خبر صحفي

"الامارات ريت" تعيي ن "فوستر  +بارتنرز" لتنفيذ أعمال
التطوير في برج "إنديكس تاور"
تعديل الديكورات الداخلية لمساحات التجزئة وتصميم مساحات مكتبية جاهزة للتستخدام
بهدف زيادة مساحات التجزئة القابلة للتأجير وتلبية الطلب المتنامي على المساحات المكتبية
المصممة وفق متطلبات محددة
دبي 16 :سبتمبر  :2014أعلنت "المارات ريت )تسي إي آي تسي( المحدودة" )"المارات
جل
ريت" أو "الصندوق"( ،أول صندوق ائتمان للتستثمار العقاري وفقا ا للشريعة التسسلمية مسسس ج
في مركز دبي المالي العالمي ومدرج في تسوق ناتسداك دبي ،اليوم عن تعيين شركة "فوتسسستر
 +بارتنرز" للقيام بأعمال تعديل السسديكورات الداخليسسة لمسسساحات التجزئسسة وتصسسميم مسسساحات
مكتبية ج اهزة للتسستخدام فسي بسرج "إنسديكس تساور" الواقسع فسي منطقسة مركسز دبسي المسالي
العالمي .وتجدر الشسسارة إلسسى أن "المسسارات ريسست" تملسسك  16,64طابقسسا ا مكتبيسسا ا فسسي المبنسسى،
بالاضافة إلى  1,404مواقسسف تسسسيارات ،ومسسساحات تجزئسسة تقسسع فسي الطسابق الراضسسي وطسابق
"البوديوم" وطابق "تسكاي لوبي".
وتم اختيار شركة "فوتستر  +بارتنرز" ،التي تعد إحدى أشهر شركات الهندتسة المعماريسسة علسسى
مستوى العالم ،بعد مناقصة شديدة التنافسية مع مجموعة من الشسسركات الهندتسسسية ،بالاضسسافة
إلى كونها المصمم الصلي لبرج "إنسسديكس تساور" .وقسدمت الشسركة تصسساميم وخطسسط متميسسزة
يمكن أن تسهم في تعزيز جاذبية الطوابق المخصصة لتجارة التجزئة ،حيث تستعمل على زيادة
المساحات القابلة للتأجير ،وإعادة تصميم وتحديث المناظر الطبيعية في طابق البوديسسوم ،إلسسى
جانب تعزيز تسهولة دخول الزوار إلى المبنى.
وبالاضافة إلى ذلك ،تم اختيسسار "فوتسسستر  +بسسارتنرز" أيضسسا ا للقيسسام بأعمسسال تصسسميم السسديكورات
الداخلية لعدد مسسن الطوابسسق المكتبيسسة المملوكسسة لسسس"المسسارات ريسست" ،وذلسسك اتسسستجابة للطلسسب
المتنامي على المساحات المكتبية الجاهزة للتستخدام والصغر حجما ا فسسي منطقسسة مركسسز دبسسي
المالي العالمي.
وبهذه المناسبة ،قال سيلفاي ن فيجييوت ،نييائب رئيييس امجلييس الدارة التنفيييذي
لمدير "الامارات ريت":
"بعد إطلق عمليات التسويق والتأجير ،يمثل تعيين مصمم معماري متميسسز خطسسوة مهمسسة علسى
الطريق نحو تنفيذ خططنا الرامية لتحقيق التستفادة القصوى من المساحات التي نمتلكها فسسي
برج ’إنديكس تاور‘ ،حيث تستساعدنا في توفير عرض متكامل في منطقسسة مركسسز دبسسي المسسالي
العالمي يشمل المساحات المكتبية صغيرة الحجم والجسساهزة للتسسستخدام والمسساحات الفرديسة
الواتسعة المصممة للمؤتسسات الكبيرة".
وأاضاف" :نهدف من خلل إعادة تصسسميم مسسساحات التجزئسسة إلسسى زيسسادة عسسدد المنافسسذ المتاحسسة
للتأجير وتسهيل الوصول إليها من الشارع الخارجي .وجاء تعيين ’فوتسسستر  +بسسارتنرز‘ انسسسجاما ا
مع خططنا الرامية لتحويل برج ’إنديكس تسساور‘ إلسسى وجهسسة فريسسدة وجذابسسة للتسسسوق والسسترفيه،
لتكون مكم ل ا للمرافق العصرية ومعالم الجسسذب السسسياحي المتاحسسة بسسالقرب مسسن وتسسسط مدينسسة
دبي".

خبر صحفي
يتألف برج "إنديكس تاور" ،المبنى متعدد التستخدامات المصنف مسسن الفئسسة "أ" الممتسسازة ،مسسن
 80طابقاا ،وقد أشرف على تصميمه شركة "فوتستر +بارتنرز" وتم إنجسسازه فسسي العسسام .2011
ويضم المبنى  25طابقا ا مكتبيا ا وةثلةثة طوابق مخصصة لمساحات التجزئة ،و  40طابقا ا تسكنياا ،و
 7طوابق مخصصة لشقق الس "بنتهاوس".
 انتهى -للستفسارات العلامية ،الرجاء التصال بي:
المارات ريت
ماغلي موكيوت  -عضو تنفيذي
امجموعة برنزويك
+971 4
جيهان بلفقيه  /محمد القاتسم

+971 4 405 7348
446 6270

نبذة ع ن "الامارات ريت":
تأتسست "المارات ريت" ،وهي صندوق ائتمان للتستثمار العقاري مقرها دبي ،من أجل التستثمار بشكل أتساتسسسي
في العقارات القائمة والمدرة للدخل وفقا ا لمبادئ الشريعة التسلمية .ووزعت الشركة في كل تسنة منذ تأتسيسها
أرباحا ا نقدية على مساهميها بما ل يقل عن  ٪80من صافي الدخل السسسنوي .هسسذا ويعسسد مسسدير صسسندوق "المسسارات
ريت" ةثمرة مشروع مشترك بين بنك دبي التسلمي وشركة »إيفل مانجمنت ليمتد« الفرنسية.
وتم تأتسيس المارات ريت من قبل شسسركة المسسارات ريسست للدارة )الخاصسسة( المحسسدودة فسسي مركسسز دبسسي المسسالي
العالمي فسسي نوفمسسبر  ،2010وتصسسنف بحسسسب قسوانين التسسستثمار المشسسترك كصسسندوق محلسسي وصسسندوق إتسسسلمي
وصندوق عقاري وصندوق ائتمان للتستثمار العقاري .وتعتبر المارات ريت أول صندوق ائتمان للتستثمار العقسساري
متوافق مع أحكام الشريعة التسلمية مسجل في مركز دبي المالي العالمي.
وتضم امحفظة الامارات ريت العقارات التالية:
امبنى رقم  :24وهو عبارة عن مبنى منخفض الرتفاع يضم مكاتب تجارية ومساحات للتجزئة ويقع في

مدينة دبي للنترنت ،وهي منطقة تجارية شهيرة في إمارة دبي.
امبنى إنديغو  :7وهو عبارة عن مبنى منخفض الرتفاع يقع علسسى شسسارع الشسسيخ زايسسد ،وقسسد اتسسستحوذت

المارات ريت على حقوق تعاقدية )على نمط حقوق التستئجار( في تسبتمبر .2011
ن تجارية منخفضة الرتفسساع تقسسع

امباني لوفت أوفيس  1و  2و  :3وهي مجموعة تتكون من ةثلةثة مبا ن
في مدينة دبي للعلم.
امبنى أوفيس بارك :وهو عبارة عن مبنى تجاري يقع في قرية المعرفة اضمن مدينة دبي للنترنت.

امبنى إنديكس تاور :وهو بسسرج متعسسدد التسسستخدامات يقسسع فسسي مركسسز دبسسي المسسالي العسسالمي ،وتشسسمل

الصول التي تملكها المارات ريت في هذا المبنى على:
كامل مساحات التجزئة الواقعة في الطابق الراضي وطابق "البوديسسوم" وطسسابق "تسسسكاي لسسوبي" ،و
 395.545قدم مربعة من المساحات المكتبية ،ومواقف تسيارات تتسع لس  1404تسيارة.
امبنى أكاديمية جيمز العالمية :وهو مبنى مدرتسي يقع في منطقة البرشاء الجنوبية.

"لو غراندي " :وهو مركز تسوق مجتمعي يتواجد اضمن برج "ترايدنت جرانسسد ريزيسسدنس" فسسي "مرتسسسى

دبي".

