس الرؤوف عبد محمــد -16
 563134170 902891217 جبل أبو مدحت( مدحت أبو جبل شركة) -17



 غزة قطاع قائمة مستوردي المركبات /

 563112895 911359065 البياري سمارة(السويدية الفلسطينية الشركة) -18
 906866561 906866561 عجور عبد سالم فتوح محمـــد -19
 563450139 916486087 بسيوني محمـد محمـد حبيب -20
 945890580 945890580 شاهين محمـد حسين وليد -21
 933183196 933183196 إكي علي سالم نصر محمـد -22
 962650834 962650834 دويدار سالمة ابراهيم حسن -23
 563435270 970030557 شرف مصطفى أحمد زياد -24
 906866538 906866538 عجور علي سالم الكريم عبد -25
 928025634 928025634 أبوسيدو خالد حمدي منيب -26
 906235361 906235361 السلوت ابراهيم محمد صابر -27
 928025881 928025881 الشوا محمد صبحي ماجد -28
 934336645 934336645 مسعود أبو عودة سالمة الرحمن عبد -29
 563124254 923095681 النيرب رمضان محمـد( الفاروق شركة) -30
 563124254 903409654 حندوقة نعيم عالء(حندوقة نعيم أبناء شركة) -31
 563424563 906273750 مطر أبو زهدي ماهر( وشركاه مطر أبو ماهر شركة) -32
 563460005 954840948 غنيم سالمة محمد سالمة( وشركائه غنيم سالمة شركة) -33
 954847430 954847430 نحل أبو عاشور محمد إسماعيل -34
 906200647 906200647 شيخه خليل محمـد خليل -35



 غزة قطاع قائمة مستوردي المركبات /

 912376142 912376142 أبورمضان سليم رأفت الدين عماد -36
 923172936 923172936 أبوحسنين السالم عبد محمد محمود -37
 959771635 959771635 البرعصي موسى محمد -38
 949878359 949878359 العجرمي القادر عبد الكريم عبد يوسف -39
 563466663 921125779 األدهم حسين محمـد عيد -40
 911135218 911135218  دوداو إسماعيل حسين رياض -41
 563132323 908097348 كريم محمـد سميح( كريم أبناء شركة) -42
 906961032 906961032 الغفري مطر جمال رفعت -43
 923000673 923000673 الشندي حسن محمــد عادل -44
 907902738 907902738 فورة سعيد فائق ماهر -45
 915538227 915538227  منية أحمد محمـــد مازن -46
 910932441 910932441 مصطفى هاشم المصري -47
 960889038 960889038 فتحي حسن سعيد أحمد -48
 563466960 906360250 )شركة يونس وشحادة( محمود شحادة +نافذ يونس -49
 563137777 9181310638 الدردساوي محمــد( الوطنية دال شركة) -50

 905870275 905870275 العمصي الغني عبد اللطيف عبد -51
 912421930 912421930 عيشة أبو محمود بدوي فائق -52
 973442452 973442452 العوادات فريج سلمان عمار -53



 غزة قطاع قائمة مستوردي المركبات /

 563464304 910089978 الكحلوت حسين محمــد أمين(الخضراء العتبة)  -54
 563114438 وندايشركة هيوكيل  السيارات لتجارة الفلسطينية الشركة -55
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