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امتثال واعتماد طبًقا لمعايير األداء االستثماري العالمية

تخصيص أصول صندوق أوازيس كريسنت جلوبال
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تخصيص األصول
ديسمبر ٢٠١٥

OCGLEBF

صندوق أوازيس كريسنت العالمي المتوازن لألسهم المنخفضة (OCGLEBF) هو محفظة متخصصة عالمية لتخصيص األصول. الهدف من الصندوق هو تحقيق نمو متوسط إلى طويل 
األجل في رأس المال والدخل عن طريق االستثمار على أساس عالمي في السندات الممتثلة للشريعة أخالقًيا ومعنوًيا. ويتحقق هذا الهدف عن طريق استثمار صافي أصول الصندوق الفرعي 

في مزيج متنوع ومتوازن بشكل كبير من السندات العالمية. سيتم تخصيص نطاق االستثمارات في فئات األسهم لألصول وفي العقارات والدخل. 

تخصيص األصول

المنخفضة لألسهم  المتوازن  العالمي  كريسنت  أوازيس  الربع الرابع لعام ٢٠١٥صندوق 

عائدات تراكمية 

األداء (٪ من العائدات) بالدوالر األمريكي، إجمالي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به 
من صندوق أوازيس كريسنت العالمي المتوازن لألسهم المنخفضة منذ نشأته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 (org.oecd.www المصدر: أوازيس لألبحاث باستخدام)
معدل التضخم وفًقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشهر تقريًبا. 

األداء (٪ من العائدات) بالدوالر األمريكي، إجمالي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به 
من صندوق أوازيس كريسنت جلوبال المتزن لألسهم المنخفضة منذ نشأته في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

 (org.oecd.www المصدر: أوازيس لألبحاث باستخدام)
ملحوظة: يتخلف مؤشر التضخم لـOECD بشهر تقريًبا. 
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تعليقات مدير الصندوق

امتثال واعتماد طبًقا لمعايير األداء االستثماري العالمية

عادة ما تكون االلتزامات باستثمارات جماعية في السندات القابلة للتحويل هي استثمارات متوسطة إلى طويلة األجل. 

تحذير: قد تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع، كما أن األداء االستثماري في الماضي ال يعد دليًال موثوًقا على األداء المستقبلي. 

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

تحذير: 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. 

يتوفر جدول بالرسوم والمصروفات والحدود القصوى للعموالت من شركة أوازيس جلوبال مانجمنت (أيرلندا) المحدودة ("شركة اإلدارة") عند الطلب. حين 
تطبق تسعيرات الخروج، يتم استرداد قيمة األسهم بالقيمة الصافية لألصل وتستقطع رسوم الخروج ويدفع الرصيد للمستثمر. يتم تداول تعهدات االستثمارات 
الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل (UCITS) وفق األسعار السائدة وتستخدم التسعيرة اآلجلة. وتقيم محافظ األسهم يوميا في الساعة ٨:٠٠ صباًحا 
باستخدام أسعار اليوم السابق في تمام الساعة ٢٢:٠٠ بتوقيت جرينتش. وينبغي استالم كافة المستندات الالزمة قبل الساعة ١٤:٠٠. وتتم االستثمارات على 

مستوى العالم في عدد من الدول والعمالت. 

تحذير: 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 المتزن لألسهم المنخفضة، وهي 
"صندوق فرعي" لصندوق أوازيس كريسنت العالمي لالستثمار (أيرلندا) ش.ع.م ("الصندوق")، شاملة أي مستحقات من الدخل ومع خصم أي 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 واقراض األسهم، ويجوز 

االقتراض وصوال إلى ١٠٪ من القيمة السوقية للمحفظة االستثمارية لسد العجز في السيولة النقدية.

تحذير: 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 الفترة 
المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ 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 إن 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 
الصندوق الفرعي ١٫٨٦٪ وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي يتم تحملها كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة األسهم. وال تعني نسبة 
النفقات اإلجمالية األعلى بالضرورة ضعف العائد، كما ال تدل النسبة األقل على قوة العائد. وال تشتمل النسبة على أي تكاليف للمعامالت. وال تعتبر نسبة النفقات 
اإلجمالية الحالية مؤشًرا للنسب المستقبلية. وتتوافر 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 أي توصية صريحة أو ضمنية أو توجيه أو نصيحة أو مقترح 
بأن المنتجات مناسبة لألهداف االستثمارية أو للوضع المالي أو الحتياجات أي فرد أو كيان معين. وال يوجد ضمان فيما يتعلق بدقة أو صحة أو اكتمال المعلومات 
واآلراء الواردة في هذه الوثيقة. وال تتحمل شركة اإلدارة أو شركة أوازيس كريسنت مانجمنت المحدودة أو أي كيان أو جهة أخرى تابعة ألي منهما أي مسؤولية 
عن أي خسارة أو تلف أو ضرر مهما كانت طبيعته يقع نتيجة استخدام أي معلومات وردت في هذه الوثيقة أو االعتماد عليها. وقد صدرت كافة البيانات والمعلومات 

بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ (ما لم ينص على خالف ذلك). 

شركة أوازيس جلوبال مانجمنت (أيرلندا) ليمتد 

بترخيص من البنك المركزي بأيرلندا

رقم التسجيل 362471

،4th Floor، One Grand Parade

Dublin 6، Ireland

هاتف: +٣٥٣ ١ ٤٩٥ ٩٨٠٠ فاكس: +٣٥٣ ١ ٤٩٥ ٩٨٨٨

info@oasiscrescent.com :البريد اإللكتروني

www.oasiscrescent.com

الجهة الراعية: بي إن بي باريباس سيكيوريتيز- فرع دبلن

إخالء مسؤولية:اتصلوا بنا:

نمو التي يتم مراجعتها بدرجة طفيفة خالل  تالي على أسعار السلع األساسية، حيث انخفضت توقعات معدالت ال ال ال تزال إعادة هيكلة االقتصاد الصيني تؤثر على الطلب على الواردات، وب
ابتة وأسواق الوظائف المنكمشة  ث بات المستهلكين ال تباطؤ الصيني إلى حد ما، في حين دفعت طل ابان ال ي نمو اإليجابية في منطقة اليورو وال ثاني إلى ٣٫١٪ وقد عوضت دفعات ال النصف ال
ناشئة تراجعا في االحتياطيات  تدفقات رؤوس األموال في األسواق ال ا نحو االرتفاع بشكل ملحوظ. وشهد الضعف النسبي ل يا عمالتهما المرجحة تجاري في الواليات المتحدة األمريكية وبريطان
نافسيتها العالمية في المتوسط، وانعكس ذلك في تقلص  فترة، على الرغم من أن العمالت األضعف إلى جانب حزم اإلصالح الهيكلي قد حسنت من ت الرسمية من العملة األجنبية طوال هذه ال
قلة منظمة  لدعم الحكومي في الصين بإحداث ن قدرة الكبيرة ل ا. وبوجه عام، تظل األوضاع العالمية متأرجحة، ويجب أن تتكفل ال حاالت عجز الحسابات الجارية في دول مثل الهند وإندونيسي
يات رفع  ا من عمل ًي لة نسب ي فيدرالي األمريكي سلسلة ضئ نقدية بجهاز االحتياطي ال لتحول إلى اقتصاد قائم على المستهلكين، في حين أنه من المتوقع أن تطبق لجنة السياسات ال متواصلة ل

األسعار على المدى المتوسط.

نقدية عن قرب. وعلى ضوء ذلك، أصبحت جودة  قد ظلت أسواق األسهم العالمية تعاني من عدم االستقرار على مدار ربع العام الماضي حيث تتحرك الواليات المتحدة نحو تطبيع السياسة ال ل
قييمات الشركات  لتمويل بشكل سلبي على أرباح وت فة الزائدة ل تكل ية اإليرادات. وستؤثر ال الصكوك أمًرا ذا صلة قوية ومتزايدة مع انتشار هوامش االئتمان - خاصة تلك ذات السندات عال
لغاية، مما يجعل اختيار األسهم أكثر أهمية. ال تزال أقساط مخاطر األسهم مرتفعة، مدعومة بمستوى منخفض من عوائد السندات والذي ينبغي أن يستمر في توفير بعض الدعم  الموجهة ل
ا مع متوسطاتها طويلة األجل وتوقع استمرار ارتفاع المخاطر، فنحن نعتقد أن السوق سيستمر في إظهار الكثير من  ًي قيم سوق األسهم. ومع ذلك، مع تماشي قيم سوق األسهم العالمية نسب ل
نقدية المستدامة. يبشر  تدفقات ال قوية والميزانيات الصحية وال نافسية ال ت ية الجودة ومنخفضة الجودة، مما يؤكد على أهمية االستثمار في الشركات ذات الميزات ال االختالف بين الشركات عال
نافسية قوية والقدرة على إنشاء تدفقات نقدية أعلى ومستدامة  ية الجودة في السوق والتي تتمتع بميزات ت نا حافظنا على االستثمار في الشركات الرائدة عال النسبة لمحافظنا حيث أن الخير ب ذلك ب
ا في  ًي ينما تنتج نمًوا فعل باعثة على التحدي ب يئات االقتصادية ال ب ا الحفاظ على نفسها ضمن ال ن ية الجودة بمحفظت وعائد أعلى على األسهم خالل الدورة االقتصادية. تستطيع الشركات عال

ذاتية وللسوق.  يمتها ال تداول بخصومات جوهرية في ق ية، تعمل هذه األسهم في ال األرباح على المدى الطويل. وفي نفس الوقت، وعلى الرغم من الجودة العال

لمستثمر،  ية ل فوائد والسيولة العال النظر إلى مستويات ال ية في دعم اإلشغال واالرتداد اإليجاري اإليجابي األعلى. وب ادة الطلب على المساحات الخال في أسواق العقارات العالمية، تستمر زي
يات  اتها، ومن المهم لصندوق االستثمار العقاري REITS أن تنتهز الفرصة إلعادة تدوير عقاراتها وأن تكون مضبوطة على عمل يم العقارات من ذروة مستوي ي ق ت تقترب معدالت الرسملة ل
ائقة في مركز ذي أداء  ف نمو المعزز والميزانيات ال ا بصورة متزايدة، ويقع صندوق االستثمار العقاري مع نمو اإليجارات القوي وال ية، أصبح اختيار األسهم مهًم يئة الحال ب االستحواذ. وفي ال

فائق، حيث يتم تطبيع عائدات السند على المدى المتوسط. 

لين. ومع ذلك،  ب نقدي على مدار العامين المق فيدرالي يسير على مسار تطبيع الموقف السياسي ال لتوظيف المستقر لالقتصاد األمريكي، فإن االحتياطي ال ية ل ل ب ق ناء على النظرة المست وب
الفطنة في اجراءاتهم، ومن المحتمل  لدوالر، أظهر صناع السياسات األمريكيين أنهم سيتحلون ب نمو السريع ل الحفاظ على الحساسية تجاه التطورات في ظروف االقتصاد الكلي، بما في ذلك ال وب
لة المدى عن انخفاضها بشكل ملحوظ على مدار العامين السابقين، ومن المتوقع أن  أن يتكيفوا مع أي تباطؤ متوقع في االقتصاد عن طريق تهدئة الدورة المتشددة. وقد تحولت اإليرادت طوي

نقدية. يستمر االتجاه التصاعدي على المدى المتوسط مع تطبيع السياسة ال

ا من الخطر، ويسمح  ًي تنوع بمستوى منخفض نسب ل م ل ا المتزنة متنوعة بشكل جيد عبر المناطق الجغرافية والعمالت وفئات األصول والقطاعات والصكوك. ويسمح المستوى المالئ ن إن  محفظت
نا على المدى الطويل.   ية لعمالئ يد عائدات فعل ذلك بتول


