
حقائق عن الصندوق

امتثال واعتماد طبًقا لمعايير األداء االستثماري العالمية

العائدات السنوية

صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم

معدل التضخم وفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
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عائدات تراكمية 

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

.

صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية (OCGPEF) هو صندوق أسهم عقارية يمتثل لمبادئ الشريعة ويسعى ليقدم للمستثمرين منتًجا استثمارًيا فائق الجودة في مجال األسهم 
العقارية يتماشى مع المعتقدات الثقافية واألخالقية.

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

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

ملحوظة : يتخلف مؤشر التضخم لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشهر تقريًبا.

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

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

ملحوظة : يتخلف مؤشر التضخم لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية بشهر تقريًبا.
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معدل التضخم وفقا لبيانات منظمة 
التعاون االقتصادي والتنمية
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٥٠٠٠ دوالر أمريكي الحد األدنى لالستثمار المبدئي  آدم إبرهيم  مدير الصندوق 

١٠٠٠ دوالر أمريكي الحد األدنى اإلضافي لالستثمار  ٢٥ سبتمبر ٢٠٠٦  تاريخ اإلطالق 

٩٨٫٤٨ مليون دوالر أمريكي حجم الصندوق  مرتفع  بيان المخاطر 

 ٪٢٫١٤ إجمالي معدل النفقات  معدل التضخم وفقا لبيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  المؤشر 

العائدات السنوية

العقارية لألسهم  العالمي  كريسنت  أوازيس  الربع الرابع لعام ٢٠١٥صندوق 



امتثال واعتماد طبًقا لمعايير األداء االستثماري العالمية

تعليقات مدير الصندوق

التقسيم الجغرافي لصندوق أوازيس كريسنت جلوبال لألسهم العقارية 
التقسيم القطاعي لصندوق أوازيس كريسنت جلوبال لألسهم العقارية (٣١ ديسمبر ٢٠١٥) (٣١ ديسمبر ٢٠١٥) 
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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 ستندرج 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 اإلدرة") عند الطلب. 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 العقارية، 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 وإقراض 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 ٢٫١٤٪، 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. 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 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:

ال تزال إعادة هيكلة االقتصاد الصيني تؤثر على الطلب على الواردات، وبالتالي على أسعار السلع األساسية، حيث انخفضت توقعات معدالت النمو التي يتم مراجعتها بدرجة طفيفة خالل النصف الثاني إلى 
٣٫١٪ وقد عوضت دفعات النمو اإليجابية في منطقة اليورو واليابان التباطؤ الصيني إلى حد ما، في حين دفعت طلبات المستهلكين الثابتة وأسواق الوظائف المنكمشة في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا 
عمالتهما المرجحة تجاريا نحو االرتفاع بشكل ملحوظ. وشهد الضعف النسبي لتدفقات رؤوس األموال في األسواق الناشئة تراجعا في االحتياطيات الرسمية من العملة األجنبية طوال هذه الفترة، على الرغم من 
أن العمالت األضعف إلى جانب حزم اإلصالح الهيكلي قد حسنت من تنافسيتها العالمية في المتوسط، وانعكس ذلك في تقلص حاالت عجز الحسابات الجارية في دول مثل الهند وإندونيسيا. وبوجه عام، تظل 
األوضاع العالمية متأرجحة، ويجب أن تتكفل القدرة الكبيرة للدعم الحكومي في الصين بإحداث نقلة منظمة متواصلة للتحول إلى اقتصاد قائم على المستهلكين، في حين أنه من المتوقع أن تطبق لجنة السياسات 

النقدية بجهاز االحتياطي الفيدرالي األمريكي سلسلة ضئيلة نسبًيا من عمليات رفع األسعار على المدى المتوسط.

في أسواق العقارات العالمية، يظل نمو اإليجارات واستعادة مستوى اإلشغال بالواليات المتحدة سابًقا لألسواق الكبرى المتقدمة األخرى. وينخفض مستوى اإلمداد الجديد بأسواق العقارات المتطورة ويستمر 
التمويل في كونه قيًدا ضد نمو المضاربة بينما تكون مستويات ديون صندوق االستثمار العقاري REIT منخفضة بشكل جيد عن ذروتها بعام ٢٠٠٨، وزاد متوسط استحقاق الدين. وقد ارتفعت فوارق العائد 
على السندات اليومية حتى ١٠ سنوات الحالية بصندوق االستثمار العقاري عن المتوسط طويل األجل، كما اتخذت صناديق االستثمار العقاري ذات المواصفات التالية مركًزا جيًدا ليصبح أداؤها أعلى مع تطبيع 

عائدات السندات: التعرض المرتفع للمدن العالمية الكبرى، محفزات الطلب العلمانية، وتعزيز أعمال التجديدات والتطويرات والميزانيات العمومية الفائقة

تظل عائدات التدفق النقدي لصناديق االستثمار العقاري العالمية وعائدات حصص األسهم جذابة بالنسبة لعائدات السندات، ويقع صندق أوازيس كريسنت جلوبال لألسهم العقارية في مركز جيد. يبلغ متوسط عائد 
التدفق النقدي للصندوق ٦٫٣ ٪ وعائد حصص األسهم ٤٫٩٪ وهو ما يستمر في تقديم قيمة نسبية لمتوسط العائد على السندات والتضخم بمعدل ٢٫٢٪ و٠٫٧٪ على التوالي.


