
برنامج احتفاالت

عيد الفطر المبارك 1443هـ

مدينة الرياض





 بتوجيه من صاحب السمو الملكي
ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  بنــدر  بــن  فيصــل  األميــر 
أميــر منطقــة الريــاض، تقــوم أمانــة منطقــة الريــاض 
وبمشــاركة عدد من الجهات الرســمية بتنفيذ برنامج 
ــك  ــارك لهــذا العــام وذل ــد الفطــر المب احتفــاالت عي
ــة فــي االحتفــال  ــا الحبيب مشــاركة لســكان عاصمتن
بهــذه المناســبة المباركــة مــن خــال إقامــة العديــد 

مــن الفعاليــات ذات طابــع احتفالــي ترفيهــي .



مظاهر االحتفاء في المدينة

الفعاليات

عيدكم في حيكم ) معايدة االحياء ( ) 8 مواقع (.

معايدة لجان التنمية االجتماعية ) 4 مواقع(.

فعاليات بهجة العيد ) ساحة العروض واالحتفاالت بالدائري الشرقي (.

فعاليات ساحة الدوح لاحتفاالت .

فعاليات منتزه الملك عبدالله بالملز.

فعاليات حديقة المعالم  بالمغرزات .

فعاليات حديقة مناخ الملك عبدالعزيز.

فعاليات الساحة الرياضية بالنخيل.

احتفال أهالي مركز عرقة ) ساحة االحتفاالت بحي عرقة (.

احتفال أهالي مركز الحائر ) خيمة الضيافة بالمركز اإلداري بالحائر (.

معايدة األطفال في مصليات العيد ) 5 مواقع (.

معايدة المرضى ) 6 مواقع (.

فعاليات هيئة الترفيه ) حفات غنائية ، مسرحية العيد ، العاب نارية (.

فعاليات المجمعات التجارية.

اللوحــات االعانيــة ) الكترونية،الميجــا موبي،يونــي بول،ســكاي 
بــورد(. 

االضاءات التجميلية واألعام في الطرق والميادين الرئيسية.

المظــاهــر



مواقع الفعاليات

عيدكم في حيكم ، معايدة لجان التنمية )  الحوامة ( 

المستشفيات

فعاليات الساحات والحدائق 

مصليات العيد



عيدكم في حيكم 
) معايدة االحياء ( 

حديقة الزهور

حديقة األمير عبدالعزيز بن عياف

حديقة الربيع الشرقي

حديقة النهضة

حديقة الدوح

حديقة حي لبن

حديقة محمد القاسم

حديقة عكاظ

عيدكم في حيكم ) معايدة االحياء ( ) 8 مواقع (.
جوالت وأهازيج شعبية وتوزيع الحلوى والهدايا إضافة 

الى العديد من الفعاليات منها:
مسيرات الحوامة.           الشخصيات الكرتونية.  

أوبريت عن العيد.     مسابقات وألعاب حركية.   
فعاليات مسرح الطفل.     

ايام العيد 
من  الساعة 07:00 مساًء 

الى الساعة 12:00 منتصف الليل

الدخول مجاني

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%E2%80%AD/@24.8036835,46.6683082,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee34b4b2ff9d3:0xb44467792add12c1!8m2!3d24.8036835!4d46.6704969?hl=en-SA
https://www.google.com/maps/place/Prince+Abdulaziz+Bin+Mohammed+Bin+Ayyaf+Park/@24.7692191,46.7370071,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2efdf8371d54e1:0x4f06a8bd6247600c!8m2!3d24.7692191!4d46.7391958?hl=en-SA
https://www.google.com/maps/place/Flowers+Garden/@24.6957269,46.6810861,12z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f1da39343635f:0xf11494b0eed5c2fa!8m2!3d24.7321377!4d46.6506837?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Nahda+Community+Park/@24.6955823,46.7489383,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f06ac0972efb5:0x1821f780a02abe26!8m2!3d24.6955823!4d46.751127?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Muhammad+Ibn+Al+Qassim+Park/@24.6911505,46.7798259,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f06dc1e2ef8c1:0xa47eb16d3734f92d!8m2!3d24.6911505!4d46.7820146?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D9%8A+%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A9+%D9%84%D8%A8%D9%86%E2%80%AD/@24.6367624,46.5520222,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f1fc9317dcdd3:0x364d4d27276692bf!8m2!3d24.6366608!4d46.5542791?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Al+Douh+Park/@24.5801629,46.5842198,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f198cdcc8c75f:0xf5aed40b5a3f90b!8m2!3d24.5801629!4d46.5864085?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B031'15.5%22N+46%C2%B040'08.1%22E/@24.5209722,46.6711054,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xd6f754200359aab7!8m2!3d24.5209789!4d46.6689034?hl=ar&shorturl=1&shorturl=1


ممشى تالل الموسى

حديقة الفالح
حديقة تالل الرياض

أرض حي النهضة

جامع القفاري

حديقة المروج

معايدة لجان التنمية 
االجتماعية 

معايدة لجان التنمية االجتماعية ) 4 مواقع (.
جوالت وأهازيج شعبية وتوزيع الحلوى والهدايا إضافة 

الى العديد من الفعاليات منها:
مسيرات الحوامة.           الشخصيات الكرتونية.  

أوبريت عن العيد.     مسابقات وألعاب حركية.   
فعاليات مسرح الطفل.     

ايام العيد 
من  الساعة 07:00 مساًء 

الى الساعة 12:00 منتصف الليل

الدخول مجاني

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/An+Nahdah,+Riyadh+13222/@24.7657671,46.8130117,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f00655658aabf:0xcbf2c0a250b6416a!8m2!3d24.7657671!4d46.8152004?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%8A%E2%80%AD/@24.6963379,46.8196652,16z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f07574ece0f23:0x33022b0f85bdfde9!8m2!3d24.6961842!4d46.8167?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B048'23.1%22N+46%C2%B036'19.6%22E/@24.8064167,46.6032557,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x45f09d4fb2e0313b!8m2!3d24.806408!4d46.605452?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%E2%80%AD/@24.7994302,46.614948,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee53f1f8a727d:0xbff564b126baae89!8m2!3d24.7994302!4d46.6127593
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%E2%80%AD/@24.7626233,46.6707811,19z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2ee2cab46f6df9:0x357de82d4a339bfe!8m2!3d24.7626972!4d46.6703418?hl=en-SA&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%AD%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%E2%80%AD/@24.7920323,46.7078836,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2efd01b1bfae6d:0x1963429f2f052ac3!8m2!3d24.7920802!4d46.7063077?shorturl=1


مسيرة من الدمى والفرق االستعراضية والشعبية. 
فعاليات متنوعة لألطفال.

عروض العمالقة.
عروض التشويق واالثارة. 
فعاليات التعلم بالترفيه.

ألعاب الخفة.
عروض الظل.

عروض حية وفعاليات متنوعة.
عروض السيارات الكاسيكية والرياضية.

مسرحيات.
عروض فنية.

فعاليات بهجة العيد 

الدخول مجاني
وبعض الفعاليات بتذاكر 

ساحة العروض واالحتفاالت 
بالدائري الشرقي 

1 - 6 شوال
من الساعة 07:00 مساًء الى الساعة 01:00 صباحًا

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A%E2%80%AD/@24.7515575,46.7421802,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f0219bcd3e9c3:0xcede2ffb0c68d9ee!8m2!3d24.7515575!4d46.7399915


العرضة السعودية. عرض الفلكلور الشعبي.   
العرضة الجنوبية.  العرضة الدوسرية.     

الشخصيات الكرتونية. فعاليات مسرح الطفل.   

فعاليات ساحة الدوح 
لالحتفاالت

الدخول مجاني

ساحة مفتوحة ومدرجات 
جاهزة للعامة

من  الساعة 07:00 مساًء
الى الساعة 12:00 صباحًا

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%E2%80%AD/@24.5815308,46.5880971,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f198daa6926a7:0x40aba9de333b1c9e!8m2!3d24.5815308!4d46.5859084


عروض النافورة الراقصة. الشخصيات الكرتونية.  
مسابقات وألعاب حركية و هدايا.

التعليم بالترفيه. فعاليات مسرح الطفل.  

فعاليات منتزه الملك 
عبدالله بالملز

منتزه الملك عبدالله بالملز

الدخول برسوم

من  الساعة 07:00 مساًء
الى الساعة 12:00 منتصف الليل

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/King+Abdullah+Park/@24.6666382,46.7348935,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f043b45575437:0xa2bebdcec14359bd!8m2!3d24.6666382!4d46.7370822?hl=en-SA&shorturl=1


عروض الضوء. الشخصيات الكرتونية.  
مسابقات وألعاب حركية و هدايا لألطفال.

فعاليات مسرح الطفل.

فعاليات حديقة المعالم  
بالمغرزات 

الدخول برسوم

حديقة المعالم
بالمغرزات 

من  الساعة 07:00 مساًء
الى الساعة 12:00 منتصف الليل

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/Landmarks+Park,+Nasir+Ar+Rajihi,+Al+Mughrizat,+Riyadh+12482/@24.7622891,46.7337163,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f0208df6b6331:0x25246fa9df6eec0d!8m2!3d24.7622486!4d46.7353076?hl=en-SA&shorturl=1


فعاليات مسرح الطفل  فرق شعبية     
التعلم بالترفيه.  الشخصيات الكرتونية   

مسابقات وهدايا لألطفال. 

حديقة مناخ
الملك عبدالعزيز

الدخول مجاني

حديقة مناخ
الملك عبدالعزيز

من  الساعة 07:00 مساًء
الى الساعة 12:00 منتصف الليل

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/Manakh+King+Abdulaziz+Park/@24.6077478,46.7786626,15z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f089a043039f3:0x81272b19e3466b40!8m2!3d24.6177403!4d46.7726395?hl=en-SA&shorturl=1


الشخصيات الكرتونية. فعاليات مسرح الطفل .  
مسابقات وهدايا لألطفال. التعلم بالترفيه.    

فعاليات الساحة الرياضية 
بالنخيل

الدخول مجاني

الساحة الرياضية
بالنخيل

اضغط على 
الموقع للوصول

من  الساعة 07:00 مساًء
الى الساعة 12:00 منتصف الليل

https://www.google.com/maps/place/Annakheel+Park/@24.7401626,46.599884,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee3d4b67fc639:0xcf391672440e6876!8m2!3d24.7401626!4d46.6020727?hl=en-SA&shorturl=1


العرضة الدوسرية. العرضة السعودية.    

الفلكلور الشعبي. العرضة السعودية.   
السامري.

احتفال أهالي
مركز عرقة

احتفال أهالي
مركز الحائر

الدخول مجاني

الدخول مجاني

ساحة االحتفاالت 
بحي عرقة 

من 07:00 مساًء الى 
12:00 منتصف الليل

من 07:00 مساًء الى 
12:00 منتصف الليل

ساحة مفتوحة وكراسي مخصصة للعامة 

خيمة الضيافة المركز 
اإلداري بالحائر

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/3480+Prince+Meshaal+Ibn+Abd+Al+Aziz,+'Irqah,+Riyadh+12586%C2%A06286/@24.6896248,46.5906601,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f1e76629cddeb:0x6cd528ce90199b99!8m2!3d24.6896912!4d46.5909386?hl=en&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%E2%80%AD/@24.417542,46.8415497,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f9de3c77607df:0xd9d31feab4e357d0!8m2!3d24.417542!4d46.839361


جامع الراجحي

مصلى العيد ( الفريان )
مصلى العيد ( ديراب)

جامع الشيخ ابراهيم المسلم

جامع النافع

معايدة األطفال في 
مصليات العيد

عربات مزينة ومجهزه تتواجد صباح العيد في عدد 
من االحياء والمصليات ) 5 مواقع (:

مصلى العيد ) الفريان ( حي السويدي.   
مصلى العيد ) ديراب (  حي الشفا.  

جامع الراجحي  حي الجزيرة.   
جامع النافع حي الملقا .  

جامع الشيخ إبراهيم المسلم بحي لبن.  

بعد صالة العيد

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B049'16.1%22N+46%C2%B036'08.6%22E/@24.8211402,46.6029472,19z/data=!3m1!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x3e2ee4252f0e2edd:0xf256f2555f590d84!2z2KzYp9mF2Lkg2KfZhNmG2KfZgdi52Iwg2KfZhNmF2YTZgtin2Iwg2KfZhNix2YrYp9i2IDEzNTI0!3b1!8m2!3d24.8211668!4d46.6025291!3m5!1s0x0:0x3ab815d445cf36a!7e2!8m2!3d24.821139!4d46.6023999
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B040'37.4%22N+46%C2%B046'43.1%22E/@24.6770622,46.7791952,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x20dd2c213fc026d4!7e2!8m2!3d24.6770608!4d46.7786475
https://www.google.com/maps/place/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%E2%80%AD/@24.6425873,46.5669635,20.25z/data=!4m6!3m5!1s0x3e2f1ec4674cf9d9:0xe86b24b647218506!4b1!8m2!3d24.6426245!4d46.5670556?hl=en-SA
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B5%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%AF%E2%80%AD/@24.5663297,46.6341914,17z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2f1062e7962177:0x49ac2a27ba24bd96!8m2!3d24.5662152!4d46.633411
https://www.google.com/maps/place/Eid+Musalla/@24.5739639,46.6956638,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f0fbb1d1ca4b9:0xa2e6a72fe940856f!8m2!3d24.5739639!4d46.6978525?hl=en-SA


مدينة الملك فهد الطبية
مستشفى قوى األمن

مستشفى
األمير محمد بن عبدالعزيز

مستشفى الملك سلمان

مستشفى النقاهة

مستشفى االمام عبدالرحمن الفيصل

معايدة المرضى

فعاليــة خاصــة بزيــارة المرضــى الذيــن يرقدون على االســرة 
مــع  المشــاركة  متعــة  المــرض  حرمهــم  ممــن  البيضــاء 
أهلهــم واخوانهــم فرحــة العيــد وزيــارة فعاليــات العيــد 

عــدد ) 6 مواقــع (.
مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز حي البديعة.   

مدينة الملك فهد الطبية حي السليمانية.  
مستشفى األمير محمد بن عبدالعزيز حي الروابي.  
مستشفى االمام عبدالرحمن الفيصل حي عكاظ.  

مستشفى قوى االمن حي الضباط .  
مستشفى االيمان حي الدار البيضاء.  

ايام العيد 
من  الساعة 10:00 صباحًا 
الى الساعة 12:00 صباحًا

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/24%C2%B042'33.2%22N+46%C2%B047'31.0%22E/@24.7092249,46.7941357,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x9441ee32a9afdbda!7e2!8m2!3d24.7092196!4d46.7919475
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B040'46.3%22N+46%C2%B043'31.7%22E/@24.6795212,46.7260062,19z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2f04745f27c7bf:0x29059dae2e1912c2!2z2YXYs9iq2LTZgdmJINmC2YjZiSDYp9mE2KPZhdmGIC0g2KfZhNmF2KjZhtmJINin2YTYsdim2YrYs9mK!8m2!3d24.6796779!4d46.725453!3m5!1s0x0:0x5eb775283e09808b!7e2!8m2!3d24.6795202!4d46.7254588
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B041'15.4%22N+46%C2%B042'15.5%22E/@24.6876169,46.7064887,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2f039db87f108f:0xdfd5f7cad5698ad6!2z2KjZiNin2KjYqSDZhdiv2YrZhtipINin2YTZhdmE2YMg2YHZh9ivINin2YTYt9io2YrYqSDYsdmC2YUg2aE!8m2!3d24.6865277!4d46.7060472!3m5!1s0x0:0x3860adf03a7442ee!7e2!8m2!3d24.6876118!4d46.7042998
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B036'23.2%22N+46%C2%B038'25.9%22E/@24.6064379,46.6418334,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2f1af0297bf015:0x14c22574ca36eaa0!2z2YXYs9iq2LTZgdmJINin2YTZhdmE2YMg2LPZhNmF2KfZhg!8m2!3d24.6061062!4d46.641006!3m5!1s0x0:0xdefa64dd263429d!7e2!8m2!3d24.6064351!4d46.6405322
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B035'04.4%22N+46%C2%B048'38.2%22E/@24.584549,46.8115392,18z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2f09c227808a83:0xc8ada1c2d9c0731!2z2YXYs9iq2LTZgdmJINin2YTZhtmC2KfZh9ip!8m2!3d24.5845974!4d46.810606!3m5!1s0x0:0xa1fce44d3adbb55b!7e2!8m2!3d24.5845467!4d46.8106191
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B031'41.0%22N+46%C2%B039'12.8%22E/@24.5279006,46.6536303,18.5z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0xcd3edfde66b50c5f!7e2!8m2!3d24.5280635!4d46.6535508


حفل أصالة نصري وأمـيـمـة طــالــب

حفل عبادي الجوهر  و أصــيـــل أبـــو بــــكـــر 
و تـــهــانـي السلطان

فعاليات هيئة الترفيه 

3 مايو 2022 م

5 مايو 2022 م

حفالت غنائية

القاعة الحمراء
جامعه االميرة نورة 

القاعة الحمراء
جامعه االميرة نورة 

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@24.8426601,46.7277946,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2efb8b957c2ee3:0xae4d3e7d41797ce4!8m2!3d24.8421501!4d46.7250144
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@24.8426601,46.7277946,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2efb8b957c2ee3:0xae4d3e7d41797ce4!8m2!3d24.8421501!4d46.7250144
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@24.8426601,46.7277946,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2efb8b957c2ee3:0xae4d3e7d41797ce4!8m2!3d24.8421501!4d46.7250144
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%E2%80%AD/@24.8426601,46.7277946,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x3e2efb8b957c2ee3:0xae4d3e7d41797ce4!8m2!3d24.8421501!4d46.7250144


مسرحية العيد على مسرح بكر الشدي
في بوليفارد الرياض سيتي

العاب نارية - حي حطين

فعاليات هيئة الترفيه 

4-6 مايو 2022 م
9 مساء الى 12 صباحا

1 شوال 1443هـ
9:00 – 9:05 مساء

مسرحية العيد

األلعاب النارية 

مسرح بكر الشدي في
بوليفارد الرياض سيتي

أرض عبق الماضي
مقابل الثغر بازا

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%E2%80%AD/@24.7687275,46.6071971,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2YXYs9ix2K0g2KjZg9ixINin2YTYtNiv2Yo!3m5!1s0x3e2ee352dc149209:0x3cf3d40b397e03fa!8m2!3d24.7691554!4d46.6061504!15sChrZhdiz2LHYrSDYqNmD2LEg2KfZhNi02K_ZilocIhrZhdiz2LHYrSDYqNmD2LEg2KfZhNi02K_ZipIBC2NvZmZlZV9zaG9w
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B045'16.0%22N+46%C2%B034'59.7%22E/@24.7544459,46.5819576,17z/data=!3m1!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0x3e2ee179c8efd8cf:0xbb430257f37ab8!2sThaghr+Plaza!8m2!3d24.7535047!4d46.5835!3m5!1s0x0:0xaadc0bcc7ded98a2!7e2!8m2!3d24.7544427!4d46.5832594?hl=en-SA


فعاليات المجمعات التجارية 

1 شوال الى 
15شوال 1443هـ

أيام عيد 
الفطر المبارك

فعاليات مجمع ذا زون

فعاليات مجمع بانوراما مول

عروض حية. العاب كرنفالية.  

فرق شعبية. عروض استعراضية.    
مسابقات.

مجمع ذا زون

مجمع بانوراما مول

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%B0%D8%A7+%D8%B2%D9%88%D9%86%E2%80%AD/@24.7308281,46.6467484,17.5z/data=!4m9!1m2!2m1!1z2YXYrNmF2Lkg2LDYpyDYstmI2YY!3m5!1s0x3e2f1d90cad39405:0xa561a45cfb125f77!8m2!3d24.7315165!4d46.6464381!15sChTZhdis2YXYuSDYsNinINiy2YjZhloWIhTZhdis2YXYuSDYsNinINiy2YjZhpIBBGNhZmWaASNDaFpEU1VoTk1HOW5TMFZKUTBGblNVUlhOVTlmVlZkM0VBRQ
https://www.google.com/maps/place/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.6923899,46.6717216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f1ccd20543b09:0xce4d0f575bc64f9!8m2!3d24.6923899!4d46.6695329


فعاليات المجمعات التجارية 
مجمعات المراكز العربية 

أيام عيد
الفطر المبارك

أيام عيد
الفطر المبارك

فعاليات النخيل مول 

فعاليات تاال مول

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

النخيل مول

تاال مول

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D9%8A%D9%84+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.7679338,46.7171016,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2efd84c62786e3:0x52f7572a48d7434b!8m2!3d24.7679338!4d46.7149129
https://www.google.com/maps/place/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.7719492,46.6703012,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee2d299bfb451:0xcc6dfa4a17aaf1ef!8m2!3d24.7719492!4d46.6681125


فعاليات المجمعات التجارية 
مجمعات المراكز العربية 

فعاليات خريص مول 

فعاليات يو ووك

خريص مول 

يو ووك

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

أيام عيد
الفطر المبارك

أيام عيد
الفطر المبارك

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B5+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.7376333,46.7989547,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f0162b54a1c73:0x9263aaff65f3140f!8m2!3d24.7376333!4d46.796766
https://www.google.com/maps/place/%D9%8A%D9%88+%D9%88%D9%88%D9%83+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+-+%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%E2%80%AD/@24.7404411,46.6288019,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2ee2636d956a79:0xaad900362e3a0796!8m2!3d24.7404411!4d46.6266132


فعاليات المجمعات التجارية 
مجمعات المراكز العربية 

فعاليات الحمراء مول

فعاليات سالم مول

الحمراء مول

سام مول

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

أيام عيد
الفطر المبارك

أيام عيد
الفطر المبارك

حوامة. ضيافة.     
بوث التصوير.

اضغط على 
الموقع للوصول

https://www.google.com/maps/place/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.7739975,46.7785876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f01da7a27eacd:0x5bae318595e89eb2!8m2!3d24.7739975!4d46.7763989
https://www.google.com/maps/place/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85+%D9%85%D9%88%D9%84%E2%80%AD/@24.5588111,46.640079,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e2f105de5d58ee3:0x1cff5320bcccaa7a!8m2!3d24.5588111!4d46.6378903


برنامج احتفاالت

عيد الفطر المبارك 1443هـ

مدينة الرياض


