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 ODGAMMللعقارات...
ّالخبرة اللبنانية في باريس

تقدم شركة  ODGAMM Prime Realtyالتي تعد واحدة من أبرز الوكاالت العقارية
فــي بــاريــس ،خــدمــات متميزة لكل مــن يرغب باالستثمار ،أو الـشــراء أو العيش في
باريس من خالل تسهيلها لعملية االستحواذ على امللكية العقارية.
الشركة التي أسسها رجل األعمال اللبناني جوزف عريضة عام  ،2007الذي عاش
ألكثر من  40عامًا في فرنسا وقضى في املجال العقاري  20عامًا ،تهدف إلى
لعمالئها تجربة فريدة تأخذ في االعتبار الخصائص الشخصية لكل زبون
توفير ً
ومتسلحة بخبرة عميقة في القطاع العقاري الفرنسي تخولها منح عمالئها أفضل
الصفقات وبأسرع وقت ممكن.

«الزورد» ...مشروع سياحي جديد

شهدت منطقة الهرمل مــؤخـرًا افتتاح مـشــروع سياحي جديد هــو فندق ومنتجع
"الزورد" في خطوة من شأنها تعزيز السياحة في املنطقة املهملة إنمائيًا واملحرومة
من هذا النوع من املشاريع .تكلفة املشروع بلغت ثالثة ماليني دوالر ،وهو يمتد على
مساحة  6000متر مربع ،واستغرق تشييده نحو ثالث سنوات.
مجازفة ،لكنها وفقًا لصاحب املشروع هشام مطر "مجازفة تستحق املخاطرة كون
الهرمل تستحق وفيها من املؤهالت البيئية واألثرية والثقافية ما يجعلها قبلة للسياح
الذين يبحثون عن تجربة مميزة وغير تقليدية".
يقبع الفندق على ارتـفــاع  800متر عن سطح البحر ما يجعله مثاليًا لكل املواسم
وتحديدًا فــي منطقة تعرف تنوعًا مناخيًا جــذابــا وهــي التي تمتد مــن ارتـفــاع 450
ً
مترًا وصــوال إلى  2450مترًا حيث يمكن تلمس الثلوج في مرتفعاتها حتى شهر
حزيران .يتضمن "الزورد"  18غرفة وجناحًا تتراوح أسعارها ما بني  100دوالر
و 50دوالرًا لليلة مع الفطور وارتياد املسبح .كما يضم املنتجع مطعمًا يتسع لحوالى

ً
وأخــاقـيــة ،فــرفــض البلدية مـثــا إزالــة
إع ــان -مــوضــع ج ــدل -ي ــؤدي إلــى نوع
ّ
ّ
العام .وتوضيحًا
للجو
من االستفزاز
ّ
ملقاربته ،يستشهد األكاديمي بشركة
 Benettonو"إعــانــاتـهــا املثيرة للجدل
تاريخيًا مثل تصويرها جنينًا خارج
ّ
الـ ــرحـ ــم ،مـ ــع ال ـع ـل ــم أن ب ـع ــض ال ـ ــدول
سمحت بنشره ولـكــن امتنعت أخــرى
عن ذلك".
ي ـض ـي ــف "قـ ـ ــد ت ـح ـم ــل بـ ـع ــض الـ ـص ــور

معيار إحترام اآلداب
العامة فضفاض
ويفتح باب اإلجتهاد

مــدلــوالت معينة بنظر البعض تنتقل
ك ـ ـكـ ــرة الـ ـثـ ـل ــج مـ ــن شـ ـخ ــص إلـ ـ ــى آخ ــر
وت ـت ـحـ ّـول إل ــى تـحــريــض ورب ـمــا يأخذ
املــوضــوع أكـثــر مــن م ــداه .كـمــا تساهم
حـ ـس ــاسـ ـي ــة امل ـ ـ ـكـ ـ ــان بـ ـجـ ـع ــل اإلعـ ـ ـ ــان
موضع جــدل .من هنا ضــرورة مراعاة
حساسيات معينة موجودة في بعض
األماكن".
ّ
ويـقــول طربيه إن الخسائر املباشرة
ّ
املتكبدة عقب إزالــة اإلعــان "تقع على
ّ
شركة اإلعالنات ألنها تتحمل خسائر
ّ
كالتلف .كما أن املعلن قد يتأذى سلبيًا
بالنسبة إلى التحفظات التي يثيرها
ّ
ّ
يتحمل الـخـســارة كل
املـنـتــج .وه ـكــذا،
ُ
مــن شركة اإلع ــان واملعلن على املــدى
الطويل".
ويشرح طربيه "قد ال يستوقف إعالن
ّ
املارة إل بعد حصول لغط حوله ،وهو
ّ
ّ
م ــا يـجـعـلـهــم ي ـت ـق ــص ــدون رأيـ ـت ــه مــمــا
يعطيه نوعًا من االنتشار ،وهنا يمكن
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ــدع ــاي ــة ال ـس ـل ـب ـيــة بــن
مؤيد ومعارض .نفتقر في لبنان إلى

عقارات

 800شخص ،ومسبحني ،واحــد للكبار واآلخــر للصغار إضافة إلى صالة لألفراح
وناد رياضي .كما أن الفندق وفقًا ملطر "بصدد افتتاح سوق تحتوي عددًا
واملؤتمرات ٍ
من املتاجر املتخصصة في بيع املقتنيات الحرفية واألثرية واملالبس التقليدية التي
تعبر عن هوية املنطقة".
في ما يتعلق باملسبح ،يوضح مطر أن "يــوم الجمعة مخصص للنساء ،فيما يومو
السبت واألحد مخصصان للعائالت فقط ،أما باقي األيام فمخصصة لبرامج تدريب،
أو تقسم بني أوقات للذكور وأوقات لإلناث" .بالنسبة إلى اإلقبال يؤكد صاحب فندق
"الزورد" أن "املعطيات فاقت التوقعات بكثير ،وهو ما يدل على مدى تعطش املنطقة
وأهلها لالستثمارات السياحية".

إنفوغراف مقارنة أسعار الشقق بين عامي 2017 - 2016

تطور أسعار
الشقق في لبنان
أصدرت ّ
منصة اإلعالنات العقارية
ً
"أوليكس لبنان" ،تقريرًا شامال
ّ
لتوجهات السوق العقارية اللبنانية
وحركة املستخدمني خالل النصف
األول من عام  2017تضمن عرضًا
ألسعار البيع واإليجار للشقق
املؤلفة من غرفتي نوم في مختلف
املناطق اللبنانية ،في النصف
األول من العام الجاري ،مقارنة مع
النصف الثاني من عام .2016
اإلحصائيات التي استخلصها
التقرير ّ
مبينة في االنفوجرافيك
أدناه ،لكن الالفت أن التقرير

قــانــون يضبط صناعة اإلع ــان وإلــى
م ــدون ــة س ـل ــوك أو ش ــرع ــة أخــاق ـيــات
لإلعالن في ظل وجود "فلتان" للواقع
اإلعالني بغياب الضوابط".
ويـ ـخـ ـت ــم "األم ـ ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ـ ّـام يـ ــوافـ ــق عـلــى
املحتوى ولكن قد يتحفظ عليه الناس
على اعتبار أنه يخدش الحياء العام،
ع ـن ــده ــا ُي ـس ـح ــب اإلعـ ـ ــان م ــن بـعــض
املـ ـن ــاط ــق .ويـ ـس ــاه ــم غـ ـي ــاب امل ـعــاي ـيــر
املعتمدة بتكرار هــذه الظواهر" ،الفتًا
إل ــى وجـ ــود "ض ــواب ــط أخــاق ـيــة حتى
في الدول األكثر انفتاحًا والتي تراعي
ّ
العام ،فاإلعالن صناعة إبداعية
الذوق
يحمل رسالة".
ّ
بـ ــن مـ ــن ي ـع ـت ـبــرهــا م ـخ ــل ــة وب ـ ــن مــن
ي ـ ـجـ ــد مـ ـضـ ـم ــونـ ـه ــا عـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــا ،ت ـب ـق ــى
إعــانــات الصيف فــي لبنان خاضعة
مل ـع ــاي ـي ــر م ـنــاط ـق ـيــة وديـ ـنـ ـي ــة تـتـ ُحـكــم
بكافة مـقــدرات الـبــاد .ويشعر املعلن
ووك ـ ــال ـ ــة اإلع ـ ــان ـ ــات أن ـه ـم ــا م ـك ـبــان
بـقـيــود قــانــونـيــة وإداريـ ــة ومجتمعية
وأخالقية.

يضع
المعلنون
استراتجيات
إعالنية
خاصة بكل
منطقة
(مروان بو
حيدر)

لم يشرح أسباب الفروقات في
األسعار سواء هبوطًا أو صعودًا
وباألخص أن بعض املعطيات
كانت بحاجة إليضاحات وتحديدًا
أن األسعار في مناطق ّ
معينة
تفاوتت بشكل ملحوظ ما بني
اإليجار والبيع .فعلى سبيل املثال
نالحظ أن أسعار اإليجار للشقق
املؤلفة من غرفتي نوم في منطقة
الكورة هبطت بنسبة  ،%12فيما
ارتفع سعر املبيع للشقق املؤلفة
من غرفتي نوم في املنطقة عينها
بنسبة  %40خالل الفترة نفسها.

