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فعالية الليوان



عن اللــــيوان

رَحلة تَاريخيـــة ُمعاصرة نَحتفي من خ�لها في ذكرى تأســـيس المملكة العربية 
السعودية منذ ث�ثة َقرون بفخر واعتزاز بتاريخنا الُممتد وقيمنا ا�صيلة الراسخة، 
لتعزيز قيمة الترابط المجتمعي والتواصل عبر ا�لتقاء في نشاطات تعنى بكل أفراد 

المجتمع.

في أربعة عشر مدينة ســـينطلق الليوان �حياء التاريخ عبر الوحدة المجتمعية، 
نَحتفل بموروثنا السعودي حيث تنقســـم هذه الرحلة إلى أربعة محطات نَعكس 
للعالم أجمع مدى التنوع الثقافي والحضاري فـــي ب�دنا من خ�ل عرض الثقافة 

بأسوب متجدد م�ئم لكافة فئات المجتمع.

24 - 23 - 22
فبـرايـر 2023

من الساعة 4:00م
حتى الساعة 11:00م
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موقـع الفـعاليـة
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أختر اسم المدينة لينقلك الى خريطة الموقع

المنطقة الجنوبية
 ابهــا       الباحة

جازان       نجران

المنطقة الشرقية
الدمــام

المنطقة الشمالية
 حائـل

تبوك

سكاكا

عرعر

المنطقة الوسطى
الرياض

بريــدة 

 

المنطقة الغربية
 جــدة

المدينة المنورة

الطائــف

https://www.google.com/maps/place/King+Fahad+Park/@26.4198554,50.1204473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3e49fb40171c4a77:0x8135bc41db5d2925!8m2!3d26.4198554!4d50.1204473?hl=en-SA&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AF%E2%80%AD/@24.7620209,46.6394215,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x3e2ee3f82521188d:0x74b0612a1eba8365!8m2!3d24.7620209!4d46.6394215!16s%2Fg%2F11gy9x4bg5?hl=ar-SA
https://www.google.com/maps/place/21%C2%B037'20.4%22N+39%C2%B007'04.3%22E/@21.6223394,39.1200534,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d21.6223394!4d39.1178647?hl=ar-SA
https://www.google.com/maps/place/26%C2%B018'43.2%22N+43%C2%B058'54.0%22E/@26.311987,43.981652,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d26.311987!4d43.981652?coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/24%C2%B024'57.7%22N+39%C2%B036'47.5%22E/@24.4160143,39.6110025,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x3fbb0d236bdbda20!8m2!3d24.4160143!4d39.6131912?q=24.4160143,39.6131912&hl=en-SA&gl=sa&g_ep=CAISBjYuNDguMRgAINeCA0ICU0E%3D&g_st=ic&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%E2%80%AD/@21.2746569,40.4547708,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xac10364300e0e1d7!8m2!3d21.2746569!4d40.4547708?coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps?q=HM32+85W+%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B2%D9%87+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A+%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D9%84+55462&ftid=0x1576410d91c5004b:0xee2c44ac1b947513&hl=ar-SA&gl=sa&entry=gps&g_ep=CAISBjYuNDcuMhgAINeCA0ICU0E%3D&g_st=iw
https://www.google.com/maps/place/28%C2%B022'39.3%22N+36%C2%B031'28.3%22E/@28.3775746,36.5223265,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xf871e907ff338e35!8m2!3d28.3775746!4d36.5245152?hl=en-SA&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/29%C2%B057'25.0%22N+40%C2%B011'54.0%22E/@29.9569494,40.2005152,17z/data=!4m4!3m3!8m2!3d29.9569494!4d40.1983265?hl=ar-SA&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://maps.app.goo.gl/T1HSyWQQenYuJAJx5?g_st=iw
https://maps.app.goo.gl/BgCc8RtmQHKuHkxt6?g_st=iwb
https://www.google.com/maps/place/20%C2%B001'34.3%22N+41%C2%B028'59.3%22E/@20.0261961,41.4853128,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0xfa9d4e3abb44ca83!8m2!3d20.0261961!4d41.4831241?q=20.0261961,41.4831241&hl=ar-SA&gl=sa&g_ep=CAISBjYuNTAuMhgAINeCA0ICU0E%3D&g_st=iw&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/16%C2%B049'28.9%22N+42%C2%B037'23.4%22E/@16.824693,42.6253577,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x138e0614340f0f90!8m2!3d16.824693!4d42.623169?q=16.8246930,42.6231690&hl=ar-SA&gl=sa&g_ep=CAISBjYuNTAuMhgAINeCA0ICU0E%3D&g_st=iw&coh=164777&entry=tt&shorturl=1
https://maps.app.goo.gl/stCDTw7SF1hWPFht8?g_st=iw
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المنـطقة ا�ولـى

منطقة إرثنا العظيم

هنا ستتعرف على الحرف التقليدية التي كان يزاولها 
ا�جداد منذ القدم، والتي تعتبر من إرث المملكة 
ولب تاريخها، عبر عروض حية لمزاولة الحرف مثل 

الفخار والسعف ودباغة الجلود.

تحتـوي فعاليـة الليـوان
على ٤ منـاطق

الحرفيين

ستســـمر الرحلة لتتعرف على النسيج الذي كان 
يحاك قديًما في تاريخ المملكة، مثل السدو وغزل 

الصوف وحياكة البشوت، عبر 

صّناع النسيج

ستمر هنا برحلة تســـوق ممتعة بين مصممين 
وستحظى  إبداعية,  المشاريع  وأصحاب  سعوديين 

بتجربة تسوق مستلهمة من ا²رث السعودي.

المصممين وأصحاب المشاريع

العــــود والبخـــور والعطور  بعبق  رحلة معطرة 
السعودية والبهــــارات ا�صيلة والتي تم انتاجها 

بأيدي سعودية ماهرة وبلمسات إبداعية. 

صنـاع العطـور والعـود والبـخور 
والبـهارات والعطاريـن

٢

١

٤

٣



٢

١٣
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المنـطقة الثانية

منطقة ترابطنا المجتمعي

السعـودي ستتـذوق  المطبـخ  بنكهات أصيلة من 
المحليـة،  المطاعـم  مـن  ا�طعمـة  أنـواع  أشهى 
السعوديــة  بالقهــوة  ا¶ستمتـاع  الى  با²ضـافـة 
والمقاهي المحلية في منطقة تجمع لزوار الليوان.

تحتـوي فعاليـة الليـوان
على ٤ منـاطق

المطاعم والمقاهي

دائية الفنون الأ
ببخطوات من الموروث الشعبي ستنقلك العروض األدائية في 
مختلف  من  السعودية  والرقصات  األهازيج  أنغام  على  رحلة 
والغربية  الوسطى  المنطقة  من  وثقافاتها،  المملكة  مناطق 
العروض  تجوالت  وستكون  والجنوبية  والشمالية  والشرقية 

األدائية داخل الليوان و على منصة المسرح الرئيسي 

ستتعرف هنا على أهـم المعلومات التاريخية عن 
شاشـات  عن طريق  السعوديـة،  العربية  المملكة 
العـرض �هـم ا�زيـاء التراثيـة ووصفـات الطهي 
السعودي القديـم ومعلومات وقصص عن الدولة 

السعودية ا�ولـى.

المكتبة الرقمية
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المنـطقة الثالثة

منطقة تشاركنا قوتنا

هذه  في  التفاعلية  التجارب  من  العديد  في  ستبحر 
حتى  المملكة  لتاريخ  الصور  معرض  من  المنطقة، 
أبرز  التفاعلية ¶ختبـــار معلوماتك عن  التجربـــة 
في  وختاماً  التأسيس،  وقصص  التاريخية  ا¶حداث 

العرض السينمائي ل¿ف¾م الوثائقية.

تحتـوي فعاليـة الليـوان
على ٤ منـاطق

المعرض التفاعلي

تحتضن هذه المنطقة عرض ا�زيـاء التراثية النادرة 
،حيث أن ا�زياء تٌمثل خمسة مناطق من مناطق 
والشمالية  والشرقية  والغربية  الوسطى  المملكة 

والجنوبية.

ا�زيـاء عبر الزمن

الِحرف  ستحظى بتجربة فريدة للمشاركة في صنع 
والتعّلم للمورث التراثي السعودي للفنون الِحرفية 
صنع  من  بعمل  التأسيس  ليوم  بذكرى  وا¶حتفاظ 

يديك.

ورش العمـل

٢

١٣
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المنـطقة الرابعة

منطقة وحدتنا فخرنا و اعتزازنا

العـروض  بالعديـد من  أصيـل ستستمتع  بطـرب 
الشعبي  الموروث  من  بألحان  الفريدة  الموسيقية 

للمملكة و بأجواء طربية مميـزة.

تحتـوي فعاليـة الليـوان
على ٤ منـاطق

العازفين

لمسرحية  الشيق  المسرحي  بالعرض  الزوار  يحظى 
منذ  التأسيس  رحـلة  في  لتأخذنـا  ا�رض"  "حـداء 

ث¾ثة قرون حتى يومنا الحاضر.

مسرحية حداء ا�رض

المجتمعـي،  للتـرابـط  تـهـدف  تجّمـع  منطقـة 
تعكس  التي  التركيبية  بالفنون  وتستمتع  ستتجول 

عراقـة التاريخ السعودي بطريقة حديثة وتقنيـة.

المجسم الفني

الندوات الثقافية

والمـوروث  العظيـم  التاريـخ  على  هنـا  ستتعرف 
خــ¾ل  من  التأسيـس،  منـذ  للمملكة  الثقـافـي 
في  لÈبحـار  السعوديين  المؤرخين  أكبر  استضافة 
حوارات بعناوين ندوات مختلفة حول تاريخ الحياة 

للمملكة العربية السعودية.

٢

١

٤

٣
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لÀطـ�ع على أوقــات تفعيـ�ت
الليوان لجميع المدن اضغط هنا

العرض

وقت ص�ة العشاء

وقت ص�ة المغرب

المدة

ندوة ثقافية
عروض جوالة

مسرحية حداء ا�رض
عرض موسيقي

فلكلـور

فلكلـور

40 m
20 m
20 m

20 m
20 m

20 m

عروض جوالة
فلكلـور

ندوة ثقافية
عروض جوالة

فلكلـور

عرض موسيقي

20 m
15 m
20 m

20 m
20 m

m 20عرض موسيقي

40 m

عرض موسيقي
فلكلـور

مسرحية حداء ا�رض

15 m
20 m
20 m

https://drive.google.com/file/d/1wushRQ9UVDMDjhJ5s0AxpsWteWsrQXSd/view?usp=sharing
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التوصيـات
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ُيسمح لÅطفال في الدخول

والمشروبات ا�طعمة  بدخول  ُيسمح   � 
 من خارج الفعالية

 تفتح ا�بواب من الساعة ٤
م حتى ١١م

 يوجـــد مواقف عامـــة، ومواقف
ُمخصصة لذوي ا�حتياجات الخاصة

� لخدمتك، ُمستعدين  مرشدين  ُهناك 
تتردد في طلب المساعدة

ترشدك �فتات  لك   وضعنا 
للدخول والخروج بس�سة

و الموروثات  َبين  تَنقلك  برحلة   استمتع 
 الثقافة والفنون السعودية ا�صيلة

 شارك تَجربتك الُممتعة على وسائل التواصل
 ا�جتماعي باستخدام

#الليوان #يوم_التأسيس

٢
 لتجربة ُمريحـــة نَنصحك بارتداء 

ملابس دافئة وحذاء مريح

٣
 لحفـــظ وقتك َسـجل لحضور 

الفعالية مسبقاً

٤

٥

٦٧

٨

٩

١٠

١



رحلة الزائر

الدليل ا�رشادي - فعالية الليوانالدليل ا�رشادي - فعالية الليوان

التسجيل للفعالية 

مواقف السيارات 

٣

الاستقبال والترحيب

٤

الاستمتاع في مناطق الليوان

إرثنا العظيم وحدتنا 

فخرن اواعتزازنا 

ترابطنا المجتمعي 

تشاركنا قوتنا 

التوديع 

١

٢

٥

٣

٤
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شكـــــرًا

Foundingday.sa


