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١

یقين للذهب  صندوق 
)سابقاً للذهب فالكم (صندوق 

)سابقاً فالكم للخدمات المالية-یقين كابيتال مدار بواسطة ( 
ة القوائم المالي

١٢٠٢دیسمبر ٣١في المنتهيةللسنة 
المستقل مراجعالوتقریر 



- ١ -

) للذهب(صندوق فالكمذهبصندوق يقين لل
ً
سابقا

)فالكم للخدمات املالية-يقين كابيتال مدار بواسطة (
ً
سابقا

القوائم املالية 

هية في للسنة م ١٢٢٠ديسمبر٣١املن

ت الصفحةجدول احملتو

٤-٢املستقلراجع املتقرير 

٥قائمة املركز املالي 

٦اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمة 

٧قائمة التغيرات في صافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات 

٨قائمة التدفقات النقدية 

٢٠-٩إيضاحات حول القوائم املالية 









- ٥ -

) للذهب(صندوق فالكمللذهبصندوق يقين 
ً
سابقا

)فالكم للخدمات املالية-يقين كابيتال مدار بواسطة (
ً
سابقا

قائمة املركز املالي 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ذلك)خالف(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 

يضاح إ

ديسمبر ٣١

٢٠٢١

ديسمبر ٣١

٢٠٢٠

املوجودات 

٥٦٦٬٥٩٤٩٣٬٨٢٤نقد وما يعادلھ 

٦٢٬٩٦٨٬٧٣٦٤٬٠٨٢٬٢٨٥موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٣٬٠٣٥٬٣٣٠٤٬١٧٦٬١٠٩مجموع املوجودات 

املطلوبات 

٧٤٬٣٣٧٥٬٩٦٢أتعاب إدارة مستحقة

٨٥٬١٩٧٥٬٩٦٣مطلوبات أخرى 

٩٬٥٣٤١١٬٩٢٥مجموع املطلوبات  

٣٬٠٢٥٬٧٩٦٤٬١٦٤٬١٨٤املوجودات العائدة إلى  مالكي الوحدات صافي  

٢٬٩٠٣٬٨٩٧٣٬٧٨٧٬٢٢٧) أرقامعدد الوحدات املصدرة (

١٫٠٤١٫١٠)دوالر أمريكيوحدة (األصول لكلقيمةصافي 

--٩االلتزامات واملطلوبات املحتملة 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ١٧إلى١تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
جزءا



- ٦ -

) للذهب(صندوق فالكملذهب صندوق يقين ل
ً
سابقا

)فالكم للخدمات املالية-يقين كابيتال مدار بواسطة (
ً
سابقا

الخسارة والدخل الشامل اآلخر ربح أو  قائمة ال

هية في  ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ذلك)خالف(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 

٢٠٢١ديسمبر ٣١يضاح إ

ابريل ٨من تاريخ 

(تاريخ بدء ٢٠٢٠

٣١العمليات) حتى 

ديسمبر

٢٠٢٠

الدخل

بالقيمة العادلة موجودات مالية من بيع مكاسب

٦٤١٬٩٠٩٧٧٥، صافي من خالل قائمة الدخل

للموجودات املالية بالقيمة العادلة(خسائر)/مكاسب

٣٦٩٬٠٨١) ٢١٧٬١٩٨(٦، صافي قائمة الدخلبالقيمة العادلة من خالل 

٣٦٩٬٨٥٦) ١٧٥٬٢٨٩(مجموع الدخل

املصاريف 

)١٥٬٥٢٥() ٢٠٬١٨٢(اتعاب إدارة

)١٩٬٣٢٧() ٢٠٬١٦٨(خرى أ

)٣٤٬٨٥٢() ٤٠٬٣٥٠(مجموع املصاريف 

٣٣٥٬٠٠٤) ٢١٥٬٦٣٩(للفترة /للسنةصافي الدخل

--للفترة /اآلخر للسنةالدخل الشامل

٣٣٥٬٠٠٤) ٢١٥٬٦٣٩(للفترة /مجموع الدخل الشامل للسنة

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٧إلى ١اإليضاحات املرفقة من تعتبر 
ً
. جزءا



٧

) للذهب (صندوق فالكم للذهبصندوق يقين 
ً
سابقا

)فالكم للخدمات املالية-يقين كابيتال مدار بواسطة (
ً
سابقا

ملالكي الوحدات التغيرات في صافي املوجودات العائدة قائمة 

هية في   م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

ابريل٨من تاريخ 

(تاريخ بدء ٢٠٢٠

٣١العمليات) حتى 

ديسمبر

٢٠٢٠

-٤٬١٦٤٬١٨٤يناير١صافي األصول العائدة إلى مالكي الوحدات كما في 

٣٣٥٬٠٠٤) ٢١٥٬٦٣٩(للفترة/الشامل للسنة(الخسارة)/مجموع الدخلالربح /(الخسارة) و 

الوحدات: مالكي االشتراكات واالستردادات من قبل 

٣٨٥٬٣٠٦٤٬٩١٠٬٦٨٣الفترة /اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

)١٬٠٨١٬٥٠٣() ١٬٣٠٨٬٠٥٥(الفترة/ استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

٣٬٠٢٥٬٧٩٦٤٬١٦٤٬١٨٤ديسمبر ٣١صافي األصول العائدة إلى مالكي الوحدات كما في 

عدد الوحدات فيحركةال

هية في /الفترةالحركة في عدد الوحدات للسنة ديسمبر بما يلي: ٣١املن

٢٠٢١ديسمبر ٣١

من تاريخ ٨ ابريل 

(تاريخ بدء 

العمليات) حتى ٣١  

ديسمبر

٢٠٢٠

الوحدات 

-٣٬٧٨٧٬٢٢٧يناير ١عدد الوحدات كما في 

٤٢٢٬١٠٠٤٬٧٨٦٬٢٩٤الفترة /اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

)٩٩٩٬٠٦٧()١٬٣٠٥٬٤٣٠(الفترة/ استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

٢٬٩٠٣٬٨٩٧٣٬٧٨٧٬٢٢٧ديسمبر ٣١في عدد الوحدات كما 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٧إلى ١تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
. جزءا



- ٨ -

) للذهب(صندوق فالكمللذهبصندوق يقين 
ً
سابقا

)فالكم للخدمات املالية-يقين كابيتال مدار بواسطة (
ً
سابقا

قائمة التدفقات النقدية 

هية في  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

ذلك)خالف(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر 

ايضاح 

٢٠٢١ديسمبر ٣١

من تاريخ ٨ ابريل

٢٠٢٠ (تاريخ بدء 

العمليات) حتى ٣١  

ديسمبر

٢٠٢٠

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

٣٣٥٬٠٠٤) ٢١٥٬٦٣٩(للفترة/للسنة(الخسارة) /صافي الدخل

تعديالت لبنود غير نقدية:

بالقيمة العادلة من خالل قائمة   مكاسب/(خسائر) بالقيمة العادلة للموجودات املالية

الدخل، صافي 

٦

٣٦٩٬٠٨١(٢١٧٬١٩٨(

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

)٧٧٥() ٤١٬٩٠٩(من خالل قائمة الدخل، صافي مكاسب من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة

)٣٬٨٢٩٬٩٧٣(-٦وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ملإضافات 

٦٩٣٨٬٢٦٠١١٧٬٥٤٤متحصالت من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

٥٬٩٦٢) ١٬٦٢٥(أتعاب إدارة مستحقة

٥٬٩٦٣) ٧٦٦(مطلوبات أخرى 

)٣٬٧٣٥٬٣٥٦(٨٩٥٬٥١٩األنشطة التشغيلية (املستخدمة في)  صافي التدفقات النقدية الناتجة من / 

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

٣٨٥٬٣٠٦٤٬٩١٠٬٦٨٣الفترة /اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

)١٬٠٨١٬٥٠٣() ١٬٣٠٨٬٠٥٥(الفترة/ استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة

٣٬٨٢٩٬١٨٠) ٩٢٢٬٧٤٩(األنشطة التمويلية الناتجة منصافي التدفقات (املستخدمة في) / 

٩٣٬٨٢٤) ٢٧٬٢٣٠(في النقد وما يعادلھ الزيادة / (النقص) صافي  

-٩٣٬٨٢٤الفترة /النقد وما يعادلھ كما في بداية السنة

هاية السنة ٥٦٦٬٥٩٤٩٣٬٨٢٤الفترة /النقد وما يعادلھ كما في 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ١٧إلى ١تعتبر اإليضاحات املرفقة من 
ً
. جزءا



(
ً
سابقا (صندوق فالكم للذهب صندوق يقين للذهب

( 
ً
(مدار بواسطة يقين كابيتال - فالكم للخدمات املالية سابقا

ائم املالية  ايضاحات القو

هية في  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للسنة املن

بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع املبالغ 

-٩-

عام.١

)للذهبفالكم  (صندوق  للذهبيقين  إن صندوق  
ً
فالكم للخدمات املالية (يقين كابيتال("الصندوق") هو صندوق تم تأسيسھ بموجب اتفاقية بين  سابقا

(
ً
الصندوق هو صندوق "مفتوح" متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، ويستثمر  الوحدات").  مالكي("مدير الصندوق") واملستثمرين بالصندوق ("سابقا

/ XAU( وق في تحقيق مكاسب رأسمالية طويلة األجل ونمو من خالل تتبع أداء مؤشر عملة السلع الذهبية بشكل سلبي في الذهب. تتمثل أهداف الصند

USD- .(الذهب الفوري بالدوالر األمريكي

الكم للخدمات (م) ، تم تغيير اسم مدير الصندوق من "ف٢٠٢١ديسمبر  ٢١(هـ) املوافق  ١٤٤٣جمادى األولى  ١٧في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد في  

هاية العام ، قام الصندوق بتعديل شروطھ وأحكامھ ، وبناًء عليھ تم تغيير اسم الصندوق من  " للذهبفالكم صندوق "املالية" إلى "يقين كابيتال". الحًقا ل

". للذهبيقينصندوق "إلى

إن عنوان مدير الصندوق كما يلي: 

يقين كابيتال 

٨٨٤شارع العليا، ص.ب. 

١١٤٢١الرياض 

اململكة العربية السعودية

باإلضافة  للصندوق.منفصلةالوحدات على أساس أنھ وحدة مستقلة وعليھ يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية  مالكييتعامل مدير الصندوق مع  

إلى ذلك، يعتبر مالكو الوحدات مالكين مستفيدين من أصول الصندوق. 

رجب  ٩بداء الصندوق نشاطھ بتاريخ  ).م٢٠٠٨يونيو  ١٦هـ (املوافق  ١٤٢٩االخر  جماد١٢تم الحصول على ترخيص هيئة السوق املاليـة للصندوق بتاريخ  

.)م٢٠٠٨يوليو ١٢املرافقه (١٤٢٩

) واملعّدل  م٢٠٠٦ديسمبر  ٢٤هـ (املوافق  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ  يخضع  

املالية بتاريخ كما تم تعديلھ بقرار من مجلس إدارة هيئة السوق  )  م١٦٢٠مايو٢٣هـ (املوافق  ١٤٣٧شعبان  ١٦من قبل مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ  

.م)٢٠٢١فبراير ٢٤هـ (املوافق ١٤٤٢رجب ١٢

١٩-مستجدات كوفيد١٫١

هاية ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا املستجد )كوفيد ها جائحة في مارس ٢٠١٩) ألول مرة في  م من قبل منظمة ٢٠٢٠م وأعلن الحًقا على أ

وس في جميع املناطق حول العالم، بما في ذلك اململكة العربية السعودية، مما أدى إلى فرض قيود على السفر، وحظر التجول  الصحة العاملية. استمر انتشار الفير

في املدن، وبالتالي أدى الى تباطؤ األنشطة االقتصادية، وإغالق العديد من القطاعات على املستويين العاملي واملحلي. 

بعد فترة إعداد التقرير. كما سيستمر الصندوق في تقييم  ١٢حيال مبدأ االستمرارية بسبب ما ورد أعاله لفترة ال تقل عن  ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر   شهًرا 

طبيعة ومدى التأثير على عملياتھ ونتائجھ املالية. 

أسس اإلعداد.٢

أساس االلتزام ٢٫١ 

للمعايير الدولية    
ً
املالية وفقا القوائم  السعودية  أعدت هذه  من الهيئة  األخرى املعتمدة  واإلصدارات  واملعايير  العربية السعودية  املالي املعتمدة في اململكة  للتقرير 

للمراجعين و املحاسبين. 

 بلوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، وشروط الصندوق وأحكامھ، ومذكرة املعلومات، وملخص امل
ً
علومات األساسيةيالتزم الصندوق أيضا

ها مجتمعة بـ “الشروط واألحكام")، فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضها.  (يشار إل



(
ً
سابقا (صندوق فالكم للذهب صندوق يقين للذهب

( 
ً
(مدار بواسطة يقين كابيتال - فالكم للخدمات املالية سابقا

ائم املالية  ايضاحات القو

هية في  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للسنة املن

بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع املبالغ 

-١٠-

أساس القياس ٢٫٢

أعدت هذه القوائم املالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات املقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

باإلضافة إلى ذلك، أعدت القوائم املالية وفقا ملبدأ االستحقاق في املحاسبة استنادا إلى مفهوم االستمرارية. 

  ليس للصندوق دورة تشغيلية يمك 
ً
ن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة وغير املتداولة بشكل منفصل في قائمة املركز املالي. وعوضا

عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة. 

العملة الوظيفية وعملة العرض ٢٫٣

بالدوالر األمريكي وهوالقوائميتم عرض هذه   الدولية  املالية  في األسواق  الذهب وتداولها  حيث يتم الدخول في عقود  للصندوق  العرض  وعملة  الوظيفية  العملة 

إلى أقرب دوالر أمريكي ما لم يذكر خالف ذلك. ألرقامالدوالر األمريكي. تم تقريب جميع ا بمقوم   بعقود الذهبالدوالر األمريكي. عالوة على ذلك ، فإن أداء مؤشر عملة  

املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية ٢٫٤

ل األصول والخصوم النقدية  يتم تحويل املعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ املعامالت. يتم تحوي

وخسا أرباح  التقرير. يتم إدراج  تاريخ  في  األمريكي باستخدام أسعار الصرف السائدة  ترجمة  بالعمالت األجنبية إلى الدوالر  األجنبية الناتجة عن  العمالت  ئر صرف 

الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. يتعامل الصندوق  قائمةاملوجودات واملطلوبات النقدية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير ومن تسوية املعامالت في 

ملكة العربية السعودية ، فإن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي ، ال يوجد مكاسب / خسارة مع املعامالت بالدوالر األمريكي  أو الريال السعودي  وبما أنھ في امل 

إعادة تقييم العملة األجنبية خالل العام الحالي. 

السنة املالية ٢٫٥

ديسمبر من كل سنة ميالدية. ٣١يناير وتنتهي في ١تبدأ الفترة املالية األولى للصندوق من 

استخدام األحكام والتقديرات ٢٫٦

في تطبيق الس  العادية، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  ياسات وعلى املبالغ املبينة  في سياق األعمال 

ه التقديرات. للموجودات، واملطلوبات، واإليرادات، واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذ

ها مراجعة التق ف يتم  في السنة التي  التقديرات املحاسبية  ويتم مراجعة  على أساس مستمر.  واالفتراضات األساسية  التقديرات  السنوات  ويتم مراجعة  وفي  ديرات 

. أو افتراضات هامة مستخدمة في إعداد هذه البيانات املاليةأحكامال توجد التالية لها. 
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التعديالت على املعايير الحالية املعايير الجديدة والتفسيرات و .٣

املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة السارية في السنة الحالية ٣٫١

ـــنوية التي تبدأ في أو بعد   ـــ ـــــــري على الفترات الســـــ ــــــــــندوق ألول مرة معايير وتعديالت معينة تســــ ولكن لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه ٢٠٢١يناير  ١طبق الصـ

لم يطبق الصندوق في وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنھ لم يصبح ساري املفعول بعد.البيانات املالية.

ــــبـة  ٩: تعـديالت على املعيـار الـدولي للتقرير املـالي  ٢املرحلـة -تصــــــــــــحيح معيـار ســــــــــــعر الفـائـدة  ــــ ــ ، ٧، واملعيـار الـدولي للتقرير املـالي  ٣٩، واملعيـار الـدولي للمحـاســ

١٦واملعيار الدولي للتقرير املالي ٤الدولي للتقرير املالي واملعيار 

من املخاطر. تشـمل توفر التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير املالية عند اسـتبدال سـعر الفائدة املعروض بين البنوك بسـعر فائدة بديل شـبھ خاٍل 

التعديالت الوسائل العملية التالية:

ها اإلصـــالح مباشـــرة، لُتعامل كتغييرات في ســـعر الفائدة املتغير، وســـيلة عملية تتطلب ت غييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطل

بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق.

ها إصالح سعر الفائدة املعروض بين البنوك؛ للتحوط من التخصيصات ووثائق ال تحوط دون وقف عالقة التحوط.تغييرات التصاريح التي يتطل

 ـــآت من االضـــــطرار إلى تلبية املتطلبات القابلة للتحديد بشـــــكل منفصـــــل عند تخصـــــيص ســـــعر فائدة بديل شـــــبھ خاٍل من توفير إعفاء مؤقت للمنشــ

املخاطر كتحوط ملكون املخاطر.

ـــندوق اســــــــــــتخ ـــ ـــ ـ ــــندوق. ويعتزم الصــ ــــ ــــبحت قابلة لم يكن لهذه التعديالت أي تأثير على القوائم املالية للصــــ ــــــ ـ ــــتقبلية إذا أصـ ـــ ــــــائل العملية في الفترات املســـــ ـ دام الوســـــ

للتطبيق.

املعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة غير السارية حتى اآلن:٣٫٢

قرر الصـــندوق لتي  هناك عدد من املعايير والتعديالت والتفســـيرات الصـــادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاســـبة والســـارية للفترات املحاســـبية املســـتقبلية وا

عدم تطبيقها في وقت مبكر. وأهمها مايلي:

تاريخ السريانالعنوان املعيار  

م ٢٠٢٢يناير ١نكلفة إتمام العقد –املرهقة العقود ٣٧املعيار الدولي للمحاسبة 

م ٢٠٢٢يناير ١اململتكات و املعدات: املتحصالت قبل االستخدام ١٦املعيار الدولي للمحاسبة 

، املعيار الدولي للتقرير ١املعيار الدولي للتقرير املالي 

، املعيار الدولي  ١٦، املعيار الدولي للتقرير املالي ٩املالي

٤١للمحاسبة 

م ٢٠٢٢يناير ١م٢٠٢٠-م٢٠١٨التحسينات السنوية للمعيار الدولي للتقرير املالي 

م ٢٠٢٢يناير ١إشارة إلى اإلطار املفاهيمي ٣املعيار الدولي للتقرير املالي 

م ٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية١املعيار الدولي للمحاسبة 

م ٢٠٢٣يناير ١تعريف التقديرات املحاسبية٨املعيار الدولي للمحاسبة

م ٢٠٢٣يناير ١الضريبة املؤجلة املتعلقة باألصول و الخصوم الناشئة عن معاملة واحدة ١٢املعيار الدولي للمحاسبة 

أخرى ٣٫٣

ها غير  سارية املفعول بعد، تأثير جوهري على الصندوق.ال يتوقع الصندوق أن يكون ألي معايير أخرى صادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية، ولك

.لم يقم الصندوق بعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة أعاله على قوائمھ املالية

السياسات املحاسبية املهمة.٤

النقد وما يعادلھ٤٫١

الجاري لدى البنكيتكون النقد وما يعادلھ كما هو مشار إليھ في قائمة التدفقات النقدية من الحساب 

األدوات املالية٤٫٢

اإلثبات األولي والقياس٤٫٢٫١

ـــندو  ـــ ـ ـــــــــراء والبيع العادية للموجودات املالية في تاريخ التداول (أي التاريخ الذي يلتزم فيھ الصـــــ ـ ــــــراء املوجودات أو  يتم إثبات/ إلغاء إثبات كافة عمليات الشــ ـ ق بشـــــ

الطريقة العادية التي تتطلب تســــوية املوجودات ضــــمن اإلطار الزمني املحدد عامة تكون بموجب الئحة أو اتفاقية في بيعها). إن شــــراء أو بيع املوجودات املالية ب

السوق.
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ـــارة يت ـــ ـ  في جميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى (بما في ذلك املوجودات واملطلوبات املصـــــــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســ
ً
ها أوليا تاريخ م إثبا

ا في األحكام التعاقدية لألداة.
ً
التداول والذي يصبح فيھ الصندوق طرف

ــــتحواذ على امل ـ ـــــــ ــــرة إلى االسـ ـ ـــــــ ــــوبـة مبـاشـ ـــ ـ ــــــــــــاب تكـاليف املعـاملـة املنســـــ  بـالقيمـة العـادلـة. يتم احتســ
ً
وجودات املـاليـة أو  يتم قيـاس املوجودات واملطلوبـات املـاليـة أوليـا

ل الربح أو الخســـارة مباشـــرة في الربح أو الخســـارة. بالنســـبة لجميع املوجودات واملطلوبات املالية األخرى، وتتم إضـــافة  املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خال

تكاليف املعامالت أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية، حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.

املاليةإلغاء إثبات املوجودات ٤٫٢٫٢

املالية وكافة املخاطر و يتم إلغاء إثبات املوجودات املالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من املوجودات املالية، أو عند تحويل املوجودات 

العوائد.

التصنيف والقياس األولي للموجودات املالية٤٫٢٫٣

الفئات املحددة التالية:يتم تصنيف املوجودات املالية، إلى 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو

.املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة

أدوات الدين

صدرأدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوف تعريف املطلوبات املالي
ُ
ة من وجهة نظر امل

ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:

نموذج أعمال الصندوق إلدارة املوجودات ؛ و-

خصائص التدفق النقدي للموجودات.-

التكلفة املطفأة

ــــيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث تمثل هذه   ـ ـــ ها؛ لتحصـــــ التدفقات النقدية فقط مدفوعات رأس املال واألرباح، والتي لم يتم قياس املوجودات املحتفظ 

متوقعة مثبتھ يتم تحديدها من خالل األرباح والخســـائر بالتكلفة املطفأة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه املوجودات من قبل أي مخصـــصـــات خســـائر ائتمان

املوجودات املالية في "دخل التمويل الخاص" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.في قائمة الربح أو الخسارة. يتم إدراج إيرادات األرباح من هذه

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــــيــل التــدفقــات النقــديــة التعــاقــديــة ولبيع املوجودات، حيــث تمثــل التــدفقــات النقــديــة للموجودات مــدفوعــات  ـــ ـ هــا لتحصـــــ رأس املــال املوجودات املــاليــة املحتفظ 

ــــامل  ـ ـــــــ ــــها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـ ـ ــــ ــــارة لكن يتم قياســــ ـ ـــــــ األخر. يتم أخذ  والربح فقط والتي ال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـ

إثبات أرباح أو خســـائر الهبوط. يتم إثبات إيرادات العمو  الت ومكاســـب وخســـائر تحويل الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشـــامل اآلخر، باســـتثناء 

ـــــــــنيف امل ــــــــــائر. عندما يتم اســـــــــــتبعاد املوجودات املالية، يتم إعادة تصــ ـــــــــائر العمالت األجنبية من التكلفة املطفأة لألداة في قائمة األرباح والخسـ ـــــب أو الخســ ـ كاســـــ

ــــامل اآلخر من حقوق امللكية إلى قائمة الربح أوالخســــــــــــارة.   في الدخل الشــــــــ
ً
ــــبقا ــــــ ـ يتم إدراج الربح من هذه املوجودات املالية في "دخل التمويل املتراكمة املثبتھ مسـ

الخاص" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

اآلخر كموجودات مالية بالقيمة العادلة من يتم تصــنيف املوجودات املالية التي ال تســتوفي معايير التكلفة املطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل  

ـــــــ  ـــــھ الحًقا بالقيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسـ ـ ــــتثمار الدين الذي يتم قياســ ـــارة من اســــ ـــارة. يتم عرض الربح أو الخســـــ ـــــــنة التي خالل الربح أو الخســـــ ارة في السـ

ها نشأت ف
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أدوات حقوق امللكية

ــــدر. أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع وتثبت وجود فائدة أدوات حقوق  امللكية هي أدوات تلبي تعريف حقوق امللكية من منظور املصــ

متبقية في صافي موجودات املصدر. تتضمن أمثلة أدوات حقوق امللكية األسهم العادية األساسية.

ــــتثمــارات حقوق  ـ ـــــــ ا جميع اسـ ـــــنــدوق الحقــً هــا إدارة يقيس الصــــــــ ـــــتثنــاء الحــاالت التي اختــارت ف ـــــــ ـــــــارة ، بـاسـ ــــــ امللكيــة بـالقيمــة العــادلـة من خالل الربح أو الخسـ

تتمثل الصـندوق ، عند االعتراف األولي ، تخصـيص اسـتثمار في حقوق امللكية بـشكل غير قابل للنقض بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر.

ــــــــة الصـــــــــندوق في تحديد االســـــــــتثمارا ــــــــياسـ هذه سـ ها مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ  ت في رأس املال على أ

ل الشـــامل االســـتثمارات ألغراض أخرى غير تحقيق عوائد االســـتثمار. عند اســـتخدام هذا الخيار ، يتم االعتراف بأرباح وخســـائر القيمة العادلة في الدخ

ـــنيف ـــارة ، بما في ذلك عند االســـــتبعاد. ال يتم اإلبالغ عن خســـــائر انخفاض القيمة (وعكس خســـــائر اآلخر وال يتم إعادة تصــ ها الحًقا في بيان الربح أو الخســ

انخفاض القيمة) بشكل منفصل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة.

هبوط قيمة املوجودات املالية٤٫٢٫٤

علومات عند تقييم مخاطر االئتمان وقياس خسـائر االئتمان املتوقعة، بما في ذلك األحداث املاضـية، يأخذ الصـندوق في االعتبار إجمالية واسـعة من امل

والظروف الحالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة.

عند تطبيق نهج املعلومات املستقبلية يتم التمييز بين:

ـــة (املرحلة  األ -  ها االئتمانية منذ اإلثبات األولي أو التي تتمتع بخاطر ائتمانية منخفضــ األولى) دوات املالية التي لم تتدهور بشـــــكل ملحوظ في جود

و

ـــــــــة (امل-  هـا االئتمـانيـة منـذ اإلثبـات األولي والتي لم تكن مخـاطرهـا االئتمـانيـة منخفضـــــ ــــــــكـل ملحوظ في جود ـــ رحلـة  األدوات املـاليـة التي تـدهورت بشــ

الثانية).

هـا دليـل موضـــــــــــــوعي على الهبوط في القيمـة بتـاريخ التقرير. ومع ذلـك ال يقع أي من موج-  ودات تغطي "املرحلـة الثـالثـة" املوجودات املـاليـة التي لـد

الصندوق في هذه الفئة.

ــــائر ١٢يتم إثبات "  من الخســــــــائر االئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خســــ
ً
ــــهرا ائتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية والثالثة. يتم شــــ

ــــتمل ـ ـــ املوجودات قياس الخســـــــــــــائر االئتمانية املتوقعة من خالل تقدير االحتمال املرجح للخســـــــــــــائر االئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. تشـــــ

ها بالتكلفة املطفأة على األرصدة لدى البنوك. أرص ها لدى بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفعاملالية املحتفظ  دة البنوك محتفظ 

تصنيف وقياس املطلوبات املالية٤٫٢٫٥

رد أم ال.يتم إثبات املطلوبات على أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعها في املستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فاتورة من ِقبل املو 

ـــــنـدوق بتحـديـد مطلوب مـالي يتم إثبـات املطلوبـات املـاليـة أول ــــــ ـــــاء، يتم تعـديلهـا لتغطيـة تكـاليف املعـاملـة مـا لم يقم الصــ  بـالقيمـة العـادلـة، وعنـد االقتضــــــــ
ً
يـا

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

.البعد ذلك، يتم قياس املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفع

القيمة العادلةقياس ٤٫٢٫٦

في رأس املال القيمة العادلة هي القيمة التي يتم اســـتالمها عند بيع أصـــل أو ســـداد التزام بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في الســـوق بتاريخ القياس 

ي التي تعكس مخاطر عدم األداء.وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األكثر فائدة الذي يمتلكھ الصندوق في ذلك التاريخ. القيمة العادلة للمطلوبات ه

ـــــــوق نشـــــــــط في حالة حدوث   ــــط لتلك األداة. يعتبر الســ ــــ ــــوق النشـ ــــعر املعلن في الســـــ ـــــــتخدام الســـــ عند توفره، يقيس الصـــــــــندوق القيمة العادلة لألداة باســ

جة في الســوق النشــط بســعر معامالت للموجودات واملطلوبات بحجم كاف لتوفير معلومات عن الســعر بشــكل مســتمر. ويقيس الصــندوق األدوات املدر 

السوق، ألن السعر يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.

االعتراف وإعادة قياس االستثمار في عقود الذهب٤٫٢٫٧

هااســـــتثمار الصـــــندوق في عقود الذهب هي موجودات مالية يتم ا ا في األحكام التعاقدية لألداة ، أي تاريخ التداول. عند ثبا
ً
عندما يصـــــبح الصـــــندوق طرف

ــــنــدوق االســـــــــــــتثمــار في عقود الـذهـب بقيمتــھ العــادلـة. يتم تحميــل تكــاليف املعــامالت لل ـ ــــــ ـ املـاليــة املـدرجـة بـالقيمــة موجوداتاالعتراف املبــدئي ، يقيس الصـ

ــــارة. يتم االر قائمةالعادلة من خالل الربح أو الخســــــارة في  ــــائر الالحقة غير املحققة على االســــــتثمار املحتفظ بھ بالقيمة ثباتبح أو الخســ األرباح / الخســ

الربح أو الخسارة.قائمةالعادلة من خالل الربح أو الخسارة في 
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املقاصة٤٫٢٫٨

ــــافي في بيان   ـ ـــ ــــوية املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويتم عرض املبلغ الصـــــ ـــ ـ ـــــندوق حالًيا حق واجب النفاذ تتم تســـــ ــــــ املركز املالي فقط عندما يكون للصــ

ها على أساس صافي أو لتحقيق األصل وتسوية املسؤولية في وقت واحد. قانوًنا ملقاصة املبالغ وينوي إما تسوي

الحقوق العائدة إلى مالكي الوحدات٤٫٣

ـــــندوق.  تتألف صـــــــــــافي املوجودات التي تعزى إلى مالكي الوحدات من  ــــــندوق، وربح متراكم ناتج عن الصــــــ ـــــادرة عن مدير الصـــــ ـ ـــــترداد صـــــ ـ وحدات قابلة لالســـــ

ويصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما يلي:

الوحدات القابلة لالسترداد

ها واملستردة بصافي قيمة األصول لكل وحدة في يوم التقييم الذي  .يتم فيھ استالم طلب االشتراك وطلبات االسترداديتم تسجيل الوحدات املكتتب 

تشتمل على جميع امليزات التالية: القابلة لالسترداديصنف الصندوق وحداتھ كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات

یسمح للمالك حصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفیة الصندوق.- 

ميع فئات األدوات األخرى.األداة في فئة األدوات التي تخضع لج- 

جميع األدوات املالية في صنف األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.- 

ـــافي موجودات  -  ــ ـ ـــــبيـة لصــــــــ ــــــــــهم التنـاســــــــ ـ ــــــــليم نقـد أو أي موجودات مـاليـة آخر غير حقوق املـالـك في األســ ــــ ـــــمن األداة أي التزام تعـاقـدي بتسـ ال تتضــــــــ

الصندوق.

ــــتند إجمالي ا-  ـــافي يســـــ ـــــ ــــــــائر والتغير في صـ ــــوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخسـ ــــ لتدفقات النقدية املتوقعة املنسـ

ها أو التغير في القيمة العادلة لصافي املوجودات لصندوق املثبتة والغير مثبتة. على مدى عمر األداة. املوجودات املعترف 

يجب أال يكون لدى الصندوق أداة مالية أخرى أو عقد يحتوي على: –تصنيف األدوات كحقوق ملكية من اجل–باالضافة الى ذلك 

ها أو التغيير في القيمة-  ــــارة أو التغيير في حقوق امللكية املعترف  ـ ـــــــ ــــتندة إلى حد كبير على الربح أو الخسـ ـ ـــــــ العادلة اجمالي التدفقات النقدية املسـ

ها للصندوق. و  ها و غير املعترف  لحقوق امللكية املعترف 

األدوات.الكيتأثير التقييد الجوهري أو إصالح العائد املتبقي مل- 

ــــتو ـ ــــ ــــندفة كأدوات حقوق ملكية بموجب معيار تسـ ـــ ـ ــــترداد املصــ ـ ــــ ــــندوق تعريف االدوات القابلة لالسـ ـــ ـ ــــترداد في الصــ ـــ ـ ــــاركة القابلة لالســ ـ ــــ في الوحدات املشـ

ها كأدوات حقوق ملكية.-(أ٣٢. ١٦املحاسبة الدولي  ب) و بناًء عليھ, يتم تصن

ها في الفقرتين يقيم الصــندوق باســتمرار تصــنيف الوحدات. وإذا توقفت الوحدات عن امت الك أي من امليزات أو اســتيفاء جميع الشــروط املنصــوص عل

، يعيد الصــندوق تصــنيفها كمطلوبات مالية وقياســها بالقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصــنيف، مع ٣٢ب من املعيار الدولي للمحاســبة  رقم ١٦أ و ١٦

ـــــاف ـ ـــــابقة املثبتة في صـ ــــوبة إلى مالكي الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات بعد ذلك، فإن جميع  أي اختالفات من القيمة الدفترية الســ ـ ي املوجودات املنســ

ها في الفقرتين  ، ســــيعيد الصــــندوق تصــــنيفها كأدوات حقوق ٣٢د من معيار املحاســــبة الدولي رقم ١٦ج و  ١٦امليزات واســــتيفاء الشــــروط املنصــــوص عل

اريخ إعادة التصـــنيف. يتم احتســـاب االكتتاب واســـترداد الوحدات القابلة لالســـترداد كمعامالت حقوق ملكية وقياســـها بالقيمة الدفترية للمطلوبات في ت

ملكية طاملا تم تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.

(ب)التداول بالوحدات

ــــعودية في   )وحدات الصـــــندوق متاحة للشـــــراء فقط في اململكة العربية السـ
ً
ــــابقا ، من قبل أشـــــخاص طبيعيين أو يقين كابيتال (فالكم للخدمات املالية  سـ

ـــافي قيمة املوجودات (القيمة العادلة إلجمالي املوجودات  ـــ ــــــمة صــ ــــــندوق في "يوم التقييم" بقســ  اعتباريين. يتم تحديد صــــــــافي قيمة موجودات الصــ
ً
ـــــا ــ ناقصـ

الوحدات القائمة في يوم التقييم ذي الصلة.عدد املطلوبات) على إجمالي 

للوحدةاملوجودات العائدةصافي قيمة ٤٫٤

ها في قائمة املركز املالي بقســمة صــافي موجودات الصــندوق على عدد الوحدات الصــ  ادرة يتم احتســاب صــافي قيمة املوجودات لكل وحدة تم اإلفصــاح ع

في تاريخ التقرير. 

الزكاة وضريبة الدخل٤٫٥

ها في هذه القوائم املالية.يالزكاة و ضريبة الدخل ه التزامات على مالكي الوحدات و لم يتم النص عل
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إثبات اإليرادات٤٫٦

ــــــــــكـل موثوق، بغض النظر عن وقـت الـدفع. يتم قيـ  ـ ــــنـدوق ويمكن قيـاس املبلغ بشــ ـ ــــــ ـ ـــاديـة إلى الصـ ـــــــــ اس يتم إثبـات اإليرادات التي قـد تتـدفق املنـافع االقتصــ

باستثناء الخصومات والضرائب.املستحقأوملستلمللمقابل ااإليرادات بالقيمة العادلة 

ــــتبعاد. ي ـ ــــتثمار في عقود الذهب بالفرق بين عملية البيع والقيمة الدفترية قبل االســ ـ ــــارة املحققة من اســـــــتبعاد االســ ـ تم االعتراف  يتم قياس الربح أو الخســ

.الخسارةباألرباح أو الخسائر غير املحققة من عقود الذهب في بيان الربح أو 

أتعاب اإلدارة والحفظ واملصروفات األخرى ٤٫٧

ة تشــــمل نفقات الصــــندوق أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ واملصــــروفات األخرى. يتم إثبات هذه املصــــاريف على أســــاس االســــتحقاق. تســــتند رســــوم اإلدار 

:تفصيلية هي على النحو التاليوالحفظ إلى معدالت محددة مسبًقا كما هو محدد في شروط وأحكام الصندوق. السياسات ال

أتعاب اإلدارة٤٫٧٫١

صـــــافي قيمة أصـــــول  ) من٪٠٫٥:  ٢٠٢٠ديســـــمبر  ٣١(٪٠٫٥يقوم مدير الصـــــندوق بتحميل الصـــــندوق في كل يوم تقييم بأتعاب إدارة بمعدل ســـــنوي قدره

الصندوق. يتم احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم تقييم. 

أتعاب الحفظ ٤٫٧٫٢

("الوصــىي الفرعي") رســوًما Intesa Sanpaolo Private Bank Suisseال يتقاضــىى أمين الحفظ أي رســوم على الصــندوق بينما يتقاضــىى البنك الســويســري 

ها. يصــــبح إجمالي أتعاب أمين الحفظ ٠٫١٠بنســــبة   ــندوق تحت الحفظ ويتم  ٠٫١٠٪ من إجمالي قيمة األصــــول املحتفظ  ٪ من إجمالي قيمة أصــــول الصــ

دفعها كل ثالثة أشهر ألمين الحفظ الفرعي.

النقد و ما يعادلھ.٥

ديسمبر ٣١
م٢٠٢١

ديسمبر ٣١
م٢٠٢٠

٦٦٬٥٩٤٩٣٬٨٢٤البنوكالنقد لدى 

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .٦

ــــندوق خيا ــــــ ـ ــــــــــعار الفورية للذهب. للصـ ــــــندوق من محاكاة األســ ـ ــ ــ ــــــتثمار في عقود الذهب عقود الذهب الفورية. تمكن عقود الذهب الفورية الصـ ـ ر يمثل االســـــ

ـــيتم إيداعھ في عهدة البنك الســــويســــري  ("الوصــــىي Intesa Sanpaolo Private Bank Suisseاالســــتثمار في الذهب املادي الذي ســــيشــــتريھ الصــــندوق وسـ

ســـيتم االحتفاظ بالذهب املشـــتراة في الحســـاب املخصــص  الفرعي") في قبو مضـــمون في جنيف ، ســـويـســرا ، بموجب الســـلطة املفوضـــة من مدير الصـــندوق.

ها الوصىي الفرعي.  للتحديد بشكل فريد وفصلھ عن املعادن الثمينة األخرى التي يحتفظ 
ً
للصندوق ، والذي سيكون قابال

االستثمار في عقود الذهب كالتالي:حركة 

ــــمـــبـــر ٣١ ــ ــ ـــــ ديســ
٢٠٢١

ـــمـــبـــر ٣١ ـ ــــــ ديســـــ
٢٠٢٠

-٤٬٠٨٢٬٢٨٥الرصيد بداية السنة 
٣٬٨٢٩٬٩٧٣-اضافات على االستثمار في عقود الذهب

)١١٧٬٥٤٤()٩٣٨٬٢٦٠(بيع استثمارات في عقود الذهب

٤١٬٩٠٩٧٧٥مكاسب بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٣٦٩٬٠٨١)٢١٧٬١٩٨(وجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارةامل(خسائر) /مكاسب 

هاية السنة ٢٬٩٦٨٬٧٣٦٤٬٠٨٢٬٢٨٥الرصيد 

أتعاب اإلدارة املستحقة.٧

إيضاح 

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠

٧٫١٤٬٣٣٧٥٬٩٦٢أتعاب اإلدارة املستحقة
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ً
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ً
(مدار بواسطة يقين كابيتال - فالكم للخدمات املالية سابقا

ايضاحات القوائم املالية 

هية في  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للسنة املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

-١٦-

أتعاب اإلدارة ٧٫١

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في كل يوم تقييم من صافي قيمة أصول الصندوق. يتم احتساب هذه الرسوم واستحقاقها في  ٠٫٥يدفع الصندوق 

كل يوم تداول. 

االلتزامات األخرى .٨

إيضاح 

ـــــــمبر  ٣١ ــ ديســـ

٢٠٢١

ـــــر ٣١ ـــــبـ ـــــــمـ ــــ ــــــ ديسـ

٢٠٢٠

٨٫١٥٬١٩٧٥٬٩٦٣األخرى االلتزامات

أتعاب الحفظ ٨٫١

ــندوق بينما يتقاضــــىى البنك الســــويســــري   ("الوصــــىي الفرعي") رســــوًما  Intesa Sanpaolo Private Bank Suisseال يتقاضــــىى أمين الحفظ أي رســــوم على الصــ

ها. يصـــبح إجمالي أتعاب أمين الحفظ  ٪ من إجمالي قيمة األصـــول  ٠٫١٠بنســـبة  ٪ من إجمالي قيمة أصـــول الصـــندوق تحت الحفظ ويتم دفعها  ٠٫١٠املحتفظ 

.كل ثالثة أشهر ألمين الحفظ الفرعي

مصاريف أخرى ٨٫٢

يقوم مدير الصندوق برد أي مصاريف أخرى تم دفعها نيابة عن الصندوق وفًقا لشروط وأحكام الصندوق.

االلتزامات واملطلوبات املحتملة.٩

م. ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م و ٢٠٢١ديسمبر٣١ال يوجد مطلوبات محتملة أو التزامات كما في 

املعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة-١٠

ـــــة  ــــ ــ ـــــيطرة على الطرف اآلخر أو ممـارســـ ــــ تـأثير كبير على الطرف اآلخر في اتخـاذ القرارات  تعتبر األطراف ذات عالقـة إذا كـان ألحـد الطرفين القـدرة على الســــ

املالية أو التشغيلية.

ــــادرة عن الهيئة العامة  ــــروط وأحكام الصــــــندوق الصــ ـــع بدورها لشــ ـــــياق األعمال االعتيادية ، مع أطراف ذات عالقة تخضـــ ـــــندوق ، ضــــــمن سـ يتعامل الصـ

بل مجلس إدارة الصندوق.لسوق املال. يتم اعتماد جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة من ق

ا ذات عالقة بالصندوق.
ً
يعتبر مدير الصندوق والشركات املرتبطة بمدير الصندوق أطراف

طبيعة املعامالت العالقةطرف ذات عالقة

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١
من تاريخ ٨ ابريل

٢٠٢٠ (تاريخ بدء 

العمليات) حتى  

٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠

) ــــال  ـ ــــابـيـتـ كــ ــــالـكـم  يـقـيـن  فــ

)للخدمات املالية
ً
سابقا

)١٥٬٥٢٥()٢٠٬١٨٢(الرسوم اإلدارية مدير الصندوق 

) ــــال  ـ ــــابـيـتـ كــ ــــالـكـم  يـقـيـن  فــ

)للخدمات املالية
ً
سابقا

١٠٬٦٥٣٩٣١٬٠٩٩استثمار في وحدات الصندوق مدير الصندوق 

) ــــال  ـ ــــابـيـتـ كــ ــــالـكـم  يـقـيـن  فــ

)للخدمات املالية
ً
سابقا

ــــب/  مدير الصندوق  ـ ــــائر) غير محققة مكاســــــــ ـ ــــــ ـ (خسـ

وحدات الصندوق من

)٩٣٬١٠٠)٢٠٨٬٤٢١
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يلخص الجدول التالي تفاصيل األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

طبيعة املعامالت العالقةطرف ذات عالقة

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١
٣١ ديسمبر 

٢٠٢٠

) ــــابــيــتــــــال  ـــالــكـم  يــقـــيـن كــ فـــ

)للخدمات املالية
ً
سابقا

٤٬٣٣٧٥٬٩٦٢)٧(ايضاح الرسوم اإلدارية الصندوق مدير 

) ــــابــيــتــــــال  ـــالــكـم  يــقـــيـن كــ فـــ

)للخدمات املالية
ً
سابقا

٩٦٨٬٥١١١٬٠٢٤٬٢٠٩استثمار في وحدات الصندوق مدير الصندوق 

تقارير القطاعات.١١

السـعودية. يقوم مدير الصـندوق بتقييم األداء بشـكل دوري ويخصص  يحمل الصـندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشـركات املدرجة في الـسوق املالية  

ـــ  ـــ ـــــــ ــــلـة ألغراض إعـداد التقـارير املـاليـة. وبـالتـالي، لم يتم اإلفصـ ـ ــــــ ـــــغيـل منفصــ اح عن تقـارير  املوارد لألعمـال كوحـدة واحـدة، وبـالتـالي، لم يتم تحـديـد قطـاعـات تـشـــــــ

اعات التشغيل"."قط٨القطاعات كما هو مطلوب في املعيار الدولي للتقرير املالي 

تسوية قيمة الوحدة.١٢

ــــ (املوافق  ١٤٣٩ربيع الثاني ١٣بتاريخ ١/٦/١٨٧٢/١٧    بموجب التعميم رقم ـــــــــ ـ ربيع الثاني ١٠)، قرر مجلس إدارة هيئة الســـوق املالية في ٢٠١٧ديســـمبر ٣١هــ

ــــ (املوافق  ١٤٣٩ ـ ــــــ ـــــــ ـــــبة وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ٢٠١٧ديســــــمبر  ٢٨هــ ـــــائر االئتمان املتوقعة املحتسـ ـــــجيل خسـ فقط لغرض ٩) تقييد تسـ

الية لصندوق االستثمار. القوائم امل

ـــــــــــائر االئتمــان املتوقعــة كمــا في  ـ هــا بــالتكلفــة املطفــأة لخســ ــــمبر  ٣١تم اعتبــار جميع املوجودات املــاليــة املحتفظ  ـ ـــــــ ـــــــــائر ٢٠٢١ديسـ ــــ م. ومع ذلــك، كــان تــأثير الخسـ

ا لــذلــك، ال تحتوي هــذه القوائم املــاليــة على أ ـــــــــــائر االئتمــان املتوقعــة، وبــالتــالي، ال يلزم االئتمــانيــة املتوقعــة على هــذه املوجودات غير مهم. وفقــً ـ ي تعــديــل في خســ

.تسوية سعر الوحدة املحسوب وفًقا إلطار إعداد التقارير املالية املعمول بھ مع سعر الوحدة املحسوب لغرض معامالت الوحدة الغير مطلوبة

القيمة العادلة لألدوات املالية .١٣

ــــــــــدة البنكية، واملوجودات املالية تشــــــــــــتمل األدوات املالية على   املوجودات املالية واملطلوبات املالية. تتكون املوجودات واملطلوبات املالية للصــــــــــــندوق من األرصــ

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، و استثمار بالتكلفة املطفأة، و املستحقات واملطلوبات أخرى.

ها تبادل املوجودات أو سداد املطلوبات بين أطراف ذوي علم وراغبين في ذلك في معاملة على أسس تجارية بحتة.القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بمو  ج

لة. يتم تحديد هذه  يتم تصـــــنيف املوجودات واملطلوبات املقاســـــة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مســـــتويات من التســـــلســـــل الهرمي للقيمة العاد

بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي:التصنيفات 

 األسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة) للموجودات أو املطلوبات املماثلة.-املستوى األول

 ها للموجودات أو املطلوبات، إما مباشــــر (كاألســــعار) أو  مدخالت غير األســــعار املدرجة ضــــمن املســــتوى األول وال-املســــتوى الثاني تي يمكن مالحظ

بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار)؛ و

 مدخالت املوجودات أو املطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).-املستوى الثالث

ها ضـــمن  املصـــنفة  وق المدرجة في األسواق النشطةأسعار السإلى  االســـتثمارات ســـتندت والتي تشـــمل االســـتثمار املدرج في عقود الذهب،المستوى األول،على أ

وال يقوم الصندوق بتعديل السعر املعروض لهذه األدوات.

لم تكن هناك تحويالت بين املستويات خالل العام.

ـــل الهرمي للقيمة العادلة ،  ٣١و م٢٠٢١ديســــمبر ٣١موجودات الصــــندوق ومطلوباتھ (حســــب الفئة) املقاســــة بالقيمة العادلة يبين الجدول التالي، التســــلسـ

م.٢٠٢٠ديسمبر 

املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاملوجودات 

االجمالي املستوى الثالث املستوى الثاني املستوى األول 

٢٬٩٦٨٬٧٣٦--٢٬٩٦٨٬٧٣٦م٢٠٢١ديسمبر ٣١

٤٬٠٨٢٬٢٨٥--٤٬٠٨٢٬٢٨٥م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١
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تصنيف األدوات املالية

ــــمـــبـــر ٣١ ــ ــ ـــــ ديســ
٢٠٢١

ـــمـــبـــر ٣١ ـ ــــــ ديســـــ
٢٠٢٠

األصول املالية بالتكلفة املطفأة

٦٦٬٥٩٤٩٣٬٨٢٤)٥النقد ومعادالت النقد (ايضاح 

الخسارةاملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

٢٬٩٦٨٬٧٣٦٤٬٠٨٢٬٢٨٥)٦املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ايضاح 

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة 

٤٬٣٣٧٥٬٩٦٢)٧(ايضاح أتعاب اإلدارة املستحقة 

٥٬١٩٧٥٬٩٦٣)٨(ايضاح مطلوبات أخرى 

إدارة املخاطر–األدوات املالية .١٤

ــــــط والطويل من خالل التداو  ــــتثمرين وفي نمو رأس املال على املدى املتوسـ ـ ـــــندوق في توفير إيرادات للمســ ـــــية للصــ ـــــتثمار الرئيســ ــــهم  تتمثل أهداف االســ ل في األســـ

واألدوات أخرى.

السيولة. مخاطر السوق.يتعرض نشاط الصندوق ملجموعة متنوعة من املخاطر مالية، مخاطر االئتمان، ومخاطر 
هائي ل  عن تحديد ومراقبة املخاطر، ويقوم مجلس إدارة الصــندوق باإلشــراف على مدير الصــندوق وهو املســؤول ال

ً
كل عمليات يعتبر مدير الصــندوق مســؤوال

إدارة الصندوق.
ــندوق. ولدى الصـــندوق وثيقة للشـــروط واألحكام الخاصـــة بھ التي تتم متابعة املخاطر بشـــكل رئيســـىي على أســـاس الحدود املوضـــوعة من قبل مجلس إدارة  الصـ

ــــــتراتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن املحفظة  ـ ــــتراتيجيات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر واســـــ ــــ ــــــىى مع تحدد اســــ ـ بما يتماشـــــ

.إرشادات االستثمار

مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه.يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة 

مخاطر  االئتمان ) أ

تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األداة املالية في الوفاء بالتزاماتھ ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

ــــندوق ملخاطر االئتمان ــــــــندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان من خالل على النقد و ما يعادلھ و ايتعرض الصـــــ ــــعى مدير الصـ ـــ ــــتثمار في التكلفة املطفأة. يســ الســـــ
ها من خالل مراقب ـــــنيف. تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم ف ــــمية للتصــ ــــندوق آلية رســـ ـ ة التعرضـــــــات مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدى الصــ

محددة واالســـتمرار في تقييم الجدارة االئتمانية لألطراف األخرى. تتم إدارة مخاطر االئتمان بشـــكل عام على أســـاس االئتمانية والحد من املعامالت مع أطراف

التصنيف االئتماني الخارجي للطرف األخر.

يوضح الجدول أدناه الحد األقصىى للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املالي.

ديسمبر٣١
م٢٠٢١

ديسمبر٣١
م٢٠٢٠

٦٦٬٥٩٤٩٣٬٨٢٤)٥نقد وما يعادلھ (إيضاح 

لتخلف عن  يقيس الصــندوق مخاطر االئتمان وخســائر االئتمان املتوقعة باســتخدام احتمالية التخلف عن الســداد والتعرض عند التعثر والخســارة في حالة ا

 من التحليل التاريخي 
ً
واملعلومات التطلعية عند تحديد أي خسارة ائتمانية متوقعة.السداد. تأخذ اإلدارة في االعتبار كال

ـــــائر االئتمان املتوقعة كما في  ـ ــــــمبر ٣١تم النظر في جميع املوجودات املالية لخســـــ ـــــــمبر ٣١و  ٢٠٢١ديســـــ ـــــــائر االئتمانية  ٢٠٢٠ديســــ . ومع ذلك ، فإن تأثير الخســــ

ًضا ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ من التخلف عن سداد هذه األرصدة .املتوقعة على هذه املوجودات لم يكن جوهرًيا ألن الصندوق ليس معر 

ئتمان ضمن محفظتھ يقوم مدير الصندوق بمراجعة تركيز االئتمان ملحفظة االستثمار ، اعتماًدا على األطراف املقابلة. ال يتعرض الصندوق حالًيا ملخاطر اال 

.١أ، الذي يتمتع بتصنيف ائتماني خارجي من وكالة موديز بجودة ائتمانيةبالدفي حكمھ لدى البنك الاالستثمارية. يتم إيداع الرصيد النقدي وما 



(
ً
سابقا (صندوق فالكم للذهب صندوق يقين للذهب

( 
ً
(مدار بواسطة يقين كابيتال - فالكم للخدمات املالية سابقا

ايضاحات القوائم املالية 

هية في  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للسنة املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 

-١٩-

مخاطر السيولة) ب

الســيولة  تنتج مخاطر مخاطر الســيولة هي املخاطر املتمثلة في أن الصــندوق ســيواجھ صــعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزاماتھ املرتبطة باملطلوبات املالية. قد

عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمتھ العادلة.

ـــــيولة ــــبوع ، وبالتالي ، فإنھ معرض ملخاطر السـ ــــتردادها في أيام التعامل خالل األســ املتمثلة في تنص شــــــروط وأحكام الصــــــندوق على االشــــــتراك في الوحدات واســ
ـــترداد مالك الوحدة. يمكن تحقيق ـــترداد الوحدات بســـــهولة في أي وقت. يراقب مدير الصـــــندوق  تلبية عمليات اســ ـــندوق بســـــهولة ، ويمكن اســ اســـــتثمارات الصــ

فية املحفظة متطلبات الســيولة بشــكل منتظم ويســعى لضــمان توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها ، إما من خالل االشــتراكات الجديدة أو تصــ 
من األطراف ذات العالقة.االستثمارية أو الحصول على تمويل 

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥سنة إلى أقل من سنة٢٠٢١ديسمبر ٣١

املطلوبات املالية

٤٬٣٣٧--٤٬٣٣٧أتعاب اإلدارة املستحقة

٥٬١٩٧--٥٬١٩٧مطلوبات أخرى 

٩٬٥٣٤--٩٬٥٣٤

اإلجماليسنوات٥أكثر من سنوات٥سنة إلى أقل من سنة ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

املطلوبات املالية

٥٬٩٦٢--٥٬٩٦٢أتعاب اإلدارة املستحقة

٥٬٩٦٣--٥٬٩٦٣مطلوبات أخرى 

١١٬٩٢٥--١١٬٩٢٥
ملف االستحقاق

هــا على الترتيــب. املبلغ  ــــوي ـ ــــــ ــــتردادهــا أو تســ ـــ ـ  للوقــت املتوقع اســـــ
ً
ــــح الجــدول أدنــاه تحليــل املوجودات واملطلوبــات وفقــا ـ ـــــــ ــــح عنــھ هو التــدفقــات النقــديـة  يوضـ ـ ــــ املفصــــ

.
ً
ها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس جوهريا التعاقدية غير املخصومة والتي تعادل أرصد

اإلجمالي أكثر من سنة واحدةأقل من سنة واحدة

املوجودات املالية

٦٦٬٥٩٤-٦٦٬٥٩٤نقد وما يعادلھ

٢٬٩٦٨٬٧٣٦-٢٬٩٦٨٬٧٣٦خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من 

٤٬١٧٦٬١٠٩-٣٬٠٣٥٬٣٣٠

املطلوبات املالية

٤٬٣٣٧-٤٬٣٣٧أتعاب اإلدارة املستحقة

٥٬١٩٧-٥٬١٩٧مطلوبات أخرى 

١١٬٩٢٥-٩٬٥٣٤

مخاطر السوق ج) 

مخاطر أسعار العموالت

ألدوات املالية. تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح املستقبلية أو القيمة العادلة ل

 من تاريخ قائمة املركز املالي، ال يتعرض الصندوق ملخاطر 
ً
عمولة خاصة كبيرة. أسعار عمولة كبيرة حيث ال يمتلك أي أدوات مالية تحمل اعتبارا

مخاطر العملة

 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 
ً
تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا

ها بالعمالت األجنبية. تنشأ هذه املخاطر من األدوات املالية املعترف 

ة مرتبط بالدوالر  يتعامل الصـــندوق مع املعامالت إما بالدوالر األمريكي أو الريال الســـعودي وبما أن ســـعر صـــرف الريال الســـعودي في اململكة العربية الســـعودي

وبالتالي الصندوق غير معرض بشكل كبير ملخاطر الصرف األجنبي.األمريكي، 



(
ً
سابقا (صندوق فالكم للذهب صندوق يقين للذهب

( 
ً
(مدار بواسطة يقين كابيتال - فالكم للخدمات املالية سابقا

ايضاحات القوائم املالية 

هية في  ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م للسنة املن

(جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك) 
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مخاطر األسعار

ـــــــعار الســـــــــوق بســـــــــبب عوامل أخرى غير العمالت األجنبية وتحركات  مخاطر األســـــــــعار هي مخاطر  تقلب قيمة األدوات املالية للصـــــــــندوق نتيجة للتغيرات في أســ

أسعار العملة.

عن كثب حركة  تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسىي من عدم التأكد بشأن األسعار املستقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصندوق. يراقب مدير الصندوق  

عقود الذهب الفورية. أسعار 

ــــبة  ـ ها في تاريخ التقرير، مع بقاء ج٪١إن تأثير الزيادة بنســ ــــــثتمارات املحتفظ  ـــــعار الذهب لالسـ ـ ــــــافي الربح  في أسـ ميع املتغيرات األخرى ثابتة، قد أدى إلى زيادة صـ

ــــــول بالدوالر األمريكي  ـ ــــــــــافي األصـــــ ــــارة وصــ ــــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســــــــ ـــــــ ـــــــأن دوالر أمريكي)٤٠٬٨٢٣م: ٢٠٢٠(٢٩٬٦٨٧على األصـ . ومن شـــــ

ـــبة  ـــعار الذهب بنســـ ـــــاس، أن يؤدي إلى انخفاض صــــــ ٪١انخفاض أســـ ـــارة افي الربح  على نفس األسـ على األصــــــول املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـ

وصافي األصول بنفس املقدار. 

إدارة رأس املال .١٥

ــــــهم العائد إلى مالكي الو  ـ ــــترداد. يمكن أن يتغير مبلغ األســـــ ـــــــ ــــوبة ملالكي الوحدات القابلة لالسـ ـــــــ ــــافي املوجودات املنسـ ــــــ ـــــــــــندوق صــ القابلة  حدات  يمثل رأس مال الصـ

ـــــنة تقييم، وكذلك ال ـــــتراكات وفًقا لتقدير مالكي الوحدات في كل ربع ســـ ــ ـــع الصــــــــندوق لالشـ ـــترداد بشــــــــكل كبير في كل ربع ســــــــنة تقييم، حيث يخضـــــ تغييرات لالســـــ

ـــتمرة من ـــ ــــأة مسـ ـ ــــتمرار كمنشــ ــــندوق على االســـ ـ ـــــندوق عند إدارة رأس املال في حماية قدرة الصــ ـ ــندوق. يتمثل هدف الصـ ــ أجل توفير عوائد  الناتجة عن أداء الصـــ

ألصحاب الوحدات، على مالكي الوحدات من أجل تحقيق أهداف الصندوق.

يقوم مجلس ادارة الصندوق واملدير بمراقبة رأس املال على أساس قيمة صافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات.

آخر يوم للتقييم .١٦

م). ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م (٢٠٢١ديسمبر ٣١آخر يوم للتقييم بغرض إعداد القوائم املالية هو 

افقة على القوائم املالية .١٧ املو

).م٢٠٢٢مارس٣١هـ (املوافق ١٤٤٣شعبان٢٨بتاريخ الصندوق جلس إدارة ماملالية من قبل تمت املوافقة على القوائم


