
روزنامة فعاليات 
2016

الهيئة العامة للترفيه



Laugh factory الف فاكتوريTariq Al ali طارق العلي



بأكثر من 

زائر35,000

الحدث األول من نوعه لجميع أفراد العائلة 
والفنون لمدة وأصحاب األفكار اإلبداعية 

يومين  

70
مشاركين متطوعين 

110

الفعالية األولى



وطنية عالية
(رسائل لجنود الوطن)

مبيعات و ايرادات تنظيمابداع و بهجة 



7,500,000:  الدخل المتوقع 10,200,000:الدعم المطلوب

رابط العرض

50-900

https://vimeo.com/159113653


MAD

12,000

200,000:  الدخل المتوقع   750,000:الدعم المطلوب

120

رابط العرض

https://www.youtube.com/watch?v=sO73gSrRduY


160,400

12,990,000:  الدخل المتوقع 16,500,000:الدعم المطلوب
رابط العرض

يجمع عروض تتناسب مع جميع : مركز لكجري الترفيهي
اذواق المجتمع من عروض مسرحيةالى عروض فنية كل 

2016نهاية اسبو في الربع االخير من 

75-450

../GEA proposals/Luxuryksa partnership proposal  Entertainment Authority final proposal.pdf


4,100,000:  الدخل المتوقع   3,500,000:الدعم المطلوب

رابط العرض

150-800

50,000
JED

videos/MEFCC Comic Con in Dubai 2016.mp4


      0:  الدخل المتوقع  300,000:الدعم المطلوب

عرض مرافق للبيلسان 
اون تور

رابط العرض

ديسمبر -نوفمبر اكتوبر 

https://www.youtube.com/watch?v=PQOFVfts1Co


1,000,000:  الدخل المتوقع  3,000,000الدعم المطلوب

رابط العرض

25,000

30

JED

https://www.youtube.com/watch?v=-Y4NeHIKFX0


600,000:  الدخل المتوقع  1,687,500:الدعم المطلوب رابط العرض

,000

100-600

JED

https://www.youtube.com/watch?v=Webp6RasWaE


200,000:  الدخل المتوقع  500,000:الدعم المطلوب رابط العرض

10,000

65

150-1200

محبوب الجماهير طارق العلي في 
قلب للبيع:مسرحيته الجديدة 

https://www.youtube.com/watch?v=clKhe-oh22o


      1,000,000:  الدخل المتوقع  4,500,000:الدعم المطلوب

رابط العرض

50

,000

JED

videos/BLS Eid Aldha Festival 2016 Sm edit.mp4


      0:  الدخل المتوقع  900,000:الدعم المطلوب

رابط العرض

25

https://www.youtube.com/watch?v=F1sf_LZX8Ys


MBC

200,000:  الدخل المتوقع 1,312,500:الدعم المطلوب رابط العرض

75-100

JED

videos/أكشنها في جدّة - فيديو تسويقي - Actionha in Jeddah - Video Trailer.mp4


11,389,737:  الدخل المتوقع 16,000,000:الدعم المطلوب
رابط العرض

250

videos/THIS is Monster Jam 2016.mp4


4,000,000:  الدخل المتوقع  3,400,000:الدعم المطلوب
رابط العرض

150-3500

10,000

videos/First-ever WWE Live Event in Riyadh, Saudi Arabia.mp4


      0:  الدخل المتوقع   0:الدعم المطلوب
رابط العرض

1,500
JED

videos/Spartan Race - Bahrain.mp4


الشباب



91



14
فعالية 

العائد المتوقع



الروزنامة مازالت تحت االعداد و 
...في ما يلي لمحة سريعة

2017



2017لمحة عن 



2017لمحة عن 



2017لمحة عن 



2017لمحة عن 



2017لمحة عن 

AHMED MATER 
SOLO EXHIBITION 



2017لمحة عن 

AL Pacino Master 
Class 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVs73b36jPAhUFuhoKHdDKAP8QjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/11624841/An-Evening-with-Al-Pacino-Eventim-Apollo-review-Pacino-crackles-with-charisma.html&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNHiAY0HSi269HVE4qLCxIYA2_x9jg&ust=1474832032723302
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVs73b36jPAhUFuhoKHdDKAP8QjRwIBw&url=http://www.telegraph.co.uk/culture/theatre/theatre-reviews/11624841/An-Evening-with-Al-Pacino-Eventim-Apollo-review-Pacino-crackles-with-charisma.html&bvm=bv.133700528,d.d2s&psig=AFQjCNHiAY0HSi269HVE4qLCxIYA2_x9jg&ust=1474832032723302


انتشارنا اوسع2017

15
عدد المدن 

2,000,000
عدد الزوار



…شكرا


