
 صندوق البالد المتداول للذهب

 

 0202التقرير النصف سنوي إلى مالكي الوحدات لسنة 

 إخالء المسؤولية

ي، كما أن قيمة االستثمار في صندوق االستثمار قبلتوضيح: نرجو االنتباه إلى أن المعلومات الواردة أعاله هي ألغراض توضيحية فقط وأداء الصندوق في الماضي ليس مؤشًرا على األداء المست
 متغيرة وقد تخضع للزيادة أو النقص. لمزيد من المعلومات عن هذا الصندوق، نرجو االطالع على شروط و أحكام الصندوق.
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 أ( مدير الصندوق

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق:4

 شركة البالد لإلستثمار "البالد المالية"

 الرياض، حي العليا، طريق الملك فهد، سمارت تاور

 المملكة العربية السعودية 44144الرياض   412ص.ب. 

 102227979هاتف:  

 +199 44 012 9011فاكس: 

 www.albilad-capital.comموقع االنترنت:  

 ( اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن و/ أو مستشار االستثمار )إن وجد(:0

 ال يوجد 

 0202خالل النصف األول من عام مراجعة ألنشطة االستثمار ( 7

 االستثمار بشكل أساسي في عقود الذهب الفورية والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمعمول بها في بورصة  دبي للذهب والسلع.تم خالل الفترة الماضية 

 :0202خالل النصف األول من عام ( تقرير عن أداء صندوق االستثمار 1 

 %.0.1% مقارنة بأداء المؤشر االرشادي البالغ 4.1كان أداء المؤشر االرشادي خالل الفترة أعلى من أداء الصندوق االرشادي حيث حقق الصندوق  

 

 :0202شروط وأحكام  الصندوق ومذكرة المعلومات خالل النصف األول من عام ( ( تفاصيل أي تغيرات حدثت على 1

 ال يوجد 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about
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 :المقر الرئسي للبالد المالية للمزيد من المعلومات االتصال بـ:

 920003636 966+ هاتف:

 2906299 11 966+ فاكس:

 , المملكة العربية السعودية44144الرياض  412 ص.ب:

  

 

 إدارة األصول

 2039888 11 966+          هاتف: 

 2039899 11 966+          فاكس: 

  http://www.albilad-capital.com/En/AssetManagementالموقع االلكتروني:   

 

 

 ( أي معلومة أخرى من شانها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على معلومات كافية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة:9

 ال يوجد 

لصناديق التي يستثمر وا ( اذا كان صندوق االستثمار يستثمر بشكل كبير في صناديق استثمار أخرى، يجب اإلفصاح عن نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسه3 

 فيها الصندوق:

 ال يوجد 

 ( بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة، مبينا بشكل واضح ماهيتها وطريقة االستفادة منها:0

 ال يوجد 

 

 ( أي بيانات ومعلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير:1

 اليوجد

 

 :ج ( القوائم المالية

 قانونيين. )مرفق القوائم المالية(.ال تم اعداد القوائم المالية لفترة المحاسبة األولية لصندوق االستثمار وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twitter.com/AlbiladCapital
https://www.youtube.com/channel/UC4_HMjXlQpVHOzx0ZTEt15A
https://www.linkedin.com/company/albilad-capital
https://plus.google.com/b/106565436579351885989/106565436579351885989/about


 بالذهب البالد المتداول للمتاجرةصندوق  
 شركة البالد لالستثمار( مدار من قبلصندوق مشاركة مفتوح ( 

 
 الموجزة )غير مراجعة( األوليةالقوائم المالية  
 2020يونيو  30)تاريخ بدء العمليات( حتى  2020 يونيو 2للفترة من  
 ومدير الصندوق  لحاملي الوحدات المستقلمراجع لا فحص وتقرير 

 



 للمتاجرة ابلذهب البالد املتداول صندوق

 

 )غري مراجعة( املوجزة األولية القوائم املالية
 2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2للفرتة من 

 
 الصفحة                                                                                                  فهرس ال

 1 املستقل راجعاملفحص  تقرير
 2 األولية قائمة املركز املايل

 3 األولية خرآلا الشامل دخلوال قائمة الدخل
 4 األولية اتدحاملي الوحة اىل دحقوق امللكية العائقائمة التغريات يف 

 5 األولية قائمة التدفقات النقدية
 18 - 6 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية

 



 

 
 

 ، اململكة العربية السعودية11482، الرايض 8282(، برج اململكة، ص.ب. 25كوبرز، ترخيص رقم )برايس وترهاوس  

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 
  

 
 
 

 حول فحص القوائم املالية األولية املوجزة  تقرير
 إىل السادة حاملي الوحدات ومدير صندوق

 احملرتمني البالد املتداول للمتاجرة ابلذهب 

 مقدمة
)"الصندوق"( كما يف املتداول للمتاجرة ابلذهب  لقد فحصنا قائمة املركز املايل األولية املرفقة لصندوق البالد

والتغريات يف حقوق امللكية  ،خرآلالشامل ا والدخل للدخل، والقوائم األولية ذات الصلة 2020يونيو  30
 30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2من فرتة لىل حاملي الوحدات والتدفقات النقدية لإالعائدة 
مة واإليضاحات التفسريية األخرى السياسات احملاسبية اهلاملخص  اليت تتضمن ،واإليضاحات 2020يونيو 

 املوجزة ذه القوائم املالية األوليةهمدير الصندوق مسؤول عن إعداد وعرض  إن)"القوائم املالية األولية املوجزة"(. 
ة العربية السعودية. "التقارير املالية األولية" املعتمد يف اململك - 34الدويل رقم  ةوفقًا ملعيار احملاسب بصورة عادلة

 .استناداً إىل فحصنا ذه القوائم املالية األولية املوجزةهستنتاج حول اي إبداء هإن مسؤوليتنا 
 

 الفحص نطاق
األولية  املالية املعلومات "فحص 2410 رقم الفحص رتباطاتال الدويل للمعيار وفقاً  فحصنا إبجراء قمنا لقد

 من املالية املعلومات فحص يتكون ة.السعودي العربية اململكة يف املعتمد "للمنشأة املستقل املراجع قبل من املنفذ
 حتليلية إجراءات وتطبيق ،واحملاسبية املالية األمور عن املسؤولني شخاصلأل بشكل أساسي ،ستفساراتاتوجيه 

 يتم القيام هبا اليت املراجعة عملية من كبري بشكل نطاقًا أقل الفحص تعد إجراءات ى.أخر  وإجراءات فحص
 أتكيد على احلصول من كننامت الفإهنا  وعليه السعودية، العربية يف اململكة املعتمدة الدولية املراجعة ملعايري وفًقا
 رأي نُبدي ال فإننا وابلتايل .املراجعة عملية خالل حتديدها اليت ميكن اهلامة األمور جبميع علم على سنكون أبننا

  .مراجعة
 

 ستنتاجا
ال تظهر  ةاملرفق املوجزة األولية املالية القوائم أن نعتقد يلفت إنتباهنا أي شيء جيعلنا مل ،ستنادًا إىل فحصناا

، وأداءه املايل 2020يونيو  30بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل للصندوق كما يف 
وفقًا ملعيار احملاسبة  2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2وتدفقاته النقدية للفرتة من 

 املعتمد يف اململكة العربية السعودية. 34الدويل رقم 
 

 برايس وترهاوس كوبرز

 

 

______________ 

 بدر إبراهيم بن محارب

 471ترخيص رقم 
 

 ه1442حمرم  5
 (2020أغسطس  24)
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 صندوق البالد املتداول للمتاجرة ابلذهب
 األولية قائمة املركز املايل

  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
 

  

 

 

 03كما يف  
  2020 يونيو

 )غري مراجعة(
      

      املوجودات
 394,821     نقد وما يعادله

 158,086,020     االستثمار يف الذهب املادي
 158,480,841     جمموع املوجودات

      
      املطلوابت

 72,436     اتعاب إدارة مستحقة
 66,817     مستحقات و مطلوابت اخرى

 139,253     جمموع املطلوابت
      

 158,341,588     حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 15,600,000     الوحدات املصدرة ابأللف

 1501/10     للوحدة ابلرايل السعودي حقوق امللكية
 
 

 .األولية املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 صندوق البالد املتداول للمتاجرة ابلذهب
 )غري مراجعة( األولية اآلخر الشامل خلدوال قائمة الدخل

 (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
 

    

يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء  2020

 30العمليات( حىت 
 2020يونيو 

     
     الدخل

 4,650,956    غري حمقق من إعادة قياس االستثمار يف الذهب املادي ربح
 4,650,956    خلدجمموع ال

     
     املصاريف

 72,436    إدارةأتعاب 
 34,748    أتعاب احلفظ

 32,069    مصاريف أخرى
 139,253    جمموع املصاريف 

 4,511,703    صايف الدخل للفرتة
     

 -     للفرتةالدخل الشامل اآلخر 
 4,511,703     للفرتةجمموع الدخل الشامل 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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 صندوق البالد املتداول للمتاجرة ابلذهب

 )غري مراجعة( األولية ئدة إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العاقائمة التغريات يف 
 السعودية ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ آبالف الرايالت 

 

 

  

يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء  2020

 30العمليات( حىت 
 2020يونيو 

    
 -   اية الفرتةدكما يف ب  حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

    التغيريات من العمليات
 4,511,703   للفرتة جمموع الدخل الشامل

    الوحداتالتغيريات من عمليات 
 153,829,885   متحصالت من إصدار الوحدات 

 -   مدفوعات مقابل الوحدات املسرتدة
 153,829,885   صايف التغيري من عمليات الوحدات

 158,341,588   كما يف هناية الفرتة  حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
 

  كما يلي:  يونيو 03يف  ةاملنتهي ةللفرت  يف الوحدات املعامالتتتلخص 

 

  

يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء  2020

 30العمليات( حىت 
 2020يونيو 

    
 -   اية الفرتةدات كما يف بدالوح
 15,600,000   رةدات املصدالوح
 -   ةدات املسرت دالوح

 15,600,000   اتدصايف التغري يف الوح
 15,600,000   كما يف هناية الفرتة  الوحدات

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 
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  صندوق البالد املتداول للمتاجرة ابلذهب
 )غري مراجعة( األولية التدفقات النقديةقائمة 

  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
 

    

 2020يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء العمليات( حىت 

 2020يونيو  30
     

     نشطة التشغيليةألالتدفقات النقدية من ا
 4,511,703    فرتةلصايف الدخل ل
     تعديالت على:

 (4,650,956)    غري حمقق من إعادة قياس االستثمار يف الذهب املادي ربح
    (139,253) 

     صايف التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
 ( 153,435,064)    االستثمار يف الذهب املادي

 72,436    أتعاب إدارة مستحقة 
 66,817    اخرىمستحقات و مطلوابت 

 (153,435,064)    األنشطة التشغيلية  من الناتجالنقد 
 (153,435,064)    التشغيلية األنشطة الناتج منالنقد صايف 

     
     :ةالتدفقات النقدية من األنشطة التمويلي

 153,829,885    من إصدار وحداتمتحصالت 
 153,829,885   التمويلية األنشطة الناتج منصايف النقد 

    
 394,821    يعادله يف النقد وما التغيري صايف

 -    الفرتةالنقد وما يعادله كما يف بداية 
 394,821    الفرتةالنقد وما يعادله كما يف هناية 

 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 9إىل رقم  1تعترب اإليضاحات املرفقة من رقم 



 للمتاجرة ابلذهب البالد املتداول صندوق
 
 األولية املوجزة )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية

 2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2للفرتة من 
  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
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  واألنشطة الرئيسية النظاميالوضع  -1
لذهب هو صندوق تداول مفتوح. يقدم للمستثمرين فرصة متوافقة مع املتداول للمتاجرة ابصندوق البالد 

لالستثمار يف الذهب املادي. يتتبع الصندوق عوائد الذهب عن كثب من خالل هيكل صندوق الشريعة 
يتم تداوله يف البورصة، حيث يتم تداول الوحدات يف السوق املالية السعودية )تداول(. يدير الصندوق 

وحدات  امليحشركة البالد لالستثمار )"مدير الصندوق"(، وهي شركة اتبعة لبنك البالد )"البنك"( لصاحل 
الوحدات"(. اهلدف من الصندوق هو حماكاة أداء عقود الذهب الفورية املتوافقة مع  حامليالصندوق )"

  .الشريعة اإلسالمية يف بورصة ديب للذهب والسلع اليت ال تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
"( صندوقال أمنيحفظها من قبل )"يتم إيداع مجيع السبائك الذهبية املقتناة واململوكة من قبل الصندوق و 

، وهي شركة اتبعة لبنك الرايض، يف احلساب املخصص للصندوق على أساس خمصص حيث املالية الرايض
ميكن حتديد كل سبيكة ذهبية بشكل فريد ومنفصلة عن املعادن الثمينة األخرى اليت حيتفظ هبا احلافظ 

 ،يف ديب، اإلمارات العربية املتحدة ةمؤمن خزينةيف األمني. يتم االحتفاظ ابلذهب يف عهدة أمني احلفظ 
مبوجب السلطة املفوضة من شركة البالد لالستثمار برينكس العاملية الفرعي"(  أمني الصندوقيديرها )"

  )"مدير الصندوق"(.
وعليه وعند التعامل مع حاملي الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة، 

منفصلة للصندوق. إضافة لذلك، يعترب حاملو الوحدات مالكاً  أولية موجزة يقوم إبعداد قوائم مالية
   مستفيدين ملوجودات الصندوق.

 3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
 16( واملعّدلة بقرار جملس هيئة السوق املالية. بتاريخ 2006ديسمرب  24هـ )املوافق 1427ذي احلجة 

 .(2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان 
 
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -2

  .مت إدراجها أدانه إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية
 أسس اإلعداد 2-1
جمموعة كاملة من القوائم املالية األولية لتقاريره املالية األولية، كما هو مسموح به مبوجب عد الصندوق أ

"التقارير املالية األولية". تتوافق هذه القوائم املالية األولية مع متطلبات معيار  - 34معيار احملاسبة الدويل 
  .ملة من القوائم املالية"عرض القوائم املالية" املتعلقة مبجموعة كا - 1احملاسبة الدويل 

االستثمارات  إعادة قياس على أساس مبدأ التكلفة التارخيية ابستثناء األولية املوجزة أُعدت القوائم املالية
  .األويل احملتفظ هبا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلابلذهب املادي 

ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة  ،ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح
. وعوضاً عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوابت ويلألا وغري املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل

    حسب ترتيب السيولة. 
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 التقرير.شهرًا من اتريخ  12مطلوابته خالل فرتة مجيع موجوداته و وتسوية  استعادةميكن للصندوق 
 

 األحكام والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية اهلامة 2-2
املوجزة أن تقوم اإلدارة بعمل أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر  األوليةاملالية  القوائميتطلب إعداد هذه 

. قد ختتلف واملصاريف والدخلعلى تطبيق السياسات احملاسبية واملبالغ املدرجة للموجودات واملطلوابت 
. يتم ةمستمر  بصورةالنتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات األساسية 

اليت يتم فيها مراجعة التقديرات ويف أي سنوات مستقبلية  السنةمبراجعات التقديرات احملاسبية يف  االعرتاف
 .مل يتم استخدام أي أحكام جوهرية أو افرتاضات هامة يف أعداد هذه القوائم املالية. هبا تتأثر

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

عمل يابستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت  ة املوجزةاألولي تقاس البنود املتضمنة يف القوائم املالية
، وهو العملة ابلرايل السعودي األولية املوجزة "العملة الوظيفية"(. تعرض هذه القوائم املالية)فيها الصندوق 

مت تقريبها ألقرب  املعلومات املالية املعروضة ابلرايل السعودي إن مجيع الوظيفية وعملة العرض للصندوق.
 .ألف الرايل السعودي

يتم حتويل املعامالت ابلعمالت األجنبية إىل الرايل السعودي ابستخدام أسعار الصرف السائدة يف اتريخ 
لسعودي ابستخدام املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلوابت النقدية ابلعمالت األجنبية إىل الرايل ا

أسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير. يتم إدراج أرابح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن 
ترمجة املوجودات واملطلوابت النقدية أبسعار الصرف السائدة يف اتريخ التقرير ومن تسوية املعامالت يف 

 30مالت بعملة أجنبية خالل الفرتة املنتهية يف . ومع ذلك، مل يكن للصندوق أي معااالوليةالدخل  قائمة
 .2020يونيو 

 
 نقد وما يعادله 2-4

يعادله ، يشتمل النقد وما  األوليةالتدفقات النقدية  قائمة، وألغراض 2020يونيو  30للفرتة املنتهية يف 
يتم تسجيل لدى الرايض املالية.  الصندوق على رصيد لدى بنك البالد والرصيد احملتفظ به يف حساب أمني

  .األولية النقد وما يعادله ابلتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل
 

 األدوات املالية 2-5
 .يتم االعرتاف ابألدوات املالية يف الوقت الذي يصبح فيه الصندوق طرفًا يف األحكام التعاقدية لألداة

الذي يصبح فيه الصندوق  التداوليف اتريخ  أولياً مجيع املوجودات واملطلوابت املالية األخرى االعرتاف يتم 
 لألداة. ةالتعاقدي األحكامطرفًا يف 
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 طرق القياس 2-5-1
 األويلاالعرتاف والقياس 

، أي لألداةيتم االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت املالية حني ُتصبح املنشأة طرفًا يف األحكام التعاقدية 
 .التداولاتريخ 

 
 ،منه وااللتزام املايل بقيمته العادلة مضافاً إليه أو انقصاً  املايل عند االعرتاف األويل، يقيس الصندوق األصل

تكاليف املعاملة اإلضافية أو اليت تعزى مباشرة إىل االستحواذ أو إصدار أصل أو التزام مايل كاألتعاب 
يتم  تكاليف ،األصل أو االلتزام املايل ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل مل يكنيف حال  .والعموالت

املعاملة للموجودات أو املطلوابت املالية املدرجة ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن  ميلحت
. بعد االعرتاف األويل، يتم االعرتاف مبخصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة األولية املصاريف يف قائمة الدخل

خنفاض يف القيمة يتم االعرتاف هبا يف للموجودات املالية ابلتكلفة املطفأة، األمر الذي يؤدي إىل خسارة ا
 عندما يكون األصل قد نشأ حديثاً.األولية قائمة الدخل 

 املالية األدواتتصنيف وقياس  2-5-2
يصنف الصندوق أدوات حقوق امللكية ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل واملوجودات املالية األخرى ابلتكلفة 

 قوق امللكية وأدوات الدين مبينة أدانه:حلاملطفأة. إن متطلبات التصنيف 
 

 أدوات حقوق امللكية
 

حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر. أي األدوات  اليت تستويفدوات األوات حقوق امللكية هي دتعرف أ
 .املصدر حقوق امللكيةوتثبت وجود فائدة متبقية يف  ،اليت ال حتتوي على التزام تعاقدي ابلدفع

 
 الحقاً  الصندوق يقوم. قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  استثماراته على أهنا حمتفظيصنف الصندوق 

لقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ابستثناء احلاالت اليت يكون فيها مجيع استثمارات األسهم يف اب
غري قابل استثمار يف األسهم ابلقيمة العادلة  تصنيف، عند االعرتاف املبدئي، اختارمدير الصندوق قد 

االستثمارات يف األسهم على  تصنيفخر. تتمثل سياسة الصندوق يف األشامل ال الدخلمن خالل  لاللغاء
عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض  الشامل األخر ا ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخلأهن

قائمة الدخل وخسائر القيمة العادلة يف  األرابح، يتم االعرتاف االختيار. عند استخدام هذه املتاجرةغري 
 تسجيلالدخل، مبا يف ذلك عند االستبعاد. ال يتم  قائمةوال يتم إعادة تصنيفها الحًقا إىل  األخر الشامل

عن خسائر اخنفاض القيمة )وعكس خسائر اخنفاض القيمة( بشكل منفصل عن التغريات األخرى يف 
ستثمارات، يف توزيعات األرابح، عندما متثل عائًدا على هذه االيتم االستمرار ابالعرتاف بالقيمة العادلة. 

 .التوزيعاتحق الصندوق يف تلقي  وجود الدخل عند قائمة
 

من ابلقيمة العادلة  االالحقة غري احملققة احملتفظ هب االستثمارات يتم االعرتاف أبرابح / خسائر إعادة التقييم
 األولية.الدخل  قائمةقائمة الدخل يف  خالل
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 أدوات الدين
 األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر املصدر.تعرف أدوات الدين بكوهنا 

 
 يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:

طبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات •
ُ
 .منوذج األعمال امل

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات. •
 

املالية للديون على أهنا  املوجوداتبناًء على منوذج األعمال وخصائص التدفقات النقدية، ميكن تصنيف 
الدخل والقيمة العادلة من خالل الدخل قائمة حمتفظ هبا ابلتكلفة املطفأة والقيمة العادلة من خالل 

 الشامل اآلخر.
 

 ابلتكلفة املطفأة احملتفظ هبااالخنفاض يف قيمة املوجودات املالية  2-5-3

يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس النظرة املستقبلية املرتبطة مبوجوداته املدرجة 
يعكس قياس خسائر  ابلتكلفة املطفأة. يقوم الصندوق إبثبات خمصص هلذه اخلسائر يف كل فرتة تقرير.

 يلي: تمان املتوقعة مااالئ
 قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة؛ •
 .القيمة الزمنية للموارد •
املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربرة يف اتريخ التقرير حول األحداث  •

 توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.املاضية أو الظروف احلالية أو 
 

 على أي من األسس التالية:بناًء ، يتم قياس خمصصات اخلسارة 9وفقاً للمعيار الدويل للتقارير املالية 
شهراً: هذه اخلسائر املتوقعة يف االئتمان الناجتة عن أحداث  12خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  (أ)

 .بعد اتريخ التقريرشهراً  12افرتاضية حمتملة يف غضون 
خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة: هي خسائر ائتمانية متوقعة تنتج عن مجيع األحداث  (ب)

 االفرتاضية احملتملة على مدى العمر املتوقع لألداة املالية.
 

قرير ينطبق قياس خسائر االئتمان املتوقعة مدى احلياة إذا مت زايدة خماطر االئتمان ألصل مايل يف اتريخ الت
شهراً إن مل حيدث ذلك.  12قياس خسارة االئتمان املتوقعة ملدة  طبقينو  األويلبشكل كبري منذ االعرتاف 

قد حتدد املنشاة ان خماطر االئتمان اخلاصة ابألصل املايل مل ترتفع بشكل ملحوظ إذا كانت خماطر االئتمان 
 منخفضة يف اتريخ التقرير.
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 االدوات املالية إلغاء االعرتاف 2-5-4
 املوجودات، عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من يتم إلغاء االعرتاف ابملوجودات املالية

، ويكون التحويل مؤهال إللغاء االعرتاف. يف احلاالت اليت يتم فيها تقييم املوجوداتأو يتم حتويل  ةاملالي
إذا قام الصندوق بتحويل  ابملوجودات، يتم إلغاء االعرتاف ةمالي اتموجودالصندوق على أنه قام بتحويل 

مجيع خماطر ومزااي امللكية إىل حد كبري. يف حالة عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ بشكل كبري 
فقط إذا مل حيتفظ الصندوق ابلسيطرة  ةاملالي ابملوجوداتجبميع خماطر ومزااي امللكية، يتم إلغاء االعرتاف 

كل منفصل أبية حقوق والتزامات تنشأ أو حيتفظ هبا يف هذه . يعرتف الصندوق بشةاملالي املوجوداتعلى 
 .العملية كموجودات أو مطلوابت

إال عند إهنائه، أي عندما يتم اإلعفاء من االلتزام احملدد يف العقد أو  ةاملالي تابملطلوابال يتم االعرتاف 
 إلغاؤه أو انتهاء صالحيته.

 
 املطلوابت املالية 2-5-5

ابلقيمة العادلة انقًصا تكلفة املعاملة ابستثناء املطلوابت املالية  أولياً املطلوابت املالية يتم االعرتاف جبميع 
املقاسة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل حيث ال يتم خصم تكلفة املعاملة، إن وجدت، من قياس القيمة 

الدخل. يصنف الصندوق مطلوابته املالية ابلتكلفة  قائمةالعادلة عند االعرتاف األويل ويتم تضمينها يف 
 حمددة ابلقيمة العادلة يف قائمة الدخل. مطلوابتاملطفأة ما مل يكن لديه 

 
 االعرتاف وإعادة قياس االستثمار يف خمزون الذهب املادي 2-6

أي القيمة ، يعرتف الصندوق مبخزوانت الذهب مببلغ مساٍو للمقابل املتبادل / املدفوع أو املستحق الدفع
يتم قياس هذا املخزون الحًقا ابلقيمة العادلة انقًصا تكلفة البيع ويتم . العادلة مضافًا إليها تكلفة املعاملة

 .املوجزة ةالدخل األولي قائمةاالعرتاف أبي مكاسب / خسارة إعادة القياس يف 
 
 املقاصة 2-7

فقط عندما  األولية املالية وعرض صايف القيمة يف قائمة املركز املايل املوجودات يتم إجراء مقاصة املطلوابت
يكون للصندوق حالًيا حق قانوين واجب النفاذ مبقاصة املبالغ وعند وجود نية للتسوية على أساس الصايف 

 يف نفس الوقت. املطلوابتوتسوية  املوجوداتأو حتقيق 
 

 مستحقات ومطلوابت أخرى  2-8
للمبالغ اليت سيتم دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء مت إصدار  ابملطلوابتيتم االعرتاف 

فواتري هبا أم ال. يتم االعرتاف ابملستحقات واملطلوابت األخرى مبدئًيا ابلقيمة العادلة وتقاس الحًقا 
 الفعلي. العائدابلتكلفة املطفأة ابستخدام طريقة معدل 
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 وحداتحقوق امللكية العائد إىل حاملي ال 2-9
ىل حاملي الوحدات هي حقوق امللكية وتتكون من وحدات مصدرة وأرابح حمتفظ إة حقوق امللكية العائد

  هبا.
 وحدات قابلة لالسرتداد (أ)

يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات القابلة لالسرتداد 
 تشتمل على مجيع امليزات التالية:

 للحامل حبصة تناسبية من حقوق ملكية الصندوق يف حالة تصفية الصندوق.يسمح  •
 األداة يف فئة األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى. •
إن مجيع األدوات املالية يف صنف األدوات اليت تعد اثنوية جلميع فئات األدوات األخرى هلا مسات  •

 متطابقة.
التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مايل آخر غري حقوق حامل الوحدات يف ال تتضمن األداة أي  •

 األسهم التناسبية حلقوق ملكية الصندوق.
يستند إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة املنسوبة إىل األدوات على مدى عمر األداة إىل حد كبري على  •

و التغري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف الربح او اخلسارة والتغري يف حقوق امللكية املعرتف هبا أ
 هبا وغري املعرتف هبا للصندوق. على مدى عمر األداة.

جيب أال يكون لدى الصندوق أداة مالية أخرى  -لتصنيف األدوات كحقوق ملكية  -ابإلضافة إىل ذلك 
 أو عقد حيتوي على:

الربح أو اخلسارة، أو التغيري يف حقوق امللكية  إمجايل التدفقات النقدية اليت تستند إىل حد كبري على •
 املعرتف هبا أو التغيري يف القيمة العادلة حلقوق امللكية املعرتف هبا وغري املعرتف هبا للصندوق. 

 أتثري تقييد أو تثبيت العائد املتبقي على حاملي األدوات املالية. •
بتعريف األدوات القابلة للتسوية املصنفة كأدوات وتطابق الوحدات املشاركة يف الصندوق القابلة لالسرتداد 

، يتم تصنيفها كأدوات حقوق وتبعًا لذلكب، -أ16-32حقوق ملكية مبوجب معيار احملاسبة الدويل 
 ملكية.

. إذا توقفت الوحدات عن استيفاء أبي لالسرتداديقوم الصندوق ابستمرار بتقييم تصنيف الوحدات القابلة 
ب من املعيار احملاسيب  16أ و 16مجيع الشروط املنصوص عليها يف الفقرتني من اخلصائص أو استيفاء 

، فسيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كمطلوابت مالية وقياسها ابلقيمة العادلة يف اتريخ 32الدويل رقم 
ي إعادة التصنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة تثبت يف حقوق امللكية العائدة إىل حامل

الوحدات. يف حالة استيفاء الوحدات بعد ذلك مجيع اخلصائص واستيفاء الشروط املنصوص عليها يف 
، سيقوم الصندوق إبعادة تصنيفها كأدوات 32ب من املعيار احملاسيب الدويل رقم  16أ و 16الفقرتني 

تساب اشرتاك واسرتداد حقوق ملكية وقياسها ابلقيمة الدفرتية للمطلوابت يف اتريخ إعادة التصنيف. يتم اح
 الوحدات القابلة لالسرتداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا مت تصنيف الوحدات كحقوق ملكية.
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العائدة إىل  حقوق امللكيةمدفوعة يف قائمة التغريات يف  أرابح يتم تصنيف توزيعات الصندوق كتوزيعات
 حاملي الوحدات.

 
 التداول ابلوحدات (ب)

وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية يف فروع بنك البالد من قبل أشخاص 
طبيعيني أو معنويني. يتم حتديد صايف قيمة موجودات الصندوق يف كل يوم أحد وأربعاء )"يوم التقييم"( 

لوابت( على العدد اإلمجايل )القيمة العادلة إلمجايل املوجودات انقصًا املط اتدقيمة صايف املوجو بقسمة 
 للوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي الصلة.

 
 الضريبة 2-10

 تعد الضريبة التزامًا على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املالية
 .املوجزة األولية

 
 الزكاة 2-11

 تكوين خمصص هلذا االلتزام يف هذه القوائم املاليةتعد الزكاة التزامًا على حاملي الوحدات ولذلك ال يتم 
 .األولية املوجزة

 
 ضريبة القيمة املضافة  2-12

ابإليرادات مستحقة الدفع للسلطات الضريبية يف )أ( حتصيل  من ضريبة القيمة املضافة املتعلقة املخرجات
األخرى اليت تتعامل مع الصندوق  املنشأتالذمم املدينة من العمالء أو )ب( تقدمي اخلدمات للعمالء. 

تستقطع الضرائب أو تسرتد ضريبة القيمة املضافة على اخلدمات املقدمة للصندوق. مبا أن الصندوق ال 
 .ةالدخل األولي قائمةيف  كمصاريفذه املبالغ، يتم إدراجها  يستطيع اسرتداد ه

 
 اإليرادات االعرتاف 2-13

يتم االعرتاف ابإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون ابإلمكان 
مة العادلة قياس اإليرادات بصورة موثوق هبا، بغض النظر عن توقيت السداد. يتم قياس اإليرادات ابلقي

 للمقابل املقبوض ابستبعاد اخلصومات والضرائب واحلسومات.

احملقق من استبعاد االستثمار يف الذهب ابلفرق بني عملية البيع والقيمة الدفرتية  )اخلسارة( / يتم قياس الربح
 قبل البيع.

 .األوليةالدخل  قائمةقق من إعادة تقييم الذهب يف حمغري ال )اخلسارة( / الربح يتم إثبات
  



 للمتاجرة ابلذهب البالد املتداول صندوق
 
 األولية املوجزة )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية

 2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2للفرتة من 
  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)

 

- 13 - 

لذي يتسلمه الصندوق وفًقا لقرارات اهليئة الشرعية، يتم استبعاد الدخل احملظور مبوجب الشريعة اإلسالمية ا
. يتم حتديد هذا املبلغ بناًء األوليةاملركز املايل  قائمةمن حتديد الدخل ويتم تسجيله كمطلوابت أخرى يف 

 القوائماملستثمر فيها عند إعداد هذه  اجلهاتعلى املعلومات املتاحة ملدير الصندوق حول طبيعة أرابح 
املوجزة. يتم دفع الدخل احملظور مبوجب الشريعة اإلسالمية للجمعيات اخلريية على أساس ربع  االوليةاملالية 

 سنوي.
 
  ورسوم اإلشرتاك إداراة الصندوق أتعاب 2-14

اإلدارة كبند متبقي بعد خصم مجيع املصروفات  اتعابإمجالية تُدفع منها  كمصاريف٪  1.5يدفع الصندوق 
 ل يوم تقومي من قيمة حقوق ملكية الصندوق.للصندوق من قيمة حقوق امللكية يف ك

 
 جديدة ومعدلة مت اعتمادها من قبل الصندوقمعايري  -3

يف الفرتات احلالية واملستقبلية ولكن مل يتم تفصيلها يف هذه  تعديالت على املعايري سارية املفعولهناك 
 ق.املالية للصندو  القوائماملوجزة، حيث ال يتوقع أن يكون لتلك املعايري أي أتثري على  األوليةاملالية  القوائم

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذوي العالقة -4

 حامليالوحدات ومدير الصندوق واملالكني املستفيدين من  حامليمن  العالقة ويتتألف األطراف ذ
الوحدات،  حاملوالوحدات وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيني وأي أعمال يتحكم فيها 

بشكل مباشر أو غري مباشر، أو اليت ميارسون عليها أتثريًا كبريًا )"شركة اتبعة"(. يدخل الصندوق يف 
  ليها بني األطراف.معامالت يف سياق األعمال العادية مع هذه األطراف ابألسعار والشروط املتفق ع

  املعامالت مع األطراف ذوي العالقة
يقوم الصندوق خالل دورة أعماله االعتيادية ابلتعامل مع أطراف ذوي عالقة. وتكون املعامالت مع 
األطراف ذوي العالقة وفقًا لشروط وأحكام الصندوق. ويتم اعتماد مجيع معامالت األطراف ذوي العالقة 

 .ندوقمن قبل جملس إدارة الص
 

 :ول التايل تفاصيل املعامالت مع األطراف ذوي العالقةديلخص اجل
 
 

 الطرف ذو العالقة

 
 

 طبيعة العالقة

 
 

 طبيعة املعاملة

 2020يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30حىت 
 72,436 إدارة اتعاب مدير الصندوق شركة البالد لالستثمار

 34,748 احلفظ أتعاب قو أمني الصند املاليةالرايض 
 571 جملس الصندوق أتعاب أعضاء جملس الصندوق الصندوقارة دإجملس 
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 :مع األطراف ذوي العالقة األرصدةول التايل تفاصيل ديلخص اجل
 

 
 دالرصي طبيعة

 
 الطرف ذو العالقة

 

 2020يونيو  2للفرتة من 
)اتريخ بدء العمليات( 

 2020يونيو  30حىت 
 72,436 مدير الصندوق-شركة البالد لالستثمار إدارة مستحقة اتعاب

 394,821 أمني احلفظ للصندوق -الرايض املالية  حساب االستثمار
 34,748 أمني احلفظ للصندوق -الرايض املالية  حفظ دائنة أتعاب
 571 أعضاء جملس الصندوق الصندوق دائنة  ارةدإ جملس أتعاب

 
  القيمة العادلة لألدوات املالية -5

التزام يف معاملة اعتيادية بني  سويةالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لت
املشاركني يف السوق يف اتريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إىل افرتاض أن املعاملة لبيع األصل أو 

 :االلتزام يتم إما تسوية
 .يف السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام •
 زام.يف غياب السوق الرئيسي، يف السوق األكثر نفعاً للوصول لألصل أو االلت •

 
 حتديد القيمة العادلة والتسلسل اهلرمي للقيم العادلة:

 يستخدم الصندوق التسلسل اهلرمي التايل لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة لألدوات املالية:
اليت تستطيع  املتماثلة لنفس األداة أو األداةنشطة السواق األ: هي أسعار مدرجة يف األولاملستوى  •

 املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس.
أو أساليب التقييم  املتماثلة: هي أسعار مدرجة يف أسواق نشطة للموجودات ومطلوابت الثايناملستوى  •

 األخرى اليت تستند عليها مجيع املدخالت اهلامة يف بياانت السوق اليت ميكن مالحظتها.
تكون مجيع املدخالت اهلامة فيها ال تستند على بياانت السوق : أساليب التقييم اليت الثالثمستوى  •

 اليت ميكن مالحظتها.
 

يتم قياس مجيع األدوات املالية للصندوق ابلتكلفة املطفأة. إن القيم العادلة لألدوات املالية اليت ال يتم 
 عن قيمتها الدفرتية املتضمنة ال ختتلف جوهرايً  األولية املوجزة قياسها ابلقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية

 .األولية املوجزة يف هذه القوائم املالية
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 القيمة العادلة 
املستوى  الثاين املستوى األولاملستوى  2020يونيو  30يف كما 

 الثالث
 اجملموع

     
     موجودات مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة

 394,821 394,821 - - نقد وما يعادله
 - - 394,821 394,821 

     مطلوابت مالية ال تقاس ابلقيمة العادلة
 72,436 72,436 - - اتعاب إدارة مستحقة

 66,817 66,817 - - مستحقات ومطلوابت أخرى
 - - 139,253 139,253 

 
 إدارة املخاطر املالية -6

 
 عوامل املخاطر املالية   6-1

اهلدف من الصناديق هو محاية قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة حىت يتمكن من االستمرار 
 الوحدات. حلامليالوحدات وضمان السالمة املعقولة  حلاملييف توفري أفضل العوائد 

 
تعرضه أنشطة الصندوق جملموعة متنوعة من املخاطر املالية: خماطر السوق وخماطر االئتمان وخماطر 

 السيولة. 
 

مدير الصندوق مسؤول عن حتديد املخاطر والسيطرة عليها. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير 
 الصندوق وهو املسؤول النهائي عن اإلدارة العامة للصندوق.

 
مت إعداد مراقبة املخاطر والتحكم فيها بشكل أساسي على أساس احلدود اليت وضعها جملس إدارة 
الصندوق. حيتوي الصندوق على وثيقة الشروط واألحكام اخلاصة به واليت حتدد إسرتاتيجيات أعماله 

عادة توازن احملفظة الشاملة، وحتمله للمخاطر وفلسفته العامة إلدارة املخاطر، وهو ملزم ابختاذ إجراءات إل
 مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار. 

 
يستخدم الصندوق أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت يتعرض هلا. هذه األساليب 

 موضحة أدانه.
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 خماطر السوق
 تعرض الصندوق ملخاطر السوق، على شكل تغريات يف أسعار الذهب. يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار

٪ ، مع ثبات مجيع املتغريات 1السوق على استثماراته يف الذهب. إذا مت تغيري سعر الذهب بنسبة + 
 .رايل سعودي 510،46األخرى، فإن دخل الفرتة قد يكون أعلى / أقل مبقدار +

 
 إدارة خماطر العمالت األجنبية

املستقبلية ألداة مالية بسبب التغريات يف خماطر الصرف األجنيب هي خماطر تقلب قيمة التدفقات النقدية 
أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات املالية املقومة ابلعمالت األجنبية. خالل هذه الفرتة، 
دفع الصندوق مقابل شراء الذهب ابلدوالر األمريكي. مبا أن الرايل السعودي مربوط ابلدوالر األمريكي، 

 خماطر تتعلق ابلعمالت األجنبية.فإن الصندوق غري معرض ألي 
 

 معدل الفائدة و إدارة خماطر السيولة 
تقع املسؤولية النهائية عن إدارة خماطر السيولة على عاتق مدير الصندوق، الذي وضع إطاًرا مناسًبا إلدارة 
خماطر السيولة إلدارة متويل الصندوق على املدى القصري واملتوسط والطويل ومتطلبات إدارة السيولة. يدير 

تسهيالت بنكية، وتسهيالت اقرتاض الصندوق خماطر السيولة عن طريق االحتفاظ ابحتياطيات كافية، و 
احتياطي، من خالل املراقبة املستمرة للتدفقات النقدية املتوقعة والفعلية، ومن خالل مطابقة تواريخ 

 استحقاق املوجودات واملطلوابت املالية كما يلي: قائمةاستحقاق املوجودات واملطلوابت املالية. 
 شهر 12أكثر من  شهرا 12-1من  أايم اىل شهر 7من  أايم 7أقل من  2020يونيو  30يف 
     

     موجودات مالية 
 - - - 394,821 نقد وما يعادله

 394,821 - - - 
     مطلوابت مالية 

 - 72,436 - - أتعاب إدارة مستحقة
 - 66,817 - - مستحقات ومطلوابت أخرى

 - - 139,253 - 
 - (139,253) - 394,821 فجوة السيولة
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 إدارة خماطر االئتمان
تشري خماطر االئتمان إىل خماطر ختلف الطرف املقابل عن الوفاء ابلتزاماته التعاقدية مما يؤدي إىل خسارة 

، كان احلد األقصى لتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان دون 2020يونيو  30مالية للصندوق. كما يف 
يت ستؤدي إىل خسارة مالية األخذ يف االعتبار أي ضماانت حمتفظ هبا أو أي حتسينات ائتمانية أخرى، وال

للصندوق بسبب عدم وفاء األطراف املقابلة ابلتزام ينشأ من القيمة الدفرتية من املوجودات املالية املعرتف 
رايل سعودي. ال حيتفظ الصندوق  394.821واليت تبلغ  االوليةاملركز املايل  قائمةهبا كما هي مذكورة يف 

 ى لتغطية خماطر االئتمان املرتبطة مبوجوداته املالية.ائتمانية أخر  حتسيناتأبي ضماانت أو 
 

إن خماطر االئتمان على النقد يف البنك حمدودة ألن األطراف املقابلة هي بنوك حملية ذات تصنيف ائتماين 
 بدرجة استثمارية.

 
 إدارة خماطر رأس املال 6-2

الوحدات القابلة لالسرتداد. ميكن أن يتغري  حباملييتمثل رأس مال الصندوق يف حقوق امللكية اخلاصة 
يف كل يوم تقييم، حيث  جوهريالوحدات القابلة لالسرتداد بشكل  حامليإىل  العائدمبلغ حقوق امللكية 

 كل يوم تقييم ، الوحدات يف حامليخيضع الصندوق لالشرتاكات وعمليات االسرتداد وفًقا لتقدير 
وكذلك التغيريات الناجتة عن أداء الصندوق. يتمثل هدف الصندوق عند إدارة رأس املال يف محاية قدرة 

الوحدات، وتقدمي مزااي ألصحاب  حلامليالصندوق على االستمرار كمنشأة مستمرة من أجل توفري عوائد 
 ر األنشطة االستثمارية للصندوق.قوي لدعم تطوي رأس مالاملصلحة اآلخرين واحلفاظ على قاعدة 

 
من أجل احلفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف مراقبة مستوى االشرتاكات وعمليات 

اليت يتوقع أن تكون قادرة على تصفيتها وتعديل مقدار توزيعات األرابح اليت  ابملوجوداتاالسرتداد املتعلقة 
 سرتداد.يدفعها الصندوق للوحدات القابلة لال

 
إىل  العائدةيراقب جملس إدارة الصندوق ومدير الصندوق رأس املال على أساس قيمة حقوق امللكية 

 .الوحدات القابلة لالسرتداد حاملي
 

  آخر يوم للتقييم -7
 .2020 يونيو 03هو  للفرتةوفقاً لشروط وأحكام الصندوق، يكون أخر يوم تقييم 

  



 للمتاجرة ابلذهب البالد املتداول صندوق
 
 األولية املوجزة )غري مراجعة( إيضاحات حول القوائم املالية

 2020يونيو  30)اتريخ بدء العمليات( حىت  2020يونيو  2للفرتة من 
  (ما مل يذكر غري ذلك آبالف الرايالت السعودية مجيع املبالغ)
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 على الصندوق 19 –اثر كوفيد آ -8
، مع عدد كبري من احلاالت. أثرت اإلجراءات اليت 2020بسرعة يف عام  19 -كوفيد تطور جائحة  

اختذهتا احلكومة الحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي. اختذ مدير الصندوق عدة إجراءات لرصد 
، مثل تدابري السالمة والصحة للموظفني )مثل التباعد االجتماعي والعمل من 19 -كوفيد وختفيف آاثر  

 مني املواد الضرورية لعمليات الصناديق.املنزل( وأت
 

يف هذه املرحلة، مل يكن التأثري على أعمال الصندوق ونتائجه كبريًا، وبناًء على خربة مدير الصندوق، من 
. سيواصل الصندوق اتباع سياسات احلكومة ونصائحها، وابلتوازي مع ذلك، هو كما  احلال املتوقع أن يظل

مليات الصندوق أبفضل الطرق وأكثرها أمااًن دون تعريض صحة املوظفني سيبذل قصارى جهده ملواصلة ع
 للخطر.

 
  األولية املوجزة املوافقة على القوائم املالية -9

ه 1442حمرم  1 يفمن قبل جملس إدارة الصندوق  األولية املوجزة متت املوافقة على هذه القوائم املالية
 (.2020أغسطس  02 )املوافق


