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وصو  ططل  انسسةة انمطواقةة م  أحكم  انررعةة م  مبمدرطام انسمححة  ألبلوبوكس إلدارة ا BlueBox محفظة 

 اإلسالمي انةمنمي نلطكسونوحعم  BlueBox وصسدوق بلوبوكس

 

إلدارة األصول باإلعالن عن إطالق نسخة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية  BlueBox تفخر محفظة بلوبوكس - 2322 أغسطس 30جنيف ، 

 اإلسالمي العالمي للتكنولوجيا وهذا يمثل معلم مهم آخر في رحلة  بلوبوكس. BlueBoxمبادرتها الناجحة  صندوق بلوبوكس  من

BlueBox لقد كانت رؤيتنا دائًما إطالق المزيد من األموال ؛ وهو ما كان أيًضا هدفًا طويل األمد لوليام دي جيل ، المدير الرئيسي .

   للمحفظة، إلطالق صندوق إسالمي للتكنولوجيا.

 

 BlueBox، اشترك كل من  لويس فيفيروس وجيلي سوليس ، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم االستثمارات في بلوبوكس  2302في عام 

إلدارة الثروات ، مع ويليام دي جيل ، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير محفظة صندوق بالك روك العالمي للتكنولوجيا ، لغرض إطالق 

 تكملة الستراتيجيته االستثمارية الناجحة للغاية ، مع التركيز على االتصال المباشر للتكنولوجيا بالعالم الحقيقي. 

 

في صندوق بالك روك ، كان ويليام أيًضا مدير المحفظة الوحيد لمحافظ األسهم اإلسالمية العالمية للشركة ألكثر من عقد من الزمن ، مما 

 العالمي للتكنولوجيا هو الخطوة التالية الواضحة بالنسبة لنا. BlueBoxيجعل النسخة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية من صندوق بلوبوكس 

 

 قوينظًرا لتركيزنا على النمو المربح ، والذي يعد فريدًا تقريبًا بين مستثمري التكنولوجيا ، يستثمر الصندوق في الشركات ذات التمويل ال

خة والتدفق النقدي الحر اإليجابي ومستويات الديون المنخفضة. ويتناسب هذا النهج جيدًا مع معايير التمويل اإلسالمي ، مما يجعل إنشاء نس

  متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من هذه اإلستراتيجية عملية بسيطة.

 

ألكثر من عقد من الزمن، كنت أرغب في إنشاء صندوق إسالمي عالمي للتكنولوجيا، حيث يقدم قطاع التكنولوجيا بعض المشاكل عند تطبيق 

لك لذ قيود الشريعة ، ومن واقع خبرتي ، تميل الصناديق الشرعية اإلسالمية إلى األداء بشكل جيد أو حتى أفضل قليالً من نظيراتها التقليدية.

جيل ،  ويليام دي -فإنني أتطلع إلى تقديم إستراتيجيتنا التكنولوجية إلى السوق اإلسالمية ، حيث يجب إثبات إن ذلك المنتج مذهل للغاية حقًا. " 

 المدير الرئيسي المحفظة.

  

 

 



 ، حتوي على معلومات إضافية مطلوبة لتقييم االستثمار المحتملي تجميع المعلومات المقدمة هنا عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. ويجب على جميع المستثمرين الحصول على نشرة اإلصدار وقراءتها بعناية والت

األداء انطمرعةي نعس مؤررا على األداء انحمني أو انمسطةبلي. قمألداء انموضح    عخةحف قحي ا عطبحمر أو رسحو  وطكحمنعف عطح  قرضحام عسحد إن كما توفر إفصاحات مهمة فيما يتعلق بالمخاطر والرسوم والنفقات. 

. ة أو اكطمم  هفه انبعمسمت انطي قد طكو  مرطةة م  موصمدر طرف ثمنثبدقا كططمب أو اسطرداد األسا . إ  انبعمسمت وانمةلوممت انرسومعة انواردة هسم هي نلةلوممت قةط. ون  عط  إحراء طحة  مسفوص  قعمم عطةل  

وصسمدع  بلوبوكس انممنعة( قعمم عطةل  بمنمةلوممت انواردة قي هفا انمسطسد. إ  انمةلوممت انحواردة )BLUEBOX FUNDSوسطعحة نفنك ، ن  عط  طةدع  أو طمثع  أو ضمم  ، سواء كم  وصرعًحم أو ضمسعًم ، م  قِب  

  .قي هفا انمسطسد نعست مةوصوصة نمسطثمرو انطحزئة ، ب  إسام مطمحة قةط نلمسطثمرع  انمطلةع  وانمسطثمرع  انمؤهلع  وانمسطثمرع  انمحطرقع 
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وصو  ططل  انسسةة انمطواقةة م  أحكم  انررعةة م  مبمدرطام انسمححة  ألبلوبوكس إلدارة ا BlueBox محفظة 

  اإلسالمي انةمنمي نلطكسونوحعم BlueBox وصسدوق بلوبوكس

 

، واألداء الربعي األول  i2322 يوليو٪ سنويًا منذ اإلطالق لغاية 02.1أداء صاٍف قوي بنسبة ومع سجل حافل يتجاوز اآلن أربع سنوات ، 

 جاهز التخاذ هذه الخطوة التالية  BlueBoxبلوبوكس فإن iiفي كل من السنوات التقويمية الثالثة األخيرة  ،

 

لالستثمار في قطاع التكنولوجيا منطقي لجميع مخصصي المحافظ في جميع أنحاء العالم ، والسيما  BlueBox)إن نهج بلوبوكس 

للمستثمرين في العالم اإلسالمي حيث تجعل قواعد االستثمار الشرعية في الواقع استراتيجية ناجحة وحتى أفضل. ونحن متحمسون جدًا 

  لويس فيفيروس ، المدير العام. -إلطالق واحد من عدد قليل جدًا من الصناديق التكنولوجية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية في العالم( 

 

باالستمرار في اتباع نهج استثماري بسيط في موضوعات طويلة األجل مع تلبية  BlueBoxبصفته مديرا لألصول الخاصة، يلتزم بلوبوكس 

في شراكة مع شركة بروالتوس التي تتمتع بالخبرة الالزمة  BlueBoxاحتياجات مستثمريها  للمساعدة في توزيع األموال. ودخل بلوبوكس 

 في السوق المالية اإلسالمية. 

 

على االستثمار بحسب الموضوع في شكل اتصال مباشر، ألننا نعتقد أن نمو األرباح المستقبلية والحالية يعتمد  BlueBox)يركز بلوبوكس 

على تلك االتجاهات طويلة األجل. ونحن متحمسون لتزويد المستثمرين اإلسالميين بالوصول إلى االتجاهات الكبرى من خالل نهجنا الموثوق 

 والمنضبط(.  

   جيلي سوليس ، المديرة -

 

 Funds SPCاإلسالمي العالمي للتكنولوجيا في إطار مجموعة صناديق بلوبوكس أس بي سي  BlueBoxيعمل صندوق بلوبوكس 

BlueBox  باعتباره صندوقًا مشترًكا منظًما بموجب قانون الصناديق المشتركة لجزر كايمان. ويدير الصندوق فريق االستثمار الحالي لفريق

   العالمية للتكنولوجيا، والذي يتألف من مديري المحافظ ويليام دي جيل وروبرت دي بورشغريف.  BlueBoxبلوبوكس 

 

 

 االتصال

marketing@blueboxam.com 

www.blueboxfunds.com   
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