
 

 مذكرة إلى السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي

 األشخاص المرجعيون:

 نشر الوثائق: األسئلة التقنية:

Alvaro Lario 

 نائب الرئيس المساعد

 المراقبين الماليينكبير الموظفين الماليين و

 دائرة العمليات المالية

 2403 5459 06 39+ رقم الهاتف:

 a.lario@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Deirdre Mc Grenra 

 مديرة مكتب الحوكمة المؤسسية

 والعالقات مع الدول األعضاء

 2374 5459 06 39+ رقم الهاتف:

 gb@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

Benjamin Powell 

 أمين الخزانة 

 ومدير شعبة خدمات الخزانة

 8718 7123 33 39+ رقم الهاتف:

 b.powell@ifad.orgالبريد اإللكتروني: 

 

 الدورة الثالثون بعد المائة –المجلس التنفيذي 

 2020سبتمبر/أيلول  11-8روما، 

 للعلم
 

Document: EB 2020/130/R.45 

A 
Date: 18 August 2020 

Distribution: Public 

Original: English 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول للنصف تقرير عن حافظة استثمارات الصندوق

 2020من عام 

 



EB 2020/130/R.45 

i 

 موجز تنفيذي

 0.17لب قدره ا، سجلت حافظة استثمارات الصندوق صافي معدل عائد س2020األول من عام  النصفخالل  -1

 1مليون دوالر أمريكي. 2.6لب قدره افي المائة، مع صافي عائد استثمار س

 من ، وذلكمليون دوالر أمريكي 26.5قيمة حافظة االستثمارات بالدوالر األمريكي بما يعادل  وانخفضت  -2

دوالر أمريكي في  مليون 977.4إلى  2019ديسمبر/كانون األول  31دوالر أمريكي في  مليون 003.9 1

صافية بقيمة  خارجةوكانت العوامل الرئيسية الكامنة وراء هذه الزيادة تدفقات  .2020 حزيران/يونيو 30

مليون دوالر أمريكي، وتحركات سلبية في سعر  2.6لب قدره اعائد استثمار س مليون دوالر أمريكي، 23

 مليون دوالر أمريكي. 1ي بما قيمته الصرف األجنب

 2020و 2019 يلعام يناألول النصفين بينالتغيرات الرئيسية في الحافظة 

  

األول  النصف

2019 

 األول النصف

2020 

 360 977 793 123 1 حجم الحافظة )بآالف الدوالرات األمريكية(

 (570 2) 928 15 صافي عائد االستثمار )بآالف الدوالرات األمريكية(

 (0.17) 1.52 معدل العائد )%(

 0.68 0.52 المدة

 1.78 0.80 القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة

 

                                           
 بالغ الفردية الواردةوبالتالي قد تكون هناك اختالفات بين المجاميع الفعلية للمتم تقريب األرقام في هذا التقرير إلى أعلى أو أسفل. مالحظة:   1

وقد تم وكذلك بين األرقام الواردة في الجداول واألرقام الواردة في التحليالت المقابلة في نص التقرير السنوي.  ،في الجداول والمجاميع

لة )غير الخاضعة احتساب جميع حاالت التقريب والمجاميع والتغييرات في النسب المئوية واألرقام الرئيسية باستخدام البيانات المستكم

 للتقريب(.
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 2020األول من عام  للنصفتقرير عن حافظة استثمارات الصندوق 

 أوضاع السوق -أوال 

 علىو. لثانيا الفصل في ما حد إلى األسواق ارتدت العام، من األول الفصل شهده الذي الشديد التقلب بعد -1

. الحافظة أداء انتعاش وبالتالي على العائد الفروق بعض تضييق إلى االرتداد أدى التقلب،استمرار  من الرغم

 والسندات الشركات سندات بين فروق العائد ألن جيدا والخصوم األصول حافظة أداء كان التحديد، وجه علىو

 الفصل في حكيمة بطريقة أُعيد تحديد مركز الحافظة تاليوبال ،اهش يزال ال االنتعاش غير أن. ضاقت الحكومية

 أخرى خسائر أي ضد للحماية الثاني

 الحافظة أصول تخصيص - ثانيا

 26.5قيمة حافظة االستثمارات بالدوالر األمريكي بما يعادل  انخفضت، 2020من عام األول  النصفخالل  -2

 مليون دوالر أمريكي.

 1الجدول 

 2020األول من عام  النصفعلى حافظة استثمارات الصندوق في  أثرتالتحركات التي 

 )بآالف الدوالرات األمريكية(

 

 
النقدية التشغيلية 

 أ

حافظة السيولة 

 العالمية

حافظة األصول 

  أصول أخرى ب والخصوم

المجموع 

 الكلي

 الرصيد االفتتاحي 

 (2019ديسمبر/كانون األول  31)
135 300 324 314 544 109 138 1 003 862 

 (570 2) 4 (619 5) 835 2 211 صافي عائد االستثمار

 (026 23) 193 (903 30) 055 83 (372 75) جالتدفقات الصافية 

 (906) 508 (625) - (789) تقلبات أسعار الصرف

 حزيرانيونيو/ 30الرصيد الختامي )

2020) 
59 351 410 204 506 962 843 977 360 

 لدى المصارف، والجاهزة للصرف منها للقروض، والمنح، والنفقات اإلدارية.النقدية المودعة أ 

 ، باإلضافة إلى النقدية المحتفظ بها بالرنمينبي الصيني.2019أوضاع النقدية المتبقية في الحوافظ التي أغلقت في عام ب 

والنفقات اإلدارية، والتدفقات الداخلة من تدفقات يتألف صافي التدفقات من التدفقات الخارجة للمصروفات على القروض، والمنح، ج 

لة من مساهمات الدول األعضاء.  القروض العائدة، والمبالغ الُمحصَّ

 عائد االستثمار -ثالثا 

مليون دوالر أمريكي، وبلغ  2.1ما يعادل سالب  2020األول من عام  للنصفبلغ عائد االستثمار اإلجمالي  -3

ويعرض  مليون دوالر أمريكي. 2.6سالب  لك جميع الرسوم المتصلة باالستثمارصافي عائد االستثمار بما في ذ

 موزعا بحسب الحافظة. 2020األول من عام  النصفموجزاً لعائد االستثمار في  2الجدول 
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 2الجدول 

 2020األول من عام  النصفبحسب الحافظة في  الصندوق توزيع عائد استثمار

 مريكية()المعادل بآالف الدوالرات األ

 النقدية التشغيلية عائد االستثمار
حافظة السيولة 

 العالمية

حافظة 
األصول 
 والخصوم

أصول 
 المجموع أخرى

 811 3 - 621 903 2 287 أالفوائد وعائد القسائم 

 (753) - (676) (76) - األرباح/)الخسائر( السوقية المحققة

 (109 5) - (318 5) 209 - األرباح/)الخسائر( السوقية غير المحققة

 (051 2) - (373 5) 035 3 287 عائد االستثمار قبل حساب الرسوم

 8 8 - - - أتعاب مدراء االستثمارات

 (39) (3) (19) (16) (1) أتعاب أمناء االستثمار

 (76) - (1) - (75) رسوم مصرفية

 (412) (1) (226) (184) - رسوم االستشارات وغيرها من الرسوم 

 (570 2) 4 (619 5) 835 2 211 تثمار بعد حساب الرسومعائد االس

 أ بما في ذلك صافي المدفوعات على مبادالت أسعار الفائدة

 معدل العائد -رابعا 

 .معدل عائد حافظة استثمارات الصندوق بالعملة المحلية دون أن يعكس أثر تحركات أسعار الصرف حتسبي -4

في  0.65افظة استثمار الصندوق عائدا صافيا موجبا قدره مع استبعاد حافظة األصول والخصوم، ولدت ح -5

نقطة أساس تحت العائد المعياري لنفس الفترة. وولدت  24، بواقع 2020المائة في النصف األول من عام 

 .ويرجع أساسا إلى خسائر غير محققة على الحافظة 0.87حافظة األصول والخصوم عائدا صافيا سالبا قدره 

لنصف السنة يتجاوز تكلفة تمويل الحافظة البالغة  في المائة 0.12دة على الحافظة البالغ غبر أن عائد الفائ

 صافي معدل عائد حافظة االستثمارات بكاملها، بما في ذلك حافظة األصول والخصوم، وكانفي المائة.  0.08

  في المائة. 0.17 سالبا بواقع
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 3الجدول 

 2020ألول من عام وفي الفصل ا 2019األداء الفصلي في عام 

 )النسب المئوية بالعمالت المحلية( 

 

األداء النصفي في عام 
  2020األداء في عام  2019

 

النصف 
 األول

النصف 
 الثاني

النصف 
 األول

العائد المعياري 
 الفرق للفصل األول

 - 0.32 0.32 0.70 0.61 النقدية التشغيلية

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق غير منطبق 1.20 العالمية الحافظة االستراتيجية 

 (0.24) 1.03 0.80 1.29 1.44 حافظة السيولة العالمية

 غير منطبق غير منطبق غير منطبق غير منطبق 3.51 سندات االئتمان العالمية 

بدون حافظة معدل العائد اإلجمالي 

 (0.17) 0.89 0.72 1.16 1.97 األصول والخصوم

 صافي معدل العائد

 (0.24) 0.89 0.65 1.13 1.90 بدون حافظة األصول والخصوم

صافي عائد حافظة األصول والخصوم 
* 1.10 0.12 (0.87) 0.08 (0.95) 

معدل العائد اإلجمالي بما في ذلك حافظة 

 غير منطبق غير منطبق (0.11) 0.64 1.58 األصول والخصوم

 صافي معدل العائد 

 غير منطبق غير منطبق (0.17) 0.61 1.52 بما في ذلك حافظة األصول والخصوم

 ترااالستثما مجموعة يعكس وال التمويل، تكلفة يمثل مستهدف عائد معدل هو والخصوم األصول لحافظة المعياري المؤشر

 .التوجيهية المبادئ بموجب بها المسموح

 4الجدول 

 2020 يونيو/حزيران 30صندوق حتى المتوسط المتحرك ألداء حافظة ال

 )النسب المئوية بالعمالت المحلية( 

 خمس سنوات ثالث سنوات سنة واحدة 

 1.38 1.00 0.44 أداء الحافظة

 

  السابقة. ةاألداء السنوي خالل السنوات األربع 5، يعرض الجدول المقارنةوألغراض  -6
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 5الجدول 

 ء المعيارياألداء السنوي التاريخي مقابل األدا

 )النسب المئوية بالعمالت المحلية(  

 2019 2018 2017 2016 

 معياري فعلي معياري فعلي معياري فعلي معياري فعلي 

 0.13 0.13 0.30 0.30 0.79 0.79 0.88 0.88 النقدية التشغيلية

الحافظة االستراتيجية 

 العالمية

2.22 1.02 1.92 0.80 1.83 0.95 1.75 1.12 

 0.31 (0.78) - 0.62 - 1.39 0.21 (0.91) حافظة األصول والخصوم

 - - - 0.48 - 3.72 0.00 1.46 حافظة الرينمنبي الصيني 

 0.43 0.05 1.03 0.64 0.99 0.27 1.88 0.89 السندات الحكومية العالمية 

 1.25 1.17 3.52 3.23 3.31 3.43 0.90 0.00 حافظة االئتمان العالمية 

السندات العالمية المرتبطة  

 بمؤشر التضخم

0.16 0.39 1.86 1.53 4.41 4.37 (0.85) (0.51) 

 حافظة برنامج البنك الدولي*
غير  0.30 0.31 0.14 0.14

 منطبق

غير  غير منطبق

 منطبق

 غير منطبق

 (0.86) (1.17) 6.40 6.83 7.64 8.45 (2.55) (3.07) سندات ديون األسواق الناشئة

  معدل العائد اإلجمالي

 )بدون الرسوم(

 0.35 0.13 غير منطبق 3.09 غير منطبق 2.35 غير منطبق 0.21

 معدل العائد الصافي

 )شامالً جميع الرسوم(

 0.16 (0.06) غير منطبق 2.91 غير منطبق 2.21 غير منطبق 0.09

 ارية لالحتياطيات* برنامج البنك الدولي لإلدارة االستش

 تركيبة الحافظة بحسب األداة االستثمارية -خامسا 

 .2020 يونيو/حزيران 30تركيبة حافظة االستثمارات بحسب األداة االستثمارية حتى  6يبين الجدول  -7

 6الجدول 

 2020يونيو/حزيران  30حافظة االستثمارات بحسب األداة االستثمارية حتى 

 رات األمريكية(الدوال ماليين)بمعادل 

 2020 يونيو/حزيران 30 

 

التخصيص الفعلي 

للحافظة )دوالر 

 أمريكي(

التخصيص الفعلي 

 (نسبة مئويةللحافظة )

  6.8 66.4 النقدية 

 (0.6) (5.7) المبادالت

  1.0 10.0 تجاريةاألوراق ال

صادرة عن حكومات أو ال ةعالميالسندات ال

 وكاالت حكومية
510.9 52.3  

  40.5 395.7 العالميةسندات االئتمان 

  100.0 977.4 المجموع
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، ومن أجل مواءمة الصندوق مع المؤسسات المالية الدولية األخرى، تحول 2019 تشرين الثاني/نوفمبرفي و -8

وتخصيص  المخاطر ةيناميزفي وضع  الشرائح نهجالصندوق من نهج تخصيص األصول االستراتيجية إلى 

استنادا إلى احتياجات المؤسسة للسيولة بدال من وضع  مختلفة طبقات فييعني استثمار الحافظة األصول. وهذا 

 شرائح كالتالي:ثالث حدود محددة لكل فئة أصول. وبالتالي، تم تقسيم حافظة استثمارات الصندوق إلى 

 :تستخدم للمصروفات النقدية الفورية شريحة السيولة. 

  فاد شريحة السيولة مؤقتا بسبب زيادة غير متوقعة في المصروفات، في حالة استن :يحتياطاالشريحة

سيتم استخدام شريحة االحتياطي لتمويل التدفقات الخارجة. ويتحدد حجم الشريحة وفقا لمعايير 

 .متطلبات الحد األدنى من السيولة في الصندوق

 :وتستخدم لتوفير عوائد متطلبات الحد األدنى من السيولة الزائدة عن  األموال يه شريحة الفائض

 معززة.

 .ب صافي قيمة أصول الحافظة استنادا إلى نهج الشرائح الجديد-6يبين الجدول  -9

 ب-6الجدول 

 2020 يونيو/حزيران 30الحافظة بحسب الشرائح في 

 الشريحة
النسبة  

 المئوية
بماليين الدوالرات 
 األمريكية

 567.2 58.0 السيولة

 410.2  42.0 االحتياطي

 -  - ضالفائ

 977.4  100.0 المجموع

 مقاييس المخاطر -سادسا 

 المقطع في االستثمار سياسة بيانالواردة في  المشروطة للمخاطر معّرضةال قيمةعن مقياس ال يتم اإلبالغ -10

 .وهاء ودال جيمة ألف والفرعي المقاطع فيخرى األ لمخاطرا اترمؤش عن ويتم اإلبالغ. أدناه باء الفرعي

 المدة :اطر السوقمخ -ألف 

 المدة يعبر عنو .فائدةالمدة هي مقياس لحساسية سعر السوق ألحد استثمارات الدخل الثابت لتغير في أسعار ال -11

وبشكل عام، يمكن توقع أن تكون حافظة السندات ذات المدة األقصر أقل حساسية لتغيرات  .بعدد السنوات

 أسعار الفائدة من الحافظة ذات المدة األطول.
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 7الجدول 

 المعيارية دالفعلية لحافظة استثمارات الصندوق والمد دالمد

 تقاس المدة بعدد السنوات()

 

 2020 يونيو/حزيران 30
ديسمبر/كانون األول  31

2019 

 

 الحافظةمدة  ة المعياريةمدال الحافظةمدة 
لمدة ا

 المعيارية

 0.50 0.80 0.49 1.04 حافظة األصول والخصوم

 0.50 0.30 0.45 0.33 حافظة السيولة العالمية

)بما في ذلك الحافظة االستراتيجية  إجمالي الحافظة

 0.42 0.50 0.44 0.68 العالمية والنقدية التشغيلية(

 

 (.2019سنة في ديسمبر/كانون األول  0.50سنة ) 0.68 اإلجمالية لحافظةاوكانت مدة  -12

 المعرضة للمخاطر المشروطةالقيمة  :مخاطر السوق -باء 

في المائة هي مقياس الخسارة التي يمكن  95القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لسنة واحدة بما يعادل  -13

توقعها في قيمة حافظة ما في أوضاع متطرفة، وهي تعطي مؤشرا على مقدار القيمة التي يمكن لحافظة ما أن 

 .في المائة 95مستوى من الثقة نسبته بواحد تخسرها على مدى أفق مستقبلي مدته عام 

 للمخاطر معّرضة كقيمة االستثمار سياسة بيان في ُمعّرف للمخاطر الصندوق حافظة لتحمل األقصى والحد  -14

 1.78 اإلجمالية الصندوق لحافظة المشروطة للمخاطر المعرضة القيمة وكانت. المائة في 3 تعادل المشروطة

 للمخاطر المعرضة للقيمة الحالي المستوى ويعني. المعتمدة المخاطر يزانيةم مستوى من أدنى وهي المائة، في

 السوق أوضاع ظل في أمريكي دوالر مليون 17.4 بمقدار خسائر متوسط المائة في 1.78 البالغ المشروطة

 .المتطرفة

 8الجدول 

 القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لفئات أصول الصندوق

 المائة، والنسب المئوية تستند إلى نماذج محاكاة تاريخية على مدى خمس سنوات(في  95)مستوى الثقة 

 

لحافظة االستثمارات  واحدالقيمة المعرضة للمخاطر المشروطة لعام 

 الفعلية  

 2020ديسمبر/كانون األول  31 2020يونيو/حزيران  30 

 1.15 2.40 حافظة األصول والخصوم

 1.17 1.83 لميةحافظة السيولة العا

 إجمالي الحافظة 

 0.81 1.78 )بما في ذلك الحافظة االستراتيجية العالمية والنقدية(

القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة للحافظة اإلجمالية إلى الحافظة االستراتيجية العالمية، المبلغ عنها يرجع انخفاض  :مالحظة

 .ة، حيث ال تخضع أي منهما لتقلبات السوقالنقدية التشغيليبالتكلفة المستهلكة، وحافظة 

 تحليل التصنيف االئتمانيمخاطر االئتمان:  -جيم 

وتتم إدارة المخاطر االئتمانية  ،أدنى للتصنيف االئتماني حدسياسة يضع بيان سياسة االستثمار في الصندوق  -15

 هذه المبادئ التوجيهية إلى وقد تشير. قا للمبادئ التوجيهية لالستثمارمن خالل رصد األوراق المالية وف

 متطلبات جودة ائتمانية أكثر صرامة من تلك الواردة في بيان سياسة االستثمار.
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  2020 يونيو/حزيران 30في  أاالئتماني التصنيف بحسب تااالستثمار حافظة تركيبة

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية(

 

النقدية 
 التشغيلية

ة حافظة السيول
 العالمية

حافظة األصول 
 والخصوم

أصول 
 النسبة المئوية المجموع أخرى

AAA  - 313 052 11 220 - 324 272 33.2  

AA+/- - 89 457 263 555 - 353 012 36.1  

A+/- - - 225 502 - 225 502 23.1  

BBB+/- - - 3 874 - 3 874 0.4  

  1.0 996 9 - - 996 9 - األوراق التجارية

  6.7 571 65 23 614 5 582 351 59 بالنقدية

 0.1 819 819 - -  - جتداوالت معلقة

 (0.6) 687 5-  - 804 2- 883 2-  - المبادالت

  100.0 360 977 843 962 506 204 410 351 59 المجموع

مستخدمة في هذا التقرير إلى أفضل التصنيفات االئتمانية وفقا للمبادئ التوجيهية الحالية لالستثمار في الصندوق، تستند التصنيفات االئتمانية ال أ

 المتاحة من مؤسسة ستاندارد آند بور، أو مؤسسة مودي، أو مؤسسة فيتش.

 تتألف من النقدية ومعادالت النقدية لدى المصارف المركزية، والمصارف التجارية المعتمدة، والنقدية لدى مدراء الحوافظ الخارجيين. وال ب

 ه المبالغ لتصنيفات وكاالت التصنيف االئتماني.تخضع هذ

مشتريات ومبيعات العمالت األجنبية التي لم تكتمل بعد والمستخدمة ألغراض التحوط، وعمليات التداول التي لم تتم تسويتها حتى اآلن.  ج

 ائتماني يطبق عليها. تصنيفوال يتوفر لهذه المبالغ أي 

  عمالت الحافظة : تحليل تركيبةمخاطر العملة -دال 

من أجل تحصين ملف سيولة الصندوق قصيرة المدى ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف، يضمن الصندوق  -16

تدفقاته الخارجة على مدى أفق مستقبلي  تركيبة عمالت تتواءم مع المتوقعةأن تركيبة عمالت تدفقاته الداخلة 

 شهرا. 24مدته 

كافية لتغطية تدفقات العمالت الخارجة المتوقعة على مدى فترة  أن تركيبة عمالت الصندوق التوقعاتتظهر و -17

  شهرا. 24
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 2020يونيو/حزيران  30تركيبة عمالت األصول وااللتزامات بتاريخ 

 )المعادل بآالف الدوالرات األمريكية( 

 الفئة

مجموعة 
 اليوان

 الصيني

مجموعة 
 اليورو

 الجنيهمجموعة 
 اإلسترليني

مجموعة 
 الياباني ينال

 الدوالرمجموعة 
 الكلي المجموع األمريكي

       السيولة الحالية
 098 59 065 52 116 045 3 762 3 110 النقدية

 229 410 158 410 0 3 53 0 االستثمارات

       التدفقات الداخلة المتوقعة
 205 613 074 259 530 47 372 42 928 233 300 30 المساهمات

 713 763 562 334 572 59 870 56 088 235 621 77 ائدة المتوقعةالتدفقات الع

 440 103 589 66 0 0 851 36 0 سحوبات الديون

 685 949 1 448 122 1 219 107 290 102 682 509 031 108 السيولة المتوقعة

       التدفقات الخارجة المتوقعة

 (206 375 1) (415 863) (649 52) (261 50) (281 340) (601 68) الصروفات المتوقعة

 (749 359) (165 143) 0 0 (583 216) 0 النفقات التشغيلية المتوقعة

 (803) (691) 0 0 (112) 0 تسديدات الديون والفوائد

المجموع الفرعي 

 (759 735 1) (271 007 1) (649 52) (261 50) (977 556) (601 68) للتدفقات الخارجة

       

       التحوط

 819 (000 25) 0 0 819 25 0 اآلجلة  تالعمال

 819 (000 25) 0 0 819 25 0 المجموع الفرعي للتحوط

       

السيولة المتوقعة 

 746 214 177 90 570 54 029 52 (475 21) 431 39 )نقص(/زيادة

)النقص(/الزيادة كنسبة مئوية 

 12.37% 5.20% 3.14% 3.00% (1.24%) 2.27% من االلتزامات

دل يأتي الفرق الرئيسي في رصيد النقدية واالستثمارات بالمقارنة بالجداول األخرى من استبعاد األصول بعمالت غير قابلة للتحويل )بما يعا *

دوالر أمريكي(. وال تخضع الحافظة األخيرة لمواءمة عمالت  ماليين 507دوالر أمريكي( وحافظة األصول والخصوم )بما يعادل  278 000

ير قوق السحب الخاصة ألنه يتم اإلبقاء عليها باليورو بما يتماشى مع االلتزامات الخاصة بها. ويرجع الفرق الهامشي المتبقي إلى أن التقرح

 التقرير. إعدادالخاص بالتركيبة يستند إلى األرقام غير المدققة المتوفرة في اللحظة التي يتم فيها 

 متطلبات السيولةالحد األدنى لمخاطر السيولة:  -هاء 

يبلغ الحد األدنى لمتطلبات السيولة، المحسوبة وفقا الفتراضات أحدث نموذج مالي للصندوق، الذي يدمج   -18

مليون  672المتاحة لاللتزام بموجب نهج التدفقات النقدية المستدامة، ما قيمته  2019الموارد المالية لعام 

رصيد حافظة من ، وهو مبلغ أقل 2ة السنوية اإلجمالية(في المائة من التدفقات الخارج 60دوالر أمريكي )

 .مليون دوالر أمريكي )انظر الجدول في الموجز التنفيذي( 977.4 استثمارات الصندوق البالغ
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