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 "اإلمارات ريت" توقع عقود إيجار جديدة في برج "إنديكس تاور"
 

  أي فوق متوستتتع م دف %76بذلك نستتتإش إلتتتماف المحفتش ارستتتتمماريش لتمارات ريت إل  ستتتترتفع ،
 إلماف المساحات التجاريش في دبي 

  تقييمالإعادة مكاسب عند "إنديكس تاور" لتمارات ريت فرصش تحقيق دخل مستدام و يوفر  
 

، (NASDAQ Dubai: REIT; ISIN: AEDFXA1XE5D7)" أعلنت "اإلمارات ريت - 2015أكتوبر  6دبي، 
 ع ع قق اسيوم عل اوق مقرٌج على ثننوا ناثننقاي ق  ،إلثننتم   أول صنننقوا امامال ستثننا مار اسي ارق و  اش سلةننريي  ا

   اسمصننننن مل اس م  اسممااوا واسواقع    منط   مركو ق اأجير جقيقيل    اسطوا ق اساابي  سها     رج "إنق كس ااور"
   .اسماس  اسياسم 

 
مايققا و   ميرو عامل     ةننركو وثنن ةننلم اسمثنناأجرال اسجقيقال، وكما ةننرك  رامقا    مجال اسمثننادالننرات اسصننيق ن   

اسذق صننننممم اسمهنقس اسميمارق مار مربع(     رج "إنق كس ااور"  3.400أسن ققم مربي  ) 36، أك ر مل نةننننط األ
. واجقر اإلةنننننارا إسى أل ةنننننرك  اسمثنننننادالنننننرات اسصنننننيق ن   قق قامت با نا ال إسى اسياسم  اسميروف نورمال  وثنننننار

 ققريال ع ثنننن يل اش . كذا وقق  قأ رج "إنق كس ااور"منط   مركو ق   اسماس  اسياسم  سك  اامكل مل ن م مكاا ها إسى  
 ، علماش بأل مقا اسي قيل خمس ثنوات. اإليجار سكت اسمثاأجريل

 
وبيق اوق ع ع قق اساأجير اسجقيقيل، إسى جانب أنةنننننننننننط  اساأجير األخرة، ا لر نثنننننننننننب  اأجير اسطوا ق اسمكا    اساابي  

ميقل إةنننننننننننلال اسمد ي  ا ثنننننننننننا ماري  سإلمارات ريت إسى ما ير ع داس اش،  %14سإلمارات ريت     رج "إنق كس ااور" 
ومل اسماوقع أل يام طرح اسمويق مل اساجاري     ق  .  ماوثنننند ميقل إةننننلال اسمثنننناداتبك ير مل ، وكو أعلى 76%

 بدلول نها   أكاوبر اسجارق.  "إنق كس ااور"اسطوا ق اسمكا    اسمجهوا    
 

نردب " ":"اإلمارات ريت لتدارةوبهذه المناسإش، قاف سيلفان فيوجو، نائب رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي للركش 
إنق كس ااور، اسذق يو ر  يم  عمم ممااوا سلةركات    ق   ب الم مثاداام عاس    رج باسمثاأجريل اسجقيقيل    
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 ،ممااووالع  اسيوم ، ااماع اسةرك  مل اسطوا ق اساجاري     اس رجاإلمارات ريت دص  اسجوقا. وباسنير إسى ك ر دجم 
اب  سلةركات سممااو اجيم منم وجه  جذوسقينا قناع  راثخ  بأل اسمرا ق ا ثا نام   اسا  يو ركا اس رج إسى جانب موقيم ا

    منط   األعمال اسمركوي     اإلمارا".  اااح مكااب سها واسمؤثثات اسثاع    
 

ا اثل م أول مجموع  مل اسطوا ق اسمكا    اس اخر كذا وقق ةهقت "اإلمارات ريت" اكاماماش قو اش   رج "إنق كس ااور" بيق 
. ويو ر اس رج، اسدامو على اسيقيق مل اسجوامو، سإلمارات ريت  رص  ك يرا سوياقا اسقخم واد يق واسجاكوا سإلةلال

اسطوا ق اسمكا    اسمااد     م نى "إنق كس ااور" مايقق مل  %70ا ي م. وامالي "اإلمارات ريت" اسعنق إعاقا مكاثب 
 موقن سلث ارات.  1400 نى وأك ر مل ا ثاخقامات، باإلالا   إسى كامم مثادات اساجوم  اسا  اد د باسم

 
وايمم "اإلمارات ريت" على إقخال ادثينات ك يرا على  رج "إنق كس ااور"، بما    ذسي إعاقا اصم م مثادات اساجوم  

م  عمم مريد   يم بما يو ر سلمثاأجريل مثادات مكا    مانوع  األدجام االمل سهماكامل  واو ير دلول واجهيوات 
المل منط   مركو ق   اسماس  اسياسم . وباإلالا   إسى ا كامام اسك ير مل ق م اسةركات  ما اجااهال   مخالن اد

اسصليرا وماوثط  اسدجم اسباد   عل مثادات ممااوا    منط   مركو ق   اسماس  اسياسم ، اةهق "اإلمارات ريت" 
 ب    ك يرا اسدجم. اكاماماش ماوايقاش مل ق م اسةركات األك ر دجماش اسباد   عل مثادات طا

 
 ،ياكول  رج "إنق كس ااور"، اس امو  جاموا "أ الم م نى مرا ع    اسةرا األوثد وأ ري  ا" مل ق م مجلس اسمبان  اسمرا ي 

  على غرب  بما يو ر أ الم إطتس  ممكن- اصم مم اسبث د مايقق ا ثاخقامات بااجاه ةرق وياميو  طاب اش  80مل 
. ويقمج اس رج ذو اساصم م اسماميو  يل اسمكااب  يوو مل ك اءا اثاهتي اسطاق اسيرب ، و أ ق ق   وثادم اسخليج 

 .اسدقي   ووثامم اسراد  اس اخرا بما    ذسي ثا  عةر مصيقاش ا ع عنق طر   اسم نى ومخصص  سلوصول إسى اسمكااب
و ومدتش سلثم وك  اسمتبس وجها اش ومطيموقق ام مؤخراش اوق ع ع وق ساو ير خقمات أخرة    اسم نى اةمم م هىش 

 صراف آس .  
 

واخطد "اإلمارات ريت" سمواصنل  اوويع أرباح ن ق   على اسمثناكميل مرايل    اسيام، وا ق اسةنرك  بأل اووييات اسيام 
مليول  88مليول قو ر ) 24ديث كانت قق ووعت أرباداش ن ق    للت  2014ثننننننننننننننناكول باساواوق مع اووييات  2015



 

 خبر صحفي
 

قركم( سلثننننهم اسياقق اسوادق. وقق أيهرت اسناامج اسماس   سإلمارات ريت سلنصننننن  0.29قو ر ) 0.08ا  ياقل قركم(، م
 . %16.4ثنوق  لر  امقاد   ها إجماس  ع 2015األول مل 

 
 -اناهى-

 
 
 

 لالستفسارات اإلعالميش، الرجاء ارتصاف بت:
 +971 4 405 7348 اإلمارات ريت

 ان يذقعالو   -ماغل  موكيوت 
 

 +971 4 446 6270  مجموعش برنزويك
 ةرين ةا ي جيهال  ل   م / 

 
 نبذة عن "اإلمارات ريت":
بةكم  مل أجم ا ثا مار أول صنقوا امامال ستثا مار اسي ارق و  اش سلةريي  اإلثتم   مقرٌج على ثوا ناثقاي ق  ،اأثثت "اإلمارات ريت"، 

واجقر اإلةارا إسى أل مقير اسصنقوا كو ةرك  اإلمارات ريت سإلقارا أثاث     اسي ارات اس امم  واسمقرا سلقخم و  اش سمباقئ اسةريي  اإلثتم  . 
 )اسخاص ( اسمدقوقا. 

 
، واصنن بدثب 2010   مركو ق   اسماس  اسياسم     نو م ر  ريت سإلقارا )اسخاص ( اسمدقوقا ةرك  اإلماراتوام اأث س اإلمارات ريت مل ق م 

كصنقوا مدل  وصنقوا إثتم  وصنقوا ع ارق وصنقوا امامال ستثا مار اسي ارق. وايا ر اإلمارات ريت أول صنقوا  قوانيل ا ثا مار اسمةاري
   اسماس  اسياسم .امامال ستثا مار اسي ارق ماوا ق مع أدكام اسةريي  اإلثتم   مثجم    مركو ق 

 
اسد اوا اإليجاري  ودصص اياقق       مان   أصول ع اري  اثادوذت على أصول مانوع   نيام اساملي اسدر و واجقر اإلةارا إسى أل اإلمارات ريت 

 ااواجق جم يها    إمارا ق  . 
 

 وتضم محفتش اإلمارات ريت ال قارات التاليش:
  وكو عبارا عل م نى منخ ض ا را اع  الم مكااب اجاري  ومثادات سلاجوم  و  ع    مقين  ق   سإلنارنت، وك  منط    :24مبن  رقم

 اجاري  ةهيرا    إمارا ق  . 
  :ق  .      ع    منط   اس رةاء اسجنوب  وكو م نى مقرثمبن  أكاديميش جيمز ال الميش  
  ،مةروع أكو ا    ق  .وك  منةأا ايل م   ا ع المل مدرسش جبل علي  
  وكو عبارا عل م نى منخ ض ا را اع   ع على ةارع اسةيخ وايق، وقق اثادوذت اإلمارات ريت على د وا اياقق    :7مبن  إنديمو

 . 2011)على نمد د وا ا ثامجار(    ث ام ر 
  وك  مجموع  ااكول مل  ت   مباٍل اجاري  منخ ال  ا را اع ا ع    مقين  ق   سإلعتم. :3و 2و 1مإاني لوفت أوفيس 
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 :وكو عبارا عل م نى اجارق   ع    قري  اسمير   المل مقين  ق   سإلنارنت. مبن  أوفيس إارك 
 :يت    اإلمارات ر  اسا  املكها األصولمم اوكو  رج مايقق ا ثاخقامات   ع    مركو ق   اسماس  اسياسم ، واة مبن  إنديكس تاور

ققم مربي  مل  395.545، واسطا ق األرال  وطا ق "اس وقيوم" وطا ق "ثكاق سوب "كامم مثادات اساجوم  اسواقي      كذا اسم نى على
 ث ارا. 1404اثع سنا ث ارات اسمثادات اسمكا   ، ومواقن

 "جرانق ريويقنس"    "مرثى ق  ". ": وكو مركو اثوا مجامي  ياواجق المل  رج "ارايقنتلو غراندي 
 


