صورة مصممة بواسطة الحاسوب ألغراض التوضيح فقط

رشوط الدفع

• رسوم حجز بقيمة  5,000جنيه اسرتليني عىل املعامالت حتى
 2,000,000جنيه اسرتليني (  10,000جنيه اسرتلني فيام بعد).
•  %10من سعر الرشاء ( مخصوما منه دفعة الحجز الجزئية) واجبة
الدفع يف خالل  21يوم من تبادل العقود.
•  %10واجبة الدفع بعد  12شهر من تبادل العقود.
• املبلغ املتبقي مستحق الدفع عند اإلنجاز.
قد تختلف بعض رشوط الدفع ،برجاء التحدث مع مستشار املبيعات.

مستويات رضيبة املجلس

لندن بورو اوف هامرسميث & فولهام
رشيحة  1,124.49 -Dجنيه اسرتليني
رشيحة  1,374.37 -Eجنيه اسرتليني
رشيحة  1,624.27 -Fجنيه اسرتليني
رشيحة  1,874.15 -Gجنيه اسرتليني
رشيحة  2,248.98 -Hجنيه اسرتليني

2021/2020

إيجار األرض

CGI is indicative only and subject to change

الجناح  400جنيه اسرتليني سنويا
شقة مكونة من غرفة نوم واحدة  500جنيه اسرتليني سنويا
شقة مكونة من غرفتي نوم  750جنيه اسرتليني سنويا
شقة مكونة من  3غرف نوم  900جنيه اسرتليني سنويا
بنتهاوس  1,000جنيه اسرتليني سنويا

رسوم الخدمات

تقدر مببلغ  6.00جنيه اسرتليني  /قدم مربع/سنويا

CGI is indicative only and subject to change

BERKELEY GROUP MEA & INDIA

Berkeley Group PLC, Boulevard Plaza Tower 1, Downtown Dubai, UAE
Call us: +971 4270 1999 info@berkeleygroup.ae www.whitecityliving.co.uk

نفتخر بأننا عضو يف مجموعة رشكات بريكيل

Proud to be a member of the Berkeley Group of companies

إخالء مسؤولية :يرجى العلم بأن هذه التفاصيل هي إشارة عامة إىل العقارات املتاحة ويجب استخدامها كدليل إرشادي فقط .وتحتفظ الرشكة بالحق يف تعديل هذه التفاصيل يف أي وقت ،واملحتويات الواردة هنا ال تشكل أي جزء من أي عقد أو متثل أي إقرار يشمل هذا العقد .وتتوقف هذه
العقارات املعروضة عىل توفرها ،لذا يرجى من الراغبني يف الرشاء االتصال مبكتب املبيعات أو الوكالء املعتمدين للتحقق من توفر أي نوع معني من العقارات لتجنب خوض رحلة ال طائل منها .مساحات العقارات هي عبارة عن املساحات الداخلية الكلية وفقا لتوصيات قواعد القياس الخاصة
باملعهد املليك للمساحني القانونيني الطبعة الرابعة .الصور املصممة مبساعدة الحاسوب توضيحية فقط.

صورة مصممة بواسطة الحاسوب ألغراض التوضيح فقط

الحي األكرث تألقاً يف لندن

CGI is indicative only

يقدم  White City Livingتجربة ال مثيل لها ،حيث
يضم ما يزيد عن  2,300منزل جديد داخل مثانية
فدادين من املتنزهات والحدائق ،تحيط بها محالت
تسوق ومنشآت ترفيهية وتعليمية وثقافية وتجارية من
الطراز األول ،وهي بالقرب من محطتي مرتو يف Zone
 2وعىل بعد أقل من  15دقيقة من .West End
ويف قلب هذا الحي الجديد ،بوسعك أن تستمتع
بالحياة بجانب حدائق املياه ذات الطراز الرشقي ،التي

تتدفق عرب مجموعة منسقة من األشجار والنباتات
املختارة بعناية ،ومتر أسفل جسور أنيقة وفوق
الشالالت.
وسوف يضم  White City Livingأيضا مجموعة
متنوعة من املحالت واملطاعم واملقاهي والحانات،
ومبحاذاة مسارح وأسواق ومعارض ،ما يساهم يف خلق
حي جديد مزدهر ومفعم بالحركة والنشاط.

املطور

تأستأسست سينت جيمس يف العام  1996وكانت
يف البداية مرشوع مشرتك مع  .Thames Waterوقد
اكتسبت الرشكة شهرتها كونها مطور يركز بالدرجة
األوىل عىل التصميم وإعادة إحياء مواقع االراىض
املهجورة وتحويلها إىل مشاريع تطوير جذابة والتي ال
يخلق تصميمها أماكن محببة للعيش فحسب وإمنا له
تأثري إيجايب عىل البيئة املحيطة .ويف -White City
كام هو الحال يف كل موقع تعمل فيه سينت جيمس-
يتم تحقيق ذلك من خالل مزج التصميم املمتاز
وتنسيق املناظر الطبيعية بشكل دقيق والرتميم
املتجانس ومعايري االستدامة الخالية من العيوب وبناء
مجتمعات تزدهر اليوم ولسنوات قادمة.
وتفخر سينت جيمس بكونها عضو يف مجموعة
بريكيل ،إحدى أكرب الرشكات الربيطانية يف إنجاز
خطط التجديد العمراين الرئيسية املثالية ،حيث
استطاعت هذه املجموعة تشكيل الكثري من التطوير
العرصي مبحاذاة شاطئ النهر يف وسط لندن،
واستبدلت املناطق الصناعية السابقة بأماكن نابضة
بالنشاط والحركة للسكن والعمل والرتفيه.

املوقع

54 Wood Lane, London W7 12RQ.

السلطة املحلية

London Borough of Hammersmith & Fulham

املدة

عقد إيجار ملدة  999سنة اعتبارا من يناير 2017

املهندس املعامري

Patel Taylor

مهندس املخطط الرئييس

Murdoch Wickham

مصمم الديكور الداخيل
Johnson Naylor

تأمني املباين

Show Home photography, indicative only

أعامل التطوير العقاري
حجم شقق

( القدم املربع) عدد الوحدات

حجم شقق

( القدم املربع) عدد الوحدات

64
18
5

23
113
14

حجم شقق
13
20
40
5

التطوير

550-619
841
1147-1196
548
829-984
1503-1523

( القدم املربع) عدد الوحدات
463

549 - 661
807 - 830
1173 - 1221

• أجنحة ،شقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم و3
غرف نوم وبنتهاوس.
• تتكون مرحلة  The Water Gardensمن  526شقة مقسمة
إىل ثالثة مباين.
• مثانية فدادين من الحدائق واملناظر الطبيعية تشمل متنزه
جديد مبساحة خمسة فدادين.
• اسرتاحة  Water Gardenالتي تضم رشفة تطل عىل حافة
املاء.

ضامن عرش سنوات من NHBC

موقف السيارات

موقف سيارات مؤمن ( عن طريق التفاوض املنفصل)

اإلنجاز

تواريخ إنجاز مرحلة :The Water Gardens
 -Core Kالربع األول/الربع الثاين 2023
 -Core Jالربع الرابع  -2023الربع األول 2024
صورة مصممة بواسطة الحاسوب ألغراض التوضيح فقط

Waterside
غرفة نوم واحدة
غرفتي نوم
 3غرف نوم
Cassini

غرفة نوم واحدة
غرفتي نوم
 3غرف نوم
Parkside

جناح
غرفة نوم واحدة
غرفتي نوم
 3غرف نوم

• نادي داخيل يضم خدمات حراسة وحوض سباحة مع رشفة
ترياس لالستجامم يف الشمس وحوض املعالجة باملاء وصالة
ألعاب رياضية وغرف عالج وتدليك وغرفة لتناول الطعام
ومطبخ خاص و 2قاعات سينام خاصة تضم  12مقعدا ومركز
األعامل وقاعات اجتامعات وصالة لكبار الزوار ومقهى وجناح
ترفيهي.
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املوقع

بفضل موقعه يف غرب لندن ،تحيط مبرشوع White City
 Livingتشكيلة حيوية من املحالت والحانات واملطاعم واملنشآت
الرتفيهية والفرص التعليمية .وسوف تجد أكرب مركز تسوق يف
أوروبا بالقرب من منزلك ،حيث يضم مركز ويستفيلد ما يزيد
عن  300متجر ،تشمل  Luxury Villageالتي تحتوي عىل
العديد من أفخم العالمات التجارية العاملية ،وما يزيد عن 60

الجديد اآلالف من الطالب واألكادمييني والباحثني ،إضافة إىل
الرشكات املرموقة واملشاريع الجديدة التي تساهم يف دفع عجلة
التقدم العلمي والتكنولوجي .ويشكل مركز التلفزيون ،وهو مقر
 ،BBC Worldwideحي أعامل رئييس جديد مخصص للصناعات
اإلبداعية ،حيث يضم فندق مكون من  45غرفةWhite City ،
 House by Soho Houseومقهى بلوبريد ،من بني أشياء أخرى.

مطعم وحانة و 20شاشة سينام متطورة .وباالتجاه مبارشة
نحو الشامل ،تجد الحرم الجامعي لكلية Imperial College
املتخصصة يف األبحاث ومتتد عىل مساحة  23فدان ،وتحل هذه
الجامعة بشكل مستمر ضمن أفضل  10مؤسسات أكادميية
وبحثية يف العامل ومتتلك أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا يف
العديد من املجاالت العلمية ،وسوق يضم حرم White City
Imperial College London
South Campus

Transport links

 White City Livingعىل بعد دقائق فقط من وسط لندن ويف
موقع مثايل للوصول إىل محاور النقل الدولية عرب مجموعة من
الخطوط املبارشة التي تشمل محطتني مرتو أنفاق (وايت سيتي و
وود لني) اللتان تقعان يف مدخل .White City Living
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	•يقع يف .2 Zone
	•إمكانية التنقل بسهولة وبشكل متكرر عرب مرتو األنفاق
والحافلة.
	•ثالثة خطوط مرتو أنفاق و خطوط قطارات لندن
االرضية تسهل التنقل الرسيع يف أنحاء لندن.
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WHITE
CITY

( )01حديقة معارض
( )02أقواس سكك حديدية تضم محالت
وحانات ومطاعم
(Centre Stage Central Gardens )03
(4أ) Spring Gardens
(4ب) Autumn Gardens
( )05ماغنوليا جاردن للسكان
( )06شالالت
( )07جسور عىل الطراز الرشقي
( )08رشفة Water Garden
( )09اسرتاحة Water Garden
( )10نباتات مائية
( )11مساقط مائية
(Reflection Garden )12
(Oriental Garden )13
( )Rمنشآت للسكان
( )Mجناح تسويق
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مركز ويستفيلد للتسوق عىل بعد دقيقتني
 6 Imperial College White Cityدقائق
محطة بادينجتون عىل بعد  8دقائق
محطة بوند سرتيت عىل بعد  12دقيقة
محطة كينجز كروس عىل بعد  20دقيقة
 26 University College Londonدقيقة
 26 London School of Economicsدقيقة
 29 Kings College Londonدقيقة
مطار هيرثو عىل بعد  35دقيقة

10

>
>

املوقع

A

الخريطة ألغراض التوضيح فقط وليست مقياس دقيق

JOHN LEWIS

الخريطة لألغراض التوضيحية فقط وليست مقياسا دقيقا .املصدر 2016 tfl.gov.uk :من  W12 7RQأو محطة وايت سيتي/وود لني

سهولة الوصول إىل ويستفيلد
لندن عرب األقواس
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