
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صندوق�فالكم�للذهب

 )�ا�الية�للخدمات�فالكمشركة��ا�دار�من�قبل(�

  ا�وجزة�(غ���مراجعة)�القوائم�ا�الية�ا�ولية

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

 ا�ستقلص�ا�راجع�تقرير�فحمع�

 



 

 

 للذهبصندوق�فالكم�

 )�فالكم�للخدمات�ا�اليةشركة��ا�دار�من�قبل(�

  ا�وجزة��القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

 

  الصفحة  جدول�ا�حتويات

  ٣  ا�ستقلا�راجع�تقرير�فحص�

  ٤  ا�وجزة�قائمة�ا�ركز�ا�ا?ي�ا�ولية

  ٥  ا�وجزة�ا�ولية�اKخر �الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و�قائمة�

  ٦  ا�وجزة�حامPي�الوحدات�ا�وليةلالعائدة��صا%ي�ا�وجوداتقائمة�التغ��ات�%ي�

  ٧  ا�وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية

  ١٣-٨  وجزةإيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�

    





 

 

 
�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��GاZيضاحات�ا�رفق

ً
  جزءا

 - ٤ -  

 

  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

  م٢٠٢١يونيو��٣٠كما�%ي��ا�وجزةقائمة�ا�ركز�ا�ا?ي�ا�ولية�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

 إيضاح 
  م�٢٠٢١يونيو�٣٠  

  (غ���مراجعة)

  ٣١�gديسم�  م٢٠٢٠

  (مراجعة)

       ا�وجودات

  ٩٣٬٨٢٤  ٩٣٨    ٦  نقد�وما�يعادله

�- �الربح�أو�الخسارةالقيمة�العادلة�من�خ�ل�االستثمارات�ب

  ٧  االستثمار�:ي�عقود�الذهب

   

٣٬٧٩٥٬٩٩٧ 

 
٤٬٠٨٢٬٢٨٥  

  ٤٬١٧٦٬١٠٩   ٣٬٧٩٦٬٩٣٥     مجموع�ا�وجودات

       ا�طلوبات

 ٥٬٩٦٢  ٥٬٦٢٤   ٨  أتعاب�ادارة�مستحقة

  ٥٬٩٦٣   ٤٬٥٩٧   ٩  مستحقات�ومطلوبات�أخرى 

 -   ٢٩٬٨٧٧    ٨  ع�قة�ذات�اطراف�إ/ى�مستحق

  ١١٬٩٢٥   ٤٠٬٠٩٨     مجموع�ا�طلوبات

  ٤٬١٦٤٬١٨٤  ٣٬٧٥٦٬٨٣٧     العائدة�إ?ى�حامPي�الوحدات�صا%ي�ا�وجودات

  ٣٬٧٨٧٬٢٢٧   ٣٬٦٩٧٬٣٢٢     الوحدات�ا�صدرة�

  ١٫١٠    ١٫٠٢     للوحدة�بالدو]ر�ا�مريكي�صا%ي�ا�وجودات

  

  



 

 

 
�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��GاZيضاحات�ا�رفق

ً
  جزءا

 - ٥ -  

  للذهبصندوق�فالكم�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزة�دخل�الشامل�اKخر�ا�ولية�قائمة�الربح�أو�الخسارة�وال

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠%ي�ا�ن'&ية�أشهر�الستة�لف-�ة

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

  إيضاح 

لف-�ة�الستة�أشهر�  

يونيو��٣٠ا�ن'&ية�%ي�

  م٢٠٢١

  (غ���مراجعة)�

أبريل��٨للف-�ة�من�  

يونيو��٣٠م�ا?ى�٢٠٢٠

  م�٢٠٢٠

  (�غ���مراجعة)

       الدخل

بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أرباح�محققة�من�بيع�استثمارات�

   أو�الخسارة

  

- 

 

٧٧٥  

بالقيمة�غ�GHمحققة�:ي�القيمة�العادلة�ل�ستثمار��)خسائر(�/أرباح�

 ٧  العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة،�صا:ي�

  

(٢٨٦٬٢٨٨) 

 

١٦٢٬٠٨٧  

�    (٢٨٦٬٢٨٨)  ١٦٢٬٨٦٢  

       مصاريف

  (٤٬٠٤٦)   (١١٬١٧٣)    ٨  أتعاب�إدارة

  (٥٬٦٣٠)   (١٠٬١٥١)      مصاريف�أخرى 

�    (٢١٬٣٢٤)  (٩٬٦٧٦)  

  ١٥٣٬١٨٦  (٣٠٧٬٦١٢)     للف-�ة�(الخسارة)/�الربح

  -   -     الدخل�الشامل�اFخر�للفGUة

  ١٥٣٬١٨٦  (٣٠٧٬٦١٢)     الشامل�للف-�ة�/�(الخسارة)مجموع�الدخل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 
�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��GاZيضاحات�ا�رفق

ً
  جزءا

 - ٦ -   

  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزة�حامPي�الوحدات�ا�ولية�لالعائدة�صا%ي�ا�وجودات�التغ��ات�%ي�قائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

 
��٣٠%ي�ا�ن'&ية�اشهر��٦لف-�ة  

  م�٢٠٢١يونيو

  م٢٠٢٠أبريل��٨للف-�ة�من�  

  م٢٠٢٠يونيو���٣٠إ?ى

         
�العائدة�إ?ى�حامPي�الوحدات�%ي�بداية�الف-�ة�ا�وجودات�صا%ي

  (مراجعة)

  
٤٬١٦٤٬١٨٤  

  
 -  

  ١٥٣٬١٨٦  (٣٠٧٬٦١٢)   الدخل�الشامل�للفGUة(الخسارة)/�مجموع�(الخسارة)/�الربح�و�

           

          التغ���من�معامsت�الوحدات

  ٣٬٧٥٤٬٣٤٤  ٢١٦٬٩٩٨   إصدار�وحدات�قابلة�ل�سGUداد�خ�ل�الفGUة

 (٣٦٢٬٤٦٢)  (٣١٦٬٧٣٣)   اسGUداد�وحدات�قابلة�ل�سGUداد�خ�ل�الفGUة

�العائدة�إ?ى�حامPي�الوحدات�%ي�t&اية�الف-�ة�ا�وجودات�صا%ي

  (غ���مراجعة)

 
٣٬٧٥٦٬٨٣٧ 

 
٣٬٥٤٥٬٠٦٨ 

      

      الحركة�%ي�عدد�الوحدات:

 عLى�النحو�التا/ي:�م�٢٠٢١يونيو��٣٠:ي�ا�نRSيةتتلخص�الحركة�:ي�عدد�الوحدات�للفGUة�

  
��٣٠%ي�ا�ن'&ية�اشهر��٦لف-�ة  

  م�٢٠٢١يونيو
  ٢٠٢٠أبريل��٨للف-�ة�من�  

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠إ?ى

          

  -    ٣٬٧٨٧٬٢٢٧    (مراجعة)�الوحدات�%ي�بداية�الف-�ة

  ٣٬٧٥٢٬٨٥٧  ٢٣٨٬٨٤٨   ل�سGUداد�خ�ل�الفGUةإصدار�وحدات�قابلة�

  (٣٥٨٬٢٧٣)    (٣٢٨٬٧٥٣)    اسGUداد�وحدات�قابلة�ل�سGUداد�خ�ل�الفGUة

  ٣٬٣٩٤٬٥٨٤  ٣٬٦٩٧٬٣٢٢   (غ���مراجعة)�عدد�الوحدات�%ي�t&اية�الف-�ة

  

  

  



 

 

 
�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��GاZيضاحات�ا�رفق

ً
  جزءا

 - ٧ -  

  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزة�ا�ولية��التدفقات�النقديةقائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
 

   

  ايضاح

�%ي�ا�ن'&ية�اشهر��٦لف-�ة  

  م�٢٠٢١يونيو�٣٠

أبريل��٨للف-�ة�من�  

٢٠٢٠  

  م�٢٠٢٠يونيو�٣٠إ?ى

       التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التشغيلية:

  ١٥٣٬١٨٦   (٣٠٧٬٦١٢)     للفGUة��الربح(الخسارة)/�

       تعدي�ت�لـــ:

�خ�ل�من�العادلة�بالقيمةأرباح�محققة�من�بيع�استثمارات�

  الخسارة�أو�الربح
   -  (٧٧٥) 

�اتغ�GHمحققة�:ي�القيمة�العادلة�ل�ستثمار �)أرباح/�(خسائر

  صا:ي�الخسارة،�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة
(١٦٢٬٠٨٧)  ٢٨٦٬٢٨٨   ٧  

      

       صا%ي�التغ��ات�%ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�االستثماراتشراء�

  الخسارة
   -  (٣٬١٣٧٬١٥٦)  

�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�االستثماراتمتحص�ت�من�بيع�

  الخسارة�أو�الربح
   -  ١١٧٬٥٤٤ 

 ٤٬٠٤٦  (٣٣٨)     أتعاب�إدارة�مستحقة

  ٤٬٧٠١  (١٬٣٦٦)     مستحقات�ومطلوبات�أخرى 

 -  ٢٩٬٨٧٧     إ/ى�اطراف�ذات�ع�قة��مستحق

  (٣٬٠٢٠٬٥٤١)  ٦٬٨٤٩     ا�نشطة�التشغيلية�%ي)�ا�ستخدم(�من/�صا%ي�النقد

       التدفقات�النقدية�من�ا�نشطة�التمويلية:

  ٣٬٧٥٤٬٣٤٤  ٢١٦٬٩٩٨     قابلة�ل�سGUداد�خ�ل�الفGUةإصدار�وحدات�

  (٣٦٢٬٤٦٢)  (٣١٦٬٧٣٣)     اسGUداد�وحدات�قابلة�ل�سGUداد�خ�ل�الفGUة

  ٣٬٣٩١٬٨٨٢  (٩٩٬٧٣٥)     ا�نشطة�التمويلية�)%ي/(ا�ستخدم�من�صا%ي�النقد

       

  ٣٧١٬٣٤١  (٩٢٬٨٨٦)     الزيادة�%ي�النقد�وما�يعادلهصا%ي�

  -  ٩٣٬٨٢٤     النقد�وما�يعادله�كما�:ي�بداية�الفGUة

  ٣٧١٬٣٤١  ٩٣٨   ٦  النقد�وما�يعادله�كما�%ي�t&اية�الف-�ة

 

   

 



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� � � 

  وا�نشطة�الرئيسيةالوضع�القانوني�  ١
 

صــــندوق�فــــالكم�للــــذهب�("الصــــندوق")�هــــو�صــــندوق�تــــم�إنشــــاؤه�بموجــــب�اتفاقيــــة�بــــHن�فــــالكم�للخــــدمات�ا�اليــــة�("مــــدير�الصــــندوق")�

الوحــدات").�الصــندوق�هــو�صــندوق�"مفتــوح"�متوافــق�مــع�أحكــام�الشــريعة�اZســ�مية�ويســتثمر�بشــكل��حــامLيومســتثمري�الصــندوق�("

v¡سـلعة�الـذهب:ي�الذهب.�أهداف�الصندوق�¢ي�تحقيـق�مكاسـب�رأسـمالية�طويلـة�ا-جـل�ونمـو�مـن�خـ�ل�تتبـع�أداء�مؤشـر�عملـة��ضم�

)XAU / USD�–بالدوالر�ا-مريكي).�ة�للذهبالفوريالعقود��  

  عنوان�مدير�الصندوق�كالتا/ي:

  

  فالكم�للخدمات�ا�الية

  ٨٨٤شارع�العليا�ص.ب.�

  ١١٤٢١الرياض�

  العربية�السعوديةا�ملكة�

  

�منفصــلة�حاليــة�قــوائم�بإعــداد�الصــندوق �مــدير�يقــوم�وعليــه،.�مســتقلة�وحــدة�أنــه�عLــى�الوحــدات�حــامLي�مــع�الصــندوق �مــدير�يتعامــل

 �الوحدات�حاملو�يعد�ذلك،�إ/ى�إضافة.�للصندوق 
ً
  .الصندوق �موجودات�من�مستفيدين�م�كا

  

).�بــــدأ�٢٠٢٠ف�Gايـــر��٤هــــ�(ا�وافـــق��١٤٤١ةجمـــادى�اFخـــر �١٠الصـــندوق�:ـــي�تـــم�الحصـــول�عLـــى�تـــرخيص�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�لتأســــيس�

  ).٢٠٢٠أبريل��٨هـ�(ا�وافق�١٤٤١شعبان��١٤الصندوق�نشاطه�:ي�

 

�٢٤هــ�(ا�وافـق�١٤٢٧ذو�الحجـة��٣يخضع�الصـندوق�-حكـام�الئحـة�صـناديق�االسـتثمار�الصـادرة�عـن�الهيئـة�العامـة�لسـوق�ا�ـال�بتـاريخ�

�G٢٠٠٦ديسم��ال�:ي�لعّد )�وا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦ة�من�قبل�مجلس�إدارة�هيئة�أسواق�ا�كما�تم�تعديلـه�مـن�)�٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا

  م)�.٢٠٢١ف�Gاير��٢٤هـ�(ا�وافق�١٤٤٢رجب��١٤قبل�مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�

 

  ا{عداد�أسس  ٢

 

  ا{ل-~ام�أسس  ١- ٢

��ع�ا�وجزةتم�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�
ً
"التقـارير�ا�اليـة�ا-وليـة"�(معيـار�ا�حاسـبة�الـدو/ي��– ٣٤ا�حاسـبة�الـدو/ي�رقـم��يـار وفقا

للمــــــراجعHن�والبيانــــــات�والتعليمــــــات�ا-خــــــرى�الصــــــادرة�عــــــن�الهيئــــــة�الســــــعودية���)،�ا�عتمــــــدة�:ــــــي�ا�ملكــــــة�العربيــــــة�الســــــعودية.٣٤رقــــــم�

  وا�حاسبHن.

تم�عــرض�ا�وجـــودات�وا�طلوبــات�ا�تداولـــة�وغHــ�Gا�تداولـــة�بشـــكل�ولــذلك�ال�يـــ�،لــيس�للصـــندوق�دورة�تشــغيلية�يمكـــن�تعريفهــا�بوضـــوح

�عن�ذلك،�تعرض�ا�وجودات�وا�طلوبات�حسب�ترتيب�السيولة.�
ً
  منفصل�:ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا/ي�ا-ولية.�وعوضا

  .التقرير�تاريخ�من�شهرا��١٢غضون �:ي�مطلوباته�و�أصولة�جميع�تسوية�او�اسGUداد�للصندوق �يمكن

�
ً
(�يشـــار�إل¯Rـــا�مجتمعـــة�للمتطلبـــات�والتعليمـــات�الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�وشـــروط�وأحكـــام�الصـــندوق�يلUـــم�الصـــندوق�أيضـــا

  .ب"الشروط�وا-حكام")

.�ال�تتضـمن�هـذه�٣٤ا�ـوجزة�وفقـا��تطلبـات�معيـار�ا�حاسـبة�الـدو/ي�رقـم��االوليـة�ا�اليـة�البياناتتقييد�اZفصاحات�الواردة�:ي�هذه��تم

ا�وجزة�جميع�ا�علومات�و�اZفصاحات�ا�طلوبة�:ي�البيانات�ا�الية�السنوية�و�يجـب�قراء°Rـا�جنبـا�إ/ـى�جنـب�مـع��االولية�ا�الية�البيانات

  .(�آخر�بيانات�مالية�سنوية)�٢٠٢٠ديسم�٣١��Gالبيانات�ا�الية�السنوية�ا�دققة.�البيانات�ا�الية�للصندوق�للنسة�ا�نRSية�:ي�

  



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� � � 

  (تتمة)�ا]عداد�اسس

   القياس�أساس  ٢- ٢
��بدأ�التكلفة�التاريخية�باستثناء�ا�وجودات�ا�اليـة

ً
ال�ـ��vبالقيمـة�العادلـة�مـن�خـ�ل�الـربح�أو�الخسـارة�و�تم�إعداد�القوائم�ا�الية�وفقا

  .بالقيمة�العادلةتقاس�

  .� االستمرارية�مبدأ�واستخدام�ا�حاس�v³االستحقاق�أساس�باستخدام�ا�وجزة�ا-ولية�ا�الية�القوائم�هذه�إعداد�تم�،�ذلك�عLى�ع�وة
 

    العملة�الوظيفية�وعملة�العرض  ٣- ٢
ا�ــوجزة�باسـتخدام�عملـة�البيئـة�االقتصـادية�الرئيسـية�ال�ـ�vيعمـل�ف¯Rـا�الصــندوق��االوليـةا�اليـة��القـوائميـتم�قيـاس�البنـود�ا�درجـة�:ـي�

ا�ـــــوجزة�بالـــــدوالر�ا-مريكـــــي�و¢ـــــي�العملـــــة�الوظيفيـــــة�وعملـــــة�العـــــرض��االوليـــــة("العملـــــة�الوظيفيـــــة").�يـــــتم�عـــــرض�هـــــذه�البيانـــــات�ا�اليـــــة�

لدوالر�ا-مريكـي.�عـ�وة�عLـى�ذلـك�،�فـإن�أداء�مؤشـر�عملـة�للصندوق�حيث�يتم�الدخول�:ي�عقود�الذهب�وتداولها�:ي�ا-سواق�الدولية�با

  السلع�الذهبية�يعتمد�أيًضا�عLى�الدوالر�ا-مريكي.
  

    التقديرات�وا�حكام�ا�حاسبية  ٤- ٢
يتطلــــب�اســــتخدام�اZدارة�للتقــــديرات�واالفGUاضــــات�ال�ــــ�vتــــؤثر�عLــــى�تطبيــــق�السياســــات��االوليــــةيتطلــــب�إعــــداد�هــــذه�البيانــــات�ا�اليــــة�

ية�للصـــــندوق�وا�بـــــالغ�ا�درجـــــة�ل¸صـــــول،�وااللUامـــــات،�واZيـــــرادات،�وا�صـــــروفات.�وقـــــد�تختلـــــف�النتـــــائج�الفعليـــــة�عـــــن�تلـــــك�ا�حاســـــب

  التقديرات.

�مماثلــة�للصـندوق �الهامـة�ا�حاسـبية�بالسياسـات�ا�تعلقــة�والتقـديرات�ا-حكـام�كانـت�ا�ـوجزة�ا-وليــة�ا�اليـة�القـوائم�هـذه�إعـداد�خـ�ل

̧حكام   .السنوية�ا�الية�القوائم�إعداد�:ي�ا�ستخدمة�والتقديرات�ل

.�١٩- راجــع�الصــندوق�ا�صــادر�الرئيســية�لعــدم�التأكــد�مــن�التقــدير�ا�فصــح�عR¹ــا�:ــي�القــوائم�ا�اليــة�الســنوية�ا-خHــGة�عــن�جائحــة�كوفيــد

ي�القــــوائم�ا�اليــــة�الســــنوية�ا-خHــــGة.�وتعتقــــد�اZدارة�أن�جميــــع�مصــــادر�عــــدم�التأكــــد�مــــن�التقــــدير�ال�تــــزال�مماثلــــة�لتلــــك�ا�فصــــح�عR¹ــــا�:ــــ

  وسيواصل�الصندوق�مراقبة�الحالة،�وستنعكس�أي�تغيGHات�مطلوبة�:ي�فGUات�التقرير�ا�ستقبلية.

  

    �ا�عاي���والتعديsت�الجديدة�عPى�ا�عاي���ا�حاسبية�الحالية�اعتماد  ٣
م�وا�وضـحة�:ـي�القـوائم�ا�اليـة�٢٠٢١ينـاير��١ولكن�هناك�عدد�من�التعدي�ت�عLى�ا�عاي�GHالسارية�من�ال�توجد�معاي�GHجديدة�صادرة،�

�عLى�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.
ً
�ماديا

ً
  السنوية�ا-خGHة،�ولكR¹ا�ال�تؤثر�تأثGHا

  

    السياسات�ا�حاسبية�الهامة  ٤
القـــوائم�ا�اليـــة�ا-وليـــة�ا�ـــوجزة�¢ـــي�نفســـها�تلـــك�ا�طبقـــة�:ـــي�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليـــة�إن�السياســـات�ا�حاســـبية�ا�طبقـــة�:ـــي�إعـــداد�هـــذه�

  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��Gالسنوية�ا-خGHة�للسنة�ا�نRSية�:ي�

    



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� �� � 

  وأتعاب�الحفظ�وا�صاريف�ا�خرى �ا{دارة�أتعاب����������٥

تشـــــمل�مصـــــاريف�الصـــــندوق�أتعـــــاب�اZدارة،�وأتعـــــاب�الحفـــــظ،�وجميـــــع�ا�صـــــاريف�ا-خـــــرى،�ويـــــتم�إثبـــــات�هـــــذه�ا�صـــــاريف�عLـــــى�أســـــاس�

�:ــي�شــروط�الصــندوق�وأحكامــه�السياســات�التفصــيلية�¢ــي�كمــا�
ً
االســتحقاق،�وتســتند�أتعــاب�اZدارة�والحفــظ�عLــى�أســعار�محــددة�مســبقا

  يLي:�

  ا{دارة�أتعاب

ن�صـــا:ي�قيمـــة�أصـــول�الصـــندوق�:ـــي�كـــل�يـــوم�تقيـــيم�مـــن�صـــا:ي�قيمـــة�أصـــول�الصـــندوق.�يـــتم�احتســـاب�هـــذه�٪�مـــ٠٫٥يـــدفع�الصـــندوق�

  الرسوم�واستحقاقها�:ي�كل�يوم�تداول.

  

  الحفظ�أتعاب

الصـــندوق�بينمـــا�يتقاÁـــ�Àwالبنـــك�السويســـري�انتيســـا�ســـان�بـــاولو�("الوÃـــ�vwالفرÂـــي")�رســــوًما��مـــنال�يتقاÁـــ�ÀwأمـــHن�الحفـــظ�أي�رســـوم�

٪�مــن�إجمـا/ي�قيمـة�أصـول�الصــندوق�٠٫١٠٪�مـن�إجمـا/ي�قيمـة�ا-صــول�ا�حـتفظ��Rـا.�يصـبح�إجمــا/ي�أتعـاب�أمـHن�الحفـظ�٠٫١٠بنسـبة�

  تحت�الحفظ�ويتم�دفعها�كل�ث�ثة�أشهر�-مHن�الحفظ�الفرÂي.

  

  يعادله�ما�و�النقد  ٦

  
   

 

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

(غ���مراجعة)�   

٣١���gم٢٠٢٠ديسم  

(مراجعة)�  

 ٩٣٬٨٢٤  ٩٣٨   النقد�:ي�البنوك�

  
  

  ا]ستثمار�%ي�عقود�الذهب�- استثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خsل�الربح�أو�الخسارة�  ٧

يمثل�االستثمار�:ي�عقود�الذهب�عقود�الذهب�الفورية.�تمكـن�عقـود�الـذهب�الفوريـة�الصـندوق�مـن�محاكـاة�ا-سـعار�الفوريـة�للـذهب.�

للصندوق�خيار�االستثمار�:ي�الذهب�ا�ادي�الذي�سيشGUيه�الصندوق�وسيتم�إيداعه�:ي�عهدة�أمHن�الحفظ�الفرÂي�:ي�قبو�مضمون�:ـي�

ة�ا�فوضـة�مـن�مـدير�الصـندوق.�سـيتم�االحتفـاظ�بالـذهب�الـذي�تـم�شـراؤه�:ـي�الحسـاب�ا�خصـص�جنيف�،�سويسرا�،�بموجب�السـلط

  للصندوق�،�والذي�سيتم�تحديده�بشكل�فريد�وفصله�عن�ا�عادن�الثمينة�ا-خرى�ال��vيحتفظ��Rا�الو�vwÃالفرÂي.

  

 حركة�االستثمار�:ي�عقود�الذهب�كالتا/ي:

 
  م٢٠٢١يونيو��٣٠

  (غ���مراجعة)

٣١���gم٢٠٢٠ديسم  

)(مراجعة  

 -  ٤٬٠٨٢٬٢٨٥ بداية�الفGUة��:ي

 ٣٬٨٢٩٬٩٧٣  - إضافات�ل�ستثمار�:ي�عقود�الذهب

 (١١٦٬٧٦٩)  -  استبعادات�االستثمار�:ي�عقود�الذهب

 ٣٦٩٬٠٨١  (٢٨٦٬٢٨٨)  صا:ي�،الخسائر�غ�GHا�حققة�من�االستثمار�:ي�عقود�الذهب�و ا-رباح�

 ٤٬٠٨٢٬٢٨٥  ٣٬٧٩٥٬٩٩٧  الفGUة�RÅاية�:ي

    



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� �� � 

  ا�عامsت�وا�رصدة�مع�أطراف�ذات�عsقة  ٨

عLـى�الطـرف�اFخـر�أو�ممارسـة�تـأث�GHكبHـ�GعLـى�الطـرف�اFخـر�:ـي�تعت��Gا-طراف�ذات�الع�قة�إذا�كان�-حد�الطرفHن�القدرة�عLـى�السـيطرة�

  اتخاذ�القرارات�ا�الية�أو�التشغيلية.

  

يتعامل�الصندوق�،�ضمن�سياق�ا-عمال�االعتيادية�،�مع�أطراف�ذات�ع�قة�تخضع�بدورها�لشروط�وأحكام�الصندوق�الصادرة�عن�

  مع�ا-طراف�ذات�الع�قة�من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق.الهيئة�العامة�لسوق�ا�ال.�يتم�اعتماد�جميع�ا�عام�ت�

  

  ٪�سنوًيا�من�صا:ي�قيمة�أصول�الصندوق�ا�حسوبة�:ي�كل�يوم�تقييم.٠٫٥٠يدفع�الصندوق�رسوم�اZدارة�بمعدل�

  

  يلخص�الجدول�التا/ي�تفاصيل�ا�عام�ت�مع�ا-طراف�ذات�الع�قة:

  طبيعة�ا�عامsت  طبيعة�العsقة  أطرف�ذات�عsقة

�%ي�ا�ن'&ية�اشهر��٦لف-�ة

  م�٢٠٢١يونيو�٣٠

��    )مراجعة(غ�

  ٢٠٢٠أبريل��٨للف-�ة�من�

  م٢٠٢٠يونيو�٣٠إ?ى

��  )مراجعة(غ�

  (٤٬٠٤٦)   (١١٬١٧٣)  إدارة�أتعاب  الصندوق �مدير  ا�الية�للخدمات�فالكم

  
  ا-رصدة�مع�ا-طراف�ذات�الع�قة:يلخص�الجدول�التا/ي�تفاصيل�

  الرصيدطبيعة�  أطرف�ذات�عsقة

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

    (غ���مراجعة)

٣١���gم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)

  (٥٬٩٦٢)   (٥٬٦٢٤)  الرسوم�اZدارية�ا�ستحقة  ا�الية�للخدمات�فالكم

   الصندوق �عن�نيابة�الدفع 

(٢٩٬٨٧٧)    -  

  
  مستحقات�ومطلوبات�أخرى   ٩

             

 
م�٢٠٢١يونيو�٣٠  

  (غ���مراجعة)
٣١�Gم٢٠٢٠ديسم�  

 (مراجعة)

    

 ٣٬٢٨٤  ٢٬٢٩٤ أتعاب�التدقيق�ا�ستحقة

 ٢٬٦٧٨  ٢٬٣٠٣  مستحقات�أخرى 

 ٥٬٩٦٢  ٤٬٥٩٧ 

    



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� �� � 

  تقدير�القيمة�العادلة  ١٠

̧دوات�ا�الية�ا�تداولة�:ي�ا-سواق�النشطة�إ/ى�أسعار�السوق�ا�درجة�:ي�RÅاية�التـداول�كمـا�:ـي�تـاريخ�البيانـ ات�تستند�القيمة�العادلة�ل

  ا�وجزة.�يتم�تقييم�ا-دوات�ال��vلم�يتم�بيعها�:ي�يوم�التقييم�بناًء�عLى�أحدث�سعر�شراء.�وليةا�الية�ا- 

النشــط�هـو�ســوق�يـتم�فيــه�التعامــل�مـع�ا-صــول�أو�ا�طلوبـات�بحركــة�وحجـم�كــافيHن�لتــوف�GHمعلومـات�عــن�ا-سـعار�عLــى�أســاس�السـوق�

مستمر.�القيمة�العادلة�مساوية�تقريًبا�للقيمة�الدفGUية�ناقًصا�أي�مخصص�النخفـاض�قيمـة�الـذمم�ا�دينـة�ا-خـرى�والقيمـة�الدفGUيـة�

  للذمم�الدائنة�ا-خرى.

�	
� ��	�:��
�	
� ���	��� �� �
���
� �����
 �����  ��  

:�ا-سعار�ا�درجة�(غ�GHا�عدلة)�:ي�ا-سواق�النشطة��وجودات�أو�مطلوبـات�مماثلـة�وال�ـ�vيمكـن�للكيـان�الوصـول�١ا�ستوى� •

 إل¯Rا�:ي�تاريخ�القياس.

م�حظRSـــا�ل¸صــــل�أو�االلUــــام�،�ســــواء�وال�ــــ�vيمكــــن��١:�ا�ــــدخ�ت�بخــــ�ف�ا-ســـعار�ا�درجــــة�ا�درجــــة�:ــــي�ا�ســـتوى�٢ا�ســـتوى� •

 بشكل�مباشر�أو�غ�GHمباشر.

 :�مدخ�ت�غ�GHقابلة�للرصد�ل¸صول�وااللUامات٣ا�ستوى� •

  ال�يقوم�الصندوق�بتعديل�السعر�ا�عروض�لهذه�ا-دوات.����������

 ̧ دوات�ا�اليــة�ال�ـــ�vلــم�يــتم�قياســها�بالقيمـــة�يــتم�قيــاس�كافــة�ا-دوات�ا�اليــة�ا-خـــرى�للصــندوق�بالتكلفــة�ا�طفــأة.�إن�القـــيم�العادلــة�لــ

العادلـــة�:ـــي�هـــذه�البيانـــات�ا�اليـــة�االوليـــة�ا�ـــوجزة�ال�تختلـــف�بشـــكل�جـــوهري�عـــن�القـــيم�الدفGUيـــة�ا�درجـــة�:ـــي�البيانـــات�ا�اليـــة�االوليـــة�

  ا�وجزة.

  القيمة�العادلة  

  (غ���مراجعة)�م�٢٠٢١يونيو�٣٠كما�%ي�

  ا�جموع  ا�ستوى�الثالث  ا�ستوى�الثاني  ا�ستوى�ا�ول 

          ا�وجودات�ا�الية�ا�قاسة�بالقيمة�العادلة

�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمةاالستثمار�

  ٣٬٧٩٥٬٩٩٧  -   ٣٬٧٩٥٬٩٩٧  -   الخسارة

  

  القيمة�العادلة  

���٣١كما�%ي�gا�جموع  ا�ستوى�الثالث  الثانيا�ستوى�  ا�ستوى�ا�ول   (مراجعة)�٢٠٢٠ديسم  

          ا�وجودات�ا�الية�ا�قاسة�بالقيمة�العادلة

� �أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمةاالستثمار

  ٤٬٠٨٢٬٢٨٥  -   ٤٬٠٨٢٬٢٨٥  -   الخسارة

  
  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

    (غ���مراجعة)

٣١���gم�٢٠٢٠ديسم

  (مراجعة)

  �        بالتكلفة�ا�طفأة�ا�وجودات�ا�الية

  ٩٣٬٨٢٤    ٩٣٨    النقد�ومايعادله

 �   �   بالتكلفة�ا�طفأةا�الية��ا�طلوبات

 -    ٢٩٬٨٧٧   مستحق�إ/ى�اطراف�ذات�ع�قة



  صندوق�فالكم�للذهب

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�(غ���مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف-�ة�الستة�أشهر�ا�ن'&ية�%ي�

  ما�لم�يذكر�غ�GHذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

� �! � 

  
�ا�خ�التقييم�يوم  ١١�  

يتم�تقييم�وحدات�الصندوق�،�ويتم�احتساب�صا:ي�قيمة�ا-صول�:ي�RÅاية�كل�يوم�عمل�(يوم�التقييم).�كان�آخر�يـوم�للتقيـيم�����������

  .٢٠٢١يونيو��٣٠هو�

  
  ا]ل-~امات�وا�طلوبات�ا�حتملة  ١٢

  .٢٠٢٠ديسم�٣١��Gو��٢٠٢١يونيو��٣٠لم�تكن�هناك�الUامات�محتملة��كما�:ي�����������

  
 تسوية�قيمة�الوحدة���������١٣

م)�،�قــرر�مجلــس��٢٠١٧ديســم�٣١��Gهـــ�(ا�وافــق��١٤٣٩ربيــع�الثــاني��١٣بتــاريخ���١/٦/٧٢١٨/١٧رقــم�يــةق�ا�الســو ال�ةوفقــا�لتعمــيم�هيئــ

)�تقييــد�تســجيل�الخســائر�االئتمانيــة�ا�توقعــة�م٢٠١٧ديســم�٢٨��G(ا�وافــق��ه�١٤٣٩ربيــع�الثــاني��١٠بتــاريخ�يــة�ا�ال�ق ســو الإدارة�هيئــة�

ا�للمعيار�الدو/ي�للتقارير�ا�الية�
ً
 فقط�لغرض�إعداد�التقارير�ا�الية.�٩محسوبة�وفق

.�ومـع�م٢٠٢١يونيـو��٣٠ا�توقعـة�كمـا�:ـي��جميـع�ا�وجـودات�ا�اليـة�ا�حـتفظ��Rـا�بالتكلفـة�ا�طفـأة�لخسـائر�االئتمـانا-خذ�:ي�االعتبـار��تم

كان�تأث�GHالخسائر�االئتمانية�ا�توقعة�عLى�هذه�ا-صول�غ�GHجوهري�حيث�يتم�االحتفاظ�بالنقد�وما�:ي�حكمـه�لـدى�البنـك�الـذي��ذلك�

يتمتــع�بتصــنيف�ائتمــاني�ســليم�ولــيس�هنــاك�تــاريخ�مــن�التخلــف�عــن�الســداد�أو�االســGUداد�مــن�هــذه�ا-رصــدة.�وفًقــا�لــذلك�،�ال�تحتــوي�

لخســائر�االئتمـان�ا�توقعــة�،�وبالتـا/ي�فــإن�تسـوية�ســعر�الوحـدة�ا�حســوب��جـوهري �عLـى�أي�تعــديل�وجزةا�ــ�ا-وليـةا�اليــة��القـوائمهـذه�

  وفًقا�Zطار�التقرير�ا�ا/ي�ا�نطبق�مع�سعر�الوحدة�ا�حسوب�لغرض�معام�ت�الوحدة�غ�GHمطلوبة.

  
  عPى�الصندوق �١٩- تأث���كوفيد�  ٤١

،�خاصة�وأن�ا�تغGHات�الجديدة��م٢٠٢١مصدر�قلق�:ي�عام��م٢٠٢٠الذي�تطور�بسرعة�:ي�عام��١٩- كوفيداصبحت�جائحة�����������

:ي�ا�ملكة�،�أصبحت�الحاالت�تحت��التحصHن:ي�بعض�البلدان.�ومع�ذلك�،�نظًرا�للنجاح�:ي��١٩- كوفيدة�للفGHوس�مرتبطة�بعود

  السيطرة�:ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.

.�وقد�اتخذنا�عدة�٢٠٢١أثرت�اZجراءات�ا�تخذة�الحتواء�الفGHوس�عLى�بعض�ا-نشطة�االقتصادية�خ�ل�النصف�ا-ول�من�عام�

  لصحة�لشعبنا.،�مثل�تداب�GHالس�مة�وا١٩- كوفيد�إجراءات�لرصد�وتخفيف�آثار 

��٢٠٢١،�كان�التأث�GHعLى�ا-عمال�والنتائج�كبGًHا.�يعد�االنتقال�إ/ى�ا-سواق�ا�الية�لعام��٢٠٢١خ�ل�النصف�ا-ول�من�عام�
ً
أك�GÍتفاؤال

 �كوفيد،�حيث�من�ا�توقع�أن�تعود�االقتصادات�:ي�جميع�أنحاء�العالم�إ/ى�مستويات�ما�قبل�
ً
إ/ى�جانب��التحصHنب�Gنامج��مدعوما

  إجراءات�التحف�Hاالقتصادي�ا�علنة�للتغلب�عLى�تأث�GHالوباء.

.�وخ�ل�م٢٠٢١نظًرا�-ننا�نعمل�:ي�مجال�االستثمار�:ي�الذهب�،�فقد�شهدنا�انخفاًضا�:ي�سعر�الذهب�خ�ل�النصف�ا-ول�من�عام�

لية�متفائلة�،�تميل�أسعار�الذهب�إ/ى�االنخفاض�،�بسبب�ابتعاد�ا�ستثمرين�عن�ا-صول�هذه�الفGUات�ال��vكانت�ف¯Rا�ا-سواق�ا�ا

ا�مثل�الذهب�ل�ستثمار�:ي�ا-صول�ا-ك�GÍخطورة.
ً
  ا-ك�GÍأمان

صلة�تؤكد�اZدارة�أRÅا�ستستمر�:ي�اتباع�سياسات�الحكومة�ونصائحها�،�وبالتوازي�مع�ذلك�،�ستبذل�اZدارة�قصارى�جهدنا��وا

ا�دون�تعريض�صحة�وس�مة�موظفينا�للخطر.
ً
  عملياتنا�بأفضل�الطرق�وأكGÍها�أمان

  
  اعتماد�القوائم�ا�الية  ٥١

  .٢٠٢١أغسطس��١٨من�قبل�مجلس�إدارة�الصندوق�:ي��ا-وليةتمت�ا�وافقة�عLى�البيانات�ا�الية�����������

  

    


