ا�ستمتع ب�سانت كيت�س.

“�أين تذهب يف ”2018

“افتتاح �ضخم لعدد  17فندق هذا ال�صيف”

“فنادق ومنتجعات ينبغي زيارتها يف ”2017

قريبا”
“ 16افتتاح متوقع
ً

ا�ستمتع باجلن�سية من خالل الإ�ستثمار.
“�أف�ضل الفنادق اجلديدة و�أكرثها �أناقة يف ”2017

“�أف�ضل  28فندق جديد ل�سنة ”2017

“فنادق جديدة للم�سافرين املهتمني
بالرفاهية”

“افتتاح  31فندق على م�ستوى رفيع ومتميز
حول العامل هذا العام”

بـارك حـيـاة سـانـت كــيـتــس
بارك حياة سانت كيتس من الفنادق التي تمتماز بالفخامة والرفاهية في جزيرة سانت
كيتس بمنطقة الكاريبى ويتم تشغيله من خالل العالمة التجارية المشهورة حياة.
تم تطوير الفندق من خالل مطور ضيافة رائد في المنطقة وتم فتح باب الفندق
لنزالئه في  1نوفمبر .2017
يمتاز هذا الفندق بجمال الطبيعة الخالب والسماء الصافية ودفء المياه والشواطئ
هدواءا في الكاريبى.
الرملية الساحرة وبذلك تعتبر سانت كيتس من أكثر المناطق
ً
يتيح لك االستثمار في بارك حياة سانت كيتس ولعائلتك التقدم للحصول على
جنسية سانت كيتس ونيفيس.

حمام السباحة الرئيسي

االستقبال

يعد فندق بارك حياة سانت كيتس من أحد أرقى الفنادق المطلة على البحر
الكاريبي في خليج بانانا .فبهذا الخليج شواطئ مذهلة حيث يقع في الطرف
الجنوب الشرقي لجزيرة سانت كيتس ويطل على مناظر جزيرة سانت كيتس
ونيفيس الخالبة.
ونموذجا
منتجعا لالسترخاء واالستجمام
يعد مشروع بارك حياة سانت كيتس
ً
ً
لالستمتاع بالعطالت في البحر الكاريبي واالستمتاع بما يتميز به البحر الكاريبي
من هدوء وما يحويه من رمال ذهبية ناعمة.

حمام السباحة الرئيسي

يفخر بارك حياة سانت كيتس بتقديم  134غرفة وعدد من الوحدات
السكنية .وهذا المنتجع الفخم سيتضمن على معمار معاصر مع مصدر
الهام من طراز المستعمرات.

حمام السباحة الرئيسي

االستقبال

تم بناء مشروع «بارك حياة سانت كيتس» في بيئة سكنية دافئة ومعاصرة
تتميز بطابع الثقافة المحلية  -فهي مالذ للضيوف الباحثين عن االستجمام.

سبا

البيت الكبير

مطبخ ستونبارن

جناح فاخر

غرفة نوم فخمة

الحصول على الجنسية من
خالل برنامج االستثمار
تتيح سانت كيتس لألفراد الحصول على الجنسية من خالل برنامج االستثمار
الذي ترعاه الحكومة (والمنصوص عليه في دستور الدولة) .حيث يتم منح
األفراد الذين يلبوا متطلبات هذا البرنامج الحق في الحصول على جنسية
كاملة .فبرنامج منح الجنسية االقتصادية هذا هو األقدم من نوعه ،فقد تم
وضعه عام .1984
تم اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺸﺮوع ﺑﺎرك ﺣﻴﺎة ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺣﺪة ﻣﻨﺢ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ وﻧﻴﻔﻴﺲ.
فاالستثمار بقيمة  ٢٢٠,٠٠٠دوال ًرا أمريك ًيا (من خالل مؤسسة الشراكة المحدودة
الخاصة بنا) في فندق بارك حياة سانت كيتس يتيح لك التقدم للحصول على
جنسية سانت كيتس ونيفيس.

مميزات الجنسية
❖

❖
❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖

جنسية مدى الحياة لعدد غير محدود من المعالين المؤهلين للحصول على الجنسية.
تنتقل هذه الجنسية عبر األجيال (وليس من الضروري أن يقوم المتقدمين بزيارة سانت
كيتس أو اإلقامة فيها).
يتم إصدار جواز السفر في غضون مدة تتراوح ما بين  90إلى  120يوما تقريبا من تاريخ
تقديم الطلب.
نضمن لك “أمان العائلة” ،حيث يجوز للزوجة واألطفال واآلباء المسنين أيضا الحصول
على الجنسية.
اإلعفاء من ضرائب الدخل الشخصي وأرباح رأس المال والمنح والثروة والميراث.
تتيح لك جنسية سانت كيتس ونيفيس إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى اكثر من 140
دولة من بينها المملكة المتحدة ودول الشنغن األوروبية ومعظم دول الكومنولث
البريطانية .وتضم قائمة الدول أيضا ،كندا وفرنسا وألمانيا وسويسرا.
إقامة كاملة والحق في العمل داخل سانت كيتس ونيفيس.
يمكن لكافة الجنسيات الحصول على جنسية مزدوجة دون اشتراط إخطار الدولة األم
للمتقدم وفقا لقوانين سانت كيتس ونيفيس.
دولة توفر لك أفضل بيئة لتطوير األعمال ،حيث يتم ربط العملة بالدوالر األمريكي.
خيارات خروج تتيح لك امكانية استرداد رأس المال وتحقيق دخل اضافى الى استثماراتك.

يمكن لمواطني سانت كيتس ونيفيس السفر إلى اكثر من  140دولة دون الحاجة إلى
الحصول على تأشيرة قبل المغادرة.
ﻟﻨﺪن
أراضي القطب الجنوبي  -الفرنسية
الجنوبية
أروبا
إسبانيا
استونيا
إسرائيل
إقليم أي أو البريطاني الجزر العذراء
البريطانية
أكروتيري
األرجنتين
الضفة الغربية
االكوادور
ألبانيا
البرازيل
البرتغال
البوسنة والهرسك
الدنمارك
السلفادور
المملكة المتحدة
النمسا
السويد
أنغيال
الفاتيكان( مدينة الفاتيكان)
الفلبين
ألمانيا
المجر
النرويج
اليونان
انتيغوا وبربودا
أندورا
ندونيسيه
أوروغواي
أوكرانيا
أيرلندا
أيسلندا
إيطاليا
بربادوس
برمودا
بصاص الهند
باراغواي
بنجالديش
بلجيكا
بلغاريا
بليز

بنما
بوتسوانا
بولندا
بولينيزيا الفرنسية
بيتكيرن ،أرض يحيط بها الماء
بيرو
تايوان
ترينيداد وتوباجو
تشيلي
تنزانيا
توفالو
تونس
تيمور الشرقية
جامايكا
جبل طارق
جزر البهاما
جزر تركس وكايكوس
جزر فارو
جزر كايمان
جزيرة آيل أوف مان
جمهورية التشيك
جوادلوب
جويانا الفرنسية
دومينيكا
ديك رومي
روسيا
رومانيا
ريونيون
زامبيا
زيمبابوي
سابا
سان بيار
سانت بارتيس
سانت فنسنت وغرينادين
سانت لوسيا
سانت مارتن
سانت مارتن
سان مارينو
سفالبارد
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
سورينام
سويسرا

سيشل
غرينادا
غرينالند
غواتيماال
غيانا
فانواتو
فرنسا
فنلندا
فنزويال
فيجي
قبرص
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا
كوبا
كوراكاو
كوريا الجنوبية
كولومبيا
كوستاريكا
كوسوفو
كيريباتي
كينيا
التفيا
لوكسمبورغ
ليتوانيا
ليسوتو
ليختنشتاين
مارتينيك
مالطا
ماليزيا
مايوت
مقدونيا
مالوي
موريشيوس
مونتسيرات
ميكرونيزيا
نيكاراغوا
نيوي
واليس وفوتونا
وميكلون
هايتي
هندوراس
هونج كونج
هولندا

ﺗﻮروﻧﺘﻮ

ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺷﺎرﻟﻮت
اﺗﻼﻧﺘﺎ
VIRGIN ISLANDS
أﻧﻐﻮﻻ
ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎرﺗﻦ

ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎرﺗﺲ

nor
th
atl
antic
ocean
nor th atl antic ocean

ﺳﺎﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺖ اﻳﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻮس

اﻧﺘﻐﻮا و ﺑﺮاﺑﻮدا

ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ و ﻧﻴﻔﻴﺲ
ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﺮات

ﺟﻮادي ﻟﻮب

ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ و ﻧﻴﻔﻴﺲ

DOMINICA

mar tinique
المصدر :وزارة الخارجية ،سانت كيتس ونيفيس*
(* قد تتغير قائمة الدول من وقت ألخر)

saint l ucia

ﻣﻴﺎﻣﻰ

haiti

عمليات تعاون استثنائية
تعاونت رينج ديفيلوبمنتس مع عالمات تجارية رائدة حول العالم لتطوير بارك
حياة سانت كيتس.

بارك حياة ،جزر المالديف

بارك حياة
تمكن القائمون على سلسلة فنادق بارك حياة بسهولة من الجمع بين الطراز
الحديث وجذب عالمات تجارية إقليمية بشكل دائم إلقامة نموذجية ،حيث تتمتع
الغرف بسبل توفير الراحة الفائقة وسيتم تخصيص برنامج ألصحاب الفنون
عال بشهادة كبار الطهاة .سوف تقدم لك
الراقية .كما تم تصميم المطابخ بذوق ٍ
بارك حياة إقامة مميزة توفر لك جميع سبل الكمال التي تفكر بها ،ففيها تكون
الرفاهية حسب توقعاتك.

بارك حياة جزر المالديف

سلسلة فنادق بارك حياة

في جميع أنحاء العالم				

األرجنتين
بوينس آيرس
ميندوزا
أستراليا
كانبرا
ملبورن
سيدني
النمسا
فيينا
أذربيجان
باكو
كندا
تورونتو

إيطاليا
ميالن

تايالند
بانكوك

الهند
تشيناي
غوا
حيدر أباد

اتحـاد سانت كريستوفر (سانت
كيتس) ونيفيس
سانت كيتس
تركيا
اسطنبول

اليابان
طوكيو

اإلمارات العربية المتحدة
أبو ظبي
دبي

مملكة كمبوديا
سييم ريب
كوريا
بوسان
سيول

الواليات المتحدة
بيفر كريك
شيكاغو
نيويورك
سان دييغو
واشنطن العاصمة

روسيا
موسكو

الصين
بكين
شانجبايشان
شنغهاي
نينجبو
جوانجزهاو
هانجزهو

المملكة العربية السعودية
جدة

فرنسا
باريس

أسبانيا
مالوركا

ألمانيا
هامبورغ

سويسرا
زيوريخ

جمهورية المالديف
جزر المالديف

فيتنام
سايغون
وقري ًبا
المغرب
مراكش

سانت كيتس
فنادق مستقبلية

مسبح لالستجمام

خدمة فائقة

لمسبح مصمم خصيصا ليوفر لك إحساس كامل
رائعة
تجربة
جدد نشاطك مع
ٍ
ٍ
ٍ
بالسكون والهدوء وراحة البال .تقدم فنادق بارك حياة سانت كيتس تجربة رائعة
مستوحاة من الطبيعة النقية المحيطة.

تقدم لك بارك حياة سانت كيتس خدمة مخصصة مستوحاة من نمط حياتك
وتضيالتك.

فن رائع
تعد فنادق بارك حياة موطنا لبعض أروع الفنون في العالم .اكتشف الفن
والتألق في الرسومات وأعمال النحت ونواحي أخرى من الفنون التي تضيف
لمسات رائعة على جمال الديكورات الداخلية المعاصرة لفنادق بارك حياة.

مطابخ رائعة
يعد الطهاة الالمعين والمشهورين بأنماطهم االبتكارية في الطعام وقدرتهم
على ابتكار نكهات جديدة صالحة لكل زمان وأسلوبهم العصري هم حجر
الزاوية لتجربة المطابخ في فنادق بارك حياة .فمع مجموعة مطاعمنا التي تحيط
بها من جميع النواحي ألوان مختلفة من الجمال ،ستتجسد تجربتك في عبارة
“فن تناول الطعام”.

مكافئة اإلخالص

جواز سفر حياة الذهبي بمستوى الماس
ستؤهلك استثماراتك في بارك حياة سانت كيتس تلقائيا للتسجيل (لمدة سنتان) في أعلى مستوى من برنامج إخالص
الضيف التابع لحياة – جواز سفر حياة الذهبي ،بمستوى الماس*.
ومن بين االمتيازات التي ستعود عليك من هذا البرنامج  :الترقية في األجنحة الفندقية وترحيب خاص وحار و مجانية
الدخول على اإلنترنت في الغرف والحجز في خط دياموند الحصري ودخول نادي ريجنسي وصاالت جراند كالب.
تمتع بأفضل الميزات وأكثرها فائدة باختيارات بسيطة.

بارك حياة ميالنو

* بموجب قواعد البرنامج الموجودة على الموقع اإللكتروني www.hayatt.com

المطور

رينج ديفيلوبمنتس هي شركة تطوير عقاري رائدة و التي تركز على تطوير الفنادق والمنتجعات
حصر ًيا في منطقة الكاريبي فهي المطور العقاري الوحيد في المنطقة الذي يمتاز بهذا السجل
الباهر في تطوير وتسليم مشاريع الضيافة المتميزة لالنتفاع بالجنسية عن طريق تمويل االستثمار.
توسعا كبي ًرا في منطقة الكاريبي وتمكنت من
هذا وقد تأسست الشركة في  2011غير أنها شهدت
ً
ترسيخ سمعة قوية .فعبر هذه الخمس سنوات فقط تمكنت من إرساء قاعدة قوية في مجال تطوير
المشاريع الضيافية الرائدة مثل بارك حياة سانت كيتس ،منتجع كابريتس ريزورت كيمبنسكي،
دومينيكا ،و ريتز كارلتون سانت لوشيا مما دفع رينج ديفيلوبمنتس إلى تنفيذ مشاريعها في أفضل
الوجهات السياحية التي يتم زيارتها.
ولإلشادة بجودة التصميم وتنفيذ المشاريع التي تتوالها رينج ديفيلوبمنتس فإن هذا يظهر جل ًيا
في مشروع بارك حياة سانت كيتس الذي تناولته الصحف والمجالت الرائدة كأفضل الفنادق التي من
المتوقع افتتاحها في .2017

للحصول على مزيد من المعلومات ،يمكنك االتصال بنا على البريد اإللكتروني info@rangedevelopments.com :

مكتب دومينيكا | +١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :دبي | +971 4 325 3447 :سانت كيتس | +١ ٨٦٩ ٧٦٢ ٧٢٧٥ ،+١ ٨٦٩ ٢٦٢ ٥٠٤٢ :سانت لوشيا+١ ٧٥٨ ٤٨٨ ٨٢٠٣ :
أو قم بزيارتنا على الموقع اإللكتروني www.rangedevelopments.com :

إشعار قانوني
إن حياة سريفيسس كاريبيان ذ.م.م (“حياة”) ليست هي مطور المشروع وليست مالكا أو بائعا للحصص االستثمارية فيه ،وال تقدم أي توكيالت أو ضمانات مهما كانت فيما يتعلق باالستثمار في المشروع .فهي ليست سوي مورد خدمات
طرف أخر وليس لها أي حصص ملكية في المشروع أو في رينج أو في أي شركة تابعة لرينج .وال يوجد أي مشروع مشترك أو شراكة أو ملكية أو عالقة مماثلة بين حياة ورينج أو أي من شركاتها التابعة .وال تشارك حياة أي من عوائدها الخاصة
ببيع حصص االستثمار وال تتحمل أي مسئولية تجاه عرض أو تسويق أو بيع أو طلب حصص استثمار .وال تتحمل حياة أي مسئولية تجاه بناء الفندق أو الحصول على التصاريح أو الرخص أو االعتمادات المطلوبة لتطوير الفندق أو ضمان بيع
حصص االستثمار بما يتفق مع القوانين والمراسيم المعمول بها ومتطلبات الحكومة .أبرمت حياة ورينج بعض االتفاقيات التي تتيح لرينج استخدام العالمات التجارية الخاصة بحياة وحقوق النسخ والحقوق المشابهة المتعلقة بها (يشار إليها
مجتمعة بـ “العالمات التجارة”) في تشغيل الفندق ،ويجوز فسخ هذه االتفاقيات أو إنهاء سريانها بدون تجديد وفي تلك الحالة ،لن يصبح الفندق بعدها أحد الفنادق التابعة لحياة وال يكون له أي حق في استخدام العالمات التجارية الخاصة بها.
جزءا من االستثمار وال يكون للمستثمرين في المشروع أي حق أو ملكية أو حصة في أو باسم “حياة” أو أي من عالماتها التجارية.
وال يشكل الحق في استخدام العالمات التجارية ورخصها
ً
تهدف هذه النظرة الشاملة عن المشروع إلى تقديم موجز عن تفاصيل المشروع إلى المستخدمين .وتلك التوضيحات ال تعدوا أن تكون مجرد أراء متخصصين وقد تختلف في المنتج النهائي .كما أن تلك النظرة الشاملة ال تهدف وال تشكل
إرشادات أو ترويج أو عرض لبيع أو الدعوة لشراء أسهم مالية أو أي استثمارات تتعلق بالمشروع أو أي من هذا القبيل .فالمعلومات المقدمة في تلك النظرة الشاملة تهدف إلى تثقيف المستخدم فقط وال يتم االستعانة بها وحدها كأساس
التخاذ قرار استثماري .وعلى كل مستخدم لهذه النظرة الشاملة التحقق ،بحسب الضرورة ،للوصول إلى تقييم مستقل لالستثمار في المشروع وعليه أن يستشير مستشاريه القانونين والماليين والحسابين والتنظيميين ومستشارو
الضرائب والمستشارين اآلخرين ذوي الصلة لتحديد تبعيات هذا االستثمار .وعلى المستخدم أن يعلم جيدا وأن يكون لديه الرغبة والموارد المالية الالزمة لتحمل مخاطر مثل هذا االستثمار .وعالوة على ذلك ،فهذه النظرة الشاملة ليست
موجهة إلى شخص بعينه في أي اختصاص يكون فيه نشر أو توفير هذه النظرة الشاملة (نظرا لجنسية هذا الشخص أو مكان التأسيس أو المحل أو السكن أو بخالف ذلك) محظورا .ويمنع هؤالء األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا
الحظر من استخدام هذه النظرة الشاملة .وباستخدام هذه النظرة الشاملة ،فأنت تؤكد على أن حاالت الحظر تلك ال تنطبق عليك .وال تشكل أي من المعلومات الموضحة أو المشار إليها في هذه النظرة الشاملة أساس ألي عقد .وعلى أي
مستثمر محتمل في المشروع اإلقرار في المستندات التعاقدية الصادرة من قبل رينج ديفيلوبمنتس أو الشركات التابعة لها بأنه لم يعتمد أو يتأثر في إبرامه لمثل هذه االتفاقية بأي تمثيل أو ضمان ،باستثناء ما ورد بيانه بشكل واضح في
هذه االتفاقية .وال تتعهد رينج ديفيلوبمنتس بأن تقدم إلى أي مستخدم أية معلومات إضافية أو تحديث لهذه النظرة الشاملة عن المشروع أو أي معلومات أخرى أو تصحيح أي أخطاء فيه قد تصبح واضحة .كما تحتفظ بحقها في تعديل
النظرة العامة عن المشروع أو إنهاء أية محادثات مع أي مستخدم فيما يتعلق بهذا المشروع .وال تشكل المسائل المطروحة في هذه النظرة الشاملة بأي حال إلزاما لرينج ديفيلوبمنتس للمتابعة بالشروع في أي معاملة .هذا باإلضافة إلى
أن المعلومات الواردة في هذه النظرة الشاملة لم يتم التحقق منها بشكل دقيق.وعلى وجه الخصوص ودون اإلخالل بشمولية ما سبق ذكره ،ال يتم منح أي تمثيل أو ضمان فيما يتعلق بتحقيق أو معقولية أي عرض أو تقدير أو توقع أو
تقرير وارد أو مشار إليه في هذه النظرة الشاملة .وعلى الرغم من أن تلك المعلومات تمت اإلشارة إليها بحسن نية ،فلن تقوم رينج دفيلوبمنتس بأية حال بإصدار أي تمثيل أو ضمان ،صراحة أو ضمنا ولن تقبل رينج دفيلوبمنتس و رينج
هوسبيتاليتي أو أي من شركاتها التابعة أو أي من موظفيها أو عمالئها ذوي الصلة بأي حال بتحمل أية مسئولية أو التزام فيما يتعلق بدقة وشمولية هذه النظرة الشاملة أو أي معلومات أخرى خطية أو شفهية تم توفيرها إلى أي جهة
مهتمة و أي التزام يتم اإلعفاء منه هنا بشكل صريح .وال تتحمل رينج ديفيلوبمنتس ،إلى الحد الكامل المسموح به بموجب القانون ،أي التزام عن أي أو جميع الخسائر أو األضرار بما في ذلك الخسارة في العائدات واألرباح المتوقعة أو خسارة
األعمال أو خسارة الفرص أو خسارة السمعة أو ضرر في السمعة أو أي خسارة تتكبدها األطرف األخرى وأي أضرار أو خسائر تبعية سواء نشأت تلك الخسارة فيما يتعلق بالعقد أو عن أي إهمال أو أذي ،على سبيل المثال ال الحصر أي خسارة أو
ضرر يتعلق باستخدامك أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذه النظرة الشاملة .وبقبول هذه النظرة الشاملة عن المشروع ،يوافق المستخدم على االلتزام بااللتزامات سالفة الذكر .ويحظر نسخ أو نشر هذا المستند .وإذا تم ضبط أي
شخص يقوم بنسخ أو نشر هذا المستند ،سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية ضده.

مكتب دومينيكا 33 :كينيدي
افينيو ،صندوق بريد  ،1976روسو،
كومنويلث دومينيكا.
تليفون+١ ٧٦٧ ٦١٢ ٩٠٩١ :

دبي :بوليفارد بالزا ،برج رقم
 ،1مكتب رقم  ،1002برج خليفه
كوميونتى ،داون تاون،
ص.ب ،450341 :دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.
هاتف رقم، +971 4 325 3447 :
فاكس رقم+971 4 325 3448 :

سانت كيتس :جناح رقم  ،1مجمع خليج بانانا،
كريستوف هاربور ،شبة الجزيرة الجنوبية
الشرقية ،ص.ب ،٢٤٧٢ :سانت كيتس،
جزر الهند الغربية.
هاتف رقم،+١ ٨٦٩ ٢٦٢ ٥٠٤٢ :
+١ ٨٦٩ ٧٦٢ ٧٢٧٥
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سانت لوشيا:
جناح رقم  ،2مبنى رودني بايسايد،
رودني باي ،جروس-ايسليت،
سانت لوشيا.
تليفون+1 ٧٥٨ ٤٨٨ ٨٢٠٣ :

