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(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)

القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر المراجعة)  
وتقریر فحص المراجع المستقل 

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 





صندوق بلوم السعودي 
(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)                                         

جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 
٢

قائمة المركز المالي األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠كما في 

إیضاح 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

لایر سعودي 
(غیر مراجعة) 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

لایر سعودي 
(مراجعة)

الموجودات 
٤١٥٬٠٣٢٬٧٦٥١١٬٣٨٦٬٢٣٩موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

- ١٠٬٧٥٥توزیعات أرباح مدینة
٢١٣٬٧٧٦- تسویات تجاریة 

٩٢٦٢٦٥٬٧١٩نقدیة وشبھ نقدیة 
٤٬٥٣٦١٬٦٣٨مدینون آخرون 

────────────────
١٥٬٠٤٨٬٩٨٢١١٬٨٦٧٬٣٧٢إجمالي الموجودات 

 ═══════ ═══════
المطلوبات 

٦١٨٬٢٧٥١٧٬٠١٧أتعاب إدارة مستحقة
١٠٤٬٣٧٣٦٣٬٥٠٨مصاریف مستحقة الدفع 

────────────────
١٢٢٬٦٤٨٨٠٬٥٢٥إجمالي المطلوبات 

────────────────

١٤٬٩٢٦٬٣٣٤١١٬٧٨٦٬٨٤٧حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات (إجمالي حقوق الملكیة) 
────────────────

١٥٬٠٤٨٬٩٨٢١١٬٨٦٧٬٣٧٢إجمالي المطلوبات وحقوق الملكیة 
 ═══════ ═══════

٦٬٢٨٢٦٬٤٥٣وحدات مصدرة قابلة لالسترداد 
 ═══════ ═══════

٢٬٣٧٦٫٠٥١٬٨٢٦٫٥٩صافي قیمة الموجودات العائد لكل وحدة 
 ═══════ ═══════
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جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة 
٣

مراجعة) قائمة الدخل الشامل األولیة الموجزة (غیر 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

إیضاح 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 

الدخل 
صافي ربح (خسارة) محقق عن استبعاد موجودات مالیة بالقیمة  

) ٤٦٦٬٢٩٥(٤٢٬٠٣٩٬٩٨٣العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
صافي ربح (خسارة) غیر محقق عن موجودات مالیة بالقیمة 

) ٤٣٢٬٦٤٠(٤١٬٤٩٩٬٢٨٠العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٢٠٦٬٦٩٧١٣٢٬٠٣٤توزیعات أرباح 
-٥٢٬٦٧٨إیرادات أخرى 

────────────────
) ٧٦٦٬٩٠١(٣٬٧٩٨٬٦٣٨إجمالي الدخل (الخسارة) 

────────────────
المصاریف 
) ٧٢٬٨٠٥()٩٩٬١١٠(٦أتعاب إدارة 

) ١٤٠٬٤٣٢()١٦٥٬٢٨٨(٥مصاریف أخرى 
────────────────

) ٢١٣٬٢٣٧()٢٦٤٬٣٩٨(إجمالي المصاریف 
────────────────

) ٩٨٠٬١٣٨(٣٬٥٣٤٬٢٤٠(خسارة) الفترة صافي دخل

- - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
────────────────

) ٩٨٠٬١٣٨(٣٬٥٣٤٬٢٤٠إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة 
 ════════ ════════
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جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة. ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة 
٤

قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

١١٬٧٨٦٬٨٤٧١١٬٣٤٨٬٣٥٩حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في بدایة الفترة 
────────────────

) ٩٨٠٬١٣٨(٣٬٥٣٤٬٢٤٠الشامل للفترة (الخسارة) إجمالي الدخل 
────────────────

الوحدات المصدرة والمستردة 
١٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠وحدات مصدرة خالل الفترة 
) ٧٧٢٬٧١٠()٤٠٤٬٧٥٣(وحدات مستردة خالل الفترة 

────────────────
) ٦٧٢٬٧١٠()٣٩٤٬٧٥٣(الوحدات صافي التغیرات في  

────────────────
١٤٬٩٢٦٬٣٣٤٩٬٦٩٥٬٥١١حقوق الملكیة المتعلقة بمالكي الوحدات في نھایة الفترة 

════════════════

معامالت الوحدات القابلة لالسترداد 

فیما یلي ملخصاً لمعامالت الوحدات القابلة لالسترداد: 

٢٠٢١
الوحدات 

٢٠٢٠
الوحدات 

٦٬٤٥٣٦٬٨٥٩الوحدات في بدایة الفترة 
────────────────

٥٦٦وحدات مصدرة خالل الفترة 
)٤٧٣() ١٧٦(وحدات مستردة خالل الفترة 

────────────────
)٤٠٧()١٧١(صافي التغیرات في الوحدات

────────────────
٦٬٢٨٢٦٬٤٥٢الفترة الوحدات في نھایة  

════════════════
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األولیة الموجزة. جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة ١١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة 
٥

قائمة التدفقات النقدیة األولیة الموجزة (غیر مراجعة) 
٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١
لایر سعودي 

٢٠٢٠
لایر سعودي 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
) ٩٨٠٬١٣٨(٣٬٥٣٤٬٢٤٠صافي دخل (خسارة) الفترة 

إلى صافي التدفقات النقدیة:(الخسارة)التعدیالت لتسویة صافي الدخل
الحركة في (األرباح) الخسائر غیر المحققة عن الموجودات المالیة 

٤٣٢٬٦٤٠)١٬٤٩٩٬٢٨٠(بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
────────────────
٥٤٧٬٤٩٨(٢٬٠٣٤٬٩٦٠ (

تعدیالت رأس المال العامل: 
١٬٢٢٤٬٠٧٣)٢٬١٤٧٬٢٤٦((زیادة) نقص في موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

) ١٣٬٨٠٤()١٠٬٧٥٥(زیادة في توزیعات األرباح المدینة 
- )٢٬٨٩٨(زیادة في ذمم مدینة أخرى

٤٢٬١٢٣٨٬٩٤٥زیادة في أتعاب إدارة مستحقة ومصاریف أخرى 
٢١٣٬٧٧٦٢٩٬٧٢٠نقص في تسویات تجاریة 

────────────────
١٢٩٬٩٦٠٧٠١٬٤٣٦صافي التدفقات النقدیة مـن األنشطة التشغیلیة

────────────────
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠الوحدات المصدرة متحصالت من 
) ٧٧٢٬٧١٠()٤٠٤٬٧٥٣(سداد الوحدات المستردة 

────────────────
) ٦٧٢٬٧١٠()٣٩٤٬٧٥٣(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة 

────────────────
٢٨٬٧٢٦)٢٦٤٬٧٩٣(صافي (النقص) الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة 

٢٦٥٬٧١٩١٨٣٬٠٧٥النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة 
────────────────

٩٢٦٢١١٬٨٠١النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة 
════════════════
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إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة  
٢٠٢١یونیو ٣٠

٦

عام-١

– صندوق بلوم السعودي ("الصندوق") ھو صندوق غیر محدد المدة أنشئ بموجب اتفاق بین شركة بلوم لالستثمار السعودیة  
شركة مساھمة سعودیة ("مدیر الصندوق") والمستثمرین فیھ ("مالكي الوحدات") في الصندوق.

الصندوق إلى إنماء رأس المال على المدى الطویل وذلك من خالل االستثمار في سندات األسھم المدرجة في سوق األسھم یھدف  
السعودیة (تداول) بصورة مباشرة أو من خالل الصنادیق األخرى أو برامج استثمار جماعیة تتم وفقاً لألنظمة السعودیة. 

بتاریخ   الصندوق  تأسیس  األول  ٢١تم  (الموافق  ١٤٣٢جمادى  المالیة ٢٠١١أبریل  ٢٥ھـ  السوق  ھیئة  موافقة  بموجب   (
. ٢٠١١یولیو ٦("الھیئة")، وبدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ  

تدفع أتعاب أمین الحفظ  قام الصندوق بتعیین شركة إتش سي بي سي العربیة السعودیة للعمل كأمین حفظ وإداري للصندوق.
لصندوق.وخدمات اإلداري مباشرًة من قبل ا

اللوائح النظامیة -٢

بتاریخ   ھیئة السوق المالیة  ھـ  ١٤٢٧ذو الحجة  ٣یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة من قبل 
تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة  ي)، الت ٢٠٠٦دیسمبر٢٤(الموافق  

ھـ  ١٤٤٢/  ١٢/٧وتاریخ  ٢٠٢١-٢٢-٢تم تعدیل الالئحة بموجب قرار مجلس إدارة ھیئة السوق المالیة رقم  السعودیة اتباعھا.
("الالئحة المعدلة"). ٢٠٢١/ ٢٤/٢الموافق 

ات في السیاسات المحاسبیة أسس اإلعداد والتغیر-٣

أسس اإلعداد١-٣

وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠٢١یونیو  ٣٠تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
) "التقریر المالي األولي" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.٣٤(

المالیة األولیة الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة، وعلیھ یجب ال تشتمل القوائم  
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١قراءتھا جنًبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في 

التكلفة   أساس  على  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  ھذه  إعداد  باستثناء تم  المحاسبي،  االستحقاق  مبدأ  باستخدام  التاریخیة، 
تم عرض ھذه القوائم المالیة االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.

كافة المعلومات المالیة المعروضة إلى  كما تم تقریباألولیة الموجزة باللایر السعودي والذي یمثل العملة الوظیفیة للصندوق.
أقرب لایر سعودي. 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٣

ة تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنوی
لم یقم  .٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة اعتبارًا من  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للصندوق للسنة المنتھیة في  

الصندوق بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت صادرة وغیر ساریة المفعول بعد.

المالیة األولیة الموجزة للصندوق. لكن لیس لھا أثر على القوائم ٢٠٢١یسري العدید من التعدیالت ألول مرة في عام 

تقدم التعدیالت إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقریر المالي عند إحالل سعر الفائدة على المعامالت بین البنوك بسعر فائدة  
بدیل خالًیا تقریًبا من المخاطر.
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(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٧

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة) ٢-٣

تتضمن التعدیالت الوسائل العملیة التالیة:

التدفقات النقدیة التي یتطلبھا اإلحالل بصورة مباشرة  وسیلة عملیة تتطلب معاملة التغیرات التعاقدیة، أو التغیرات على  )أ(
باعتبارھا تغیرات على معدل عمولة عائمة تعادل الحركة في معدل العمولة السائد في سوق ما.

السماح بإجراء التغیرات التي یتطلبھا إحالل سعر الفائدة بین البنوك على عملیات تخصیص وتوثیق تغطیة المخاطر دون  ) ب(
طیة المخاطروقف عالقة تغ

تقدیم إعفاءات مؤقتة للمنشآت من ضرورة الوفاء بالمتطلب القابل للتحدید بشكل منفصل عند تخصیص أداة ذات أسعار  ) ج( 
لم یكن لھذه التعدیالت أي أثر على القوائم المالیة األولیة الموجزة للصندوق.خالیة من المخاطر كأداة لتغطیة مخاطر بند ما.

ام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة عند سریانھا. یعتزم الصندوق استخد

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة-٤

فیما یلي ملخصاً بمكونات الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

(غیر مراجعة) ٢٠٢١یونیو ٣٠

النسبة المئویة 
للقیمة السوقیة 

القیمة السوقیة التكلفة 

األرباح/  
(الخسائر) غیر 

المحققة 
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي الوصف 

القطاعات 
٣٬١١٦٬٢٨٠٤٬٣٨٠٬٨١٢١٬٢٦٤٬١٩٤٪ ٢٩٫١٤البنوك 

٢٬٧٤٤٬٠٩٥٣٬٣٦٨٬٣٣٢٦٢٤٬٢٣٧٪ ٢٢٬٤١المواد األساسیة 
٩٣٩٬٧٥٥١٬٠١٨٬٢٧٤٧٨٬٥١٩٪ ٦٫٧٧العامة المرافق  

٨٨٠٬٣١٦٩٩٧٬٠٢٩١١٦٬٧١٣٪ ٦٫٦٣السلع الرأسمالیة
٨٥٦٬٨٥٤٩٦٥٬٣٠٩١٠٨٬٤٥٥٪ ٦٬٤٢تجزئة السلع الكمالیة

٦٣٦٬٣٨١٨٨٠٬٩٤٢٢٤٤٬٥٦١٪ ٥٬٨٦إدارة وتطویر العقارات 
٥٨٩٬٨٦١٦٢٦٬٩٩٦٣٧٬١٣٥٪ ٤٬١٧الرعایة الصحیة   

٥٤٣٬٣٨٦٥٥٣٬٥٧٧١٠٬١٩١٪ ٣٬٨٦إنتاج األغذیة
٣٧٣٬٧٩٨٥٠١٬٢٨٨١٢٧٬٤٩٠٪ ٣٫٣٣التأمین 

٣٩٦٬٠٢٠٤٧٠٬٩٩٦٧٤٬٩٧٦٪ ٣٫١٣االتصاالت 
٣٦٩٬٤٥٦٤٠٩٬٤٤٥٣٩٬٩٨٩٪ ٢٫٧٢السلع طویلة األجل 

٢٤٢٬٢٤٣٢٤٧٬٣٤٧٥٬١٠٤٪ ١٫٦٥الطاقة
٢١٠٬٢٤٠٢١٣٬٥٦١٣٬٣٢١٪ ١٫٤٢االستھالكیةالخدمات  

١٣٦٬١٤٦٢٠٤٬٧٧٧٦٨٬٦٣١٪ ١٫٣٦األدویة 
) ٤٬٨٨٠(١٩٨٬٩٥٠١٩٤٬٠٨٠٪ ١٫٢٩نقل ال

───────────────────────────────────
١٢٬٢٣٤٬١٢٩١٥٬٠٣٢٬٧٦٥٢٬٧٩٨٬٦٣٦٪ ١٠٠٫٠٠

═══════════════════════════════════



صندوق بلوم السعودي 
(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)         

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٨

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة) -٤

(مراجعة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

النسبة المئویة  
للقیمة السوقیة

القیمة السوقیةالتكلفة 
(الخسائر)األرباح

غیر المحققة
لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي الوصف 

القطاعات 
٣٬٥٤٧٬١٨٢٤٬٢٦٢٬٣٠٤٧١٥٬١٢٢٪٣٧٫٤٣المواد االساسیة 

١٬٧٤٤٬٨٣٦١٬٨٢١٬١٠٣٧٦٬٢٦٧٪١٥٫٩٩الطاقة
١٬٥٤١٬٠٣١١٬٧٣٦٬٩٥٠١٩٥٬٩١٩٪١٥٫٢٥البنوك 

١٬١٤٧٬٥١٧١٬٢٤٩٬٦٨٦١٠٢٬١٦٩٪١٠٫٩٨تجزئة السلع الكمالیة
٦٨٠٬٥٠٥٦٨٥٬٧٠٦٥٬٢٠١٪٦٫٠٢إدارة وتطویر العقارات 

٣٠٩٬٤٨٦٣٤٧٬٠٦٠٣٧٬٥٧٤٪٣٫٠٥إنتاج األغذیة 
٢١٨٬٤٩٨٢٦٦٬١٩٤٤٧٬٦٩٦٪٢٫٣٤الرعایة الصحیة 

٢٠٨٬٤١٥٢٣٢٬٠٣٦٢٣٬٦٢١٪٢٫٠٤االتصاالت 
) ٦٬٣١٠(٢١٩٬٣١٠٢١٣٬٠٠٠٪١٫٨٧المرافق العامة 
١٤٨٬٨٨٩١٦٨٬٤٤٨١٩٬٥٥٩٪١٫٤٨السلع الرأسمالیة
٩٨٬١٢٨١٣٤٬٣٤٣٣٦٬٢١٥٪١٫١٨تجزئة األغذیة

٩٠٬٨٦٨١١٣٬٠٩٤٢٢٬٢٢٦٪٠٫٩٩التأمین 
٥٦٬٠٧٨٦٤٬٦٠٠٨٬٥٢٢٪٠٫٥٧نقل ال

٤١٬٨٢٦٥٧٬٦٦٣١٥٬٨٣٧٪٠٫٥١األدویة 
) ٢٦٢(٣٤٬٣١٤٣٤٬٠٥٢٪٠٫٣٠الخدمات التجاریة والمھنیة

───────────────────────────────────
١٠٬٠٨٦٬٨٨٣١١٬٣٨٦٬٢٣٩١٬٢٩٩٬٣٥٦٪١٠٠٫٠٠

═══════════════════════════════════

).األسھم السعودي ("تداول" إن استثمارات األسھم مدرجة في سوق 

فیما یلي حركة الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 

یونیو ٣٠
٢٠٢١

لایر سعودي 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

لایر سعودي 

١١٬٣٨٦٬٢٣٩١١٬٢٢٢٬٤٣٦القیمة العادلة كما في بدایة الفترة 
المالیة بالقیمة العادلة صافي مبیعات (مشتریات) الموجودات 

) ٧٥٧٬٧٧٨(١٠٧٬٢٦٣من خالل الربح أو الخسارة 
صافي ربح (خسارة) محقق عن موجودات مالیة بالقیمة العادلة

) ٤٦٦٬٢٩٥(٢٬٠٣٩٬٩٨٣من خالل الربح أو الخسارة 
العادلةبالقیمةصافي ربح (خسارة) غیر محقق عن موجودات مالیة 

) ٤٣٢٬٦٤٠(١٬٤٩٩٬٢٨٠من خالل الربح أو الخسارة 
──────────────────

١٥٬٠٣٢٬٧٦٥٩٬٥٦٥٬٧٢٣القیمة العادلة كما في نھایة الفترة 
══════════════════



صندوق بلوم السعودي 
(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)         

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

٩

المصاریف األخرى-٥
لفترة الستة أشھر المنتھیة 

یونیو ٣٠في 
٢٠٢١

لایر سعودي 
٢٠٢٠

لایر سعودي 

٤٤٬٦٣٠٤٤٬٧٥٤رسوم إداریة (انظر أدناه)
٣١٬٥٧٦٩٬٠٧٥ضریبة قیمة مضافة
٣٠٬٣١٩٢٤٬١٥٠مصاریف معامالت

١٩٬٠٩٢٢٢٬٣٧٧أتعاب مراجعة 
١٨٬٥٩٦١٨٬٦٤٨مجلس اإلدارةمصاریف اجتماعات 

١٤٬٨٧٧١٤٬٩١٨أتعاب حفظ (أنظر أدناه) 
٣٬٧١٩٤٬٠٢٤ضریبة ورسوم جھات تنظیمیة

٢٬٤٧٩٢٬٤٨٦رسوم تداول
──────── ───────
١٦٥٬٢٨٨١٤٠٬٤٣٢

 ═══════ ═══════
یدفع الصندوق رسوم إداریة یتم احتسابھا بمعدل  أس بي سي العربیة السعودیة كأمین حفظ وإداري للصندوق.شركة اتشتعمل  

من صافي  –طبقاً لما ھو مبین في الجدول أدناه وحسبما ھو منصوص علیھ في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق  –سنوي  
كل یوم تقویم.الموجودات بتاریخقیمة 

المعدل السنوي جودات صافي قیمة المو
٪٠٫١٠ملیون لایر سعودي١٨٧٫٥من ال شيء لایر سعودي إلى 

٪٠٫٠٨ملیون لایر سعودي فأكثر ١٨٧٫٥
لایر سعودي ٧٬٥٠٠الحد األدنى للرسوم اإلداریة الشھریة
بتاریخ كل یوم تقویم، كما ھو مبین ٪ سنویاً من صافي قیمة الموجودات  ٠٫١٠یتم احتساب أتعاب الحفظ وتستحق بمعدل قدره  

لایر سعودي كحد أدنى.٢٫٥٠٠في الشروط واألحكام الخاصة بالصندوق، ویخضع ألتعاب شھریة قدرھا 

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٦
كما یسترد  تقویم.سنویا، ویتم احتسابھا على أساس صافي الموجودات بتاریخ كل یوم  ٪١٫٥٠یدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل  

مدیر الصندوق من الصندوق أیة مصاریف أخرى متكبدة نیابًة عن الصندوق بما في ذلك أتعاب المراجعة، وتعویضات مجلس  
اإلدارة ومصاریف مماثلة أخرى.

لیة  لایر سعودي) الظاھرة في قائمة الدخل الشامل األو٧٢٬٨٠٥:  ٢٠٢٠لایر سعودي (٩٩٬١١٠تمثل أتعاب اإلدارة وقدرھا  
فیما یلي بیان بأتعاب اإلدارة المستحقة الدفع الموجزة األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل الفترة كما ھو مبین أعاله.

إلى مدیر الصندوق في نھایة الفترة: 
یونیو ٣٠

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٠
لایر سعودي لایر سعودي 

١٨٬٢٧٥١٧٬٠١٧أتعاب إدارة مستحقة 
════════════════

یشتمل حساب مالكي الوحدات خالل الفترة على الوحدات المملوكة على النحو التالي:
یونیو   ٣٠

٢٠٢١
الوحدات 

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

الوحدات 

١٬٢٣٩١٬٢٣٩مملوكة من قبل مدیر الصندوق
════════════════



صندوق بلوم السعودي 
(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)         

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١٠

العادلة لألدوات المالیة القیمة -٧

یقوم الصندوق بقیاس استثماراتھ في األدوات المالیة، مثل أدوات حقوق الملكیة، بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.
معاملة نظامیة  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ عند بیع موجودات ما أو سداده عند تحویل مطلوبات ما بموجب 

یحدد قیاس القیمة العادلة بافتراض أن معاملة بیع الموجودات أو تحویل المطلوبات  تتم بین متعاملین في السوق بتاریخ القیاس.
وجود السوق الرئیسي، في أكثر األسواق فائدة   تمت إما في السوق الرئیسي للموجودات أو المطلوبات، أو في حالة عدم  قد 

إن األسواق الرئیسیة أو األسواق األكثر فائدة یجب أن تكون قابلة للوصول إلیھا من قبل الصندوق.وبات.للموجودات والمطل
تقاس القیمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملین في السوق سیستفیدون عند تسعیر الموجودات والمطلوبات  

أفضل مصالحھم االقتصادیة.وبافتراض أن المتعاملین في السوق یسعون لتحقیق
یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بتاریخ إعداد القوائم المالیة على أساس السعر المتداول لھا

(سعر العرض للمراكز المدینة وسعر الطلب للمراكز الدائنة)، بدون أي خصم لقاء تكالیف المعامالت.  
وق بقیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة بتاریخ إعداد كل قوائم مالیة.  یقوم الصند

لدى الصندوق فقط استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي تم قیاسھا بالقیمة العادلة وتصنیفھا ضمن  
العادلة.١المستوى   القیمة  لقیاس  الھرمي  التسلسل  أن من  اإلدارة  المالیة تعتقد  والمطلوبات  الموجودات  لكافة  العادلة  القیمة 

ویتم  األخرى بتاریخ إعداد القوائم المالیة تقارب قیمتھا الدفتریة وذلك نظرًا لمدتھا قصیرة األجل وإمكانیة تسییلھا على الفور.
ضمن المستوى   جمیعاً  یالت بین المستویات المختلفة  لم یكن ھناك تحومن التسلسل الھرمي لقیاس القیمة العادلة.٢تصنیفھا 

للتسلسل الھرمي للقیمة العادلة خالل الفترة الحالیة أو السنة السابقة.

تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -٨

یوضح الجدول أدناه تحلیل للموجودات والمطلوبات حسب الفترة المتوقع فیھا استردادھا أو سدادھا، على التوالي:

٢٠٢١یونیو ٣٠في كما 
خالل
شھًرا ١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا ١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

الموجودات 
١٥٬٠٣٢٬٧٦٥- ١٥٬٠٣٢٬٧٦٥موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

١٠٬٧٥٥- ١٠٬٧٥٥توزیعات أرباح مدینة
- - - تجاریة تسویات 

٩٢٦- ٩٢٦نقدیة وشبھ نقدیة 
٤٬٥٣٦- ٤٬٥٣٦مدینون آخرون 

 ──────────────── ───────
١٥٬٠٤٨٬٩٨٢- ١٥٬٠٤٨٬٩٨٢إجمالي الموجودات 

═══════════════════════════
المطلوبات 

١٨٬٢٧٥- ١٨٬٢٧٥أتعاب إدارة مستحقة 
١٠٤٬٣٧٣- ١٠٤٬٣٧٣مصاریف مستحقة الدفع 

────────────────── ────────
١٢٢٬٦٤٨- ١٢٢٬٦٤٨إجمالي المطلوبات 

═══════════════════════════



صندوق بلوم السعودي 
(مدار من قبل شركة بلوم لالستثمار السعودیة)         

(تتمة) إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 
٢٠٢١یونیو ٣٠

١١

والمطلوبات (تتمة) تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات -٨

٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 
خالل 
شھًرا١٢

بعد
اإلجمالي شھًرا١٢

لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

الموجودات
١١٬٣٨٦٬٢٣٩- ١١٬٣٨٦٬٢٣٩موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٢١٣٬٧٧٦- ٢١٣٬٧٧٦تسویات تجاریة 
- - - توزیعات أرباح مدینة

٢٦٥٬٧١٩- ٢٦٥٬٧١٩نقدیة وشبھ نقدیة 
١٬٦٣٨- ١٬٦٣٨مدینون آخرون 

───────────────────────────
١١٬٨٦٧٬٣٧٢- ١١٬٨٦٧٬٣٧٢إجمالي الموجودات 

═══════════════════════════
المطلوبات 

١٧٬٠١٧- ١٧٬٠١٧أتعاب إدارة مستحقة 
٦٣٬٥٠٨- ٦٣٬٥٠٨مصاریف مستحقة الدفع 

───────────────────────────
٨٠٬٥٢٥- ٨٠٬٥٢٥إجمالي المطلوبات

═══════════════════════════

آخر یوم للتقویم -٩

). ٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢٠:٣١(٢٠٢١یونیو ٣٠تقویم للفترة/للسنة ھو كان آخر یوم 

على القوائم المالیة األولیة الموجزة ١٩-األثر الناتج عن كوفید -١٠

مارس   كورونا ("كوفید٢٠٢٠خالل  منظمة الصحة العالمیة تفشي فیروس  بانتشاره  ١٩-، أعلنت  جائحة اعتراًفا  ") على أنھ 
وقد أثر تفشي الفیروس أیًضا على منطقة مجلس التعاون الخلیجي، بما في ذلك المملكة العربیة  أنحاء العالم.السریع في جمیع  

وقامت المملكة العربیة السعودیة واتخذت الحكومات في جمیع أنحاء العالم خطوات بھدف احتواء انتشار الفیروس.السعودیة.
إرشادات وإصدار  الحدود،  بإغالق  الخصوص  وجھ  مستوى  على  على  وحظر التجول  وفرض اإلغالق  االجتماعي،  للتباعد 

البالد. 

واستجابة لالنتشار السریع للفیروس وما نتج عنھ من تعطیل لبعض االنشطة االجتماعیة واالقتصادیة واستمراریة االعمال، قام  
تفعیل العمل عن بعد لضمان سالمة الموظفین  مدیر الصندوق باتخاذ سلسلة من اإلجراءات االحترازیة والوقائیة، بما في ذلك  

وأسرھم. 

غیر المراجعة في  الموجزةتم إظھار تأثیر الجائحة على العملیات والنتائج المالیة للصندوق حتى تاریخ القوائم المالیة األولیة
قبلیة والتدفقات النقدیة والوضع إن ھذه التطورات قد تؤثر على النتائج المالیة المستصافي قیمة الموجودات وقیمة االستثمارات.

المالي، وسیواصل مدیر الصندوق تقییم طبیعة وحجم التأثیر على أعمال الصندوق ونتائجھ المالیة. 

اعتماد القوائم المالیة األولیة الموجزة-١١

) ٢٠٢١أغسطس ١٦(الموافقھـ١٤٤٣محرم ٨الصندوق بتاریخ قبل إدارةتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة من 


