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"معنا، تتحول أحالمك إلى واقع ملموس"





حول الشركة

معاییر التصمیم

مراحل التصمیم

أیقونات المشروعات المختارة



حول الشركة

شركة الندماس لندن شركة حائزة على عدید من الجوائز تعمل في 
. مجال التصمیم والتطویر ویقع مقرھا في سوھو

احتاللھا  خالل  من  سمعتھا  وبنت   1998 عام  الندماس  أُِسست 
األماكن  وإنشاء  والخالدة،  الفریدة  اليمصتمات  تقدیم  في  الصدارة 

. التي تمثل كل منھا تحقیقاً لرؤیة عمالئنا الكرام

حلول  في  القوي  اإلنجازات  سجل  على  یعتمد  الشركة  نجاح  إن 
التصمیم المخططة بعنایة والعقارات المشیدة حسب الطلب للعمالء 

. الكرام

المعماري  التصمیم  بین  تجمع  وشاملة،  كاملة  خدمات  الشركة  تقدم 
والدیكور الداخلي وإدارة المشروعات واإلنشاء، كلھا تحت إشراف 

. الفرق المتخصصة والخبیرة التي تعمل لدینا

تعمل الشركة وفق نھج متعدد التخصصات، وتتحمل المسؤولیة عن 
الشركة  یجعل  ما  ھو  الھیكل  وھذا  بالكامل.  المشروع  فریق  إدارة 
ممیزة وفریدة وسط المنافسین، ویمنحھا السیطرة الكاملة على تسلیم 

. المشروع مما یمنحكم راحة البال والطمأنینة

الحالیة  العمل  ھیاكل  في  تندمج  أن  للشركة  یمكن  ذلك،  إلى  إضافة 
. وإدارة الخدمات الخاصة حسب الطلب





معاییر العمل

من  یقدمھ  ما  إزاء  بنفسھ  یفخر  الشركة  لدى  التصمیم  فریق  إن 
ولكنھ  معین  أسلوب  علیھا  یغلب  ال  وخالدة،  بسیطة  تصمیمات 
یربطھا بواقعھا المحیط وبھویة المستخدم النھائي مما یؤدي في 

. كل مرة إلى إنشاء عقارات فریدة لشركات التطویر وللعمالء

تساعد  التي  والطرق  المساحة  تخطیط  في  الممیزة  مھاراتنا  إن 
العنایة  عن  فضالً  عقار  كل  إلى  الطبیعي  الضوء  دخول  على 
في  یسھم  ذلك  كل  والخبرة،  الحماسة  وعن  جزئیة  بكل  الدقیقة 

. تحویل أفكارك ومتطلباتك إلى دیكور داخلي ملموس ورائع



مراحل التصمیم



صیاغة األفكار والتواصل الممتد مع العمیل
االستبیان المحدد بمعاییر

المفاھیم والصور ولوحات تجمیع األفكار والعینات
خیارات تخطیط المساحة

تحلیل مستوى المواصفات المالئم للمنطقة المحلیة

وضع التصمیم؛ التخطیط الداخلي وأي تغییرات خارجیة
التنسیق والتقدم بالطلبات الالزمة واتفاقات الجدران المشتركة عند الطلب

 الحصول على تقاریر المتخصصین، مثل المسائل اإلنشائیة والحریر الصخري
والرطوبة واألشجار... وما إلى ذلك

طلب التخطیط والتصمیم والموافقات

اإلعداد واألفكار

قبل تقدیم عرض األسعار، سوف یتحدث إلیكم فریق العمل ویرتب اجتماعاً میدانیاً لمناقشة متطلباتكم 
. ومعرفة آرائكم

: وبعد االتفاق على األسعار والشروط، سوف نباشر بالمراحل التالیة
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- 
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تطویر التصمیم وتقدیم المعلومات

م اجتماعات التصمیم والعروض التقدیمیة مع العمالء العتماد التصمی
 CAD بتنسیق  التصمیم  فكرة  على  تنطوي  تفصیلیة  رسومات  حزمة  تطویر 

: ألغراض تقدیم العروض مع تخطیط للغرف والمساقط الرأسیة لما یلي

ت الحماما
المطبخ

رة النجا
ف تشطیبات الحوائط واألرضیات واألسق

ص النجارة المعماریة وأعمال الج
رة المسقط األفقي للسقف المعلق ومخططات اإلنا

ءة مخطط مفاتیح اإلضا
مخطط التدفئة

ت. كل مرحلة ستكون مدعومة بألواح الصور والعینات والرسوما
تقدیم جداول المواصفات للتركیبات والتجھیزات والتشطیبات؛ والمرافق الصحیة 
ولوازم الحمامات وتجھیزات اإلنارة واألبواب والخردوات والكرانیش والوزر... 

ك وما إلى ذل
ن مراقبة وتنسیق التصمیم مع جمیع االستشاریی

ن الحصول على عروض األسعار من المتخصصی
تقدیم مواصفات البناء الوطني

ء التنسیق مع مفتش مراقبة البنا



فترة اإلنشاء

مشتریات المقاولین

جمع وإصدار وثائق العرض لمساح الكمیات (المختص بتقدیر تكلفة البناء)
رض إرسال دعوة إلى المقاولین للتقدیم في الع

مراجعة العروض المقدمة
ن إجراء مقابالت مع المقاولی

ب تقییم اإلجراءات الھندسیة عند الطل

ت االستشاري الرئیسي ومنسق إدارة المشروعا
س تنفیذ اإلشراف على األعمال والجودة وفق معاییر الندما

الحضور المتكرر إلى الموقع وإجراء اجتماعات مع المقاول واالستشاریین 
ل والعمی

التواصل المستمر مع الفریق المعین للمراقبة والدعم وحل أي مشكالت 
ومعرفة قرارات التصمیم والتفاصیل المیدانیة

قائمة النواقص والعیوب ومراقبة الجودة النھائیة



المفروشات والتجھیزات والمعدات

والھیاكل  الخامات  من  وعینات  األفكار  لجمع  فعلیة  لوحات  إنشاء 
. اإلنشائیة والصور

ت تقدیم مخططات بتنسیق CAD تبین تخطیطات المفروشا
الفنیة  واألعمال  المفروشات  لجمیع  تفصیلیة  تكلفة  یضم  جدول  تجمیع 

والدیكور الداخلي للنوافذ ووحدات الدیكور والكمالیات العتمادھا
ب الرسومات المشتملة على أفكار التصمیم ألي عنصر حسب الطل

ب زیارات إلى صاالت العرض مع العمیل عند الطل
شراء جمیع األغراض الالزمة وتركیبھا

ب مراقبة وتنسیق التسلیم والتركی
ز التصمیم عند اإلنجا



أیقونات المشروعات المختارة



م��ل ك�سيغتون الفكتوري

العميل: شركة تطو�ر

نطاق ا��دمات: �سليم ع�� املفتاح – اس�شاري رئ���� ومصممون



امل��ل العائ�� �� هوالند بارك

العميل: خاص

نطاق ا��دمات: �سليم ع�� املفتاح – اس�شاري رئ���� ومصممون



سان �اثر�ن دوكس

العميل: خاص

نطاق ا��دمات: �سليم ع�� املفتاح – اس�شاري رئ���� ومصممون



مشروع التطو�ر العقاري نوت�نغ هيل

العميل: مشروع الندماس للتطو�ر العقاري

نطاق ا��دمات: �سليم ع�� املفتاح – اس�شاري رئ���� ومصممون



مب�� ليتل فين�س السك��

العميل: خاص

نطاق ا��دمات: �سليم ع�� املفتاح – اس�شاري رئ���� ومصممون



شھادات توصیة

"ال زلنا مبھورین ببیتنا الجدید، كل یوم ننظر إلى المكان الذي نعیش فیھ وتتملكنا الدھشة واإلعجاب!! ما ساعدتمونا على إنجازه لم نكن نتخیلھ"
بول رو�ي�سون و�رايان ساف��ي – عمالء أفراد

 إنني أشید بحق بشركة الندماس باعتبارھا واحدة من شركات التطویر الرائدة في لندن. تتمتع الندماس بمزیج فرید من الخبرات المحلیة المتخصصة مع رؤیة"
"وأسلوب التصمیم الممیز

ز�اد شبل – داماك

 أسھمت الندماس بالكثیر في تحسین تصمیم وتخطیط الشقة لتلبیة متطلبات أسرتنا الكبیرة، فبدالً من شراء شقة جدیدة، أردنا أن نعرف إن كان بوسعنا استغالل"
 المساحة الحالیة بشكل أفضل، واخترنا الندماس نظراً لما تتمتع بھ من سمعة خاصة في التخطیط الممیزة للمساحة. وقد تمكن فریق التصمیم لدى الندماس من إجراء

"تحسینات كبیرة على المساحة مما أسھم في االستمتاع بالعیش فیھا. ولكم یسرنا التوصیة بالشركة
ماثيو ج��ف�س – عميل خاص

 مستوى عاٍل من اإللمام برؤیة المشروع وتحقیق الفائدة التجاریة منھ. إن الندماس تتمیز بعمق التفكیر والعنایة بالتفاصیل وبفریق إدارتھا القوي. كما أن مفھوم"
"وتصمیم اإلضاء كان من الطراز األول الذي لم یعرضھ أي فریق تصمیم آخر، فضالً عن التحسینات التي أجریت على المساحة مع توازن اإلضاءة في المكان

أندرو شي��د – �شارتو�ل



الجوائز

دن" فازت الندماس لندن بجائزة "أفضل مشروع تطویر في لن
جائزة "أفضل تصمیم داخلي في المملكة المتحدة" في الحفل االفتتاحي لجوائز برنامج العقارات الدولیة عن واحد من أفضل 

س مشاریعھا، 21 جروسفینور بلی

جائزة "أفضل تصمیم داخلي في المملكة المتحدة": جائزة دیلي میل
ل جائزة "أفضل مشروع تطویر في لندن": جائزة دیلي می

"جوائز بناء المنازل وترمیمھا": ذا دیلي تیلیغراف
مرشحة لجائزة "أفضل عقار سكني" عن مشروع تطویر بیلغریف میوز: ذا دیلي تیلیغراف
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الندماس لندن، حقوق المؤلف محفوظة ©
. ھذه الوثیقة مملوكة لشركة الندماس لندن وال یجوز نسخھا بأي وسیلة دون موافقة مسبقة

. إخالء المسؤولیة: المعلومات الواردة في ھذه الوثیقة تعتمد على التقدیرات المتاحة وقت االستعالم وال تشكل تقییماً رسمیاً وال یجوز االعتماد علیھا ألي غرض كان بخالف االستشارات التسویقیة

48 بیك ستریت، لندن – دبلیو1إف 9آرإل
www.landmass.co.uk
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