
البوابة اإللكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات

ج الشهرياعلي بن فر

الوطني للمعارض والمؤتمراتالبرنامج -العمليات إدارة مدير 



واحدة في تصال إطة نقيجاد إوفي توحيد القنوات الة فع   الوطني للمعارض والمؤتمرات أداة للبرنامج اإللكترونية البوابةُتعد 

:اإللكترونية للتاليالبوابةقطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة حيث تهدف 

.التراخيصصدار إتسهيل عملية •

.الرصد وجمع المعلومات واإلحصاءات المهمة•

.سلوك القطاع، ومعرفة حركة الطلب والعرضفهم •

.لالتصاالت بين الشركاءوتوفير الدعم توفير المعلومات •

.اإللكترونيالتسويقدعم أنشطة •

.اتقديم خدمات إلكترونية تكاملية إلتمام جميع المعامالت إلكتروني  •

.ومراقبة األداءصناعة االجتماعات ومتابعةإيجاد بيئة عمل ديناميكية تساهم في إدارة •

.االجتماعاتصناعةبمختلف شرائحهم وإتاحة الفرصة لهم لتقديم آرائهم ومقترحاتهم لتطوير الجمهور متابعة •

مقدمة عن البوابة اإللكترونية



تاريخ البوابة

.2013شهر سبتمبر من العام في بدأ البرنامج بصفحة واحدة •

الل برنامج خمن اإللكترونية للخدماتمنصة طالق على إالوطنيمع الهيئة العامة للسياحة والتراث بالتعاون تم االتفاق •

.(يسر)اإللكترونية التعامالت

.2015-11-08تم اإلعالن عن البوابة في الملتقى السعودي الثالث في •

.2016بتاريخ يناير البوابة خدمات تدشين تم •



الحكوميةالتكامل مع الجهات 

.



للبوابةالوصولقنوات

الحاسب اآللي

أجهزة التابلت

.الهواتف الذكية



مميزات البوابة

األمان•

الحرية•

قاعدة بيانات•

الروزنامة•

االخبار•

السرعة•

الدقة•

المصداقية•

تجميع الفعاليا•

•24/7

االتاحة الوقت

المعرفةالخصوصية



الفئات المستهدفة

1 شركات ومؤسسات تنظيم المعارض 
والمؤتمرات

شركات ومؤسسات القطاع الخاص

معاهد ومراكز التدريب

الغرف التجارية والصناعية

جمعيات مهنية وعلمية وصحية

جمعيات خيرية

منشآت ومراكز المعارض 
والمؤتمرات

الفنادق



المسجلين في البوابةإجمالي عدد تقرير عن 

المجموع الكلي

3956



المسجلين في البوابةنسبة نمو عدد 
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خدمات البوابة

خدمات البوابة

المعلومات

التسويق

الترخيص



المعلومات

المعلومات

تكوين البرنامج

الضوابط 
واإلجراءات

الجمعيات السعودية

األخبار



التسويق

التسويق

الفعاليات

المنشآت

المنظمين

اجتمع في السعودية



الترخيص

جاري العمل على تدشينهاخدمات في البوابةالخدمات المدشنة

رنامج التسجيل في ورش العمل واللقاءات التي ينظمها الب-1
(  Info@secb.go.sa)من خالل البريد اإللكتروني

التسجيل وتحديث البيانات-1

من خالل ترخيص إنشاء مراكز المعارض والمؤتمرات-2
(Secb-expo@scta.gov.sa)البريد اإللكتروني 

ترخيص -2

(محاضرات-دورات تدريبية –عمل ورش–اجتماعات )

يمن خالل البريد اإللكترونترخيص المعارض الخيرية-3
(Secb-charityecpo@scth.gov.sa)

المعارض التجاريةترخيص-3

اجتماعات الجمعياتترخيص-4 (ملتقيات-ندوات –منتديات –مؤتمرات )ترخيص -4

مؤقتةترخيص معارض سلع استهالكية في منشآت-5

دائمةترخيص معارض سلع استهالكية في منشآت-6

لمنتجترخيص معارض تعريفية-7



البوابةخاللمنإلكترونيًا تقرير عن عدد الفعاليات المرخصة 

المجموع الكلي للفعاليات الصادرة 

البوابة اإللكترونية للبرنامج من 

الوطني للمعارض والمؤتمرات

17450

المجموع الكلي للفعاليات 

الصادرة من البرنامج الوطني 

للمعارض والمؤتمرات

26845



البوابةالفعاليات المرخصة إلكترونيًا من خالل نسبة نمو عدد 
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عدد المسجلين



اإللكترونيةخطوات الخدمات 

• 1

الخدمةاختيار الطلبمعالجةالنموذجتعبئةلالدخوتسجيل



خطوات التسجيل في البوابة

السريعالتسجيل : أولا 

:يسجل المنظم في هذه المرحلة المعلومات العامة عن الحساب، مثل

.الحسابنوع -1

(«التسجيل السريع» أنواع الحسابات المدرجة في صفحة )

.عن مدير الحسابمعلومات-2

(«األحوالبطاقة / الهوية رقم »الجنسية –االسم –المنصب )

. عن الحسابمعلومات -3

(المروركلمة –اسم المستخدم –البريد اإللكتروني )

.وسائل التصال-4

(رقم الهاتف)



«التسجيل السريع»تنويه بشأن 

بعناية شديدة، ومعرفة ( التسجيل السريع)الموجود في صفحة ( أنواع الحسابات)ينبغي علي العميل قراءة جدول : اختيار نوع الحساب-1

المستندات المطلوبة من كل نوع، وذلك حتى يستطيع تحديد نوع الحساب المناسب له، ولتجنب اختيار نوع حساب خاطئ مما يؤدي إلى 

.تعطيل العميل حتى يتم تعديل نوع الحساب

فيتم وضع أما أي جنسية أخرى . هذه الحالة يتم وضع رقم الهوية الوطنيةوفي ( سعودي)الوضع االفتراضي لها : جنسية مدير الحساب-2

.رقم اإلقامة

بالشركة، بريد إلكتروني خاص ُيرجى اختيار ، لذا تخص مدير الحسابيجب مراعاة أن معلومات الحساب : عن مدير الحسابمعلومات -3

إرسال طلب لتغيير البريد اإللكتروني مما يؤدي إلى تعطيل العميل حتىإلى -في حالة مغادرة مدير الحساب للعمل -حتى ال يضطر العميل 

.ال يتغير( اسم المستخدم)كما أن . يتم تغيير البريد اإللكتروني

البوابةي يصلكم رابط تفعيل على البريد اإللكتروني المسجل ف" التسجيل السريع"استكمال المرحلة األولى من التسجيل بعد : رابط التفعيل-4

– Spam"ُيرجى التحقق من ملفات " Inbox"في حالة عدم وصول الرابط على) Junk Mail)" وبالضغط على رابط التفعيل يتم تفعيل

اب دون استكمال تعبئة الحساب، ومن ثم ينتقل بكم إلى صفحة استكمال تحديث البيانات، كما يمكنكم تحديث البيانات في حالة تفعيلكم للحس

البد من . )تحديث البيانات>الخدمات اإللكترونية >( كلمة المرور–اسم المستخدم )تحديث البيانات، وذلك بالدخول على حسابكم باستخدام 

صالحية الرابط بعد تنتهي(. إتمام عملية تحديث البيانات لكي تكتمل عملية إنشاء الحساب ومن ثم القدرة على التقديم للحصول على ترخيص

«تفعيل جديدارسال رابط»ساعة، وفي حالة انتهاء صالحيته، يتم إعادة إرسال رابط تفعيل جديد من خالل الدخول على حسابكم بالبوابة 24



خطوات التسجيل في البوابة

ا تحديث البيانات: ثانيا

:، مثل(منشأة/مؤسسة/شركة)الجهة يسجل المنظم في هذه المرحلة معلومات تفصيلية عن 

.عن الجهةمعلومات -1

رقم العضوية الموحد الشتراك الغرفة التجارية –رقم السجل التجاري –الرمز اإلضافي –الرمز البريدي –عنوان الجهة –نوع الجهة –اسم الجهة )

(رخصة الدفاع المدني–ملكية الجهة /إيجارعقد –االجتماعيةرقم اشتراك التأمينات –الرمز المميز لمصلحة الزكاة والدخل –الصناعية 

.عن المدير التنفيذي للجهةمعلومات -2

(رقم الهاتف–البريد اإللكتروني -« بطاقة األحوال/ رقم الهوية »الجنسية –االسم –المنصب )

.الخاص بالبرنامج( دليل المواقع–المنظميندليل )اإلضافة في طلب -3

(إحداثيات الموقع–شعار الجهة -« انجليزي-عربي »نبذة عن المنظم )

.المرفقات-4

(«أنواع الحسابات»مدرجة في جدول )



«تحديث البيانات»تنويه بشأن 

ا تحديث البيانات: ثانيا
إذا كانت الشركة حديثة يتم وضع رقم السجل التجاري في : (اشتراك الغرفة التجارية والصناعية/ التأمينات / والدخل الزكاة )معلومات -1

هاء المطلوبة قبل انتتلتزم الشركة بتحديث المعلومات )السجل التجاري في جميع خانات االنتهاء انتهاء ووضع تاريخ الخانات المطلوبة جميع 
.وإذا كانت الجهة ليس لها سجل تجاري، يتم وضع رقم قرار إنشاء الجهة، (السنة المالية

: المستندات-2

.صدورها في جميع الخانات المطلوبةإذا كانت الشركة حديثة يتم إرفاق تعهد من الشركة بإرفاق المستندات المطلوبة الحق ا فور * 

:عند إرفاق المستندات يجب مراعاة التالي* 

.ميجابايت5أال يزيد حجم المستند عن -1

.حرف15أال يزيد اسم الملف عن -2

(.^!*&#)%أال يحتوي اسم الملف على الرموز التالية -3

.أن يكون امتداد الملف واحد من االمتدادات الموضحة بالصورة-4

. ينبغي االنتظار حتى تظهر عالمة موافقة باللون األخضر أعلى الملف-5



خطوات التسجيل في البوابة

(.www.secb.gov.sa)على موقع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الدخول -1

، أو الوقوف "السريعالتسجيل"الموجودة في أعلى يسار الصفحة الرئيسية، سيتم تحويلكم إلى صفحة ( مستخدم جديد)على أيقونة الضغط -2

".التسجيل السريع" أيقونة الضغط على ثمالموجودة بالشريط الرئيسي، ومن ( الخدمات اإللكترونية)بالمؤشر على أيقونة 

الموجود "( اضغط هنا"للبدء في التسجيل السريع)ثم الضغط على رابط ، شديدةبعناية" التسجيل السريع"المعلومات الواردة بصفحة قراءة -3

.أسفل الصفحة للبدء في عملية التسجيل

http://www.secb.gov.sa/


خطوات التسجيل في البوابة

.الحسابنوع اختيار -4



خطوات التسجيل في البوابة

".لكل سجل تجاري حساب واحد فقط"بيانات المسؤول عن الحساب ادخال -5

في حالة عدم )ي البوابة يصلكم رابط تفعيل على البريد اإللكتروني المسجل ف" التسجيل السريع"استكمال المرحلة األولى من التسجيل بعد -6

– Spam"ُيرجى التحقق من ملفات " Inbox"وصول الرابط على Junk Mail.)"

حالة تفعيلكم للحساب دون ، وفيبعد الضغط على رابط التفعيل يتم تفعيل الحساب، ومن ثم ينتقل بكم إلى صفحة استكمال تحديث البيانات-7

.تحديث البيانات>الخدمات اإللكترونية >( كلمة المرور–اسم المستخدم )استكمال تحديث البيانات، يمكنكم الدخول على حسابكم باستخدام 

(.البد من إتمام عملية تحديث البيانات لكي تكتمل عملية إنشاء الحساب ومن ثم القدرة على التقديم للحصول على ترخيص)



خطوات التسجيل في البوابة

(.*)تحديث البيانات وارفاق المستندات المطلوبة مع التأكد من تعبئة جميع الحقول المشار عليها بـ استكمال -8

ي آخر ف" المستندات"الموجود بعد خانة " أقر بأن جميع المعلومات الواردة في هذا النموذج صحيحة"على اإلقرار الضغط -9

".إرسال الطلب"الصفحة، ثم الضغط على 

، يتم الحسابعلى رقم الهاتف والبريد اإللكتروني المسجلين فيدراسة الطلب والموافقة عليه تصلكم رسالة سدادبعد -10

التراث الوطني وذلك باختيار حساب الهيئة العامة للسياحة و" ماكينات الصرف بالبنوك والهاتف المصرفي"تسديدها من خالل 

(.057)أو بإدخال الكود 

، يمكنكم االستفادة من خدمات البوابة والتقديم للحصول على (لاير500)تسديد المقابل المالي لتفعيل الحساب بعد -11

.(اختيارهوفق ا لنوع الحساب الذي تم )التراخيص



خطوات التقديم على خدمة إلكترونية

.
الدخول على البوابة من 

خالل الحساب المسجل
اختيار نوع الخدمةالخدمات اإللكترونية

قراءة القواعد والجراءات 

وفهمها بشكل دقيق

تجهيز المستندات المطلوبة

حسب نوع الخدمة
الخدمةتعبئة حقول نموذج



األخطاء الشائعة

ا الخدمات اإللكترونية: ثالثا

:هناك أخطاء شائعة يقع فيها المنظم في جميع أنواع الفعاليات، مثل-1

.عدم قراءة تعريف الفعالية بشكل جيد، مما يؤدي إلى التقديم على النوع الخطأ وما يترتب على ذلك من رفض الطلب* 

:عدم كتابة مسمى الفعالية بشكل صحيح، مثال* 

تقديم على أو ال( مؤتمر جدة التجاري)التقديم على معرض تجاري ووضع مسمى الفعالية : التقديم على فعالية ووضع مسمى فعالية أخرى، مثال-

...(.مؤتمر تدشين)معرض تعريفي ووضع مسمى الفعالية 

.عدم إرفاق المستندات بشكل كامل* 

.موقع الفعالية مرة أخرىمن ، ينبغي التحقق(استكمال مستندات أو بيانات)في حال إعادة توجيه الطلب للمنظم * 

ية المحددة لتقديم إال بعد دفع المقابل المالي والحصول على الترخيص، ويجب مراعاة الفترة النظام( تاريخ أو موقع)ال يتم فتح خيار تعديل الطلب * 

.طلب التعديل قبل موعد إقامة الفعالية، وإال سيغلق النظام خيار التعديل

البرنامج دليل وفر لكم في حالة عدم وجود الموقع المراد إقامة الفعالية به، يتواصل العميل مع الموقع للتسجيل في البوابة اإللكترونية للبرنامج، كما ي* 

(.دليل المواقع)للمواقع المسجلة بالبرنامج 

ال يتجاوز )قي يجب وضع العدد المتوقع للحضور بشكل منط( المحاضرات–الدورات التدريبية –ورش العمل –االجتماعات )التقديم على طلب عند * 

.حتى ال يتم التعرض للمشاكل مع الفندق( نساء-رجال )وأال يقل عن العدد المتوقع للحضور ( فرد400

وم، يتم التواصل وتعبئة البيانات المطلوبة، وفي حال عدم الضغط على هذا الخيار ورغبتكم الحق ا في تحديد رس( هل يوجد رسوم)الضغط على خيار * 
(.info@secb.gov.sa)مع البرنامج عبر البريد اإللكتروني 

http://www.secb.gov.sa/ar/InformationCenter/Pages/SitesListing.aspx


األخطاء الشائعة

ا : الوقت)مراعاة الدقة عند وضع ساعات العمل *  (.مساء  -صباح 

.أرقام، بما فيها العالمة العشرية9ضافة إلى روزنامة الفعاليات، يجب مراعاة أال يزيد عدد أرقام خطوط الطول والعرض عن إلعند ا* 

(.24.589642)العشرية أرقام فقط شاملة العالمة 9، ما يقبله النظام هو أول (24.58964287)لنفرض أن خط الطول هو : مثال-

:التاليإرفاق المستندات يجب مراعاة عند * 

.ميجابايت5يزيد حجم المستند عن أال -

.حرف15يزيد اسم الملف عن أال -

(.^!*&#)%يحتوي اسم الملف على الرموز التالية أال -

.بالصورةيكون امتداد الملف واحد من االمتدادات الموضحة أن -

.الملفاالنتظار حتى تظهر عالمة موافقة باللون األخضر أعلى ينبغي -



األخطاء الشائعة

سلع استهالكيةعند التقديم على طلب ترخيص معرض األخطاء الشائعة

(تم اإلشارة إلى جميع المستندات المطلوبة في صفحة التقديم على ترخيص السلع االستهالكية. )نقص المستندات-1

.ضعف خطة عمل-2

(.إلخ ....–الزوار فئة –التاريخ )االختالف بين المرفقات ومعلومات الطلب المدخلة -3

(.يوم90أي قبل )تجاوز المنظمين للموعد المحدد للتقديم من قبل البرنامج -4

.المعرض للمنشأة المؤقتةنموذج الدفاع المدني بعد الحصول على الترخيص وقبل إقامة يجب إرفاق -5

.مما يدل على عدم الجدية والجاهزية إلقامة المعرضكثرة طلبات التأجيل -6

.إرفاق موافقة الموقع للموعد الجديد في حالة تغيير الموعدعدم -7

، وفي حالة التقديم باسم العالمات (قنوات التواصل االجتماعيمعرض )يجب أن يكتب ( سوشيال ميديامعرض : )وضع اسم المعرض باللغة العربية، مثال-8
. التجارية يجب أخذ الموافقة من مالك العالمة التجارية

:الموقع يجب إتباع التاليعند تغيير -9

.البد من إرفاق مخطط لموقع المعرض موضح فيه توزيع العارضين ومسار دخول وخروج الزوار ومخارج الطوارئ للموقع الجديد: منشآت دائمة-

ومسار دخول وخروج الزوار ومخارج الطوارئ باإلضافة إلى مولدات الكهرباء وتمديد مخطط لموقع المعرض موضح فيه توزيع العارضين: مؤقتةمنشآت -
.األسالك



لتقديم خطة عمل ناجحة

1
ملاذا ماذا

أ ين

مىت

يةموقع الفعال •

الرئييسالربانمج •

ةالعنارص املبتكر •

الفكرة ال ساس ية•

ميتنظالغرض من •

فعالية ال عامل

التوقيت •

الفرتة الزمنية•

املس هتدفني•

ينيالرشاكء الرئيس  •
من





ا لكم ...شكرا

علي بن فراج الشهري

والمؤتمرات البرنامج الوطني للمعارض -العملياتإدارة مدير 

يسعدنا تواصلكم 

Info@secb.gov.sa


