
يجب أن يدفع بوكينغ كوم ، (AIRBNB) بعد إيربنب
(BOOKING COM) 1.2مليون يورو لمدينة باريس

حان دور إدانة ، (Airbnb) هذه غرامة جديدة تقع ف الخزائن الباريسية. بعد إيربنب
.بوكينغ من قبل محمة باريس القضائية بدفع 1.234 مليون يورو لمدينة باريس

معلومات معينة إل المدينة ، ال سيما فيما يتعلق بعدد األيام الت تم خاللها (Booking.com) سبب الصراع؟ لم ترسل بوكينغ.كوم
.استئجار أماكن إقامة سياحية مفروشة

حيز التنفيذ ف عام 2019 ، تلتزم المنصات بنقل رصيد إيجاراتها إل المدن حت يتمنوا من التحقق ELAN منذ دخول قانون
. من شرعيتها وتنفيذ الضوابط إذا لزم األمر ، تذكر بلدية باريس ف بيان صدر عقب قرار المحمة

ومع ذلك ، رفضت عدة منصات منذ البداية االنصياع لهذه القاعدة. اختارت باريس مقاضاة تسع منصات لهذا السبب ، بما ف
أكبرها ، مع ما يقرب من 3000 إعالن معن. عل وجه التحديد ، هاجمت مدينة باريس ، (Booking com) ذلك بوكينغ كوم
.المنصة الهولندية لعدم نقل البيانات لعام 2019 و 2020 ، ألن بوكينغ أرسلت بياناتها لعام 2021 ، كما تقول المدينة

تنظيم االيجارات الموسمية

ويؤكد إيان بروسات ، نائب عمدة باريس المسؤول عن اإلسان ، ف البيان: "نحن ف نقطة تحول ف تنظيم أماكن اإلقامة
الت كانت قد امرت سابقًا بدفع أكثر من 8 ، (Airbnb) السياحية المفروشة". كانت مدينة باريس قد فتحت النار بالفعل مع إيربنب
.ماليين يورو لمدينة باريس بشأن تنظيم اإليجارات الموسمية

لنها إلزامية عل إعالنات ، (Airbnb) ف الواقع ، اآلالف من اإلعالنات الت تروج لإلقامة الباريسية بدون رقم تسجيل عل إيربنب
السنة ، للمستأجرين. بعد هذه الليال 120 ليلة ف المحدودة ف ، العمالء. للتذكير ، يجب أن يسمح هذا الرقم بإحصاء عدد الليال
.الـ 120 ، يجب عل المستأجرين طلب تغيير استخدام منزلهم من مجلس مدينة باريس

أكثر (Booking com) ف السنوات األخيرة ، اتخذت المفوضية األوروبية إجراءات لجعل معامالت المستهلين عل بوكينغ كوم
عل توضيح منشوراتها ، مثل ، (Expedia) مثل إكسبيديا ، (Booking com) شفافية. عل وجه الخصوص ، وافقت بوكينغ كوم
العروض المقدمة ، وكيف أثرت المدفوعات الت يتلقاها موفرو اإلقامة عل التصنيف ، وعدد األشخاص الذين يرغبون ف إجراء
.حجز ف نفس الفندق ف نفس التواريخ ، وعدد الغرف المتبقية عل موقع الويب
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