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صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية التابع لشركة أوازيس جلوبال مانجمنت )OGM OCGPEF( هو صندوق أسهم عقارية عالمي يمتثل لمبادئ الشريعة، ويسعى ليقدم للمستثمرين 
األخالقيين منتًجا استثمارّيًا فائق الجودة في مجال األسهم العقارية يتماشى مع المعتقدات األخالقية والثقافية.  

العائدات التراكمية   

انطلق الصندوق عقب اندماج صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية )"OCGPEF"( مع الصندوق في 11 ديسمبر 2020. تغيرت مكونات المعايير األساسية بعد الدمج.
العائدات بالدوالر األمريكي، صافي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به لصندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية التابع لشركة أوازيس جلوبال مانجمنت منذ النشأة وحتى 31 

ديسمبر 2020. كان إجمالي الدخل غير المسموح به لمدة االثني عشر شهًرا حتى 31 ديسمبر 2020 ُيقدر بنسبة %0.09.
المعايير معدلة بما يناسب الضرائب المستقطعة غير المستردة قبل الدمج.

)المصدر: بحث أوازيس باستخدام بلومبيرغ: ديسمبر 2000 - ديسمبر 2020( 

العوائد السنوية  

األداء )% العائدات( بالدوالر األمريكي، صافي الرسوم، إجمالي الدخل غير المسموح به لصندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم 
العقارية التابع لشركة أوازيس جلوبال مانجمنت منذ النشأة وحتى 31 ديسمبر 2020. 

)المصدر: بحث أوازيس باستخدام بلومبيرغ وwww.oecd.org: سبتمبر 2006 - ديسمبر 2020( 
المعايير معدلة بما يناسب الضرائب المستقطعة غير المستردة قبل الدمج.
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تعليقات مدير الصندوق  

ال يزال االقتصاد العالمي يواجه تحديات شديدة أثناء فترة انتعاشه عقب االنهيار الذي شهده النشاط االقتصادي خالل الربع الثاني من عام 2020 أثناء ذروة عمليات الحجر المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كوفيد-19، ومن المنظور اإليجابي، استمر 
االنتعاش االقتصادي القوي الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2020 حتى الربع األخير من العام، وعلى المدى القريب، من المحتمل أن تتسبب زيادة معدل اإلصابات بفيروس كوفيد-19 خالل موجتي التفشي الثانية والثالثة في إعاقة االنتعاش، 
ومع ذلك، من المحتمل أن يعزز طرح اللقاح على نطاق واسع خالل عام 2021 من النشاط والميل االقتصادي بشكل متزايد على مدار العام، حتى إن النمو العالمي قد يشهد ارتفاًعا مفاجًئا هذا العام؛ حيث إن طرح اللقاح إلى جانب تعزيز الحافز 
النقدي والمالي يعزز الميل االقتصادي، ويؤدي إلى كبت الطلب على السلع االستهالكية واالستثمارية، ويتطلع صندوق النقد الدولي حالّيًا إلى زيادة نمو إجمالي الناتج المحلي عالمّيًا بنسبة 5.2% في عام 2021 بعد أن شهد ركوًدا بنسبة -4.4% في 
عام 2020، وذلك بزيادة النمو في الواليات المتحدة بنسبة 3.1%، وفي منطقة اليورو بنسبة 5.2%، وزيادته القوية في الصين بنسبة 8.2%، كما قدم انتخاب جو بايدن رئيًسا للواليات المتحدة األمريكية في أوائل شهر نوفمبر تعزيًزا ملحوًظا في 
األسواق العالمية بسبب تداول سيناريو أن رئيس الواليات المتحدة األمريكية ملتزم بتطبيق العولمة وسيادة القانون، وفي أوائل شهر يناير 2021، انتزع الحزب الديمقراطي من الحزب الجمهوري مقعدين لعضوية مجلس الشيوخ في والية جورجيا 
في انتخابات اإلعادة مما أعطى الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ، ومع سيطرة الديمقراطيين اآلن على كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فتتوقع األسواق أن تشهد زيادة الحافز المالي الذي يوفر جرعة تنشيطية لتجارة االنكماش العالمية.

هناك خطران رئيسيان يواجهان االقتصاد العالمي في عام 2021؛ الخطر األول هو أن طرح اللقاح متأخر في بعض صوره أو أشكاله، إما بسب التعقيدات اللوجستية، أو بسبب أن الشك العام حول اللقاح الذي تم 
تطويره سريًعا يؤدي إلى بطء استعماله، ونوع آخر لهذا الخطر هو أن الطفرة الجينية في الفيروس تؤدي إلى التقليل من فعالية اللقاحات الحالية، وتتطلب المزيد من البحث عن لقاح جديد وتطويره، وبالتالي من شأن 
جميع سيناريوهات األخطار المتعلقة بالفيروس أن تعيق االنتعاش االقتصادي بسبب أن الحكومات ستضطر في هذه األثناء إلى اللجوء إلى اتخاذ المزيد من تدابير فرض الحجر إلبطاء معدل انتشار العدوى، أما الخطر 
الثاني الرئيسي هو خطر مالي في طبيعته، أي أنه مع وجود مجموعة متنوعة من أسعار األصول التي تبدو ممتدة بالنسبة لألساسيات طويلة األجل، فإن مؤشرات التقلبات في أي سوق التي تهدف إلى البيع كمستثمرين 
تحاول المضاربة بطريقة تضمن لها األرباح، مما يعزز من انكماش السوق ويؤدي في نهاية المطاف إلى اإلضرار بالميل االقتصادي، ومع ذلك، فإن هدف البنوك المركزية العالمية الواضح نحو فعل "أي شيء مهما 

كان الثمن" للحفاظ على استقرار األسواق يوحي بأن األسواق ستظل مدعومة في النهاية بغض النظر عن نوبات التقلب.

ال يزال التأثير الكامل الذي خلفه انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 على إيرادات اإليجار وميزانيات صناديق االستثمار العقاري قيد العمل عليه من خالل النظام. والشيء اإليجابي في هذا هو أننا نشهد مستويات منخفضة 
للغاية من االستثمارات الرأسمالية والنشاط التطويري الذي يقلص حجم اإلمدادات الجديدة، ويخلق بيئة مواتية ألصحاب العقارات الحاليين على المدى المتوسط إلى الطويل. ومن المهم أيًضا تذكر أن التقييمات العقارية 
تستند إلى التدفقات النقدية طويلة المدى التي ستنتج من العقارات، وأن أكبر االضطرابات التي سببتها هذه الجائحة لها طبيعة قصيرة المدى. لقد تأثرت صناديق االستثمار العقاري المعرضة لقطاع التجزئة وقطاع 
المكاتب أشد التأثر، بينما استفاد المستأجرون  المقيدون في صناديق االستثمار العقاري الخاصة بمراكز البيانات بالفعل من زيادة المبيعات عبر اإلنترنت واستخدام البيانات، كما استفادت صناديق االستثمار العقاري 
الخاصة بالرعاية الصحية والتي تتعرض لمرافق البحث والتطوير أيًضا من زيادة الطلب على المساحات. ويتمتع صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية التابع لشركة أوازيس جلوبال مانجمنت بوضع 
جيد بسبب تركيزه على صناديق االستثمار العقاري التي لها دوافع طلب إيجابية طويلة المدى، وفرق إدارة قوية، وميزانيات متفوقة. ويتميز الصندوق بخصائص تقييم جذابة للغاية بمتوسط عائد من التدفق النقدي يبلغ 

6.2%، وعائد أرباح يبلغ 4.7% مما يقدم الكثير من القيمة بالنسبة لمتوسط عائد السندات الذي يبلغ 1.1% ومتوسط التضخم الذي يبلغ %1.0.

بحث أوازيس، إحصائيات بلومبيرغ االقتصادية، التطلعات االقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بيان السياسة النقدية للبنك المركزي األوروبي، بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا، 
حكومة الواليات المتحدة األمريكية
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إخالء مسؤولية: 

القابلة للتحويل هي استثمارات متوسطة إلى طويلة األجل. األداء السابق ليس مؤشًرا على  عادة ما تكون تعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية 
العائدات المستقبلية.

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

ال تجرى هذه االستقطاعات الخاصة بالرسوم والمصروفات بشكل موحد خالل دورة حياة المنتج، ولكنها تحمل بشكل متباين على المرحلة المبكرة.  

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 التابع لشركة 
أوازيس جلوبال مانجمنت، وهو "صندوق فرعي" صندوق أوازيس كريسنت العالمي لالستثمارالتابع لشركة أوازيس جلوبال مانجمنت )المملكة المتحدة( شركة استثمار 
مفتوحة "الصندوق" رقم التسجيل: IC030383، 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 المعتمدة ألحكام البنك المركزي األيرلندي، ويخضع الصندوق والصندوق الفرعي ألحكام سلطة السلوك المالي وُيداران من خالل هيئة 
شركات اإلدارة المعتمدة )ACD( وفًقا للوائح المملكة المتحدة لتعهدات االستثمارات الجماعية في األوراق المالية القابلة للتحويل. وقد تم الحصول على األرقام 
المذكورة من بحث أوازيس وبلومبيرغ عن المدة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 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 المعتمدة وشركة أوازيس كريسنت مانجمنت المحدودة. كما أن الصندوق الفرعي 
مسجل لدى هيئة سلوك القطاع المالي للتوزيع في جنوب أفريقيا، ولدى هيئة مراقبة السلوكيات المالية الخاصة بالتوزيع في سويسرا والسلطة النقدية الخاصة 
بالتوزيع في سنغافورة وهيئة األوراق والسلع المالية الخاصة بالتوزيع في اإلمارات العربية المتحدة. وتبلغ نسبة إجمالي مصروفات الصندوق الفرعي %2.35 
ل كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة األسهم. وال تعني نسبة النفقات اإلجمالية العليا بالضرورة  وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي ُتَتَحمَّ
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 المعتمدة 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. 
وقد صدرت كافة البيانات والمعلومات بتاريخ 31 ديسمبر 2020 )ما لم ينص على خالف ذلك(.

األسهم  َمَحاِفظ  وُتَقيَّم  الطلب.  عند  المعتمدة"(  اإلدارة  )"شركة  المحدودة  )أيرلندا(  مانجمنت  جلوبال  أوازيس  شركة  من  والمصروفات  بالرسوم  جدول  يتوفر 
 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 ومعتمدة من سلطة السلوك المالي باعتبارها شركة 

اإلدارة المعتمدة للصندوق.

بيانات االتصال:

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

3rd Floor, 50 Hans Crescent, Knightsbridge, :عناية

London SW1X 0NA, United Kingdom,

هاتف: 2075900550 )0( 44+ / فاكس: 2075900555 )0( 44+

info@oasiscrescent.co.uk :البريد اإللكتروني

www.oasiscrescent.co.uk


