
 
  

 التعريفيةالمعارض  قامةإ جراءاتوإ قواعد

 50 -أ س  -ب و م م  : رقم الوثيقة

 هـ 8/3/1439اإلصدار تاريخ 

 إعداد:
إدارة البرنامج الوطني للمعارض 

 توالمؤتمرا

 مراجعة:
 .للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمراتالمجموعة االستشارية -
 .ة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيإدارة الشؤون القانوني-
 .التراث الوطنيو للسياحة العامة بالهيئةوحدة التطوير اإلداري -

 اعتماد:
شرايية للبرنامج اللجنة اال

 والمؤتمراتالوطني للمعارض 

 9 إلى 1 صفحة

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 يي المملكة العربية السعودية التعريفيةالمعارض وإجراءات إقامة  قواعد

 هـ20/4/1439 ( بتاريخ7753نسخة معتمدة حسب قرار اللجنة اإلشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 التعريفيةالمعارض  قامةإ جراءاتوإ قواعد

 50 -أ س  -ب و م م  : رقم الوثيقة

 هـ 8/3/1439اإلصدار تاريخ 

 إعداد:
إدارة البرنامج الوطني للمعارض 

 توالمؤتمرا

 مراجعة:
 .للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمراتالمجموعة االستشارية -
 .ة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيإدارة الشؤون القانوني-
 .التراث الوطنيو للسياحة العامة بالهيئةوحدة التطوير اإلداري -

 اعتماد:
شرايية للبرنامج اللجنة اال

 والمؤتمراتالوطني للمعارض 

 9 إلى 2 صفحة

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 3 ول: المقدمةاألالفصل 

 4 التعريفيةالمعارض إقامة  قواعدالفصل الثاني: 

 6 التعريفيةالمعارض الفصل الثالث: إجراءات ترخيص 

 8 المخالفات والعقوبات: الرابع الفصل

 9 المملكة يي التعريفية المعارض إقامة وإجراءات بقواعد بااللتزام التعهد(: 1) رقم نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 التعريفيةالمعارض  قامةإ جراءاتوإ قواعد

 50 -أ س  -ب و م م  : رقم الوثيقة

 هـ 8/3/1439اإلصدار تاريخ 

 إعداد:
إدارة البرنامج الوطني للمعارض 

 توالمؤتمرا

 مراجعة:
 .للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمراتالمجموعة االستشارية -
 .ة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيإدارة الشؤون القانوني-
 .التراث الوطنيو للسياحة العامة بالهيئةوحدة التطوير اإلداري -

 اعتماد:
شرايية للبرنامج اللجنة اال

 والمؤتمراتالوطني للمعارض 

 9 إلى 3 صفحة

 
 

 
 

 

 الفصل األول: المقدمة

 المادة األولى: تعريفات

 يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت المعاني الموضحة لها مالم يقض سياق النص بغير ذلك:

 : المملكة العربية السعودية.لمملكةا -1
 : البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.البرنامج -2
 القطاع الخاص شركات أو مؤسسات المنظم: -3
 الجهات ذات العالقة.: الجهات المختصة -4
خدمه  وأ بمنتج التعريف بغرض تجارية شركة أو مؤسسة تنظمها عمالأ فعالية :يالتعريف رضالمع -5

 عمل رشو تنظيم الفعالية تشمل وقد المباشر، البيع فيها ويمنع جديده، خدمة أو منتج تدشين أو قائمه
 .متخصصة ةمصاحب

 خدمات أو منتجات.ما يتم عرضه في المعرض التعريفي من المعروضات:  -6
 

 واإلجراءات المادة الثانية: نطاق القواعد

 المعارض ، ويستثنى منهلهذه القواعد واإلجراءات المملكة فيالتي تقام  التعريفيةالمعارض  جميع تخضع
 رقم السامي األمر حددها التي لإلجراءات وتخضع ،(الصور معارض ،التشكيلي الفن معارض) الفنية

 .هـ18/9/1436 وتاريخ( 164530) رقم الداخلية وزارة وتعميم هـ،15/4/1426 وتاريخ( 5186)
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 التعريفيةالمعارض إقامة  قواعدالفصل الثاني: 

 العامة الشروط المادة الثالثة:

 لىع الحصول دون البرنامج اختصاص ضمن تقع والتي المملكة فيالتعريفية  المعارض إقامة يُمنع .1
 . البرنامج من ترخيص

المحافظة على القيم اإلسالمية والضوابط الشرعية واألنظمة العامة في المملكة أثناء تنفيذ يجب  .2
 .التعريفية المعارض

 ةقبلي أو أمنية أو سياسية لى أيٍ من رموز الدولة أو سياساتها، أو الخوض في أي أموراإلساءة إيمنع  .3
 عرضثناء انعقاد المأ العام بالنظام اإلخالل إلى تؤدي أو المجتمع، في والفتن النعرات تثير مذهبية أو

 .التعريفي
 ،لتعريفيةا بالمعارض العالقة البرنامج ذات لخدمات المالي المقابل قيمة للبرنامج اإلشرافية اللجنة تُحدد .4

 . دورية بصفة مراجعتها وتتم
 فيالتعري أو المؤسسة المنظمة للمعرض المنتج أو الخدمةبمسمى التعريفي تسمية المعرض  يجب .5

 مع االلتزام بكافة الحقوق الفكرية حسب األنظمة المتبعة. ،مع اللغة العربية واآلداب العامةويتوافق 
 الحصول لقب أشكاله بشتى اإلعالن ذلك في بما التعريفيترويجية للمعرض  أنشطة بأي القيام يمنع .6

 البرنامج.  من ترخيص إقامة المعرض على
لتعاقد من اللمنظم ، ويمكن و بيعه للغيرأمن الباطن  المعرض التعريفي ترخيصالتنازل عن يجوز ال  .7

 .التعريفي للمعرضالباطن مع مؤسسات أخرى لتقديم خدمات التوريد أو التسويق 
ال يتحمل البرنامج أي مسؤولية سواء كانت أدبية أم مالية أو نحوها في حال أخفق المنظم في تطبيق  .8

 .التعريفيةالقواعد واإلجراءات المنظمة للمعارض 
 

 التعريفيالمعرض مكان ومدة المادة الرابعة: 

 .أيام خمسةعن  التعريفييجب أال تزيد مدة المعرض  .1
داخل  المرخصة ، والقاعاتصاالت المعارض المرخصة على التعريفيةض عارإقامة الم تقتصر .2

 .لبرنامجل المسجلة في البوابة االلكترونيةاالجتماعية  المناسبات صاالتو ،واألسواق التجارية الفنادق،
ن ممرخصة تكن  فيها مالم التعريفية عارضمالنعقاد االسماح ب والمرافق منشآتال إلدارات ال يجوز .3

تأجير ل التعريفية نص في العقود التي تبرم بين هذه األماكن ومنظمي المعارضيجب وضع البرنامج، و
 .البرنامجاشتراط الحصول على الترخيص الرسمي من المكان 

 
  المصاحبة والفعاليات والمعروضات لعارضين: االمادة الخامسة

 .ممثليها على ويقتصر و خدمات منشأة واحدةأخاص بمنتجات  تعريفييجب أن يكون المعرض ال .1
  .التعريفي البيع المباشر للمعروضات أثناء تنفيذ المعرض يُمنع .2
فات ة للمواصُمطابقغير والمنتجات ال واألجهزة واآلالت والمعّدات الُمقلَدةيُمنَع منعاً باتاً عرض السلع  .3

 .والمقاييس السعودية



 
  

 التعريفيةالمعارض  قامةإ جراءاتوإ قواعد

 50 -أ س  -ب و م م  : رقم الوثيقة

 هـ 8/3/1439اإلصدار تاريخ 

 إعداد:
إدارة البرنامج الوطني للمعارض 

 توالمؤتمرا

 مراجعة:
 .للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمراتالمجموعة االستشارية -
 .ة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيإدارة الشؤون القانوني-
 .التراث الوطنيو للسياحة العامة بالهيئةوحدة التطوير اإلداري -

 اعتماد:
شرايية للبرنامج اللجنة اال

 والمؤتمراتالوطني للمعارض 

 9 إلى 5 صفحة

 
 

 
 

مسابقات أو فعاليات يجب أخذ الموافقات الالزمة من جهات االختصاص إذا تم إضافة سحوبات أو  .4
 أو ترفيهية. ثقافية

ك على أن تكون المشاركات في تل المأكوالت والمشروبات تقديميسمح بتخصيص منطقة يتم فيها  .5
 وحسب المعايير المعتمدة في تلك الجهات. ،المنطقة من المطاعم المرخصة من قبل الجهات المختصة

قامة البرنامج قبل إ من ن ترخصأعلى  التعريفي ضقامة ورش عمل مصاحبة للمعريجوز إ .6
 األقل حسب القواعد واإلجراءات المعتمدة في البرنامج.على  أيام( 5بـ) التعريفي المعرض

ب حس، المختصة جهاتال يجب أن تكون المنتجات المعروضة مستكملة للوثائق واالشتراطات من .7
 الجدول التالي:

  نوع المعروضات اسم الجهة

 الوكاالت التجارية واالستثماروزارة التجارة 
 المعادن الثمينة واالحجار الكريمة.

 .العقارات، المنتجات والمشاريع السكنية وزارة اإلسكان

 الحقوق والملكية الفكرية  الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 ها.أنواعاألغذية، واألدوية، واألجهزة الطبية والعالجية بمختلف  دواءالهيئة العامة للغذاء وال

 الجمركيةدخول وخروج المعروضات عبر المنافذ  الجمارك السعودية
 

 
 تعريفيالمعرض ال: إدارة السادسةالمادة 

 عند تنظيم المعرض التعريفي. والتنمية االجتماعية العمل وزارة تطبيق أنظمة مراعاةيجب  .1
االسم  ح فيهاموضبتعليق بطاقات تعريفية  تعريفيعرض الفي المالعارضين العاملين و التزام كافة .2

 بها. والوظيفة والجهة التي يعمل
واألنظمة  الشرعية الضوابط وحسب الملبس ناحية من الئقا المشاركين والزوار مظهر يكون أن .3

 العامة.
 في حالالتعريفي  المعرض عمل ساعات مدار على سعافإ ومسؤول أولية سعافإ غرفة تخصيص .4

  شخص. 200المعرض عن تجاوز عدد حضور 
 ممنوع" واضحة عالمات وتوضع ،التعريفي المعرض مرافق جميع في التدخين باتا منعا يمنع .5

 .للمعرض الخارجي الفناء في للمدخنين وتخصص منطقة ،"التدخين
 .التعريفي في المعرض ورفع االذان، منطقة للرجال والنساء ألداء فريضة الصالة تخصيص .6
 عودية.الس الحرفية المنتجات من بقدر االمكان تعريفيالمعرض ال في توزع التي الهدايا تكون أن .7
 .لتعريفيا للمعرضاإلعالنية والتسويقية  المواد جميع على الترخيصرقم و شعار البرنامج يوضع أن .8
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 تعريفيالمعرض ال: إقفال وتقييم السابعةالمادة 

خالل لفعالية بعد ا ماتقديم تقرير المحدد حسب الترخيص، وفي الوقت  تعريفيالمعرض اليلتزم المنظم بإنهاء 
ويستخدم التقرير ألغراض األبحاث وال ينشر من قبل البرنامج،  إلى تعريفيالمعرض الشهر من تاريخ انتهاء 

 ، ويشمل التقرير ما يلي:البرنامج

 الفعلي. تعريفيالمعرض الونهاية  ةتاريخ بداي .1
 .تعريفيال للمعرض الفعلية االجمالية المساحة .2
 .وجنسياتهم تعريفيال المعرض تنظيم في عملوا الذين األشخاص عدد .3
 .التعريفي المعرض جناح في المشاركين العارضين عدد جماليإ .4
 من داخل المملكة وخارجها، وتقييمهم للمعرض.للمعرض  عدد الزوارإجمالي  .5
 تناولته وسائل اإلعالم. عماوملخص إعالمي  التعريفي للمعرضصور  .6
 النتائج التي حققها المعرض التعريفية. عن عامة معلومات  .7

 

  :التعريفيةالمعارض  ترخيصجراءات الفصل الثالث: إ

 التعريفيةالمعارض : شروط اصدار ترخيص الثامنةالمادة 

عبر البوابة اإللكترونية للبرنامج  التعريفيةيتم تنفيذ جميع إجراءات ترخيص المعارض  .1
(www.secb.gov.sa) لكترونية.قسم الخدمات اإل في 

تعيق مزاولة النشاط عند تقديم  الجهات المختصة البرنامج أو من مالحظات ةيكون على المنظم أي أال .2
 .التعريفي الطلب أو عند تنفيذ المعرض

 عند تقديم الطلب. اتفاقيه أو ملكية اثبات أو للمنتج وكالة وجوديشترط  .3
 .امات مالية بموجب أنظمة البرنامجالتز ةأي المنظميكون على  أال .4
للبرنامج  قر من اللجنة اإلشرافيةالم تعريفيللمعرض الاستيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص يجب  .5

 للمعرض. الترخيصعند اصدار 
 ي هذه الحالةف الترخيص، ويتطلبعلى حصول البعد  هامحتوأو  التعريفي المعرضال يجوز تغيير اسم  .6

 .طلب جديدلتقديم ال
 علقةمت قضائية أو قانونية مالحقة أو مسئولية أي من المنظم المعرض التعريفي ال يعفي ترخيص .7

إقامة  أو اثناء أو بعد قبل المملكة خارج أو داخل أخرى أطراف أو طرف بها تقدم إذا األخرين بحقوق
 .المعرض

 

 

 

http://www.secb.gov.sa/
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 تعريفيلمعرض الا الحصول على ترخيص: إجراءات التاسعةالمادة 

( يوم 15ج قبل )املكترونية للبرنمن خالل البوابة اإل تعريفيلمعرض اللالترخيص يجب التقديم بطلب  -1

 قامته.على األقل من إ

البوابة اإللكترونية للبرنامج يجب التسجيل وفتح حساب للمنظم وتحديث البيانات في  -2

(www.secb.gov.sa)،  ترخيص معرض وبعد ذلك يتم االختيار من قائمة الخدمات اإللكترونية "

موذج بالقواعد واالجراءات )ن بااللتزام التعهد وتوقيع نموذجااللكتروني،  نموذجال، وتعبئة "تعريفي

 (.1رقم 

 :يلي ما طلبالمع يرفق  -3

 تعريفيالمعرض ال إقامة لمكان مبدئي حجز تأكيد خطاب من صورة. 

 ومطابقته لألنظمة التجارية والصناعية والجمركية المعمول  مستند يثبت نظامية المنتج أو الخدمة

  بها في المملكة.

 .الطلب استالم تأكيد رسالة البرنامج يرسل ،الترخيصمتطلبات  اكتمال حال في -4

القبول  أو الرفض أو بالقبول أيام عمل خمس خالل المنظم على الطلب، ويرد البرنامج يدرس  -5

 ال تدخل أيام العطل الرسمية واألعياد ضمن هذه المدة.و، المشروط

  .فيتعريمعرض الترخيص المقابل مالي لخدمة  يدفع المنظم الطلب، على البرنامج ةوافقم حال في -6

عبر  الترخيص من األصلية النسخة المنظم ويسلم ،تعريفيللمعرض الالترخيص  البرنامج يصدر  -7

 .و من خالل الحساب الخاص به في البوابة االلكترونية للبرنامجأ لكترونيالبريد اإل

 يأ ورصد واإلشراف والمراقبة، للترتيب الترخيص من بصورة المختصة البرنامج الجهات يزود  -8

 .حسب اختصاصهكٌل المعرض  تنظيم أثناء تقع مخالفات
 

 تعريفيأو مكان المعرض ال مدةتعديل إجراءات : العاشرة المادة

بر ع تقديم الطلبيتم  إلغاءه أو تعريفيالمعرض ال مكان أو لموعد المنظم تغيير أو تعديل حال في -1

 مبررات توضيح ويتم ،التعريفي المعرض إقامة موعد من األقل على أيام( 5) قبل البوابة االلكترونية

 بذلك. البرنامج من موافقة على ويحصل التغيير،

  مالي لهذا التعديل أو التغيير. خدمات يقوم المنظم بتسديد مقابل -2
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 إعداد:
إدارة البرنامج الوطني للمعارض 

 توالمؤتمرا

 مراجعة:
 .للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمراتالمجموعة االستشارية -
 .ة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنيإدارة الشؤون القانوني-
 .التراث الوطنيو للسياحة العامة بالهيئةوحدة التطوير اإلداري -

 اعتماد:
شرايية للبرنامج اللجنة اال

 والمؤتمراتالوطني للمعارض 

 9 إلى 8 صفحة

 
 

 
 

 الفصل الرابع: العقوبات

 العقوباتأنواع عشر:  المادة الحادية

 نم الثاني الفصل أحكام يخالف من كل ، يعاقبمع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تنص عليها األنظمة األخرى
 :يلي بما والشروط، بالضوابط بااللتزام التعهد بنموذج الواردة األحكام من أي أو/و القواعد هذه

 المرة في ارتكبت إذا التعريفي المعرض إقامة أثناء المخالفة أو المخالفات تعديل وطلب كتابي انذار .1
 األولى، وتوقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة مستقبال.

 لثانيةا المرة في المخالفة ارتكاب حال في أشهر ثالثة لمدة معارض تعريفية إقامة المنظم على يحظر .2
مرخصة وتقع في فترة الحظر، فإنها  للمنظم تعريفية الكتابي، وفي حال وجود معارض اإلنذار بعد

 تلغى أو تؤجل لما بعد فترة الحظر.
ثالثة، ال المرة في المخالفة ارتكاب حال في أشهر لمدة ستة معارض تعريفية إقامة المنظم على يحظر .3

 . قع في فترة الحظر، فإنها تلغىمرخصة وت للمنظم تعريفية وفي حال وجود معارض
أشهر في  ةثالثلمدة  المنظمفي حال عدم تقديم تقرير ما بعد الفعالية الى البرنامج سيتم ايقاف حساب  .4

 .ةفي حال تكرارها المرة الثاني أشهرالى ستة  العقوبة حال ارتكاب المخالفة للمرة األولى، وتتضاعف

 

 : قرار العقوبة والتظلمالمادة الثانية عشر

 .قرار من رئيس اللجنة اإلشرافية للبرنامجاليصدر البرنامج توصية بالعقوبة ويعتمد  .1
ً عشر خمسة يجوز التظلم من قرار العقوبة أمام رئيس اللجنة اإلشرافية للبرنامج خالل  .2 تاريخ  من يوما

ً  زمدة ال تتجاوخالل  المتظلمتبليغه بالقرار، وتتم دراسة التظلم وافادة   .ثالثين يوما
 في حال رفض التظلم أو عدم الرد، يجوز التظلم أمام المحاكم المختصة، وفقاً لألنظمة. .3
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 المملكةبقواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية يي  بااللتزامالتعهد  (:1رقم ) نموذج

 ..............................................................................................................................أنا:

 ........................................................................................................................الوظيفة:

 ..........................................................................................................................الجهة:

 ...........:.......................................................................................رقم بطاقة األحوال / اإلقامة

: المعرض التعريفيالمسؤول عن تنظيم 

................................................................................................... 

 ...............................................................................................:/ محافظة التي ستقام في مدينة

 ...................................................................................................................خالل الفترة: 

بتطبيق كافة قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية  ان ألتزمالمعرض التعريفي  ترخيصأتعهد في حالة صدور 

 بمايلي: المعتمدة، وكذلك ألتزم

  المحافظة على القيم اإلسالمية والضوابط الشرعية والتعليمات واألنظمة العامة في المملكة أثناء تنظيم
 .المعرض التعريفي

 األوضاع االجتماعية في المملكة من حيث المظهر  يهضإشعار المشاركين في المعرض التعريفي بما تقت
 .وااللتزام باالحتشام في الملبس

  في نموذج الطلب او ما يتم من تعديالت من الجهات ذات العالقة. ما وردتنفيذ المعرض التعريفي حسب 

 لبرنامجا بها يقوم التي الميدانية الجوالت أثناء الالزمة المعلومات وتقديم البرنامج ممثلي مع التعاون 

 المعرض التعريفي. على أو جهات االختصاص

 .تقديم أية معلومات إضافية يتم طلبها من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بعد صدور الموافقة 

 بشروط وضوابط التأشير للمشاركين في المعرض التعريفي. االلتزام 

 ناعة صما يعود بالفائدة على المملكة والعمل باحترافية ومهنية عالية عند تنظيم المعرض التعريفي ب
 .االجتماعات

 .العمل باحترافية ومهنية مع جميع الشركاء وباألخص العمالء والموردين والمتحدثين والزوار والعارضين 

 .الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعمالء والمشاركين، وعدم تداول بياناتهم من دون موافقتهم 

  وبراءات االختراع واألفكار التي يتم تداولها في المعرض التعريفي.الحفاظ على حقوق الطبع 

  صناعة االجتماعاتالسعي باستمرار إلى تحسين المعايير المهنية في. 

 .المصداقية وتقديم المعلومات الصحيحة لآلخرين 
ن عرضة د فإنني سأكوواقر بأنه في حالة مخالفتي أو أي من فريق العمل في المعرض التعريفي ألي من بنود هذا التعه

 للمسائلة القانونية والجزاء بما يتناسب مع المخالفة.


