
 

 

بدء حفل توزيع "جوائز لبنان العقارية" في "كازينو لبنان" 
 بهذه األثناء 

  0142حزيران 14 

 
 

كازينو لبنان" بتنظيم من "نقابة الوسطاء "يجري في هذه االثناء حفل توزيع "جوائز لبنان العقارية" في صالة السفراء بـ 
 .واالستشاريين العقاريين"، وبحضور الوزير السابق ناظم الخوري، ومستشار وزير االقتصاد جاسم عجاقة

  
وقد كان هناك كلمات أثناء الحفل لكل من نقيب "الوسطاء واالستشاريين العقاريين" مسعد فارس الذي أمل أن يصبح توزيع 

 .الجوائز موعداً سنوياً اللتقاء المطورين مع الوسطاء ومزودي مواد البناء
  

من جهته، شدد رئيس اللجنة المنظمة وليد موسى في كلمته التي ألقاءها أثناء الحفل على ان المطورين العقاريين قدموا 
 .المساهمة االكبر في اعادة بناء لبنان

  
والكلمة الثالثة كانت لرئيس مجلس ادارة شركة "رامكو"، عميد "الوسطاء العقاريين" رجا مكارم  الذي طالب بقانون شامل 

 .وحديث يحمي المنتسبين الى النقابة من السمسرات الرخيصة لحملة "الشنطة" والطارئين على القطاع
  

 فئة. وستعلن النشرة االقتصادية في وقت الحق عن أسماء الفائزين في الحفل 12 مشروعاً عن 58وقد بلغ عدد الترشيحات 
 .اعالن النتائجفور 



 

 

قائمة بأسماء الفائزين في حفل توزيع "جوائز لبنان 
العقارية" الذي نظمته "نقابة الوسطاء واالستشاريين 

  "العقاريين
  0142حزيران 14

  
نظمت "نقابة الوسطاء واالستشاريين العقاريين" حفل توزيع "جوائز لبنان العقارية" في صالة السفراء بـ "كازينو لبنان"، حيث 

   . فئة12 مشروعاً عن 58بلغ عدد الترشيحات 
  :وهنا قائمة بأسماء الفائزين

 متراً فما فوق"، 50لشركة "بنش مارك" بجائزة أفضل مشروع برج سكني " "BEIRUT TERRACES" فاز مشروع -
  . مشاريع أخرى4التي ترشحت لها 

، فحازها مشروع 6 متراً "، والتي بلغ عدد المرشحين لها 50أما جائزة أفضل مشروع مبنى سكني منخفض اإلرتفاع "دون -
 ."TDHC" "بيوت درعون" لشركة

لشركة "إستيتس"، مع العلم أن عدد الترشيحات  "District//S"  وحصد لقب فئة أفضل تصميم وهندسة معمارية مشروع -
  .14بلغ 

لشركة "صقر  "Admir"  مشاريع، فاز مشروع3وعن فئة أفضل تصميم للمساحات الخضراء، التي تنافست فيها  -
 ."القابضة

ونال مشروع "بيت مسك" لمجموعة "جورج زرد أبو جودة" جائزة أفضل مجّمع سكني وتجاري مّسور، بعد أن تنافس في  -
 . مشاريع أخرى6هذه الفئة مع 

لشركة "ماجد الفطيم"،  "WATERFRONT CITY"ومنحت جائزة حملة التسويق والتواصل  العقارية المميزة لمشروع  -
 . مشاريع مرشحة في هذه الفئة6بعد أن كانت 

 "District//S" أما في فئة أفضل مشروع من حيث االستدامة ومراعاة البيئة، فقد رسا اختيار لجنة التحكيم على مشروع -
 . التي كانت مرشحة4لشركة "إستيتيس" من بين المشاريع الـ 

وأعطيت جائزة أفضل مشروع تجاري يضم مرافق الستخدامات أخرى، لمشروع"بيت مسك" لمجموعة "جورج زرد أبو  -
 .أخرى  مشاريع3جودة" الذي تقدم على 

  من شركة "Le Bureau" وفي فئة أفضل مشروع مكاتب، التي ترشح لها مشروعان، كان الفوز لمشروع -
"Development H". 

أما جائزة أفضل مشروع من حيث التزام المسؤولية اإلجتماعية، فكانت من نصيب مشروع  "بخير" لشركة "زردمان" الذي  -
  . مشاريع3اختير من بين 

 ."FFA Real Estate" ومن بين مشروعين في فئة أفضل مشروع تخصصي، فاز مشروع "خليج عمشيت" لشركة -
كذلك ترشح مشروعان في فئة أفضل مشروع في مجال الحفاظ على المباني التراثية، فاز من بينهما مشروع "خان الصيفي"  -

 ."لشركة "إستيتس



  
 خبيراً أجنبًيا ولبنانًيا تولّت التقويم واختيار الفائزين، حيث كان أفراد اللجنة هم 13تجدر االشارة الى ان لجنة تحكيم تضم 

رئيسة "المجلس األوروبي للعقاريين" كلودين سبيلتز، وعضو مجلس إدارة "التحالف الدولي للجمعيات العقارية"، الرئيس 
  فاروق محمود، وعميد كلية الهندسة والعمارة في "الجامعة األميركية" في 2014المنتخب لـ "اإلتحاد العقاري الدولي" لعام 

 Atelier Renée El" بيروت مكرم سويدان، ورئيس مجلس لبنان لـ "األبنية الخضراء" آرام يريتزيان، ومؤِسسة 
Khazen" المهندسة رينيه الخازن، ورئيس "نقابة الوسطاء واإلستشاريين العقاريين " مسعد فارس، والمدير العام لمجلة 

"EXECUTIVE"  ياسر عكاوي، والمهندس المعماري رونالد باز، ومؤسس شركة "ابنية"، رئيس مجلس إدارتها مارون
الحلو، والمدير اإلقليمي لمجموعة "جونز النغ السال" العالمية لالستثمارات واالستشارات العقارية فادي موصللي، ورئيس 

 IMPACT"الهندسية إيلي جبرايل، والمدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة  "ERGA"مجلس إدارة مجموعة 
BBDO"  "بالشرق األوسط وشمال افريقيا وباكستان داني ريشا، والعضو المؤسس في شركة "محترف المهندسين الشركاء

 .1995حصل على الجنسية اللبنانية عام اللبنانية جاك ليجيه بيلير الذي 
 


	بدء حفل توزيع "جوائز لبنان العقارية" في "كازينو لبنان" بهذه الأثناء
	قائمة بأسماء الفائزين في حفل توزيع "جوائز لبنان العقارية" الذي نظمته "نقابة الوسطاء والاستشاريين العقاريين"

