االستشارات التطويرية

التطوير العقاري مع الندماس

الندماس هي رشكة عقارات متعددة التخصصات ومتارس أعامل التصميم مع خربة ال مثيل لها يف سوق عقارات
وسط لندن الرئييس .
تهدف الندماس إىل زيادة اإلمكانيات املتأصلة لكل عقار .ومهام كانت احتياجات عمالئنا ،فنحن قادرون عىل
خلق القيمة من خالل كل خدمة من خدماتنا عن طريق جلب اإلمكانات الخفية املوجودة يف كل مرشوع
.إىل الحياة .
تستهدف مشاريعنا وتصاميمنا عىل وجه التحديد السوق املستهدفة ذات الصلة باملرشوع املحدد من أجل
زيادة املبيعات .
تفخر الندماس بسجلها الحافل باإلنجازات :منذ عام  1998قمنا بإنجاز  33مرشوع تطوير سكني يف وسط
خاصا بنظام التكليف تحت قيادة فريق التصميم الداخيل برشكة الندماس .
لندن و  19مرشو ًعا ً

•

•

•

•

خدمات الندماس

تغطي خدمات الندماس نطاقًا كب ًريا يف أنشطة البيئية العمرانية وتستهدف طائفة متنوعة من األطراف الفاعلة يف مجال العقارات ،بد ًءا من العمالء
الخاصني إىل مديري الرثوات ومطوري العقارات األشقاء .
كرشكة مامرسة متعددة التخصصات ،تُركِّز الندماس عىل :
خصيصا
فصل
ً
تصميم وبناء ُم َّ

خصيصا
فصلة
ً
مصادر سكنية ُم َّ

حازت الرشكة عىل جائزة خدمات التخطيط ،واالستشارات ،والتجديد

خدمة متخصصة لالستحواذ عىل عقارات متداعية من أجل العمالء املميزين

الشامل للعقارات القامئة بالفعل ،وذلك من خالل اعتامد طرق مبتكرة

وتحويلها إىل مساكن ذات رؤية ،مع ضامن تحقيق وفورات ضخمة وتصميم

لزيادة املساحة والضوء إىل أقىص حد

خصص .
ُم َّ

.

استشارات التطوير العقاري واإلدارة

الحفاظ عىل رأس املال

خدمة االستشارات التي تجعل معرفة الندماس املتعددة األوجه متاحة

خدمة الندماس لبناء محفظة استثامرية مربحة املواقع املرموقة  ،والتي ستضمن

للمطورين واملستثمرين اآلخرين ،وتعالج كل جوانب املرشوع بداية من

لعمالئنا تلقي مورد دخل مستمر بشك ٍل آمن وارتفاع قيمة رأس املال عىل املدى

عملية االستحواذ حتى مرحلة البيع .

الطويل .

التنمية السكنية

تسخ ًريا لخربتها التي تبلغ عرشين عا ًما ،ستعمل رشكة الندماس
كرشيك تنفيذي لكل من املشاريع الفردية ومتعددة الوحدات .

أخالقيات وانتامء الندماس

تركز منطقة “برايم سنرتال لندن” عىل املناطق األفضل يف الحي املليك يف كنسينغتون وتشيليس ،وحي وستمنسرت .وميكننا تعهيد أحياء أخرى تقع يف لندن .
خدمة القيمة املضافة من خالل تاريخنا الواسع من العمل ،اكتسبت الندماس لندن رؤية ثاقبة يف التعقيدات التي تطرحها بعض األعامل التطويرية ،وتفخر
الرشكة بأن تكون هي الحل املوجهة يف النهج الرامي إىل تلك التعقيدات .
من خالل الجمع بني املعرفة املتعمقة للسوق والفهم الواضح ملتطلبات املشرتين ،فإننا نهدف إىل إنشاء خصائص تفوق التوقعات عىل كل املستويات .

الخربة الفريدة ،وضعت الندماس لندن نفسها لتصبح واحدة من الرشكات الرائدة يف مجال تخطيط املساحات واإلضاءة .ولقد مكنت هذه القدرة الفريدة
الندماس لندن من اكتساب العديد من الجوائز املرموقة ،مبا يف ذلك جائزة أفضل تصميم داخيل يف لندن وجائزة أفضل عقار يف لندن .

استشارات التطوير العقاري واإلدارة

استشارات التطوير العقاري

إدارة تلتطوير العقاري

مشورة الحيازة
تقييم املوقع

قبل التطوير

تحليل تاريخ التخطيط

إعداد موجز التصميم ،وامليزانية

دراسة السوق

واسرتاتيجية تنفيذ املرشوع

االستمرارية  /التحليل املايل
مشورة املرشوع

تعيني فريق عمل املرشوع

تقييم تصميم املخطط

أثناء التطوير

حلول التصميم املعامري والداخيل

إدارة عملية اإلنشاء ومرحلة التسليم

مشورة التسويق
الرقابة عىل املرشوع وإعداد التقارير
مشورة متويل التطوير العقاري
مشورة االستدانة  /األسهم
هيكلة الديون
مشورة خيار الرشاء

بعد التطوير
مرحلة ما بعد االنتهاء

استشارات التطوير العقاري واإلدارة

يشهد سوق العقارات الفاخرة يف لندن هذه األيام املزيد من املنافسة أكرث من أي ٍ
وقت مىض
مع التحديات التي يفرضها الربكست والتغريات يف نظام الرضيبي ،فمن األهمية أن يتم تقييم كل
جانب من جوانب عملية التطوير بدقة قبل الحصول عىل حيازة املوقع وتطويره
تقدم رشكة الندماس الستشارات التطوير العقاري واإلدارة خدمات استشارية يف التطوير العقاري
للمطورين واملستثمرين عىل ح ٍد سواء ،مام يؤدي إىل خلق قيمة ملخططات التطوير من خالل حل
املشكالت املتعلقة بتطوير امللكية العقارية واملساعدة يف صنع القرار من خالل البحث والخربة
والتحليل
إن طريقتنا املعتمدة يف وضع تصور العقارات السكنية باعتبارها منتجات عقارية ،من وجهة نظر
املطور ،واملنازل ،واملستخدم النهايئ ،هي التي متكننا من توفري رؤية ال تقدر بثمن وفتح القيمة
القصوى لكل عقار عىل حدة

مشورة الحيازة
تقييم املوقع

مشورة التطوير

يف كلتا الحالتني عندما يقع االختيار عىل املوقع ويتم تحديده بالفعل ،ستجري رشكة تحليالً للموقع للتعرف عىل حالته الراهنة وإمكاناته التطويرية

تحليل تاريخ التخطيط

ستحصل رشكة الندماس عىل معلومات حول قرارات التخطيط املتعلقة باملوقع واملمتلكات املجاورة ،وكذلك ستجري أبحاث مستفيضة يف إطار سياسة التخطيط ذات الصلة

دراسة السوق

ستُجري رشكة الندماس دراسة للسوق لتقديم ملحة واضحة عن املنافسة التي تؤثر عىل األسعار

االستمرارية  /التحليل املايل

ستُق ِّيم رشكة الندماس االستمرارية املالية لكل مرشوع تطويري ،كام ستوفر تحليل السيناريو ملراعاة االحتامالت املختلفة

مشورة املرشوع
تقييم تصميم املخطط

ستوفر رشكة الندماس دراسة لتقييم أفضل الحلول من حيث تصميم املخطط ،بنا ًء عىل معرفة السوق والخربة املبارشة يف مجال التطوير العقاري

حلول التصميم املعامري والداخيل

من خالل تكريس فريق العمل الداخيل يف قسم العامرة والديكور واملهنيني الخارجيني لدى رشكة الندماس ،ستحدد الرشكة أفضل طريقة لتحسني تخطيط التطوير من خالل استخدام تخطيط املساحة ،التمديدات باألقدام
املربعة والتصميم الداخيل الذيك

مشورة التسويق

من هذه املرحلة األولية ،ستقدم رشكة الندماس املشورة بشأن تسويق مرشوع التطوير وحملة ما قبل البيع

مشورة متويل التطوير العقاري
مشورة االستدانة  /األسهم

طورت رشكة الندماس عالقات طويلة األمد مع املؤسسات املالية مبا يف ذلك البنوك وصناديق األسهم املتخصصة واملستثمرين من القطاع الخاص .ستقوم الرشكة بالتنسيق مع أكرث املهنيني املناسبني وفقًا ملتطلبات العميل

هيكلة االستدانة

باستخدام شبكتنا املالية ،ميكننا مساعدتك يف الحصول عىل متويل التطوير العقاري مبا يف ذلك الدين املمتاز ،ومتويل ممتاز ممتد ومتويل ثانوي

مشورة خيار الرشاء

ميكن أن توفر رشكة الندماس املشورة حول كيفية امليض قد ًما يف عملية االستحواذ (رشكة محدودة املسؤولية داخلية/خارجية ،أو كيان ألغراض خاصة ،أو بأسامء فردية) ،مع مناقشة أفضل خيار وفقًا للمخطط ومتطلبات
املستثمرين

إدارة التطوير العقاري
قبل التطوير
إعداد موجز التصميم ،وامليزانية
واسرتاتيجية تنفيذ املرشوع
ستكون رشكة الندماس قادرة عىل إعداد موجز التصميم وتقديم مؤرشات بخصوص امليزانية والطريقة األنسب لتنفيذ اسرتاتيجية املرشوع .

تعيني فريق عمل املرشوع
االستفادة من خربتنا الواسعة والنطاق الواسع من جهات االتصال ،ميكن لرشكة الندماس االستعانة بأفضل فرق العمل املهنية للعمل عىل كل
مرشوع عىل حدة .

أثناء التطوير
إدارة عملية اإلنشاء ومرحلة التسليم
ستقوم رشكة الندماس بأعامل التنسيق واإلرشاف عىل املرشوع لضامن الرقابة الصارمة عىل امليزانيات املحددة سلفا وعىل الجدول الزمني .

الرقابة عىل املرشوع وإعداد التقارير
تدرك رشكة الندماس أن أهداف املستثمر هي موجهة لألرباح بشكلٍ أسايس :سنقوم بإطالع املستثمرين عىل املستجدات بشكلٍ منتظم يف كل
مرحلة من مراحل تطوير املرشوع عىل أساس متفق عليه .

بعد التطوير
مرحلة ما بعد االنتهاء
مع فريق التصميم الداخيل امل ُك َّرس ،ميكن لرشكة الندماس تقديم املساعدة يف جلب كل عنرص أخري من األثاث وتنفيذ أعامل التجهيزات لتحقيق
أقىص إمكانات البيع .

العملية خطوة بخطوة
التطوير

املرحلة
7

ال

بيع

تجهيز املوقع للبيع ليشمل إعداد عرض الشقق
وتقديم املشورة بشأن التسويق والوكالء
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تسليم املبنى وإنهاء عقد البناء

التصنيع خارج املوقع والبناء يف املوقع

إنهاء إدارة عقد البناء

فحص املوقع واإلرشاف عىل األعامل والجودة

إعداد التصميم الفني ليشمل جميع املعلومات
املعامرية واإلنشائية وخدمات البناء ،وتصميم
ومواصفات مقاول الباطن املتخصص

كام تم التشييد” معلومات تشمل ملف“
الصحة والسالمة

عقد االجتامعات مع املقاول واالستشاريني
والعميل

تقييم املناقصة وعقد البناء مبا يف ذلك تعيني
املقاول األسايس

رشاء واستجالب جميع البنود الرضورية
)(األثاث والتجهيزات واملعدات

مراجعة رشوط التخطيط بعد منح املوافقة

مراقبة وتنسيق التسليم والرتكيب
تحديد الطراز عند االنتهاء

تقديم اللوائح التنظيمية للبناء
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تقديم تطبيق التخطيط

مقرتحات مخطط للتصميم اإلنشايئ ،وأنظمة
خدمات البناء ،ومواصفات الخطوط العريضة
ومعلومات التكلفة األولية

التنسيق مع مفتش مراقبة املباين
مشرتيات مقاول الباطن
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تحضري تصميم التطوير العقاري وتقدميه إىل
العميل للتوقيع عليه واعتامده

إجراء مناقشات تطبيق ما قبل التخطيط
وتقديم الخطوط العريضة لتطبيقات التخطيط

املرحلة
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يتم إنتاج التصميم األويل للمرشوع مبا يتامىش
مع متطلبات ملخص املرشوع األويل

تنسيق األعامل املعامرية مع األعامل اإلنشائية
وخدمات البناء

املرحلة
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املرحلة
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املفهوم

تطوير موجز املرشوع األويل وأي دراسات جدوى
ذات صلة .التي يتم وضعها يف االعتبار عىل وجه
هي
الخصوص :
-

؛
الخاصة
متطلبات املرشوع
املستهدفة
نتائج املرشوع
؛
السياق
املوقع أو
؛
امليزانية
تكوين فريق املرشوع وتحديد مسؤوليات وأدوار
كل طرف
إجراء مناقشات تطبيق ما قبل التخطيط األويل
صور مفهوم التصميم األويل ولوحات الطابع
التصميمي
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تحديد نطاق املرشوع
االعتبارات األولية لتكوين فريق املرشوع
إنشاء برنامج املرشوع
تبادل املعلومات

عملية الرتكيز عىل تصميم وإدارة املرشوع

الفريق اإلنشايئ

االستشاريني املتخصصني

الفريق التقني

فريق التصميم والتخطيط األسايس

يبني املرشوع طبقًا املواصفات املحددة

وضع اللمسات األخرية عىل التفاصيل من مختلف الباقات

يساعد فريق التصميم يف تطوير التصميم

يتوىل مهمة دراسة الجدوى ،وتحديد املوجز وإنشاء التصميم النظري

مهندس إنشايئ

مهندس معامري

مهندس ميكانييك وكهربايئ

خبري معاينة الضوء

مراقبة البناء

مهندس ديكور

خبري معاينة الجدار املشرتك

استشاري تخطيط

مقاول
مقاويل الباطن املتخصصني

الوسائل السمعية البرصية
تكييف الهواء
اإلضاءة
التدفئة
النجارة
الفينج شوي
األمان
أمتتة املنزل

خبري معاينة الكميات

بيك سرتيت ،لندن ،دبليو  1إف آر إل
www.landmass.co.uk
020 7439 8095
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ؤسس الرشكة والرئيس التنفيذي
آالن واكسامن ُ -م ِّ

َّأسس آالن رشكة الندماس عام  1998ومنذ ذلك الحني أنشأ رشكة تطوير وتصميم عقارات والتي أصبحت مرادفاً لالهتامم االستثنايئ بالتفاصيل،
ومثال يحتذى به فيام يتعلق بالتمسك مبتطلبات العميل والتوافق معها طوال دورة حياة املرشوع .وهو ملتزم بتسليم مرشوعات تطوير عقاري
ناجحة والتي تعترب جيدة ومرغوبة ومميزة .قام آالن بتطوير العديد من العقارات السكنية الراقية ،مبا يف ذلك “جروسفينور كريسنت ميوز”
الحائز عىل جوائز يف بلجرافيا ،لندن .
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