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تعليقات مدير الصندوق  

انتعش النشاط االقتصادي العالمي بقوة خالل الربع الثالث من عام 2020 عقب االنكماش األسوأ في التاريخ منذ حدوث الكساد الكبير خالل الربع الثاني بسبب عمليات الحجر المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كوفيد-19 والتي استمرت على مدار 
شهري مارس وإبريل، واستعاد مؤشر مديري المشتريات )PMI( التصنيعي والخدمي العالمي الُمرّكب عافيته خالل الربع الثالث من عام 2020 إلى مستوى متوسط بلغ 51.9 بعد انخفاضه إلى 36.8 فقط في الربع الثاني الذي ُسجل خالله أيًضا 

االنخفاض التاريخي البالغ 26.2 في شهر إبريل أثناء ذروة عمليات الحجر العالمي1.

واصلت السياسة النقدية العالمية تقديم دعمها الشديد من خالل تضمينها لمعدالت تقترب من الصفر والتيسير النوعي المستمر، ومن المالحظ أن نظام االحتياطي الفيدرالي انتقل إلى تبني إطار استهداف معدل تضخم متوسط في اجتماع اللجنة 
الفيدرالية للسوق المفتوحة )FOMC( المنعقد في شهر سبتمبر، مما يشير إلى أنه لن يرفع معدالت الفائدة حتى يصبح معدل التضخم أعلى من 2% "لبعض الوقت"، وفي القيمة االسمية، يبدو أن تشديد السياسة النقدية من نظام االحتياطي الفيدرالي 

من المرجح أال يستمر على مدى األعوام القليلة القادمة.

برغم الدعم الواضح والواعد المقدم من السلطات النقدية، فإن استدامة االنتعاش االقتصادي العالمي معرض للخطر من مصدرين: وهما، بوادر ظهور سريع لموجة ثانية من عدوى فيروس كوفيد-19 عالمّيًا، وخاصًة في أوروبا، وما يرتبط به من 
تدابير إعادة فرض عمليات الحجر، باإلضافة إلى سحب الحوافز المالية قبل األوان، ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، انتهت صالحية أحكام قانون المساعدة واإلنعاش واألمان االقتصادي الخاص بفيروس كورونا )قانون كيرز( في 31 
يوليو على خلفية سوق العمل الذي ال يزال ضعيًفا من الناحية التاريخية، مما عّرض ماليين األسر المستضعفة للخطر، وعلى الرغم من أن الكونجرس األمريكي يناقش حالّيًا توفير حزمة حوافز مالية جديدة وفرص عقد صفقة تبدو جيدة بمجرد 
انطالق ماراثون االنتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، إال أن المناورات السياسية السابقة لالنتخابات قد بدت إلى اآلن أنها تعرقل الفرص السانحة أمام عقد صفقة تشتد الحاجة الماسة إليها على المدى القريب، وفي الوقت نفسه، أعلن االتحاد 

األوروبي عن حزمة حوافز مالية ُتقدر بمبلغ 750 مليار يورو في أواخر شهر يوليو لتيسير االنتعاش االقتصادي في أوروبا التي تم تخصيص ثلث أموالها تقريًبا وتوجيهه نحو االقتصاد "األخضر"2. 

ومن المنظور االستثماري واالقتصادي واالجتماعي، ال تزال التوقعات تمثل تحدًيا استثنائّيًا، واستشراًفا للمستقبل، سيعتمد الكثير منها على مدى تطور جائحة كوفيد-19 نفسها، حيث ستعمل موجات العدوى المتالحقة المصحوبة بتدابير إعادة 
فرض الحجر على عرقلة االنتعاش االقتصادي المستدام إلى أن يتوفر لقاح ُمثبت فعاليته، وحتى يحين هذا الوقت، سيواصل السياسيون وصّناع السياسات صراعهم مع المفاضالت االجتماعية واالقتصادية العميقة بين إنقاذ األرواح حرفّيًا من ناحية، 

ومحاولة حماية سبل العيش االقتصادي من ناحية أخرى، وخاصًة سبل عيش العمال ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط في قطاعات الخدمات المباشرة مثل قطاع البيع بالتجزئة والضيافة والذين تحملوا وطأة فقدان وظائفهم.

سيستمر التأثير الكامل الذي خلفه إعفاء المستأجرين من دفع القيمة اإليجارية في ظل انتشار جائحة فيروس كوفيد-19على إيرادات اإليجار وميزانيات صناديق االستثمار العقاري، والشيء اإليجابي في هذا هو أننا سنشهد 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 بشدة، بينما قد استفاد المستأجرون المقيدون في صناديق االستثمار العقاري الخاصة بمراكز البيانات والخدمات اللوجستية من زيادة المبيعات عبر اإلنترنت واستخدام 
البيانات، بينما ستستفيد صناديق االستثمار العقاري الخاصة بالرعاية الصحية والتي تتعرض لمرافق البحث والتطوير أيًضا من زيادة الطلب على المساحات، ويتمتع صندوق أوازيس كريسنت العالمي لألسهم العقارية بوضع جيد بسبب تركيزه 
على صناديق االستثمار العقاري التي لها دوافع طلب إيجابية طويلة المدى وفرق إدارة قوية وميزانيات متفوقة، ويتمتع الصندوق أيًضا بوضع مناسب بفضل تعرض 51% من المحفظة االستثمارية )باستثناء النقد والحيازات السائلة( للخدمات 
اللوجستية، وتميز صناديق االستثمار العقاري الصناعية والخاصة بمركز البيانات بدوافع طلب إيجابية قوية طويلة المدى، وتعرض 8% فقط لصناديق االستثمار العقاري الخاصة بالتجزئة3، ويتميز الصندوق بخصائص تقييم جذابة للغاية بمتوسط 

عائد من التدفق النقدي يبلغ 7.3%، وعائد أرباح يبلغ 4.9% مما يقدم قيمة بالنسبة لمتوسط عائد السندات الذي يبلغ 1.0% ومتوسط التضخم الذي يبلغ 4%0.9.

1- إحصائيات بلومبيرغ االقتصادية، بحث أوازيس – 2- صندوق النقد الدولي، استجابات السياسة العامة لفيروس كوفيد-https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19 .19 - 3- بحث أوازيس، سبتمبر 2020
4- بحث أوازيس، سبتمبر 2020 
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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 بحث أوازيس ومنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية عن المدة المنتهية في 30 سبتمبر 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 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 الصندوق الفرعي 2.30% وهي متوسط صافي قيمة األصول بالمحفظة التي ُتَتَحمَّل كرسوم وضرائب وأتعاب متعلقة بإدارة محفظة 
األسهم. وال تعني نسبة 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 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 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 
بتاريخ  البيانات والمعلومات  أو االعتماد عليها. وقد صدرت كافة  الوثيقة  أية معلومات وردت في هذه  نتيجة استخدام  يقع   تلف أو ضرر مهما كانت طبيعته 

30 سبتمبر 2020 )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 باريبا لألوراق المالية بدبلن  


