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صندوق أوازيس كريسنت العالمي للدخل هو صندوق دخل متخصص ممتثل للشريعة. الهدف الرئيسي هو توفير الدخل من االستثمارات الضمنية. لتحقيق هذا الغرض، تضم المحفظة مجموعة 
ة للدخل األجنبي قصيرة األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل. يتماشى الصندوق الفرعي مع المعتقدات الثقافية واألخالقية.   من األوراق المالية الُمِدرَّ
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 بيان المخاطر والعائد لصندوق أوازيس كريسنت العالمي للدخل وللمجموعة المناظرة )31 أكتوبر 2017(.  
)المصدر: بحث أوازيس باستخدام مورنينج ستار دايركت( 

صكوك الدخل من الدرجة الثانوية معرضة لمخاطر أولية أعلى بشكل ملحوظ من الصكوك المناظرة لها من الدرجة 
العليا، وينظر للصكوك من الدرجة غير االستثمارية من قبل وكاالت التصنيف كـ)ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش( 

على أنها تحمل مخاطر مضاربة عالية. )المرجع: ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وبحث أوازيس(.   

مطابق للمعايير العالمية لألداء االستثماري وتم التحقق منها  



تعليقات مدير الصندوق 

من المتوقع أن يرتفع معدل النمو االقتصادي العالمي إلى 3.4% في عام 2017 من أصل 3.1% في العام الماضي، وأن يرتفع بشكل أكبر في عام 2018 ليصل إلى 3.6%، بفضل 

انتعاش دوري متواضع في حجم التبادل التجاري العالمي وأسعار السلع. وفقًا لصندوق النقد الدولي، سيتجاوز النمو في الدول المتقدمة معدله بعد عام 2011 البالغ 1.7% وسيصل إلى 

نسبة 2% هذا العام وفي العام الذي يليه. في الواليات المتحدة األمريكية، دعم التحسن في سوق العمل نمو الدخل المتاح، وساهم في دعم اإلنفاق االستهالكي.  كما تشهد معظم منطقة 

اليورو حالة تحسن ملحوظ متزامنة عقب التراجع المزدوج في عام 2012 الذي سببته أزمة الديون السيادية. ومن الركائز األساسية لذلك التراجع الكبير لليورو بنسبة 20% إثر قرار 

البنك األوروبي المركزي إطالق تسهيالت كمية في أوائل عام 2015، مما أدى إلى تعزيز تنافسية الصادرات، خصوًصا بالنسبة أللمانيا. أما في األسواق الناشئة، فقد خرجت كل من 

البرازيل وروسيا على وجه التحديد من حالة الركود الشديد. وواصلت الصين تحدي التوقعات التي ترجح الهبوط من خالل الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي حول نسبة 

7% هذا العام على الرغم من التحوالت الهيكلية التي أجرتها نحو مسار نمو أكثر استدامة ويقوده االستهالك.

يواجه االقتصاد العالمي عدًدا من المخاطر الرئيسية. أهمها تطبيع شروط السيولة النقدية في األسواق المتقدمة والواليات المتحدة على وجه التحديد، األمر الذي قد يسبب تشديًدا أسرع من 

المتوقع في األوضاع المالية العالمية، مما قد يؤثر على تقييمات األسواق الغنية ويزيد من تقلب األسواق. وذلك يمثل خطًرا على األسواق الناشئة ثابتة الدخل تحديًدا، التي كانت المستفيد 

األكبر من بيئة معدل الفائدة »المنخفض لفترة أطول« خالل السنوات الماضية. كما يمثل المستوى العالي لديون الشركات في الصين وانعدام الشفافية في الموازنات الحكومية المحلية 

تهديًدا رئيسيًّا على االقتصاد المحلي وبالتالي االقتصاد العالمي أيًضا. كما أن السياسات االقتصادية المتطلعة إلى الداخل قد تقوض منافع العولمة، في حين تمثل التوترات الجيوسياسية- 

خصوًصا حول كوريا الشمالية- تهديًدا على االستقرار العالمي.

بقيت العائدات المرجعية العالمية منخفضة بشكل عام خالل الربع الماضي، لكنها ارتفعت مؤخًرا عقب ابتداء عملية االحتياطي الفيدرالي لتطبيع ميزانيته العمومية. ما زالت أسواق 

الدخل الثابت مهددة بالتشديد التعطيلي لشروط السيولة النقدية، على الرغم من أن كبح التضخم في أوروبا والواليات المتحدة يشير إلى أن البنوك المركزية ستقوم على األرجح بسحب 

التسهيالت النقدية بشكل تدريجي. قد تواجه األسواق الناشئة والشركات المصدرة ذات العائدات العالية التي استفادت من التسهيالت النقدية غير المسبوقة في األسواق المتقدمة تدفقات 

خارجية مفاجئة في حال ارتفاع معدالت الفائدة مجدًدا. ما زال تعرض صندوق أوازيس العالمي للدخل في جميع محافظنا في صالح الشركات المصدرة ذات الجودة العالية والتدفقات 

المالية المستدامة التي ستستفيد على األرجح في هذه البيئة المتقلبة مع عودة شروط السيولة العالمية إلى طبيعتها على المدى الطويل.

إخالء مسؤولية: 

عادة ما تكون تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل هي استثمارات متوسطة إلى طويلة األجل. 

تنويه: قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، كما أن األداء االستثماري في الماضي ال يعد دلياًل موثوقًا على األداء المستقبلي. 

يجوز دفع عموالت وحوافز، وإذا كان األمر كذلك، فإنها ستندرج ضمن إجمالي التكاليف. وال تجرى هذه االستقطاعات الخاصة بالرسوم والمصروفات بشكل 
موحد خالل دورة حياة المنتج، ولكنها تحمل بشكل متباين على المرحلة المبكرة.  

تنويه: قد يؤثر السحب من المنتج في المرحلة المبكرة على المبالغ المالية التي يحصل عليها المستثمر نتيجة ممارسة التحميل المبدئي، وقد يكون المبلغ المحصل أقل 
من المبلغ المستثمر.  

تنويه: قد يتأثر هذا المنتج بالتغيير في أسعار صرف العمالت. 
تحتسب األسعار على أساس صافي قيمة األصول، وهي القيمة اإلجمالية لجميع األصول الموجودة في صندوق أوازيس كريسنت العالمي للدخل، وهو "صندوق 
فرعي" لصندوق أوازيس كريسنت العالمي لالستثمار )أيرلندا( ش.ع.م "الصندوق"، شاملة أية مستحقات من الدخل، ومع خصم أية استقطاعات مسموح بها من 
الصندوق الفرعي، والتي قد تشمل -على سبيل المثال ال الحصر- أتعاب مدققي الحسابات والرسوم المصرفية، ورسوم حفظ األوراق المالية، والرسوم اإلدارية، 
ورسوم االستشارات االستثمارية، وقد تتضمن تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل االقتراض وإقراض األسهم، ويجوز االقتراض 

وصوال إلى 10% من القيمة السوقية للمحفظة االستثمارية لسد العجز في السيولة النقدية.

تنويه: قد ينخفض الدخل الذي يحصل عليه المستثمر من استثماراته وقد يرتفع أيًضا.

تخضع شركة اإلدارة والصندوق ألحكام البنك المركزي األيرلندي، وتدار صناديق تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل وفقا للوائح 
تنظيم تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل في )أيرلندا(. وقد تم الحصول على األرقام المذكورة من شركة مورننج ستار عن المدة 
المنتهية في 31 أكتوبر 2017 لالستثمارات بمبلغ مقطوع، باستخدام صافي قيمة األصول - أسعار صافي قيمة األصول مع إعادة استثمار توزيعات الدخل، وقد 
تختلف العائدات بناء على التاريخ الفعلي لالستثمار، والتاريخ الفعلي إلعادة استثمار الدخل. وتتوفر وثائق معلومات المستثمر األساسي أو نشرة كاملة عنه عند 
الطلب من شركة اإلدارة وشركة أوازيس كريسنت مانجمنت المحدودة. ويخضع الصندوق ألحكام البنك المركزي األيرلندي، كما أن الصندوق الفرعي مسجل 
لدى مجلس الخدمات المالية للتوزيع في جنوب أفريقيا، ولدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية الخاصة بالتوزيع في المملكة المتحدة. وتبلغ نسبة إجمالي مصروفات 
ل كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة األسهم. وال تعني نسبة النفقات  الصندوق الفرعي 0.65% وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي تُتََحمَّ
اإلجمالية العليا بالضرورة ضعف العائد، كما ال تدل النسبة األقل على قوة العائد. وال تشتمل النسبة على أية تكاليف للمعامالت. وال تعتبر نسبة النفقات اإلجمالية 
الحالية مؤشًرا للنسب المستقبلية. وتتوفر التفاصيل الكاملة وأساسيات الحوافز التي تم الحصول عليها من شركة اإلدارة وشركة أوازيس مانجمنت المحدودة وتتميز 
جميع المعلومات واآلراء المذكورة بأنها ذات طبيعة عامة، وال تحتوي الوثيقة على أية توصية صريحة أو ضمنية أو ضمان أو توجيه أو نصيحة أو مقترح بأن 
المنتجات مناسبة لألهداف االستثمارية أو للوضع المالي أو الحتياجات أي فرد أو جهة معينة. وال يوجد ضمان فيما يتعلق بدقة أو صحة أو اكتمال المعلومات 
واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال تتحمل شركة اإلدارة أو شركة أوازيس كريسنت المحدودة أو أي كيان أو جهة أخرى تابعة ألي منهما أو متعلقة بهما أية 
مسؤولية عن أية خسارة أو تلف أو ضرر مهما كانت طبيعته يقع نتيجة استخدام أية معلومات وردت في هذه الوثيقة أو االعتماد عليها. وقد صدرت كافة البيانات 

والمعلومات بتاريخ 31 أكتوبر 2017 )ما لم ينص على خالف ذلك(.

الطلب.  عند  اإلدارة"(  )"شركة  المحدودة  )أيرلندا(  مانجمنت  جلوبال  أوازيس  شركة  من  للعموالت  القصوى  والحدود  والمصروفات  بالرسوم  جدول  يتوفر 
األسهم  َمَحافِظ  وتُقَيَّم  اآلجلة.  التسعيرة  وتُْستَخدم  السائدة  األسعار  )UCITS( وفق  للتحويل  القابلة  المالية  األوراق  الجماعية في  االستثمارات  تعهدات  تُتََداَول 
 يوميا في الساعة 8:00 ص باستخدام أسعار اليوم السابق في تمام الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. وينبغي تََسلُّم كافة المستندات الالزمة قبل الساعة 14:00. 

وتتم االستثمارات على مستوى العالم في عدد من الدول والعمالت.

االتصال بنا:  

شركة أوازيس جلوبال مانجمنت )أيرلندا( ليمتد  

بترخيص من البنك المركزي بأيرلندا 

رقم التسجيل 362471 

 4th Floor, One Grand Parade,

 Dublin 6, Ireland

 هاتف: 9800 495 1 353+ فاكس: 9888 495 1 353+ 

 info@oasiscrescent.com :البريد اإللكتروني 

 www.oasiscrescent.com

الجهة الراعية: فرع بي إن بي باريبا لألوراق المالية بدبلن  

مطابق للمعايير العالمية لألداء االستثماري  


