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الشركة اللبنانية أطلقت نظرية «التاءات العشر» للتطوير العقاري

من «جزيرة األرزة»
إلى «املصنع العقاري»
« ...نور الدولية»
تستثمر في «األفكار»
«جزيرة األرزة»

الدكتور محمد صالح

• شركات عاملية
تنضم في اطار
شبكة تحالفات
تتولى «ألف تاء»
املشاريع العقارية

ق� �ب ��ل أس ��اب� �ي ��ع ك �ش �ف��ت ش ��رك ��ة «ن� ��ور
ال��دول �ي��ة ال�ق��اب�ض��ة» ع��ن م�خ�ط��ط طموح
ل�ت�ط��وي��ر أك �ب��ر ج��زي��رة اص�ط�ن��اع�ي��ة على
شكل شجرة في العالم .ويمثل املشروع
«ج ��زي ��رة أرزة ل �ب �ن��ان» ق �ب��ال��ة ال �ش��اط��ئ
اللبناني ،رم��ز ال�ب��اد الوطني املنقوش
على العلم.
ويتميز املشروع عن املشاريع املشابهة
في املنطقة بأنه يأتي بمبادرة خالصة
من القطاع الخاص ،من دون أي مشاركة
ح�ك��وم�ي��ة م�ب��اش��رة أو غ�ي��ر م �ب��اش��رة ،اال
أن امل�ش��روع يبقى ف��ي انتظار املوافقات
الرسمية النطاقه.
ف �م��ن ه ��ي ت �ل��ك ال �ش��رك��ة ال �ت��ي أق��دم��ت
ع �ل��ى م �ث��ل ت �ل��ك «امل� �غ ��ام ��رة» ف ��ي منطقة
يبقى ف��يها القطاع العام سيد املشاريع
الكبرى؟
ي� �ب ��دو أن أه� ��م أص � ��ول ال �ش ��رك ��ة ال �ت��ي
تستند اليها في طرح املشاريع العماقة
من هذا النوع «األفكار» .فرئيس مجلس
ادارة ال �ش��رك��ة ال��دك �ت��ور م�ح�م��د ص��ال��ح،
ال��ذي ابتكر فكرة مشروع «األرزة» جال
م ��ع م�ج�ل��س ادارة ال �ش��رك��ة ع �ل��ى بعض
األق� �ط ��اب ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة أخ �ي �رًا
ألخذ «املباركة» على فكرة طرح املشروع،
وأك� ��د «أن ث �م��ة ت��رح�ي�ب��ًا ب��ال �ف �ك��رة» .كما
ان� � ��ه ي � �ت ��واص ��ل م � ��ع م ��ؤس� �س ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االستثمارات في لبنان )ايدال( للمباشرة
باجراءات الترخيص.
وع�ل��ى امل�س�ت��وى االس �ت �ث �م��اري ،يشير
ص� ��ال� ��ح ال� � ��ى أن ش� ��رك� ��ات اس �ت �ث �م��اري��ة
ع� ��دة أب � ��دت اه �ت �م��ام �ه��ا ل��اس �ت �ث �م��ار في
امل � �ش� ��روع م ��ن ب �ي �ن �ه��ا م �ج �ل��س األع� �م ��ال
السعودي اللبناني ومجموعة الحكير
للتنمية السياحية السعودية وشركات
بحرينية وقطرية ومجموعة البهبهاني
الكويتية.

واذا ك��ان م �ش��روع «األرزة» ق��د أعطى
ال�ش��رك��ة ش�ه��رة ك�ب�ي��رة ف��ان ال�ف�ك��رة التي
أعلنت عنها ال�ش��رك��ة ف��ي األي ��ام القليلة
امل ��اض� �ي ��ة ال ت� �ق ��ل أه� �م� �ي ��ة .ف� �ق ��د ك�ش�ف��ت
«ن� ��ور ال��دول �ي��ة ال �ق��اب �ض��ة» ع��ن تأسيس
مصنع عقاري لتطوير مشاريع عقارية
بمواصفات عالية ف��ي لبنان واملنطقة،
يضم مجموعة شركات عاملية ،تعمل في
اطار شبكة تحالفات وشراكات لتحويل
األفكار العقارية الى مشاريع على أرض
الواقع،
وأعلنت «ن��ور ال��دول�ي��ة» أن مصنعها
العقاري سيعمل ضمن نظرية «التاءات
ال �ع �ش��ر ال� �ع� �ق ��اري ��ة» ال� �ت ��ي ت �ع��د األرك � ��ان
األس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ت �ط��وي��ر ال� �ع� �ق ��اري ف ��ي أي
مشروع ،وأوضحها رئيس مجلس ادارة
الشركة الدكتور املهندس محمد صالح
في كتاب من تأليفه صدر بعنوان «ألف
تاء العقار».
وق � ��ال ص ��ال ��ح «ان ت��أس �ي��س امل�ص�ن��ع
ال� �ع� �ق ��اري س �ي �ت��رك ب �ص �م��ة ف ��ي ص�ن��اع��ة
العقار على املستويني املحلي والعاملي،
م� ��ن خ � ��ال ال �ت �ح ��ال �ف ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة ال �ت��ي
هيأتها )نور الدولية( في مجال الهندسة
والبناء والتسويق واالدارة والدراسات
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ب �ي �ئ �ي��ة ل �ت �ش �ك��ل ك�ي��ان��ًا
عماقًا للقيام بتطوير املشاريع املميزة
حول العالم».
وأض� � ��اف ص ��ال ��ح أن «ن � ��ور ال��دول �ي��ة»
ستقوم بدور املطور الرئيسي للمشاريع
ال�ع�ق��اري��ة ال �ت��ي س�ي�ت��م ت�ط��وي��ره��ا ،حيث
باشرت باعداد تصاميم جاهزة مميزة
ومدروسة ليتم تقديمها للمستثمرين،
م �ش �ي �رًا ال� ��ى أن ه� ��ذه امل �ش ��اري ��ع ج��اه��زة
للتنفيذ ال �ف��وري ع�ل��ى أرض ال��واق��ع في
دول عربية وأجنبية.
ورأى ص ��ال ��ح أن ت ��أس� �ي ��س امل �ص �ن��ع

ال �ع �ق��اري م��ن ش��أن��ه ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة «ن��ور
ال��دول �ي��ة» ك�ش��رك��ة ت�ط��وي��ر ع �ق��اري رائ��دة
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال��دول��ي ،وك��ذل��ك قدرتها
ع�ل��ى اس�ت�ق�ط��اب امل��زي��د م��ن املستثمرين
م��ن جميع أن�ح��اء ال�ع��ال��م ،ملمحًا ال��ى أن
ال �ش��رك��ة س�ت�ع�ل��ن ع��ن م�ف�ه��وم ج��دي��د في
مجال التسويق العقاري  ،CPPسيحقق
ق� �ف ��زة ن ��وع �ي ��ة ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ظ� ��روف
األزم ��ة امل��ال�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ،وأوض ��ح صالح
«م �ب �ت �ك��ر ف� �ك ��رة امل �ص �ن��ع ال � �ع � �ق� ��اري» أن
«ن� � � � � � � ��ور ال � � � ��دول � � � � �ي � � � ��ة» ت � � � ��واص � � � ��ل ع� �ق ��د
االتفاقيات م��ع كبرى الشركات العاملية
املتخصصة ف��ي ص�ن��اع��ة ال�ع�ق��ار ،س��واء
ك� ��ان� ��ت م� �ص ��ان ��ع م � � ��واد ب � �ن� ��اء ،ش ��رك ��ات
اس�ت�ش��ارات وخ��دم��ات ،ش��رك��ات تسويق
وت�ش�غ�ي��ل ،وك ��ان آخ��ره��ا ت��وق�ي��ع ش��راك��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م� ��ع ش ��رك ��ة «ف �ي �ل �ي �ب��س»
ل ��ال� �ك� �ت ��رون� �ي ��ات ف � ��ي م � �ج� ��ال االض � � ��اءة
واملعدات الطبية واألجهزة الكهربائية،
ك�م��ا ل�ف��ت ص��ال��ح ال��ى أن «ن ��ور ال��دول�ي��ة»
قطعت شوطًا كبيرًا في مباحثاتها مع
ش ��رك ��ات ع��امل �ي��ة ع� ��دة ل �ت �ن �ض��م ب ��دوره ��ا
ال��ى امل�ص�ن��ع ال �ع �ق��اري ،م�ت��وق�ع��ًا االع��ان
خال الفترة القريبة املقبلة عن شراكات
وت� �ح ��ال� �ف ��ات ج� ��دي� ��دة ت �ح��ت م �ظ �ل��ة ه��ذا
امل � �ش� ��روع ال �ض �خ��م ،م ��ؤك� �دًا أن ش��رك��ات
استثمارية ع��دة م��ن البحرين والكويت
وق�ط��ر ول�ب�ن��ان وال �ع��راق وس��وري��ة أب��دت
اهتمامها بمصنع نور الدولية للتطوير
العقاري.
وتنقسم شركة نور الدولية القابضة
الى أربعة اقسام رئيسية ،هي االستثمار،
التطوير ،االع��ام ،التسويق واملبيعات.
وت�ت�م�ح��ور اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ش��رك��ة ح��ول
ت��أس �ي��س ت �ح��ال �ف��ات م ��ع أه� ��م ال �ش��رك��ات
ف��ي ه��ذه امل �ج��االت ب�ه��دف ض�م��ان توفير
أفضل مستوى من الخدمات وفقًا ألعلى

ت� �ق ��وم ن �ظ ��ري ��ة «ال � � �ت� � ��اءات ال �ع �ش��ر
ال �ع �ق��اري��ة» أو « »T 10وف �ق��ًا لرئيس
مجلس ادارة «ن��ور الدولية» ،على 10
تاءات:

التاء األولى:
ه � � ��ي ت� � � � ��اء ت � �ق � �ي � �ي� ��م امل � � � �ش � � ��روع،
ال� �ت ��ي س �ت �ت��واله��ا ش ��رك ��ة ال� �ج ��دوى
« »Feasibilityاح��دى ش��رك��ات نور
الدولية القابضة ،عبر اعداد دراسات
الجدوى االقتصادية وأبحاث السوق
والتحليل املالي للمشروع.

التاء الثانية:
ه��ي «ت��اء» التصميم ،وستتوالها
ش��رك��ة «م� ��ودي� ��ول ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال»
لاستشارات الهندسية اململوكة لنور
الدولية القابضة والتي تجمعها أيضًا

امل �ع��اي �ي��ر ال �ع��امل �ي��ة ف ��ي م �ج��ال ال�ت�ط��وي��ر
العقاري.
وأك � � ��د ص ��ال ��ح أن امل� �ص� �ن ��ع ال� �ع� �ق ��اري
س �ي �ت��ول��ى «ت � � ��اءات» ال �ت �ط��وي��ر ال �ع �ق��اري
املعقدة التي ال يملك املستثمر في أغلب
األح �ي��ان ال ال��وق��ت ال ��ازم ملتابعتها وال
الخبرة للتأكد من جودة انجازها بشكل
ت��وف��ر ع �ل �ي��ه ال �ج �ه��د وال �ت �ك �ل �ف��ة وال��وق��ت
وال �ب �ح��ث ع��ن ح �ل��ول ال�ت�ط��وي��ر ال�ع�ق��اري
بمختلف جوانبها وتشعباتها.
ي � ��ذك � ��ر أن ش � ��رك � ��ة «ن � � � ��ور ال� ��دول � �ي� ��ة»
وق �ع��ت ع ��دة ش ��راك ��ات ت�ق�ن�ي��ة م ��ع ك�ب��رى
ال� �ش ��رك ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة ك �ش ��رك��ة ف�ي�ل�ي�ب��س
الهولندية  PHILIPSفي مجال االضاءة
والتجهيزات للمعدات الطبية واألجهزة
امل �ن��زل �ي��ة .ك �م��ا وق� �ع ��ت ع �ق��د ش ��راك ��ة م��ع
ش� ��رك� ��ة ه � � � � ��اواوي ال �ص �ي �ن �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وامل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ي م� �ج ��ال االت � �ص� ��االت
والبنية التحتية ،ووقعت عقد شراكة مع
شركة «باناسونيك» في مجال كاميرات
املراقبة والبنية التحتية للمدن الذكية،
كما ق��ام��ت ال�ش��رك��ة أخ�ي��را بالتعاقد مع
ش��رك��ة « »LGال �ك��وري��ة ال�ع��امل�ي��ة ل�ش��راك��ة
تقنية للمصاعد الكهربائية والتكييف
واألجهزة الكهربائية.
ك � �م� ��ا ق � ��ام � ��ت ب � ��االت � � �ف � ��اق أي� � �ض � ��ا م��ع
ش��رك��ة «ن �ي �ف��ي غ� ��روب ان �ت��رن��اش �ي��ون��ال»
املتخصصة ف��ي مجال مكافحة التلوث
البيئي.
ويعتبر صالح صاحب فكرة مشروع
ج� ��زي� ��رة «األرزة» االص �ط �ن��اع �ي��ة ال �ت��ي
طرحت على املؤسسة العامة لتشجيع
االستثمارات في لبنان ،وفكرة بناء أكبر
مدينة م�ف��روش��ات ف��ي العالم على شكل
مقاعد ضخمة ،وس��اه��م بتطوير «ب��رج
الروز» أطول برج فندقي في العالم الذي
تم انجازه في دبي ،وكذلك صاحب فكرة

«أكبر كرة أرضية في العالم» تقوم على
ج�م��ع اك�ب��ر ش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار ال��دول�ي��ة
ت� �ح ��ت ش� ��اش� ��ة «أول ب � ��ورص � ��ة ع��امل �ي��ة
للعقار».
ن��ور ال��دول �ي��ة ال�ق��اب�ض��ة تملك خ�ب��رات
م�ن��ذ ع ��ام  ،1995وس��اه �م��ت وس�ت�س��اه��م
بتطوير أكثر من  12مشروعا في الشرق
األوسط ومنطقة الخليج والعراق واليمن
وف �ي �ت �ن��ام وال �ج��زائ��ر وس �ت �ط��ور ال�ش��رك��ة
أح � ��دث ال� �ب� �ل ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة ،امل �ج �م �ع��ات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى م �ج �م��وع��ة
مميزة من املشاريع الفندقية واملشاريع
املؤسسية .لنور الدولية ّ
حس التبصر،
واملهارات ،والخبرة لتنفيذ املشاريع من
جميع األحجام وغير محدودة.
وتتمثل رؤي��ة ن��ور ال��دول�ي��ة بتحويل
األراض� � ��ي ال ��ى م�ج�ت�م��ع م��زده��ر وم�ن�ت��ج
وتحقيق نقطة تميز.
مهمتها هي تطوير وتنفيذ مشاريع
ّ
ع �ق��اري��ة م ��ن ال ��درج ��ة ال �ع��امل �ي��ة ي�م�ي��زه��ا
االبتكار ،التصميمات االبداعية ،وعلى
م�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة م��ن ال �ك �ف��اءة امل�ه�ن�ي��ة،
واألخ��اق ،والنزاهة الضرورية لضمان
رضى العماء الكامل.
«نحن عازمون على االلتزام للوصول
ال � ��ى أه� ��داف � �ن� ��ا .ان ال� �ق� �ي ��م وامل� �ع� �ت� �ق ��دات
ال��واض �ح��ة ت�ش�ك��ل ال �ت��زام �ن��ا ب��اس �ت �م��رار
استنفاد جميع الجهود واألنشطة التي
نبذلها ،التي تسعى الى تحقيق الحلول
الشاملة التي تأخذ في االعتبار الجزئي
والكلي البيئة من أجل التنمية املستدامة،
مل��وظ�ف�ي�ن��ا أه �م �ي��ة ك �ب �ي��رة ب��ال�ن�س�ي��ة ل�ن��ا.
ن�ح��ن ن�ن�خ��رط ف��ي ج�ه��ود ضخمة لبناء
روح ال�ق�ي��ادة ف��ي ال�ش��رك��ات واألف ��راد في
مؤسستنا ،لتعزيز مناخ الثقة وضمان
ال� �ج ��ودة االن �ت��اج �ي��ة وت �ح �ق �ي��ق ذل� ��ك من
خال موظفينا املؤهلني ،وذوي الثقة.

ما «التاءات العشر»؟

ش��راك��ة استراتيجية م��ع شركة BA
االميركية التي تأسست ع��ام 1939
في ميامي ،واملتخصصة في الهندسة
املعمارية ،التي قامت بتصاميم جزر
ال �ع��ال��م ف ��ي دب� ��ي وج � ��زر أخ � ��رى ف��ي
تايلند وغيرها من املشاريع العقارية
املائية الضخمة في دول عدة.

التاء الثالثة والتاء الرابعة:

ش��رك��ة ال �ج��دوى  Feasibilityعبر
القيام بدراسات الجدوى االقتصادية
ل �ل �م �ش ��روع «ال �ت �س��وي �ق �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة
والتمويلية واملالية» وتقوم بمعالجة
هذه الجوانب لتفادي الوقوع بخسائر
أو ع� ��دم ت �ق �ب��ل ال� �س ��وق ل �ل �م �ش��روع،
وتحتفظ دائمًا بخطط عدة للخروج
وقت األزمات (.)Exit Scenario

التاء السادسة:

وهي «ت��اءات» التخطيط والتنظيم
ال �ت��ي س�ت�ت��واله��ا ش��رك��ة Emerson
االم �ي��رك �ي��ة ،ع�ب��ر اع ��داده ��ا ال �ج��داول
الزمنية لجميع األعمال في مشاريع
امل�ص�ن��ع ال �ع �ق��اري وم�ط��اب�ق�ت�ه��ا على
ارض الواقع.

ه��ي «ت� ��اء» ال�ت�ن�ف�ي��ذ ال �ت��ي ت��دي��ره��ا
شركة اخ��اص لانشاءات التركية،
ال�ت��ي ت��أس�س��ت ع��ام  ،1970وتمتلك
ال �خ �ب��رة ال��واس �ع��ة ف ��ي م �ج��ال ادارة
املقاوالت بكافة أنواعها.

التاء الخامسة:

التاء السابعة:

ه ��ي «ت � � ��اء» ال �ت �م��وي��ل ،وت �ت��واله��ا

 50ألف فرصة عمل
و 3أو  4سنوات للتنفيذ
تشير ش��رك��ة ن��ور ال��دول�ي��ة القابضة ال��ى أن امل�ش��روع
س�ي��وف��ر ن�ح��و  50أل��ف ف��رص��ة ع �م��ل ،وأن استراتيجية
ال �ش��رك��ة ت �ت �م �ح��ور ح� ��ول ت��أس �ي��س ت �ح��ال �ف��ات م ��ع أه��م
الشركات في هذا املجال لضمان توفير أفضل الخدمات
ف��ي امل�ش��روع .وأش��ارت ال��ى أن��ه سيتم االع��ان ع��ن مزيد
من التفاصيل حول «جزيرة أرزة لبنان» بعد استصدار
املوافقات الازمة.
ومن املتوقع أن يستغرق انجاز املشروع وفقًا لصالح
فترة ثاث الى أربع سنوات بعد الحصول على املراسيم
وال�ت��راخ�ي��ص ال�خ��اص��ة م��ن ال�ج�ه��ات اللبنانية املختصة.
الذي أكد أن املشروع يراعي في تصاميمه حماية البيئة
البحرية وعدم الحاق أي أضرار بها حيث ان بعض أجزاء
الجزيرة ستكون عبارة عن أجنحة األرزة العائمة فوق
سطح البحر.
وس ��وف ت�ض��م ال �ج��زي��رة م�ج�م�ع��ات سكنية وت�ج��اري��ة
وسياحية وترفيهية وخدماتية تتميز بقدر كبير من
الفخامة املنسجمة مع أسلوب الحياة العصرية باالضافة
الى توافر أفضل وسائل الراحة واالستجمام.
ي�ق��ول رئ�ي��س مجلس ادارة ال�ش��رك��ة ال��دك �ت��ور محمد
صالح ان املشروع من شأنه تعزيز مكانة لبنان كوجهة
س �ي��اح �ي��ة واس �ت �ث �م��اري��ة رائ � ��دة ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��دول��ي
واستقطاب الزوار واملستثمرين من كل أنحاء العالم الى
لبنان.

وه��ي ت��اء التسويق ،فقد أسست

«نور الدولية» موقعًا الكترونيا تحت
اس ��م « ،»Homes Xpressوي�ض��م
أك� �ب ��ر ت �ج �م��ع ل� �ش ��رك ��ات ال ��وس ��اط ��ة
ال�ع�ق��اري��ة ف��ي ال�ع��ال��م ي�ض��م م��ا يزيد
ع� �ل ��ى م� �ل� �ي ��ون و 230أل � ��ف وس �ي��ط
ع �ق��اري ،وق��ام��ت ال�ش��رك��ة بتأسيس
شركة « »Inkspirationاملتخصصة
ف ��ي ت �ص �م �ي��م االع� ��ان� ��ات ال �ت �ج��اري��ة
واألف��ام ثاثية األب�ع��اد واملجسمات
وت�ص�م�ي��م امل ��واق ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة ال��ى
ج ��ان ��ب ش ��رك��ة «ال �ع �ق ��اري ��ة ج� ��روب»
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ح �م��ات
االعانية واالعامية.

التاء الثامنة:
ه ��ي ت ��اء ت�س�ل�ي��م امل � �ش ��روع ،ال�ت��ي
ت�ض�م��ن تسليم ج�م�ي��ع األع �م��ال في
مواعيدها وبجودتها العالية وتكون

• مجموعات
كويتية
ولبنانية وخليجية
أبدت اهتمامها
بمشروع
«جزيرة األرزة»

ج�م�ي��ع ال �ش��رك��ات م �س��ؤول��ة ع��ن ت��اء
ال �ت �س �ل �ي��م ك ��ل ف ��ي م� �ج ��ال خ�ب��رت�ه��ا
واختصاصها.

التاء التاسعة:
ه��ي ت ��اء ال�ت�ش�غ�ي��ل ال �ت��ي ت�ت��واله��ا
شركة « »Conciergeالتابعة لشركة
ن��ور الدولية ،واملتخصصة في ادارة
الفنادق واملنتجعات السياحية وادارة
األبنية السكنية بخدمة فندقية.

التاء العاشرة:
ه��ي ت ��اء ال�ت�ح�ص�ي��ل وادارة امل��ال
لجني األرب ��اح م��ن ن�ج��اح جميع تلك
التاءات واملراحل السابقة لتكون مرآة
حقيقية لقصة نجاح تطوير مشروع
عقاري تم تنفيذه من خال مصنع
نور الدولية العقاري.

تحالف عاملي لتشكيل الكيان العمالق
كشفت الشركة أن مفاوضات حثيثة تجري مع عدد
من الشركات لتقديم الخدمات االستشارية ومنها .B.A
األم�ي��رك�ي��ة املتخصصة ب��امل�ش��اري��ع امل��ائ�ي��ة على مستوى
العالم .كما تعاقدت الشركة مع كبرى الشركات العاملية
للدخول في تنفيذ بعض أعمال البناء من املشروع كشركة
«باناسونيك» وشركة «هاواوي الصينية العاملية» وشركة

«هومز اكسبرس» البريطانية املتخصصة في التسويق
العقاري وشركة نيفي غروب انترناشيونال املتخصصة
في مجال مكافحة التلوث البيئي .وبذلك تكون شركة نور
الدولية قد هيأت تحالفًا عامليًا في مجال الهندسة والبناء
وال �ت �س��وي��ق واالدارة وال ��دراس ��ات االق �ت �ص��ادي��ة والبيئية
لتشكل كيانًا عماقًا للقيام بتنفيذ هذا املشروع املميز.

