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 Real Estate Awardsوزعت نقابة الوسطاء واالستشاريين العقاريين مساء أول أمس في كازينو لبنان، «جوائز لبنان العقارية
Lebanon   مشروعًا عقارياً 58فئة بلغ إجمالي المرشحين لها  12، ضمن 2014للعام . 

وأمل نقيب الوسطاء واالستشاريين العقاريين مسعد فارس أن يصبح حفل توزيع جوائز لبنان العقارية «موعدًا سنويًا اللتقاء 
المطورين والوسطاء وموردي مواد البناء، لعرض مشاريعهم والمنافسة الشفافة والعادلة»، وقال: «سنستمر في البناء ليحيا بلدنا 

 .«محاطًا بأجمل المشاريع العقارية
ومديرها العام رجا مكارم كلمة النقابة، فذّكر بأّن «جمعية  «ثم ألقى عميد الوسطاء واالستشاريين العقاريين مؤسس شركة «رامكو

تطورت إلى نقابة رسمية معترف بها من الدولة واليوم أصبحت النقابة تضم  REAL الوسطاء واالستشاريين العقاريين في لبنان
 .« عضو200ما يناهز 

   و FIABCI و NAR ولفت إلى أّن النقابة «أقامت شبكة عالقات إقليمية ودولية مع جمعيات مماثلة في أوروبا وأميركا مثل
 MENARES واتحاد العقاريين الكويتيين، وهذ اعتراف بدورها وجديتها». 

بدوره، دعا رئيس اللجنة المنّظمة لـ»جوائز لبنان العقارية» أمين سر النقابة وليد موسى «جميع المعنيين بالقطاع العقاري إلى 
 .«العمل معًا للوصول إلى نتائج أفضل تعود بالفائدة على هذا القطاع

 



 الفائزون
 .بجائزة أفضل مشروع برج سكني Benchmark لشركة BEIRUT TERRACES وفي تفاصيل الجوائز، فاز مشروع

 .TDHC أما جائزة أفضل مشروع مبنى سكني منخفض االرتفاع دون الخمسين مترًا ، فحازها مشروع «بيوت درعون» لشركة
 .Estates لشركة District//S وذهب لقب فئة أفضل تصميم وهندسة معمارية إلى مشروع
 . Sakr Real Estateلشركة صقر القابضة  Admir وعن فئة أفضل تصميم للمساحات الخضراء، فاز مشروع

 .ونال مشروع «بيت مسك» لمجموعة جورج زرد أبو جودة جائزة أفضل مجّمع سكني وتجاري مّسور
 . شركة ماجد الفطيم WATERFRONT CITY ومنحت جائزة حملة التسويق والتواصل العقارية المميزة لمشروع

 District//S أّما عن فئة أفضل مشروع من حيث االستدامة ومراعاة البيئة، فرسا اختيار لجنة التحكيم على مشروع مشروع
 .Estates لشركة

 .مجموعة جورج زرد أبو جودة كما أعطيت جائزة أفضل مشروع تجاري يضم مرافق الستخدامات أخرى، لمشروع بيت مسك
 . Development H شركة Le Bureau وعن فئة أفضل مشروع مكاتب، كان الفوز لمشروع

 .Zardman أما جائزة أفضل مشروع من حيث التزام المسؤولية االجتماعية، فكانت من نصيب مشروع «بخير» لشركة
 FFA realلشركة Amchit Bay «ومن بين مشروعين في فئة أفضل مشروع تخصصي، فاز مشروع «خليج عمشيت

estate. 
 «كذلك ترشح مشروعان في فئة أفضل مشروع في مجال الحفاظ على المباني التراثية، فاز من بينهما مشروع «خان الصيفي

Saifi Khan لشركة Estates. 
 . خبيرًا أجنبيًا ولبنانياً 13وقد تّولت التقويم واختيار الفائزين لجنة تحكيم ضمت 
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