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 صندوق یقین للذھب 
 (مدار بواسطة یقین كابیتال) 

 القوائم المالیة 
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 (مدار بواسطة یقین كابیتال)   إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق یقین للذھب تقریر المراجع المستقل 
 

 تقریر حول مراجعة القوائم المالیة 
 

 رأینا 
 

("الصندوق") كما    صندوق یقین للذھب لفي رأینا، أن القوائم المالیة تظھر بصورة عادلة، من جمیع النواحي الجوھریة، المركز المالي  
المالي وتدفقاتھ النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في    وأداءه ،  ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱في  

 المملكة العربیة السعودیة، والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة للمراجعین والمحاسبین.
 

 ما قمنا بمراجعتھ 
 

 مما یلي:  للصندوقتتألف القوائم المالیة 
 
 .۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱قائمة المركز المالي كما في  •
 للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر •
 .الوحدات للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ حامليقائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة ل  •
 قائمة التدفقات النقدیة للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ. •
 إیضاحات حول القوائم المالیة، التي تتضمن السیاسات المحاسبیة الھامة والمعلومات التفسیریة األخرى.  •
 

 أساس الرأي 
 

الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة. إن مسؤولیتنا بموجب ھذه المعاییر تم توضیحھا  لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً لمعاییر المراجعة 
 في تقریرنا بالتفصیل ضمن قسم مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة. 

 
 نعتقد أن أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا.

 
 االستقالل 

 
  المعتمد)الدولیة وفقاُ للمیثاق الدولي لسلوك وآداب المھنة للمحاسبین المھنیین (بما في ذلك معاییر االستقالل    الصندوق إننا مستقلون عن  

 األخالقیة األخرى وفقاً لھذا المیثاق. "المیثاق") المتعلق بمراجعتنا للقوائم المالیة، كما التزمنا بمسؤولیاتنا السعودیة ( في المملكة العربیة 
 

 مسؤولیات مدیر الصندوق والمكلفین بالحوكمة عن القوائم المالیة 
 

بیة  إن مدیر الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في المملكة العر
وعن متطلبات أحكام الئحة صنادیق    للمراجعین والمحاسبینالسعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى الصادرة عن الھیئة السعودیة  

لصادرة عن ھیئة السوق المالیة وشروط وأحكام الصندوق، وعن نظام الرقابة الداخلي الذي یراه مدیر الصندوق ضروریاً  االستثمار ا
 لیتمكن من إعداد قوائم مالیة خالیة من التحریفات الجوھریة، سواًء كانت ناتجة عن غش أو خطأ. 

 
  - عند الضرورة   -درة الصندوق على االستمرار في أعمالھ واإلفصاح  عند إعداد القوائم المالیة، فإن مدیر الصندوق مسؤول عن تقییم ق

عن األمور المتعلقة باالستمراریة، واستخدام مبدأ االستمراریة المحاسبي ما لم ینو مدیر الصندوق تصفیة الصندوق أو وقف عملیاتھ أو  
 عدم وجود بدیل حقیقي بخالف ذلك. 

 
 لى عملیة إعداد التقاریر المالیة للصندوق. إن مجلس إدارة الصندوق مسؤول عن اإلشراف ع



 

۲ 

 
 
 
 
 
 

 ) (تتمة  )تقریر المراجع المستقل إلى السادة حاملي الوحدات في صندوق یقین للذھب (مدار بواسطة یقین كابیتال 
 

 مسؤولیات المراجع حول مراجعة القوائم المالیة 
 

التحریفات الجوھریة، سواء كانت ناتجة عن  تتمثل أھدافنا في الحصول على تأكید معقول حول ما إذا كانت القوائم المالیة ككل خالیة من  
أن عملیة   ولكنھ ال یضمن  التأكید،  المعقول مستوى عاٍل من  التأكید  یُعد  رأینا.  یتضمن  الذي  المراجع  تقریر  أو خطأ، وإصدار  غش 

شف دائماً عن تحریف جوھري عند  المراجعة التي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، ستك
وجوده. یمكن أن تنتج التحریفات من غش أو خطأ، وتُعَد جوھریة، بمفردھا أو في مجموعھا، إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن  

 تؤثر على القرارات االقتصادیة التي یتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه القوائم المالیة. 
 

تي تم القیام بھا وفقاً لمعاییر المراجعة الدولیة المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة، نمارس الحكم المھني  وفي إطار عملیة المراجعة ال
 ونحافظ على الشك المھني خالل عملیة المراجعة. كما نقوم أیضاً بما یلي: 

 
و خطأ، وتصمیم وتنفیذ إجراءات  تحدید وتقییم مخاطر وجود تحریفات جوھریة في القوائم المالیة، سواء كانت ناتجة عن غش أ •

مراجعة لمواجھة ھذه المخاطر، والحصول على أدلة مراجعة كافیة ومناسبة كأساس إلبداء رأینا. إن مخاطر عدم اكتشاف أي  
تحریفات جوھریة ناتجة عن الغش یعد أكبر من المخاطر الناتجة عن الخطأ حیث قد ینطوي الغش على تواطؤ أو تزویر أو حذف  

 إفادات مضللة أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.  متعمد أو
 
للظروف، ولیس   • المراجعة لغرض تصمیم إجراءات مراجعة مالئمة  بعملیة  المتعلقة  الرقابة الداخلیة  الحصول على فھم ألنظمة 

 . لمدیر الصندوق لغرض إبداء رأي حول فعالیة أنظمة الرقابة الداخلیة 
 
مدیر  إلفصاحات ذات العالقة التي قام بھا تقییم مدى مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومدى معقولیة التقدیرات المحاسبیة وا •

 . الصندوق 
 
لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا، تحدید   مدیر الصندوق استنتاج مدى مالءمة استخدام   •

على االستمرار    الصندوق قدرة  ما إذا كان ھناك عدم تأكد جوھري یتعلق بأحداث أو ظروف یمكن أن تشیر إلى وجود شك كبیر حول  
في أعمالھا. وإذا توصلنا إلى وجود عدم تأكد جوھري، یجب علینا لفت االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات العالقة في القوائم  

ریخ  المالیة، أو تعدیل رأینا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غیر كافیة. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة المراجعة التي تم الحصول علیھا حتى تا
 . الصندوق في أعمالھ تقریرنا. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلیة قد تؤدي إلى عدم استمرار 

 
تقییم العرض العام وھیكل ومحتوى القوائم المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحدید ما إذا كانت القوائم المالیة تمثل المعامالت   •

 ض العادل. واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العر 
 

بالنطاق والتوقیت المخطط لعملیة المراجعة ونتائج المراجعة الجوھریة، بما في    - من بین أمور أخرى    - نقوم بإبالغ المكلفین بالحوكمة 
 ذلك أي أوجھ قصور ھامة في نظام الرقابة الداخلي التي نكتشفھا خالل مراجعتنا.

 
 برایس وترھاوس كوبرز
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 بدر ابراھیم بن محارب

 ٤۷۱ترخیص رقم 
 
 ھـ۱٤٤٤ رمضان ۸
 )۲۰۲۳ مارس ۳۰(
 



 

۳ 

 صندوق یقین للذھب 
 (مدار بواسطة یقین كابیتال) 

 قائمة المركز المالي 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱كما في 

 ) بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلكجمیع المبالغ (
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      الموجودات 

 ٦٦٫٥۹٤  ۲٦٫۲٥۷  ٥ یماثلھ نقد وما 
االستثمار   - استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

ب عقود الذھ في  ٦  ۳٫٥۰۷٫۱۹۷  ۲٫۹٦۸٫۷۳٦ 
 ۳٫۰۳٥٫۳۳۰  ۳٫٥۳۳٫٤٥٤   مجموع الموجودات 

      
      المطلوبات 

 ٤٫۳۳۷  ٤٫۹۱٤  ۷ أتعاب إدارة مستحقة 
 ٥٫۱۹۷  ۲٤٫۱۳۷  ۸ مطلوبات أخرى 

 ۹٫٥۳٤  ۲۹٫۰٥۱   مجموع المطلوبات  
 ۳٫۰۲٥٫۷۹٦  ۳٫٥۰٤٫٤۰۳   الوحدات  حامليإلى صافي الموجودات العائدة 

      
 ۲٫۹۰۳٫۸۹۷  ۳٬٤۰۸٬۸۷۸   ) عدد( وحدات مصدرة 

 ۱٫۰٤  ۱٫۰۳   (دوالر أمریكي)   للوحدة الموجودات صافي قیمة 
 -  -  ۹ االلتزامات المحتملة والتعھدات 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 

٤ 

 صندوق یقین للذھب 
 بواسطة یقین كابیتال) (مدار 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

  إیضاح  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      الدخل 

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو   استثمارات خسارة القیمة العادلة من 
 ) ۱۷٥٫۲۸۹(  ) ۸٫۱٤۱(  ٦ الخسارة، بالصافي 

   )۸٫۱٤۱ (  )۱۷٥٫۲۸۹ ( 
      

      المصاریف 
 )۲۰٫۱۸۲(  ) ۱۸٫۹۹٦(  ۱۰ أتعاب إدارة 

 )۲۰٫۱٦۸(  ) ۱۹٫۰۸٤(   مصاریف أخرى 
 )٤۰٫۳٥۰(  ) ۳۸٫۰۸۰(   مجموع المصاریف 

      
 ) ۲۱٥٫٦۳۹(  ) ٤٦٫۲۲۱(   للسنة   الخسارة  صافي

 -  -   اآلخر للسنة  الدخل الشامل 
 ) ۲۱٥٫٦۳۹(  ) ٤٦٫۲۲۱(   للسنة  ة الشامل الخسارةمجموع  

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 

٥ 

 صندوق یقین للذھب 
 (مدار بواسطة یقین كابیتال) 

 الوحدات  حامليقائمة التغیرات في صافي الموجودات العائدة ل
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
    

 ٤٫۱٦٤٫۱۸٤  ۳٫۰۲٥٫۷۹٦ ینایر  ۱صافي الموجودات العائدة إلى حاملي الوحدات كما في  
 ) ۲۱٥٫٦۳۹(  ) ٤٦٫۲۲۱( للسنة ومجموع الخسارة الشاملة  للسنة الخسارة 

    الوحدات:  حاملي االشتراكات واالستردادات من قبل  
 ۳۸٥٫۳۰٦  ۸۳۷٫۱۳۸ السنة إصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل 
 ) ۱٫۳۰۸٫۰٥٥(  ) ۳۱۲٫۳۱۰( السنة استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل 

 ۳٫۰۲٥٫۷۹٦  ۳٫٥۰٤٫٤۰۳ دیسمبر  ۳۱حاملي الوحدات كما في  صافي الموجودات العائدة إلى 
    

    حركة عدد الوحدات 
    دیسمبر:  ۳۱فیما یلي عدد الوحدات للسنة المنتھیة في 

    

 
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
 الوحدات  
    

 ۳٫۷۸۷٫۲۲۷  ۲٫۹۰۳٫۸۹۷ ینایر  ۱عدد الوحدات كما في 
 ٤۲۲٫۱۰۰  ۸۰٥٫۸۲۳ قابلة لالسترداد خالل السنة وحدات  إصدار  

 ) ۱٫۳۰٥٫٤۳۰(  ) ۳۰۰٫۸٤۲( استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ۲٫۹۰۳٫۸۹۷  ۳٫٤۰۸٫۸۷۸ دیسمبر   ۳۱في عدد الوحدات كما 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 

٦ 

 صندوق یقین للذھب 
 (مدار بواسطة یقین كابیتال) 

 قائمة التدفقات النقدیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) ذلكجمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف (
 

  ایضاح  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۲  
 دیسمبر  ۳۱

۲۰۲۱ 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

 ) ۲۱٥٫٦۳۹(  ) ٤٦٫۲۲۱(   صافي الخسارة للسنة 
      

      تعدیالت لبنود غیر نقدیة: 
بالقیمة العادلة من خالل الربح   استثمارات خسارة القیمة العادلة من 

 ۱۷٥٫۲۸۹  ۸٫۱٤۱  ٦ أو الخسارة، بالصافي 
      

      صافي التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة: 
إضافات إلى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو  

 -  ) ٦۰۳٫۲۰۰(  ٦ الخسارة 
إلى موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو   متحصالت

 ۹۳۸٫۲٦۰  ٥٦٫٥۹۸  ٦ الخسارة 
 )۱٫٦۲٥(  ٥۷۷   أتعاب إدارة مستحقة 

 )۷٦٦(  ۱۸٫۹٤۰   مطلوبات أخرى 
  األنشطة من الناتجة  /  (المستخدمة في)  صافي التدفقات النقدیة 

 ۸۹٥٫٥۱۹  ) ٥٦٥٫۱٦٥(   التشغیلیة 
      

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
 ۳۸٥٫۳۰٦  ۸۳۷٫۱۳۸   اصدار وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 
 ) ۱٫۳۰۸٫۰٥٥(  ) ۳۱۲٫۳۱۰(   استرداد وحدات قابلة لالسترداد خالل السنة 

 ) ۹۲۲٫۷٤۹(  ٥۲٤٫۸۲۸   األنشطة التمویلیة  )المستخدمة في (   /الناتجة من صافي التدفقات 
      

 )۲۷٫۲۳۰(  ) ٤۰٫۳۳۷(   یماثلھ النقد وما  في النقص صافي  
 ۹۳٫۸۲٤  ٦٦٫٥۹٤   كما في بدایة السنة  یماثلھالنقد وما 
 ٦٦٫٥۹٤  ۲٦٫۲٥۷  ٥ كما في نھایة السنة یماثلھالنقد وما 

 
 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة.  ۱٦إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۷ 

 عام  ۱
 

"مدیر الصندوق") والمستثمرین بالصندوق  كابیتال (یقین  ("الصندوق") ھو صندوق تم تأسیسھ بموجب اتفاقیة بین    للذھب یقین  إن صندوق  
تتمثل  الوحدات").    حاملي (" الذھب.  الشریعة اإلسالمیة، ویستثمر بشكل سلبي في  الصندوق ھو صندوق "مفتوح" متوافق مع أحكام 

الذھب    -   XAU / USD(أھداف الصندوق في تحقیق مكاسب رأسمالیة طویلة األجل ونمو من خالل تتبع أداء مؤشر عملة السلع الذھبیة  
 الفوري بالدوالر األمریكي). 

 
 ان مدیر الصندوق كما یلي: إن عنو

 
 یقین كابیتال

 ۸۸٤شارع العلیا، ص.ب. 
 ۱۱٤۲۱الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة 
 

یتعامل مدیر الصندوق مع حاملي الوحدات على أساس أنھ وحدة مستقلة وعلیھ یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة منفصلة للصندوق.  
 الوحدات مالكین مستفیدین من موجودات الصندوق. باإلضافة إلى ذلك، یعتبر حاملو 

 
بداء الصندوق    ).۲۰۲۰  فبرایر  ٤ھـ (الموافق  ۱٤٤۱  جمادى اآلخرة  ۱۰  تم الحصول على ترخیص ھیئة السوق المالیـة للصندوق بتاریخ

 . ) ۲۰۲۰ ابریل ۸ افقوالم( ـھ۱٤٤۱ شعبان ۱٤نشاطھ بتاریخ 
 

  ۲٤ھـ (الموافق  ۱٤۲۷  جمادى الخرة   ۱۰یخضع الصندوق ألحكام الئحة صنادیق االستثمار الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  
كما تم تعدیلھ بقرار  )  ۲۰۱٦  مایو   ۲۳ھـ (الموافق  ۱٤۳۷شعبان    ۱٦) والمعّدل من قبل مجلس ھیئة السوق المالیة بتاریخ  ۲۰۰٦دیسمبر  

 . )۲۰۲۲فبرایر   ۲٤ھـ (الموافق ۱٤٤۲رجب  ۱۲ق المالیة بتاریخ من مجلس إدارة ھیئة السو
 
 أسس اإلعداد  ۲
 
 أساس االلتزام  ۲-۱
 

السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخ  العربیة  المملكة  المعتمدة في  المالي  للتقریر  الدولیة  للمعاییر  المالیة وفقاً  القوائم  رى  أعدت ھذه 
 من الھیئة السعودیة للمراجعین و المحاسبین.  الصادرة

 
المعلومات،    التزم المالیة، وشروط الصندوق وأحكامھ، ومذكرة  السوق  الصادرة عن ھیئة  بلوائح صنادیق االستثمار  أیضاً  الصندوق 

 وملخص المعلومات األساسیة (یشار إلیھا مجتمعة بـ “الشروط واألحكام")، فیما یتعلق بإعداد القوائم المالیة وعرضھا. 
 
 أساس القیاس  ۲- ۲
 

 لمالیة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء الموجودات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تم إعداد القوائم ا
 

 االستمراریة.   مبدأاستنادا إلى االستحقاق المحاسبي  اً دوفقاً لمب تم إعداد ھذه القوائم المالیة   ذلك،عالوة على 
 

لیس للصندوق دورة تشغیلیة یمكن تعریفھا بوضوح، ولذلك ال یتم عرض الموجودات والمطلوبات المتداولة وغیر المتداولة بشكل  
 منفصل في قائمة المركز المالي. وعوضاً عن ذلك، تعرض الموجودات والمطلوبات حسب ترتیب السیولة.  

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض  ۳- ۲
 

یتم عرض ھذه القوائم المالیة بالدوالر األمریكي وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للصندوق حیث یتم الدخول في عقود الذھب وتداولھا  
الدوالر األمریكي. تم تقریب جمیع  مقوم  ب  عقود الذھبفي األسواق الدولیة بالدوالر األمریكي. عالوة على ذلك ، فإن أداء مؤشر عملة 

 لى أقرب دوالر أمریكي ما لم یذكر خالف ذلك. إ ألرقاما
  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۸ 

 (تتمة)   أسس اإلعداد ۲
 
 المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة ٤- ۲
 

یتم تحویل المعامالت واألرصدة بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ المعامالت. یتم  
النقدیة بالعمالت األجنبیة إلى الدوالر األمریكي باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم إدراج  تحویل األصول والخصوم  

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة الناتجة عن ترجمة الموجودات والمطلوبات النقدیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر  
أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر. یتعامل الصندوق مع المعامالت بالدوالر األمریكي  أو اللایر    ومن تسویة المعامالت في قائمة الربح

السعودي  وبما أنھ في المملكة العربیة السعودیة، فإن اللایر السعودي مرتبط بالدوالر األمریكي، ال یوجد مكاسب / خسارة إعادة تقییم 
 العملة األجنبیة خالل العام الحالي. 

 
 لسنة المالیة ا ٥- ۲
 

 دیسمبر من كل سنة تقویمیة.  ۳۱في  وتنتھيینایر  ۱تبدأ السنة المالیة للصندوق في 
 
 األحكام  استخدام التقدیرات و  ٦- ۲
 

تطبیق   في  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقدیرات  األحكام  استخدام  اإلدارة  من  المالیة  القوائم  إعداد  یتطلب  العادیة،  األعمال  سیاق  في 
السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات، والمطلوبات، واإلیرادات، و المصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات. ویتم  
  مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساسیة على أساس مستمر. ویتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة في السنة التي یتم فیھا مراجعة التقدیرات 

   لسنوات التالیة لھا. ال توجد أحكام أو افتراضات ھامة مستخدمة في إعداد ھذه القوائم المالیة.وفي ا
 
 على المعاییر الحالیة  والتعدیالت المعاییر الجدیدة والتفسیرات  ۳
 
 المعاییر الجدیدة  ۱- ۳
 

م أو بعدھا،  ۲۰۲۲ینایر    ۱بعض المعاییر والتعدیالت ألول مرة، والتي تكون ساریة في الفترات السنویة التي تبدأ في    طبق الصندوق
في وقت مبكر أي معیار، أو تفسیر، أو تعدیل آخر صادر    الصندوق طبق  ی القوائم المالیة. لم    ھذه  ولیس لدیھا أي تأثیر جوھري على 

 وغیر ساري بعد. 
 

 ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم   - الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
 

الخاص بالممتلكات والمنشآت والمعدات على أي منشأة أن تخصم من تكلفة أي بند   ۱٦یحظر التعدیل على معیار المحاسبة الدولي رقم 
ت أي عائدات مستلمة من بیع البنود المنتجة أثناء قیام منشأة بإعداد األصل لالستخدام المقصود.  من بنود الممتلكات والمصانع والمعدا

كما یوضح أیًضا أن الكیان "یختبر ما إذا كان األصل یعمل بشكل صحیح" عندما یقوم بتقییم األداء الفني والمادي لألصل. األداء المالي  
 لألصل غیر ذي صلة بھذا التقییم. 

 
 ۳تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  -لى اإلطار المفاھیمي  اإلشارة إ

 
لدمج األعمال لتحدیث اإلشارات إلى اإلطار المفاھیمي للتقاریر المالیة    ۳تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

المخصصات و المطلوبات    ۳۷ة ضمن نطاق معیار المحاسبة الدولي رقم  وإضافة استثناء لالعتراف بااللتزامات وااللتزامات المحتمل
بالموجودات المحتملة في تاریخ    ۲۱المحتملة و المطلوبات المحتملة والتفسیر   ینبغي االعتراف  الرسوم. تؤكد التعدیالت أیًضا أنھ ال 

 االستحواذ. 
 

 ۳۷تكلفة تنفیذ تعدیالت العقد على معیار المحاسبة الدولي 
 

الدولي  یوضح   المحاسبة  معیار  على  بالعقد    ۳۷التعدیل  للوفاء  اإلضافیة  التكالیف  من  كالً  تشمل  بالعقد  للوفاء  المباشرة  التكالیف  أن 
وتخصیص التكالیف األخرى المرتبطة مباشرة بتنفیذ العقود. قبل االعتراف بمخصص منفصل للعقد المحمل بخسارة، تعترف المنشأة  

 األصول المستخدمة في تنفیذ العقد.  بأي خسارة انخفاض حدثت على 
  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۹ 

 (تتمة)  على المعاییر الحالیة  والتعدیالت المعاییر الجدیدة والتفسیرات  ۳
 
 (تتمة)   المعاییر الجدیدة ۱- ۳
 

الوسیلة  تمدید    ۱۹-امتیازات اإلیجار ذات الصلة بفیروس كوفید    - ، "عقود اإلیجار''  ۱٦تعدیل على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 ) ۲۰۲۱أبریل   ۱العملیة (اعتباًرا من  

 
، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً على ۲۰۲۰نتیجة لوباء فیروس كورونا، تم منح امتیازات اإلیجار للمستأجرین. في مایو  

ان امتیاز اإلیجار المتعلق بـ كورونا یعد  یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین من تقییم ما إذا ك  ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
  ۳۰، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً إضافیًا لتمدید تاریخ الوسیلة العملیة من  ۲۰۲۱مارس    ۳۱تعدیًال لعقد اإلیجار. في  

التي كانوا سیفعلونھا إذا لم  . ویمكن للمستأجرین اختیار حساب امتیازات اإلیجار ھذه بنفس الطریقة  ۲۰۲۲یونیو    ۳۰إلى    ۲۰۲۱یونیو  
مارس    ۳۱، ولكن مع استمرار تأثیر وباء كورونا، في  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰تكن تعدیالت اإلیجار. كان من المقرر تطبیق التعدیل حتى  

ت  . وینطبق التعدیل على سنوي. فترا ۲۰۲۲یونیو    ۳۰، مدد مجلس معاییر المحاسبة الدولیة فترة تطبیق الوسیلة العملیة حتى  ۲۰۲۱
 امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ كورونا.  الصندوق تلق ی . ومع ذلك، لم ۲۰۲۱أبریل  ۱التقاریر التي تبدأ في أو بعد 

 
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقریر المالي  

 
٪ إللغاء االعتراف  ۱۰تضمینھا في اختبار  یوضح الرسوم التي یجب    -األدوات المالیة    -  ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    ۱ •

 بالمطلوبات المالیة. 
 
إلزالة الرسم التوضیحي للمدفوعات من المؤجر    ۱۳تعدیل المثال التوضیحي    - عقود اإلیجار    ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم   •

 إلزالة أي لبس حول معالجة حوافز اإلیجار.  اإلیجار، فیما یتعلق بتحسینات عقود 
 

  موجودات یسمح للمنشآت التي قامت بقیاس    -تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للمرة األولى    -  ۱عیار الدولي للتقریر المالي  الم •
األم بقیاس أي فروق تراكمیة في الترجمة باستخدام المبالغ المبلغ عنھا من   المنشأة بالقیمة الدفتریة المسجلة في دفاتر    مطلوباتھاو

األم. سیسري ھذا التعدیل أیًضا على الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي حصلت على نفس اإلعفاء من المعیار    المنشأة قبل  
 . ۱الدولي للتقریر المالي 

 
ء مطلب المنشآت الستبعاد التدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة بموجب  إلغا -الزراعة  ٤۱المعیار المحاسبي الدولي  •

. ویھدف ھذا التعدیل إلى التوافق مع متطلبات المعیار لخصم التدفقات النقدیة على أساس ما بعد الضریبة.  ٤۱معیار المحاسبة الدولي  
لدمج األعمال لتحدیث المراجع إلى اإلطار المفاھیمي للتقریر    ۳ي رقم  تم إجراء تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقریر المال

الدولي   المحاسبة  معیار  نطاق  ضمن  المحتملة  وااللتزامات  بااللتزامات  لالعتراف  استثناء  وإلضافة  المخصصات    ۳۷المالي 
والتفسیر   المحتملة  والموجودات  المحتملة  أ  .الرسوم   ۲۱وااللتزامات  أیًضا  التعدیالت  بالموجودات  تؤكد  االعتراف  ینبغي  ال  نھ 

 المحتملة في تاریخ االستحواذ. 
 

لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على القوائم المالیة للصندوق. ویعتزم الصندوق استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا  
 أصبحت قابلة للتطبیق. 

 
 معاییر صادرة وغیر ساریة بعد  ۲- ۳
 

الفترات   في  المفعول  ساریة  الدولي  المحاسبة  معاییر  مجلس  من  وتفسیرات صدرت  معاییر  على  وتعدیالت  المعاییر  من  عدد  ھناك 
  قرر عدم تطبیقھا مبكًرا، ولیس لھم أثراً جوھریاً على ھذه القوائم المالیة.   الصندوقالمحاسبیة المستقبلیة إال أن 



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۰ 

 (تتمة)  على المعاییر الحالیة  یالت والتعد المعاییر الجدیدة والتفسیرات  ۳
 
 (تتمة)  معاییر صادرة وغیر ساریة بعد ۲- ۳
 

 أھمھا ما یلي:
 

 تاریخ السریان  البیان  المعاییر 
   

 ۲۰۲۳ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بانتھاء صالحیة منھج التأجیل  -عقود التأمین ٤المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
   

 ۲۰۲٤ینایر  ۱ تعدیالت المتعلقة بتصنیف المطلوبات المالیة  – عرض القوائم المالیة  ۱المحاسبة الدولي رقم معیار 
   

 ۱٦المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
عقود اإلیجار    -۱٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  

 للبیع وإعادة التأجیر
 ۲۰۲٤ینایر  ۱

   

 ۱المحاسبة الدولي رقم معیار 
عرض    ۱تعدیالت محدودة النطاق على معیار المحاسبة الدولي رقم  

   ۲القوائم المالیة، بیان الممارسة 
 ۲۰۲۳ینایر ۱

   

 ۹المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
المالي رقم   للتقریر  الدولي  المعیار  بین  بالتفاعل  المتعلقة    ٤تعدیالت 

 ۹للتقریر المالي رقم  والمعیار الدولي 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
التأمین   تم    - عقود  التي  التنفیذ  وتحدیات  المخاوف  لمعالجة  تعدیالت 

 ۱۷تحدیدھا بعد المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۸معیار المحاسبة الدولي رقم 
معیار   على  رقم  تعدیل  الدولي  المحاسبیة    ۸المحاسبة  السیاسات 

 والتغییرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء 
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 ۱۲معیار المحاسبة الدولي رقم 
عن   الناشئة  والمطلوبات  بالموجودات  المتعلقة  المؤجلة  الضرائب 

 ۱۲تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  -معاملة واحدة  
 ۲۰۲۳ینایر  ۱

   

 المعیار الدولي للتقریر المالي رقم 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰   

أو   الزمیلة  وشركتھ  مستثمر  بین  الموجودات  في  المساھمة  أو  بیع 
تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي رقم    -مشروع مشترك  

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ۱۰

 مؤجل 

 
 السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 یماثلھ النقد وما  ۱- ٤
 

 .كما ھو مشار إلیھ في قائمة التدفقات النقدیة من الحساب الجاري لدى البنك یماثلھیتكون النقد وما 
 
 األدوات المالیة  ۲- ٤
 
 اإلثبات األولي والقیاس  ۱- ۲- ٤
 

العادیة للموجودات المالیة في تاریخ التداول (أي التاریخ الذي یلتزم فیھ الصندوق  یتم إثبات/ إلغاء إثبات كافة عملیات الشراء والبیع  
بشراء الموجودات أو بیعھا). إن شراء أو بیع الموجودات المالیة بالطریقة العادیة التي تتطلب تسویة الموجودات ضمن اإلطار الزمني  

 المحدد عامة تكون بموجب الئحة أو اتفاقیة في السوق. 
 

أو  جمإن   الربح  العادلة من خالل  بالقیمة  المصنفة  والمطلوبات  الموجودات  ذلك  في  (بما  األخرى  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  یع 
 الخسارة یتم إثباتھا أولیاً في تاریخ التداول والذي یصبح فیھ الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة لألداة. 

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۱ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 

 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 

 (تتمة)  اإلثبات األولي والقیاس  ۱- ۲- ٤
 

على   االستحواذ  إلى  مباشرة  المنسوبة  المعاملة  تكالیف  احتساب  یتم  العادلة.  بالقیمة  أولیاً  المالیة  والمطلوبات  الموجودات  قیاس  یتم 
لجمیع   بالنسبة  الخسارة.  أو  الربح  في  مباشرة  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المالیة  المطلوبات  أو  المالیة  الموجودات 

المطلوبات المالیة األخرى، وتتم إضافة تكالیف المعامالت أو خصمھا من القیمة العادلة للموجودات المالیة أو المطلوبات  الموجودات و
 المالیة، حسب االقتضاء، عند اإلثبات األولي.  

 
 إلغاء إثبات الموجودات المالیة  ۲- ۲- ٤

 
المالیة  یتم إلغاء إثبات الموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من الموجودات المالیة، أو عند تحویل الموجودات  

 . والعوائدوكافة المخاطر 
 

 التصنیف والقیاس األولي للموجودات المالیة  ۳- ۲- ٤
 

 المحددة التالیة: یتم تصنیف الموجودات المالیة، إلى الفئات 
 

 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح والخسارة؛  •
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ أو  •
 الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة.  •
 

 أدوات الدین 
 

 . المالیة من وجھة نظر الُمصدرأدوات الدین ھي تلك األدوات التي تستوف تعریف المطلوبات 
 

 ویعتمد التصنیف والقیاس الالحق ألدوات الدین على: 
 
 و  الموجودات؛نموذج أعمال الصندوق إلدارة  -
 خصائص التدفق النقدي للموجودات.  -
 

 التكلفة المطفأة  •
 

التدفقات النقدیة فقط مدفوعات رأس المال واألرباح،  یتم قیاس الموجودات المحتفظ بھا؛ لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، حیث تمثل ھذه  
والتي لم یتم تحدیدھا من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة المطفأة. یتم تعدیل القیمة الدفتریة لھذه الموجودات من قبل أي مخصصات  

ودات المالیة في "دخل التمویل الخاص"  خسائر ائتمان متوقعة مثبتھ في الربح أو الخسارة. یتم إدراج إیرادات األرباح من ھذه الموج 
 باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 

 

 القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  •
 

الموجودات المالیة المحتفظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة ولبیع الموجودات، حیث تمثل التدفقات النقدیة للموجودات مدفوعات  
والربح فقط والتي ال یتم تحدیدھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لكن یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل  رأس المال  

الشامل األخر. یتم أخذ الحركات في القیمة الدفتریة من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء إثبات أرباح أو خسائر الھبوط. یتم إثبات  
العمو استبعاد  إیرادات  یتم  عندما  والخسائر.  األرباح  في  لألداة  المطفأة  التكلفة  من  األجنبیة  العمالت  تحویل  وخسائر  ومكاسب  الت 

ح  الموجودات المالیة، یتم إعادة تصنیف المكاسب أو الخسائر المتراكمة المثبتھ مسبقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى الرب 
 ربح من ھذه الموجودات المالیة في "دخل التمویل الخاص" باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. أوالخسارة. یتم إدراج ال

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۲ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 

 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 

 (تتمة)   التصنیف والقیاس األولي للموجودات المالیة ۳- ۲- ٤
 

 (تتمة)  أدوات الدین 
 
 الربح أو الخسارة القیمة العادلة من خالل  •
 

  یتم تصنیف الموجودات المالیة التي ال تستوفي معاییر التكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كموجودات مالیة 
ة العادلة في الربح  بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. یتم عرض الربح أو الخسارة من استثمار الدین الذي یتم قیاسھ الحقًا بالقیم

 .أو الخسارة في السنة التي نشأت فیھا
 

 أدوات حقوق الملكیة 
 

أدوات حقوق الملكیة ھي أدوات تلبي تعریف حقوق الملكیة من منظور المصدر. أي األدوات التي ال تحتوي على التزام تعاقدي بالدفع  
 أمثلة أدوات حقوق الملكیة األسھم العادیة األساسیة. وتثبت وجود فائدة متبقیة في صافي موجودات المصدر. تتضمن 

 
الصندوق بقیاس جمیع االستثمارات في األسھم بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي    مدیر  بعد ذلك، یقوم

الصندوق قد اختار، عند اإلثبات األولي، تعیین استثمار في األسھم بالقیمة العادلة بشكل ال رجعة فیھ من خالل الدخل    مدیركون فیھا  ی 
الشامل اآلخر. تتمثل سیاسة الصندوق في تعیین االستثمارات في األسھم على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما  

ثمارات ألغراض أخرى غیر تولید عوائد االستثمار. عند استخدام ھذه الخیار، یتم إدراج مكاسب وخسائر القیمة  یتم االحتفاظ بتلك االست 
غ عن  العادلة في خالل الدخل الشامل اآلخر وال یتم إعادة تصنیفھا الحقًا إلى الربح أو الخسارة، بما في ذلك عند االستبعاد. ال یتم اإلبال

 ائر ھبوط القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.  خسائر ھبوط القیمة (وعكس خس
 

 ھبوط قیمة الموجودات المالیة  ٤- ۲- ٤
 

ذلك   في  بما  المتوقعة،  االئتمان  وقیاس خسائر  االئتمان  تقییم مخاطر  المعلومات عند  إجمالیة واسعة من  االعتبار  الصندوق في  یأخذ 
 والتنبؤات المعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصیل المتوقع للتدفقات النقدیة المستقبلیة لألداة. األحداث الماضیة، والظروف الحالیة، 

 
 عند تطبیق نھج المعلومات المستقبلیة یتم التمییز بین:

 
بخاطر   - تتمتع  التي  أو  اإلثبات األولي  منذ  االئتمانیة  في جودتھا  بشكل ملحوظ  تتدھور  لم  التي  المالیة  ائتمانیة منخفضة  األدوات 

 (المرحلة األولى) و 
 
األدوات المالیة التي تدھورت بشكل ملحوظ في جودتھا االئتمانیة منذ اإلثبات األولي والتي لم تكن مخاطرھا االئتمانیة منخفضة   -

 (المرحلة الثانیة). 
 

القیمة بتاریخ التقریر. ومع ذلك ال یقع أي  تغطي "المرحلة الثالثة" الموجودات المالیة التي لدیھا دلیل موضوعي على الھبوط في   -
 من موجودات الصندوق في ھذه الفئة. 

 

إثبات " الثانیة    ۱۲یتم  للفئة  الحیاة"  ائتمانیة متوقعة مدى  إثبات "خسائر  یتم  بینما  للفئة األولى  المتوقعة"  الخسائر االئتمانیة  من  شھراً 
الل تقدیر االحتمال المرجح للخسائر االئتمانیة على مدى العمر المتوقع لألداة المالیة.  یتم قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة من خ والثالثة. 

أرصدة البنوك محتفظ بھا لدى بنوك ذات تصنیف   إن تشتمل الموجودات المالیة المحتفظ بھا بالتكلفة المطفأة على األرصدة لدى البنوك.
 . ائتماني مرتفع

 
 المطلوبات المالیة تصنیف وقیاس   ٥- ۲- ٤

 

یتم إثبات المطلوبات على أساس االستحقاق للمبالغ الواجب دفعھا في المستقبل مقابل خدمات مستلمة، سواء تم إصدار فاتورة من قِبل  
 المورد أم ال. 

 
المعاملة ما لم یقم الصندوق بتحدید مطلوب  یتم إثبات المطلوبات المالیة أولیاً بالقیمة العادلة، وعند االقتضاء، یتم تعدیلھا لتغطیة تكالیف  

 مالي بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

 بعد ذلك، یتم قیاس المطلوبات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. 
  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۳ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)   األدوات المالیة ۲- ٤
 
 قیاس القیمة العادلة  ٦- ۲- ٤
 

  القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم استالمھا عند بیع أصل أو سداد التزام بموجب معاملة نظامیة بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس 
العادلة للمطلوبات ھي التي  في رأس المال وفي حالة عدم وجوده یتم أخذ األكثر فائدة الذي یمتلكھ الصندوق في ذلك التاریخ. القیمة  

 تعكس مخاطر عدم األداء. 
 

عند توفره، یقیس الصندوق القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المعلن في السوق النشط لتلك األداة. یعتبر السوق نشط في حالة حدوث  
لصندوق األدوات المدرجة في السوق  معامالت للموجودات والمطلوبات بحجم كاف لتوفیر معلومات عن السعر بشكل مستمر. ویقیس ا

 النشط بسعر السوق، ألن السعر یوفر طریقة معقولة لسعر الخروج. 
 
 وإعادة قیاس االستثمار في عقود الذھب  اثبات  ۷- ۲- ٤
 

أي تاریخ    لألداة،استثمار الصندوق في عقود الذھب ھي موجودات مالیة یتم اثباتھا عندما یصبح الصندوق طرفًا في األحكام التعاقدیة  
  موجودات یقیس الصندوق االستثمار في عقود الذھب بقیمتھ العادلة. یتم تحمیل تكالیف المعامالت لل  المبدئي،التداول. عند االعتراف  

األرباح / الخسائر الالحقة غیر المحققة على    ثبات. یتم افي الربح أو الخسارة   جة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمالیة المدر
 . في الربح أو الخسارة  االستثمار المحتفظ بھ بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 
 مقاصة األدوات المالیة  ۸- ۲- ٤
 

الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج الصافي في قائمة المركز المالي، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسویة المبالغ المثبتة، تتم مقاصة  
 یكون ھناك نیة لتسویة الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل بیع الموجودات وتسدید المطلوبات في آن واحد. 

 
 الوحدات  حاملي الحقوق العائدة إلى  ۳- ٤
 

قابلة لالسترداد ، وربح متراكم ناتج عن الصندوق. ویصنف    صادرة  الوحدات من وحدات  حامليتتألف صافي الموجودات التي تعزى إلى  
 الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكیة كما یلي: 

 
 الوحدات القابلة لالسترداد  (أ) 

 
التقییم  لكل وحدة  بصافي قیمة الموجودات  والمستردة  المكتتب بھا  الوحدات   تسجیل  یتم یتم فیھ استالم طلبات االشتراك    في یوم  الذي 

 . واالسترداد
 

 یصنف الصندوق وحداتھ كأداة حقوق ملكیة إذا كانت الوحدات تشتمل على جمیع المیزات التالیة: 
 
 . الصندوق  تصفیة حالة   فيحصة تناسبیة من صافي موجودات الصندوق   تسمح لحاملھا -
 
 األداة في فئة األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى.  -
 
 جمیع األدوات المالیة في صنف األدوات التي تخضع لجمیع فئات األدوات األخرى لھا سمات متطابقة.  -
 
موجودات    حصة تناسبیة في صافي في    حاملھاغیر حقوق    أخرىال تتضمن األداة أي التزام تعاقدي بتسلیم نقد أو أي موجودات مالیة   -

 الصندوق. 
 
یستند إجمالي التدفقات النقدیة المتوقعة المنسوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبیر على األرباح أو الخسائر والتغیر   -

مثبتة.على مدى عمر  ال  غیرالموجودات المعترف بھا أو التغیر في القیمة العادلة لصافي الموجودات لصندوق المثبتة وفي صافي  
 األداة. 

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱٤ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 
 (تتمة)  الوحدات  حاملي الحقوق العائدة إلى  ۳- ٤
 

 (تتمة)  الوحدات القابلة لالسترداد  (أ) 
 

 یجب أال یكون لدى الصندوق أداة مالیة أخرى أو عقد یحتوي على:  – من اجل تصنیف األدوات كحقوق ملكیة  –الى ذلك  باإلضافة 
 
  اجمالي التدفقات النقدیة المستندة إلى حد كبیر على الربح أو الخسارة أو التغییر في حقوق الملكیة المعترف بھا أو التغییر في القیمة  -

 المعترف بھا للصندوق. و   وغیرالعادلة لحقوق الملكیة المعترف بھا  
 
 تأثیر التقیید الجوھري أو إصالح العائد المتبقي لحاملي األدوات.  -
 

القابلة لالسترداد في الصندوق تعریف االدوات القابلة لالسترداد المصندفة كأدوات حقوق ملكیة بموجب  تست  وفي الوحدات المشاركة 
 یتم تصنیھا كأدوات حقوق ملكیة.  . علیھ وبناءً ب) - (أ  ۱٦ .۳۲معیار المحاسبة الدولي 

 
قفت الوحدات عن امتالك أي من المیزات أو استیفاء جمیع الشروط  . وإذا تو القابلة لالسترداد  یقیم الصندوق باستمرار تصنیف الوحدات

یعید الصندوق تصنیفھا كمطلوبات مالیة وقیاسھا    ،۳۲  للمحاسبة رقم ب من المعیار الدولي    ۱٦أ و    ۱٦المنصوص علیھا في الفقرتین  
  حاملي ة المثبتة في صافي الموجودات المنسوبة إلى  بالقیمة العادلة في تاریخ إعادة التصنیف، مع أي اختالفات من القیمة الدفتریة السابق

د من    ۱٦ج و    ۱٦الوحدات. وفي حالة امتالك الوحدات بعد ذلك، فإن جمیع المیزات واستیفاء الشروط المنصوص علیھا في الفقرتین  
بالقیمة الدفتریة للمطلوبات في تاریخ إعادة  ۳۲معیار المحاسبة الدولي رقم   ، سیعید الصندوق تصنیفھا كأدوات حقوق ملكیة وقیاسھا 

 االكتتاب واسترداد الوحدات القابلة لالسترداد كمعامالت حقوق ملكیة طالما تم تصنیف الوحدات كحقوق ملكیة.  التصنیف. یتم احتساب
 

 التداول بالوحدات  (ب) 
 

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط في المملكة العربیة السعودیة في فروع یقین كابیتال، من قبل أشخاص طبیعیین أو اعتباریین. یتم 
ق ناقصاً  تحدید صافي  الموجودات  إلجمالي  العادلة  (القیمة  الموجودات  قیمة  بقسمة صافي  التقییم"  "یوم  في  الصندوق  موجودات  یمة 

 المطلوبات) على إجمالي الوحدات القائمة في یوم التقییم ذي الصلة. 
 
 صافي قیمة الموجودات العائدة للوحدة  ٤- ٤
 

اإلفصاح عنھا في قائمة المركز المالي بقسمة صافي موجودات الصندوق على عدد  یتم احتساب صافي قیمة الموجودات لكل وحدة تم  
   الوحدات الصادرة في تاریخ التقریر.

 
 الزكاة وضریبة الدخل  ٥- ٤
 

 في ھذه القوائم المالیة.   تكوین مخصص لھایتم  ولم الوحدات  حاملي التزامات على  ھيالدخل  وضریبةالزكاة 
 
 اإلیرادات إثبات  ٦- ٤
 

یتم إثبات اإلیرادات التي قد تتدفق المنافع االقتصادیة إلى الصندوق ویمكن قیاس المبلغ بشكل موثوق، بغض النظر عن وقت الدفع. یتم  
 باستثناء الخصومات والضرائب.  المستحق أو  للمقابل المستلم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة 

 
ن استبعاد االستثمار في عقود الذھب بالفرق بین عملیة البیع والقیمة الدفتریة قبل االستبعاد. یتم یتم قیاس الربح أو الخسارة المحققة م

 .االعتراف باألرباح أو الخسائر غیر المحققة من عقود الذھب في الربح أو الخسارة 
 
 أتعاب اإلدارة والحفظ والمصاریف األخرى  ۷- ٤
 

األخرى. یتم إثبات ھذه المصاریف على أساس االستحقاق. تستند    المصاریف الصندوق أتعاب اإلدارة وأتعاب الحفظ    مصاریفتشمل  
 :رسوم اإلدارة والحفظ إلى معدالت محددة مسبقًا كما ھو محدد في شروط وأحكام الصندوق. السیاسات التفصیلیة ھي على النحو التالي

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱٥ 

 (تتمة) السیاسات المحاسبیة المھمة ٤
 

 (تتمة)   أتعاب اإلدارة والحفظ والمصاریف األخرى ۷- ٤
 

 أتعاب اإلدارة  ۱- ۷- ٤
 

صافي   ) من٪۰٫٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۰٬٥  یقوم مدیر الصندوق بتحمیل الصندوق في كل یوم تقییم بأتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره
 الصندوق. یتم احتساب الرسوم المستحقة في كل یوم تقییم.  موجوداتقیمة 

 

 أتعاب الحفظ  ۲- ۷- ٤
 

٪ من إجمالي  ۰٫۱۰("الوصي الفرعي") رسوًما بنسبة   بنك اي اف جيال یتقاضى أمین الحفظ أي رسوم على الصندوق بینما یتقاضى  
الصندوق تحت الحفظ ویتم    موجودات ٪ من إجمالي قیمة  ۰٫۱۰یصبح إجمالي أتعاب أمین الحفظ    ، وبھذاالمحتفظ بھا  الموجودات قیمة  

 دفعھا كل ثالثة أشھر ألمین الحفظ الفرعي. 
 
 األخرى  المصاریف  ۳- ۷- ٤
 

 أخرى یتم تكبدھا وفقاً لشروط الصندوق وأحكامھ.  مصاریف یسترد مدیر الصندوق من الصندوق أي 
 
 یماثلھ  وما النقد   ٥
 

 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٦٦٫٥۹٤  ۲٦٫۲٥۷ النقد لدى البنوك 
 
   االستثمار في عقود الذھب   – استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٦
 

یمثل االستثمار في عقود الذھب عقود الذھب الفوریة. تمكن عقود الذھب الفوریة الصندوق من محاكاة األسعار الفوریة للذھب. للصندوق  
بموجب    سویسرا،  جنیف،في    خزنة خیار االستثمار في الذھب المادي الذي سیشتریھ الصندوق وسیتم إیداعھ في عھدة الوصي الفرعي في  

للتحدید    للصندوق، سیتم االحتفاظ بالذھب المشتراة في الحساب المخصص    السلطة المفوضة من مدیر الصندوق.  والذي سیكون قابالً 
 بشكل فرید وفصلھ عن المعادن الثمینة األخرى التي یحتفظ بھا الوصي الفرعي. 

 
 كالتالي:  ھي  حركة االستثمار في عقود الذھبإن 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٤٫۰۸۲٫۲۸٥  ۲٫۹٦۸٫۷۳٦ في بدایة السنة  
 -  ٦۰۳٫۲۰۰ اضافات على االستثمار في عقود الذھب

 ) ۹۳۸٫۲٦۰(  ) ٥٦٫٥۹۸( بیع استثمارات في عقود الذھب 
 ٤۱٫۹۰۹  ۹۳۱ ربح القیمة العادلة المحقق ، بالصافي للسنة 

 ) ۲۱۷٫۱۹۸(  ) ۹٫۰۷۲( خسارة) / ربح القیمة العادلة غیر المحققة ، بالصافي للسنة 
 ۲٫۹٦۸٫۷۳٦  ۳٫٥۰۷٫۱۹۷ في نھایة السنة

 
 أتعاب اإلدارة المستحقة  ۷
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ٤٫۳۳۷  ٤٫۹۱٤  ۱-۷ أتعاب اإلدارة المستحقة 
 
 أتعاب اإلدارة  ۱- ۷
 

) من صافي  ٪۰٫٥:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  ٪۰٫٥یفرض مدیر الصندوق على الصندوق في كل یوم تقییم، أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدرة  
  قیمة موجودات الصندوق. 



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱٦ 

 مطلوبات أخرى  ۸
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  إیضاح  
      

 ٥٫۱۹۷  ۲٤٫۱۳۷  ۱- ۸ االلتزامات األخرى 
 
 أتعاب الحفظ  ۱- ۸
 

٪ من إجمالي  ۰٫۱۰("الوصي الفرعي") رسوًما بنسبة   بنك أي اف جيال یتقاضى أمین الحفظ أي رسوم على الصندوق بینما یتقاضى  
الصندوق تحت الحفظ ویتم دفعھا    موجودات ٪ من إجمالي قیمة  ۰٫۱۰المحتفظ بھا. یصبح إجمالي أتعاب أمین الحفظ    الموجودات قیمة  

 . كل ثالثة أشھر ألمین الحفظ الفرعي 
 
 مصاریف أخرى  ۲- ۸
 

 أي مصاریف أخرى تم دفعھا نیابة عن الصندوق وفقًا لشروط وأحكام الصندوق.  باستردادیقوم مدیر الصندوق 
 
 االلتزامات المحتملة والتعھدات  ۹
 

 .۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و  ۲۰۲۲ دیسمبر ۳۱كما في  تعھداتمحتملة أو  التزامات ال یوجد 
 

 مع األطراف ذات العالقة  واألرصدة المعامالت   ۱۰
 

تعتبر األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد الطرفین القدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثیر كبیر على الطرف اآلخر  
 في اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة. 

 
مع أطراف ذات عالقة تخضع بدورھا لشروط وأحكام الصندوق الصادرة عن ھیئة    االعتیادیة،ضمن سیاق األعمال    الصندوق، یتعامل  

 . یتم اعتماد جمیع المعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق. السوق المالیة 
 

 یلخص الجدول التالي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  
 

 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  طبیعة المعامالت   العالقة  طرف ذات عالقة 
        

 )۲۰٫۱۸۲(  ) ۱۸٫۹۹٦(  الرسوم اإلداریة   مدیر الصندوق  یقین كابیتال
 ۱۰٫٦٥۳  -  استثمار في وحدات الصندوق   مدیر الصندوق  یقین كابیتال

 
 یلخص الجدول التالي تفاصیل األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 
 ۲۰۲۱  ۲۰۲۲  طبیعة المعامالت   العالقة  طرف ذات عالقة 

        
 ٤٫۳۳۷  ٤٫۹۱٤  )۷ایضاح اإلداریة (الرسوم   مدیر الصندوق  یقین كابیتال
 ۹٦۸٫٥۱۱  ۹٦۸٫٥۱۱  استثمار في وحدات الصندوق  مدیر الصندوق  یقین كابیتال

 
 تقاریر القطاعات  ۱۱

 
بتقییم األداء بشكل دوري ویخصص الموارد لألعمال كوحدة  عقود الذھب استثمارات  یحمل الصندوق محفظة   . یقوم مدیر الصندوق 

تقاریر القطاعات  واحدة، وبالتالي، لم یتم تحدید قطاعات تشغیل منفصلة ألغراض إعداد التقاریر المالیة. وبالتالي، لم یتم اإلفصاح عن  
 "قطاعات التشغیل".  ۸كما ھو مطلوب في المعیار الدولي للتقریر المالي 

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۷ 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  ۱۲
 

، تشتمل األدوات المالیة على الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات والمطلوبات المالیة للصندوق من األرصدة البنكیة
 والمطلوبات أخرى.  وأتعاب اإلدارة المستحقة والموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة،  

 
ات المالیة المتداولة في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة في نھایة التداول في تاریخ التقریر. تُقیّم  تستند القیمة العادلة لألدو

 األدوات التي لم یتم بیعھا بتاریخ التقییم وفقا ألحدث سعر للشراء. 
 

معلوما لتقدیم  كافیین  وحجم  بمعدل حركة  االلتزام  أو  األصل  معاملة  تمت  إذا  نشطة  السوق  من  تعتبر  مستمر.  أساس  تسعیر على  ت 
 القیمة الدفتریة ناقصاً مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة والقیمة الدفتریة للذمم الدائنة األخرى تقارب قیمھا العادلة.  المفترض أن

 
   یحتوي التسلسل الھرمي للقیمة العادلة على المستویات التالیة:

 
معدلة) في أسواق نشطة للموجودات أو المطلوبات المشابھة التي تستطیع المنشأة الوصول  أسعار مدرجة (غیر    -المستوى األول   •

 القیاس.   إلیھا بتاریخ
 
والتي یمكن رصدھا لألصل أو االلتزام بشكل    األول ھي مدخالت أخرى غیر األسعار المدرجة في المستوى    -المستوى الثاني   •

   مباشر أو غیر مباشر. 
 
 مدخالت ال یمكن رصدھا للموجودات والمطلوبات.  -المستوى الثالث   •
 

  على   وتشمل   ، األول  المستوي   ضمن تصنیفھا    یتم ،  النشطة  األسواق   في   المدرجة   السوق   أسعار   علىتستند قیمتھا    التي االستثمارات    إن
 لھذه األدوات.  المدرج . وال یقوم الصندوق بتعدیل السعر النشطة المدرجة الملكیة  حقوق أدوات 

 
جدول التالي على القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھم في تسلسل القیمة العادلة  یشتمل ال

ي ال  لألدوات المالیة التي تقاس بالقیمة العادلة. وال یشتمل الجدول على معلومات تقدیر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الت 
العادلة    بالقیمة العادلة حیث أن القیمة الدفتریة تمثل تقریباً معقوالً للقیمة العادلة ویرجع ذلك إلى قصر مدة األداة المالیة. تستند القیمة تقاس  

وى  لالستثمارات المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على األسعار المتداولة في األسواق النشطة، لذلك تُصنف ضمن المست 
 األول. 

 
 المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات 

 
 االجمالي   المستوى األول   القیمة الدفتریة  
      

۲۰۲۲ ۳٫٥۰۷٫۱۹۷  ۳٫٥۰۷٫۱۹۷  ۳٫٥۰۷٫۱۹۷ 
۲۰۲۱ ۲٫۹٦۸٫۷۳٦  ۲٫۹٦۸٫۷۳٦  ۲٫۹٦۸٫۷۳٦ 

 
 
التحویالت بین مستویات التسلسل الھرمي للقیمة العادلة في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا التغییر. خالل السنوات   الصندوق ثبت ی 

،لم تكن ھناك تحویالت إلى أو خارج قیاسات القیمة العادلة للمستوى األول والمستوى الثاني    ۲۰۲۱و   ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱المنتھیة في  
 والمستوى الثالث. 

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۸ 

 
 إدارة المخاطر  – ألدوات المالیة ا ۱۳

 
تمكین الصندوق من االستمرار كمنشأة مستمرة لتوفیر عوائد مجزیة لحاملي الوحدات والتاكد  تتمثل أھداف االستثمار الرئیسیة للصندوق  

 . بشكل معقول من حمایة حاملي الوحدات
 

 االئتمان، ومخاطر السیولة. مخاطر السوق. یتعرض نشاط الصندوق لمجموعة متنوعة من المخاطر مالیة، مخاطر  
 

یعتبر مدیر الصندوق مسؤوالً عن تحدید ومراقبة المخاطر، ویقوم مجلس إدارة الصندوق باإلشراف على مدیر الصندوق وھو المسؤول  
 النھائي لكل عملیات إدارة الصندوق. 

 
س إدارة الصندوق. ولدى الصندوق وثیقة للشروط واألحكام  تتم متابعة المخاطر بشكل رئیسي على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجل

  الخاصة بھ التي تحدد استراتیجیات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر واستراتیجیة إدارة المخاطر العامة وھو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة 
 .توازن المحفظة بما یتماشى مع إرشادات االستثمار

 
 س وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي یتعرض لھا. یتم شرح ھذه الطرق أدناه. یستخدم الصندوق طرق مختلفة لقیا

 
 مخاطر االئتمان  أ) 
 

 تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف األداة المالیة في الوفاء بالتزاماتھ ویتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. 
 

تمان من خالل  ئ األ  مخاطرتتمثل سیاسة الصندوق بإبرام عقود األدوات المالیة مع أطراف ذات سمعة حسنة. یسعى الصندوق للحد من  
 .  لھده األطراف االئتمانیةتمان، والحد من المعامالت مع أطراف محددة، والتقییم المستمر للجدارة ئ مراقبة التعرض لمخاطر األ

 
 یوضح الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي. 

 
 ۲۰۲۲  ۲۰۲۱ 
    

 ٦٦٫٥۹٤  ۲٦٫۲٥۷ ) ٥(إیضاح   یماثلھنقد وما 
 

مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة باستخدام احتمالیة التخلف عن السداد والتعرض عند التعثر والخسارة في  یقیس الصندوق  
 عة. حالة التخلف عن السداد. تأخذ اإلدارة في االعتبار كالً من التحلیل التاریخي والمعلومات التطلعیة عند تحدید أي خسارة ائتمانیة متوق

 
فإن تأثیر   ذلك،. ومع ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱و  ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱تم النظر في جمیع الموجودات المالیة لخسائر االئتمان المتوقعة كما في  

الخسائر االئتمانیة المتوقعة على ھذه الموجودات لم یكن جوھري ألن الصندوق لیس معرض لمخاطر ائتمانیة كبیرة وال یوجد تاریخ من  
 ھذه األرصدة.  استردادالتخلف عن 

  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۱۹ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱۳
 
 (تتمة)  مخاطر االئتمان  أ) 
 

یقوم مدیر الصندوق بمراجعة تركیز االئتمان لمحفظة االستثمار، اعتماًدا على األطراف المقابلة. ال یتعرض الصندوق حالیًا لمخاطر  
رصید النقد وما یماثلھ لدى البنك السعودي الفرنسي، الذي یتمتع بتصنیف ائتماني خارجي  االئتمان ضمن محفظتھ االستثماریة. یتم إیداع  

 . ۲من وكالة مودیز بجودة ائتمانیة أ
 

 مخاطر السیولة  ب) 
 

  مخاطر السیولة ھي المخاطر المتمثلة في أن الصندوق سیواجھ صعوبة في جمع األموال للوفاء بالتزاماتھ المرتبطة بالمطلوبات المالیة.
 قد تنتج مخاطر السیولة عن عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة بمبلغ قریب من قیمتھ العادلة. 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على االشتراك في الوحدات واستردادھا في أیام التعامل خالل األسبوع، وبالتالي، فإنھ معرض لمخاطر  

 تحقیقھا وتسییلھایمكن    إن استثمارات الصندوق في عقود الذھب والتي  استردادات حاملي الوحدات.السیولة المتمثلة في تلبیة عملیات  
بسھولة، ویمكن استرداد الوحدات بسھولة في أي وقت. یراقب مدیر الصندوق متطلبات السیولة بشكل منتظم ویسعى لضمان توفر أموال  

شتراكات الجدیدة أو تصفیة المحفظة االستثماریة أو الحصول على تمویل من  كافیة للوفاء بأي تعھدات عند ظھورھا، إما من خالل اال
 األطراف ذات العالقة. 

 

۲۰۲۲ 
 أقل من 
  سنة

 سنة إلى 
  سنوات  ٥

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  ٥

        المطلوبات المالیة 
 ٤٫۹۱٤  -  -  ٤٫۹۱٤ أتعاب إدارة مستحقة 

 ۲٤٫۱۳۷  -  -  ۲٤٫۱۳۷ مطلوبات أخرى 
 ۲۹٫۰٥۱  -  -  ۲۹٫۰٥۱ 
        

۲۰۲۱ 
 أقل من 
  سنة

 سنة إلى 
  سنوات  ٥

 أكثر من 
 اإلجمالي   سنوات  ٥

        المطلوبات المالیة 
 ٤٫۳۳۷  -  -  ٤٫۳۳۷ أتعاب إدارة مستحقة 

 ٥٫۱۹۷  -  -  ٥٫۱۹۷ مطلوبات أخرى 
 ۹٫٥۳٤  -  -  ۹٫٥۳٤ 
 

 االستحقاق جدول
 

للوقت المتوقع استردادھا أو تسویتھا على الترتیب. المبلغ المفصح عنھ ھو  یوضح الجدول أدناه تحلیل   الموجودات والمطلوبات وفقاً 
 التدفقات النقدیة التعاقدیة غیر المخصومة والتي تعادل أرصدتھا الدفتریة حیث أن تأثیر الخصم لیس جوھریاً.

 

۲۰۲۲ 
 أقل من 

  سنة واحدة 
 أكثر من 

 اإلجمالي   سنة واحدة 
      الموجودات المالیة 

 ۲٦٫۲٥۷  -  ۲٦٫۲٥۷ یماثلھ نقد وما 
 ۳٫٥۰۷٫۱۹۷  -  ۳٫٥۰۷٫۱۹۷ موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ۳٫٥۳۳٫٤٥٤  -  ۳٫٥۳۳٫٤٥٤ 
      المطلوبات المالیة 

 ٤٫۹۱٤  -  ٤٫۹۱٤ أتعاب إدارة مستحقة 
 ۲٤٫۱۳۷  -  ۲٤٫۱۳۷ مطلوبات أخرى 

 ۲۹٫۰٥۱  -  ۲۹٫۰٥۱ 
  



 صندوق یقین للذھب 
 ) یقین كابیتالمدار بواسطة (

 ایضاحات القوائم المالیة 
 ۲۰۲۲دیسمبر    ۳۱للسنة المنتھیة في 

 ) جمیع المبالغ بالدوالر األمریكي ما لم یذكر خالف ذلك(
 

۲۰ 

 (تتمة) إدارة المخاطر  – األدوات المالیة  ۱۳
 

 مخاطر السوق  ج) 
 

 مخاطر أسعار العموالت 
 

تنشأ مخاطر سعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغیرات في أسعار العموالت الخاصة بالسوق على األرباح المستقبلیة أو القیمة العادلة  
 لألدوات المالیة. 

 
أسعار عمولة كبیرة حیث ال یمتلك أي أدوات مالیة تحمل عمولة  اعتباراً من تاریخ قائمة المركز المالي، ال یتعرض الصندوق لمخاطر  

 خاصة كبیرة. 
 

 مخاطر العملة 
 

ھذه المخاطر من  تنشأ   تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قیمة أداة مالیة ما نظراً للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة.
یتعامل الصندوق مع المعامالت إما بالدوالر األمریكي أو اللایر السعودي وبما أن سعر   األدوات المالیة المعترف بھا بالعمالت األجنبیة. 

  وبالتالي الصندوق غیر معرض بشكل كبیر لمخاطر صرف اللایر السعودي في المملكة العربیة السعودیة مرتبط بالدوالر األمریكي،  
 الصرف األجنبي. 

 
 مخاطر األسعار 

 
مخاطر األسعار ھي مخاطر تقلب قیمة األدوات المالیة للصندوق نتیجة للتغیرات في أسعار السوق بسبب عوامل أخرى غیر العمالت  

 والعموالت.   األجنبیة وتحركات أسعار العملة
 

تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم التأكد بشأن األسعار المستقبلیة لألدوات المالیة التي یمتلكھا الصندوق. یراقب مدیر الصندوق  
 عقود الذھب الفوریة. عن كثب حركة أسعار 

 
میع المتغیرات األخرى ثابتة، قد أدى  في أسعار الذھب لالسثتمارات المحتفظ بھا في تاریخ التقریر، مع بقاء ج  ٪۱إن تأثیر الزیادة بنسبة  

دوالر    ۳٥٫۰۷۱  بمبلغ  الموجوداتالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي    الموجوداتصافي الربح على    في   إلى زیادة
على نفس األساس، أن یؤدي إلى انخفاض    ٪۱. ومن شأن انخفاض أسعار الذھب بنسبة  دوالر أمریكي)  ۲۹٫٦۸۷م:  ۲۰۲۱(  أمریكي

 بنفس المقدار.  الموجوداتالمالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي  الموجوداتعلى صافي الربح في 
 

 إدارة رأس المال  ۱٤
 

لحاملي الوحدات القابلة لالسترداد. یمكن أن یتغیر مبلغ صافي الموجودات العائد  یمثل رأس مال الصندوق صافي الموجودات المنسوبة  
إلى حاملي الوحدات القابلة لالسترداد بشكل كبیر في كل یوم تقییم، حیث یخضع الصندوق لالشتراكات واالستردادات وفقًا لتقدیر حاملي  

لصندوق. یتمثل ھدف الصندوق عند إدارة رأس المال في حمایة قدرة  الوحدات في كل یوم تقییم، وكذلك التغییرات الناتجة عن أداء ا
الوحدات، وتقدیم المنافع ألصحاب المصالح وللحفاظ على قاعدة    حامليالصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفیر عوائد ل 

 رأس مال قویة لدعم تطویر انشطة االستثمار للصندوق. 
 

 الوحدات.  حاملي بمراقبة رأس المال على أساس قیمة صافي الموجودات العائدة ل ومدیر الصندوق یقوم مجلس ادارة الصندوق 
 

 آخر یوم للتقییم  ۱٥
 

 ). ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱( ۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱آخر یوم للتقییم بغرض إعداد القوائم المالیة ھو 
 

 الموافقة على القوائم المالیة  ۱٦
 

 ). ۲۰۲۳ مارس  ۳۰ھـ (الموافق ۱٤٤٤ رمضان ۸بتاریخ  الصندوق  جلس إدارةمتمت الموافقة على القوائم المالیة من قبل 


	ما قمنا بمراجعته
	الاستقلال

