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يتكون المعيار من معدل مؤشر أسعار المستهلك لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. 

صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية )OCGPEF( هو صندوق أسهم عقارية عالمي يمتثل لمبادئ الشريعة ويسعى ليقدم للمستثمرين األخالقيين منتجاً استثمارياً فائق الجودة في مجال 
األسهم العقارية يتماشى مع المعتقدات الثقافية واألخالقية.  
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العقارية منذ النشأة وحتى 31 مارس 2016. 

 )www.oecd.org المصدر: بحث أوازيس باستخدام(

مالحظة: يتخلف معيار التضخم لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشهر.  
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ما زال االقتصاد العالمي يمر بعدد من التغيرات الهيكلية، ومن ضمنها التغييرات الحاصلة في الصين؛ حيث تسعى الحكومة الصينية إلجراء عدد من اإلصالحات في التوريد. وأحد النواتج الفرعية لذلك هو 
احتياج الصين لكمية أقل بكثير من المواد الخام في عملية اإلنتاج اإلجمالية الخاصة بها، األمر الذي تسبب بضربة هيكلية قوية لألسعار عبر مجموعات السلع بأكملها تقريًبا. تواجه اقتصادات األسواق الناشئة التي 
اعتمدت تاريخّيًا على صادرات السلع في تحقيق معظم أرباحها بالدوالر، أو في دعم ميزانياتها العامة المزيد من عدم اليقين. كما أن االختالفات المتعددة في السياسات النقدية بين ما يسمى باالقتصادات المتقدمة 
زاد من تعقيد المناخ االقتصادي الديناميكي. فقد بدأت السياسة األمريكية النقدية بالتشدد، مما أدى إلى نمو الدوالر الذي لعب دوره المهم في كبح أسعار السلع العالمية. ولكنَّ الظروف العالمية النقدية ما زالت متقلبة 
على خلفية المزيد من التسهيل في أوروبا واليابان، وينبغي أن تتكفل القدرة الكبيرة للدعم الحكومي في الصين بإحداث نقلة منظمة متواصلة للتحول إلى اقتصاد قائم على المستهلكين. كما أنه من المتوقع أن تطبق 
لجنة السياسات النقدية بجهاز االحتياطي الفيدرالي األمريكي سلسلة ضئيلة نسبّيًا من عمليات رفع األسعار على المدى المتوسط، ومن المفترض أن يعوض ذلك عن بعض ضغوط النمو العالمي في المدى القريب. 

ما زال نمو اإليجارات وانتعاش اإلشغال في السوق العقاري األميريكي متقدًما على األسواق المتقدمة األخرى. كما أن مستوى العرض الجديد في أسواق العقارات المتقدمة منخفض، والتمويل ما زال يقيد تطوير 
المضاربة، في حين أن مستويات ديون صناديق االستثمار العقاري أصبحت أقل بشكل جيد من الذروة التي وصلت إليها في عام 2008، كما أن متوسط استحقاق الدين قد ارتفع. وارتفعت هوامش العائد على 
السندات اليومية حتى عشر سنوات الحالية بصندوق االستثمار العقاري عن متوسطها طويل األجل، كما أن صناديق االستثمار العقاري التي تتمتع بالمواصفات التالية في وضع مناسب يؤهلها لتقديم أداء أفضل 
فيما ُتَطبَُّع عائدات السندات: ارتفاع معدل التعّرض للمدن العالمية الكبيرة، ودوافع اإلقبال ذي الطابع المدني، وتحسين التجديدات والمنشآت والميزانيات العمومية الفضلى. ما زالت عوائد التدفقات النقدية لصناديق 
االستثمار العقاري )عائدات األموال من العمليات( وعائدات حصص األسهم جذابة بالنسبة لعائدات السندات وصندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية في وضع جيد. فمتوسط عائدات التدفق النقدي للصندوق 

هو 6.2 % وعائدات حصص األسهم هي 4.9%، األمر الذي يستمر في تقديم قيمة بالنسبة لمعدل عائدات السندات والتضخم اللذين يساويان 1.8 % و1.1% على التوالي.

مطابق للمعايير العالمية لألداء االستثماري وتم التحقق منها  

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 موثوًقا 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 لألسهم العقارية، 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 مارس 2016 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  الصندوق الفرعي 2.14 % وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي ُتَتَحمَّ
النفقات اإلجمالية العليا بالضرورة ضعف العائد، كما ال تدل النسبة األقل على قوة العائد. وال تشتمل النسبة على أية تكاليف للمعامالت. وال تعتبر نسبة النفقات 
التفاصيل الكاملة وأساسيات الحوافز التي تم الحصول عليها من شركة اإلدارة وشركة أوازيس مانجمنت  اإلجمالية الحالية مؤشًرا للنسب المستقبلية. وتتوفر 
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 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 مارس 2016 )ما لم ينص على خالف ذلك(.

الطلب.  عند  اإلدارة"(  )"شركة  المحدودة  )أيرلندا(  مانجمنت  جلوبال  أوازيس  شركة  من  للعموالت  القصوى  والحدود  والمصروفات  بالرسوم  جدول  يتوفر 
َمَحاِفظ األسهم  التسعيرة اآلجلة. وُتَقيَّم  السائدة، وُتْسَتخَدم  للتحويل )UCITS( وفق األسعار  القابلة  المالية  الجماعية في األوراق  ُتَتَداَول تعهدات االستثمارات 
 يومّيًا في الساعة 8:00 ص باستخدام أسعار اليوم السابق في تمام الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش. وينبغي َتَسلُّم 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 باريباس لألوراق المالية بدبلن  


