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المادة رقم )1( :
المستند النظامي 

ن�س قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم )246( ال�صادر بتاريخ 17 رجب 

بالأمر  امل�شكلة  واملوؤمترات  للمعار�س  الدائمة  اللجنة  بتحويل  1434هـ 

برنامج  اإىل  1431/11/13هـ  وتاريخ  ب(  )7863/م  الكرمي  ال�شامي 

وطني باإ�شم »الربنامج الوطني للمعار�س واملوؤمترات«. يهدف الربنامج 

اإىل تطوير وتنظيم قطاع املعار�س واملوؤمترات يف اململكة ب�شكل كامل، 

لتحقيق  الالزمة  اخلطط  وو�شع  فاعليته،  وزيادة  تنميته  على  والعمل 

الوزراء  وت�شمن قرار جمل�س  واحتياجاته.  ومهماته  الربنامج  اأهداف 

العامة  الهيئة  رئي�س  برئا�شة  الربنامج  على  اإ�شرافية  جلنة  ت�شكيل 

واخلا�شة،  احلكومية  اجلهات  من  عدد  وع�شوية  والآثار،  لل�شياحة 

اللجنة  مهام  ومن �شمن  �شنوات.  الربنامج خم�س  مدة  تكون  اأن  على 

التي  وال�شعويات  الربنامج  تطبيق  نتائج  تقرير عن  اعداد  الإ�شرافية 

بدء  من  اخلام�شة  ال�شنة  يف  ملعاجلتها  املنا�شبة  واملقرتحات  واجهته 

تطبيق الربنامج، ويرفع التقرير ملجل�س الوزراء، للنظر فيه واتخاذ ما 

يلزم يف �شاأنه.

تنظيم  يف  احلكومية  الأجهزة  ا�شتمرار  الوزراء  جمل�س  قرار  وت�شمن 

اململكة مب�شاركات خارجية  تقيمها يف  التي  )املتخ�ش�شة(  املوؤمترات 

وتاريخ   )81( رقم  الوزراء  جمل�س  بقرار  املحددة  ال�شوابط  وفق 

1431/3/22هـ. واأن ت�شتمر وزارة الثقافة والإعالم يف تنظيم معر�س 

الريا�س الدويل للكتاب، وت�شتمر وزارة التجارة وال�شناعة يف الإ�شراف 

على م�شاركات اململكة يف املعار�س اخلارجية.

المادة رقم )2( :
الغرض من إنشاء البرنامج

وتنظيمه  وتطويره  باململكة  واملوؤمترات  املعار�س  قطاع  على  الإ�شراف 

الوطني،  الإقت�شاد  ب�شكل كامل، والعمل على تنميته، وتعزيز دوره يف 

الالئقة  املكانة  مع  يتفق  مبا  منوه،  عوائق  وتذليل  فاعليته،  وزيادة 

للمملكة.
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المادة رقم )3( :
رؤية البرنامج 

اأن يكون الربنامج الوطني للمعار�س واملوؤمترات برناجمًا رائدًا يف تطوير 

قطاع املعار�س واملوؤمترات، لي�شبح القطاع اأكرث فاعليه وانتاجية.

المادة رقم )4( :
رسالة البرنامج 

تطبيق اأف�شل املمار�شات يف الإ�شراف على قطاع املعار�س واملوؤمترات 

فيها،  املوؤثر  واخلارجية  الداخلية  البيئة  تطوير  على  والعمل  باململكة، 

والجتماعية،  والثقافية،  القت�شادية،  القطاع  اأهداف  لتحقيق 

وال�شيا�شية.

المادة رقم )5( :
 األهداف العامة للبرنامج

تطوير وتهيئة الظروف النظامية القائمة لت�شجيع الإ�شتثمارات يف . 1

قطاع املعار�س واملوؤمترات باململكة.

لتعزيز . 2 واملوؤمترات  للمعار�س  ومدن  مراكز  تطوير  على  العمل 

قدرات اململكة على اإقامة فعاليات كبرية وذات جودة عالية.

باململكة . 3 واملوؤمترات  املعار�س  قطاع  يف  اخلدمية  املعايري  تطوير 

للرقي بجودة فعاليات الأعمال.

الآثار . 4 وقيا�س  وامل�شتفيدين،  للم�شتثمرين  القّيمة  املعلومات  توفري 

ون�شبة  واملوؤمترات،  املعار�س  قطاع  من  الناجتة  الإقت�شادية 

م�شاهمتها من الناجت املحلي الإجمايل.

توفري الفر�س الوظيفية، وتطوير املوارد الب�شرية ال�شعودية، لت�شبح . 5

من م�شادر الدعم الأ�شا�شية يف قطاع املعار�س واملوؤمترات.

ا�شتقطاب معار�س وموؤمترات متميزة ت�شهم يف تطوير القطاعات . 6

على  اململكة  مكانة  وابراز  اململكة  يف  واخلدمية  القت�شادية 

امل�شتويني الإقليمي والدويل.
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المادة رقم )6(:
اختصاصات البرنامج

يكون للربنامج الوطني للمعار�س واملوؤمترات يف �شبيل حتقيق اأهدافه 

الخت�شا�شات التالية:

• واملوؤمترات 	 املعار�س  قطاع  لتنمية  العامة  ال�شيا�شات  اإعداد 

باململكة، واخلطط الالزمة لتنفيذ ذلك، والإ�شراف على تنفيذها 

بعد التن�شيق مع �شركاء الربنامج كل ح�شب اخت�شا�شه.

• املنظمة 	 واجلهات  للمن�شاآت  وال�شوابط  وال�شروط  املعايري  و�شع 

واملوردة للمعار�س واملوؤمترات بالتن�شيق مع �شركاء الربنامج.

• العمل مع �شركاء الربنامج خللق بيئة تنظيمية، واإجرائية حمفزة 	

لقطاع املعار�س واملوؤمترات.

• واملوؤ�ش�شات 	 لل�شركات  التجارية  ال�شجالت  ا�شدار  على  املوافقه 

وزارة  مع  بالتن�شيق  واملوؤمترات  املعار�س  قطاع   يف  تعمل  التي 

التجارة وال�شناعة.

• تقام 	 التي  واملوؤمترات  املعار�س  وتنظيم  اإقامة  تراخي�س  اإ�شدار 

داخل اململكة بجميع اأنواعها، والرقابة عليها، وذلك بالتن�شيق مع 

�شركاء الربنامج.

• من 	 واملوؤمترات  املعار�س  لإقامة  املخ�ش�شة  الأماكن  ترخي�س 

والرقابة  باململكة،  وخالفها  الفنادق  يف  و�شالت  م�شتقلة  مراكز 

عليها، بالتن�شيق مع �شركاء الربنامج.

• املعار�س 	 قطاع  يف  العاملة  وال�شركات  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف 

واملوؤمترات وتاأهيلها، والإ�شراف على ن�شاطها والرقابة عليها.

• املعار�س 	 جمال  يف  العاملة  القوى  وتطوير  تاأهيل  على  العمل 

واحلقائب  املهنية  املعايري  واإعداد  بها،  يرتبط  وما  واملوؤمترات 

بامل�شاركة  القطاع  ملهن  والتاأهيلية  التدريبية  والربامج  التدريبية 

مع اجلامعات واملعاهد ومراكز التدريب.

• ت�شويق اململكة كوجهة منا�شبة لإقامة املعار�س واملوؤمترات، والعمل 	

على تكوين التحالفات، وا�شتقطاب ال�شتثمارات الأجنبية، وجلب 

الفعاليات الدولية اإىل اململكة.

• الرئي�شية، 	 املدن  يف  الكربى  واملوؤمترات  املعار�س  اإقامة  م�شاندة 

وت�شجيع اقامة املعار�س واملوؤمترات املتخ�ش�شة يف جميع مناطق 

اململكة، والعمل على رفع جودتها.
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• ال�شهام يف دعم ان�شاء مراكز كربى للمعار�س واملوؤمترات يف املدن 	

الرئي�شية باململكة،  وتطوير املراكز احلالية، وت�شغيلها، بالتعاون 

مع القطاع اخلا�س وال�شركات الدولية املتخ�ش�شة.

• الالزمة 	 واملعلومات  والإح�شائيات  والأبحاث  ال�شت�شارات  تقدمي 

للم�شتثمرين وامل�شتفيدين من قطاع املعار�س واملوؤمترات.

• واملوؤمترات، 	 املعار�س  قطاع  لتطوير  والأبحاث  الدرا�شات  اعداد 

يف  وم�شاهمته  القطاع  من  الناجتة  الإقت�شادية  الآثار  وقيا�س 

الناجت املحلي الإجمايل.

• والدولية 	 الإقليمية  والهيئات  والإحتادات  املنظمات  مع  التعاون 

املعنية باملعار�س واملوؤمترات مبا يحقق اأهداف الربنامج.

المادة رقم )7(:
اللجنة اإلشرافية على البرنامج

برئا�شة  اإ�شرافية  جلنة  واملوؤمترات  للمعار�س  الوطني  للربنامج  يكون 

رئي�س الهيئة العامة لل�شياحة والآثار، وع�شوية عدد من ممثلي اجلهات 

التالية، على اأن ل تقل مرتبة املمثل عن الرابعة ع�شر:

- وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية

- وزارة الداخلية

- وزارة املالية

- وزارة التجارة وال�شناعة

جمل�س  تر�شيح  على  بناء  واملوؤمترات  املعار�س  قطاع  من  ع�شوين   -

الغرف ال�شعودية، وجتدد ع�شويتهما كل �شنتني.

• اأو 	 تراه من اجلهات احلكومية  ت�شتعني مبن  اأن  الإ�شرافية  للجنة 

القطاع اخلا�س.

• جتتمع اللجنة الإ�شرافية برئا�شة رئي�س اللجنة، ول يكون الإجتماع 	

مبوافقه  القرارات  وت�شدر  الأع�شاء،  اأغلبية  بح�شور  ال  نظاميا 

الذي  اجلانب  يرجح  الت�شاوي  وعند  احلا�شرين،  اأ�شوات  اأغلبية 

ي�شوت معه رئي�س اللجنة.

• تنعقد اجتماعات اللجنة الإ�شرافية ب�شفة دورية مرتني على الأقل 	

اإىل الجتماع كلما دعت  اللجنة  اللجنة دعوة  ال�شنة، ولرئي�س  يف 

احلاجة اإىل ذلك. 



8

• جميع 	 وتتخذ  للربنامج،  الإدارية  ال�شلطة  هي  الإ�شرافية  اللجنة 

القرارات الالزمة لتحقيق اهدافها واخ�شا�شاتها.

• تكون مهام اللجنة الإ�شرافية ح�شب الآتي:	

املوافقة على ال�شيا�شات العامة لتنمية قطاع املعار�س واملوؤمترات.. 1

باململكة، . 2 واملوؤمترات  املعار�س  بتنظيم  اخلا�شة  القواعد  اإعتماد 

وترخي�س وت�شنيف وتاأهيل املن�شاآت واملوؤ�ش�شات والعاملني يف هذا 

القطاع.

اإقرتاح الأنظمة واللوائح الالزمة لتنمية احلركة املرتبطة بقطاع . 3

املعار�س واملوؤمترات، اأو تعديل القائم منها، ورفع ما يتطلب منها 

لإتخاذ الإجراءات النظامية الالزمة.

اإقرار خطة عمل الربنامج اخلم�شية، وخططه الت�شغيلية، وهيكله . 4

التنظيمي، وميزانيته، ولوائحه الإدارية واملالية.

الربنامج . 5 يقدمها  التي  للخدمات  املايل  املقابل  واقرار  حتديد 

الوطني للمعار�س واملوؤمترات.

تر�شيح وتعيني املدير التنفيذي للربنامج.. 6

لزيادة . 7 الالزمة  القرارات  واتخاذ  دوريا،  الربنامج  اأداء  تقييم 

فعاليته لتحقيق اأهدافه.

• تكون مدة اللجنة الإ�شرافية خم�س �شنوات، وتقوم اللجنة  اأثناءها 	

واعداد  واملوؤمترات،  للمعار�س  الوطني  الربنامج  اأداء  بتقييم 

لزيادة  املنا�شبة  واملقرتحات  الربنامج  تطبيق  نتائج  عن  تقرير 

فاعليته، ويرفع التقرير ملجل�س الوزراء، للنظر فيه واتخاذ ما يلزم 

يف �شاأنه. 

المادة رقم )8(:
 إدارة البرنامج

ويرتبط  تنفيذي،  مدير  واملوؤمترات  للمعار�س  الوطني  للربنامج  يكون 

التنفيذي  املدير  ويتوىل  للربنامج.  الإ�شرافية  اللجنة  برئي�س  اإداريا 

اإدارة الربنامج، وميار�س الخت�شا�شات التالية:

يعدها . 1 التي  والربامج  اخلطط  وتنفيذ  اعداد  على  الإ�شراف 

الربنامج لتنفيذ ال�شيا�شات املتعلقة بقطاع املعار�س واملوؤمترات.
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اقرتاح م�شاريع اللوائح اخلا�شة ب�شري العمل يف الربنامج وعر�شها . 2

على اللجنة الإ�شرافية لإعتمادها.

واملوؤمترات، . 3 املعار�س  قطاع  لتطوير  التنفيذية  القرارات  ا�شدار 

و�شمان �شري العمل يف الربنامج.

املوافقة على اإقامة املعار�س واملوؤمترات وفقًا لل�شيا�شات وال�شوابط . 4

املعتمدة من اللجنة الإ�شرافية.

وموؤ�ش�شات . 5 واملوؤمترات،  املعار�س  من�شاآت  تراخي�س  ا�شدار 

و�شركات تنظيم املعار�س واملوؤمترات، وتاأهيل وت�شنيف منظميها 

وفقا لالأنظمة واللوائح والقواعد املعتمدة من اللجنة الإ�شرافية.

الإ�شراف على اإعداد م�شروع ميزانية الربنامج؛ متهيدًا لعر�شها . 6

من  امل�شروفات  ومتابعة  الإ�شرافية،  اللجنة  من  واعتمادها 

بنودها.

له، . 7 املمنوحة  لل�شالحيات  وفقًا  الربنامج  الإ�شراف على موظفي 

وما حتدده اللوائح الإدارية املعتمدة من اللجنة الإ�شرافية.

اإعداد التقرير ال�شنوي للربنامج، وتقدمي تقارير دورية اإىل اللجنة . 8

ال�شرافية عن اأعمال الربنامج ومنجزاته ون�شاطاته.

متابعة تنفيذ القرارات ال�شادرة من اللجنة الإ�شرافية، وتنفيذ ما . 9

ت�شنده اإليه اللجنة من مهمات اأخرى.

الت�شال مع اجلهات الأخرى مبا يحقق اأهداف ومهام الربنامج.. 10

المادة رقم )9(:
الموارد المالية للبرنامج

• من 	 واملوؤمترات  للمعار�س  الوطني  للربنامج  املالية  املوارد  تتكون 

امل�شادر التالية:

é .الإعانات التي تخ�ش�س للربنامج يف ميزانية الدولة

é  املعار�س اإقامة  ت�شاريح  لإ�شدار  املايل  املقابل 

واملوؤمترات.

é  املقابل املايل لإ�شدار تراخي�س مراكز ومرافق املعار�س

واملوؤمترات.

é  املقابل املايل لرتخي�س وتاأهيل �شركات وموؤ�ش�شات تنظيم

املعار�س واملوؤمترات.



10

é  للم�شتفيدين ال�شرتاكات  خدمات  لتقدمي  املايل  املقابل 

من قطاع املعار�س واملوؤمترات.

é  املقابل املايل لتقدمي خدمات للزوار القادمني من اخلارج

بهدف ح�شور املعار�س واملوؤمترات. 

é  بعد للتعليمات  املخالفني  على  تفر�س  التي  الغرامات 

احل�شول على ال�شيغ النظامية اخلا�شة بذلك.

é .املوارد الأخرى التي تقرها اللجنة الإ�شرافية للربنامج

• تودع اموال الربنامج باإ�شمه يف ح�شاب لدى موؤ�ش�شة النقد العربي 	

تقرها  التي  والإجراءات  القواعد  وفق  منها  وي�شرف  ال�شعودي، 

اللجنة الإ�شرافية.

• تبداأ ال�شنة املالية للربنامج وتنتهي مع ال�شنة املالية للدولة.	

• لهم 	 املرخ�س  من  للح�شابات  مراجعا  الإ�شرافية  اللجنة  تعيني 

بالعمل يف اململكة، وحتدد اتعابه، ويرفع تقرير مراجعة احل�شابات 

اإىل اللجنة.

المادة رقم )10(:
سريان التنظيم

اللجنة  قبل  من  اعتماده  فور  التنظيم  هذه  مبوجب  العمل  ي�شري 

اأو  اأحكام هذا التنظيم  الإ�شرافية، وللجنة الإ�شرافية �شالحية تعديل 

الإ�شافة عليه.

* مت اعتماد تنظيم الربنامج الوطني للمعار�س واملوؤمترات 
يف 5 ذو القعدة 1434هـ.
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