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األسباب ال�� تدعوك للشراء

ا��ل الذي نقدمھ
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. تحقيق قيمة أك�� لالس�ثمار للتعو�ض عن الغموض الذي يحوم حول خروج بر�طانيا من االتحاد األورو�ي
. اس�ياء شديد إزاء ز�ادة الرسوم الضر��ية ب�سبة 15% ع�� العقار الثا�ي تقدر بما يز�د ع�� 1.5 مليون جنيھ إس��لي��

. صعو�ات العثور ع�� عقار فيما يتعلق باملساحة املناسبة واملوقع والسعر، ناهيك عن التصميم

. قلة وقت البحث وشراء و�ناء العقار املطلوب
. عدم الرضا عن النتائج �عد الشراء من شر�ات التطو�ر العقاري

هذا هو الس�ب الذي دفعنا إ�� إطالق ا��دمة املناسبة ا��ديدة للبحث عن العقارات التقليدية للتغلب ع�� تلك املشكالت.

. لدينا وصول إ�� العقارات املعلن ع��ا وغ�� املعلن ع��ا �� سوق العقارات

. نقدم ا��دمة الوحيدة للبحث عن العقارات ملن يبحثون عن العقارات التقليدية فقط

. تقليل الرسوم الضر��ية، إضافة إ�� أننا نقدم منتجا مكتمال أقل من قيمة السوق ب�سبة %20-10

. إننا نطور ونصمم العقارات �� املوقع و�املساحة الذي تر�ده بما يتالءم مع ذوقك ا��اص

. الندماس لد��ا خ��ة عر�ضة �سوق العقارات السكنية �� لندن و�تصميم العقارات

. التصميم وال�شطيب يناسب أع�� املعاي�� ال�� تضعها

 . سوف �شعر بالطمأن�نة حينما �علم أننا اش��ينا وطورنا أك�� من 30 عقارا من العقارات ا��اصة بنا
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تقليل الرسوم الضر��ية

التفاوض ع�� الشراء

دراسة ا��دوى

الن�� الشمو��

التصميم ال�سيط ا��الد

ا��دمة الفر�دة

من خالل التعهيد �عقارات تقليدية �سعر مخفض، يمكننا تقليل الرسوم الضر��ية عند الشراء. و�مكنك استخدام ما توفره 

ى. من الرسوم الضر��ية فيما �عد �� تجديد العقار ع�� أع�� مستو

لك أن تتوقع شفافية تامة فيما يتعلق با��ططات والتخطيط املق��ح واإل�شاء وامل��انيات والرسوم املهنية. إننا �غطي ح�� 

خمس دراسات جدوى، بما �� ذلك ا��ططات املق��حة وتقديرات الت�لفة عالية املستوى واإلطار الزم�� املتوقع، و�ندرج 

. ذلك ضمن الدفعة املقدمة

.  ع�� نفقتنا ا��اصة، فإننا معتادون ع�� التفاوض ع�� أفضل الشروط
ً
 ألننا اش��ينا أك�� من 30 عقارا

ً
نظرا

إن البحث عن عقار وشراءه وتطو�ره عملية ممتدة، ولكن الن�� الشمو�� املتبع لدينا يجعلها عملية �سيطة. إننا نقدم إليك 

ثالث خدمات: يمكننا البحث عن العقار وتصميمھ وتطو�ره، ما يجعلنا جهة اتصالك الوحيدة طوال العملية. وهذه العملية 

ط. السلسة �ع�� أن املشروع ال ينطوي ع�� أي ضغو

يحظى تصميم الندماس ا��ائز ع�� جوائز �شهرة كب��ة لتحو�ل ال���ء عديم النفع إ�� ���ء مفيد، من خالل إعادة ا��ياة إ�� 

املنازل القديمة. إن تخطيط املساحة من األمور املتأصلة �� فلسفة التصميم الداخ�� لدينا، ونطلق عليھ "التصميم املالئم 

. لأل��ام": ز�ادة ا���م الذي ي�ساب عن امل��ل �� �ل فرصة

باستخدام الشبكة الكب��ة ملالك العقارات، و�االستعانة بالوكالء من داخل وخارج السوق، فإننا نختار العقارات ال�� قد 

ت�ون بحاجة إ�� تطو�ر جذري �عناية بالغة، وقد أثب�ت هذه ا����ة ا��لية جدواها ع�� وجھ التحديد للمش��ين واملس�ثمر�ن 

األجانب. إننا ال نبحث فقط عن القيمة وقت الشراء، ولكن كذلك عن ز�ادة قيمة العقار فيما �عد، و�تمثل هدفنا �� تقليل 

ق. إجما�� ت�لفة العقار والتطو�ر ب�سبة 10% عن قيمة السو
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املرحلة األو��: ملف �عر�ف العميل

 للعميل لتض�يق نطاق البحث، و�عتمد ملف التعر�ف هذا ع�� امل��انية وغرض 
ً
سوف ن���� ملف �عر�ف تفصيليا

. الشراء واملوقع ومتطلبات املساحة

املرحلة الثانية: البحث املتعمق

بالوصول إ�� العقارات املعلن ع��ا وغ�� املعلن ع��ا �� سوق العقارات، فإننا سنصل إ�� العقارات ال�� تناسب املعاي�� 

. ا��ددة �� ملف التعر�ف، وسوف ن���� �عدها قائمة بالعقارات املستوفية للمعاي��، �شرح ف��ا مزايا وعيوب �ل م��ا

ر املرحلة الثالثة: رؤ�ة العقا

. �عد تجميع قائمة بالعقارات املالئمة، سوف نزور تلك العقارات معك

ء املرحلة الرا�عة: التفاوض والشرا

لدى العثور ع�� عقار مناسب لك، سوف نبدأ �� دراسة ا��دوى، و�� ال��اية، سوف نتفاوض ع�� أفضل سعر للعقار 

. الذي تختاره
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ي املرحلة ا��امسة: إ�شاء التصميم النظر

سوف �ستع�ن برؤ�تك وذوقك ا��اص وأف�ارك ملعرفة متطلباتك �� املع�شة ونمط حياتك ال�����، وسوف �ستخدم 

. هذه املعرفة �� تصور أفضل خيارات التصميم ا��تملة

ت املرحلة السادسة: تطو�ر التصميم واستصدار املوافقا

. سوف �عرض عليك مجموعة من خيارات التخطيط وحلول التصميم، م��و�ة بالتبعات املتعلقة بالوقت والت�لفة

املرحلة السا�عة: إ�شاء التصميم املعتمد

�عد إعداد وثائق اإل�شاء، سوف �عرض املشروع ع�� عدد من املقاول�ن لتقديم عروضهم، وسوف يتم االتفاق ع�� 

امل��انية مع املقاول ا��تار. ول��فاظ ع�� الشفافية التامة، سوف تقدم جميع الت�اليف إ�� العميل �ش�ل وا��، 

. وسوف �شرف فر�قنا ع�� عملية اإل�شاء بال�امل من البداية إ�� ال��اية

ع املرحلة الثامنة: إنجاز املشرو

إننا ندير مشكالت ما �عد اإل�شاء والعيوب والعوائق قبل ال�سليم الرس�� للمشروع، و�عد االنتقال إ�� العقار، يمكننا 

. كذلك اإلشراف ع�� صيانة امل��ل، بحيث نمنحك راحة البال التامة حيثما ت�ون �� أي م�ان بالعالم
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وم معاییر البحث والرس

نظراً ألن خدمة التعھید بتطویر عقارات سكنیة تكون حسب 
الطلب، تتباین معاییر البحث والرسوم على أساس حجم ونطاق 

المشروع. وبناًء علیھ، سوف تخضع تلك المعاییر والرسوم 
دة. للمناقشة على أساس كل حالة على ح



إجمالي المساحة الداخلیة
381 م2 – 4.098 قدم2

التخطیط
المخططات الحالیة

شقة متالصقة، مایفیر



المخططات المقترحة
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: لمزید من المعلومات، یرجى االتصال بنا على
privateoffice@landmass.co.uk

020 7439 8095
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