
اسبوع الموضة
العنواناسم المحل/الشركة

Abdeen Elite Homeرام الله - المنطقة الصناعية - الشارع الرئيسي
Angel Fashionشارع ركب

Basem Fashionشارع المعرض - عمارة طنوس
Basem Fashionشارع المعرض - عمارة طنوس

Baby dreamsشارع القدس
Bootsرام الله - بجانب الكلية االهلية الالتينية

Carters & Oshkoshرام الله - مقابل االنجلو - عمارة الزمردة
Chic Boutiqeشارع ركب
Chic Boutiqeشارع ركب

Colin›sشارع ركب - مركز دنيا التجاري - الطايق االرضي
Collection Fashionشارع بنك االسكان
Collection Fashionشارع بنك االسكان
Collection Fashionشارع بنك االسكان

Just for Youعمارة النتشة
M Lعمارة الميدان

Me & My Accessorizeالشارع الرئيسي
My Babyشارع الكلية االهلية

New Touchشارع االمعرض
Sherazشارع البريد

sliver line shoesعمارة ستي سنتر
space toonعمارة الميدان

special fashionدوار الساعة - المنارة
springرام الله - بجانب الكلية االهلية الالتينية

TiMTAMرام الله - الكلية االهلية
Top Cornerالشارع الرئيسي

شارع المعرضاحذية الكيروان
شارع المعرضاحذية سافو
المجمعاحذية سيدار
شارع المعرضاحذية كارينا

شارع ركب - عمارة النتشةارجوس
دوار الساعة \ عمارة الميرالندالبحار للجنز

عمارة الفريز سنتر - بجانب المقاطعةالتصفيات االوروبية
رام لله - الشارع الرئيسيالحذاء االخضر
دوار الساعةالحذاء الذهبي

دوار الساعةالحري سنتر
الشارع الرئيسيالحلحويل

رام الله الشارع الرئيسيالخليجية لمالبس االطفال
مقابل البريدالزغير
شارع ركبالسرج

دوار الساعةالشبكة
عمارة الميدانالفار أديراس

عمارة االسراء - شارع االرسالالكمال 
دوا ر الساعةاللباس البحري

شارع المعرضالمالكي
شارع  المعرضالمالكي للفضة

الشارع الرئيسيالمختار للملبوسات
عمارة االسراء - شارع االرسالالمزيونة 

عمارة مخماس التجاريالهرم للشاالت
رام الله شارع الركبالوردة الحمراء

رام اللهالوهاب لالحذية والمالبس الرياضية
رام الله وسط البلد - شارع ركباوكازيون الشبكة

شارع الكلية االهليةايليت 
عمارة  الريان شارع االرسالأحذية االسرة

دوار الساعةأزياء األمير
دوار المنارةأزياء حازم 

عمارة سرداأزياء حسام 
عمارة الميدانأزياء شادي )1( 
عمارة الميدانأزياء شادي )2(

دوار الساعةألف ليلة وليلة لألحذية
شارع المعرضبازار نفرتيتي

دوار الساعةبدران مول
شارع القدس - مقابل الحسينبدران مول

عمارة سردابساط الريح
شارع ركب الرئيسيبلقيس

مجمع رمون التجاريبنت بلدنا
عمارة الميدانبوتيك الوطن

عمارة الميدانبوتيك نعيم
عمارة مخماسبيوتي سيكرت
رام الله شارع االرسالتصفية ميالنو

شارع ركب تمارا شوز
عمارة النتشة - الطابق االرضيجنان صبايا

رام الله شارع  المغتربينجوليانا
شارع االرسال - عمارة ضراغمةحلوة سنتر

شارع المعرضخمس نجوم
شارع القدس - رام اللهدبي دريمز

شارع االرسال دريم فاشن
دوار الساعةدومينوس

دوار الساعةدينا لالطفال 
عمارة اليرمونيركن الجمال
دوار الساعةرويال شوز

دوار الساعةساعات أبو خديجة
عمارة  الميدانسامر

شارع دوار الساعةسان لوران
شارع ركبستي سينيال
عمارة مخماسسلهب ستايل

شارع المعرضسمارك
البيرة - بالزا مول - البلوعسندس لالطفال 
البيرة - شارع نابلس سندس لالطفال 
البيرة شارع سندسسندس لالطفال 

عمارة ستي سنترشبانة سنتر 
هنانية وخرازشركة السيالوي

دوار الساعةشركة العزيز
شارع المعرضشركة الكنكورد لالحذية
البيرة عمارة الجميل سنترشركة كاليفورنيا فاشن

شارع ركب - مقابل بنك القدسصبايا سنتر
عمارة النجمة - شارع االرسالصبايا فري

عمارة سرداعالم التنزيالت
النجمة مول - شارع االرسالعبود سنتر 

شارع المعرض - عمارة طنوسعز فاشن
رام لله - الشارع الرئيسيغزل Kids  بوتيك

دوار الساعةفام
شارع االرسالفراح ستايل

شارع المعرضفلورا
شارع المعرضفلوريدا
عمارة النتشةفوكس

عمارة الميدانكامبوس \ الفار
عمارة ستي سنتركندا جينز
رام الله شارع المغتربينكونكورد

عمارة النجمة مول - شارع االرساللمسة
شارع االرسالمؤسسة الشبكة 

شارع ركب الرئيسيماك سيمون
عمارة النتشةماهر

الشارع الرئيسيمجوهرات الحواري
شارع ركبمجوهرات سعيد استيفان

الشارع الرئيسيمجوهرات طنوس
شارع المعرضمجوهرات كرامة

الشارع الرئيسيمحل الحاج صالح مقبل
رام الله شارع ركبمحل جمال الحج ياسين

شارع ركب الرئيسيمحل دنيا
رام الله شارع ركبمحل ماهر للمالبس النسائية

uT دوار الساعةمحالت
الشارع الرئيسيمحالت ابو امونة
شارع ركب الرئيسيمحالت ابو خلف

شارع المعرض - مقابل Nikeمحالت ادم
عمارة النتشةمحالت النتشة
رام الله محالت النصر

الشارع الرئيسيمحالت بركات لالقمشة
شارع بنت جبيلمحالت برو 1
شارع الزهراء - بجانب موقف السياراتمحالت برو 2

شارع المعرضمحالت جي كيو
محالت النتشة - الطابق االرضيمحالت حمودة

الشارع الرئيسيمحالت رهام

أسماء المشاركين في مهرجان رام اهلل للتسوق 2013 مصنفين حسب الفعاليات



اسبوع العودة للمدارس
العنواناسم المحل/الشركة

Abdeen Elite Homeرام الله - المنطقة الصناعية - الشارع الرئيسي
Basem Fashionشارع المعرض - عمارة طنوس

Carters & Oshkoshرام الله - مقابل االنجلو - عمارة الزمردة
Chic Boutiqeشارع ركب

Collection Fashionشارع بنك االسكان
شارع االرسالالبكري - االرسال

شارع النهضةالبكري  
شارع الزهراء  - مقابل البنك االهيل االردنيالتجهيزات العلمية

دوار الساعةالمعرض العلمي
عمارة النتشة - الطابق االرضيجالكسي لينك لالتصاالت
شارع االرسال - عمارة ربحي الحجةشركة سمايل للكمبيوتر
رام الله شارع ركبمحل جمال الحج ياسين

شارع االرسال  محالت اليوسف
الشرفةمكتبة الساريسي
دوار المنارةمكتبة الساريسي
عمارة سردامكتبة الساريسي
شارع ركبهندو هوم سنتر

المشاركين في ايام ترويج التجارة
اسم الشركة

شركة بيت المقدس للمنتوجات الغذائيةشركة نيو فارم للتسويق الزراعي
شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائيةشركة مطاحن القمح الذهبي

شركة مدينة الخبراء للتجارة واالستثمارشركة النصر الصناعية التجارية
شركة المعتز لتسويق المنتوجات الغذائيةشركة سنقرط للمنتوجات الغذائية 

شركة القصراوي التجارية الصناعية شركة مون اليت للصناعات الغذائية
شركة كي اندستريال فوود لالستثمار شركة ارضي للمشروبات الخفيفة 

شركة سلسلة محالت بن ازحيمانشركة البينار للتجارة العامة
شركة ريما للورق الصحي مطعم فويجو سكوب

المحتسب لالستيراد والتصديرفندق الموفنبيك
شركة اكرم سبيتاني واوالدهفندق جراند بارك

برافوعجويل سنتر
ريد كورنير

اسبوع الموضة
العنواناسم المحل/الشركة

شارع ركب الرئيسيمحالت سالم شامية
الشارع الرئيسيمحالت شلطف

الشارع الرئيسيمحالت صب لبن »شكوريل« لالحذية
شارع المعرضمحالت عيسى شامية

عمارة النتشةمحالت فينسيا
نزلة البريد محالت التينوس

دوار الساعةمحالت مانجو سيتي
fot رام الله شارع ركبمحالت ماهر

الشارع الرئيسي - عمارة النتشةمحالت مرقة
شارع المعرضمحالت مسودة
دوار الساعةمحالت مشعش

رام الله - الشارع الرئيسي - قرب دوار المنارةمركز الحجل للبصريات/ الرئيسي
عمارة النتشة - الطابق االرضيمريم

شارع ركبمسعد 
شارع ركب الرئيسيمعتز لالطفال

رام الله - شارع الرئيسيمعر ض فلسطين 
دوار الساعةمعرض السعادة
رام الله الشارع الرئيسيمعرض السمان

شارع المعرضمعرض النصر
شارع ما بين المنارة و الساعةمعرض النصر

عمارة مخماس معرض أبو أنيس الدبواني
دوار الساعةمعرض بالل لالحذية 

شارع الوردة الحمراء - عمارة النزالمعرض دبي للزي الشرعي
دوار الساعةمعرض فانتاستيك

شارع المعرضمعرض كالسيك
شارع ركب الرئيسيمعرض نعيم الفار للبرادي

عمارة سردامميامي بيش بازار
دوار الساعةميالنو

عمارة االسراءنادي االطفال )1(
عمارة االسراءنادي االطفال )2(

دوار الساعةناصر سنتر
شارع القدس - رام اللهنت زون

شارع الزهراء - بجانب موقف السياراتنفوتيه العائلة
عمارة ستي سنترنور فاشن

شارع المعرضنوفتيه البتالوي
شارع ركب - مقابل عمارة زيادةنوفوتية لمسات وعويضة

شارع ركب الرئيسينوفوتية ميشيل
الشارع الرئيسي - بجانب الحجل للبصرياتنوفوتيه االميرة
الشارع الرئيسينوفوتيه الحلته

شارع المعرض وشارع ركبنوفوتيه زايد
رام اللههاوس اوف فاشن

رام الله - الشراع الرئيسيهليوبولس
شارع ركبهندو هوم سنتر

عمارة النتشةهيثم ميار فاشك
شارع ركبياسمين سنتر

اسبوع الضيافة
العنواناسم المحل/الشركة

Abdeen Elite Homeرام الله - المنطقة الصناعية - الشارع الرئيسي
Garden Suites & Restorantشارع بردا - ام الشرايط - خلف قاعات ابو كويك

KFCشارع االرسال
SEGA FREDOالماصيون
رام الله شارع البلديةاب سايد داون

رام الله - الشراع الرئيسي - عمارة الزمردةازهار الوردة البيضاء
رام الله شارع اللونريبالموندو

شارع ركب الرئيسيبوظة ركب
شارع رام الله الرئيسيبيتزا اسامة

الماصيونتراس الجراند بارك
شارع المعرضحلويات االمراء

الطيرةريف
الطيرةزمن
الماصيونزمن

رام الله التحتا - بحانب المحكمة العثمانيةسكوب ايس كريم جاليتو
الطيرة الشارع الرئيسيسوبر ماركت الجاردنز
الطيرة الشارع الرئيسيسوبر ماركت سمعان

الماصيونسيزر كافيه
الطيرةفاين

الماصيونفخر الدين \ مطعم الجراند بارك
الماصيونفندق الجراند بارك

الماصيونفندق السيزر
الماصيونفندق الموفبيك

شارع يافافندق رويال كورت سويتس
الطيرة شارع الزينيفندق كراون سويت

رام الله - الشارع الرئيسي - عمارة زعرورمحالت اسماعيل الطريفي
دوار الساعةمحالت األشمر )ادوات منزلية(

شارع المعرضمحالت رمسيس
الشارع الرئيسي وشارع المعرضمحمص العائالت 

شارع ركب الرئيسيمحمص ازحمان
عمارة مخماسمحمص المنار
بحانب جمال عبد الناصرمحمص المنار
بحانب سينما القصبةمحمص المنار

شارع االرسالمحمص مسلماني
رام الله التحتا شارع عيسى زيادةمخبز قمح 

الماصيونمسبح الجراند بارك
شارع المعرض\ بجانب حلويات االمراءمستر سلفر

شارع السهلمشاوي ابو سعيد
ام الشرايط -الماصيونمطبخ جنان

شارع رام الله الرئيسيالمطعم الصيني
الماصيونمطعم السوشي )السيزر(

الماصيونمطعم السيزر
رام الله شارع البلديةمطعم زعرور

الشارع الرئيسيمطعم زيت وزعتر
شارع ركبمطعم شاريل

الماصيونمطعم عايشة
رام الله التحتا - بحانب المحكمة العثمانيةمطعم فويكو
الطيرةمطعم كراون
شارع االرسالمعرض جنين
بجانب بلدية البيرةمنتزه البيرة

الطيرةناي
الطيرةوتر


