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DAMMAM
الدمام



كورنيش الدمام



Red Bull Air showاستعراض ريد بول الجوي

كورنيش الدمام

٦:٠٠pm- ١:٠٠pm

٢١-٢٣ مارس ٢٠١٩

٢٠,٠٠٠

الهيئة العامة
للرياضة 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

المقدمة الجهة 

للموقع اضغط هنا

Dammam Corniche

Press for location

٢٣-٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢٠,٠٠٠

General Sport
Authority (GSA)

١:٠٠pm-٦:٠٠pm

Air shows in which piolets navigate a chal-
 lenging obstacle course in the fastest
time over water

بول  الريد  لطائرات  شيق  استعراضي  جوي  عرض 
التحليق  مهارات  بول  الريد  طياراين  فيه  يستعرض 

والمناورة السريعة.



Dammam Corniche

Press for location

٣٠-٢٨March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢٠,٠٠٠

General Sport
Authority (GSA)

١:٠٠pm-٥:٠٠pm

 This is an official stage of the Formula١
 Powerboat World Championship, held with
 the participation of several countries.
.The event will feature fantastic shows

سباق الفورميال ١ للزوارق

سباق رياضي مائي عالمي بمشاركة فرق عالمية 
بزوارق سريعة وعروض مبهرة. وهي جولة رسمية 

من جدول سباقات الفورموال ١ للزواارق. 
 

٥:٠٠pm - ١:٠٠pm

٢٨ – ٣٠ مارس ٢٠١٩

٢٠,٠٠٠

الهيئة العامة للرياضة 

كورنيش الدمام- بالزا
الشاطئ الشمالي

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Formula ١ Race H O٢



East Coast Festival

King Abdullah Park,Sea front

Press for location

٣٠-٢٠March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٦٠,٠٠٠

Saudi Commission for
Tourism and National
Heritage

١:٠٠pm-٣:٠٠pm

 An annual festival derived from the
  culture and heritage of the Eastern
 Province. It embodies the lives of the
fathers and grandfathers of the East-
 ern Province and establishes the identity
 of the province and its inherited culture
 and heritage

مهرجان الساحل الشرقي

١٠:٠٠pm - ٣:٠٠pm

٢٠  – ٣٠مارس  ٢٠١٩

٦٠,٠٠٠

الهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني

الواجهة البحرية 
(منتزه الملك عبداهللا)

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

مهرجان الساحل الشرقي احد أكبر المهرجانات واألول 
البحري  التراث  في  المملكة  في  نوعه  من 
الذي  التراثية،  البحرية  عروض  في  المتخصص 
والثقافي  الحضاري  التواصل  تأكيد  في  سيسهم 
ويظهر مجاالت من الفعاليات الثقافية التراثية الراقية 

التي تمثل تراث المنطقة الشرقية.



Spring  Gathering

Dammam Corniche - Alshati
District Plaza

Press for location

٣٠-٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

General Entertainment
Authority (GEA)

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

 A Spring family gathering in a garden that
 includes activities and food stations,
 complemented by a live performance of
Frank Sinatra group

طلعة ربيعية

كورنيش الدمام
 (بالزا الشاطئ الشمالي)

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢١-٣٠ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

فرانك  فرقة  تحييه  ربيعي  بطابع  عائلية  فعالية 
و  الخدمات  مقدمي  أفضل  فيها  يجتمع  و  سيناترا 
فئات  لجميع  مختلفة  نشاطات  ويشمل  األكالت 

العائلة.



Fire Works

Dammam Corniche

Press for location

٢٩-٢٨ / ٢٢-٢١ / ١٥-١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٥,٠٠٠

General Entertainment
Authority (GEA)

٩:٠٠pm-١٠:٠٠pm

 This is your chance to enjoy harmonious
 fireworks, which complement the visitor
 experience, as part of the Eastern
Province Festival

األلعاب النارّية

كورنيش الدمام

١٠:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٤ - ١٥ /  ٢١ - ٢٢ / ٢٨-٢٩  مارس ٢٠١٩

١٥،٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

فرصتك لتشاهد العديد من األلعاب النارّية منسجمة 
لموسم  الزائر  تجربة  بعضها،تكمل  مع  ومتناغمة 

الشرقّية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



منتزه اليف بارك



Cirque Eloise

Dammam Life park

Press for location

٣٠-١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٤,٠٠٠

General Entertainment
Authority (GEA)

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

 An energetic circus that combines visual,
 musical, acrobatics, and creativity,
 mixing circus and technology. The
 year-old circus has toured the world-٢٦
.and claimed international awards

سيرك ايلواز

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٤-٣٠ مارس ٢٠١٩

٤,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

بمزيج  عالميًا  السيرك  عروض  وأعرق  أهم  أحد  يعد 
من اإلبهار البصري واإلبداع الفني، هذا العرض الذي 
على  وحاز  العالم  جاب  عامًا،   ٢٦ من  أكثر  منذ  بدأ 

جوائز عالمية عدة 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

منتزه اليف بارك
للموقع اضغط هنا



 Saudi Bike Show

Dammam Life park

Press for location

١٦-١٥March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٤,٠٠٠

١:٠٠pm-١١:٠٠pm

 A festival that attracts bikers and
 motorbike enthsiasts from the Kingdom
and the GCC

عرض الدراجات النارية السعودي

منتزه اليف بارك

١١:٠٠pm - ١:٠٠pm

١٥ - ١٦ مارس ٢٠١٩

٤,٠٠٠

الهيئة العامة للرياضة

النارية  الدراجات  هواة  جميع  يستقطب  مهرجان 
بالمملكة والخليج بمختلف أنواع درجاتهم النارية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA)



KHOBAR
الخبر





International Concert
(DJ Tiesto)

Prince Faisal bin Fahad Park

Press for location

٢٢-٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٨:٠٠pm-١١:٠٠pm

 International singers from different
 countries perform live on stages for a
distinguished musical experience

منتزه األمير فيصل بن فهد
(الواجهة البحرية  في الخبر)

للموقع اضغط هنا

١١:٠٠pm-٨:٠٠pm

٢١-٢٢ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

الحفالت الغنائية العالمية 

أجواء  في  االستمتاع  فرصة  الحفالت  هذه  تتيح 
مفعمه بالحماس وفقا لألعلى المعايير العالمية.

General Entertainment
Authority (GEA)



The Color Run

Khobar Corniche

Press for location

23 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٥,٠٠٠

5:00am - 12:00pm

 The color run is a joyful colorful race known
 ٥K on the planet” where the as the "happiest
 contestants pass through five interactive
 color stations during the race. It Celebrates
 happiness, health and the care free joy of
color

General Entertainment
Authority (GEA)

سباق األلوان 

كورنيش الخبر

١٢:٠٠pm - ٥:٠٠am

٢٣ مارس ٢٠١٩

١٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

كيلو  خمس  "أسعد  بـ  المعروف  األلوان  سباق 
المتسابقون   يمر  حيث  األرض"  على  مترات 
السباق  أثناء  التفاعلية  الخمسة  االلوان  بمحطات 

ليتحتفلو بالسعادة والصحة وجمال األلوان.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Bolywood

Khobar Corniche

Press for location

٣٠-٢٨March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

 Indian event targeting Saudi nationals
 and foreign communities, and featuring a
.live concert by a famous Indian singer

General Entertainment
Authority (GEA)

مهرجان بوليوود

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢٨ – ٣٠ مارس ٢٠١٩

٥،٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

السعوديين  المواطنين  تستهدف  هندية  فعالية 
غنائي  حفل  الى   باإلضافة  األجنبية،  والجاليات 

يحييه فنان هندي معروف.

كورنيش الخبر الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Cultural Village

Khobar Corniche

Press for location

٢٢-١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٤:٠٠pm-١٠:٠٠pm

 An outstanding event, the Cultural
Village includes various events highlight-
 ing the traditions and cultures of various
cities in the Eastern Province

General Culture
Authority (GCA)

القرية الثقافية

١٠:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٤-٢٢ مارس ٢٠١٩ 

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للثقافة

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

كورنيش الخبر - بجوار مطاعم أرمين

للموقع اضغط هنا

الثقافية حدثًا مميزًا يتضمن فعاليات  القرية  تعد 
و  مدن  جميع  من  مختلفة  ثقافات  تبرز  متنوعة 

محافظات المنطقة الشرقية.



 ٣d Mapping on structure

Khobar Water Tower

Press for location

٣٠ -١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٩:٠٠pm-١١:٠٠pm

 Imagine seeing the building moving! A time
 ٣D shows will make your .of astonishment
 ,night special; with this activity
  everyone will enjoy the scenery in an
attractive setting

عرض ثالثي األبعاد

برج المياه - كورنيش الخبر

١١:٠٠pm-٩:٠٠pm

١٤-٣٠  مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

ماذا لو رأيت المبنى يتحّرك؟ وقٌت مع الدهشة.. 
ممّيزة  ليلتك  ستجعل  األبعاد  ثالثية  وعروض 
طالما  العرض سيكون على معلمٍ  بتجربة فريدة، 
رأيناه ثابًتا، مع هذه الفعالّية كّلنا سنطرب حينما 

ننظر إليه في وقٍت ممّيز وأجواٍء جّذابة.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA)



Entertainment District

Khobar Corniche

Press for location

٢٣-١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

 An annual event where visitors will enjoy
  a plethora of theatrical shows and
 different cultural displays

General Entertainment
Authority (GEA)

جادة الترفيه

كورنيش الخبر

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

الالمحدودة  األنشطة  حيث  رائع  سنوي  حدث 
تجتمع في مكان واحد ! وسوف يستمتع  الحضور 

بالعروض المسرحية والمسيرات االستعراضية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Fire Works

khobar Corniche

Press for location

٢٩-٢٨ / ٢٢-٢١ / ١٥-١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٥,٠٠٠

General Entertainment
Authority (GEA)

٩:٠٠pm-١٠:٠٠pm

 This is your chance to enjoy harmonious
 fireworks, which complement the visitor
 experience, as part of the Eastern
Province Festival

األلعاب النارّية

كورنيش الخبر

١٠:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٤ - ١٥ /  ٢١ - ٢٢ / ٢٨-٢٩  مارس ٢٠١٩

١٥،٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

فرصتك لتشاهد العديد من األلعاب النارّية منسجمة 
لموسم  الزائر  تجربة  بعضها،تكمل  مع  ومتناغمة 

الشرقّية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



الصاالت الخضراء



Arabic Concerts

Green Halls

Press for location

٢٨ / ١٥March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٨:٠٠pm-١١:٠٠pm

 Come and joins us in Al Hasa to experience
 Arab musical concerts through live
 performances of renowned Saudi and
Arab artists

General Entertainment
Authority (GEA)

الحفالت الموسيقية العربية

الصاالت الخضراء (المدينة الرياضية)

للموقع اضغط هنا

١١:٠٠pm - ٨:٠٠pm

١٥ / ٢٨ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

السعوديين  الفنانين  من  العديد  الموسم  يضم 
الموسم  ليتخلل  الشرقية  المنطقة  في  والعرب 

أمسيات غنائية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة



معرض الظهران الدولي



Moca

Dhahran Expo

Press for location

٢٣- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٣,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

An entertaining and Interactive exhibi-
 tion about the art of making, roasting
and decorating coffee with the participa-
 tion of visitors. The event will also
feature live music

General Entertainment
Authority (GEA)

موكا

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢١- ٢٣ مارس ٢٠١٩

٣،٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

معرض الظهران الدولي

للموقع اضغط هنا

عن  تسويقية  ترفيهية  بطريقة  تفاعلي  معرض 
بمشاركة  القهوة  وتزيين  وتحميص  تصنيع  فن 

الزوار مع وجود فرق عزف موسيقي حي.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة



Comedy Shows

Dhahran Expo

Press for location

٢٦- ٢٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

٨:٠٠pm-١١:٠٠pm

 Interactive stand-up comedy shows  
 featuring creative stories presented in a
comic style

General Culture
Authority (GCA)

عروض كوميدية

١١:٠٠pm - ٨:٠٠pm

٢٤ - ٢٦ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

الهيئة العامة للثقافة

ظهور  على  تعتمد  كوميدية  مسرحية  عروض 
قصص  و  الجمهور  تفاعل  على  وتعتمد  فردي 

إبداعية تعرض بشكل فكاهي.

معرض الظهران الدولي

للموقع اضغط هنا

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة



للموقع اضغط هنا

Egyption Opera

Dhahran Expo

Press for location

٢٣- ٢٢March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢,٨٠٠

٨:٠٠pm-١٢:٠٠pm

General Culture
Authority (GCA)

األوبرا المصرية

معرض الظهران الدولي

١٢:٠٠am - ٨:٠٠pm

٢٢ – ٢٣ مارس ٢٠١٩

٢،٨٠٠

الهيئة العامة للثقافة

المسرح  على  انغامها  تعزف  المصرية  األوبرا 
وغنائية  موسيقية  مقطوعات  خالل  من  بألحانها 

بمشاركة ٤٥ فنانا وعازفا.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

A 45-strong musicians and artists, the 
Egyptian Opera performs live on the 
stage, playing symphonies and melodies



Drones exhibition

Dhahran Expo

Press for location

٣٠- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢,٠٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

An exhibition featuring the technology, 
uses, capabilities and future of drones

معرض الدرونز

معرض الظهران الدولي

للموقع اضغط هنا

١٠:٠٠pm - ١٠:٠٠am

١٤-٣٠ مارس ٢٠١٩

٢,٠٠٠

إثراء

الدرونز كظاهرة تقنية جديدة  معرض يكشف عن 
للدور  المثيرة  واإلمكانيات  واستخداماتها 
في  به  القيام  للدرونز  يمكن  الذي  المستقبلي 

مجتمعنا 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة



KHAFJI
خفجي



ساحة المركز الحضاري بالخفجي



Immersive rig experience

King Salman Center

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

This is an enriching and interactive VR 
experience, allowing participants to 
simulate working on drilling platforms.

ساحة المركز الحضاري بالخفجي

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

١٤-٢١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
أعمال  في  تتم  التي  الحفر  منصات  على  العمل 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراضي.

تجربة المنصات النفطية 

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Cave experience

King Salman Center

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the audience 
to the impact of energy

ساحة المركز الحضاري بالخفجي

١٤-٢١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة.

تجربة الكهف

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Ithra Lab

King Salman Center

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.

ساحة المركز الحضاري بالخفجي

١٤-٢١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

إثراء الب
وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
وتحتضن  الحديثة  والتقنية  والرياضيات  والهندسة 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات.



We are Al-khafji

King Salman Center

Press for location

٣٠- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٤:٠٠pm-١٠:٠٠pm

General Entertainment
Authority (GEA)

This is an enriching and interactive VR 
experience, allowing participants to 
simulate working on drilling platforms.

ساحة المركز الحضاري بالخفجي

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٤-٣٠ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

بالمكان،  وارتباطها  بتنّوعها  تتميز  عائلّية  فعالّية 
الخيل  عروض  مثل  عديدة  عروض  تشمل 
الظل  خيال  وفرقة  الكوميدّية  والمسرحّيات 
وعروض  الروسّية  الظالم  طيور  وفرقة  العالمّية 

الليزر وفعالية العرض البحري،

كلنا الخفجي

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



HAFR ALBATN
حفر الباطن



المكان مول



Immersive rig experience

Makan mall

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

This is an enriching and interactive VR 
experience, allowing participants to 
simulate working on drilling platforms.

المكان مول

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

١٤-٢١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
أعمال  في  تتم  التي  الحفر  منصات  على  العمل 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراضي.

تجربة المنصات النفطية 

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Ithra Lab

Makan mall

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.

المكان مول

١٤-٢١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

إثراء الب
وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
وتحتضن  الحديثة  والتقنية  والرياضيات  والهندسة 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات.



Cave experience

Makan mall

Press for location

٢١- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the audience 
to the impact of energy

المكان مول

١٤-٢١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة.

تجربة الكهف

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Toys Festival

Makan mall

Press for location

٣٠- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

This event will allow children to meet 
their popular and familiar cartoon 
heroes and characters in a place where 
families and kids will enjoy a unique expe-
rience. They can also take pictures with 
their favorite characters. There will also 
be food stations and shopping venues. 

المكان مول

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢١ - ٣٠ مارس ٢٠١٩

الهيئة العامة للترفيه

١,٠٠٠

ويشاهدونها  األطفال،  تجذب  التي  الشخصّيات 
على التلفاز عادًة.. هذه الفعالية تتيح لهم فرصة 
واالستمتاع  معهم،  الصور  والتقاط  بهم،  اللقاء 
وتدهش  العائلة  مع  تتناسب  حميمّية  بأجواء 
كاأللعاب  مصاحبة  فعاليات  إلى  باإلضافة  الطفل، 

ومناطق الطعام والتسّوق.

مهرجان األلعاب

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA)



منتزه الشمال



 Space Toon Village

North Park

Press for location

٣٠- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

A  festival that brings together cartoon 
characters in a place where families and 
kids will enjoy a unique experience and 
meet their favorite SpaceToon charac-
ters. 

General Entertainment
Authority (GEA)

منتزه الشمال

٢١- ٣٠ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

مهرجان يجمع أبطال أفالم الكرتون ويقدم تجربة 
فريدة للعائلة لإلستمتاع مع أبطالهم المفضلين و 
مشاهدة أفضل أفالم الكرتون في سينما سبيس 

تون الخاصة.

قرية سبيس توون

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

Spacetoon Village



Ithra Forum

North Park

Press for location

٢٣- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٧:٠٠pm-١٠:٠٠pm

A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.

Ithra

منتزه الشمال

١٠:٠٠pm - ٧:٠٠pm

٢١-٢٣ مارس ٢٠١٩

إثراء

١,٠٠٠

هو منتدى يقدم جرعة كاملة من اإللهام من خالل 
وقصصهم  تجاربهم  يعرضون  شباب  متحدثين 
وتعزز  العقول،  تثري  التي  الملهمة  الشخصية 
في  الشباب  بين  والنجاح  والمثابرة  اإلبداع  مبادئ 

المملكة.

منتدى إثراء

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



الرابية



Hafr Albatin Drift Challenge

Al-Rabiah

Press for location

٢٣- ٢٢March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٠,٠٠٠

٦:٠٠pm-١:٠٠pm

A Saudi Drifting Championship, where 
drivers compete head-to-head to 
master drifting skills on the course. The 
event is organized by the Saudi Arabian 
Motor Federation.

منطقة الرابية

الهيئة العامة للرياضة

٦:٠٠pm-١:٠٠pm

٢٢-٢٣ مارس ٢٠١٩

للسيارات  السعودي  االتحاد  ينظمه  تحدي 
المشاركين  من  يتطلب  حيث  النارية.  والدراجات 
استخدام جميع التقنيات واألساليب في االنجراف 
التحكم في  اآلخرين، مع  المشاركين  للتحدي مع 

المسار المحدد والمتعرج.  

١٠,٠٠٠

بطولة الدرفت السعودية

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA)



Nuairyah
النعيرية



ربيع النعيرية



Ithra Lab

 Nuairyah Location of Spring

Press for location

٣١- ٢٧March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.

موقع ربيع النعيرية 

٢٧-٣١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

إثراء الب
وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
وتحتضن  الحديثة  والتقنية  والرياضيات  والهندسة 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات.



Immersive rig experience

 Nuairyah Location of Spring

Press for location

٣١- ٢٧March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

This is an enriching and interactive VR 
experience, allowing participants to 
simulate working on drilling platforms.

موقع ربيع النعيرية 

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

٢٧-٣١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
أعمال  في  تتم  التي  الحفر  منصات  على  العمل 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراضي.

تجربة المنصات النفطية 

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



Cave experience

 Nuairyah Location of Spring

Press for location

٣١- ٢٧March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the audience 
to the impact of energy

موقع ربيع النعيرية 

٢٧-٣١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة.

تجربة الكهف

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



األحساء
Al-Ahsa



منتزه جبل الشعبه



World action sports
festival

Mount of Sheba

Press for location

١٦- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٠,٠٠٠

٥:٠٠pm-١١:٠٠pm

An annual sports event promoting the 
culture of multi-disciplinary sports, 
attended by prominent athletes in these 
fields

المهرجان العالمي لرياضات
(FISE) المغامرة

منتزه جبل الشعبه

١١:٠٠pm - ٥:٠٠pm

١٤-١٦ مارس ٢٠١٩

١٠,٠٠٠

الهيئة العامة للرياضة

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

بطولة عالمية سنوية تقام في عدة دول بمشاركة 
أفضل الرياضيين في رياضات المغامرات.

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA)



 Stilt Walkers

Mount of Sheba

Press for location

14-16 / 21-23 / 28-30 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٥:٠٠pm-١١:٠٠pm

Roaming performers on stilts will walk 
around providing a magical feeling to the 
beauty of the location.

ستيلت ووكر
(المشي على الركائز)

١١:٠٠pm - ٥:٠٠pm

١٤-١٦ / ٢١- ٢٣ / ٢٨ - ٣٠ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

بأشكال فنية مختلفة وعروض رائعة يستخدم فيها 
العارضين أعمدة وركائز للتجول.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

منتزه جبل الشعبه
للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA)



Fireworks

Mount of Sheba

Press for location

14-15 / 21-22 / 28-29 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٥,٠٠٠

٩:٠٠pm-١٠:٠٠pm

This is your chance to enjoy harmonious 
fireworks, which complement the visitor 
experience, as part of the Eastern 
Province Festival. 

General Entertainment
Authority (GEA)

١٠:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

١٤-١٥ / ٢١- ٢٢ / ٢٨ - ٢٩ مارس ٢٠١٩

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

منتزه جبل الشعبه
للموقع اضغط هنا

األلعاب النارّية
فرصتك لتشاهد العديد من األلعاب النارّية منسجمة 
لموسم  الزائر  تجربة  تكمل  بعضها،  مع  ومتناغمة 

الشرقّية.



قصر ابراهيم



Out Door Cinema Under
 the Stars

Qasr Ibrahim

Press for location

18-23 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

An outdoor large cinema screen with 
speakers where visitors can enjoy watch-
ing movies.

السينما الخارجية

١١:٠٠pm-٤:٠٠pm

١٨-٢٣ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

الهيئة العامة للثقافة

شاشة سينما بمصاحبة سماعات صوت متعددة 
عام  مكان  في  الطلق  الهواء  في  وضعها  يتم 
األفالم  بمشاهدة  االستمتاع  خاللها  من  يمكن 

السينمائية.

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

قصر إبراهيم

للموقع اضغط هنا

General Culture
Authority (GCA)



Naseer Shamma

Qasr Ibrahim

Press for location

15 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٧:٣٠pm-٩:٣٠pm

A musical night of classic and contempo-
rary art, and a live performance of 
world-renowned musician Naseer 
Shamma.

Ithra

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

نصير شمة 

٩:٣٠pm - ٧:٣٠pm

١٥ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

إثراء

القديم  بين  تمزج  ثقافية  موسيقية  ليالي 
الموسيقي  يد  على  العود  آلة  وسحر  والجديد 
لونًا  سيقدم  حيث  شمة"،  "نصير  العالمي 
موسيقيا فريدًا بمعزوفات خاصة من بيت العود 

العربي وأغان بلغة عربية فصيحة.

قصر ابراهيم
للموقع اضغط هنا



Hager Heritage
& Culture Festival

Qasr Ibrahim

Press for location

18-23 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

An interactive festival highlighting the 
heritage of Al Ahsa, in an innovative and 
entertaining way.

مهرجان هجر للتراث و الثقافة

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

قصر ابراهيم
للموقع اضغط هنا

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٨ - ٢٣ مارس ٢٠١٩ 

٥،٠٠٠

الهيئة العامة للثقافة

فـي  األحسـاء  تـراث  عـن  مبتكـر  يقدم مفهـوم 
قالـب تفاعلـي يجمـع بيـن األصالـة والمتعـة.

General Culture
Authority (GCA)



Qasr Ibrahim

Press for location

16 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٢٠٠

٧:٠٠pm-١٠:٠٠pm

Ithra

منتدى إثراء

١٠:٠٠pm - ٧:٠٠pm

١٦ مارس ٢٠١٩

١,٢٠٠

إثراء

من  اإللهام  من  كاملة  جرعة  يقدم  منتدى  هو 
تجاربهم  يعرضون  شباب  متحدثين  خالل 
تثري  التي  الملهمة  الشخصية  وقصصهم 
والنجاح  والمثابرة  اإلبداع  مبادئ  وتعزز  العقول، 

بين الشباب في المملكة.

قصر ابراهيم الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Ithra Forum
A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.



فندق االنتركونتيننتال



King of Organs

Intercontenintal Hassa

Press for location
Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢,٠٠٠

٨:٠٠am-٥:٣٠pm

The third Arab conference will be attend-
ed by more than 35 speakers about the 
future in the practice of heart disease 
and its global relationship and its interac-
tions with human will in a scientific 
celebration, the first of its kind in Al 
Ahsa.

Minister of Health

25-29 March 2019

مؤتمر ملك األعضاء
االلكتروني

٥:٣٠pm - ٨:٠٠am

٢٥ – ٢٩ مارس ٢٠١٩

٢,٠٠٠

وزارة الصحة

 ٣٥ من  اكثر  فيه  يشارك  الثالث  العربي  المؤتمر 
متحدث عن المستقبل في ممارسة امراض القلب 
و عالقته الكونية و تفاعالته مع االرادة البشرية 
نوعها  من  االولى  هي  و  علمية  احتفالية  في 

على ارض االحساء.

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

فندق االنتركونتيننتال

للموقع اضغط هنا



مجمع العثيم



Ithra Lab

Othaim Mall

Press for location

٣١- ٢٥March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.

العثيم مول

٢٥-٣١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

إثراء الب
وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
وتحتضن  الحديثة  والتقنية  والرياضيات  والهندسة 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات.



Othaim Mall

Press for location

٣١- ٢٥March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

العثيم مول

٢٥-٣١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Immersive rig experience
This is an enriching and interactive VR 
experience, allowing participants to 
simulate working on drilling platforms.

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
أعمال  في  تتم  التي  الحفر  منصات  على  العمل 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراضي.

تجربة المنصات النفطية 



Cave experience
A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the audience 
to the impact of energy

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة.

تجربة الكهف

Othaim Mall

Press for location

٣١- ٢٥March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

١٠:٠٠am-١٠:٠٠pm

Ithra

العثيم مول

٢٥-٣١مارس ٢٠١٩

٥٠٠

إثراء

١٠:٠٠pm-١٠:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



الفريج التراثي



Al Ahsa Creative
A traditional festival that includes 82 
craftsmen showcasing arts and crafts 
alongside musical segments and tradition-
al games.

Al Fareej Heritage Castle

Press for location

٣٠- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٨,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

Al-Ahsa Municipality

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢١-٣٠ مارس ٢٠١٩

أمانة األحساء

التاريخي  اإلرث  على  للمحافظة  يهدف  مهرجان 
الوان  من  الكثير  يشمل  حيث  لألحساء,  والتراثي 
الفنون الشعبية والفلكلورات المتنوعة ودكاكين 
التي تحاكي تراث وتاريخ األحساء  اليدوية  الحرف 

العريق.

٨,٠٠٠ الطاقة اإلستيعابية

مهرجان األحساء المبدعة

قلعة الفريج التراثي الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا



المدينة الرياضية



Arabic Concerts
Come and joins us in Al Hasa to experi-
ence Arab musical concerts through live 
performances of renowned Saudi and 
Arab artists.

City of Prince Abdullah bin Jalawi
Sports
Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٨,٠٠٠

٨:٠٠pm-١١:٠٠pm

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

الحفالت الموسيقية العربية

١١:٠٠pm - ٨:٠٠pm

١٤ / ٢٩ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه

السعوديين  الفنانين  من  العديد  الموسم  يضم 
الموسم  ليتخلل  األحساء  منطقة  في  والعرب 

أمسيات غنائية.

مدينة األمير عبداهللا بن جلوي الرياضية

للموقع اضغط هنا

14 / 29 March 2019

General Entertainment
Authority (GEA)



مالعب طريق الرياض



Hassa neighborhood
tournament
A knock-out soccer tournament of Al 
Ahsa neighborhoods, where 128 teams 
compete for the Neighborhoods title.

Riyadh Road Playgrounds - King
Abdullah Environmental Park
Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

٤:٠٠pm-١١:٠٠pm

24-30 March 2019

بطولة األحساء لألحياء

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

٢٤-٣٠ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للرياضة

خروج  بنظام  القدم  لكرة  األحياء  رابطة  بطولة 
المغلوب. يشارك في البطولة ١٢٨ فريق من فرق 
شعبية  ذات  بطولة  وهي  األحساء  حواري 

وجماهيرية كبيرة.  

مالعب طريق الرياض /
منتزه الملك عبداهللا البيئي

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA)



الظهران
Dhahran



إثراء



Ithra

Press for location

٣٠- ١٤March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٩:٠٠am-٩:٠٠pm

Ithra

إثراء

١٤-٣٠مارس ٢٠١٩

١،٠٠٠

إثراء

٩:٠٠pm-٩:٠٠am

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Leonardo Da Vinci

World-renowned exhibition of Leonardo 
Da Vinci featuring some of his famous 
sketches and paintings that will attract 
enthusiasts and art lovers. 

ردو دا فينشي و بعض أعماله التي تستقطب 
المعرض العالمي المعروف للفنان ليونا

معرض ليوناردو دا فينشي 



Ithra

Press for location

٢٦- ٢١March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٤:٠٠pm-٩:٠٠pm

Ithra

إثراء

٢١-٢٦مارس ٢٠١٩

١،٠٠٠

إثراء

٩:٠٠pm-٤:٠٠pm

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Saudi Film Festival

The only film festival in the Kingdom, 
specialized in supporting the local film 
industry (professional and amateur), 
returns in its fifth edition along with an 
array of specialized courses and events.

مهرجان أفالم السعودية
 المهرجان السينمائي الوحيد حاليا في المملكة

 المتخصص بدعم المنتج السينمائي المحلي
 )محترفين وهواة( يعود في دورته الخامسة. تقام

على هامشه العديد من
الدورات المتخصص والفعاليات



Ithra

Press for location

٢٦/ ٢٣March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٩٠٠

٧:٣٠pm-٨:٣٠pm

Ithra

إثراء

٢٦/٢٣مارس ٢٠١٩

٩٠٠

إثراء

٨:٣٠pm-٧:٣٠pm

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

An Evening With..

Special interviews with world-renowned 
artists, actors and others.

أمسية مع النجوم
 ليلة مليئة بالحوارات الثقافية مع عدد من الفنانيين

العالميين في شتى المجاالت



Ithra

Press for location

٢٩- ٢٨March٢٠١٩

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٩٠٠

٧:٣٠pm-٨:٣٠pm

Ithra

إثراء

٢٨-٢٩مارس ٢٠١٩

٩٠٠

إثراء

٨:٣٠pm-٧:٣٠pm

الطاقة اإلستيعابية

الموقع

الوقت

التاريخ

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Symphonic Cinema

Interactive music-themed cinema of a 
distinctive orchestral style, along with 
harmonized visual performances reflect-
ing the melody of fine art by more than 
40 musicians.

السينما السيمفونية
 سينما تفاعلية موسيقية بطابع اوركستري مميز

مع عروض مرئية متناسقة تعكس



Ithra

Press for location

14 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٩٠٠

٧:٠٠pm-١٠:٠٠pm

Ithra

منتدى إثراء

١٠:٠٠pm - ٧:٠٠pm

١٤ مارس ٢٠١٩

٩٠٠

إثراء

من  اإللهام  من  كاملة  جرعة  يقدم  منتدى  هو 
تجاربهم  يعرضون  شباب  متحدثين  خالل 
تثري  التي  الملهمة  الشخصية  وقصصهم 
والنجاح  والمثابرة  اإلبداع  مبادئ  وتعزز  العقول، 

بين الشباب في المملكة.

إثراء الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Ithra Forum
A forum offering a full dose of inspira-
tion through young speakers who pres-
ent their inspirational experiences and 
personal stories that enrich the minds 
and promote the principles of creativity, 
perseverance and success among the 
youth in the Kingdom.



Ithra

Press for location

28-30 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

٩:٠٠am-٩:٠٠pm

Ithra

معرض زماكان

٩:٠٠pm - ٩:٠٠am

٢٨-٣٠ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

إثراء

معرض للفن السعودي المعاصر حول مفاهيم 
المكان والزمان

إثراء الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Zamakan Exhibition
An exhibition of the contemporary Saudi 
art, focusing on the themes of place and 
time.



Van Gough Interactive Exhibit

Ithra

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢٠٠

9:00am - 9:00pm

المعرض التفاعلي فان جوخ

إثراء

٩:٠٠pm - ٩:٠٠am

١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩

٢٠٠

الهيئة العامة للثقافة 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

معرض فني بصري تفاعلي مستلهم من أعمال 
الفنان فان جوخ بمؤثرات ضوئية جدارية.

للموقع اضغط هنا

General Culture
Authority(GCA)

14  - 30 march 2019

Interactive installations, high quality set 
works and an intriguing narrative let visitors 
explore the world of Vincent Van Gogh.



Lightning show

Ithra

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٣,٠٠٠

7:00pm-7:15pm / 8:00pm-8:15pm / 9:00pm-9:15pm

عرض الطاقة المرئي 

إثراء

٩:١٥pm-٩:٠٠pm / ٨:١٥pm-٨:٠٠pm / ٧:١٥pm-٧:٠٠pm

١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩

٣,٠٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

عرض حي للكهرباء والطاقة المنبعثة بأفكار 
إبداعية

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

14  - 30 march 2019

A live show of electricity and energy in a 
creative fashion. 



LED Visual POI

Ithra

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢٠٠

6:00pm - 9:00pm

تحدي اللياقة البدنية

إثراء

٩:٠٠pm - ٦:٠٠pm

١٤ - ٣٠ مارس ٢٠١٩

٢٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

األلعاب الحركية إلنتاج الطاقة وصناعة االضاءات 
اإلبداعية

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

14  - 30 march 2019

Kinetic games for the production of 
energy and creative lighting.



مجمع الظهران

Dhahran Mall



Immersive rig experience

Dhahran Mall

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

تجربة المنصات النفطية 

مجمع الظهران

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
العمل على منصات الحفر التي تتم في أعمال 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراض

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

14  - 23 march 2019

This event focuses on persons with 
special needs and their participation in all 
sports and cultural events including 
different contests, challenges and inno-
vations that suit their capabilities.



Ithra Lab

Dhahran Mall

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

إثراء الب

مجمع الظهران

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة وتحتضن 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

14  - 23 march 2019

Mobile interactive exhibitions of educational 
and innovative themes promoting creativity 
in science, engineering, mathematics and 
modern technology and embracing visitors 
of all ages and segments.



CAVE Experience

Dhahran Mall

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

تجربة الكهف

مجمع الظهران

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

١٤ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة,

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

14  - 23 march 2019

A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the effect of 
energy to the audience .



الجبيل
Jubail



جاليريا مول



Immersive rig experience

Galaria Mall

Press for location

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

تجربة المنصات النفطية 

جاليريا مول

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

٢٧ - ٣١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

تجربة تفاعلية غامرة تتيح للمشارك فرصة تجربة 
العمل على منصات الحفر التي تتم في أعمال 
الواقع  تقنية  باستخدام  النفط  استخراج 

االفتراض

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

27 - 31 March 2019

This event focuses on persons with 
special needs and their participation in all 
sports and cultural events including 
different contests, challenges and inno-
vations that suit their capabilities.

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider



Ithra Lab

وإبتكارية  تعليمية  متنقلة  تفاعلية  معارض 
العلوم  مجاالت  في  اإلبداع  على  تعتمد 
والهندسة والرياضيات والتقنية الحديثة وتحتضن 

جميع الزوار من جميع األعمار والفئات

Mobile interactive exhibitions of educational 
and innovative themes promoting creativity 
in science, engineering, mathematics and 
modern technology and embracing visitors 
of all ages and segments.

Galaria Mall

Press for location

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

جاليريا مول

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

٢٧ - ٣١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

27 - 31 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

إثراء الب



CAVE Experience تجربة الكهف

تجربة فريدة من نوعها في كهف يعتمد على 
التكنولوجيا ويعرف الجمهور بتأثير الطاقة,

A unique experience in a technolo-
gy-based cave introducing the effect of 
energy to the audience .

Galaria Mall

Press for location

٥٠٠

10:00am - 9:00pm

جاليريا مول

٩:٠٠pm - ١٠:٠٠am

٢٧ - ٣١ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

27 - 31 March 2019

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider



 الهيئة الملكية بالجبيل



Arts Exhibit

Multi-purpose Hall at
Royal Commission 

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

 ٤٠٠

9:00pm-4:00pm

 An exhibit of a variety of artworks by 
Saudi artists.

معرض الفنون

القاعة المتعددة األغراض في
الهيئة الملكية

٩:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٤-٢٦ مارس ٢٠١٩

٤٠٠

الهيئة العامة للثقافة

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

فنون مختلفة في معرض لرسومات وأعمال 
فنانيين من المملكة العربية السعودية

للموقع اضغط هنا

General Culture
Authority (GCA)

14 - 26 march 2019



مركز الملك عبداهللا الحضاري



 Jubail Robotics Expo

King Abdullah Cultural Center

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٢,٠٠٠

8:00am-3:00pm

An interactive forum and exhibition for 
robotics, AI and latest technology in this 
industry. Workshops for youth develop-
ment will be held alongside the event.

منتدى ومعرض الروبوتكس 

مركز الملك عبداهللا الحضاري

٣:٠٠pm - ٨:٠٠am

٢٥ - ٢٧ مارس ٢٠١٩

٢,٠٠٠

الهيئة الملكية
للجبيل و ينبع

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

منتدى و معرض تفاعلي لطرق برمجة الروبوت 
والذكاء االصطناعي واخر ما توصلت اليه التقنية 
المنتدى  هذا  يصاحب  حيث  المجال  هذا  في 
هذا  في  الشباب  لتطوير  عمل  ورش  والمعرض 

المجال

للموقع اضغط هنا

Royal Commission for
Jubail and Yanbu

25 - 27  march 2019



Takht Sharqi

King Abdullah Cultural Center

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٨٠٠

8:00pm - 11:00pm

A musical night featuring Takht Sharqi; a 
collection of musical instruments includ-
ing oud, violin, qanoun, santur, flute, 
tambourine, drum and rebab.

التخت الشرقي

مركز الملك عبداهللا الحضاري

١١:٠٠pm - ٨:٠٠pm

١٥ - ١٧ مارس ٢٠١٩

١,٨٠٠

الهيئة العامة
للثقافة

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

التخت الموسيقي الشرقي هو ليلة موسيقية 
آالت  مجموعة  يستخدمون  عازفين  مع 

موسيقية عربية مختلفة

للموقع اضغط هنا

General Culture
Authority (GCA)

15 - 17  march 2019



Ithra Forum

King Abdullah Cultural Center

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

7:00pm - 10:00pm

منتدى إثراء 

مركز الملك عبداهللا الحضاري

١٠:٠٠pm - ٧:٠٠pm

٢٩ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

أرامكو السعودية

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

اإللهام من  يقدم جرعة كاملة من  هو منتدى 
تجاربهم  يعرضون  شباب  متحدثين  خالل 
تثري  التي  الملهمة  الشخصية  وقصصهم 
العقول، وتعزز مبادئ اإلبداع والمثابرة والنجاح 

بين الشباب في المملكة.

للموقع اضغط هنا

Saudi Aramco

29 march 2019

A forum offering a full dose of inspiration 
through young speakers who present their 
inspirational experiences and personal 
stories that enrich the minds and promote 
the principles of creativity, perseverance 
and success among the youth in the Kingdom.



Sea club



Sail Boat Race Championship

Sea club

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٥٠٠

1:00pm - 5:00pm

بطولة الخليج للقوارب الشراعية

النادي البحري

٥:٠٠pm - ١:٠٠pm

٢٢ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

١,٥٠٠

الهيئة العامة للرياضة 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

بطولة الخليج للزوارق الشراعية بمشاركة 
متسابقين من دول الخليج

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA) 

22 - 23 march 2019

 The 11th Gulf Sailboat tournament 
between Sailboats competitors from the 
Gulf countries 



Aqua Bike Championship -
First Round

Sea club

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٥٠٠

1:00pm - 5:00pm

بطولة الدبابات البحرية -
الجولة األولى

النادي البحري

٥:٠٠pm - ١:٠٠pm

٢٢ - ٢٣ مارس ٢٠١٩

١,٥٠٠

الهيئة العامة للرياضة 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

البحرية  الدبابات  بطولة  من  األولى  الجولة 
البحرية  الرياضات  اتحاد  قبل  من  المنظمة 
السعودي. يشارك بالبطولة اكثر من ٣٥ متسابق 
وتتضمن البطولة سباق ماراثون للدبابات البحرية.

للموقع اضغط هنا

General Sport
Authority (GSA) 

22 - 23 march 2019

More than 35 competitors take part in 
the Gulf Jet Ski Race, in addition to a 
water marathon open for competitors 
from Gulf countries.



قاعة المؤتمرات بالفناتير



Activities for Special needs

Fanateer Conference Hall

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥٠٠

9:00am - 9:00pm

فعالية أصحاب الهمم

قاعة المؤتمرات بالفناتير 

٩:٠٠pm - ٩:٠٠am

٢٦ - ٢٨ مارس ٢٠١٩

٥٠٠

الهيئة الملكية
للجبيل و ينبع

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

الهمم  أصحاب  على  الفعالية  هذه  "ترتكز 
الرياضية  فعاليتها  جميع  في  ومشاركاتهم 
وإبداعات  تحديات  و  مسابقات  من  والثقافية 

مختلفة تتناسب مع قدراتهم"

للموقع اضغط هنا

Royal Commission for
Jubail and Yanbu

26 - 28 march 2019

This event focuses on persons with 
special needs and their participation in all 
sports and cultural events including 
different contests, challenges and inno-
vations that suit their capabilities.



الواجهة البحرية

Sea front



Adventure Park

Sea front

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

4:00pm - 11:00pm

حديقة المغامرة  

الواجهة البحرية 

١١:٠٠pm - ٤:٠٠pm

١٨ - ٢٧ مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

فئات  كل  تستهدف  مختلف،  نوع  من  مغامرة 
المجتمع. في هذه الفعالية نجمع بين الترفيه 

والنشاط الرياضي والتجربة المميزة

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA) 

18 - 27 march 2019

The Activity combines entertaining  spe-
cial activities , where visitors experience 
different  adventures and unique activi-
ties during their visit



شاطئ الفناتير



The Wipe Out

Fanateer Beach

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١,٠٠٠

1:00pm - 10:00pm

وايب آوت

شاطيء الفناتير  

١٠:٠٠pm - ١:٠٠pm

٢٨ - ٣٠  مارس ٢٠١٩

١,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

فوق  ترفيهي  مسابقات  برنامج  هو  أوت  وايب 
السرعة  على  يعتمد  رياضي  طابع  ذو  الماء 
والقوة البدنية وعرض للمرة األولى في الواليات 
شركة  إختراع  من  وهو  األمريكية،  المتحدة 

إندمول أمريك.

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA) 

28 - 30 march 2019

An American game show presented  in a 
sporty context, that depends on speed and 
stamina in which contestants complete 
obstacle courses such as The Hippo, Cool 
Running's, Jump Balls, Leap Of faith)   The 
Show is an invention of Endmolshine America 



Water Show/multimedia

Fanateer Beach

Press for location

٥,٠٠٠

9:00pm - 10:00pm

عرض المياه التفاعلي

شاطيء الفناتير  

١٠:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٤ - ٣٠  مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

سيكون  الجميلة،  الفناتير  شاطئ  أجواء  وسط 
األنغام  مع  تفاعلي  مائي  استعراض  هناك 
متعة  للزائر  الفعالية  تنقل  بحيث  الموسيّقية، 
وزيارته  تجربته  من  تجعل  وسمّعية  بصّرية 

للفعاّلية ذكرى ال ُتنسى

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA) 

14 - 30 march 2019

In the midst of Al-Fanateer Beach an interac-
tive water and musical show, where the 
visitor will enjoy an unforgettable  visual and 
audio experience

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider



FIREWORKS

Fanateer Beach

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

١٠,٠٠٠

9:00pm - 10:00pm

األلعاب النارية

شاطيء الفناتير  

١٠:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٤-١٥ /٢١-٢٢ / ٢٨-٢٩ مارس ٢٠١٩

١٠,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

الناّرية  األلعاب  من  العديد  لتشاهد  فرصتك 
الموسيقى  مع  والمتناغمة  المنسجمة 

المصاحبة

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA) 

14-15 / 21-22 / 28-29 march 2019

A chance to watch a harmonious 
fireworks shows  to compliment the 
visitor experience as part of the East-
ern Province Season. 



مبنى سابك



 ٣d Mapping on structure

Sabic

Press for location

Location

Time

Date

Capacity

Program Provider

٥,٠٠٠

9:00pm - 11:00pm

عرض ثالثي األبعاد

مبنى سابك

١١:٠٠pm - ٩:٠٠pm

١٤-٣٠ مارس ٢٠١٩

٥,٠٠٠

الهيئة العامة للترفيه 

الموقع

الوقت

التاريخ

الطاقة اإلستيعابية

الجهة المقدمة

مع  وٌقت  يتّحرك؟  المبنى  رأيت  لو  ماذا 
ليلتك  ستجعل  األبعاد  ثالثية  الدهشة..وعروض 
مّميزة بتجربة فريدة، العرض سيكون على معلمٍ 
طالما رأيناه ثاًبتا، مع هذه الفعاّلية ّكلنا  سنطرب 

حينما ننظر إليه في وقت مميز وأجواء جذابة.

للموقع اضغط هنا

General Entertainment
Authority (GEA) 

14-30 march 2019

What if you saw the building moving ? A 
time of astonishment…  the 3D shows will 
make your night special, with this activi-
ty everyone will enjoy the scenery in an 
attractive atmosphere 
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