


2022 02

المواســم  مــن  جــزء  تصيــر  ودك 
والفعاليات في السعودية؟

لكن ما تدري وش الطريقة!

حياك اهلل في دليل مطلوب 
يختصــر الوقــت والمجهــود ويدلــك 

على المطلوب

وال تستبعد تكون 
أنت مطلوب!



2022 03

المركــز  مبــادرات  وإحــدى  وطنيــة،  منصــة  هــي 
الوطنــي للفعاليــــــات، ودورهــــــا تتيــح لألفــــــراد 

والشركات المشاركة في المواسم والفعاليات.

اللــي تســــهل وتنظــــم للـــــراغبين فـــــي العـــــمل 
واالستثمار في المواسم والفعاليات.

باألول خلنا نعرفك على مطلوب

يعني بالضبط هي حلقة الوصل



2022 04

المطلوبين في مطلوب

أصحـــاب المواهـب
العمـــــل المؤقـــت 
المتاجر ( المتاجر الشخصية 
 المتاجر - المتاجر المتنقلـــــة)

الخدمات المسـانـدة

مساحة أرض (موقـع أو مكان للفعاليــات)
فعاليات المواســم

المأكوالت و المشروبات 
عربــات   - المشــروبات  و  المأكــوالت  (مقدمــي 

الطعام المتنقلة - مطعم أو مقهى)



مبدع في موهبتك
ومشتغل عليها صح!

تراك مطلوب

2022 05

الرسم بأنواعه
الفنون والحرف اليدوية

العزف و الغناء
الطهي
التصوير

المكياج السينمائي
التمثيل 

ستاند أب كوميدي
ألعاب الخفة
وغيرها أكثر 

المواهب:



هــو فرصــة مؤقتــة تعطيــك خبــرة وتجربــة عمــل 
مختلفة ومفيدة.

2022 06

تسمع بالعمل 
المؤقت بس ما تدري 

وش سالفته!

ولها مسميات وظيفية:

عارض أزياء
خدمة العمالء

مشغل ألعاب وغيرها أكثر

بائع و محاسب
طاهي و باريستا

مرشد و منظم



وكلها طبعًا لها مقابل مادي. 

متطلبــات  لهــا  عمــل  فرصــة  المؤقــت  العمــل 
وخدمات عملية.

المواهــب فرصــة اســتعراض الموهبــة واألســتفادة 
منها.

تبي تعرف الزبدة، وش يناسبك؟

كل اللــي مطلــوب فــي العمــل 
المؤقــت تكــون متفــرغ وعنــدك 

وقت !!
واألحلــى مــا يشــترط شــهادة أو خبــرة ولــو صــار 

عندك بيساهم في نسبة قبولك.

2022 07



2022 08

المجوهرات
اإللكترونيات

ألعاب األطفال
األزياء

التحف والهدايا 
الحرف والصناعات اليدوية

اللوحات الفنية
العطور

كل اللي يلزمك إصدار رخصة األنشطة التجارية 
باإلضافة إلى السجل التجاري. 

عنــدك متجــر وودك يتواجد 
في المواسم والفعاليات!!

وخذ العلم، المتاجر المطلوبة



092022 

المأكوالت والمشروبات المطلوبة

المأكوالت الصحية
المأكوالت العربية

المأكوالت السريعة
المأكوالت البحرية

المأكوالت العالمية
الحلويات

القهوة
المشروبات



2022 09102022 

العروض الحيـة 
المهرجانــــــات 
المعــــــــــارض

(وتشمل المعارض الفنية والثقافية والرياضية) 

األنشطة الترفيهية 
األنشطة الرياضيــة

األنشطة الثقافيــة  
المســــــــــــرحيات

فعاليات المواسم



2022 11

قدم معلوماتها على مطلوب

عندك مساحة أرض؟
موقع أو مكان 

يستفاد منه في المواسم 
والفعاليات؟

ملعب 
مسرح 
معرض

قاعة 
أرض خالية

أرض مجاورة
للفعاليات 



2022 12

هي مجموعة متطلبات وخدمات مطلوبة من الشركات
االلي جاهزة تنفذ وتقدم

الخدمات المساندة

خدمات عامة
خدمات لوجستية

خدمات تقنية
إدارة وتنظيم

مقاوالت
شركات التأمين

وغيرها أكثر



2022 08132022 

التسجيل المسموح سواء
شركات أو األفراد :

المطاعم والمقاهي 
المتاجر 

شركات: 
المتاجر المتنقلة 

مواهب 

مقدمي الماكوالت
فود توك

المتاجر الشخصية

أفراد:
مواهب 

عمل مؤقت

المـوقــع والفعــاليــات
و الخدمـات المســانــدة 
ما عليها تقديم ، كل الي عليك 

تسجل وتضيف معلوماتك.
وبيتم التواصل معك على حسب 

اإلحتياج.



خطوات التسجيل:

1- انشاء حساب كفرد او شركة.
2- تسجيل الخدمات المهتم فيها او عناصر المشاركة.

3- تقديم على المواسم و الفعاليات المتاحة للمشاركة.

2022 14

بعد ما تعرفنا على 
مطلوب، وصلنا إلى 

مرحلة التقديم.



2022 08

فالك الطيــــب،
ونشــوفك في المواسم 

والفعاليات.

اضغط هنا لالنتقال للمنصة

https://matloob.nec.gov.sa



