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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
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مستشار خادم الحرمين الشريفين 
أمير منطقة مكة المكرمة
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نايف مشعل الزايدي شاكر عساف الشريفمروان عباس شعبانهشام محمد كعكي
ممثل الغرفة لدى

مجلس إدارة
غرفة مكة المكرمة

الدورة العشرون



بسام عبد الرزاق وعظ الدين
عضو مجلس إدارة

أنس محمد صالح صيرفي

مصطفى عبد الرحمن رجب
عضو مجلس إدارة

نبيل عبد الرحيم عابد الثقفي
عضو مجلس إدارة

مازن غازي حسن درار
عضو مجلس إدارة

عبد المجيد عبد الصمد القرشي
عضو مجلس إدارة

خالد بن دبيس الحارثي
عضو مجلس إدارة

أنس عبد الصمد القرشي
عضو مجلس إدارة

توفيق بريك السويهري
عضو مجلس إدارة

معن هاشم حريري
عضو مجلس إدارة

محمد برهان سيف الدين
عضو مجلس إدارة

سلطان موفق عمر أزهر
عضو مجلس إدارة

طارق عبد الرحمن فقيه
عضو مجلس إدارة

فيصل بكر حناوي
عضو مجلس إدارة

عصمت عبدالكريم معتوق
األمين العام المكلف



هشام محمد كعكي
رئيس مجلس اإلدارة

اآلن تكتمـل الـدورة العشـرين لمجلـس إدارة غرفـة مكـة المكرمـة، وقـد شـهدت 
الغرفـة حـزم مقـدرة مـن اإلنجـازات واألعمـال واألنشـطة المتنوعـة والفاعلـة، 
 فـي هـذه الـدورة مـع تطبيـق 

ً
 مقـدرا

ً
مدفوعـة بـروح الشـباب الذيـن أداروا عمـا

مفاصل االسـتراتيجية التي تتماهى وعبقرية رؤية السـعودية 2030 وتطلعات 
أهـداف مجتمـع األعمـال والمجتمـع المكـي والرفاهيـة في ظل األمـن واألمان.

لقـد تركـز العمـل خـال الفتـرة الماضيـة علـى ترسـيخ مبادئ الشـفافية وإشـراك 
المجتمـع المكـي، واالقتصـادي علـى وجـه الخصـوص فـي تلمـس االحتياجـات 
الفعلية لمتطلبات االرتقاء بأداء الغرفة، ووضع خارطة طريق فعلية لمتطلبات 
المرحلـة، حيـث عقـدت العديـد مـن الملتقيـات والنـدوات وورش العمـل السـتقاء 
المطالب الضرورية والخدمات التي توفرها الغرفة لقطاعات العمل المختلفة، 

مسـتعينة ببيـوت خبـرة وطنيـة في هـذا المجال.

أما على الصعيد الداخلي، فقد أنجزت العديد من البرامج والتعديات في الهيكل 
الوظيفـي، واسـتقطاب الكفـاءات الوطنيـة إلثـراء قائمـة المنجـزات المتواليـة، 
الناتجـة عـن التوصيـات والـرؤى النابعـة مـن تفاعـل مجلـس اإلدارة والجهـاز 
التنفيـذي مـع جميـع القضايـا التـي تمـس قطـاع األعمـال وتربطهـا مـع همـوم 

خدمة مكة ...
شرف واصطفاء
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ومشـكات المجتمـع فـي مكـة المكرمـة.

مكـة  بالمنطقـة  الشـقيقة  الغـرف  مـع  العاقـات  لتجسـير  وكان 
المكرمة داخل المملكة وخارجها األثر الفعال في فتح آفاق أوسع 
للتعـاون وتحفيـز القطـاع الخـاص، وتعزيـز دور قطـاع األعمـال، فضا 
عن توطيد العاقات مع المؤسسات والهيئات والبعثات القنصلية 
واالقتصاديـة لبعـض الـدول الشـقيقة والصديقـة دفعـا للتعـاون 
وتبـادل الخبـرات والمنافـع، إلـى جانـب تمتيـن الشـراكة مـع عـدد من 

المؤسسـات التعليميـة.

لقد قدمت الغرفة عبر مجلس إدارتها والجهاز التنفيذي، واللجان 
 في المجتمع 

ً
 كبيرا

ً
 مقدرة أحدثت حراكا

ً
القطاعية المختلفة أعماال

المكي، عبر الفعاليات والمعارض والمناسبات الدورية المختلفة.

بهـذا التقريـر السـنوي 2021، تكـون الـدورة العشـرين قـد أكملـت 
مهامها، وقد وضعت بصمات هي امتداد لعمل تراكمي، ويمكن 
اختصار المنجزات في حزمة المشاريع االستراتيجية، تجديد الدماء، 
الهيـكل الجديـد، مراكـز العمـل، مركـز الدراسـات والبحـوث، مركـز 

التحكيم، مركز الريادة واالبتكار، مركز المعارض والمؤتمرات، وبعد 

ذلك تحول مركز الدراسات إلى مركز ذكاء األعمال، المرصد العقاري، 

المتنوعـة، والمبـادرات  المشـاريع  الجديـدة، حزمـة  منحـة األرض 

والفعاليـات  والمؤتمـرات  المعـارض  علـى  واالنفتـاح  الجديـدة، 

والمهرجانات، والشراكة المجتمعية، ودخول المرأة كقيادية ألول 

مـرة فـي الـدورة العشـرين.

بتعاقب مجالس اإلدارات على غرفة مكة المكرمة تستمر المسيرة 

الظافـرة دعمـا لمسـيرة التنميـة االقتصاديـة، فخدمـة مكـة شـرف 

واصطفـاء. وأتوجـه بالتقدير والشـكر الجزيل ألعضاء مجلـس اإلدارة 

والجهاز التنفيذي والشركاء على الجهود التي بذلوها واإلنجازات 

التي تحققت خال العام 2021، وعلى جهودهم في خدمة رجال 

االعمال والمستثمرين واالقتصاد الوطن...
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تتواصـل مسـيرة اإلنجـازات مـع كل صبـاح جديـد، لبنـات البنـاء ال 
تتوقـف، حيـث يتعاظـم أداء الغرفـة التجاريـة بمكـة المكرمـة، 
عبـر أجهزتهـا المختلفـة، ففي كل يوم لبنـة جديدة في صرح 

التنمية الشـاملة.

لقد وضعت الغرفة التجارية بمكة المكرمة مقدراتها المالية 
واإلداريـة وخبراتهـا المتراكمـة لخدمـة القطـاع االقتصـادي 
والمجتمـع المكـي، ورعايـة مصالـح القطـاع الخـاص، بالتعـاون 
مـع الشـركاء االسـتراتيجيين فـي كافـة القطاعـات فــ »مكـة 
تستحق«، وذلك لجذب االستثمارات التي تسهم في تحقيق 
التنميـة المرجـوة لهذا البلد األميـن، وربط القطاع االقتصادي 
المحلي مع رصفائه الدوليين، وإتاحة الفرص لتبادل المصالح 

التجاريـة والصناعيـة علـى نطـاق العالم اإلسـامي.

بدأت غرفة مكة المكرمة عامها الماضي بحزمة من القرارات 

»غرفة مكة«
مسيرة اإلنجازات المتواصلة

عصمت عبدالكريم معتوق 
األمين العام المكلف
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الهامـة، واسـتقطاب العديـد مـن الكـوادر المؤهلـة إلنجـاح 
برامجهـا الموضوعـة بالدقـة المطلوبـة للمسـاهمة بفاعلية 
في دفع عجلة التنمية إلى األمام، وإبراز المكانة االقتصادية 
لمكـة المكرمـة وتطويـر البيئـة االسـتثمارية وتنميـة مجتمـع 

األعمال.

وحمـل العـام الماضـي نجاحـات متعـددة تم رصدهـا في هذا 
التقرير، شكلت حراكا ملحوظا على نطاق العاصمة المقدسة 
والمملكـة بشـكل عـام، وفتحـت آفاقـا أرحب مع الشـركاء في 

العديـد مـن دول المنطقة والعالم.

يعـد مـن صميـم  األعمـال  التيسـير علـى مجتمـع  أن  وبمـا 
مهـام الغرفـة التجاريـة، فقـد بـذل مجلـس اإلدارة واألمانـة 
العامـة بكوادرهـم المدربـة جهـودا كبيـرة إلدارة دفـة العمـل 
في هذا الصرح االقتصادي الخدمي الكبير، وتقديم مختلف 

مستويات الخدمة، والتيسير على المنتسبين وجميع الجهات 
ذات العاقـة بالعمـل التجـاري لمامسـة متطلبـات قطاعـات 
األعمـال والعمـل علـى تحقيقيهـا بطريقة راقيـة، ومقاييس 
عالية، اتساقا مع االستراتيجية والشعارات المرفوعة، وترجمة 

لتوجهـات خدمـة هـذا البلـد األمين.

وتتعدد المناسبات والفعاليات والمعارض والدورات التدريبية 
واللقاءات المختلفة، لتشكل أجندة العمل في العام الجديد 
حزمـة مـن األنشـطة بمـا يخـدم االقتصـاد المكـي والمجتمـع 

بصفة عامة.
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سراج عمر بوقري

عبد الغفور محمد محمد محمد سعيد حسين عبدالعزيز 
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عادل عبدالله كعكيعبدالرحمن عبد القادر 

أحمد صديق 

إبراهيم فؤاد 

م. عصمت عبدالكريم 

د. عبدالله شاكر آل غالب عبدالله عبدالغفور نبيل محمد سعيد غازي محمود فقيها 
تجار الشاهي

م. د. بسام غلمان 

عدنان شفي



نظام الغرف التجارّية:

ــن مســودة نظــام الغــرف التجارّيــة العديــد مــن المبــادرات التجديدّيــة علــى نطــاق 
ّ
تمك

ــة، وترفــع الكثيــر مــن القيــود فــي ســبيل تعزيــز بيئــة األعمــال  أعمــال الغــرف التجارّي

وجــذب المســتثمرين.

رؤية المملكة 2030:

 اســتراتيجية، مثــل: زيادة حجــم االقتصاد الوطني، 
ً
حملــت رؤيــة المملكــة 2030 أهدافــا

والمتوســطة،  الصغيــرة  المنشــآت  ومســاهمة  الخــاص،  القطــاع  مســاهمة  ورفــع 

ونســبة االســتثمارات األجنبيــة، تــم رفــع أعــداد الحجــاج والمعتمريــن.. وغيرهــا. والتــي 

 فــي تحقيقهــا.
ً
 محوريــا

ً
ســيكون للغــرف التجارّيــة دورا

20



بعد موسم استثنائي، فرضته جائحة كورونا، تدخل الغرفة التجارية بمكة المكرمة عامها الجديد 
وقد حققت حزم مقدرة من المشروعات والبرامج التي تضع بصمة واضحة في مسيرتها لارتقاء 
بقطاع األعمال وخدمة المجتمع، بما يتسق واستراتيجيتها المعززة لرؤيتها بأن تكون بيتا للتاجر، 
ورسـالتها لخلـق بيئـة محفـزة لاسـتثمار، وتحقيقـا ألهدافهـا التـي تتلخـص فـي تقديـم خدمـات 

متميزة لمنتسبيها، وتطوير بيئة العمل الداخلية، وقطاع األعمال، وتنمية مواردها.

 
ً
إن مفهـوم "تنميـة األعمـال والمجتمـع"، الـذي يمثـل شـعار غرفـة مكـة المكرمـة، يشـكل دافعـا

لتسارع الخطى لتحقيق هذا المفهوم لصالح المجتمع، وفق استراتيجيات دعم المشاركة مع 
 
ً
القطاع الخاص الذي يؤدي دوره الوطني بالمشاركة في النشاطات والمشاريع التنموية، تنفيذا

للرؤية الدولة الطموحة الساعية لتحقيق كل ما من شأنه تحقيق جودة الحياة والرفاه والخير 
ألبناء هذا البلد الكرام بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتجهز غرفة مكة المكرمة آلياتها لسد الحاجة للشابات والشباب السعودي المدرب لملء الفراغ 
فـي المواقـع الوظيفيـة الموسـمية، التـي تعمـل جهات االختصـاص لتتحول إلـى وظائف دائمة 
اتسـاقا مـع اكتمـال المشـروعات العماقـة التـي تضـع المملكـة فـي موقعها الطبيعـي كدولة 

متقدمة.

 فـي دعـم الـرؤى والتوجهـات الحكوميـة والتحسـين 
ً
 أساسـيا

ً
وتلعـب غرفـة مكـة المكرمـة دورا

المستمر لقطاع األعمال خاصة والقطاعات ذات الصلة بالحج والعمرة بشكل عام، وقد أثبت أداء 
 متجـددة وثريـة، وأن هنـاك مسـاحة السـتخراج المزيـد 

ً
غرفـة مكـة المكرمـة أن هنـاك دائمـا فرصـا

من الفرص الواعدة، تسـتخرج بسـواعد شـباب وشـابات الغرفة، لتظل البيئة األنسـب لنمو األعمال 
وانعـكاس نجاحهـا على المجتمع.

نظرة ثقة نحو المستقبل

21
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 رائًدا لتنمية األعمال والمجتمع
ً
أن تكون غرفة مكة المكرمة نموذجا

رؤيتــــــنا

تقديم أفضل الخدمات، وتسخير أمثل الممكنات للقطاع الخاص؛ لخلق 
بيئة استثمارية جاذبة من خال أحدث التقنيات، وعبر كوادر وطنّية، 

ودعم مجتمع مكة المكرمة بتعزيز المساهمة المجتمعية.

رسالتـــــنا

قيمنا
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خالل عام ٢٠٢١ 
تم اطالق الهيكل التنظيمي لقطاع األمانة العامة 

مجلس إدارة الغرفة

مدير إدارة الشئون القانونية

نائب األمين العام

مدير مركز الدراسات واألبحاث 

مدير المرصد العقاري 

مدير إدارة التميز المؤسسي

مدير مركز التقييم العقاري 

مدير مركز التحكيم التجاري وحل النزاعات

أخصائي تمثيل قانوني

سكرتير

مساعد األمين 
لقطاع التطوير

مساعد األمين لقطاع 
االتصال المؤسسي 

والتسويق

مساعد األمين لقطاع 
المالية واالستثمار

مساعد األمين لقطاع 
المالية واالستثمار

أخصائي اتفاقيات وعقود

مدير إدارة المراجعة الداخلية

األمين العام مدير مكتب األمين العام

سكرتير

سكرتير تنفيذي



ز( تحقيق التمّيز المؤسسي )التميُّ

من خالل السعي إلى تقديم خدمات نوعيّة للمشتركين، والكفاءة في 
إدارة العمليات التشـغيلية، وتحقيق أعلـى درجات الحوكمة والرقابة 

الداخلية، بما ينعكس إيجاباً على العمليات الخارجية.

تطوير الخدمات المقدمة:
تقديم خدمات نوعية للمشـتركين وتحسين أداء الخدمة والسعي 
إلـى رقمنة الخدمات وتحقيق شـعار “ بدون ورق، بـدون زيارات”.

تحقيق الحوكمة واإلدارة الرشيدة:
تطويـر سياسـات وإجـراءات ونظـام حوكمـة فّعـال علـى مختلف 

المسـتويات اإلداريـة.

الكفاءة في العمليات التشغيلية:
أتمتـة العمليـات الداخليـة وتطويرهـا لتتناسـب مـع احتياجـات 

العمليـات التشـغيلية فـي الغرفـة.

تعزيز وتنمية القدرات:
تعزيـز وتنميـة القـدرات الداخلية عن طريق تطويـر برامج تأهيل 
وتدريـب تناسـب احتياجات ومتطلبات الغرفـة وتمكين موظفيها.

تحقيق االستدامة المالية )االستدامة( :
عبر إيجاد فرص استثمارية وتقديم خدمات نوعيّة ذات عوائد مجزية، 
نحقِّق استدامة ماليّة للغرفة؛ لتمّكنها من القيم بدورها المحوري في 

مكة المكرمة. وذلك من خالل:

تعظيم العوائد االستثمارّية:
تنويـع مصـادر الدخـل وتحسـين اإليـرادات بالتركيـز علـى فـرص 

االسـتثمارية التـي تعـزز مـن االسـتدامة الماليـة للغرفـة.

تحسين برامج الرعاية:
جذب رعاة اسـتراتيجيين لدعم الفعاليـات المختلفة كرافد لموارد 

مالية إضافية.

كفاءة مالية في التشغيل:
اعتماد الكفاءة والفعالية في إدارة العمليّات التشـغيلية للخدمات 

بما يسـاهم في زيادة اإليرادات وخفض التكاليف.

تطوير إيرادات الخدمات / االشتراكات:
تحفيز ترقية المشتركين من فئة إلى فئة أخرى، وجذب مشتركين 
جدد. من خالل تقديم خدمات ذات قيمٍة مضافة، وتوسـيع نطاق 

الخدمات لتشمل فئات جديدة.

أولوّياتنا األربع
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مجتمع حيوي )المجتمع( :
بنيـة  تطويـر  مـن خـالل  المكرمـة  مّكـة  لمجتمـع  الخدمـات  تقديـم 
الترفيـه والتدريـب برفـع جاذبيـة االسـتثمار  التـي تسـتهدف  األعمـال 
المّعوقـات  للمنشـآت، وتذليـل  الـالزم  الدعـم  فـي مكـة عـن طريـق 
التـي تواجـه القطـاع الخـاص، تمكيـن كـوادر المجتمـع مـن مختلـف 
القطاعـات، والمسـاهمة فـي تعزيـز المسـؤولية االجتماعيـة مـن خـالل:

تعزيز مجتمع األعمال في مكة المكرمة:
تمكيـن مجتمـع األعمـال بمكـة المكرمة مـن فُـرَِص التطويـر، ورفع حّصة 

مسـاهمته فـي إجمالي الناتـج المحلّي.

خلق بيئة أعمال محّفزة لمجتمع األعمال:
من خالل المسـاهمة في دراسـة وتطوير األنظمة والقوانين، والتواصل مع 
الجهات ذات الصلة لإلسـهام في تحسـين بيئة األعمال، ورفع جاذبيّة السوق.

تمكين الكوادر البشرّية:
تمكين الكوادر صاحبة القدرة على تعزيز قّوة السـوق في المسـتقبل من 

رّواد ورائـدات األعمال.

تعزيز المسؤولية االجتماعية:
المسـاهمة في تشـجيع الشـركات والمجتمع المكي على الوعـي بضرورة 

تنميـة المبادرات االجتماعـّي، وخلق ثقافـة متوازنة للتطّوع.

تعزيز مكانة مكة المكرمة كملتقى

لألعمال )األعمال(
تتمتع غرفة مكة المكرمة بمكانتها المتميزة عالميًا وإسالميًا، والتي بدورها ستوفر 
فرًصا اسـتثماريًّة ضخمة للمجتمع اإلسـالمي والعالمي، وذلك عبر تعزيز العالقات 

الدّوليـة، وترويج مكة المكرمة إقليميًا كمركز أعمـال رائد، من خالل:

خلق حلقة وصل بين مجتمع األعمال المكي ومجتمع األعمال 
العالمي:

تعزيـز دور غرفـة مكـة المكرمـة فـي خلـق تواجـٍد عالمٍي بمكـة، والمشـاركة في 
الفعاليـات الخارجيّـة لتمثيل مكـة إسـالميًا وعالميًا.

تواجد عالمي:
العمل على تأسيس مكاتب عالميّة. وإيفاد ممثلين للغرفة في مناطق استراتيجيّة 

ذات أثر على االقتصاد المكي.

تطوير وتعزيز عالمة مكة التجارية:
المساهمة في خلق وتطوير عالمة تجاريّة متميّزة لمكة عن طريق تنمية المنتجات 

المحليّة، وتسجيله، ورفع الثقة بها للمنافسة العالمية.

المساهمة في رفع االستثماريات األجنبية في مكة:
تسـويق الفرص االسـتثماريّة إقليميًا وفًقا للميزة التنافسـيّة لمكة المكرمة، وإنشاء 

شـراكات اسـتراتيجية مع كيانات كبرى.
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ــى  ــعودية حت ــة الس ــة العربي ــدت يف اململك ــد وج ــة ق ــرف التجاري ــن الغ مل تك
خمســينات القــرن املنــرم، وبــدأت فكــرة تأسيســها مــن مكــة املكرمــة، حيــث 

ــد. ــدرس يف الهن ــب ســعودي كان ي ــدي طال ــدأت الخطــوات عــى ي ب

تعــرّف حســن بــن محمــد جســتنيه عــى نظــام الغــرف التجاريــة بالهنــد 
خــالل دراســته هنــاك، وبــدأ يــدرس كيفيــة عملهــا وتطبيقهــا، ثــم بعــد 
عودتــه إىل مكــة املكرمــة التحــق بالعمــل يف وزارة املاليــة، حيــث كانــت 
بالســعودية. التجاريــة  الغــرف  تأســيس  مقــرح  لتقديــم  مواتيــًة  الفرصــة 

طــرح حســن جســتنيه فكرتــه عــى رئيــس التجــار حينهــا أحمــد عــي بوقــري، 
ومعــه رساج عمــر بوقــري -رحمهــم اللــه جميًعــا- فرّحبــا بالفكــرة مــع جمــع مــن 
ــب تأســيس  ــة مســوّدة طل ــف حســن جســتنيه بكتاب ــة، وكٌلّ ــار مكــة املكرم تّج

الغرفــة التجاريــة الصناعيــة مبكــة املكرمــة.

ــة  ــار مك ــن تّج ــب صــادر م ــي أول طل ــة، فه وضــع جســتنيه املســوّدة التاريخي
املكرمــة لتأســيس غرفــة تجاريــة يف اململكــة، بالرغــم مــن أن غرفــة مكــة املكرمــة 

كانــت الثانيــة التــي صــدر لهــا تريــح اإلنشــاء.

وغرفــة مكــة املكرمــة هــي ثــاين أكــر الغــرف التجاريــة باملنطقــة الغربيــة مــن 
حيــث عــدد املشــركن، ونســبة أنشــطتها الخدميــة.

يــوم 20 محــرم 1368هـــ املكرمــة مبوافقــة ســامية  تأسســت غرفــة مكــة 

ــات  ــر املعوق ــة بح ــوم الغرف ــعودية، وتق ــرف الس ــس الغ ــو يف مجل ــي عض وه
ــات  ــع الجه ــاون م ــول بالتع ــا الحل ــع له ــال وتض ــع األع ــا مجتم ــي يواجهه الت
ــة  ــان الغرف ــالل لج ــن خ ــك م ــة، وذل ــات ذات الصل ــة والجه ــة املعني الحكومي

القطاعيــة املتخصصــة.

ــر  ــة وتطوي ــركيها إىل تنمي ــة مش ــن خدم ــة م ــة املكرم ــة مك ــام غرف ــد مه ومتت
املجتمــع املــي، واملجتمــع الســعودي عامــة وزوار مكــة املكرمــة، واهتمــت 
بالقضايــا الكــرى مبشــاركتها يف حــراك توطــن الوظائــف وتدريــب الكــوادر 
ــز  ــة لتحفي ــة املضاف ــات ذات القيم ــم الفعالي ــة، وتنظي ــاألرس املنتج ــام ب واالهت
ــام رجــال وســيدات األعــال،  ــاق العمــل االســتثاري أم ــح اف رواد األعــال وفت
وتعميــق العالقــات والتبــادل التجــاري مــع رصفائهــم يف الــدول الشــقيقة 

والصديقــة.

تاريخنا
تأسيس الغرفة : 

تاريخ غرفة مكة المكرمة
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حالة وتوزيع مبادرات استراتيجية غرفة مكة المكرمة 2021 على القطاعات واإلدارات الداخلية
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قيد التفعيل تطوير التقرير السنوي لغرفة مكة املكرمة 5
قيد التفعيلتطوير دليل للحوكمة والسياسات واإلجراءات ومعايري قياس األداء6
تم التفعيل تأسيس وتفعيل ادارة التميز املؤسيس ملتابعة الخطة اإلسراتيجية7
8 ERP  قيد التفعيلأمتتة اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية
قيد التفعيل تطوير موظفي الغرفة من خالل الرامج التدريبية9
13
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تم التفعيل تفعيل مركز البحوث والدراسات26
تم التفعيل تطوير منطقة صناعية تنافسية يف مكة املكرمة بالتعاون مع هيئة مدن27
تم التفعيلانشاء مركز غرفة مكة املكرمة للتدريب31
قيد التفعيل تطوير خدمات مركز األرس املنتجة 32
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قيد التفعيلتطبيق غرفة مكة املكرمة للهواتف الذكية
تم التفعيلانشاء املرصد العقاري 43

قيد التفعيلمركز التقييم الشامل44
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األولوية األولى:

التميز المؤسسي
ــاءة فــي إدارة  ــع الكف ــتركين، ولرف ــة للمش ــات نوعّي ــم خدم ــعى إلــى تقدي  نس
ــة  ــة الداخلي ــى درجــات الحوكمــة والرقاب ــق أعل ــات التشــغيلية، وتحقي العملي
الخارجيــة، وتطويــر  باألعمــال  االرتقــاء  ـفـي  للمســاهمة  واألعمــال اإلداريــة، 
ــر  ــة 2030 عب ــة المملك ــتهدفات رؤي ــع مس ــق م ــا يتواف ــرية بم ــوادر البش الك
ثالثــة أهــداف محوريــة:  تحقيــق الحوكمــة واإلدارة الرشــيدة، الكفــاءة ـفـي 

العمليــات التشــغيلية، تعزيــز وتنميــة القــدرات





32

 خدمات المنتسبين. 1

 ٪ 119  ٪ 106  ٪ ١٣ 
معدل النمو السنويمعدل النمو السنوي معدل النمو السنوي

64.021
تصديق يدوي

 63748
إجمالي أعداد 

المنتسبين

74.600
تصديق إلكتروني

 103.200
العمالء الذين تم 

خدمتهم

بلغ عدد منتسبات غرفة مكة المكرمة 13000 سيدة   	
حققت غرفة مكة المكرمة رقما قياسيا في عدد منتسبيها حيث شهدت نمو  ١٣٪  	

خال هذا العام في 950 نشاط

مشتركي التصديق اإللكتروني
7.816

الخدمات المقدمة لكل من له اشتراك ساِر في الغرفة.
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إجمالي العمالء
4520

قسم تجربة 
العميل 

واتس اب أعمال 
1211

CRM
سنترال396

677
رسائل جماعية 
112

عمالء تم خدمتهم 
2024

قنوات التواصل مع العمالء:
 	 محادثة فورية )ويب شات( عى موقع الغرفة الرسمي، 	 واتساب أعال،

	 اإلعالم ومنصات التواصل االجتاعي، 	 الهاتف املوحد، 	 مركز خدمة رجال األعال،
	 تجربة العميل، 	 فروع الغرفة

2. تجربة العميل
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الدورات التدريبية التي قدمت لموظفي الغرفة خالل الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020م وهي:
دورة اللغة االنجليزية معهد بريلتز	 
دورة جداول البيانات االلكرونية مستوى متقدم	 
دورة إعداد السياسات واإلجراءات	 

دورة إعداد مناذج العمل الرقمية	 
دورة اإلبداع اإلداري	 
دورة املهارات اإلدارية الحديثة	 

3. تطوير الموظفين



4.تطوير التقرير السنوي

5. تطوير دليل الحوكمة واإلجراءات

6. تأسيس وتفعيل إدارة التميز المؤسسي

7. أتمتة اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية 

عملنا على تطوير التقرير السنوي الذي يهدف لرصد حراك الغرفة في عام كامل بشكل متسق مع استراتيجية 
 ألهداف الهيكل التنظيمي الحديث لغرفة مكة المكرمة وذلك عبر االعتماد 

ً
غرفة مكة المكرمة ٢٠٢١، ومحققا

على األولويات األساسية للغرفة ومدى انعكاسها على مبادراتها الفاعلة.

 على إيقاع 
ً
التحديث المستمر للمعايير واألسس التي تضبط آليات العمل في غرفة مكة المكرمة لتجعله منتظما

قانون المملكة العربية السعودية وقانون اتحاد الغرف السعودية.

أولى أولويات غرفة مكة المكرمة هي تحقيق التميز المؤسسي، ورفع أداء النظام المؤسسي الداخلي بشكل 
كلي عبر تطبيق معايير الجودة المعتمدة، والقياس المستمر آلثارها. لذا استحدثت غرفة مكة المكرمة في 
هيكلها اإلداري إدارة التميز المؤسسي، وخصتها بمبادرات نوعية تساهم في تحقيق مستهدفات الغرفة 

.
ً
 وخارجيا

ً
داخليا

تحويل اإلجراءات اإلدارية والتشغيلية إلى رقمية بالكامل وربطها بالسياسات واألنظمة، فيما يتعلق بكافة 
أنشطة وعمليات المنشأة. لرفع جودة المخرجات وتوفير الوقت والتكلفة.



األولوية الثانية:

االستدامة المالية
نعمــل مــن أجــل  خلــق فــرص اســتثمارية، وتقديــم خدمــات نوعّيــة ذات عوائــد 
مجزية، ومشــاريع ابتكارية تفتح أفق  االســتدامة المالّية للغرفة.  لنتمكن من 
المســاهمة فــي تحريــك روافــد االقتصــاد فــي مكــة المكرمــة وتســليط الضــوء 
علــى القطاعــات الخصبــة اقتصاديــًا مــن خــالل: تعظيــم العوائــد االســتثمارّية، 

كفــاءة ماليــة فــي التشــغيل، تطويــر إيــرادات الخدمــات واالشــتراكات 
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مبادرات قيد التفعيل في عام 2021

1.مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات
مشــروع يحمــل المســتقبل بيــن عينيــه، فهــو مركــز المعــارض 
العاصمــة  فــي  نوعــه  مــن  األول  والفعاليــات  والمؤتمــرات 
المقدســة واألكبــر فــي منطقــة مكــة المكرمــة. يهــدف بشــكل 
توجهــات  ومواكبــة  المكــي،  االقتصــاد  خدمــة  إلــى  رئيــس 
المملكــة العربيــة الســعودية االســتراتيجية، وتعزيــز دور مكــة 
المكرمــة كملتقــى لألعمــال وبيئــة خصبــة لفتــح أســواق جديــدة 
وتوفــي، وخلــق الممكنــات الازمــة إلقامــة معــارض وفعاليــات 
ذات جــدوى اقتصاديــة عاليــة، وتوفيــر فــرص وظيفيــة جديــدة. 
مرافقــه  بكافــة  للمركــز  اإلجماليــة  المســاحة  وتبلــغ 

23248 متــر مربــع، منهــا 10.000 متــر مربــع للمبنــى. وتصــل 
الــزوار  عــدد  ويصــل   ،30000-20000 االســتيعابية  طاقتــه 
 إلــى 500000 زائــر. ويقــع المركــز علــى 

ً
المســتهدف ســنويا

 .»
ً
طريــق محمــد بــن ســلمان »خــط مكــة جــدة الســريع ســابقا

والمنتديــات  والفعاليــات  المعــارض  المركــز  ويســتهدف 
الداخليــة واإلقليميــة والدوليــة. ويتضمــن المشــروع الرئيــس 
للمــاركات  حيــوي  تجــاري  ومركــز  نجــوم   4 فنــدق  إقامــة 
لعربــات  ومرافــق  إعاشــة  خدمــات  مجمــع  إقامــة  العالميــة، 

للموقــع. جماليــة  ومســاحات  تــراك«  »الفــود  األطعمــة 
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10.000
متر مربع

50.000
زائر يوميا يستوعبها 

المركز

إضافة نوعية في 
الناحية المعمارية لمكة 

سيشكل إضافة جديدة إلى قاعات 
المؤتمرات واالجتماعات الموجودة 

بالغرفة

يعزز التوجه لتحويل مكة المكرمة إلى 
مدينة للمؤتمرات والفعاليات، مستفيدة 
من القيمة المضافة للعاصمة المقدسة

مركز مكة المكرمة للمعارض والفعاليات
موقع



مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري وفض المنازعات بغرفة مكة المكرمة؛
 هو أول مركز من نوعه يحصل على رخصة التحكيم التجاري في المملكة من اللجنة الدائمة

 لمراكز التحكيم السعودية في 21 سبتمبر 2020م. 

ويقدم مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري خدمات؛
 التحكيم التي تشمل التحكيم في النزاعات التجارية، 

التنسيق بين المكتب واألطراف والمتنازعة، 	 
مراجعة استام القرارات التحكيمية وتحويلها إلى محكمة االستئناف، 	 
مراجعة استام االتفاقيات، والقيام بخدمة الوساطة التجارية وفق االختصاص، 	 
استام اتفاقيات الصلح وتحويلها إلى القاضي، ثم محكمة التنفيذ.	 

2. مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري وفض المنازعات

40



رئيس اتحاد الغرف السعودية أ. عجالن العجالن يدشن مركز مكة للتحكيم التجاري بالغرفة

41



٣. مركز الريادة واالبتكار

األولوية الثانية: االستدامة الماليةاألولوية الثانية: االستدامة المالية
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 مــع رؤيــة المملكــة 2030 ولدعــم رواد األعمــال بخلــق 
ً
تــم إنشــاء مركــز مكــة للريــادة واألعمــال تماشــيا

البيئــة المالئمــة لتطويــر أعمالهــم، حيــث يتضمــن مكاتــب مشــتركة ومســاحات إلقامــة الــدورات وورش العمــل 
والفعاليــات المتخصصــة، كمــا يتيــح للراغبيــن االســتفادة مــن الجهــات الحكوميــة والخاصــة الداعمــة لــرواد 

األعمــال.

األهداف
دعم رواد األعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 1
توفير البرامج الريادية ومساحات العمل المشتركة. 2
تبادل األفكار واستفادة رواد األعمال من مشاريع نظرائهم. 3
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٤. مركز غرفة مكة المكرمة للتدريب والتأهيل

جانب من قاعات مركز غرفة مكة المكرمة للتدريب والتأهيل

األولوية الثانية: االستدامة المالية
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طــورت غرفــة مكــة المكرمــة مركــز تدريبهــا العريــق ليواكــب اســتراتيجيتها لعــام ٢٠٢١، وبناًء عليــه أصبح للمركز 
إدارة مســتقلة خاصــة بــه تقــع فــي المبنــى االســتثماري التابــع للغرفــة. تبلــغ مســاحة المركــز 468 م مربــع 

وطاقتــه االســتيعابية تصــل إلــى 135 شــخص. يحتــوي علــى أربــع قاعــات تدريــب حديثــة وديناميكيــة،
 باإلضافــة إلــى مــدرج لــورش العمــل واللقــاءات المفتوحــة. وتقــع أكاديميــة غرفــة مكــة المكرمــة للتدريــب 

الرقمــي تحــت إدارة هــذا المركــز.



جانب من قاعات مركز غرفة مكة المكرمة للتدريب والتأهيل

45



ــب أحــد أهــم المحــاور  ــه والتدري ــة األعمــال التــي تســتهدف الترفي ــر بني تطوي
التــي نعمــل مــن أجلهــا فــي غرفــة مكــة المكرمــة. هادفيــن بذلــك لرفــع جاذبية 
االســتثمار فــي مكــة المكرمــة عــن طريــق دعــم المنشــآت، وتذليــل المّعوقــات 
التــي تواجــه القطــاع الخــاص، تمكيــن كــوادر المجتمــع مــن مختلــف القطاعات، 
ــع  ــز مجتم ــالل:  تعزي ــن خ ــة م ــؤولية االجتماعي ــز المس ــاهمة فــي تعزي والمس
األعمــال ـفـي مكــة المكرمــة، خلــق بيئــة أعمــال محّفــزة لمجتمــع األعمــال، 

تمكيــن الكــوادر البشــرّية، تعزيــز المســؤولية االجتماعيــة

األولوية الثالثة:
مجتمــــع حيــــوي





األولوية الرابعة: مجتمع حيوي

1. التدريب والتأهيل

 34
برنامج تدريبي وتأهيلي

2839
متدرب

48

نسعى ألن نكون إحدى مراحل تمكين القدرات البشرية 
عبر تطوير المهارات المختلفة واالنتقال بالكفاءات الحالية

 إلى أبعاد مهنية تمكنها من المنافسة المحلية 
والعالمية.
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655
المستفيدون

2. األسر المنتجة

 13
كشك التجار

11
دورة وبرنامج تأهيلي

نقدم الرعاية المهنية والتسويقية لألسر المنتجة والحرفيين لتطوير أعمالهم
وتوفير منافذ البيع لهم.



األولوية الثالثة : مجتمع حيوي

2549
وظيفة شاغرة

1820
إجمالي 
التوظيف

23
توظيف مباشر

%43.6
استقبال باحثين 

عن عمل

%23.5
إجمالي التوظيف

%32.9
الوظائف الشاغرة

3. توطين الوظائف

إيماننا بسواعد شبابنا تزيد إصرارنا بأن نكون حلقة الوصل بين الباحثيين عن العمل من الجنسين؛ 
بما يستوفي متطلبات سوق العمل وتوجهات المملكة العربية السعودية.



دراسة مشروع الكابيتال لنظام التملك لغير السعوديين في مكة 	 
والمدينة  مدة 99 عام ودعمها لقرار نظام التملك

مخرجات مركز الدراسات واألبحاث - ذكاء األعمال

51

4. الدراسات واألبحاث

المؤشرات التقارير االقتصادية
االقتصادية

الفرص االستثماريةقواعد البياناتالنشرات التوعوية

1226145



المؤشر الصناعي ودوره في قياس أداء المصانع في مكة المكرمة  ومساهمته في دعم 	 
صناعة القرار وثناء اللجنة الوطنية للصناعة بإتحاد الغرف على مشروع المؤشر عام 2021

األولوية الثالثة : مجتمع حيوي

52



مساهمة دراسة مشروع مستقبل 	 
الصناعة بمكة المكرمة في دعم 

قرار استحداث مدينة صناعية جديدة 
بالعكيشية عام 2021

53



مساهمة توصيات تقريري قياس أثر جائحة كورونا على قطاع اإليواء بمدينة مكة المكرمة  	 
وتقرير أداء قطاع االيواء في دعم قرار زيادة أعداد المعتمرين ودعم توصيات العمرة

األولوية الثالثة : مجتمع حيوي

54



شكر من وزارة االستثمار على تقرير قياس أثر القرارات الوزارية على قطاع التعليم األهلي و التوصية بقيادة 

المبادرات النوعية بمشاركة وكالة جذب االستثمار  ووكالة خدمات المستثمرين في وزارة التعليم

55



التعاون مع المديرية العامة للشئون الصحية في دراسة خارطة خدمات الرعاية الصحية بمكة و دعم 

التوصيات من قبل مقام أمارة المنطقة لالرتقاء بالخدمات الصحية بالعاصمة المقدسة والتنسيق مع 

التجمع الصحي بمكة و هيئة كفاءة اإلنفاق الحكومي

األولوية الثالثة : مجتمع حيوي

56



استحداث أول نسخة باللغتين من دليل الفرص االستثمارية في مكة المكرمة وعرضها في 	 
ملتقى االجتماع  ال32 للغرف االسالمية بغرفة مكة التجارية بالتعاون مع المرصد العقاري

57

4. المرصد العقاري



مساهمة المرصد العقاري في ورشة عمل مشروع اللوائح لنظام التصرف في حق االنتفاع 	 
من العقارات في مكة بالتعاون مع الهيئة الملكية بمكة و المشاعر المقدسة عام 2021 

األولوية الثالثة : مجتمع حيوي
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مساهمة المرصد العقاري في تقرير حول السوق العقاري في مكة المكرمة لعام 2021 	 
الذي يرصد المتغيرات العقارية 

59



60

التوصيات

20212020

تقرير مقارنة أداء بين عامي 2020م و 2021م عن أنشطة اللجان للدورة الـ20

27
لجنة

322
اجتماع

1569
توصية لجان

أكثر من٢٨ لجنة تجارية تعمل من أجل تطوير القطاعات االقتصادية ولطرح تحديات القطاعات التجارية المختلفة

5. اللجان القطاعية 
األولوية الثالثة : مجتمع حيوي
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تقرير مقارنة أداء بين عامي 2020م و 2021م عن أنشطة اللجان للدورة الـ20

تقرير مقارنة أداء بين عامي 2020م و 2021م عن أنشطة اللجان للدورة الـ20

االجتماعات

الفعاليات

20212020

20212020
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5. الحمالت التوعوية

نفذت غرفة مكة المكرمة حملة التشجير بالتعاون مع امانة العاصمة المقدسة بهدف تحسين 	 
جودة الحياة والحفاظ على البيئة



63

نفذت غرفة مكة المكرمة حملة مكافحة التستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة لتصحيح أوضاع 	 
المخالفين 



األولوية الرابعة: مجتمع حيوي
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علــى  وإســالمًيا،  عالمًيــا  المتميــزة  بمكانتهــا  المكرمــة  مكــة  غرفــة  تتمتــع 
الصعيــد االقتصــادي والوجدانــي. والتــي بدورهــا ســتوفر فرًصــا اســتثمارّيًة ضخمة 
ــج  ــة، وتروي ــز العالقــات الدّولي ــر تعزي للمجتمــع اإلســالمي والعالمــي، وذلــك عب
مكــة المكرمــة إقليمًيــا كمركــز أعمــال رائــد، مــن خــالل: خلــق حلقــة وصــل بيــن 
مجتمــع األعمــال المكــي ومجتمــع األعمــال العالمــي، تعزيــز التواجــد العالمــي، 
تطويــر وتعزيــز عالمــة مكــة التجاريــة، المســاهمة فــي رفــع االســتثمارات األجنبية 

فــي مكــة.

األولوية الرابعة:
تعزيز مكانة مكة المكرمة
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األولوية الرابعة: تعزيز مكانة مكة المكرمة

عقد  لقاء األعمال مع وفد الغرفة اإلسالمية التجارية الصناعية الزراعية )ديسمبر 2021م( 	 
بحضور )185( من رجال األعمال لالطالع على الفرص التجارية واالستثمارية المتاحة

1. تطوير األعمال
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تقديم استشارات وخطط للغرف التجارية السعودية )بيشة، القصيم، عنيزة، الجوف، الطائف( 	 
في مجال تطوير األعمال وتنظيم لقاءات الوفودالتجارية.

تمثيل غرفة مكة المكرمة في مؤتمر الغرف العالمية بدبي والتواصل مع أكثر من ١٢٣ دولة 	 
لتعزيز التبادل التجاري وتبادل الوفود التجاري.

إقامة ١١ لقاء افتراضي ثنائي األعمال.	 

االتفاقيات  - العدد: 9	 
الوفود التجارية - العدد  5	 
الدعوات  - العدد 46	 
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إقامة ساحة عرض للمنتجات الدولية، و شارك فيها عدد من الدول التالية: تونس، إندونيسيا، 	 
ماليزيا، باكستان، تايوان، تاياند، أوكرانيا، ليتوانيا، البرازيل، رومانيا، الفلبين، كينيا.



69 زيارة قناصل عموم الدول العربية واألجنبية للغرفة التجارية بمكة المكرمة 	 
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األولوية الرابعة : تعزيز مكانة مكة المكرمة

2. الفعاليات والمعارض

 53
مجموع أيام 

الفعاليات 

31 ألف 
زائر للفعاليات 

والمعارض

 24
فعالية 
ومعرض

15
مشاركة
خارجية

لقاءات تجربة نجاح سلسلة من لقاءات لبعض الشخصيات الناجحة في مجال األعمال 	 



71

فوانيس الهجينة فعالية ثقافية اجتماعية سنوية تقام في شهر رمضان المبارك وهي مزيج  	 
يتكون من معرض حي ومعرض افتراضي في نفس الوقت بمميزات تفاعلية تسمح للمستخدمين 

المشاركة عن بعد والتفاعل مع الحدث 



72

لقاءات تاءالتأنيث سلسلة لقاءات خاصة بالمرأة تحتوي على مجاالت مختلفة	 



73

المشاركة في اسبوع ريادة األعمال العالمي	 

٢٢٧ ١٠ ١٣٥ ٦
زائر  متسابق استشارة ورش العمل
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٣. زيارات رسمية 

زيارة معالي وزير التجارة ووزير اإلعالم المكلف الدكتور/ ماجد القصبي للقاء أصحاب األعمال 	 
وزيارة مشاريع الغرفة التنموية 



75

زيارة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور / توفيق الربيعة  لبحث ومناقشة معوقات قطاع الحج 	 
والعمرة 



76

زيارة القنصل العام األمريكي لغرفة مكة المكرمة بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك وتوطيد 	 
العالقات التجارية،

شملت الزيارة عدد من مشاريع مدينة مكة المكرمة التطويرية وتضمنت ) شركة أم القرى - مسار 	 
وشركة كدانة للتنمية والتطوير ومنطقة تطوير جبل النور ومعرض الوحي ( 
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 	  VFS زيارة القنصل العام الهندي لغرفة مكة وتدشين مركز التأشيرات الدولية
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٤. إتفاقيات تعاون غرفة مكة المكرمة 

 استقبل أ. هشام كعكي رئيس مجلس إدارة 
غرفة الرس أ. فايز الحربي لتبادل الخبرات 

وتعزيز التعاون بين الغرفتين

توقيع تعاون تنموي بين غرفة مكة  وجامعة 
الملك عبد العزيز لتطوير االستثمارات وخدمة 

ضيوف الرحمن

عقدت غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع القنصلية 
المصرية بجدة لقاًء بعنوان » الندوة اإللكترونية 

لاستثمار في جمهورية مصر العربية« لبحث 
الفرص االستثمارية وتعزيز التعاون التجاري وفتح 

آفاق اقتصادية بين الجانبين

دعًما لمشاريع األسر المنتجة غرفة مكة المكرمة 
بالتعاون مع برنامج تسعة أعشار 

من صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
  يتيحان منصة » كشك تجار » في المقر 

الرئيسي لغرفة مكة المكرمة لعرض منتجات 
األسر المنتجة وتشجيعهم للدخول في سوق 
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أستقبل أ/هشام كعكي مدير ميناء جدة 
االسامي م/ ماجد العرقوبي لبحث سبل 

التعاون في مجال الخدمات اللوجستية

وقعت غرفة مكة المكرمة اتفاقية تعاون مع 
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 
ممثلة في مكتب الضمان االجتماعي بمكة، 

بهدف دعم وتطوير وتحسين المستوى المادي 
لألسر المنتجة وتأهيلهم لسوق العمل 

 استقبل أمين عام غرفة مكة المكرمة المكلف 
م.عصمت معتوق أمين عام جائزة االميرة صيتة 

بنت عبدالعزيز للتميز أ.د. فهد المغلوث لبحث 
سبل التعاون وترسيخ ثقافة العمل االجتماعي

وقعت الغرفة اإلسامية للتجارة والصناعة 
والزراعة اتفاقية مع غرفة مكة المكرمة و وغرفة 
المدينة المنورة تهدف إلى التوسع في األنشطة 

واالتصاالت الدولية لخدمة قطاعات األعمال



80

٥. الرعايات الخارجية 

برعاية غرفة مكة المكرمة، كرم نائب رئيس مجلس اإلدارة أ. نايف الزايدي وأمين عام الغرفة م. عصمت معتوق 	 
الفائز بالشوط السادس بمسابقة حفل سباق الخيل بمحافظة جدة بحضور مدير عام نادي الفروسية بمنطقة مكة 

د.فهد المهلهل و تسليم الفائز كأس غرفة مكة المكرمة



81 ا مع 	 
ً
شاركت غرفة مكة المكرمة كأحد الرعاة في المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية في مدينة دبي تزامن

اكسبو دبي 2020
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 وتقرير المراجع المستقل القوائم المالية
 م1220ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 
 
 

 فهرس المحتويات
 رقم الصفحة 
  تقرير المراجع المستقل -
 1 قائمة المركز المالي -
 2 شامل اآلخروالدخل ال قائمة األنشطة -
 3  صولألاصافي  فيقائمة التغيرات  -
 4 قائمة التدفقات النقدية -
 18 – 5 القوائم المالية حولإيضاحات  -
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 قائمة المركز المالي
 م1202ديسمبر  31في 

 ية()بالرياالت السعود
 

 م2020 م2021 إيضاح 
 )معدلة إيضاح 21(

    أصول
    أصول غير متداولة  

بالصافي - ممتلكات وآالت ومعدات  5 169,421,583 166,209,856 
 38,613,000 58,960,000 21،6 عقارات استثمارية

 333,616 158,620 7 بالصافي - أصول غير ملموسة 
 2,977,062 2,231,886 9 الجزء الغير متداول – خرىا مدفوعة مقدما وذمم مدينةمصروفات 

 208,133,534 230,772,089  مجموع األصول الغير متداولة
    

    اصول متداولة
 44,236,798 52,293,325 8 بالصافي - ذمم مدينة

 10,028,548 14,218,277 9 بالصافي –أخرى مدفوعة مقدما وذمم مدينة مصروفات 
 28,814,295 13,365,489 10 نقد وما في حكمه

 83,079,641 79,877,091  مجموع األصول المتداولة
 291,213,175 310,649,180  األصولمجموع 

    
    االلتزامات

    االلتزامات الغير متداولة
 17,568,708 9,870,680 11 الجزء الغير متداول – محصلة مقدماإيرادات 

 14,827,061 16,638,842 12 دةالتزامات منافع الموظفين المحد
 32,395,769 26,509,522  مجموع االلتزامات الغير متداولة

    
    االلتزامات المتداولة

 12,370,492 17,183,784 11 الجزء المتداول – محصلة مقدماإيرادات 
 4,310,222 23,527,670 13 أخرىمستحقة وذمم دائنة  مصروفات

 16,680,714 40,711,454  ولةمجموع االلتزامات المتدا
 49,076,483 67,220,976  مجموع االلتزامات

    صافي األصول
 243,403,012 244,772,041  صافي األصول الغير مقيدة

 )1,266,320( )1,343,837(  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
 242,136,692 243,428,204  مجموع صافي األصول

 291,213,175 310,649,180  األصوللتزامات وصافي مجموع اال

 
 تمثل جزءا من هذه القوائم المالية( 25( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 والدخل الشامل اآلخر قائمة األنشطة
 م1202ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الرياالت السعودية( )ب
 

 م2020 م2021 إيضاح 
 )معدلة إيضاح 21(

    اإليرادات
 24,109,653 26,418,867  االنتساب
 2,247,725 1,613,655  التصاديق

 55,552,379 49,613,736 15 المراكز واألنشطة األخرى
 81,909,757 77,646,258  اإليرادات إجمالي

      

 المصروفات
   

 (20,059,230)  (19,961,480) 15 المراكز واالنشطة االخرىمصروفات 
 (52,726,134) (68,334,062) 16 مصروفات عمومية وإدارية
 )6,545,518( )8,328,687( 17 رسوم الربط بنظام سجالتي 

 (79.330.882) (96.624.229)  إجمالي المصروفات
 2,578,875 (18,977,971)  )الخسارة( / الفائض من العمليات الرئيسية

 - 9,000,000 6 منح ارض حكومية
 14,751,500 11,347,000 21،6  ربح من التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري

 17,330,375 1,369,029  صافي فائض السنة
    

    الدخل الشامل اآلخر
    البنود التي لن يعاد تصنيفها الى قائمة األنشطة في فترات الحقة:

 )1,266,320( )77,517(  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة
 (1,266,320) (77,517)  الخسارة الشاملة األخرى

 16,064,055 1,291,512  للسنة الدخل الشامل
    

 
 ( تمثل جزءا من هذه القوائم المالية25( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )

 
 
 
 
 
 

 



89

 

3 
 

 ناعية بمكة المكرمةالغرفة التجارية الص
 المملكة العربية السعودية

 صول األفي صافي التغيرات قائمة 
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية( 
 

غير صول الاألصافي  
 مقيدة

إعادة قياس التزامات  
منافع الموظفين 

 المحددة

  
 االجمالي

      
 226,072,637  -  226,072,637 م2020يناير 1الرصيد في 

 17,330,375  -  17,330,375 صافي فائض السنة
 (1,266,320)  )1,266,320(  - الخسارة الشاملة االخرى
 242,136,692  (1,266,320)  243,403,012 م2020الرصيد في نهاية السنة 
      

 242,136,692  (1,266,320)  243,403,012 م2021يناير  1الرصيد في 
 1,369,029  -  1,369,029 ض السنةصافي فائ

 (77,517)  )77,517(  - األخرىالخسارة الشاملة 
 243,428,204  (1,343,837)  244,772,041 م2021ديسمبر  31الرصيد في 

 
 ( تمثل جزءا من هذه القوائم المالية25( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )
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 رفة التجارية الصناعية بمكة المكرمةالغ
 المملكة العربية السعودية

 قائمة التدفقات النقدية
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية( 
 

 م2020 2021م  
    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 17,330,375 1,369,029  صافي فائض السنة
    تعديالت:
 5,317,542 5,876,380 5 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 175,000 174,996 7 إطفاء أصول غير ملموسة
 - )9,000,000( 6 منح ارض حكومية

 )14,751,500( )11,347,000( 21،6 ربح من التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري
 3,091,863 14,216,424 16 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 2,307,221 1,840,655 12 ون من التزامات منافع الموظفين المحددةالمك
 340,814 328,441 12 منافع الموظفين المحددة التزاماتتكاليف تمويل 

  3,458,925 13,811,315 
    التغير في األصول وااللتزامات التشغيلية:

 )2,961,318( )18,866,850(  ذمم مدينة 
 )753,327( )6,850,654(  مم مدينة أخرى مصروفات مدفوعة مقدما وذ

 (1,606,251) 19,217,448  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 387,596 )2,884,736(  إيرادات مؤجلة

 )2,195,510( )434,832( 12 المسدد من التزامات منافع الموظفين المحددة
 6,682,505 (6,360,699)  الناتج من األنشطة التشغيلية)المستخدم في( / صافي النقد 

    
    األنشطة االستثمارية

 )4,256,031( )9,088,107( 5 ممتلكات وآالت ومعداتإضافات ل
 (4,256,031) (9,088,107)  األنشطة االستثمارية)المستخدم في( صافي النقد 

    
 2,426,474 )15,448,806(  صافي التغير في النقد وما في حكمه

 26,387,821 28,814,295  مه في بداية السنةالنقد وما في حك
 28,814,295 13,365,489  النقد وما في حكمه في نهاية السنة

    

    معامالت غير نقدية:
 (1,266,320) (77,517)  إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

 
 الية( تمثل جزءا من هذه القوائم الم25( إلى )1اإليضاحات المرفقة من )
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م1202ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(
 

 عام -1
ية السعودي، والموافق عليه تأسست الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة )"الغرفة" أو "غرفة مكة"( وفقا لنظام الغرف التجار

( 64بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ) هـ0140ربيع الثاني  30( وتاريخ 6بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم )م/
( 239ووفقا لنظام الغرف التجارية السعودي والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) هـ1400ربيع الثاني  22وتاريخ 

 ، يتم تشكيل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بموجب قرار من وزير التجارة واالستثمار. هـ1442ربيع ثاني  16يخ وتار
 

وتعمل على تنمية األنشطة التجارية التي تقع ضمن نطاق ال تستهدف الربح  منشأةان الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هي 
 السبل الممكنة وفقاً لإلجراءات النظامية وبالتنسيق مع الجهات المختصة.الوسائل وطويرها بجميع اختصاصها المكاني وحمايتها وت

وللغرفة شخصية اعتبارية ويقوم رئيس مجلس ادارتها بتمثيلها امام القضاء والغير وتقوم الغرفة بتقديم خدمات الى مجتمع االعمال 
 ع كما تقوم بإصدار الشهادات وتصديقها.والتجار مقابل اشتراكات طبقا لفئات التجار والصنا

 
 تقوم الغرفة بمزاولة نشاطها من خالل الفروع التالية:

 
 الحالة اسم الفرع التسلسل

 يعمل المركز الرئيسي 1
 يعمل وزارة التجارة 2
 يعمل مكتب العمل 3
 يعمل الجوازات 4
 متوقف بحرة 5
 يعمل الشرائع 6
 متوقف الجموم 7
 ليعم الجروشي 8
 متوقف العوالي 9
 
 أسس إعداد القوائم المالية -2
 
 أسس االعداد ـ 2/1

ر تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا للمعيار الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايي
 حاسبين.الهيئة السعودية للمراجعين والم المعتمدة منواإلصدارات األخرى 

 
 أسس القياس ـ 2/2

باستثناء التزامات منافع الموظفين وأساس االستحقاق، ومبدأ االستمرارية تم اعداد القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، 
 كما هو موضح في السياسات المحاسبية ذات الصلة. ةاالستثماري اتوالعقار

 
  العملة الوظيفية وعملة العرض - 2/3

 العملة الوظيفية وعملة العرض للغرفة. يالقوائم المالية باللاير السعودي وه تم عرض
 
 أساس االستمرارية -2/4

. وتم اعداد القوائم المالية على مستمركيان على انها ة الغرفة بعمل تقييم لقدر عند اعداد القوائم المالية المرفقة، الغرفةقامت إدارة 
المعلومات المتاحة عن  ذا كان فرض االستمرارية يعد مناسبا، تأخذ اإلدارة في الحسبان جميعأساس االستمرارية. عند تقييم ما إ

 ولكن ال يقتصر على اثني عشر شهرا من نهاية فترة التقرير. –على األقل  – والذي يكون المستقبل،
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 عية بمكة المكرمةالغرفة التجارية الصنا                                                     
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 حكام والتقديراتلألالمصادر الرئيسية  -3

يار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم استخدام تقديرات وأحكام تؤثر عوفقا للميتطلب إعداد القوائم المالية 
على المبالغ المعروضة لألصول وااللتزامات، واإلفصاح عن األصول وااللتزامات المحتملة في تاريخ التقرير، وكذلك المبالغ 

تم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر بناء على الخبرة السابقة خالل فترة التقرير. ي والمصروفاتالمعروضة لإليرادات 
وعوامل أخرى، تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية التي يعتقد أن تكون مناسبة للظروف. تقوم الغرفة بعمل تقديرات وأحكام 

تائج الفعلية المتعلقة بها. إن التقديرات التي تتعلق بالمستقبل. نادرا ما تتساوى نتائج التقديرات المحاسبية، وفقا لتعريفها، مع الن
تحتوي على مخاطر بالتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية لألصول وااللتزامات خالل فترة االثني عشر شهرا التالية يتم 

 مناقشتها أدناه:
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات - 3/1
 

رة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ باالعتبار تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقد
االستخدام المتوقع لألصول والضرر المادي الذي تتعرض له هذه األصول. وتقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واالعمار 

 ن وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.االستهالك )إ مصروفاتاإلنتاجية سنويا ويتم تعديل التغير في 
 

 االنخفاض في قيمة األصول غير المالية - 3/2
 

قيمتها.  تقوم الغرفة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرض األصول غير المالية النخفاض في
لالسترداد لألصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقدر الغرفة القيمة القابلة 

العادلة لألصل أو لوحدة توليد النقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل على حدة، إال 
قات النقدية لألصول األخرى أو مجموعة من األصول. اذا كان األصل ال يحقق تدفقات نقدية واردة ومستقلة الى حد كبير عن التدف

عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد القيمة القابلة لالسترداد، يعتبر األصل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى 
ستقبلية المقدرة الى قيمتها الحالية باستخدام قيمته القابلة لالسترداد. ولتقدير القيمة من االستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية الم

معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة 
التقييم أو أسعار األسهم  العادلة ناقصا تكاليف البيع، تستخدم طريقة تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات باستخدام مضاعفات

 المدرجة للمنشآت المتداولة علنا او أي مؤشرات أخرى متاحة للقيمة العادلة.
 

بما يتوافق مع وظيفة  المصروفاتضمن فئات  قائمة األنشطةيتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمة من العمليات المستمرة في 
 األصول التي انخفضت قيمتها.

 

لمالية والتي سبق ان حدث لها انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك االنخفاض، وذلك في تاريخ كل يتم مراجعة األصول ا
 .تقرير

 

 مخصص االنخفاض في القيمة - 3/3
 

يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يكون هناك دليل موضوعي على ان الغرفة لن تكون قادرة على 
المستحقة وفقا للشروط االصلية لالتفاقية. ان الصعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وإمكانية دخول تحصيل كافة المبالغ 

العميل في مرحلة افالس او إعادة الهيكلة المالية، والعجز او التأخر في السداد تعتبر جميعها مؤشرات على وجود دليل موضوعي 
 .لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 

ها بالنسبة للمبالغ الفردية الهامة، يتم اجراء تقييم على أساس فردي. وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الهامة، ولكنها متأخرة، فيتم تقييم
 بشكل جماعي، ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقا لمعدالت االسترداد السابقة. 

 

 نالتزامات منافع الموظفي - 3/4
 

عددا من االفتراضات على أساس اكتواري.  تعتمد القيمة الحالية اللتزام منافع الموظفين المحدد على عدد من العوامل التي تحدد
 (.12لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح رقم )

 

 التزامات طارئة - 3/5
إن تقيييم مثيل هيذه  أو أكثير فيي المسيتقبل.حيدث واحيد وقيوع أو عيدم وقيوع الطارئية فقيط عنيد االلتزاميات بحكم طبيعتها، سييتم حيل 

 حداث المستقبلية.ألتزامات الطارئة ينطوي بطبيعته على ممارسة أحكام وتقديرات هامة لنتائج الاال
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة                                                     
 المملكة العربية السعودية

 ل القوائم المالية  إيضاحات حو
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -4
 السياسات بشكل منتظم على جميعتطبيق هذه  إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد القوائم المالية للغرفة مبينة ادناه. تم

 ذلك.خالف السنوات المعروضة، ما لم يذكر 
 إلى متداولة/غير متداولة وااللتزاماتتصنيف األصول  -4/1

 األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي استنادا الى التصنيف متداول او غير متداول كما يلي :  الغرفةتعرض 
 

 ول عندما:يعتبر األصل متدا
  في دورة تشغيل عادية استهالكهيكون من المتوقع تحققه أو توجد نية لبيعه أو. 
 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. 
 يكون من المتوقع تحققه خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالي. 
 تخدام لتسوية التزام لفترة اثني عشر شهراً على يكون في صورة نقد وما في حكمه ما لم يكن مقيداً من التبادل أو االس

 األقل بعد فترة التقرير المالي.
 بتصنيف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة. الغرفةتقوم 

 
 يكون االلتزام متداوالً عندما:

 .يكون من المتوقع سداده في دورة تشغيل عادية 
 يكون محتفظاً به بشكل أساسي بغرض المتاجرة. 
 تحق السداد خالل اثني عشر شهراً بعد فترة التقرير المالييكون مس. 
  على األقل بعد فترة التقرير المالي.اثني شهراً في حالة عدم وجود حق غير مشروط بتأجيل تسوية االلتزام لفترة 
 ية ال تؤثر يمكن لشروط االلتزام، بناًء على خيار الطرف المقابل، أن تتم تسويتها عن طريق إصدار أدوات حقوق الملك

 .على تصنيفها
 .األخرى على أنها غير متداولة االلتزاماتجميع  الغرفةتصنف 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات - 4/2

والمعدات مبدئيا بالتكلفة التاريخية. تتضمن التكلفة النفقات المرتبطة مباشرة بجلب األصل للموقع  واآلالت يتم إثبات الممتلكات
 على الوجه المقصود منه من قبل اإلدارة.والحالة الالزمين الستخدامه 

 
والمعدات تكلفة قطع االستبدال لتلك البنود عندما يتم تكبد تلك واآلالت تضيف الغرفة الى القيمة الدفترية ألي من بنود الممتلكات 

رية للجزء المستبدل. يتم تحميل التكلفة اذا كان من المتوقع تدفق منافع مستقبلية إضافية الى الغرفة. ويتم الغاء إثبات القيمة الدفت
 خالل الفترة التي يتم تكبدها فيها. قائمة األنشطةجميع اإلصالحات والصيانة األخرى على 

 
ال يتم استهالك األراضي. ويتم تحميل االستهالك على األصول األخرى بعد خصم قيمتها المتبقية المقدرة لتوزيع تكلفة األصول 

 االعمار اإلنتاجية المقدرة لها. بطريقة القسط الثابت على مدى
 

 على مدى االعمار اإلنتاجية المقدرة التالية: قائمة األنشطةيتم تحميل االستهالك على 
 
 
 
 

 
 

                                                      

 عدد السنوات 
 33 مباني 

 4 تحسينات على مباني مستأجرة 
 10 أثاث ومفروشات

 4 سيارات
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -4
 )تتمة( ممتلكات وآالت ومعدات - 4/2

تتم مراجعة القيم واألعمار اإلنتاجية المتبقية لألصول وطرق االستهالك وتعديلها بأثر مستقبلي، إذا كان ذلك مناسبا، في حال كان 
لالسترداد، وذلك هناك مؤشر لتغير جوهري منذ آخر تاريخ تقرير. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل على الفور إلى المبلغ القابل 

 في حالة زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمتها المقدرة القابلة لالسترداد.
 

) مصروفاتتحدد األرباح والخسائر من عمليات االستبعاد بمقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم اثباتها ضمن "إيرادات / )
 .قائمة األنشطةبالصافي" في  –تشغيلية أخرى 

 
ملة األصول قيد االنشاء ضمن حساب االنشاءات تحت التنفيذ. ويتم نقل األصل قيد االنشاء الى الفئة المناسبة ضمن تتم رس

وذلك عندما يكون األصل في الموقع و/أو الوضع الالزم الستخدامه على الوجه المقصود منه من قبل ، المعداتاآلالت والممتلكات و
د االنشاءات تحت التنفيذ من سعر شراءها وتكاليف االنشاء وأي تكاليف أخرى مرتبطة مباشرة اإلدارة. تتمثل تكلفة أي بند من بنو

بتكاليف االنشاء او االستحواذ على أي بند من االنشاءات تحت التنفيذ على الوجه المقصود من قبل اإلدارة. ال يتم استهالك 
 االنشاءات تحت التنفيذ.

 
 عقارات استثمارية - 4/3

ستثمارية هي ممتلكات تحتفظ بها الغرفة من اجل عائدات تأجير طويلة األجل أو لزيادة رأس المال أو لكليهما ، ولكن العقارات اال
 ليس للبيع في سياق االعمال العادية ، او الستخدامها في انتاج او توريد السلع او الخدمات او ألغراض إدارية. 

 
دلة ، المشتقة من أسعار السوق الحالية للعقارات المماثلة التي يتم تحديدها سنويا من قبل يتم إدراج العقارات االستثمارية بالقيمة العا

مثمنين مستقلين معتمدين. يستخدم المقيمون األسعار في اتفاقيات البيع الملزمة او المعامالت الحديثة ألصول متطابقة او مماثلة ، مع 
قع او حالة األصل المحدد ، وألي تغيرات في الظروف االقتصادية بين تاريخ تعديلها اذا لزم االمر ألي اختالف في طبيعة او مو

 .قائمة األنشطةراف بالتغيرات في القيمة العادلة في عتريخ االتفاقية او الصفقة. يتم اإلالقياس وتا
 
 األصول غير الملموسة 4/4

 .العالمات التجارية والتراخيص واألصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل
 

تظهر العالمات التجارية والتراخيص المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية. العالمات التجارية والتراخيص )بما في ذلك 
البرمجيات( واألصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل والمكتسبة في دمج االعمال يتم االعتراف بها بالقيمة العادلة في تاريخ 

مكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق دون تكلفة او جهد ال داعي له. العالمات التجارية والتراخيص االستحواذ، ما لم يكن من الم
واألصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل لها عمر انتاجي محدد ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم وأي خسائر ناتجة عن 

ء باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص تكلفة العالمات التجارية والتراخيص انخفاض القيمة المتراكمة. يتم احتساب اإلطفا
 واألصول غير الملموسة المتعلقة بالعميل على مدى عمرها اإلنتاجي التقديري ، على النحو التالي:

 
 عدد السنوات 

 5 – 3 تراخيص البرنامج
 

ليف المتكبدة للحصول على البرنامج المحدد واستخدامه. يتم إطفاء تتم رسملة تراخيص برامج الكمبيوتر المكتسبة على أساس التكا
 هذه التكاليف على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر بثالث الى خمس سنوات.

 
  ذمم مدينة وذمم مدينة أخرى - 4/5

فائدة الفعلي بعد خصم مخصص يتم إثبات الذمم المدينة مبدئيا بسعر المعاملة، وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل ال
االنخفاض في القيمة. يتم رصد مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة عندما يتوفر دليل موضوعي على ان الغرفة لن تكون 

 قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها وفقا للشروط االصلية للذمم المدينة.
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 لمملكة العربية السعوديةا

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  )بالرياالت السعودية(                                                              
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -4
 

 نقد وما في حكمه - 4/6
 كمه على النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك.يشمل النقد وما في ح

 

  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى - 4/7
الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع والخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق االعمال االعتيادية 

زامات متداولة اذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة او اقل، وإال من الموردين. يتم تصنيف الذمم الدائنة التجارية كالت
 يتم عرضها كالتزامات غير متداولة. ويتم اثبات الذمم الدائنة التجارية مبدئيا بسعر المعاملة وتقاس الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام

 طريقة الفائدة الفعلية.
 

 مخصصات - 4/8
لدى الغرفة التزام نظامي حالي او متوقع ناتج عن حدث سابق، وهناك احتمال وجود استخدام عندما يكون  يتم اثبات المخصصات

للموارد لتسوية االلتزام، وإمكانية تقدير المبلغ بشكل موثوق. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. وتقاس 
قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات  زما لتسوية االلتزام باستخدام معدل ماالمخصصات بالقيمة الحالية للمبلغ الذي يتوقع ان يكون ال

السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لاللتزام. يتم اثبات الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الزمن كمصروف 
 فائدة. 

 

 وضريبة القيمة المضافة الزكاة ـ 4/9
 الزكاة

منشأة ال تهدف الى الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية الصناعية لدى  بمكة المكرمةية الغرفة التجارية الصناع
السلطات العامة وتقدم الغرفة خدمات لقطاع االعمال في مقابل اشتراكات انتساب لدى الغرفة ولذلك فإن شروط الخضوع لجباية 

 وبالتالي لم يتم ادراج مخصص للزكاة في القوائم المالية. المكرمة بمكةالزكاة ال تنطبق على الغرفة التجارية الصناعية 
 

 ضريبة القيمة المضافة
المستودعات  بإيجارالضريبة فور صدور الفاتورة أو أداء الخدمة المتعلقة  احتسابتخضع الغرفة لنظام ضريبة القيمة المضافة ويتم 

والتصاديق فهو معفي من الضريبة(، ويتم تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة  تباالشتراكاالنشاط الرئيسي للغرفة المتعلق  )باستثناء
 على أساس ربع سنوي.

 

  التزامات منافع الموظفين - 4/10
لدى الغرفة نظام منافع نهاية الخدمة للموظفين محدد متفق مع أنظمة العمل والعمال في المملكة العربية السعودية بناء على اخر 

 الخدمة.راتب وعدد سنوات 
 

ة إن خطط منافع نهاية الخدمة غير ممولة. يتم اثبات االلتزام فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة في قائمة المركز المالي بالقيمة الحالي
مقدرة من خالل خصم الدفعات المستقبلية الاللتزام المنافع المحددة في تاريخ التقرير. وتحدد القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة 

بالرجوع الى عائد السوق كما في تاريخ التقرير على سندات الغرفة عالية الجودة والتي تقوم بالعملة التي سوف تدفع بها المنافع، 
والتي تتمتع بفترات استحقاق تقارب فترات التزام المنافع المحددة ذي الصلة. تستخدم الغرفة بعض التبسيطات في قياس التزامها 

ب خطة المنافع المحددة بدال من استخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقفة وذلك نظرا للتكاليف والجهود غير المبررة والتكلفة بموج
 المرتبطة بتطبيق طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

 
 ث فيها.في الفترة التي تحد قائمة األنشطةيتم تحميل األرباح والخسائر االكتوارية، إن وجدت، أو قيدها بقيد دائن ضمن 

 
قائمة بها على الفور في يتم إثبات التغيرات في القيمة الحالية اللتزام المنافع المحددة الناتجة من تعديالت الخطة أو أي تقليص 

والبدالت وسنوات الخدمة كتكاليف خدمة سابقة. تعتمد دفعات نهاية الخدمة بشكل أساسي على رواتب الموظفين النهائية  األنشطة
 كما هو موضح في نظام العمل والعمال السعودي.المتراكمة، 
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(
 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة -4
 
 العمالت األجنبيةالمعامالت ب - 4/11

 يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية الى العملة الوظيفية على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ تلك المعامالت.
يتم اثبات أرباح وخسائر فروق العملة الناتجة عن تسوية تلك المعامالت وكذلك الناتجة من تحويل األصول وااللتزامات النقدية 

 .والدخل الشامل اآلخر قائمة األنشطةاألجنبية على أساس أسعار صرف العمالت السائدة كما في نهاية السنة ضمن  عملةبال
 
 إثبات اإليرادات - 4/12

يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق ويمثل المبالغ المستحقة للسلع والخدمات المقدمة في سياق األعمال 
 .باإليراداتالعتيادية، صافي من الخصومات، وحسومات الكمية والضرائب المتعلقة ا

 
 إيرادات االنتساب )اشتراكات العضوية(

تسجل عند استالمها إذا كانت خاصة بالسنة المستلمة بها ، حيث ينتهي االشتراك بانتهاء السجل التجاري . ويتم تحصيل رسوم  
بي الغرفة بداية السنة او خالل السنة )رسوم االشتراك ألول مرة والتجديدات( وتسجل االشتراكات السنوية عادة من منتس

 االشتراكات المتعلقة بسنوات الحقة كإيرادات مقدمة. 
 

يتم إثبات اإليرادات من عقارات استثمارية أو إيرادات االيجار من الباطن في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تأجير العقارات 
 ية، باستخدام طريقة القسط الثابت، على مدار فترة عقد االيجار.االستثمار

 
 المصروفات - 4/13

بخالف التكاليف المباشرة، المتعلقة بمراكز وأنشطة الغرفة الرئيسية أو بالتعاون مع والمساهمات ألجهزة  المصروفاتكافة 
المشتركة بين المصروفات ة وإدارية. يتم توزيع عمومي كمصروفاتومؤسسات مسؤولة أو باشتراكات مجلس الغرف، يتم تصنيفها 

 العمومية واإلدارية ان لزم االمر، على أسس منتظمة.والمصروفات التكاليف المباشرة 
 
 تبرعات ـ 4/14

تقوم الغرفة بتسجيل التبرعات المستلمة كأصول مقيدة أو غير مقيدة وذلك بناء على تعليمات المتبرع وطبيعة هذه القيود والتي قد 
تكون مرتبطة باستخدام األصول ألغراض محددة )قيود االستخدام( أو بتوقيت هذا االستخدام )قيود الوقت( أو باالثنين معا. يتم 

 يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق. كان ال إذاإثبات الخدمات المتبرع بها للغرفة بالقيمة العادلة كتبرعات غير مقيدة إال 
 
  عقود اإليجار - 4/15

تصنف عقود االيجار التي احتفظ فيها المؤجر بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل 
باستخدام طريقة  قائمة األنشطةالمدفوعات المقدمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية )بعد خصم أي حوافز تستلم من المؤجر( إلى 

 القسط الثابت على مدى فترة العقد.
 
 مقاصة األدوات المالية ـ 4/16
 كونيالمبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط عندما  درجيو ةيواإللتزامات المال ةيمبالغ األصول المال نيإجراء مقاصة ب تمي

 قيأو تحقعلى أساس الصافي  ةيفي الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل تسو للغرفة
المطفأة والمقابل  ةيالدفتر مةيالق نيإثبات الفرق ب تمي ة،يفي ذات الوقت. عند إلغاء إثبات التزامات مال اتااللتزام ةياألصل وتسو

 .قائمة األنشطةمحولة أو إلتزامات مفترضة( في  ةينقد ريالمدفوع )بما في ذلك أي أصول غ
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 مةالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكر
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                                                                             
 بالصافي - ممتلكات وآالت ومعدات -5

 أراضي  
 

تحسينات على  مباني
 المباني

 
 

 أثاث ومفروشات
 
 

 سيارات
 
 

 انشاءات تحت التنفيذ
 
 
 

 المجموع
 
 
 

        التكلفة 
 199,511,786 3,382,531 670,831 13,678,219 2,945,089 143,251,357 35,583,759 م2020يناير  1الرصيد في 

 4,256,031 3,667,937 - 588,094 - - -   إضافات خالل السنة
 - (79,337) - - 79,337 - -   تحويالت

 203,767,817 6,971,131 670,831 14,266,313 3,024,426 143,251,357 35,583,759 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
        

 203,767,817 6,971,131 670,831 14,266,313 3,024,426 143,251,357 35,583,759 م2021يناير  1الرصيد كما في 
 9,088,107 8,737,982 - 350,125 - - - إضافات خالل السنة

 - - - - (2,320,495) 2,320,495 - إعادة تصنيف

 - )2,700,002( - 1,445,158 1,254,844 - -  خالل السنة تحويالت

 212,855,924 13,009,111 670,831 16,061,596 1,958,775 145,571,852 35,583,759 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

        مجمع االهالك
 32,240,419 - 423,033 9,693,183 2,945,089 19,179,114 - م 2020يناير  1الرصيد كما في 

 5,317,542 - 78,545 931,318 10,138 4,297,541 - االهالك خالل السنة

 37,557,961 - 501,578 10,624,501 2,955,227 23,476,655 - م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 
        

 37,557,961 - 501,578 10,624,501 2,955,227 23,476,655 - م2021يناير  1الرصيد كما في 
 5,876,380 - 78,544 1,215,082 285,215 4,297,539 - االهالك خالل السنة

 - - - - (2,320,495) 2,320,495 - إعادة تصنيف
 43,434,341 - 580,122 11,839,583 919,947 30,094,689 - م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

        صافي القيمة الدفترية
 166,209,856 6,971,131 169,253 3,641,812 69,199 119,774,702 35,583,759 م2020ديسمبر  31الرصيد كما في 

 169,421,583 13,009,111 90,709 4,222,013 1,038,828 115,477,163 35,583,759 م2021ديسمبر  31الرصيد كما في 

 
 .تتعلق بتحسينات على بعض المباني الخاصة بالغرفة معرض ومستودعات الغرفة في مدينة جدة ومشاريع أخرىتكلفة انشاء يتمثل بند انشاءات تحت التنفيذ في المنصرف على  -
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 عقارات استثمارية -6
 2020م 2021م  

 )معدل إيضاح 21)
 23,861,500 38,613,000  يناير 1الرصيد في 

 - 9,000,000  )6/2)إيضاح  مإضافات خالل العا
 14,751,500 11,347,000  التغير في القيمة العادلة خالل العام

  58,960,000 38,613,000 
 

شارع الستين والثانية حي النزهة تقع األولى في  العقارات االستثمارية أعاله تمثل قطعتي ارض تجارية في منطقة مكة المكرمة. - 6/1
 ولي العهد. حيفي 

م حصلت الغرفة على منحة ارض حكومية تقع على شارع ولي العهد بمكة المكرمة ، وقد تم تقييم ارض 2021خالل عام  - 6/2
 9,000,000بمبلغ ، 1210000153مستقل برقم ترخيص عقاري ، وهي مثمن المقام الرفيع للتقييم العقاريشركة المنحة من قبل 

منح  كإيرادات قائمة األنشطةوتم االعتراف بها في لى تقييم القيمة العادلة في ذلك التاريخ بناء عتم اثبات تكلفة األرض ، و لاير سعودي
 ارض حكومية. 

أعاله، من قبل شركة  تانأرض المذكور تيلعقار االستثماري، الذي يمثل قطعتم اجراء التقييم العادل لم 2021ديسمبر  31في  - 6/3
مليون لاير  58.9غ مبل م2021ديسمبر  31يمة العادلة للعقار االستثماري للغرفة كما في ، بلغت القالمقام الرفيع للتقييم العقاري

 .سعودي
يشمل تقرير المقيم المعتمد على كامل قطعة ارض الستين حيث ان هذه األرض مقسمة الى ثالثة أجزاء، م لم 2020في عام  - 6/4

لاير سعودي  10,822,500وتم تعديل القيمة العادلة الرض الستين بمبلغ حيث تم تقييم جزئين من األرض ولم يتم تقييم الجزء الثالث 
 م .2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي كما في  38.6( لتصبح القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 21)إيضاح 

 

 بالصافي -أصول غير ملموسة  -7
 2020م 2021م  

    التكلفة:
 910,000 910,000  يناير 1الرصيد في 

 910,000 910,000  ديسمبر 31الرصيد في 
    مجمع اإلطفاء

 401,384 576,384  يناير  1الرصيد في 
 175,000 174,996  إضافات خالل السنة

 576,384 751,380  ديسمبر  31الرصيد في 

 333,616 158,620  صافي القيمة الدفترية:
 

 بالصافي -ذمم مدينة  -8
 2020م 2021م  

 معدلة )إيضاح 21)
 72,757,157 91,624,007  * ذمم مدينة

 )28,520,359) )39,330,682)  )8/1)إيضاح  يخصم: مخصص االنخفاض في القيمة
  52,293,325 44,236,798 

 

مليون لاير  65,6: م2020ديسمبر 31كما في  )مليون لاير سعودي  84,9مبلغ  م2021ديسمبر  31تتضمن الذمم المدينة كما في * 
 عبارة عن ارصدة مستأجري المستودعات الخاصة بغرفة مكة المكرمة.عودي( س

 

 2020م 2021م  فيما يلي حركة مخصص االنخفاض في القيمة: - 8/1
 26,090,975 28,520,359  يناير 1في 

 2,429,384 10,810,323  )16/1)إيضاح  السنةالمكون خالل مخصص ال
 28,520,359 39,330,682  ديسمبر 31في 
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 
 بالصافي – مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى -9
 2020م 2021م   :الجزء الغير متداول - 9/1

 1,801,316 1,245,805  مصروف مقدم لشركة ثقة
 1,175,746 986,081  مصروف مقدم لمجلس الغرف

  2,231,886 2,977,062 
 
 الجزء المتداول: - 9/2
 2020م 2021م  

 معدلة )إيضاح 21)
 2,735,789 2,047,186  )9/2/1)إيضاح   مصروف مقدم لشركة ثقة

 1,799,921 1,625,495  )9/2/2)إيضاح  مصروف مقدم لمجلس الغرف
 1,593,302 6,073,416  دفعات مقدمة لموردين

 1,119,188 1,871,284  ذمم موظفين
 762,388 3,203,144  ضريبة القيمة المضافة

 245,866 103,750  مصروفات مدفوعة مقدما
 2,434,573 3,362,582  أرصدة مدينة أخرى

 )662,479) )4,068,580)  )9/2/3ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح  مخصص
  14,218,277 10,028,548 
 
من إيرادات االشتراكات التي تخص السنوات القادمة المستلمة والمدفوعة  %15تمثل مصروفات مدفوعة مقدما لشركة ثقة ما نسبته  - 9/2/1

 . م2020مارس  31عن الغرفة ذلك حتى تاريخ النتساب وتحصيل الرسوم بالنيابة اليف قيد وإصدار شهادات امقدما لشركة ثقة والتي تمثل تك
اتفاقية محدثة ثالثية لربط تجديد اشتراكات منتسبين الغرفة مع السجالت التجارية من خالل نظام ابرمت الغرفة م 2020 ابريل 1بتاريخ 

لاير رسوم تحصيل  5من إيرادات االشتراكات باإلضافة  %11.7 نسبته ل شركة ثقة على ماالتجارة على ان تحص لوزارةسجالت التابع 
 لصالح شركة ثقة.

ميين إيييرادات االشييتراكات التييي تخييص السيينوات القادميية المسييتلمة  %10تمثييل مصييروفات مدفوعيية مقييدما لمجلييس الغييرف نسييبه  - 9/2/2
 والمدفوعة مقدما لمجلس الغرف.

 
 كة مخصص االنخفاض في القيمة:فيما يلي حر  - 9/2/3
 2020م 2021م  

 - 662,479  يناير 1في 
 662,479 3,406,101  )16/1)إيضاح  السنةالمكون خالل مخصص ال

 662,479 4,068,580  ديسمبر 31في 
 

  نقد وما في حكمه -10
 2020م 2021م  

 20,735 80,105  نقد في الصندوق
 28,793,560 13,285,384  أرصدة لدى البنوك

  13,365,489 28,814,295 
 
 محصلة مقدماإيرادات  -11
 2020م 2021م  

 29,939,200 27,054,464  محصلة مقدماإيرادات 
 )17,568,708) )9,870,680)  )11/1)إيضاح  متداولغير الجزء ال – محصلة مقدمايخصم: إيرادات 

 12,370,492 17,183,784  )11/2الجزء المتداول )إيضاح  – محصلة مقدماإيرادات 

 
في المبالغ المحصلة مقدما من إيرادات االشتراكات في الغرفة والتي  الغير متداولالجزء  – المحصلة مقدماتتمثل اإليرادات  - 11/1

 تخص سنوات قادمة.
شتراكات في خدمات الغرفة في المبالغ المحصلة مقدما من إيرادات اال المتداولالجزء  – المحصلة مقدماتتمثل اإليرادات   - 11/2

 السنة المالية القادمة فقط. والتي تخص
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 ياالت السعودية()بالر                                                              
 

 

 المحددة التزامات منافع الموظفين -12
 

 وصف عام للخطة - 12/1
 

تدير الغرفة خطة منافع محددة تتوافق مع متطلبات نظام العمل في المملكة العربية السعودية. يتم احتساب المبالغ المسددة عند نهاية 
ة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة كما في تاريخ نهاية خدماتهم، كما الخدمة بموجب الخطة على أساس رواتب وبدالت الموظفين األخير

هو موضح في نظام العمل في المملكة العربية السعودية. ان خطط منافع نهاية الخدمة للموظفين هي خطط غير ممولة ويتم استيفاء 
 التزامات سداد المنافع عند استحقاقها عند انتهاء الخدمة. 

 قيمة الحالية اللتزامات منافع الموظفين:فيما يلي الحركة في ال
 2020م 2021م  

 13,108,216 14,827,061  الرصيد في بداية السنة
 2,307,221 1,840,655  تكلفة الخدمة الحالية

 340,814 328,441  تكلفة الفائدة
 1,266,320 77,517  االكتوارية الخسائر

 )2,195,510( )434,832(  المنافع المدفوعة

  16,638,842 14,827,061 
 

 االفتراضات االكتوارية الرئيسية - 12/2
 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات المنافع المحددة للغرفة:

 2020م 2021م  
 %2,6 %2.7  معدل الخصم

 %3,0 %3.5  معدل زيادة الرواتب
 

  مستحقة وذمم دائنة أخرىروفات مص -31
 2020م 2021م  

 2,342,613 2,119,783  ذمم دائنة
 1,186,376 15,007,513  امانات للغير
 617,782 6,067,374  مستحقة مصروفات

 163,451 333,000  دفعات مقدمة من العمالء

  23,527,670 4,310,222 
 

تحقة والتي قامت غرفة جدة بسدادها وستقوم لاير سعودي عبارة عن ضريبة القيمة المضافة المس 9,236,254تتضمن امانات للغير مبلغ 
 غرفة مكة بسداد المبلغ عند تحصيل المبالغ من العمالء.

 

 معامالت وأرصدة مع اطراف ذات عالقة  -41
 تتألف األطراف ذات العالقة من مجلس إدارة الغرفة.

 )أ( فيما يلي أهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة التي قامت بها الغرفة
 

 2020م  2021م  طبيعة المعاملة    قةالعال
مجالس االدارة مصروفات مجالس اإلدارة  197,826 69,297 
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 
                                                     المراكز واألنشطة األخرى، صافي -51

 
 

 اإليرادات
 م2021

 روفاتالمص
 

 الصافي
 21,273,177 )19,450,923( 40,724,100 أرض المستودعاتر تأجيومصروفات إيرادات 

 3,952,481 - 3,952,481 راتعائدات إيجا
 2,628,490 - 2,628,490 إيرادات الشهادات والتصاريح

 1,798,108 )510,557( 2,308,665 أخرىومصروفات  إيرادات

 49,613,736 (19,961,480( 29,652,256 

                                                                    

 
 

 اإليرادات
 م2020

 روفاتصالم
 

 الصافي
 24,423,312 )19,537,034( 43,960,346 أرض المستودعات تأجير ومصروفات إيرادات

 5,022,905 - 5,022,905 عائدات إيجارات
 1,182,915 - 1,182,915 إيرادات الشهادات والتصاريح

 624,250 - 624,250 تبرعات
 4,239,767 )522,196( 4,761,963 أخرىومصروفات إيرادات 

 55,552,379 (20,059,230( 35,493,149 
 
 مصروفات عمومية وإدارية -61
 2020م 2021م  

  28,963,803  30,567,132  رواتب واجور ومزايا
  607,546   370,769   وظائف مستحدثة
  573,000   467,600   وظائف خدمات
  288,406   200,386   مصروفات سفر

  712,601   904,696   فعاليات ومناسبات
  537,075   456,788   بريد وهاتف

  956,525   1,500,737   كهرباء ومياه
  1,268,136   1,658,577   مصروفات صيانة

  779,168   750,000   ايجارات
  1,044,375  572,306   اتعاب مهنية واستشارية

 - 872,600  مخصص دعاوى قضائية
  98,846   85,401   تامين
روفات تدريب موظفي الغرفةمص    315,370   150,954  

  1,054,745   1,432,015   مصروفات خدمات امن وحراسة
  1,706,278   326,381   مصروفات أبحاث ودراسات وتطوير

  1,090,618   1,425,234   برنامج التكافل التنموي
)5)إيضاح  ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك    5,876,380  5,317,542  

)7)إيضاح  إطفاء أصول غير ملموسة    174,996   175,000  
  2,648,035  2,169,096  التزامات منافع الموظفين

)16/1)إيضاح   مخصص ديون مشكوك في تحصيلها   14,216,424  3,091,863  
  326,773   443,816   مصروفات العالقات العامة

  55,676   29,014   قرطاسية ومطبوعات
 1,279,169 3,518,344  مصروفات أخرى

  68,334,062 52,726,134 
 

لاير سيعودي  )8/1)إيضياح 10,810,323مخصص الديون المشكوك فيي تحصييلها مكيون مين مخصيص لليذمم المدينية بقيمية  ـ16/1
 ).9/2/3لاير سعودي )إيضاح  3,406,101ومخصص للمصروفات المدفوعة مقدما والذمم المدينة األخرى بقيمة 
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 
 رسوم الربط بنظام سجالتي -71

 

من إيرادات االشتراكات المخصصه  %10من إيرادات االشتراكات ونسبه  %15الربط بنظام سجالتي نسبه شركه ثقه  تمثل رسوم -
م ، 2020 مارس 31لاير رسوم شركة سداد عن كل عملية سداد لالشتراكات وذلك حتى تاريخ  10لمجلس الغرف والتي تشتمل على 

ة ثالثية مع شركة ثقة لخدمات االعمال ومجلس الغرفة السعودية لربط تجديد م اتفاقية محدث2020 ابريل 1ابرمت الغرفة بتاريخ 
اشتراكات منتسبين الغرفة مع السجالت التجارية من خالل نظام سجالت التابع لوزاره التجارة على ان تحصل شركة ثقة على مانسبتة 

لاير عن كل اشتراك لتغطية تكاليف نظام  10و لاير رسوم تحصيل لصالح شركة ثقة 5من إيرادات االشتراكات باإلضافة  11.7%
من إيرادات االشتراكات وتكون بديله عن ما يحصل عليه من ايراد  %10سداد ، كما يحصل مجلس الغرف السعودية على مانسبتة 

 التصاديق. 
 2020م 2021م  

 3,540,254 3,323,316  حصة شركة ثقة من إيرادات االنتساب
 2,326,011 2,594,530  دات االنتسابمن إيرا حصة مجلس الغرف

 679,253 2,410,841  رسوم أخرى

  8,328,687 6,545,518 
 

 الزكاة -81
الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هيئة ال تستهدف الربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية لدى 

ن الغرفة لى مجتمع األعمال والتجار مقابل اشتراكات طبقا لفئات التجار والصناع. لذلك فإالسلطات العامة وتقوم الغرفة بتقديم خدمات ا
 .معفاة من الزكاة وبالتالي لم يتم إدراج مخصص للزكاة في القوائم المالية

 

 إدارة مخاطر األدوات الماليةـ 19
للقيود والضوابط المخاطر ثم تقييمها ثم متابعتها وفقا وتدار من خالل آلية متواصلة تتكون من تحديد  الغرفةالمخاطر جزء من أنشطة 

مسؤول عن ادارة المخاطر المتعلقة اإلدارة كل موظف في والغرفة . إن عملية إدارة المخاطر ضرورية بالنسبة لقدرة االخرى المعتمدة
  .مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية لمعرضة اإلدارة  مسؤولياته.بما تمليه عليه وظيفته أو 

 

 خطر اسعار صرف العمالت األجنبية  - 19/1
تمثل مخاطر أسعار العمالت المخاطر الناجمة عن التغير في قيمة األدوات المالية نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

 عمالت األجنبية غير مادية.اللاير السعودي والمعامالت األخرى بالببعمليات  الغرفةحيث تقوم 
 

 : مخاطر االئتمان - 19/2
لخسائر  الغرفةتتمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام أحد أطراف عقود األدوات المالية بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد 

مم المدينة. تدار مخاطر االئتمان عن طريق كل نتيجة أنشطتها التشغيلية وبشكل أساسي من الذلمخاطر االئتمان  الغرفةمالية، تتعرض 
 وحدة عمل وفقاً لسياسات الغرفة. تتعامل الغرفة مع بنوك ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني عالي.

 

 طر السيولة اخم - 19/3
المالية وتحدث مخاطر فى توفير األموال للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باألدوات  الغرفةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التى تواجهها 

بالحد من مخاطر السيولة الغرفة السيولة عند عدم التمكن من بيع أصل مالي ما خالل فترة قصيرة بمبلغ يقارب قيمته العادلة . تقوم 
 وذلك بمراقبتها بإنتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية .
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 عية بمكة المكرمةالغرفة التجارية الصنا
 المملكة العربية السعودية

 إيضاحات حول القوائم المالية  
 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )بالرياالت السعودية(                                                              
 

 قياس القيمة العادلة -20

لى أساس القيمة السوقية لألداة المالية أو ألدوات مالية مثيلة في تاريخ القوائم المالية. يتم تحديد يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية ع
سوى بها قيم األصول المالية بأسعار الشراء الحالية لتلك األصول، بينما يتم تحديد قيمة االلتزامات المالية باألسعار الحالية التي يمكن أن ت

 تلك االلتزامات. 
م وجود سوق نشطة لتحديد القيمة العادلة لألألدوات الماليألة فهنألت يألتم تقألدير القيمألة العادلألة باسألتلدام أسألالي  التقيأليم الملتل ألة مأل  في حالة عد

     األخذ في االعتبار أسعار المعامالت التي تمت مألخخرا،، واالستراألاد بالقيمألة العادلألة الحاليألة لألألدوات األخألرى المشألابهة برألور  جو ريألت
 أو أى طريقة أخرى للتقييم ينتج عنها قيم يمكن االعتماد عليها.-لتدفقات النقدية الملرومة أسلوب ا -

علألى أسألاس أفضألق تقألديرات  عند إستلدام أسلوب التدفقات النقديألة الملرألومة سأسأللوب للتقيأليم فهنألت يألتم تقألدير التألدفقات النقديألة المسألتقبلية
السعر السائد في السوق في تاريخ القوائم المالية لألدوات المالية المشألابهة مألن حيأل   لإلدارة. ويتم تحديد معدل اللرم المستلدم في ضوء

 طبيعتها واروطها.
 

 تعديالت السنة السابقة -21
م 2020م. حيث انه  في عام 2021قامت الغرفة بتعديل القوائم المالية للسنة السابقة بسبب األخطاء التي تم تحديدها خالل عام  - 21/1

قرير المقيم المعتمد على كامل قطعة ارض الستين حيث ان هذه األرض مقسمة الى ثالثة أجزاء، حيث تم تقييم جزئين من لم يشمل ت
 لاير سعودي. 10,822,500األرض ولم يتم تقييم الجزء الثالث وتم تعديل القيمة العادلة الرض الستين بمبلغ 

 

 على كل بند من بنود القوائم المالية السابقة كما هو موضح ادناه:ينعكس التأثير الناتج من التعديالت المذكورة أعاله 

 

حسب القوائم 
 المصدرةالمالية 
 م2020لعام 

 
 

 تتعديال إعادة تبويب
القوائم المالية لعام 

 م المعدلة2020
     األثر في قائمة المركز المالي

     أصول
     أصول غير متداولة
 38,613,000 10,822,500 ـ 27,790,500 عقارات استثمارية

     ولةاأصول متد
 44.236.798 ـ 662.479 43.574.319 ذمم مدينة ـ بالصافي

 10.028.548 ـ )662.479( 10.691.027 مصروفات مدفوعة مقدما وذمم مدينة أخرى ـ بالصافي
     صافي األصول

 243.403.012 10.822.500 1.266.320 231.314.192 صافي األصول الغير مقيدة
 )1.266.320) ـ )1.266.320( ـ إعادة قياس التزامات منافع الموظفين المحددة

     األثر في قائمة األنشطة
 14,751,500 10,822,500 ـ 3,929,000 ربح من التغير في القيمة العادلة للعقار االستثماري

 
 .ارقام السنة الحالية لتتوافق م  تبوي  ارقام المقارنة ارصدةبعض تم إعادة تبوي   ـ 21/2
 
 التزامات محتملة ـ22 

 (.16توجد العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة على الغرفة وترى اإلدارة أن الملرص المقدر لها سافي لتغطية تلك القضايا )إيضاح 
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 الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة

 المملكة العربية السعودية
 مالية  إيضاحات حول القوائم ال

 م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )بالرياالت السعودية(                                                              

 
 19 ـتحديثات كوفيد  ـ23 

 ، مما تسبب في اضطراب األعمال واألنشطة )19-، انتشرت جائحة كورونا المستجد )كوفيد المنقضية م 2020في مطلع سنة 
االقتصادية على مستوى العالم، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، واتخذت المملكة العديد من اإلجراءات االحترازية لمواجهة كافة 

 الناتجة عن تلك الجائحة. اآلثار السلبية المترتبة 
المطبقة على القوائم المالية للشركة للسنة وقد تطلب ذلك من إدارة الشركة إعادة تقييم االفتراضات والتقديرات والمصادر الرئيسية 

 م.2021ديسمبر31المنتهية في 
قامت اإلدارة بتقييم كافة اآلثار على عمليات ومع إكتشاف لقاحات لهذا الوباء وتراجع األثار الناجمة عن تلك الجائحة وخالل تلك السنة، 

راء أي تعديالت جوهرية في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في وأنشطة الشركة، وبناء على هذا التقييم فلم تكن هناك حاجة إلى إج
وتواصل الشركة مراقبة تطورات تلك الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا الوقت ليست على علم م 2021ديسمبر  31

 و بعده .م ا2021بأية عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الوباء على عمليات الشركة خالل عام 
 

 أحداث الحقة ـ24

وحتألى تألاريخ إعألداد  ألذ   م2021ديسألمبر  31بعدم وجود اي أحداث الحقة  امألة منألذ تألاريخ قائمألة المرسألز المألالي فألي  الغرفةإدارة تعتقد 
   ونتائج أعمالها والتدفقات النقدية المستقبلية. للغرفةالقوائم المالية قد يكون لها أثر جو ري على المرسز المالي 

 
 اعتماد القوائم المالية -52
 م(.2022 مايو 25) الموافق  هـ1443 شوال 24تم اعتماد القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الغرفة بتاريخ  
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الغرفة التجارية بمكة
المكرمة 

2022الموازنة التقديرية 

.اإلدارة المالية 
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الغرفة التجارية 
بمكة المكرمة 

محتوى التقرير 

2022الموازنة الرئيسية ❖
موازنة اإليرادات ❖
موازنة المصروفات العامة ❖
موازنة األجور ❖
موازنة المشروعات❖

2
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موازنة

المصروفات
موازنة

اإليرادات 
الموازنة

الرئيسية 

الموازنة 

& الرأسمالية 

المشروعات 

22002222الموازنة التقديرية 

33
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Contoso Ltd.

.

4

اإلدارة المالية 
2020

2020الفعلي 2021الفعلي 2022التقديري البيان 

88,711,06397,812,24281,156,231االيرادات 

88,085,88196,983,11775,369,121المصروفات 

625,1821,291,5125,787,110صافي نتائج النشاط

الموازنة الرئيسية 
2022

88711063
97812241.61

81156230.93
88085880.57

96520729.35

75369120.54

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

2020فعلي 2021فعلي 2022تقديري 

2022الموازنة الرئيسية 

االيردات  المصروفات 
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الموازنة الرئيسية 

بمقدار2022لعامإيراداتفائضتحقيقمكةغرفةإدارةتستهدف

والفعالياتايرادتفعيلوالدخلمصادربتنوعذلكولاير625,182

علىالمحافظةكذلكوالجديدالمعارضمبنىبافتتاحالمعارض

.ةللغرفالماليةللسيولةالمتاحةالحدودفيالمصروفاتمستويات

625,182.4 
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5,787,110.4 
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Contoso Ltd.

.

6

اإلدارة المالية 
2022

موازنة االيرادات 
2022

التقديريةالموازنة البيان 
2022

فعلي 
2021

فعلي 
2020

موازنة اإليرادات 

33,768,06330,663,03727,601,073إيرادات المنتسبين 

48,500,00041,391,41344,956,492إيرادات المراكز 

5,293,00024,236,2205,634,680ايرادات استثمارية 

1,150,0001,521,5722,963,985إيرادات أخرى

88,711,06397,812,24281,156,231

33768063

48500000

5293000

1150000

30663036.92

41391412.63

24236220.33

1521571.724

27601073.42

44956492.29

5634680.074

2963985.141

إيرادات المنتسبين 

إيرادات المراكز 

ايرادات استثمارية 

إيرادات أخرى

موازنة االيرادات
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موازنة اإليرادات  

202231/12/202131/12/2020الموازنة التقديرية 

2022مجموع ايرادات   المقدرة 

33,768,063

48,500,000

5,293,000
1,150,000

2022تحليل لاليرادات المقدرة 

إيرادات المنتسبين 

إيرادات المراكز 

ايرادات استثمارية 

إيرادات أخرى
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موازنة اإليرادات  

الموازنة التقديرية ايضاحالبيان 
20222021

تحليل اإليرادات 

إيرادات النشاط
إيرادات المنتسبين 

28,094,06326,108,278االشتراكات -اإليرادات 
5,600,0004,222,220التصاديق -اإليرادات 
74,000332,539ارية خدمات المنتسبين و التج-اإليرادات 

33,768,06330,663,037
إيرادات المراكز 

500,000225,922التدريب-ايردات مركز 
5,000,000112,130ات الفعاليات و الملتقي-ايردات مركز 
-500,000التحكيم التجاري -ايردات مركز 
42,000,00040,724,100المستودعات جدة الخمرة-ايردات مركز 

48,000,00041,062,152

إيرادات متنوعة
ايرادات استثمارية 

–ايرادات استثمارية 
1,543,0001,766,983مكاتب و مساحات  تأجير 

3,500,0002,086,957أراضي -ايرادات استثمارية 
250,00035,280تأجير القاعات -ايرادات استثمارية 

5,293,0003,889,220
إيرادات أخرى

1,150,00021,868,572متنوعة أخرى -إيرادات أخرى 

1,150,00021,868,572
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موازنة اإليرادات  

اإليرادات
االشتراكات إيرادات • 

طريوق للغرفوة مون التجوار و الصونات و توتم عونالمنتسوبين و هي اإليرادات المحققة من عضووية 

: شركة ثقة و تم تعديل فئات االشتراكات وفقا لدرجة كل عضو كالتالي 

قيمة االشتراك السنويالدرجة 

5000االولي 

2000الثانية 

1000الثالثة 

700الرابعة 

500الخامسة 

200السادسة 

16,272,011المرحلوة مون أعووام سوابقة موا قيمتو  2022قيمة اإليرادات المحققة لعوام بلغت • 

تجاري بحيث يتم لاير حيث يتم تحصيل قيمة االشتراك لعضوية الغرفة لعدة سنوات وفقا للسجل ال

توزيع قيمة االشتراك على األعوام وفقا للسنة المالية 

لاير بنسوبة  زيوادة 28,094,063ما قيمتو  2022تحيقي إيرادات من االشتراكات لعام يتوقع • 

2021عن المحقق الفعلي لعام % 7.9

شوو ادات –التصوواديق) بوواقي إيوورادات االنتسوواب فووي الخوودمات المقدمووة للمنتسووبين من ووا تتمثوول • 

(تصايح المسابقات –ش ادات إعادة التصدير –التعريف 

لاير 2,600,000) لاير عبوارة عون 5,600,000يتوقع تحقيوق موا قيمتو  التصاديقإيرادات • 

نت وا الكترونيوة هو ا وفقوا للون ج التوي تبتصواديقلاير 3,000,000ورقية باإلضافة الوي تصاديق

حيوث توم تعوديل ن للمنتسوبياالدارة في التوج  لتشجيع استخدام التقنية الحديثة في الخدمات المقدمة 

ونيوة االلكتربالتصاديقلاير و التسعيرة الخاصة 40الورقية لتصبح بالتصاديقالتسعيرة الخاصة 

.لاير 35لتصيح 
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موازنة اإليرادات  

إيرادات الفعاليات و المناسبات •

نووي و مسواحات فووي المعوارا و الفعاليوات المقامووة فوي مببوثوواتو هوي اإليورادات المحققووة مون توأجير 

.المعارا الجديد 

إيرادات االحتجاج • 

لوب و هي عبارة عن رسوم أوراق االحتجاج المصدرة من الغرفة و المقدمة للمحكمة التجارية وفقوا لط

.السادة التجار على الغارمين بناء على السندات ألمر المسجلة علي م 

لاير لكول 150لاير الوي 20و يتوقع ارتفات حصيلة ه ا االيراد و  لك بسبب زيادة قيموة الرسووم مون 

ورقة و  لك كثرة حاالت التعسر في السداد المديونيات التجارية 

إيرادات التقييم العقاري • 

لعقاري بالغرفة و هي عبارة عن قيمة عمليات تحديد القيمة السوقية للعقارات المسندة الي مركز التقييم ا

ظموة التقيويم من الج ات المعنية او بصفة شخصية حيث تقوم الغرفة بدور وسيط محايد وفقوا ألليوة و أن

العقاري بالغرفة 

ي عن المحقق للعام السابق و  لك للمشروعات المنف ة ف% 52و يتوقع ارتفات ه ا االيراد بزيادة بنسبة 

مكة من إزالة و تجديد االحياء العشوائية في مكة
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اإلدارة المالية 
2020

موازنة المصروفات 
2022

20222021الموازنة التقديرية ايضاح البيان 

موازنة المصروفات 

7,113,5668,434,841مصروفات االنتساب

23,720,00020,601,162مصروفات المراكز

14,268,75012,785,351المصروفات اإلدارية  

34,577,56429,474,109األجور و ما في حكمها 

8,406,00025,225,266المصروفات االخرى و االستهالكات 

88,085,88196,520,729
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موازنة المصروفات

7113566.41

23720000

14268750

34577564.16

8406000

8434840.87

20601161.72

12785351.26

29474109.35

25225266.15

6545517.88

20771030.39

11640185.85

27960702.53

8451683.89

مصروفات االنتساب

مصروفات المراكز

المصروفات اإلدارية  

األجور و ما في حكمها 

المصروفات االخرى و االستهالكات 

حركة المصروفات  

31/12/2020 31/12/2021 2022الموازنة التقديرية 

7,113,566

23,720,000

14,268,750

34,577,564

8,406,000

2022تحليل للمصروفات المقدرة 

إيرادات المنتسبين  إيرادات المراكز  ايرادات استثمارية  إيرادات أخرى
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موازنة المصروفات

20222021الموازنة التقديرية ايضاح البيان 

مصروفات االنتساب

ثقة -االشتراكات -مصروفات 
(3,230,817 )(3,323,316 )

التشغيلية  -االشتراكات -مصروفات 
(450,000 )(2,235,577 )

مجلس الغرف -االشتراكات -مصروفات 
(3,432,749 )(2,875,948 )

(7,113,566 )(8,434,841 )

مصروفات المراكز

مجلة تجارة مكة -مصروفات مركز 
(350,000 )(442,457 )

التدريب-مصروفات مركز 
(250,000 )(199,716 )

الفعاليات و الملتقيات -مصروفات مركز 
(3,000,000 )(363,451 )

التحكيم التجاري -مصروفات مركز 
(500,000 )(161,829 )

المستودعات جدة الخمرة -مصروفات مركز 
(19,320,000 )(19,185,909 )

(23,420,000 )(20,353,362 )

االنتسابمصروف•
%11.7بةبنستقدرالتيالمنتسبيناشتراكاتتحصيلفيثقةشركةنصيبهيو

منالتحصيلرسومك لكو%10بنسبةالتجاريةالغرفةاتحادنصيباليباإلضافة
تقنيةالللبرامجالسنويةالصيانةقيمةتقديرمععمليةلكللاير5بقيمةسدادشركة

لإلدارةالعامةالتشغيليةالمصروفاتواالنتسابإدارةفيالمستخدمة
المست لكحمايةجمعية•

الغرفةتتقاضاهمامن%1بنسبةالمست لكحمايةلجمعيةدعماسدادهايتمرسومهي
السابقالعامعن%96بمقدارالنسبةارتفاتيتوقعواشتراكاتمن
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موازنة المصروفات

الموازنة التقديرية ايضاح البيان 
20222021

المصروفات اإلدارية و األجور
األجور 

( 23,461,368)( 28,636,608)(السكن + االنتقال + االجر األساسي ) 

( 5,012,490)( 5,820,956)البدالت األخرى و المكافات 
( 838,369)( 120,000)اجور المتعاونين و الخدمات و المستحدثة 

( 1,912,259)( 2,300,000)التأمين الطبي-مصروفات 
( 197,244)( 100,000)مصروفات تدريب موظفي الغرفة

( 3,487)( 6,000)مصروف البريد
( 85,497)( 100,000)مصروف الهاتف

( 367,804)( 250,000)مصروف االنترنت
( 1,432,636)( 1,800,000)مصروف الكهرباء

( 68,101)( 100,000)مصروف المياة
( 29,014)( 520,000)مطبوعات وأدوات مكتبية

( 1,170,121)( 842,750)مصاريف صيانة وإصالح عام
( 1,313,580)( 1,500,000)خدمات النظافة 

( 488,456)( 500,000)صيانة وتشغيل الحاسب
( 45,994)( 50,000)مصاريف صيانة ومحروقات سيارات

( 443,816)( 500,000)مصروفات العالقات العامة
( 232,775)( 300,000)مصاريف دعاية وإعالن و تسويق

( 750,000)( 1,000,000)إيجارات 
( 221,510)( 100,000)مصروفات أتعاب مهنية

( 85,401)( 230,000)مصروفات تأمين الحريق والسيارات
( 7,023)( 50,000)مصروفات االنتخابات

( 4,949)( 20,000)مصروفات الجمعية العمومية
( 1,432,015)( 2,000,000)أتعاب خدمات أمنيه حراسة

-( 100,000)مصروفات تشغيل وتاجير القاعات
( 326,381)( 200,000)مصروفات أبحاث ودراسات وتطوير
-( 100,000)مصروفات منتدى مكة االقتصادي 

( 152,374)( 100,000)مصروفات نثرية
( 350,796)( 50,000)مصروفات خدمات استشارية

( 94,087)( 250,000)المسوؤلية االجتماعية 
( 1,331,147)( 1,000,000)دعم الجهات الحكومية

( 200,379)( 100,000)مصروفات خدمات اللجان 

(48,746,314 )(42,220,956 )
المصروفات االخرى و 

االستهالكات 
( 6,051,376)( 6,786,000)مصروف االستهالكات 

( 19,173,890)( 1,620,000)مصروفات متنوعة تقديرية و خسائر 
(8,406,000 )(25,225,266 )
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موازنة المصروفات

مصروف المجلة •

2022اعداد للمجلة خالل العام 3و هي عبارة عن تكلفة طباعة مجلة تجارة مكة و يتوقع انتاج 

مصروفات الفعاليات و المناسبات •

مل قيمت ا و هي تكلفة إقامة الفعاليات و المعارا المتوقع اقامت ا في مبني المعارا الجديد و تث

من االيراد المتوقع تحقيق  % 60

مصروفات التقييم العقاري •

التقييم الدارةة هي تكلفة الخدمة المقدمة و تتمثل في اتعاب السادة المقيمين و المصروفات التشغيلي

من االيراد المتحقق % 60و تقدر  بنسبة 

الرواتب و ما في حكمها •

ت و بدل و تتمثل في أجور الموظفين الش رية التي تتكون من الراتب األساسي و بدل المواصال

السكن و البدالت األخرى 

2021عن المحقق لعام % 23و توقع ارتفاع ا بنسبة 

مصروف الصيانة و اإلصالح •

الفروت و تتمثل قيمة المصروف في صيانة مداخل و مخارج المبني الرئيسي و مبني المعارا و

لمبنى من صيانة ألنظمة الدفات المدني و أنظمة التكييف و االنارة و االعالم و المصاعد و صيانة ا

صيانة وتشغيل الحاسب االلي •

نات البرنامج و هي رسوم تشغيل األنظمة االلكترونية بالغرفة و تتمثل في تجديد رخصة قاعدة بيا

250د المالي و تجديد رخصة ميكروسوفت و خدمة استضافة للموقع و خدمة جوجل السحابية لعد

يار موظف و صيانة البرنامج المالي و توريد احبار إلدارات الغرفة المختلفة و توريد قطع غ

.حاسب الي 
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موازنة المصروفات

الموازنة التقديرية ايضاح البيان 
20222021

المصروفات اإلدارية و األجور
األجور 

( 23,461,368)( 28,636,608)(السكن + االنتقال + االجر األساسي ) 

( 5,012,490)( 5,820,956)البدالت األخرى و المكافات 
( 838,369)( 120,000)اجور المتعاونين و الخدمات و المستحدثة 

( 1,912,259)( 2,300,000)التأمين الطبي-مصروفات 
( 197,244)( 100,000)مصروفات تدريب موظفي الغرفة

( 3,487)( 6,000)مصروف البريد
( 85,497)( 100,000)مصروف الهاتف

( 367,804)( 250,000)مصروف االنترنت
( 1,432,636)( 1,800,000)مصروف الكهرباء

( 68,101)( 100,000)مصروف المياة
( 29,014)( 520,000)مطبوعات وأدوات مكتبية

( 1,170,121)( 842,750)مصاريف صيانة وإصالح عام
( 1,313,580)( 1,500,000)خدمات النظافة 

( 488,456)( 500,000)صيانة وتشغيل الحاسب
( 45,994)( 50,000)مصاريف صيانة ومحروقات سيارات

( 443,816)( 500,000)مصروفات العالقات العامة
( 232,775)( 300,000)مصاريف دعاية وإعالن و تسويق

( 750,000)( 1,000,000)إيجارات 
( 221,510)( 100,000)مصروفات أتعاب مهنية

( 85,401)( 230,000)مصروفات تأمين الحريق والسيارات
( 7,023)( 50,000)مصروفات االنتخابات

( 4,949)( 20,000)مصروفات الجمعية العمومية
( 1,432,015)( 2,000,000)أتعاب خدمات أمنيه حراسة

-( 100,000)مصروفات تشغيل وتاجير القاعات
( 326,381)( 200,000)مصروفات أبحاث ودراسات وتطوير
-( 100,000)مصروفات منتدى مكة االقتصادي 

( 152,374)( 100,000)مصروفات نثرية
( 350,796)( 50,000)مصروفات خدمات استشارية

( 94,087)( 250,000)المسوؤلية االجتماعية 
( 1,331,147)( 1,000,000)دعم الجهات الحكومية

( 200,379)( 100,000)مصروفات خدمات اللجان 

(48,746,314 )(42,220,956 )
المصروفات االخرى و 

االستهالكات 
( 6,051,376)( 6,786,000)مصروف االستهالكات 

( 19,173,890)( 1,620,000)مصروفات متنوعة تقديرية و خسائر 
(8,406,000 )(25,225,266 )
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مصروف المجلة •

2022اعداد للمجلة خالل العام 3و هي عبارة عن تكلفة طباعة مجلة تجارة مكة و يتوقع انتاج 

مصروفات الفعاليات و المناسبات •

مل قيمت ا و هي تكلفة إقامة الفعاليات و المعارا المتوقع اقامت ا في مبني المعارا الجديد و تث

من االيراد المتوقع تحقيق  % 60

مصروفات التقييم العقاري •

التقييم الدارةة هي تكلفة الخدمة المقدمة و تتمثل في اتعاب السادة المقيمين و المصروفات التشغيلي

من االيراد المتحقق % 60و تقدر  بنسبة 

الرواتب و ما في حكمها •

ت و بدل و تتمثل في أجور الموظفين الش رية التي تتكون من الراتب األساسي و بدل المواصال

السكن و البدالت األخرى 

2021عن المحقق لعام % 23و توقع ارتفاع ا بنسبة 

مصروف الصيانة و اإلصالح •

الفروت و تتمثل قيمة المصروف في صيانة مداخل و مخارج المبني الرئيسي و مبني المعارا و

لمبنى من صيانة ألنظمة الدفات المدني و أنظمة التكييف و االنارة و االعالم و المصاعد و صيانة ا

صيانة وتشغيل الحاسب االلي •

نات البرنامج و هي رسوم تشغيل األنظمة االلكترونية بالغرفة و تتمثل في تجديد رخصة قاعدة بيا

250د المالي و تجديد رخصة ميكروسوفت و خدمة استضافة للموقع و خدمة جوجل السحابية لعد

يار موظف و صيانة البرنامج المالي و توريد احبار إلدارات الغرفة المختلفة و توريد قطع غ

.حاسب الي 
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موازنة المصروفات

األمنيةالحراساتمصروفات•

ه هارتفاتعيتوقوالفروتوالرئيسيالغرفةلمبنيالحراساتخدمةتكلفةفيتتمثلو

.2022العامخاللالجديدالمعارامبنيحراسةتكلفةإضافةبسببالتكلفة

االجتماعيةالمسؤوليةمصروف•

طةاألنشبعاتفعيلخاللمنالمكيللمجتمعاجتماعيةخدماتتقديمتكلفةهيو

لىعالحظررفعبعد لكوالمصروفاته هارتفاتيتوقعوالتوعويةواالجتماعية

.كوروناجائحةبعدالفعالياتواالجتماعات
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اإلدارة المالية 
2020

التقديريايضاح البيان 
2022

المشروعات تحت التنفيذ 
5,636,618

5,636,618

الموازنة الرأسمالية  
2022



124

20

موازنة المصروفات

فالتصنيالمشروع
القيمة المتوقعة

خالل عام  2022
امبنى المعارا المست لك سابق-مشروعات تحت التنفي 

4,276,618المشاريع
االشتراكاتمشروت تطوير ساحة

400,000المشاريع
مشروت تطوير مسرح صالح كامل

460,000المشاريع
مشروت تطوير الواج ة االمامية للغرفة 

500,000المشاريع
5,636,618المجموع

املشروعات •
2022و تشمل المشروعات القائمة و التي يتوقع البدء في ا خالل عام  
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الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة 




