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نجاد الغامدي

اهيم عبدالعزيز البر

ام المنتجات االستثمارية ز إدارة الب 

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر
ات الصناديق االستثمارية العامة غير المتداولة  مؤشر

وجهةعنيعي  وال معدهنظر وجهةعنيعي  نظر ووجهاتمعلوماتمنيحتويهوما المستند هذا "
يمكنوال وبيانات،معلوماتمنفيهورد مما مسؤوليتها الهيئةتخل  لذا المالية،السوقهيئةنظر 

ار أو خسائر أيعنالمسؤوليةمنسوبيها أو الهيئةتحميل معالمستند،هذا استخدامعنتنشأ أضر
"مسبقإشعار دونللتغيير قابلةالنظر ووجهاتوالبياناتالمعلوماتأنباالعتبار األخذ 
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األهداف

الصناديقأداءتقييمإتاحة
ينالمستثمر لعموماالستثمارية

.دقةأكي  منهجيةوفق

اتإطالقجدوىتقييم مؤشر
غير االستثماريةللصناديق
.المتداولة

مديري)مرئياتاستطالع
(البياناتمزوديالصناديق،

اتاستحداثحول مؤشر
.االستثماريةللصناديق

ر  المحافظمديريتمكير
نماذجابتكار مناالستثمارية
زي    عتو تتبعاستثماريةلمحافظ
.المؤشر 

  التال  
ر
:تتلخص أهداف الدراسة ف

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر
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مؤشر الوزن السعري

  االعتب  ار أس  عار األ   
ر
ول يأخ  ذ ف

 ، الفردي               ة المكون               ة للم               ؤشر
وب            ذل  يك            ون ل              ول ذات 
ير الس    عر األع    ل وزن أع    ل، وت    أ 
  اتجاه حركة المؤشر 

ر
.أكي  ف

مؤشر وزن القيمة

  االعتب  ار أس  عار األ   
ر
ول يأخ  ذ ف

الفردي                 ة المكون                 ة للم                 ؤشر 
ة، باإلض   افة إل امياته   ا اإلجمالي   

وب            ذل  يك            ون ل              ول ذات 
القيم           ة الس           وقية األع           ل وزن 

  اتج   اه ح
ر
رك   ة أع   ل وت   أ ير أك   ي  ف

.المؤشر 

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات؟ ما مفهوم المؤشر

اتحصيلةاحتسابطريقعنمنه،محددةمجموعةأو اكلالسوقأداءتتبعمنالمستثمر تمكنطريقةهو المؤشر    السالبةأو الموجبةالتغير
ر
أسعار ف

  األ ول
ات،ترجيحطرقبأحد ترجيحها  مومنالمؤشر نطاقضمنتقعالت    إليهاالستناد يمكنإجمالًيا معياًرا لتمثلالمؤشر

ر
أو وقالسأداءتقييمف

.المعنيةاأل ولمجموعة

ات طرق بناء المؤشر

مؤشر األوزان المتساوية

  االعتب  ار أس  عار األ   
ر
ول يأخ  ذ ف

الفردي     ة م     ع إعط     اء وزن متس     او  
لجميع األ ول المكونة للمؤشر 
 ع  ل ع  ددها، وبالت  ال  يك  

ون بن  اءع
لجمي         ع أ          ول الم         ؤشر ت         أ ير 

  اتجاه حركة المؤشر 
ر
.متساو  ف
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ما الحاجة إىل دراسة تطوير مؤشر للصناديق االستثمارية العامة؟

منأيعي  العامةاالستثماريةالصناديقألداءمؤشر وجود عدم1
وسلوكها المدارةاأل ولوأداءحركةيقيسالصلةذاتالمنصات
  
.التاريخر

2
امةالعاالستثماريةالصناديقوحركةسلوكقراءةعلالقدرةزيادة
  
ر
ربطيمكنمحدد مؤشر خاللمنواضحةبطريقةالمملكةف

اتمنبأيحركته ر وذل األخرى،االقتصاديةالمؤشر لتمكير
اتيخ   التخطيطمنالمستثمر  .يةوفاعلدقةأكي  بصورةاالسي 

ما مؤشر الصناديق االستثمارية محل الدراسة؟

 العامةاالستثماريةالصناديقجميعأداءقياسإليهدفمؤشر هو 
ً
اتوهناكمحددة،منهجيةوفقتاريخيا ةحالتقيسقطاعيةمؤشر

ر قطاعإلبالنسبةاالستثمار  ناديقسوق .معينة ناديقفئاتأو معير

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر
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الوضع الراهن
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ات الصناديق االستثمارية العامة غير المتداولة :مؤشر

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ي الوضع الراهن وأبرز الممارسات العالمية من خالل
ز
:تبحث الدراسة ف

1
يعية محل الدراسة بعنوان  سة استبيان درا"تحليل نتائج االستبانة الذي تمت مشاركتها مع بعض الجهات التشر

ات للصناديق االستثمارية ".استحداث مؤشر

2
ات  ات مع بعض مزودي البيانات والمؤشر إجراء مقابالت لبحث مدى جدوى استحداث هذا النوع من المؤشر

ر  ر والدوليير .  المحليير

ات للصناديق االستثمارية3 .استقراء مرئيات مؤسسات السوق المالية حيال استحداث مؤشر
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مؤشر لتصميمالمنشورةالبياناتتحليل
متداولةالغير الصناديق
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ات الصناديق االستثمارية العامة غير المتداولة :مؤشر

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ي تم العمل عليها
ات الفرعية الت  :أمثلة للمؤشر

   ندوق،لكل(AUM)اإلدارةتحتاأل ولبياناتاستخدام▪
ر
.الوحداتعدد ،(NAV)الصندوقأ ول اف

  التغير احتساب▪
ر
  ف

ر
  الصناديقمن ندوقلكل(NAV)األ ول اف

ةكنسبعنهوالتعبير قياسهالمراد المؤشر فئةإلتنتم  الت 
 ليمثلمئوية،

ً
  الشهر بنهايةحدةعل ندوقالألداءمقياسا

.المعتر

 الناتجليمثلالمعنيةالصناديقجميعأداءترجيح▪
ً
  الصناديقأداءلقياسمعيارا

.المؤشر إللالنضمامتأهلتالت 

مؤشر صناديق األسهم المحلية1

مؤشر صناديق أسواق النقد

مؤشر صناديق األسهم األمريكية

مؤشر صناديق أدوات الدين المحلية

:كيفية عملها

  الم   ؤشر األول م   ن نوع  ه لقي   اس أداء جمي  ع ا
 
ع  د

 
 ع   ل تط   وير م  ؤشر للص   ناديق االس  تثمارية العام   ة غ   ير المتداول  ة، حي   ث  ي

ً
عام   ة، اديق اللص   نت  م العم   ل داخلي  ا

  تقيس أداء قطاعات الصناديق االستثمارية العامة 
ات الفرعية الت  (.فئات الصناديق)ويتكون مؤشر الصناديق العامة من مجموعة من المؤشر

12

34
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أبرز الممارسات العالمية
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يعيةالجهاتبعضمعاستبانةمشاركةتمت د وجو عنلالستفسار وذل الدولية؛التشر

ات اتاستحداثجدوىحيالالنظر وجهاتولمعرفةاالستثمارية،للصناديقمؤشر مؤشر

.االستثماريةللصناديق

ات للصناديق االستثمارية:أبرز الممارسات العالمية دراسة جدوى إطالق مؤشر

 
ع
يعية الجهات وجهة نظر : أول التشر
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يطانية الهيئة الرقابية الي 

هيئة األوراق المالية والسلع
اإلمارات العربية المتحدة

(SFCهيئة األوراق المالية والعقود اآلجلة )
هونغ كونغ

هيئة أسواق المال

دولة الكويت 

هيئة األوراق المالية والبور ات األمريكية

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر :أبرز الممارسات العالمية

 
ع
عينة الدول: أول

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5898&=&context=uclrev&=&sei-redir=1&referer=https%253A%252F%252Fscholar.google.com%252Fscholar%253Fhl%253Dar%2526as_sdt%253D0%25252C5%2526q%253Dbankruptcy%252Blaw%252BSPV%2526btnG%253D#search=%22bankruptcy%20law%20SPV%22
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ي الدول المذكورة
ز
يعية ف  لالستبانة المرسلة إىل الجهات التشر

ً
:وفقا

ال نعم

ال يوجد مؤشر للصناديق االستثمارية غير %
.المتداولة حت  اآلن

ال نعم

%

يعيالجهاتمنمتفائلةنظرةتوجد  ةالتشر
  
ر
إطالقبخصوصالدراسةمحلالدولف

اولة،المتدغير االستثماريةللصناديقمؤشر 
  
ر
بشكلالقطاعأداءليعكستطويرهحالف

. حيح

 المتاحةالوسيلة
ً
قطاعأداءلقياسحاليا

األ ولحجماحتسابهو األ ولإدارة
  قيمةإجمال  و (AUM)المدارة

ر
 اف

.األ ول

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر :أبرز الممارسات العالمية

 
ع
يعية الجهات وجهة نظر : أول التشر



-عام  Public

ات مقابالت مع مزودي البيانات والمؤشر
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1

تصميمخاللالمتوقعةوالصعوباتالتحدياتما 2
ات؟ المؤشر

اتتطوير أنترونهل3 ةاالستثماريللصناديقمؤشر
ومديريللمستثمرينجدوىذو المتداولةغب  

الصناديق؟

ي حال استحداث هذا النو 4
ز
ي ترونها ف

ع ما الفائدة الت 
ات؟ من المؤشر

ات  المقابالت المنعقدة مع مزودي البيانات والمؤشر

 
ً
اتالبياناتلمزوديالعالميةالممارساتأبرز عندقيقتصور إلالتو لأهميةإلنظرا اتاستحداثفكرةقبولومدىوالمؤشر للصناديقمؤشر

قدتاالستثمارية،
 
اتالبياناتمزوديبعضمعاجتماعات5ع ر والمؤشر ؛المحليير ر   والنظر مرئياتهماستطالعبهدفوذل والدوليير

ر
تصميمهمحالف

ات   والتحدياتمشابهةلمؤشر
ر
.التنفيذف

ي ومناقشتها األسئلةمنعدد طرحوتم
ز
:أهمهامناإلجتماعات،ف

اتتطوير تمأنسبقهل للصناديقمؤشر
قبلكم؟منالمتداولةغب  االستثمارية

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر
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:أبرز الممارسات العالمية

 
ً
ات–نتائج االجتماعات المنعقدة مع مزودي البيانات :  انيا :المؤشر

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات  ه           ل س           بق أن ت           م تط           وير م           ؤشر
ل      ة للص      ناديق االس      تثمارية غ      ير المتداو 

من قبلكم؟
الالال

تحت )نعم، 
(الدراسة

نعم

م        ا التح        ديات والص        عوبات المتوقع        ة 
ات؟ خالل تصميم المؤشر

  يكمنتحد  أبرز أنعلالجميعاتفق
ر
ات؛مكوناتتحديد ف صهاخصائتختلفاالستثماريةالصناديقأنإذ المؤشر

اتيجية) ،النطاقاالستثمار،مجاالت االستثمار،اسي   
ر
  ،(إلخ..الصناديقأحجامالجغراف

ر
ر ف   الصناديقأنحير

تندرجالت 
  المؤشر تحت

  متشابهةتكونأنينبغر
ر
.إليهاالمتطلعالنتائجلتعكسالخصائصف

ه     ل ت     رون أن تط     وير م     ؤشر للص     ناديق 
االس      تثمارية غ      ير المتداول      ة ذو ج      دوى 

للمستثمرين ومدراء الصناديق؟
نعمنعمنعمنعمنعم

  ح ال اس تح
ر
  ترونه ا ف

داث ما الفائدة الت 
ات؟ هذا النوع من المؤشر

  الفوائد تتشابه
كرتالت 

 
ر المقارنةإتاحة:أبرزهاومنالمنعقدةاالجتماعاتخاللذ تثمرينالمسمنلكلالصناديقأداءبير

ر  ر الحاليير .بالمؤشر أدائها مقارنةناحيةمنالصناديقومديريوالمحتملير

مزود 
ات/بيانات (1)مؤشر

مزود 
ات /بيانات (2)مؤشر

مزود 
ات /بيانات (3)مؤشر

مزود 
ات /بيانات (4)مؤشر

مزود 
ات /بيانات (5)مؤشر



-عام  Public

تحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص
ات للصناديق االستثمارية استحداث مؤشر
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ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

  الماليةالسوقمؤسساتمرئياتاستقراءتم
يق نادتدير الت 

اتاستحداثبشأناستثمارية قد و االستثمارية،للصناديقمؤشر
.ماليةسوقمؤسسة57منالمرئياتتسلمتم

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

84%

16%

 ال نعم

79%

21%

 ال نعم

 
ً
منالنوعهذا استحداثأنترىماليةسوقمؤسسة57أ لمن45االستبانةلنتائجوفقا

ات .االستثماريةللصناديقاالستثماراتمنالمزيد جذبمنيعزز المؤشر

 
ً
اتاستحداثأنترىماليةسوقمؤسسة57أ لمن48االستبانة،لنتائجوفقا مؤشر

.القراراتاتخاذ عمليةمنيحسنسوفالمتداولةغير االستثماريةللصناديق

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر

اتبناءأنترونهل عمليةمنيحسنسوفالمتداولةغير االستثماريةللصناديقمؤشر
االستثمارية؟القراراتاتخاذ 

اتمنالنوعهذا استحداثأنترونهل االستثماراتمنالمزيد جذبمنسيعزز المؤشر
االستثمارية؟للصناديق
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ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ي القطاع▪
ز
.تعزيز مستوى الشفافية والحوكمة ف

قياس أداء القطاع▪

.إعطاء المستثمر رؤية أوضح تجاه الصناديق االستثمارية غير المتداولة•

.إمكانية معرفة مستوى األداء والمخاطر •

.قدرة المستثمرين عل معرفة أداء استثماراتهم و مقارنته بمتوسط القطاع•

.زيادة كفاءة القطاع▪

 لهم إل العمل بكفاءة واكتساب سمعة جيدة•
ً
، ما من شأنه أن يشكل دافعا .انعكاس أداء مديري الصناديق عل المؤشر

.مساعدة مديري الصناديق عل التنبؤ بالحركة المستقبلية مما يحسن من أدائهم•

.وجود أداة لقياس أداء مديري الصناديق المختلفة•

.مؤشر جيد لتقييم األداء وحجم االستثمارات ومعرفة سلوك المستثمرين المرتبط بأحداث اقتصادية معينة•

تسهيل عملية اتخاذ القرار االستثماري▪

ر عل االستثمار•   التحفير
ر
.اطالع العموم عل اتجاهات القطاع، يساهم ف

ي قطاع الصناديق▪
ز
.تعزيز المنافسة ف

ات محلًيا▪ .تطوير صناعة مزودي المؤشر

ي القطاع▪
ز
تعزيز المرونة ف

.سهولة التخارج أو تبادل الوحدات•

ت
يا
اب
ج
إلي
ا

ات للصناديق االستثمارية من وجهة نظر مؤسسات السوق▪ :  أبرز إيجابيات استحداث مؤشر

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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اتيجياتالقيود وتنوعالختالفواحد مؤشر تحتالصناديقجميعأداءتوحيد صعوبة▪ .االستثماريةالمجاالت و واالسب 

اتيجياتو يقبشكلالمتعلقةاالقتصاديةالعواملتحديد  عوبة• .اأ ولهوتنوعالختالفها االستثمار؛ ندوقباسي 

اتيجية)الصناديقخصائصاختالف• اماالستثمار،اسي  ر يعة،بمبادئااللي    النطاقالشر
ر
  ؤ ر يقد (الخ..والقطاع  الجغراف

ر
مدىف

.الدراسةمحلالمؤشر فاعلية

.المؤشر علتأ ير أكي   احبسيكونحجًما األكي  الصندوقأنالمتوقعمنلذا مختلفةالصناديق•

اتهذهمثلألداءالبعضركون▪ ي األخرىالمؤثراتعنوإعراضهمالمؤشر
ز
ي يتسببقد مما الصناديقأداءف

ز
.همالستثماراتخاط  قرار اتخاذ ف

ةحركةهناكتكونأنإليؤديقد • اتاانتما مت  الصناديقخارجلالستثماراتكبير   وذل سلبية،المؤشر
ر
ا قراءتهحالف

.خاطئةبطريقة

.المتداولةبالصناديقمقارنةأشعليستالسيولة▪

.الخاصةالصناديقبياناتإىلالوصولصعوبة▪

اكتكلفة▪ ي االشب 
ز
.المؤشر ف

ات للصناديق االستثمارية من وجهة نظر مؤسسات السوق▪ :  أبرز سلبيات استحداث مؤشر
ت
سلبيا

ال

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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ي والحوكمةالشفافيةمستوىتعزيز ▪
ز
.القطاعف

.القطاعكفاءةزيادة▪

.االستثماريالقرار اتخاذ عمليةتسهيل▪

ي المنافسةتعزيز ▪
ز
.الصناديققطاعف

اتمزوديصناعةتطوير ▪ .محلًياالمؤشر

ي المرونةتعزيز ▪
ز
.القطاعف

ات للصناديق االستثمارية من وجهة نظر مؤسسات السوق▪ :  ملخص إيجابيات و سلبيات استحداث مؤشر

اإليجابيات

.واحدمؤشر تحتالصناديقجميعأداءتوحيد صعوبة▪

ي يتسببقد فقطالمؤشر عىلاالعتماد ▪
ز
ي خاط  قرار اتخاذ ف

ز
ف

.االستثمارات

.السيولةتوفب  صعوبة▪

.الخاصةالصناديقبياناتإىلالوصولصعوبة▪

اكتكلفة▪ ي االشب 
ز
.المؤشر ف

السلبيات

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ي 
ز
متابعةعمليةستكونالبدايةف

منخفضةمنهواالستفادةالمؤشر 

 هناكألن
ع
ا احتمال ً تقعأنكبير

.التنفيذعند عديدةأخطاء

باالستثمارالوعي زيادة

  خا ةباالستثمار الوع  زيادة
ر
ف

زيادةإليؤديمما الصناديق
  التداوالت 
ر
.السوقف

المستثمرينلدىالثقةتعزيز 

اكعملياتزيادة داد االشب  واالسب 
ز  االستثماريةالصناديقبي 

 
ع
لدىقياسأداةلوجود نتيجة

ر المقارنةيتمالمستثمرين أداءبير
كالصناديق والصناديقبها المشي 
.األخرى

القطاعألداءمرجعالمؤشر اعتماد 

 ينعكسسوف
ً
السوقعلإيجابا

حجمرفعخاللمنالسعودية
ر االستثمارات .سيولتهوتحسير

عىلوالقدرةالشفافيةمستوىرفع
ي المقارنة
ز
السوقف

  التعمق
ر
القطاعاتمعرفةف

.المتأ رةوالقطاعاتالمرغوبة

 ينعكسسوف
ً
السوقعلإيجابا

حجمرفعخاللمنالسعودية
ر االستثمارات .سيولتهوتحسير

االستثماراتمنالمزيد جلب
األفرادمنأو المؤسسية

ز  الصناديقأداءتحفب 

الصناديقمديريمتابعةخاللمن
.المؤشر لمكونات

ر الطويل و القصير من وجهة نظر مؤسسات السوق :األ ر عل المديير

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر

 يعد إذ 
ً
ا  مؤشر

ً
شاديا أداءلقياساسي 

.الصناديققطاعات
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ماذا يستفيد المستثمرون الحاليون والمحتملون من إطالق هذا المؤشر من وجهة نظر مؤسسات السوق؟

1

2

4

5

6

7

8

.نللمستثمريمناسبةومقارنةقياسأداةالمؤشر يكونقد 

3

  يساهمالمستقبل  األداءمعرفة
ر
ر ف رينالمستثمتحفير

.األموالمنمزيد ضخعل

وأداءالمؤشر أداءالالنظر خاللمنالمستثمرينجذب
.الطويلالمدىعلخا ةالصندوق

ر الحاليللمستثمرينالمتاحةالخياراتو المعرفةزيادة و ير
ر  .المستقبليير

لاأل و ومديريالمرغوبةاأل ولاختيار عمليةتسهيل
اتعلبناء .المؤشر

ر المقارنةعلالمستثمرينمساعدة ولاأل فئاتأداءبير
ر والمقارنةالمختلفة .الصناديقمديريبير

ع   الرئيسيةالمحرااتعلالمستثمر إطالا
بدورها ر تؤ الت 

  
ر
ثمارياالستقرارهفيتخذ للصندوق،المستقبل  األداءف
.طفقالصندوقأداءالبالنظر يكتفر وال عليه،بناءع 

ةالقطاعاتحيثمناالستثماراتتنوي    ع مار االستثوفي 
اتمنواالستفادة   الصندوقمدير خي 

ر
.االستثمارف

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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اتاحتسابعندواضحةمعايير اعتماد تأخذالصناديقمؤشر
ر  ،األ ولفئة:-الحرصالالمثالسبيلعل-االعتباربعير

  لالستثمارالرئيسةالمجاالت 
ر
ابطالضو معالتوافق،الصندوقف

عية الحد،الصندوقلحجمدنر األ الحد،الصندوقتوزيعات،الشر
لقب)للصندوقاإلجمال  األداء،الصندوقتشغيللسنواتاألدنر 
.(والمصاريفالرسومخصم

: أبرز المالحظات ▪

ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

ات للصناديق االستثماري ةتحليل مرئيات مؤسسات السوق المالية بخصوص استحداث مؤشر
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ات للصناديق االستثمارية دراسة جدوى إطالق مؤشر

أبرز المشاهدات

ات للصناديق االستثمارية غب  المتداولة المعطيات التالية ز من خالل تحليل نتائج الدراسة جدوى استحداث مؤشر :يتبي 

اتوإطالقتطوير 1. الستثمار اعليشجعهموبالتال  القطاعات،اتجاهاتعلاالطالعللعمومسيتيحالمتداولةغير االستثماريةللصناديقمؤشر

  
ر
ر إلباإلضافةاالستثمارية،الصناديقف توزي    عبعتتاستثماريةلمحافظنماذجوابتكار األداءمقارنةمناالستثماريةالمحافظمديريتمكير

.المؤشر 

ات/البياناتمزوديإجماع2. ورةعلالمؤشر ات،منالنوعهذا استحداثعند المعايير توحيد ضر أداءقياسللمستفيدينسيتيحمما المؤشر

اتمقارنةالصناديق .بالمؤشر

ات؛هذهإطالقجدوىيرونالصناديقمديريمنالغالبية3.   المؤ ر لدورها المؤشر
ر
ر ف المزيد وجذباالستثماريةالقرارتاتخاذ عمليةتحسير

.االستثماريةللصناديقاالستثماراتمن
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