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 مقدمة:

 نظيم المعارض التجاريةاالنشطة من خالل ت تلك دعمفي المملكة الى  يهدف تصنيف االنشطة االقتصادية

( 22لذا تم تقسيم األنشطة االقتصادية الى ) والمنتديات والملتقيات.والمعارض االستهالكية والمؤتمرات 

ومنها الجمعية الدولية للمؤتمرات والملتقيات العداد هذا التصنيف نشاط، وتم االستناد الى مصادر عديدة 

(ICCA ،)تصنيف األمم المتحدة الصناعي لألنشطة االقتصادية، و تصنيف سوق األسهم السعودي.و 

 لالنشطة االقتصادية التي يتقاطع معها قطاع المعارض والمؤتمرات هي:التصنيفات 

 الزراعة -1

 التشييدالبناء وا -2

 التقنية واالتصاالت -3

 السلع االستهالكية والتجزئة -4

 لبيئةا -5

 تجارة القتصاد واال -6

 التعليم -7

  والمرافقالطاقة  -8

 التأمين والخدمات المالية -9

 خدمات التموين -11

 التاريخ واآلثار -11

 اإلسالم -12

 القانون -13

 التصنيع -14

 اإلعالم والنشر  -15

 الرعاية الصحية -16

 الخدمات المهنية -17

 العقار -18

 والسالمةاألمن  -19

 النقل -21

 الرياضة -21

 السفر والسياحة -22
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 الزراعة  -5

التي لها عالقة بالتطوير والنمو و الحصاد أو انتاج الحيوانات أو النباتات لغرض  المعارض والمؤتمرات

 الحصول على غذاء وألياف ووقود حيوي و منتجات أخرى.

  :البناء والتشييد -4 

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمراتهي 

 كان سكني أو تجاري جميع أنشطة البناء والترميم وإصالح المباني والمنشآت األخرى سواء. 

 .المواد المستخدمة في البناء والترميم وإصالح المباني والمنشآت األخرى 

  واآلالت الالزمة في البناء.المعدات توفير 

 التقنية واالتصاالت: -4

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

  العمليات المتطورة واألنظمة.جميع األنشطة إليصال تقنية المعلومات واستخدام االلكترونيات في 

 .تطبيقات الحاسوب واألجهزة االلكترونية أو أي معدات لالتصاالت 

 السلع االستهالكية والتجزئة: -3

التي لها عالقة بالتطوير أو التصنيع أو توزيع أو ترويج المنتجات التي تكون متوسط  المعارض والمؤتمرات

 في نطاق التجزئة أو الجملة. ينمشتريات المستهلك

 البيئة: -1  

التي لها عالقة بعملية االستدامة ودراسة التفاعالت التي تحدث في النباتات والحيوانات  المعارض والمؤتمرات

 وعامة الناس والبيئة المحيطة بهم. 
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 االقتصاد والتجارة: -6

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

  واألنشطة التي لها عالقة باالقتصاد.التخطيط 

  والمنظمات العاملة في نقل البضائع من المنتج للمستهلك. وأنشطة الحوكمةالتطوير 

 التجارية الصناعية  أنشطة الغرف 

 التعليم: -7

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

 .التعليم ومهارات المعرفة والعادات 

 .التدريس والتدريب والبحوث 

  التعليم العام.المكتبات والجامعات وأنشطة 

 :الطاقة والمرافق -8

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

  قة للطا والمصادر المعدنية والطاقة الكهرومائيةاستهالك الطاقة  والتوزيع والمحافظة علىاإلنتاج

 لة للتجديد. القاب ومصادر الطاقة النوويةوالطاقة  والغاز الطبيعيوالبترول و)يتضمن البتروكيماويات( 

  التطوير وصيانة البنية التحتية لتقديم الخدمات العامة مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والماء ومياه

 المجاري وانتاج المياه من خالل عملية تحلية المياه.

 التأمين والخدمات المالية:  -9

التي تقدمها البنك ووكاالت إدارة األموال واالتحاد االئتماني التي لها عالقة بالخدمات  المعارض والمؤتمرات

وشركات بطاقة االئتمان وشركات التأمين وشركات المحاسبة وشركات التمويل االستهالكي وسماسرة 

 البورصة واستثمار الموارد المالية والمؤسسات المالية التي ترعاها الحكومة.
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 خدمات التموين: -51

 :التاليالتي لها عالقة ب والمؤتمراتالمعارض 

 .الشركات والمنظمات المسؤولة عن تموين المنتجات الغذائية 

  تموين المطاعم أو كافيتريا المستشفى والمدرسة التسهيالت أوالتطوير واإلدارة أو تقديم.  

 الغذائية بالجملة. للمتاجر وموزعي المواد خدمات التموين 

 التاريخ واآلثار: -55

أو التصرفات أو الحوادث  تجاهاتالتي لها عالقة بدراسة أو حماية األنشطة أو اال المعارض والمؤتمرات

 .التي تحصل في الماضي

 اإلسالم: -54

 باالسالم.التي تتعلق  المعارض والمؤتمرات

 القانون:-54

 القانونية.بقطاع القانون والمحاماة، واالستشارات التي لها عالقة  المعارض والمؤتمرات

 التصنيع:  -53

 المواد الخام إلى بضائع نهائية على نطاق واسع.  التي لها عالقة بتحويل المعارض والمؤتمرات

 اإلعالم والنشر والطباعة: -51

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

 وسائل اإلعالم واإلعالم الرقمي. 

  .إنتاج اإلعالم والنشر 

  والمجالت الدورية والصحف أو أي مادة مطبوعة أخرى.نشر وطباعة الكتب 
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 الرعاية الصحية: -56

 :التاليالتي لها عالقة ب المعارض والمؤتمرات

 .التشخيص والعالج والوقاية من األمراض واإلصابات والتشوهات عند اإلنسان 

 .تطوير وتوزيع المنتجات الصيدالنية 

 الخدمات المهنية: -57

الخدمات التي تتعلق بالوظائف التي تقدم خدمات الدعم لقطاع األعمال ب التي لها عالقةالمعارض والمؤتمرات 

 والمهندسون. لمحاسبون والمحررون والمستشارونأو األفراد مثل: المحامون وا

 العقار: -58

و أتأجير أو بيع أي ممتلكات أو أرض أو بناء الالتي تتعلق بالتطوير أو الترويج أو  المعارض والمؤتمرات

 تطوير اإلسكان. 

 :والسالمةاألمن  -59

ألفراد ل والسالمةالتي لها عالقة بتطوير وتطبيق البرامج والخدمات التي تقدم األمن  المعارض والمؤتمرات

 والممتلكات. 

 النقل: -41

 ول.الوص التي لها عالقة بتحركات األفراد والبضائع بين نقطة البداية إلى نقطة المعارض والمؤتمرات

 الرياضة: -45

 واألنظمة والقوانينالتي لها عالقة بكل أنواع الرياضة ويتضمن المعدات الرياضية  المعارض والمؤتمرات

 الرياضية.

 السفر والسياحة:-44

 ة.رفيه أوالتسلية أو ألغراض تجارية أو دينيلغرض الت والسياحة التي لها عالقة بالسفر المعارض والمؤتمرات


