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  المرخصة لهاوالجهات  أنواع الفعاليات

 المستند النظامي إجراءات تقديم الطلبات جهة الترخيص نوع الفعالية
  المعارض التجارية

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البرنامج الوطني 
 للمعارض والمؤتمرات

 

 
 
 
 
 
 

إقامة المعارض التجارية قواعد وإجراءات 
 ،والمؤتمرات ،والتعريفية والخيريةواالستهالكية 

وورش العمل واالجتماعات والمحاضرات 
متوفرة على الموقع االلكتروني للبرنامج الوطني 

 للمعارض والمؤتمرات:
www.secb.gov.sa 

 
 خيص يصدر الكترونياالتر

 
 
 
 
 
 
 

( وتاريخ  246قرار مجلس الوزراء رقم )
هـ17/7/1434  

 و
 لكافة أمراء المناطق الداخلية ةراوز تعميم
 هـ15/3/1436( وتاريخ 37207رقم )

 

  تدشين منتج / التعريفية المعارض
 ذات الطابع التجاري أو التسويقي لمنتجات

االسر معارض السلع االستهالكية / معارض 
 المنتجة )في منشآت دائمة أو مؤقته(

 الخيرية الخيرية / األسواق المعارض

المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات التي 

ينظمها القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية 

والجامعات  والجمعيات المهنية والعلمية والخيرية

والتي تقام داخل الفنادق أو  والمعاهد الخاصة

 صاالت المؤتمرات أو صاالت االفراح

االجتماعات وورش العمل التي و المحاضرات

ينظمها القطاع الخاص والغرف التجارية الصناعية 

 والجمعيات المهنية والعلمية والطبية والخيرية

والتي تقام داخل  والجامعات والمعاهد الخاصة

 الفنادق أو صاالت المؤتمرات أو صاالت االفراح.

المؤتمرات والمنتديات والندوات والملتقيات 

تنظمها الجمعيات الصحية والمحاضرات التي 

 .والطبية

البرنامج الوطني 
للمعارض والمؤتمرات 
بالتنسيق مع الهيئة 

السعودية للتخصصات 
 الصحية

على الموقع اقامة المؤتمرات  قواعد واجراءات
 االلكتروني للبرنامج

www.secb.gov.sa 
 

 خيص يصدر الكترونياالتر

( وتاريخ  246قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ17/7/1434

م ب( /3746وقرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ16/4/1428وتاريخ 

 لكافة أمراء المناطق الداخلية ةراوز تعميم و
 هـ15/3/1436( وتاريخ 37207رقم )

http://www.secb.gov.sa/
http://www.secb.gov.sa/
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 المستند النظامي إجراءات تقديم الطلبات جهة الترخيص نوع الفعالية

الدورات التدريبية التي تنظمها مراكز التدريب 

والتي تقام داخل الفنادق أو صاالت المؤتمرات أو 

 صاالت االفراح.

البرنامج الوطني 
 للمعارض والمؤتمرات

 المؤسسةبالتنسيق مع 
 التقني للتدريب العامة

 والمهني

اقامة الدورات التدريبية في  إجراءاتوشروط 
 للبرنامجمتوفرة على الموقع االلكتروني الفنادق 

www.secb.gov.sa 
 

 خيص يصدر الكترونياالتر

( وتاريخ  246قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ17/7/1434

 و
تعميم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 

( وتاريخ 37207وزير الداخلية رقم )
 هـ15/3/1436

 و
محضر تعاون بين البرنامج الوطني 

 والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

المعارض والفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية 
التي تقيمها البعثات الدبلوماسية أو المنظمات 

 الدولية المعتمدة لدى المملكة.

لجنة دائمة برئاسة وزارة 
 الداخلية

تقديم الطلب يكون من خالل وزارة الخارجية أو 
 أمارة المنطقة.

( وتاريخ 43857األمر السامي رقم )
 هـ6/10/1432

 و
( وتاريخ 7436)األمر السامي رقم 

 هـ21/10/1431

المؤتمرات والمنتديات والندوات )المتخصصة( 

 والتي تقيمها وتشرف عليها الجهات الحكومية.

الوزير المختص بالتنسيق 
مع وزارة الداخلية 
 ووزارة الخارجية

يقوم الوزير المختص بإصدار الموافقة القامة 
المؤتمر، ويقوم بالرفع لوزارة الداخلية ووزارة 

لخارجية بأسماء المتحدثين في المؤتمر، وفي ا
حال وجود مشاركات على مستوى وزراء أو 

 رؤساء دول فإنه يتم الرفع للمقام السامي.

( وتاريخ 246قرار مجلس الوزراء رقم )
 هـ1434

 و
( وتاريخ 81قرار مجلس الوزراء رقم )

 هـ22/3/1431

( وتاريخ  246قرار مجلس الوزراء رقم ) - وزارة الثقافة واإلعالم معرض الرياض الدولي للكتاب 
 هـ17/7/1434

 المهرجانات التسويقية
)برامج التخفيضات والفعاليات التسويقية التي تقام 

 في المراكز التجارية(

مارة المنطقة ووزارة أ
 التجارة واالستثمار

يتم التقديم من خالل أمارة، والحصول على 
تخفيضات من فرع وزارة لمنح التصريح 

 بالمنطقةالتجارة واالستثمار 

- 

http://www.secb.gov.sa/
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 المستند النظامي إجراءات تقديم الطلبات جهة الترخيص نوع الفعالية
، ، الكرنفاالتالمهرجانات والفعاليات الترفيهية

ومسابقات  ،والمسرحيات، الحفالت الموسيقية
 .االطفال، واالمسيات والمسابقات الشعرية

ب الهيئة العامة للترفيه حسلتقديم من خالل يتم ا الهيئة العامة للترفيه
 اإلجراءات المعتمدة في الهيئة، وأهمية التنسيق

 مع أمارة المنطقة ووزارة الثقافة واالعالم.

- 

الهيئة العامة للرياضة أو تقديم الطلب يكون من  الهيئة العامة للرياضة الفعاليات والمسابقات الرياضية
تمدة االتحادات التابعة للهيئة حسب التعليمات المع

 في تلك الجهات، والتنسيق مع أمارة المنطقة.

- 

االجتماعات وورش العمل والدورات التدريبية التي 

والتي تقام داخل الفنادق تقيمها الجهات الحكومية 

 أو صاالت المؤتمرات أو صاالت االفراح.

 
 أمارة المنطقة

 

تقديم الطلب يكون من خالل أمارة المنطقة أو 
 التعليمات المعتمدة في أمارة المنطقة.حسب 

 حسب التعليمات التي يعتمدها أمير المنطقة

وما شابه  والرسم ،)التصوير الفنية المعارض

 المحاضراتالندوات و، الحفالت النسائية، (ذلك

التي يقيمها األفراد والمؤسسات من داخل الثقافية 

 المملكة.

المنطقة أو تقديم الطلب يكون من خالل أمارة  لمنطقةاأمارة 
 فرع وزارة الثقافة واالعالم في المنطقة

( وتاريخ 5186األمر السامي رقم )
تعميم ولي العهد نائب و  ،هـ15/4/1426

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 
 هـ18/9/1436( وتاريخ 164530)

المحاضرات الدينية والدعوية واالرشادية، 

األفراد  ومهرجانات االنشاد الديني التي يقيمها

 والمؤسسات من داخل المملكة.

تقديم الطلب يكون من خالل أمارة المنطقة أو  أمارة المنطقة
فرع وزارة الثقافة واالعالم في المنطقة أو 

وزارة الشؤون اإلسالمية واالوقاف والدعوة 
 واالرشاد

( وتاريخ 5186األمر السامي رقم )
تعميم ولي العهد نائب و، هـ15/4/1426

الداخلية رقم  رئيس مجلس الوزراء وزير
 هـ18/9/1436( وتاريخ 164530)

الحفالت  – حفل تخرج -حفل تكريم  -حفل سنوي 

 الجماعيةالزواجات  –العائلية الحفالت  – الخاصة

 المزادات - األزياءض عرو –

( وتاريخ 5186األمر السامي رقم ) تقديم الطلب يكون من خالل أمارة المنطقة أمارة المنطقة
تعميم ولي العهد نائب و، هـ15/4/1426

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 
 هـ18/9/1436( وتاريخ 164530)

 

 .او تقل مدتها عن اربع ساعات أشخاص 10التي تعقد في الفنادق ويكون عدد حاضريها أقل من  وورش العمل ال يتطلب الترخيص لالجتماعات مالحظة:


