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مقدمة

نظراً لكثرة المشاكل واالضطرابات التي أصبح علیھا السوق، أصبح العمالء من أصحاب الثروات الكبیرة أكثر إلحاحاً 
. وحذراً

لمساعدة العمالء في االستفادة من ظروف السوق الحالیة وإضافة قیمة إلى محفظتھم، أنشأت الندماس مكتباً خاصاً لتلبیة 
رة. احتیاجات عقارات العمالء من أصحاب الثروات الكبی

یقدم المكتب الخاص لالندماس طریقة مخصصة فردیة من خالل جھة اتصال واحدة ویساعد العمالء األفراد بثالث 
طرق.

الھندسة المعماریة والتصمیم الداخلي

واء. تحسین المنازل الحالیة من خالل تحسین تخطیط المساحة وزیادة األض

ب التعھید بتطویر عقارات سكنیة حسب الطل

توفیر الوقت والمال على العمالء األفراد من خالل التعھید ببناء منازلھم الجدیدة وتصمیمھا بشكل فرید یتناسب وذوقھم 
ص. الخا

ل حمایة رأس الما

ل. المساعدة في حمایة العمالء األفراد من خالل إنشاء محفظة عقاریة معقولة مع مراعاة حمایة رأس الما



تفاصیل الخدمات

الهندسة املعمار�ة والتصميم الداخ��

يرغب العمالء �� بلوغ الكمال الذي يحلمون بھ، و�مكن ��دمة الهندسة املعمار�ة والتصميم الداخ�� 
. ال�� تقدمها الندماس تحو�ل أحالمهم إ�� حقيقة

: إننا مل��مون بإ�شاء تصميم خالد

إ��  يــؤدي  ال��ا�ي مما  ال�� نقدمها ت�ون مرتبطة بواقعها ا��يط و��و�ة املستخدم  التصميم  إن حلول 
إ�ــشــاء عــقــارات فــر�ــدة ومــمــ�ــ�ة. و�حظى فــر�ــق تصميم النــدمــاس �شهرة كب��ة �ــ� تحو�ل الــ��ــ�ء عديم 
النفع إ�ــ� ��ـــ�ء مفيد، كما أن "التصميم املــالئــم لــأل�ــ�ــام" يـــؤدي إ�ــ� ز�ـــادة املساحة والــضــوء مــن خالل 

. التخطيط املالئم للمساحة

التعهيد بتطو�ر عقارات سكنية حسب الطلب

. تتمحور مطالب العمالء حول املرونة والقيمة املالية

إن خدمة التعهيد بتطو�ر عقارات سكنية حسب الطلب ال�� تقدمها الندماس ت�ناول فقط العقارات السكنية ا��ر�ة 

. وتضيف قيمة إل��ا

ا��ائزة  الداخ��  الرسوم الضر��ية واالستعانة بخدمة اإل�شاء والتصميم  الشراء املنخفض مع وفــورات  بدمج سعر 

إ�ــ� 02% �� ا��مل، مقارنة �شراء العقار ذاتــھ كمنتج مكتمل من السوق.  ع�� جــوائــز، يمكن للعمالء توف�� من %01 

. ونحن شركة التطو�ر العقاري متعددة التخصصات الوحيدة ال�� تقدم خدمة �عهيد تطو�ر عقارات تقليدية



ت تفاصیل الخدما

ل حماية رأس املا

توفر العقارات آلية لتمر�ر ال��وة ع�� األجيال. و�مكن لشركة الندماس إ�شاء محفظة ر�حية من 

زة. اس�ثمارات اإليجار �� املواقع املمتا

 للمش��ين الدولي�ن، ع�� العكس 
ً
 آمنا

ً
 وسياسيا

ً
 اقتصاديا

ً
 ما �انت لندن وال تزال توفر مالذا

ً
دائما

.  من كث�� من املدن حول العالم
ً
تماما

تح�� النــدمــاس األصــول ذات األداء الضعيف ال�� يمكن تطو�رها وتحولها إ�ــ� شقق سكنية فوق 

: املمتازة، مع إعداد ال��ت�بات التالية

آلية مثالية ��فظ القيمة من خالل فرصة است�نائية تضيف قيمة 

ل فعلية إ�� رأس املا

اس��داف ز�ادة القيمة الفعلية لرأس املال بنحو 40% �عد عشر 

% سنوات مع ز�ادة أر�اح اإليجار ب�سبة 2.5

خيار االحتفاظ بوحدة سكنية واحدة أو أك�� لالستخدام العائ��

" امتالك "أصول عقار�ة من الطراز العال��



الھندسة المعماریة والتصمیم الداخلي

الدبروك جروف

العنوان

المساحة

التخطیط

عدد غرف النوم

تكالیف التجدید

العمیل

نطاق الخدمات

76 الدبروك جروف دبليو11 2إ�ش إي

3.280 قدم مر�ع

3 طوابق فوق سطح األرض
+ قبو�ن

5 غرف نوم

1.9 مليون جنيھ إس��لي��

شركة الندماس للتطو�ر العقاري

�سليم ع�� املفتاح

امل��ص

 من الطموح واإللهام ح�� يومنا هذا.
ً
 عاليا

ً
أحد مشروعات الندماس ال�� بلغت قدرا

 إ�� م��ل عصري مذهل. و�العادة، �ان الفراغ والضوء �� 
ً
 خر�ا

ً
حولت الندماس مب�� صغ��ا

صميم هذا املشروع املتألف من قبو�ن مع االستخدام اإلبدا�� للزجاج وأش�ال ألواح 
. األرضية

ِصصت مساحة لتناول الطعام �� الهواء الطلق تخفي معالم ا��دود ما ب�ن داخل امل��ل 
ُ

وقد خ
وخارجھ إضافة إ�� َدرج بطراز معماري فر�د يضمن ان�شار ضوء الشمس �� جنبات الب�ت 

. �لھ





أبر جروسفينور س��يت، مايف��

التعھید بتطویر عقارات سكنیة حسب الطلب

امل��ص

العقار: هذه الشقة التقليدية �� الطابق الرا�ع ال�� تبلغ مساح��ا 2.333 قدم مر�ع واملؤلفة من ثالث غرف نوم وال�� 
. تقع �� أبر جروسفينور س��يت (مايف��) يتم �سو�قها بقيمة 5.500.000 جنيھ إس��لي��

سعر الشراء: يب�ن تحليل املعامالت �� املنطقة لعقارات مماثلة إم�انية الوصول إ�� سعر مخفض بقيمة 4.950.000 
. جنيھ إس��لي��

ت�اليف التجديد: �عتمد ت�اليف التجديد ع�� ��م العقار وموقعھ ونوع األعمال املطلو�ة ومستوى املواصفات. وإذا 
 من املواصفات للتجديد الداخ�� والدي�ور، فمن املتوقع أن تبلغ الت�اليف، بما �� ذلك 

ً
اف��ضنا مستوى عاليا

. الرسوم املهنية، حوا�� 1.938.263.00 جنيھ إس��لي��

باع �سعر ب�ن 3.000.00 جنيھ 
ُ
سعر البيع: يب�ن تحليل قيم رأس املال �� املنطقة أن العقارات ذات ا��الة ا��يدة ت

إس��لي��/قدم مر�ع إ�� 4.000.00 جنيھ إس��لي��/قدم مر�ع. وإذا قدرنا تجديد العقار ع�� أساس مستوى عاٍل من 
املواصفات، فإن تقديرنا لسعر البيع سي�ون 3.800.00 جنيھ إس��لي��/قدم مر�ع بإجما�� قيمة تطو�ر تصل إ�� 

. 8.935.000.00 جنيھ إس��لي�� (شاملة بيع األثاث)

 حسب الطلب، يضمن للمالك توف�� 20.83% مقارنة �شراء م��ل 
ً
 تماما

ً
 جديدا

ً
 سكنيا

ً
النتائج: سيقدم املشروع عقارا

. مكتمل مطور بالفعل

السعر املطلوب

السعر املتفاوض عليھ

ا��دول الزم�� للمشروع

ت�اليف الشراء

إجما�� ت�لفة التطو�ر 

(شاملة الرسوم)

ت�لفة البيع

إجما�� الت�لفة

السعر املقدر �عد التجديد (بما 

�� ذلك بيع األثاث)

القيمة املضافة

�سبة القيمة املضافة

5.500.000 جنيھ إس��لي��

4.950.000 جنيھ إس��لي��

ً
18 شهرا

272.250.00 جنيھ إس��لي��

حوا�� 1.938.263.00 جنيھ 
إس��لي��

234.300.00 جنيھ إس��لي��

7.394.813.00 جنيھ إس��لي��

8.935.000.00 جنيھ 
إس��لي��

1.540.187.00 جنيھ 
إس��لي��

%20.83



حمایة رأس المال

اإلیجار

الشراء والتطویر

17-18 ثري كينجز يارد، مايف�� امل��ص

العقار: هذا العقار التقليدي �� مايف�� الذي تبلغ مساحتھ ا��الية 6.118 قدم مر�ع يخطط ل��صول ع�� تصر�ح 
هدم وإعادة بناء 10 وحدات سكنية بإجما�� مساحة

سعر الشراء: �� ظل ظروف السوق ا��الية، يب�ن تحليل األصول ودراسة املعامالت املماثلة إم�انية عرض مبلغ 
بقيمة 13.000.000.00 جنيھ إس��لي�� لشرائھ

 من املواصفات للتصميم 
ً
ت�اليف التطو�ر: �ستلزم هذا املشروع الهدم واإل�شاء، وإذا اف��ضنا مستوى عاليا

الداخ�� والدي�ور، فمن املتوقع أن تبلغ الت�اليف، بما �� ذلك الرسوم املهنية، حوا�� 9.088.100.00 جنيھ 
. إس��لي��

 ع�� مفاوضات خروج بر�طانيا من االتحاد 
ً
توقعات القيمة: القيم املتوقعة �� املستقبل كب��ة وذلك اعتمادا

األورو�ي والبحوث ال�� تب�ن توقع قفزة �� القيم لدى وضوح الرؤ�ة بخصوص الوضع السيا���. وقد تم 
ا��صول ع�� القيم املذ�ورة هنا من متوسط التوقعات من ثالث شر�ات اس�شار�ة رائدة (جيھ إل إل، ونايت 

. فرانك، وسافيلز). ونحن نتوقع ز�ادة �� رأس املال وقيمة اإليجار �� 2019 ح�� 2022 وز�ادة ثابتة ف��ا

النتائج: من املتوقع أن �شهد ز�ادة �� �ل من قيمة العقار وتدفق عائد اإليجار املستلم ع�� مدار الوقت. و�� 
غضون عشر سنوات، سوف تزداد قيمة رأس املال لتصل إ�� 38.410.432 جنيھ إس��لي�� (ما يز�د ع�� 

. 41.47%) وز�ادة عائد اإليجار ليصل إ�� 910.802 جنيھ إس��لي�� (ما يز�د ع�� %27.15)

السعر املطلوب

السعر املتفاوض عليھ

التوف��

ا��دول الزم�� للمشروع

ت�اليف الشراء

إجما�� ت�لفة التطو�ر 
(شاملة الرسوم)

إجما�� الت�لفة

إجما�� قيمة التطو�ر

القيمة املضافة

�سبة الز�ادة

إجما�� ت�لفة الشراء والتطو�ر

إجما�� القيمة األولية املقدرة 
لإليجار با��نيھ اإلس��لي��/سنة

الر�ح األو��

15.000.000 جنيھ إس��لي��

13.000.000 جنيھ إس��لي��

2.000.000 جنيھ إس��لي��
ً
24 شهرا

532.000.00 جنيھ إس��لي��

9.088.100.00 جنيھ إس��لي��

22.620.100.00 جنيھ إس��لي��

27.150.000.00 جنيھ إس��لي��

4.529.900.00 جنيھ إس��لي��

%20.03

22.620.100.00 جنيھ إس��لي��

716.300.00 جنيھ إس��لي��

%3.17



ا��وائز

س فازت الندما
بجائزة "أفضل مشروع تطو�ر �� لندن" وجائزة "أفضل تصميم داخ�� �� اململكة املتحدة" �� ا��فل 

االفتتا�� ��وائز برنامج العقارات الدولية عن واحد من أفضل مشار�عها، 21 جروسفينور بل�س، 
وجائزة "أفضل تصميم داخ�� �� اململكة املتحدة" وجائزة "أفضل مشروع تطو�ر �� لندن" من 

جوائز دي�� ميل.

الندماس مر��ة
جائزة "أفضل عقار سك��" عن مشروع تطو�ر بيلغر�ف ميوز �� جوائز بناء املنازل وترميمها من ذا 

دي�� تيليغراف 



: ملز�د من املعلومات، ير�� االتصال بنا ع��

privateoffice@landmass.co.uk
020 7439 8095



S

الندماس لندن، حقوق املؤلف محفوظة ©
. هذه الوثيقة مملوكة لشركة الندماس لندن وال يجوز ���ها بأي وسيلة دون موافقة مسبقة

.  وال يجوز االعتماد عل��ا ألي غرض �ان بخالف االس�شارات ال�سو�قية
ً
 رسميا

ً
إخالء املسؤولية: املعلومات الواردة �� هذه الوثيقة �عتمد ع�� التقديرات املتاحة وقت االستعالم وال �ش�ل تقييما

48 بيك س��يت، لندن – دبليو1إف 9آرإل
www.landmass.co.uk

020 7439 8095

الندماس
لندن




