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يعزز اإلقبال على هذه المجمعات
غياب الخدمات العامة ّ

بدأنا بتسليم الشقق منذ عامني فقط» .أما
مجمع  Limar Villageفــي منطقة ساحل
علما في كـســروان ،وبحسب مدير املرافق
ف ــي املـ ـش ــروع م ـي ـشــال الـ ـح ــاج ،ف ـقــد عــرف
مــرح ـل ـتــن« :االول ـ ـ ــى ان ـت ـهــت م ـنــذ سنتني
مبان تضم  90شقة تتراوح
وتتألف من 8
ٍ
مساحتها بــن  200و 400متر مربع وقد
بيع منها  60شقة ،مع أن الرقم كان ليكون
أكبر خالل هذه املدة القصيرة لو أن الشقق
كانت أصغر من حيث املساحة .أما املرحلة
الثانية فبدأ العمل فيها وتضم  60شقة
مساحتها بــن  175و 200متر مربع وقد
بيع منها  25حتى اآلن على الخريطة».

أسعار مقبولة
ال تـبــرز أهمية املبيعات إال إذا ربطناها
بــاألس ـعــار ف ــي ه ــذه امل ـج ـم ـعــات .بطبيعة
الـ ـح ــال فـ ــإن س ـع ــر املـ ـت ــر امل ــرب ــع ف ــي ه ــذه
املجمعات ليس بالرخيص ،لكنه إذا ُربط
بالخدمات والتسهيالت املـتــوافــرة يبدو
منطقيًا .مع هذا فإن السعر املرتفع نسبيًا
ال ي ـبــدو أن ــه شـكــل عــائـقــا أمـ ــام نـمــو هــذه
املشاريع وارتفاع نسب مبيعاتها.
ي ـش ــدد ش ـه ــوان ع ـلــى أن «امل ـج ـ ّـم ــع مــوجــه
ل ـف ـئــة م ـعـ ّـي ـنــة م ــن ال ــزب ــائ ــن ،وذل ـ ــك بحكم
امل ــواصـ ـف ــات ال ـع ــال ـي ــة الـ ـت ــي اس ـت ـخــدمــت
ف ــي ال ـب ـن ــاء وال ـت ـص ـم ـي ــم .وعـ ـل ــى رغـ ــم أن
مساحة الشقق ليست صغيرة إذ تتراوح
م ـســاح ـت ـهــا بـ ــن  200و 300م ـت ــر مــربــع
واألسعار تبدأ من  400ألف دوالر ،إال أننا
نجحنا في بيع ثالثة أرباع املشروع خالل
مدة قياسية» .ويؤكد أنه «لو اعتبرنا أن
الشقة في مشروع تالل بحرصاف تصلح
للسكن فقط لفصل الصيف فمما ال شك
ف ـيــه أن ال ـس ـعــر س ـي ـعـ ّـد مــرت ـف ـعــا .ل ـكــن ما
يميز املشروع أنه على مقربة من بيروت
وفي منطقة هادئة وتتمتع ببيئة مثالية
ويسهل الوصول إليها خالل دقائق بحكم

وجــود أوتــوسـتــراد املــن السريع .لــذا فإن
السعر يعد منطقيًا كــون الشقق صالحة
للسكن على مدار العام ،من دون أن ننسى
ت ــواف ــر ح ـ ــرس ،وص ـي ــان ــة م ـس ـت ـمــرة عـلــى
م ــدار الـســاعــة ومــاعــب لـ ــاوالد ،ومسبح
ـاد ري ــاض ــي وطـبـعــا ال ـك ـهــربــاء وامل ـيــاه
ونـ ـ ٍ
وتسهيالت لذوي االحتياجات الخاصة».
أمـ ــا ف ــي «ب ـي ــت م ـس ــك» فـيـبـلــغ س ـعــر متر
األرض ب ـح ـس ــب ك ـ ـيـ ــروز « 1200دوالر.
وب ــاإلج ـم ــال ي ـب ــدأ س ـعــر ال ـش ـقــق م ــن 220
ألف دوالر ،وهو رقم مقبول نظرًا للمرافق
التي يتضمنها املشروع والخدمات التي
ي ـح ـصــل عـل ـي ـهــا امل ـش ـت ــري ومـ ــن أب ــرزه ــا:
حــدي ـقــة ك ـب ـيــرة لـ ـ ــأوالد ،م ـهــرجــانــات كل
ص ـي ــف ،م ـس ـب ــح ،نـ ــاد ري ــاض ــي سـيـفـتـتــح
ال ـعــام املـقـبــل ،إضــافــة إل ــى طــاقــة شمسية
مـ ـت ــواف ــرة فـ ــي كـ ــل ال ـ ــوح ـ ــدات ال ـس ـك ـن ـيــة.
كـمــا أن لـلـمـشــروع شــركــة خــاصــة تتكفل
بجمع النفايات وفــرزهــا بطريقة صحية
وعلمية ،ونحن لم نتأثر بأزمة النفايات
التي شهدها الوطن .وبيت مسك هو أول
م ـشــروع فــي لـبـنــان يــؤمــن الـشــوفــاج على
الغاز في جميع الوحدات ،إضافة إلى أنه
أول مشروع سكني يؤمن إطالق االنترنت
عبر األلياف البصرية ،إضافة الى مولدات
خاصة تؤمن الكهرباء  24/24وبئر ماء
كبير يؤمن املياه للمشروع».
وفي حني قد تبدو كلفة الصيانة السنوية
عائقًا يحد من جاذبية هذه املشاريع إال أن
كلفة الصيانة باإلجمال ال تتخطى حدود
املعقول وتبقى في املتناول .وفي اإلجمال
فــإن الكلفة السنوية للصيانة فــي معظم
ه ــذه امل ـج ـم ـعــات ال ت ـقــل ع ــن  10دوالرات
على املتر املربع الــواحــد .وبالتالي لشقة
مـســاحـتـهــا  150م ـت ـرًا مــرب ـعــا تـبـلــغ كلفة
الصيانة السنوية حوالى  1500دوالر أو
فــي الـحــد األقـصــى  2000دوالر وهــو رقم
معقول ملن يبحث عن نمط حياة كهذا.

¶ تجارة
 ...House of Excellenceفي  ABCفردان

افتتحت شركة أنطاكي غروب ،صالة العرض الرئيسية  House of Excellenceفي ُم ّ
جمع
ّ
 ABCفردان -الطابق الثالثُ ،
ّ
ّ
تجارية فاخرة ،ليشكل ّبوابة إلى
يتضمن املتجر عالمات
حيث
ّ
اإللكترونيات.
عالم
ّ
ويوفر  ،House of Excellenceالــذي أنشأ عــام  ،2013أجهزة للصوت ،ونظام صوتي
ُ
ُ
للمحترفني ،التلفزيون املدمج
ّ
فـ ــي املـ ـ ـ ـ ــرآة ،نـ ـظ ــام ال ـت ـح ــكــم
الــذكــي فــي املـنــازل ،كاميرات
ّ
منزلية
اح ـتــرافـ ّـيــة ،وأج ـه ــزة
ّ
ّ
ويضم املتجر
التطور.
عالية
الجديد أربع عالمات تجارية
من الصف ّ
األول :بوز ،Bose
دايسون  ،Dysonفوجيفيلم
ويـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــا
Fujifilm
 .Yamahaوبــاإلضــافــة إلــى
ذل ـ ـ ــك ،يـ ـع ـ ّـد امل ـت ـج ــر ب ـم ـثــابــة
أول متجر للتسوق لعالمة
دايـ ـس ــون ف ــي ل ـب ـن ــان ،حـيــث
س ـ ـي ـ ـعـ ــرض نـ ـ ـظ ـ ــام إضـ ـ ـ ــاءة
دايسون للمرة األولى.

