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ــة فــي ماضيهــا و حاضرهــا، تحــت ضــوء القمــر و خضــار  ــة تعكــس جمــال الدرعي هــي احتفالي
االرض و جمــال المناظــر.

ليالـــــــــي 
الدرعيــــــــــة 

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :

من 1 يناير الي 22 فبرابر 2023
المكان : الدرعيــــــــــة



ــى ورش عمــل و دورات و  ــة فــي عــام ٢٠٢٣ و يتضمــن عل ــق المهرجــان بنســخته الثاني ينطل
وجهــات للتصميــم و يحتــوي علــى عــدة فعاليــا، و يعــود فــي مناطــق متعــددة فــي مدينــة 

الريــاض لنشــر التصاميــم التراثيــة االبداعيــة.

المهرجــان 
السعودي 
للتصميـــم

من 12 يناير الي 23 يناير 2023
المكان : الريــــــــــاض

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



  الحــدث االول مــن نوعــه بينالــي الفنــون االســامية تحــت شــعار ” أول بيــت” يأخذكــم 
فــي جــوالت ستكتشــف فيهــا تاريــخ الفــن االســامي و مســتقبله المزدهــر مــن خــال فنــون 
االســامية لفنانــي ســعودين و عالميــن، ويتضمــن برنامــج ثقافــي يقــدم دورات و ورش 

عمــل وحلقــات نقــاش وحــوارات ، و يمكنكــم شــراء تــذكار مــن متجــر البينالــي . 

بينـــــــــــالي 
الفنــــــــــون 
االسالمية

من 23 يناير الي 23 ابريل 2023
المكان : جــــــــــــــدة

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



تعــود  النســخة الثانيــة مــن ماراثــون الريــاض الدولــي فــي عــام ٢٠٢٣ ، وذلــك فــي مدينــة 
الريــاض، والــذي يقــام بدعــم مباشــر مــن وزارة الرياضــة، وبرنامــج جــودة الحيــاة واالتحــاد 
ــى ممارســة النشــاط  الســعودي أللعــاب القــوى بهــدف تشــجيع أفــراد المجتمــع كافــة عل
البدنــي والمشــاركة فــي الفعاليــات الرياضيــة ، ويعــد ماراثــون الريــاض أول ماراثــون كامــل 
احترافــي معتمــد مــن االتحــاد الدولــي أللعــاب القــوى، حيــث ســيدخل المشــاركون مــن 
مناطــق المملكــة كافــة والعالــم مــن الجنســين، فــي رحلــة مليئــة بالحمــاس والتحــدي الكبيــر 

لقطــع المســار البالــغ طولــه )4٢.٢ كلــم(، حــول المعالــم الســياحية فــي مدينــة الريــاض . 

مارثــــــون 
الريـــــــاض

من 11 فبراير الي 11 فبراير 2023
المكان : الريـــــــــــــــــاض

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



يعــود أكبــر ســباقات الســيارات فــي العالــم وأكثرهــا أهميــة ســباق الفورميــا ١ مــرة اخــرى 
ــة األولــى و  ــة لســيارات الفئ ــرى الثاني ــزة الكب ، و اســتعداد المملكــة الســتقبال ســباق الجائ
المعــروف بإســم ســباق جائــزة الســعودية الكبــرى stc للفورمــوال ١، فــي المدينــة األكثــر 
شــغًفا بالمغامــرات والتحديــات جــدة ، علمــا آن الحلبــة تزخــر بأكبــر عــدد مــن المنعطفــات 

وستشــهد ارتفــاع الحماســة والتشــويق إلــي اعلــى مســتوياتها علــى اإلطــاق . 

فورموال ١

من 17 مارس الي 19 مارس 2023
المكان : جـــــــــــــــــدة

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



 يعود ملتقى طويق للنحت في نســخته الرابعة في عام ٢٠٢٣ مع شــعار “مدى االنســجام” 
ــن وهــم  ــح لكــم الملتقــى مشــاهدة فناني ــون الســعودية و يتي ــراز الفن ــة الب ــادرة وطني . بمب
عمــل  رائعــة ومتنوعــة وحضــور ورش  ،  وفعاليــات  مباشــر  بشــكل  يبدعــون منحوتاتهــم 

ومعــارض فنيــة واالشــتراك بجلســات حواريــة حــول فنــون النحــت .

ملتقـــــــى 
طويــــــــق 
للنحـــــــــت

من 08 يناير الي 10 فبراير 2023
المكان : الريـــــــــــــاض

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



يســتعرض المعــرض مجموعــة رائعــة مــن المجوهــرات تتضمــن ســاعات وتحــف ووثائــق نــادرة 
ورســومات وتصاميــم بألــوان مائيــة معتمــة تعــود إلــى بدايــات الــدار فــي عــام ١9٠6 بالمتحــف 

الوطنــي الســعودي .

معــــــــــرض 
فان كليف

من 19 يناير الي 15 ابريل 2023
المكان : الريـــــــــــــاض

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



 تعــود فورمــوال إي الدرعيــة إلــى المناطــق التاريخيــة حــول المناطــق المحيطــة بالدرعيــة  
التــي تحتــوي علــى ٢١ منعطــف ،  

 والمســجلة ضمــن الئحــة التــراث العالمــي التابــع لليونســكو ، و هــو ســباق شــوارع بســيارات 
كهربائيــة .

 نظــن أن بطولــة هــذا العــام هــي األضخــم علــى اإلطــاق مــع منعطفــات إضافيــة وعــروض 
ترفيهيــة وحفــات غنائيــة مميــزة .

سبـــــــــــــــــاق 
E الفورميال

من 27 يناير الي 28 يناير 2023
المكان : الدرعيــــــــــــة

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :



اكتشــاف  و  اإللكترونيــة  التجــارة  فوائــد  علــى  واالطــاع  المبيعــات  لزيــادة  هــو مشــروع 
تقنيــات حديثــة فــي الــذكاء االصطناعــي ، و يتيــح للجميــع الفرصــة للتعــرف علــى الشــركات 
والمشــاريع والخدمــات التــي تقدمهــا عــن قــرب وكيفيــة التعامــل مــع هــذه الخاصيــات ، و 
ــيا فقــط، انمــا يعتبــر نقلــه نوعيــة ألغلــب المشــاريع التــي ال زالــت  هــذا المعــرض ليــس مهنـ
فــي خطواتهــا األولــى للتعــرف أكثــر علــى التجــارة والتســويق اإللكترونــي واالســتفادة مــن 

رواد هــذا المجــال. 

المعـــــرض 
السعودي 
الــــــــــدولي

من 28 فبراير الي 02 مارس 2023
المكان : الريـــــــــــــاض

ــــــــــوصفــــــ الفعـــــــاليـــــــة :


