معارض المنتجات الوطنية االستهالكية التي تقيمها الغرف التجارية الصناعية لعام 1438هـ

1-5

 األمر المستند إليه: قرار من مجلس الوزراء رقم ( )246وتاريخ 1434/7/17هـ القاضي بتحويل اللجنة الدائمة للمعارض
والمؤتمرات المشكلة باألمر السامي الكريم (/7863م ب) وتاريخ 1431/1/13هـ إلى برنامج وطني
للمعارض والمؤتمرات ،وله لجنة إشرافية برئاسة رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وعضوية
عدد من الجهات الحكومية والخاصة .ويهدف البرنامج إلى تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل
كامل ،والعمل على تنميته وزيادة فاعليته .وتقع معارض المنتجات الوطنية االستهالكية من ضمن الفعاليات
التي يعمل البرنامج على تنظيمها وتطويرها والرقابة عليها.
 طلب مجلس الغرف السعودية رقم (ع.غ/ض  )2616/1وتاريخ 1435/9/19هـ بشأن االعتماد المبدئي
لخطة معارض المنتجات الوطنية االستهالكية خالل األعوام 1436هـ 1440 -هـ.

 تعريف معارض المنتجات الوطنية االستهالكية:هو سوق مؤقت تحت إشراف الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة المقام فيها المعرض ،وتقتصر المعروضات فيه
على منتجات الصناعات الوطنية االستهالكية ،ويتم تنظيمه من قبل شركة او مؤسسة مرخص لها بتنظيم المعارض.

 اجراءات إقامة معارض المنتجات الوطنية االستهالكية: .1تقوم الغرفة التجارية الصناعية بتأكيد اقامة المعرض قبل موعده بشهرين ،وتوقيع نموذج رقم ( )1وتسليمه
للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من خالل البريد االلكتروني.)secb-expo@scta.gov.sa( :
 .2في حال رغبت الغرفة التجارية الصناعية تغيير موعد أو إلغاء المعرض فيجب ابالغ البرنامج الوطني
للمعارض والمؤتمرات قبل ( )60يوما على االقل من خالل البريد االلكتروني.)secb-expo@scta.gov.sa(:
 .3يجب على الغرفة التجارية الصناعية تقديم تقرير عن المعرض خالل شهر من انتهاءه .ويتضمن التقرير
معلومات كاملة عن اسم الشركة أو المؤسسة المنظمة للمعرض ،ومعلومات اتصال مديرها ،وعدد الزوار
المعرض ،وعدد الجهات المشاركة ،وعدد العارضين ،ونوع البضائع المعروضة ،وتقدير لحجم المبيعات،
وعدد االشخاص العاملين في إدارة المعارض ،وأبرز االيجابيات ،وأبرز السلبيات .ويتم ارسال التقرير على
البريد االلكتروني)secb-expo@scta.gov.sa( :

 ضوابط إقامة معارض المنتجات الوطنية االستهالكية: .1يتم تنفيذ معارض المنتجات الوطنية االستهالكية خالل عام 1438هـ حسب الخطة في الجدول رقم (.)1
 .2اقتصار المشاركة في المعرض على التالي:
 األسر المنتجة والحرفيين والحرفيات في المملكة.
 الجهات المصنعة والموزعة للمنتجات الوطنية في المملكة.
 منتجات المزارع في المملكة.
 .3يُمنَع منعا ً باتا ً ما يلي:
 عرض أي مواد توشك صالحيتها على االنتهاء.
 عرض أي منتجات غذائية سريعة التلف مثل منتجات األلبان ومشتقاتها.
 عرض أي مواد تالفة أو قديمة بغرض التخلص منها عن طريق البيع.
 عرض السلع ال ُمق َلدة ،ال ُمعدّات واألجهزة واآلالت غير ال ُمطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
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.5
.6
.7
.8
.9

أن ال تزيد مدة المعرض عن خمسة عشر يوماً.
أن يتم تنفيذ المعرض عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض.
أن يقام المعرض في مركز معارض أو صالة فندق ،أو في مركز الغرف التجارية الصناعية.
أن تكون الصالة التي سيقام عليها المعرض مرخصة من الدفاع المدني.
االلتزام بالقيم اإلسالمية والضوابط الشرعية واالجتماعية ،والتعليمات واألنظمة العامة في المملكة أثناء إقامة
المعرض.
ال يسمح للغرفة التجارية التي تخالف الشروط واالجراءات المشار إليها أعاله بإقامة معارض منتجات
استهالكية لمدة سنتين.

جدول رقم ( :)1خطة معارض المنتجات الوطنية االستهالكية بالمملكة خالل عام 1438هـ
#

المنطقة

الغرفة التجارية الصناعية

موعد المعرض  1438 -هـ

1

المدينة المنورة

المدينة المنورة

**ذو الحجة

الخرج

*شوال

الزلفي

*جمادى االولى

4

المجمعة

**ذو الحجة

5

القويعية

**ذو الحجة

6

الدمام

**شعبان

حفر الباطن

*جمادى األول

8

االحساء

*رمضان

9

الطائف

**رجب

جدة

**شوال

أبها

*ذو القعدة

بيشة

**ذو القعدة

13

بريدة

**شعبان

14

عنيزة

*ربيع االول

البكيرية

*جماد اآلخرة

الرس

*شعبان

2
3

7

10

الرياض

المنطقة الشرقية

مكة المكرمة

11
12

15
16

عسير

القصيم
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الغرفة التجارية الصناعية

موعد المعرض  1438 -هـ

#

المنطقة

سكاكا

** صفر

18

الجوف

القريات

**ربيع االول

19

جازان

جازان

**ذو القعدة

20

تبوك

تبوك

**صفر

21

نجران

نجران

*رجب

22

حائل

حائل

**ذو الحجة

23

الباحة

الباحة

*شوال

24

الحدود الشمالية

عرعر

**ربيع الثاني

17

(**)النصف الثاني من الشهر

(*)النصف األول من الشهر
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نموذج رقم ()1
التعهد باإللتزام بالضوابط والشروط
أنا أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بـمدينة /محافظة...................................................................
اإلسم الرباعي................................................................................................................:
رقم بطاقة األحوال...........................................................................................................:
المسؤول األول عن تنظيم معرض المنتجات الوطنية االستهالكية حسب الخطة المعتمدة لعام 1436هـ.
الذي سيقام في المكان (اسم الصالة)........................................................................................:
وفي مدينة/محافظة...........................................................................................................:
و خالل الفترة من  ......................................إلى.................................................................

أتعهد بأن ألتزم بما يلي:
 تطبيق كافة الضوابط والشروط المنظمة لمعارض المنتجات الوطنية االستهالكية.
 المحافظة على القيم اإلسالمية والضوابط الشرعية والتعليمات واألنظمة العامة في المملكة أثناء تنظيم
المعرض.
 إشعار المشاركين في المعرض بما تقتضيه األوضاع االجتماعية في المملكة من حيث المظهر
وااللتزام باالحتشام في الملبس.
 االلتزام بتقديم أية معلومات إضافية يتم طلبها من البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.
 العمل باحترافية ومهنية عالية عند تنظيم المعرض بما يعود بالفائدة على المملكة وقطاع المعارض
والمؤتمرات.
 العمل باحترافية ومهنية مع جميع الشركاء وباألخص العمالء والموردين والزوار والعارضين.
 الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعمالء والمشاركين ،وعدم تداول بياناتهم من دون موافقتهم.
 الحفاظ على حقوق الطبع وبراءات االختراع واألفكار التي يتم تداولها في المعرض.
 السعي باستمرار إلى تحسين المعايير المهنية في قطاع المعارض والمؤتمرات.
 المصداقية وتقديم المعلومات الصحيحة لآلخرين.
واقر بأنه في حالة مخالفتي أو أي من فريق العمل في المعرض ألي من بنود هذا التعهد فإنني سأكون عرضة
للمسائلة القانونية والجزاء بما يتناسب مع المخالفة.
التوقيع ....................................................:التاريخ.................................................:
رقم الجوال................................................:البريد االلكتروني......................................:
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