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 تمهيد:

 

( وتاريخ 246مجلس الوزراء رقم )بموجب قرار  البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تأسس
، وأنيط به مسؤولية تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة بشكل كامل، وتشكلت هـ17/7/1434

 ن منلسياحة واآلثار، وعضوية ممثليللبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة ل يهإشرافأيضا لجنة 
صناعة، وعضوين من القطاع زارة التجارة والوزارة البلدية والشؤون القروية، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، وو

 اعتماد آليات الترخيص لجميع المعارض والمؤتمراتللبرنامج  يةفاإلشراوشمل القرار الموقر أن تتولى اللجنة الخاص. 
  التي تقام في المملكة، والرقابة عليها، وتأهيل الشركات والمؤسسات المنظمة لها.

 المعارض التي يعمل البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات على أنواعأحد االستهالكية  السلع معارضتعد 
 يف االستهالكية السلع معارض إلقامة وثابتة عامة وقواعد أسس توفر إلى الحاجة من وانطالقا   .تطويرهاو تنظيمها
 الفاعلة ائلالوس إحدى باعتبارها ،االستهالكيةالسلع  معارض تنظيم في الحديثة واألساليب التطورات لمواكبة المملكة
 تم فقد ،الوطني االقتصادو السياحة نمو روافد من ورافدا ،التجارة وتنمية وخصائصها الوطنية بالمنتجات للتعريف
على  وتحتوي الوثيقة .في المملكةاالستهالكية السلع معارض اقامة تنظيم عملية  تهدف إلىهذه الوثيقة التي  وضع

ط شرووستحل محل  ماذج ذات العالقة بتقديم الطلبات،النو االستهالكية، السلع معارضواجراءات اقامة  سياسات
 هـ.9/6/1433( وتاريخ 620وزير التجارة والصناعة رقم ) معالي اقامة مهرجانات التسوق الصادرة بقرار وضوابط

 

 عريفاتتالفصل االول: ال

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

 المملكة العربية السعوديةلمملكةا : 

 رنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.: البالبرنامج 

 ص لها بتنظيم المعارض في المملكة العربية السعودية.المرخ أو الشركات المؤسسات: إحدى المنظم 

 إلقامةمرخصة  شركة أو مؤسسة تنظمها أعمال، فعاليةوهي  معرض السلع االستهالكية، :المعرض 
 فيها سمحوي ،العامة من زواره ويكون ،فعالة بطريقة البائعين مع المشترين التقاء تسهيل بهدف المعارض

 المباشر. بالبيع

  في داخله. ةستهالكياال سلعال معرض إلقامةمكان يتم بناءه بشكل مؤقت : المؤقتةالمنشأة 

 وزارة الداخلية، وأمارات و للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، اإلشراقية: اللجنة الجهات المختصة
، والهيئة العامة للسياحة واألمانات، والبلديات، ووزارة التجارة والصناعة والدفاع المدني، المناطق،
 .واآلثار

 العربي. الخليج لدول التعاون مجلس دول: دول الخليج 
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 :االستهالكية السلع معارضاقامة سياسات الفصل الثاني: 

 العامة الشروطالمادة االولى: 

 إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض. المعرضتنفيذ ل أن يكون المتقدم .1
 أن ال يتجاوز عدد المعارض التي ترخص ويقيمها المنظم عن سته معارض في السنة كحد أعلى. .2
 .اقامتهمن موعد  على األقل تسعين يوما قبل معرضالعلى إقامة  الترخيصأن يتم تقديم طلب  .3
 أن يتم استيفاء المقابل المالي الخاص بالترخيص للمعرض. .4
 الغابويجب في حال تعديل أو تغيير المنظم لموعد أو مكان المعرض أو الغاءه يتم تحصيل مقابل خدمات مالي،  .5

ل يتم توضيح مبررات التغيير، ويحصالبرنامج كتابيا قبل شهر على االقل من الموعد االساسي المرخص له، وأن 
 .على موافقه من البرنامج بذلك

وال  ،البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أمام عن المعرض بشكل كامل مسؤول المعرض ظممنيكون أن  .6
 يجوز إحالة الرخصة من الباطن أو بيعها للغير.

 .( يوما30عن ) المعرض أن ال تزيد مدة .7
 اللغة الرسمية في المعرض. أن تكون اللغة العربية هي .8
ب الفصحى، مع االلتزام بكافة الحقوق الفكرية حس يتوافق مع اللغة العربيةو الئقأن يتم تسمية المعرض بمسمى  .9

 االنظمة المتبعة.
المعرض  قبل اقامة ، بعد التنسيق مع البرنامجمعرضالاغبين في حضور الزوار الر يسمح بفرض رسوم دخول على .10

 كتابيا. البرنامج موافقهوأخذ  بشهر على االقل،
 يمنع االعالن أو القيام بأي أنشطة ترويجية للمعرض قبل الحصول على الترخيص من البرنامج.  .11
 معرض.فيذ النالمحافظة على القيم اإلسالمية والضوابط الشرعية والتعليمات واألنظمة العامة في المملكة أثناء ت .12
بناء على معطيات تتعلق بجدولة المعارض أو تعارضها مع معارض يجوز للبرنامج رفض طلب تنظيم المعرض  .13

 أو مناسبات أخرى، أو تعليمات تصدر من الجهات المختصة.
في حال أخفق المنظم في تطبيق السياسات  أو نحوها ال يتحمل البرنامج اي مسؤوليه سواء اكانت أدبية ام مالية .14

 واالجراءات المنظمة لمعارض السلع االستهالكية.

 المعرض مكانلمادة ثانية: ا

 4أو  5)فئة  التجارية، والقاعات داخل الفنادق المراكز ، وداخلالمعارض صاالتفي  المعرضة إقام اقتصار .1
 .المعارض إلقامةالمرخصة  ، وصاالت المناسبات االجتماعيةنجوم(

مع  ،مؤقتة في المدن والمحافظات التي ال تتوفر فيها صاالت معارض مرخصة ح بإقامة المعرض في منشأةيسم .2
وكذلك اشتراطات الدفاع المدني المحددة في  ،(1الضوابط المحددة في ملحق رقم )و السياسات االلتزام التام بكافة

  (.2ملحق )
 التي قةالمنط في المدني الدفاع إدارة مع بالتنسيق المنظم يلتزم مؤقته، منشأة في سيقام المعرض كان حال في .3

 المدني الدفاع الشتراطات المنشأة مطابقة يثبت الذي( 4) رقم نموذج وتوقيع المنشأة لفحص المعرض عليها سيقام

 .يةالغ تعتبر للمنظم الممنوحة الرخصة فإن بذلك يلتزم لم وان أدنى، كحد المعرض اقامة من أيام( 7) قبل وذلك
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 والمعروضات والفعاليات المصاحبة العارضينالمادة الثالثة: 

  التالي: علىالمعرض المشاركة في  اقتصار .1
 .األسر المنتجة في المملكة ودول الخليج 
 .الحرفيين والحرفيات في المملكة ودول الخليج 
  الوطنية في المملكة ودول الخليج والمصرح لها بذلك.الجهات المصنعة والموزعة للمنتجات 
  .المحالت التجارية في المملكة والتي لها سجالت تجارية سارية المفعول 

 يُمنَع منعا  باتا  ما يلي:  .2

  .عرض أي مواد توشك صالحيتها على االنتهاء 

 .عرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات األلبان ومشتقاتها 

  البيع.عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها عن طريق 

  الُمعّدات واألجهزة واآلالت غير الُمطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية. ، الُمقَلدةعرض السلع 
 لها يجب تعليق لوحات على جميع االجنحة المشاركة موضح فيها أسماء الجهات، واذا كانت تلك الجهات .3

 التجاري. محالت تجارية في المملكة فيجب اظهار رقم السجل التجاري وعنوان المحل
على أن تكون المشاركات في تلك المنطقة من قبل  االكل والشربيسمح بتخصيص منطقة يتم فيها بيع  .4

 المطاعم المرخصة من قبل الجهات المختصة وحسب المعايير المعتمدة في تلك الجهات.
 االسر تمنح بشكل مجاني لمشاركةلمساحة االجمالية لصالة المعرض بحيث ( من ا%5نسبة )يجب تخصيص  .5

 المنتجة والحرفيين والحرفيات السعوديين.  
، بعد التنسيق مع البرنامج معرضلل مصاحبة اقامة مؤتمرات أو ندوات أو محاضرات أو ورش عمليجوز  .6

 قبل اقامة المعرض بشهرين على االقل، وأخذ موافقه البرنامج كتابيا.

 إدارة المعرضالرابعة: المادة 

سعوديين، ويمنع منعا باتا عمل االجانب في إدارة  المعرضالعاملين في إدارة و االداريين أن يكون جميع .1
 المعرض.

 كفالة الجهاتويجب أن يكونوا تحت  في االجنحة المشاركة في المعرض، يسمح بعمل االجانب كعارضين .2
 المعرض.التي يمثلونها في 

والوظيفة  تعريفية موضح فيها االسم بتعليق بطاقات يلتزم جميع العاملين والعارضين المشاركين في المعرض .3
 والجهة التي يعمل فيها.

 الشرعية. وحسب الضوابط أن يكون مظهر العارضين الئقا من ناحية الملبس .4
منظم توفير وعلى ال ،واالنترنت التنفيذية للمعرض تتوفر فيها خدمات الهاتف والفاكس لإلدارةر مكتب توفي .5

 مسئول متواجد في هذا المكتب خالل ساعات عمل المعرض خالل فترة إقامته.
 ي ومسؤول اسعاف على مدار ساعات العمل في المعرض.توفير غرفة اسعاف أول .6
المحددة في  الدفاع المدني شتراطاتمنطقة معزولة لتخزين البضائع تتوفر فيها معايير السالمة وفقا  التوفير  .7

 (.2حق رقم )مل
 لزوار.على استفسارات ا إلجابةوا تخصيص مكان للمعلومات .8
 توفير صندوق الستقبال شكاوى ومقترحات الزوار. .9
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"ممنوع التدخين"، وتخصص  واضحة ، وتوضع عالماتالمعرضيمنع منعا باتا التدخين في جميع مرافق  .10
 اء الخارجي للمعرض.منطقة للمدخنين في الفن

 .فترات الصالةأثناء  البيع لرجال والنساء، وايقافتخصيص منطقة للصالة ل .11
 توفير موقع الكتروني خاص بالمعرض. .12
 أن يوضع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد االعالنية للمعرض. .13

 المعرضاقفال وتقييم المادة الخامسة: 

 حسب الترخيص. في الوقت المحدد بإقفال المعرض منظمالزم تيل .1
 ويشمل التقرير ما يلي: ،بعد انتهاء المعرض خالل شهربتقديم تقرير يلتزم المنظم  .2

 الفعلي. تاريخ بدء ونهاية المعرض 
 للمعرض الفعلية المساحة االجمالية. 
 التي تم تأجيرها في المعرض. الفعلية المساحة االجمالية 
 الجهات العارضة في المعرض. قائمة بأسماء وأرقام تواصل 
  التي تم عرضها وبيعها في المعرض. المعروضاتقائمة بأنواع 
 عدد العارضين المشاركين في أجنحة المعرض. ياجمال 
  معرضالالزائر الواحد اثناء حضوره  إنفاقإجمالي عدد الزوار، ومتوسط. 
  للمعرضصور. 
 .ملخص اعالمي عن المعرض وما تناولته الصحف من أخبار عن المعرض 

 المخالفات والعقوباتالمادة السادسة: 

، يةللمسائلة القانون ارض السلع االستهالكية، سيتعرض المنظمحال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمع في

 (.3في ملحق رقم ) وعقوبات على ضوء ما ورد

 

  السلع االستهالكية: عارضمإقامة  رخصةحصول على الجراءات االفصل الثالث: 

المحددة في البوابة االلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات  النماذج( الترخيص طالب) المنظم يعبئ: أوال

 وتشمل:

 "االستهالكية السلع لمعرض المنظمة الجهة معلومات " 

 "االستهالكية السلع معرض عن معلومات " 

 االستهالكية السلع معارض اقامة واجراءات بسياسات بااللتزام تعهد" توقيع " 

 :يلي ما بها مرفقا   األقل، على يوما   بتسعين المعرض إقامة موعد قبل ويجب تسليم الطلب كامال

 المفعول ساري المعارض تنظيم نشاط لممارسة تجاري سجل. 

 االجتماعية التأمينات وشهادة الزكاة، وشهادة الصناعية، التجارية الغرفة في اشتراك شهادة. 
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 للمعرض المنظمة المؤسسة أو للشركة الملكية إثبات أو المكتب استئجار عقد. 

 المعرض إقامة لمكان مبدئي حجز تأكيد خطاب من صورة. 

 المعرض عليها سيقام التي للمنشأة المفعول ساري المدني الدفاع ترخيص من صورة. 

 العارضين توزيع فيه موضح المعرض لموقع ومخطط للمعرض، تفصيلي وتصور عمل خطة. 

 فيه موضح المعرض لموقع متكامل مخطط تقديم فيجب مؤقتة، منشأة في المعرض كان حال في 

 مع( بالمنطقة المدني الدفاع ادارة) و( المنطقة بلدية/  امانة) من معتمد والمواقف والمخارج المداخل

 وملحق( 1) رقم ملحق في المحددة المؤقتة المنشاة يخص فيما البرنامج من المحددة السياسات مراعاة

 .المعرض عليها المقام األرض صاحب موافقه يثبت ما وتقديم ،(2) رقم

 اكتمال بعد المدني الدفاع خالل من المنشأة فحص فيجب مؤقته، منشأة في المعرض كان حال في 

  .المدني الدفاع الشتراطات المؤقتة المنشأة مطابقة يثبت الذي( 1) رقم نموذج وتوقيع فورا، انشاءها

 .لطلبا استالم تأكيد رسالة ذلك بعد البرنامج يرسل للبرنامج إلكترونيا وتسليمه الطلب اكتمال حال في: ثانيا

 .شروطب القبول أو الرفض أو بالقبول اسبوعين خالل المنظم على ويرد، والوثائق الطلب البرنامج يدرس: ثالثا

 .ذلك بتيث ما ويقدم للمعرض، الترخيصمقابل مالي لخدمة  يدفع المنظم الطلب، على البرنامج وافق حال في: رابعا

 .الترخيص من األصلية النسخة المنظم ويسلم المعرض، ترخيص شهادة البرنامج يصدر: خامسا

 فاتمخال أي ورصد واإلشراف والمراقبة، للترتيب الترخيص من بصورة المختصة البرنامج الجهات يزود: سادسا

 .المعرض كل حسب اختصاصه تنظيم أثناء تقع
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 المالحق

  السياسات العامة إلقامة معارض السلع االستهالكية في المنشآت المؤقتة. 1ملحق : 

  اشتراطات الدفاع المدني لمعارض السلع االستهالكية في المنشآت المؤقتة. :2ملحق 

  المخالفات والعقوبات في معارض السلع االستهالكية3ملحق :. 

 المعرض عليها سيقام التي المؤقتة للمنشأة المدني الدفاع ترخيص(: 1) نموذج. 
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 (1رقم ) ملحق

 العامة إلقامة معارض السلع االستهالكية في المنشآت المؤقتة السياسات

ات في المدن والمحافظفي منشأة مؤقتة  المعرضفإنه يسمح بإقامة  ما ورد في الفصل الثاني من هذه الوثيقة،حسب 
 التالية: التي ليس لديها صاالت معارض مرخصة وذلك حسب الشروط

ارض  تتوفر فيها صاالت معفقط في السنة في منشأة مؤقتة في المدن والمحافظات التي ال معرضينيسمح بإقامة  .1
 مرخصة.

 .المعرض موقع على البلدية أو االمانة اختيار ارض مناسبة إلقامة المنشأة المؤقتة، والحصول على موافقة .2
 مربع.( متر 1000أال تقل مساحة المنشاة المؤقتة عن ) .3
 أن تعادل مساحة االرض التي سينشأ عليها المنشاة المؤقتة عشرة أضعاف مساحة المنشاة المؤقتة على األقل. .4
أن يتم تسوير المنطقة التي تنشأ فيها المنشاة بشبك شائك ليصبح اجمالي المساحة المسورة أربعه أضعاف مساحة  .5

 المنشاة المؤقته على األقل.
 رة، وفرشها بسجاد أو بحص، ووضع ممرات للمشاة وذوي االحتياجات الخاصة.أن يتم تسوية االرض المسو .6
أن يكون هناك أربعة بوابات بعرض كافي على االقل في المنطقة المسورة، اثنان للزوار، وواحدة للمنظمين  .7

 والمشاركين، وواحدة لخدمات الطوارئ.
م توضيح اسم المعرض، وتاريخ اقامته، على كل بوابة على السور، ويت المعرضيوضع لوحات تعريفية باسم  .8

 ورقم الترخيص.
 توفير أجهزة نداء داخل المنشاة المؤقتة. .9

أن تكون المنشاة المؤقتة مضادة للحريق، ويتوفر فيها وسائل االمن والسالمة، وأن يتم الكشف على المنشاة المؤقتة  .10
توقيع ادارة الدفاع المدني في المنطقة (، و2من خالل الدفاع المدني حسب التعليمات الموضحة في ملحق رقم )

 سالمة المنشاة المؤقتة من النواحي التالية: ( الذي يؤكد4التي سيقام عليها المعرض على نموذج رقم )
 فر طفايات حريق بعدد مناسب وصالحة لالستخدام.مقاومة الحريق، وتو .أ
 توفير أنوار اضاءه احتياطية للطوارئ. .ب
 اإلخالء ونقاط التجمع.توفير مخارج طوارئ ومسارات  .ت
 توفير اجهزة انذار والكشف عن الحريق. .ث
 التأكد من تمديدات وأحمال الكهرباء والتكييف. .ج
 أعمدتها ومقاومتها للرياح.ثبات المنشاة المؤقتة و .ح
 مقاومة المنشاة المؤقتة لألمطار ووجود مسارات لتصريف السيول. .خ

شاة المؤقتة وطريق ممهد للوصول الى المنشاة المؤقتة، تجهيز مواقف سيارات كافية بما يتناسب مع حجم المن .11
 وأيضا توفير مواقف مخصصة لذوي االحتياجات الخاصة.

تجهيز دورات مياه كافية منفصلة للرجال والنساء ولذوي االحتياجات الخاصة بما يتناسب مع حجم المنشاة المؤقتة  .12
متر مربع ويزيد عدد الوحدات بالنسبة  1000وحدات كحد أدنى في حال كانت مساحة المنشاة المؤقتة  10)

 والتناسب مع مساحة المنشأة المؤقتة(.
 تجهيز مصلى للرجال والنساء ومغاسل للوضوء. .13
 توفير منطقة تجمع لألطفال التائهين. .14
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 توفير لوحات ارشادية داخل المنشأة المؤقتة وخارجها، يوضح فيها باللغة العربية واالنجليزية. .15
حراس أمن كحد أدنى في حال كانت مساحة  10مدني سعوديين على مدار الساعة بمعدل )توفير حراس أمن  .16

 متر مربع ويزيد عدد الحراس بالنسبة والتناسب مع مساحة المنشأة المؤقتة(. 1000المبنى المؤقت 
 قل.أيام على األ (10لها القدرة على التسجيل لمدة )توفير كاميرات مراقبة داخل وخارج المنشأة المؤقتة  .17
توفير حاويات نفايات داخل وخارج المنشأة المؤقتة، وإدارة المخلفات بشكل كامل والتخلص منها وفق سياسات  .18

 األمانة / البلدية، والمحافظة على النظافة العامة.
توفير مصدر كهرباء عمومي أو مولد كهرباء يتناسب مع حجم أحمال الكهرباء ويتم تركيب شبكة وقواطع تتوفر  .19

 الدفاع المدني. اشتراطاتئل السالمة وفق بها وسا
توفير مولد كهرباء احتياطي موصل بقاطع تحويل اوتوماتيكي على المفتاح الرئيسي بحيث يعمل تلقائيا  عند  .20

 التيار المغذي للمنشأة المؤقتة. انقطاع
 .طعام أو المشروبات أو غيرهال ألعدادسواء  المؤقتةيمنع استخدام المواقد الكهربائية أو اشعال النار داخل المنشأة  .21
تقديم خطة إلدارة المخاطر في المنشأة المؤقتة تشمل خطة تنظيم حركة دخول وخروج الزوار، وأيضا خطة  .22

 اخالء الموقع في حاالت الطوارئ.
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 ( 2رقم ) ملحق

 المؤقتة المنشآت في االستهالكية السلع بما يخص معارض المدني الدفاع اشتراطات

 اشتراطات عامة:

تقديم ما يثبت أن المواد المصنعة منها المنشآت المؤقتة مقاومة للهب وفقا للمواصفات السعودية أو العالمية  .1
 بهذا الخصوص.

وكذلك سعة  2( م19تطبيق هذه التعليمات على المنشآت المؤقتة المقاومة للهب والتي تزيد مساحتها عن ) .2

 ( يوم خالل السنة الواحدة في الموقع الواحد.180 تزيد عن )( شخص أو أكثر ولفترة استخدام ال50)
يتضمن تجهيزات المخارج واألجهزة والتمديدات الكهربائية  والمنشآت المؤقتةتقديم مخطط تفصيلي للموقع  .3

 ومعدات الوقاية من الحريق المطلوبة وكذلك طرق وصول سيارات اإلطفاء.
منشآت المؤقتة من الناحية اإلنشائية حتى ال تكون عرضه إحضار شهادة من مكتب هندسي تثبت سالمة ال .4

 للسقوط واالنهيار ومقاومتها للعوامل الجوية. 
 ان يتم التفتيش على الموقع بشكل دوري بما ال يقل عن مرتين خالل فترة التصريح الواحد. .5

 اشتراطات الموقع: 

أو المنشآت المؤقتة أو مواقف السيارات،  ( متر من حدود المباني6,1يجب ان تقع المنشآت المؤقتة على بعد ) .1

احة طبخ إذا لم تتعدى المسويستثنى من ذلك المسافات الفاصلة بين المنشآت المؤقتة التي ال تستخدم لل
 .2م(1394)

فان المسافة بينها وبين المنشأة المؤقتة المجاورة ال تقل  2( م1394إذا زادت مساحة المنشأة المؤقتة عن ) .2

 بحيث يتم قياس المسافة من الجدار الخارجي للمنشأة المؤقتة.( متر 15,2عن )

 )استثناءات(:

المسافات الفاصلة بين المنشآت المؤقتة غير المستخدمة في الطبخ غير مطلوبة إذا لم تتعدى مساحة األرضية  .1
 .2( م1394الكلية )

 التالية: سياساتالمنشآت المؤقتة ال داعي لفصلها عن المباني في حال تحقيق جميع ال .2
 ( م929عدم تجاوز المساحة الكلية لهذه المنشآت المؤقتة )2. 

 .عدم تجاوز المساحة الكلية لهذه المنشآت المؤقتة لحدود المساحة األرضية المسموح بها 
  بما في ذلك مسافات االنتقال. والمنشآت المؤقتةتأمين وسائط الدخول لكل من المباني 
 اء.توفير طرق الوصول لسيارات اإلطف 

يسمح بربط المنشآت المؤقتة مع بعضها البعض بواسطة ممرات على ان يتم تركيب أبواب مخارج للطوارئ  .3
( متر على كل جانب من الممر ومقابل 3,7في بداية ونهاية الممر كما يتم عم لفتحات ال تقل عن عرض )

 بعضها البعض تقريبا )كما في الشكل التالي(.
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( متر عرضا خالي من العوائق على جميع 3,7ق اإلطفاء ال يقل عن )يجب عمل فواصل حريق أو طري .4

 جوانب المنشآت المؤقتة.
( سم كحد أدنى وأن ال يقل عن االتساع 60في أماكن خدمة العاملين فقط يجب ان يكون اتساع الممر ) .5

 المطلوب لعدد العاملين الذين يخدمهم الممر.
( متر خالية من العوائق ومنبسطة في األماكن 1,1يقل عن ) في األماكن العامة يجب توفير ممرات بعرض ال .6

التي قد يوجد بها مقاعد، كما يجب أن يزيد عرض الممر في جميع النقاط كلما اتجهنا لألمام بحيث يتم توفير 
 ( شخص يتم خدمتهم بذلك الممر في تلك النقطة.50( سم لعرض الممر لكل )30ماال يقل عن )

 مخارج الطوارئ:

كما يجب أن يكون موقع جميع النقاط على  المؤقتة،توضع المخارج بأماكن متساوية حول محيط المنشآت  .1
 ( متر أو أقل عن أي مخرج.30,5بعد )

ينبغي أن تحتوي المنشآت المؤقتة على األقل على مخرج طوارئ واحد وأن يكون اتساع ممرات المخارج  .2
 المطلوبة كما هو مبين بالجدول.

فتحات المخارج في المنشآت المؤقتة مفتوحة مالم تغطى بستائر مقاومة لالشتعال وينبغي أن  يجب ان تبقى .3
 تتوافق الستائر مع المتطلبات التالية:

يجب ان تكون عملية فتح الستائر عن طريق االنزالق المثبت على داعم معدني. كما يجب ان يكون الداعم  -

المخرج كما يجب أن تكون الستائر مرتبة بحيث ال يعيق أي ( متر كحد أدنى فوق مستوى األرضية عند 2)

 جزء من الستارة المخرج حال فتحها.
 يجب أن تكون الستائر مميزة بلون معين أو ألوانها تخالف لون المنشآت المؤقتة. -
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 جدول يوضح الحد األدنى لعرض مخارج الطوارئ

الحد األدنى لسبل  الطاقة االستيعابية
 الهروب

دنى من اتساع الحد األ
 سبل الهروب )ملم(

الحد األدنى من اتساع 
 سبل الهروب )ملم(

المنشآت المؤقتة أو 
 المظالت

 الهياكل المؤقتة

10-199 2 1829 914 

200-499 3 1829 1829 

500-999 4 2438 1829 

1000-1999 5 3084 2438 

2000-2999 6 3084 2438 

 2438 3084 7 3000أكثر من 
 

 ( شخص فيجب أال يقل المجموع الكلي التساع سبل الهروب عن )مجموع األشخاص 3000العدد عن ) إذا زاد
 ملم(. 5,1مضروب في )

 ( لو كانت الطاقة االستيعابية تقدر بـ )( شخص فان المجموع الكلي التساع سبل الهروب يجب 3100)مثال
 ملم(. 15810ملم =  x 5.1 3100ان ال يقل عن )

 يجب أن تفتح باتجاه المخرج.أبواب المخارج  -
يجب أن تكون عالمات المخارج واضحة وتركب في مداخل المخارج المطلوبة كما يجب أن تركب عالمات  -

الخروج في أي مكان تستدعيه الحاجة لإلشارة إلى أماكن الخروج عندما يكون عدد األشخاص الذين يخدمهم 
 ( شخص.50المخرج أكثر من )

 ( شخص فأكثر.300بطاريات أو من مولد عندما تكون الطاقة االستيعابية ) يجب توفير مصدر طاقة من -
يجب أن يتم المحافظة على المخارج والممرات التي يسلكها شاغلي الموقع في جميع األوقات وعندما تكون  -

 ( متر يجب أن تتم المحافظة على سطح الممر بطريقة جيدة.2,4الممرات مغطاة بارتفاع ال يقل عن )

 

 ات الحماية من الحريق:متطلب

 توفير صناديق للحريق يتم تغذيتها من خزان مياه خاص بالحريق تغطي جميع النقاط داخل الموقع. .1
توفير طفايات حريق تغطي جميع أنحاء المنشآت المؤقتة بحيث يتم توزيعها في أماكن مناسبة ال تبعد  .2

 .2( م200)( متر ويحدد العدد بطفاية واحدة لكل 20عن بعضها أكثر من )
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 اشتراطات السالمة الكهربائية: 

أن تكون كافة التمديدات الكهربائية معزولة ومطابقة لالئحة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات  .1
 والمقاييس والجودة وعلى صاحب الطلب تقديم شهادة من مؤسسة متخصصة.

 ار المعطى من قبل شركة الكهرباء(.عدم زيادة األحمال الكهربائية عن الحد المسموح به )كمية التي .2
 (.E.L.C.Bتوفير قاطع كهربائي أوتوماتيكي ) .3
سم على ان يكون مسار الكيبل من طرف األرض وليس من  25دفن الكيابل تحت األرض بعمق ال يقل عن  .4

 وسطها.
 ائي.الكهربتأريض جميع األجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك المعرض حال كونه من األنواع الموصلة للتيار  .5
 توفير مصدر إنارة احتياطي. .6

 

 متطلبات السالمة العامة:

 توفير تهوية طبيعية وميكانيكية للموقع. .1
 عدم السماح بتخزين كميات كبيرة في الموقع خصوصا إذا كانت تلك المواد قابلة لالشتعال. .2
 منع تكديس الكراتين والنفايات وإخراجها بشكل يومي. .3
ما ورد أعاله وتحمله مسؤولية ما قد يحدث ال قدر هللا عند مخالفته  المعرض بتنفيذأخذ التعهد على صاحب  .4

للتعليمات مع تطبيق العقوبات بحدها األقصى على كل مخالف )كون أن مثل هذه المخالفات تعتبر من 
 ى(.ألعلالمخالفات الحالة التي نص عليها نظام الئحة العقوبات بإزالتها الفورية وإيقاع العقوبة بحدها ا

 يجب إزالة الحشائش والقش أو أي مواد مشابهة وقابلة لالشتعال من داخل محيط المعرض. .5
 ( متر من حدود المعرض.30,5يمنع استخدام األلعاب النارية على بعد اقل من ) .6
( سم بين الجدار الخارجي للمنشأة المؤقتة وجميع المحتويات 90يجب ان توجد مسافة امان ال تقل عن ) .7

 ية.الداخل
 ( متر خالية من أي مادة قابلة لالشتعال.9,1يجب ان تكون االرضيات داخل المعرض ومحيطه على بعد ) .8
ال يسمح بوجود المعدات التي ينبعث منها لهب حريق او حرارة او مادة قابلة لالشتعال من سائل أو غاز أو  .9

 تة.أجهزة الطبخ وغيرها أو أي معدة أخرى من داخل أو محيط المنشأة المؤق
 ( أمتار من المخارج والمواد القابلة لالشتعال.3يجب ان تكون مواقع معدات الطبخ والتدفئة على بعد ) .10
لسالمة األشخاص الموجودين في المنشآت المؤقتة يجب توفير فريق دعم من قبل المالك او الوكيل  .11

 ق وعمليات االخالء وذلكوذلك بتعيين شخص أو أكثر مؤهلين للقيام باإلجراءات المناسبة لمكافحة الحري
 ( شخص على مدار الساعة طيلة أيام العرض.250بمعدل مشرف واحد لكل )
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 (3ملحق رقم )

 المخالفات والعقوبات في معارض السلع االستهالكية

في حال مخالفة السياسات والضوابط المنظمة لمعارض السلع االستهالكية، سيتعرض المنظم لمعرض للمسائلة 
 وعقوبات على ضوء ما ورد في الجدول التالي: ،القانونية

 العقوبة المخالفة *

  سلع معرضمخالفة ضوابط اقامة شأة مؤقته االستهالكية  ال في من
 الدفاع المدني. اشتراطاتوالتي تشمل 

وتعليمات الدفاع المدني فسررررررريتم إيقاع  شرررررررتراطاتأي مخالفة ال
مدني. لدفاع ال وكذلك الطلب  العقوبة وفق نظام ومواد ولوائح ا

من المنظم تصرررررررحيح المخالفة أثناء تنفيذ المعرض، وذلك فور 
رصررررد المخالفة، وان لم يلتزم بالتصررررحيح فيتم ايقاف المعرض. 
وأيضررررا يحظر على المنظم اقامة معارض لمدة ثالثة أشررررهر في 
حال ارتكاب المخالفة في المرة االولى، وتتضررررراعف العقوبة في 

 شاطبن الخاص السجل يُشطب ثمنية، حال تكرارها في المرة الثا
 المرة المخررالفررة في حررالررة تكرار في المعررارض وتنظيم إقررامررة

 على سررررنة مضرررري بعد إال النشرررراط، قيد إعادة يجوز الثالثة، وال
 بعدم خاصرررررررة تعهدات على وبناء   الشرررررررطب، تاريخ من األقل

 .حينه في تستجد متطلبات بأي والوفاء المخالفة،

  االعالن أو القيام بأي أنشررررررطة ترويجية للمعرض قبل الحصررررررول
 على الترخيص من البرنامج. 

 .وجود عاملين في إدارة المعرض غير سعوديين 

 يف يمثلونها التي الجهات كفالة ليسوا على كعارضين اجانب عمل 
 .المعرض

 أو اقررامررة أو عرردم اقفررال ( يومررا30عن ) المعرضمرردة  زيررادة ،
 المحدد.المعرض في الوقت 

  المعرض.وجود مشاركات دولية في 

  أو عرردم وجود عالمررات "ممنوع  المعرض،الترردخين في مرافق
 التدخين"

  عدم تقديم تقرير متكامل عن المعرض خالل شرررهر أيام بعد انتهاء
 المعرض

مدة ثالثة أشرررررررهر في حال  قامة معارض ل يحظر على المنظم ا
 لعقوبة في حالارتكاب المخالفة في المرة االولى، وتتضررررراعف ا

 قامةإ بنشاط الخاص السجل يُشطب ثمتكرارها في المرة الثانية، 
 ، والالثالثة المرة المخالفة في حالة تكرار في المعارض وتنظيم
 يختار من األقل على سنة مضي بعد إال النشاط، قيد إعادة يجوز

 أيب والوفاء المخالفة، بعدم خاصررة تعهدات على وبناء   الشررطب،
 .حينه في تستجد متطلبات
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 العقوبة المخالفة *

 .عدم استخدام اللغة العربية كلغة رسمية في المعرض 

  فرض رسررروم دخول على الزوار الراغبين في حضرررور المعرض
 بدون أخذ موافقة من البرنامج.

  ية عدم وضرررررررع رقم ترخيص البرنامج على جميع المواد االعالن
 للمعرض

  مشرررراركة عارضررررين يبيعوا منتجات غير وطنية ولديهم سررررجالت
 تجارية ولكن ليس لديهم محالت في المملكة

  اقامة مؤتمرات أو ندوات أو محاضرررات أو ورش عمل مصرراحبة
 للمعرض من دون الحصول على موافقة البرنامج.

  التنفيررذيررة للمعرض تتوفر فيهررا خرردمررات  لإلدارةعرردم توفر مكتررب
 الهاتف والفاكس.

 عة.عدم توفر غرفة اسعاف أولي ومسؤول اسعاف على مدار السا 

  مظهر العررارضرررررررين غير الئق من نرراحيررة الملبس أو ال يطررابق
 الضوابط الشرعية.

  عدم تعليق لوحات على جميع االجنحة المشررررررراركة في المعرض
 موضح فيها أسماء الجهات

  عدم التزام جميع العاملين والعارضررررين المشرررراركين في المعرض
لتي ابتعليق بطاقات تعريفية موضررح فيها االسررم والوظيفة والجهة 

 يعمل فيها.

 .عدم توفر كاونتر لالجابة على استفسارات الزوار 

 .عدم توفر صندوق الستقبال شكاوي ومقترحات الزوار 

 .عدم توفر موقع الكتروني خاص بالمعرض 

 إذاانررذار كتررابي وطلررب تعررديررل المخررالفررة أثنرراء اقررامررة المعرض 
ارتكبررت المخررالفررة في المرة االولى، ويحظر على المنظم اقررامررة 
معارض لمدة ثالثة أشرررررررهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة 
 مثالثانية، وتتضاعف العقوبة في حال تكرارها في المرة الثالثة، 

ة حال في المعارض وتنظيم إقامة بنشرراط الخاص السررجل يُشررطب
 ،النشرررررراط قيد إعادة يجوز الرابعة، وال المرة المخالفة في تكرار
 على وبناء   الشررررطب، تاريخ من األقل على سررررنة مضرررري بعد إال

 يف تسرررتجد متطلبات بأي والوفاء المخالفة، بعدم خاصرررة تعهدات
 .حينه

 ( من المسررررراحة االجمالية لصرررررالة %5عدم تخصررررريص نسررررربة )
المعرض لتمنح بشرركل مجاني لمشرراركة االسررر المنتجة والحرفيين 

 الحرفيات السعوديين.و

  مشررررررراركة عارضرررررررين يبيعون منتجات غير وطنية وليس لديهم
 سجالت تجارية أو محالت تجارية في المملكة.

  عرض منتجات مقلدة أو مغشرررروشررررة أو غير مطابقة للمواصررررفات
والمقاييس أو توشرررررك صرررررالحيتها على االنتهاء أو المواد الغذائية 

 السريعة التلف

  لة ها معايير عدم توفر منطقة معزو لتخزين البضررررررررائع تتوفر في
 السالمة وفقا  لسياسات الدفاع المدني.

  عدم توفير مكان للصرررالة للرجال والنسررراء، وعدم ايقاف ممارسرررة
 المعرض أثناء فترات الصالة البيع في

الطلب من المنظم تصرررررحيح المخالفة أثناء تنفيذ المعرض، وذلك 
فيتم ايقرراف  فور رصررررررررد المخررالفررة، وان لم يلتزم بررالتصرررررررحيح

المعرض. وأيضرررررا يحظر على المنظم اقامة معارض لمدة ثالثة 
أشرررررهر في حال ارتكاب المخالفة في المرة االولى، وتتضررررراعف 

 لالسررررررج يُشررررررطب ثمالعقوبة في حال تكرارها في المرة الثانية، 
ة المخالف حالة تكرار في المعارض وتنظيم إقامة بنشرررراط الخاص

 نةس مضي بعد إال النشاط، قيد إعادة يجوز الثالثة، وال المرة في
 بعدم خاصرررة تعهدات على وبناء   الشرررطب، تاريخ من األقل على

 .حينه في تستجد متطلبات بأي والوفاء المخالفة،

في حال تكرار المخالفات أيا كان نوعها ثالث مرات، أشهر، و ثالثة لمدة معارض اقامة المنظم على يحظر واحد آن في المخالفات تعددت حال في* 
 طب،الش تاريخ من األقل على سنة مضي بعد إال النشاط، قيد إعادة يجوز مرة الرابعة، والالفإنه يشطب السجل التجاري في حال تكرار المخالفة في 

  .حينه في تستجد متطلبات بأي والوفاء المخالفة، بعدم خاصة تعهدات على وبناء  
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 (1نموذج رقم )

 دفاع المدني للمنشأة المؤقتة التي سيقام عليها المعرضترخيص ال

هـ 14تاريخ:    /      /        رقم:                                                                                                                     

 المحترم،،     سعادة المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات                                

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 نفيدكم بأن ادارة الدفاع المدني بمنطقة ................................. 

 .................حي........................ شارع...................................، ..محافظة........مدينة/في  الواقع المؤقته المنشأة فحصت

 ..................................................القامة معرض سلع استهالكية فيها بمسمى معرض.......................................

 هـ 143ـ   الى ......./......./.......ه143خالل الفتره ......./......./.......

 صوتبين أن المنشأة المؤقته سليمة ومطابقة الشتراطات الدفاع المدني، وإدارة الدفاع المدني ال ترى ما يمنع من استكمال اجراءات الترخي

 لهذا المعرض.

 لذا نأمل من سعادتكم استكمال إجراءات الترخيص للمعرض.

 الختم                                                            مدير الدفاع المدني بمنطقة......................                                 

االسم:                                                                                                 

التوقيع:                                                                                                 

 


