
 المقدمة

تعد صناعة اإلجتماعات )مصطلح دولي يطلق على صناعة المعارض والمؤتمرات والملتقيات 
والمنتديات والندوات وغيرها من فعاليات األعمال( من أهم األدوات االقتصادية. وقد اهتمت الدول بها 

األبحاث المتخصصة فيها، وازدادت اهتماما خاصاً لتنميتها، واستحدثت الجمعيات والمنظمات ومراكز 
االستثمارات في المنشآت والشركات المنظمة والموردة لها، وتنامى عدد العاملين فيها، حتى أصبحت 
صناعة لها كيانها، ومصدراً اقتصادياً مهماً، مع توفر جهات خاصة تستفيد منها وجهات حكومية تشرف 

ً في النمو المستقبلي  عليها وتعمل على تطويرها ودعمها. وتُشكل صناعه اإلجتماعات عنصراً مهما
ً في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، وعامال  لالقتصاد العالمي، وجزًء أساسيا

  .رئيسا في بناء التفاهم والعالقات بين الدول والثقافات والحضارات
  

  

اد وصناعة اإلجتماعات؛ ألن هذه الصناعة هناك دالالت على العالقة القوية والمتالزمة بين االقتص
تتقاطع مع جميع القطاعات اإلقتصادية، وتروج للصناعات الوطنية، وتقوي قنوات التواصل بين الباعة 
والمشترين، وترفع قدرات العاملين في القطاعات االقتصادية. وفي كثير من األحيان يكون الناتج 

لناتج من صناعات أخرى، فعلى سبيل المثال، في االقتصادي من صناعة االجتماعات أكبر من ا
ويعمل فيها أكثر من مليون  %30الواليات المتحدة األمريكية هي أكبر من صناعة السيارات بـ 

مليار دوالر سنويا لإلقتصاد األمريكي، وذلك حسب تقارير منظمة  250ونصف موظف، وتضيف 
من الناتج  %2مليار دوالر وهي تمثل  32تماعات وفي كندا يبلغ عوائد صناعة اإلج  السفر األمريكية.

القومي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون موظف، وذلك حسب تقرير المنظمة الدولية لمحترفي 
(. وفي أستراليا )والتي يبلغ عدد سكانها مثل عدد سكان المملكة تقريبا( تضخ MPIاإلجتماعات )

 200ا لإلقتصاد األسترالي ويعمل فيها أكثر من مليار دوالر سنوي 17صناعة اإلجتماعات أكثر من 
 ألف موظف، وذلك حسب تقرير مجلس فعاليات األعمال األسترالي.

  

ً على المستوى الدولي، إال أنه يشهد نمواً ملحوظاً،  وبالرغم من أن هذا القطاع يشهد استقراراً عاما
د ذلك إلى النهضة االقتصادية ومتصاعداً في منطقة الخليج العربي، ومنطقة الشرق األوسط، ويعو

والحضارية التي تشهدها المنطقة، وتوفر المرافق والخدمات، والبنية التحتية المناسبة. ونظراً ألهمية 
قطاع المعارض والمؤتمرات في تنمية اقتصاد المملكة، فقد أولت الدولة هذا القطاع االقتصادي اهتماماً 

هـ بتحويل اللجنة الدائمة 1434رجب  17( وتاريخ 246خاصاً، ويعد قرار مجلس الوزراء رقم )
للمعارض والمؤتمرات إلى برنامج وطني للمعارض والمؤتمرات داللة على اهتمام الدولة بتنمية هذا 
القطاع اإلقتصادي المهم، والتي في النهاية ستؤدي إلى المساهمة في تنويع القاعدة االقتصادية، بهدف 

 داً رئيساً لالقتصاد الوطني.تقليص االعتماد على النفط مور

  

 اآلثار االقتصادية لقطاع المعارض والمؤتمرات:

يمكن لقطاع المعارض والمؤتمرات جني الكثير من الثمرات االقتصادية التي تصب في مصلحة االقتصاد 

الوطني، حيث يعد قطاع المعارض والمؤتمرات مولد كبير للوظائف الدائمة والمؤقتة. وتقوم الكثير من 

حكومات الدول بحساب مخرجات القطاع االقتصادية ضمن الناتج القومي، وأيضا تحليل مردود التكلفة 



وهناك فوائد اقتصادية كبيرة لقطاع المعارض والمؤتمرات ويمكن تلخيصها  لالستثمار الحكومي في القطاع. 

 في األمور التالية:

        :التوظيف 

كبيراً للوظائف الدائمة، والمؤقتة العاملة في مجال توريد وتنظيم  يعد قطاع المعارض والمؤتمرات مولداً 

وإدارة الفعاليات، والخدمات المصاحبة لها. وتعتمد الكثير من الدول على هذا القطاع في توفير فرص وظيفية 

 لمواطنيها. 

        :اآلثار االقتصادية المباشرة 

o       ي تعقد خالل المعارض والمؤتمرات.التبادل التجاري والمعرفي والصفقات الت 

o        .مصروفات الزوار الدوليين للمعارض والمؤتمرات على السكن، والمواصالت، والخدمات السياحية 

o        زيادة االستثمارات في قطاع المعارض والمؤتمرات، والتي تتضمن إنشاء مدن ومراكز، ومرافق

المعارض والمؤتمرات، وشركات تنظيم الفعاليات، المعارض والمؤتمرات، وشركات إدارة مراكز 
 والمؤسسات الموردة للفعاليات، وشركات إدارة الوجهات. وبالتالي، زيادة الفرص الوظيفية للمواطن.

o        إيرادات الجهات المالكة والمنظمة للمعارض والمؤتمرات )مثل: الرعايات، رسوم التسجيل، بيع مساحات

 المية، الغرامات، بيع الهدايا(.للعارضين، بيع حقوق إع

o       .إيرادات الجهات الموردة للمعارض والمؤتمرات 

o        .تسويق المنتجات و زيادة األنشطة الدعائية 

        :اآلثار االقتصادية الغير مباشرة 

o       تصاالت، ووقود إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على الخدمات العامة مثل: الكهرباء، والماء، واإل

 للسيارات.

o       .إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات على المطاعم، والمقاهي، والتسوق، وشراء الهدايا 

o       .مبيعات المزارعين والمصانع وموردي الخدمات 

o       .اإلسهام في التنمية الحضارية وتطوير البنية التحتية 

o        الفرص االستثمارية في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر.إبراز 

o       .تحفيز االستثمارات في الوجهة المقام فيها المعرض أو المؤتمر 

  

ديث الحوعلى الرغم من اآلثار اإلقتصادية الكبيرة التي تولدها وتجلبها صناعة اإلجتماعات، إال أن 
يدور حول اسهام هذه الصناعة في تنشيط االقتصاد وانتشاله من األزمات. فعندما يكون االقتصاد 
معرض للخطر أو في طور التراجع أو في حالة الركود يصبح هناك حاجة ماسة للتحفيز. وأفضل 

تثمار، م، واالسوسيلة إليجاد هذا التحفيز هو من خالل مشاركة العامة في عملية تطوير المنتج، والتعلي
والتطوير المهني، وتبادل األفكار والمنتجات والتقنيات الجديدة. وهذا هو ُجل ما تقوم به المعارض 
والمؤتمرات واإلجتماعات. فقد ذكر تقرير أعده المجلس الدولي المشترك لصناعة اإلجتماعات 

(JMICبأن عوائد صناعة اإلجتماعات تعكس الحالة االقتصادية العامة أك ) ثر من نظائرها من
القطاعات األخرى في اإلقتصاد. إال أنه، وفي ظل األزمات اإلقتصادية، ترتفع قيمة تلك الفعاليات 
لتصل إلى أعلى مستوياتها. وقد حدد المجلس خمسة أسباب رئيسة تجعل صناعة االجتماعات محفزاً 

أنه من ها قائال: " أعتقد بلالقتصاد. وقد أطلق رئيس المجلس في نوفمبر الماضي تصريحات أشار في
المهم جداً بالنسبة لنا في ما قررنا كمجموعة عالمية للمضي قدماً. نحن لن نعود إلى االقتصاد الذي 



ذهبنا إليه قبل بضع سنوات. أننا نسير بإتجاه االقتصاد القائم على المعرفة مع جميع ما يترتب عليه من 
االقتصاد القديم الى االقتصاد الجديد، وهذا ما نحن نعمل ابتكار، ونقل المعرفه، وكيفية االنتقال من 

 عليه جميعا كصناعة اجتماعات، وهذا هو السبب الذي يجعلنا أن نعقد المعارض والمؤتمرات".

  

 اآلثار السياحية لقطاع المعارض والمؤتمرات:

، ومنظمي الرحالت هناك ارتباط كبير بين قطاع المعارض والمؤتمرات وصناعة السياحة وبخاصة الفنادق،

ووكالت السفر، وغيرها من األنشطة والمهن السياحية، وتأثير كل منهما على اآلخر، حيث تضم الفنادق أكثر 

قاعات المؤتمرات، ويقيم المشاركون فيها. وتقوم الكثير من الدول بربط استراتيجياتها السياحية باستراتيجيات 

 ً أن الرحالت السياحية بغرض حضور المعارض والمؤتمرات  تنمية قطاع المعارض والمؤتمرات فيها. علما

( مليون رحلة سياحية حسب تقارير 135من إجمالي السياحة في العالم بواقع أكثر من ) %15تمثل أكثر من 

 منظمة السياحة العالمية. ويمكن تلخيص الفوائد السياحية من قطاع المعارض والمؤتمرات حسب التالي:

        القادمون بهدف حضور المعارض والمؤتمرات بشتى أنواعها من أكثر السياح من حيث اإلنفاق،  يعد السياح
 ولديهم قوة شرائية عالية. 

         تعمل المعارض والمؤتمرات على زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات السياحية في أوقات الركود السياحي
 وبالتالي توفير الفرص الوظيفية.

        يز تجربة السائح وبالتالي زيادة مدة اإلقامة، أو تكرار الزيارة للوجهة.تعز 

        .إثراء روزنامة الفعاليات التي تقام في الوجهة 

        .تسويق الوجهات وإبراز هوياتها 

        .زيادة الطلب على خدمات وبرامج منظمي الرحالت السياحية والمرشدين السياحيين 
  

 الثقافية لقطاع المعارض والمؤتمرات:اآلثار 

يلعب قطاع المعارض والمؤتمرات دوراً محورياً في جلب الخبراء وتوطين المعرفة من خالل إكساب الكفاءات 

الوطنية بالمعارف والعلوم والخبرات الجديدة والممارسات المهنية المطورة. ويُشكل هذا القطاع عنصراً رئيساً 

المعرفة، بوصفه وسيلة لتطوير قطاعات األعمال والمجتمعات المهنية واألكاديمية. من االقتصاد القائم على 

فالمؤتمرات والندوات والمنتديات على سبيل المثال تعّد وسيلة متميزة في تطوير قدرات األشخاص العاملين 

اء التقاليد ت وإحيفي جميع القطاعات الحكومية والخاصة، وأيضاً وسيلة فعالة لتبادل الثقافات وإبراز الحضارا

 و التراث. 

  

 اآلثار االجتماعية لقطاع المعارض والمؤتمرات:

تعد المعارض والمؤتمرات بيئة خصبة لمشاركة المجتمع، وباألخص تنمية التواصل والترابط بالمجتمع 

ال مالمحلي، والمجتمعات ذات المصالح المشتركة، وبالتالي تنمية رأس المال االجتماعي. حيث يعد رأس ال

فقد تزداد وقد   االجتماعي مثل غيره من أشكال رأس المال. فهو يشكل أحد األصول التي يمكن استخدامها،

تنضب، وليس من السهل استبدالها أو تعويضها. إضافةً إلى ذلك، تعد المعارض والمؤتمرات وسيلة إلشغال 

ن العمل كما أ  حي التعليمية والتدريبية.بما هو مفيد له من النوا -بجميع فئاته -أوقات فراغ أفراد المجتمع 

 التطوعي في المعارض والمؤتمرات يعد عنصرا مهما إلشغال أوقات الشباب، والحصول على الخبرة الجيدة.

  



 حجم قطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة

ت الحج اليمثل قطاع المعارض والمؤتمرات حيزاً مهما في السوق السياحي بالمملكة، فإذا استثنينا رح
من  %20والعمرة وزيارة المدينة المنورة، فإن إنفاق زوار المعارض والمؤتمرات يمثل أكثر من 

( مليون زائر بحضور المعارض والمؤتمرات في 3.5إجمالي السياحة في المملكة. وقد قام أكثر من )
ات واألبحاث ( مليار لاير وذلك حسب تقرير مركز المعلوم9م بمعدالت إنفاق تجاوزت )2012عام 

( منشأة مهيأة للمعارض والمؤتمرات 600السياحية )ماس(. وكذلك يوجد في المملكة أكثر من )
 ( منظم معارض ومؤتمرات مرخص من وزارة التجارة والصناعة.1200واالجتماعات، وأكثر من )

  
 


