




من مطور م�رشوع بارك 
حياة �سانت كيت�س 

ا�ستثمر يف احلرية...
ا�سرتجع راحة البال لك وللأجيال الأخرى من بعدك 



مفتوح ل�ستقبال ال�سيوف من ١ نوفمرب ٢٠١٧



دومينيكا 
حيث تلتقي الطبيعة مع الرفاهية 

�سورة من باتريك او برين 



حيث تلتقي الرفاهية مع الطبيعة 



البحرية ال�ساخنة، دومينيكا 

هذه اجلوهرة النادرة يف منطقة الكاريبي التي تقع بني جوادلوب دومينيكا
)Guadeloupe( ومارتينيك )Martinique( هي دولة بارزة اجلمال 
ت�سكلت نتيجة الن�ساط الربكاين عرب مرور الأجيال. اإنها حًقا ت�سبه 

الفردو�س يف طبيعتها حيث لقبت با�سم“جزيرة الطبيعة”.
  

الغابات ال�ستوائية املمطرة يف دومينيكا تغطي ثلثي اجلزيرة مما يعك�س 
مظهًرا خالًبا؛ كما يقال اأن هذه اجلزيرة بها نهر لكل يوم من اأيام 

ال�سنة يت�سم ب�رشعة وجريان ثابتتني دون تغيري وهذا هو �سبب تواجد 
املئات من ال�ساللت ف�ساًل عن احت�سانها ملا يزيد عن 1200 نوع من اأنواع 

النباتات املختلفة.
 

�ساللتها عريقة ووديانها عميقة مفرو�سة بال�سخور الربكانية واألوانها 
ا اأحوا�س  لمعة مثل ينابيع الكربيت التي ت�سبه �سخانات �سغرية واأي�سً

طني يخرج منها الفقاعات كل ذلك يعطي مظهًرا بانورامًيا للجزيرة 
ياأخذ الألباب ويثلج ال�سدر والفوؤاد.



كابريت�س 
ريزورت 

كيمبن�سكي، 
دومينيكا 

كابريت�س ريزورت كيمبن�سكي، دومينيكا �سوف يكون منتجع للعطالت 
يحظى برتتيبه على اأنه الأف�سل بني املنتجعات املماثلة يف منطقة 
الكاريبي. هذا املنتجع حتيط به حديقة كابريت�س نا�سونال بارك وهي 
منطقة معروفة باجلمال الطبيعي.جزيرة دومينيكا �سهرية بالت�سجيع 
القت�سادي وال�سياحي فهي حتت�سن 365 نهًرا و�ساللت واآبار فوارة فلقد 

تواجدت هذه اجلزيرة لتحدث توازًنا طبيعًيا بني الياب�سة والبحر بينما 
تب�سط يدها باحلداثة والع�رشية. 

كيمبن�سكي هي اأقدم جمموعة فنادق اأوروبية فارهة ملتزمة بتوفري الراحة 
والذكريات اخلالدة لنزلئها من خالل تكري�س اخلربات الأوروبية وجت�سيد 

مظاهر جميلة ورائعة يف كل حلظة وبكل �سورة من ال�سور املمكنة.





برنامج 
اجلن�سية 

القت�سادية 

برنامج اجلن�سية من خالل ال�ستثمار يف دومينيكا هو برنامج قدمي ومتميز 
مت اإطالق هذا الربنامج يف 1993 ومن�سو�س عليه يف الت�رشيع. 

ب�رشط ا�ستيفاء املتطلبات الالزمة، �سوف يحظى امل�ستثمرون يف م�ساريع 
عقارية معتمدة بفر�سة احل�سول على جن�سية كومونويلث دومينيكا. 

كابريت�س ريزورت كيمبن�سكي، دومينيكا هو اأول م�رشوع عقاري معتمد 
من احلكومة يف كومونويلث دومينيكا طبًقا لربنامج اجلن�سية من خالل 

ال�ستثمار. اإن ا�ستثمار مبلغ 220,000 دولر اأمريكي بالإ�سافة اإلى الر�سوم 
احلكومية الأخرى )بنظام ال�رشاكة املحدودة( يف كابريت�س ريزورت 

كيمبن�سكي، دومينيكا �سوف مينحك احلق يف التقدم للح�سول على 
جن�سية دومينيكا.



جن�سية 
دومينيكا- 
الفوائد العائدة على 

امل�ستثمرين 

اجلن�سية مدى احلياة، مبا يف ذلك عدد غري حمدود من املعالني،
ويتم توارث اجلن�سية على مدى الأجيال

املتقدمني للح�سول على اجلن�سية غري مطالبني بزيارة اجلزيرة اأو 
الإقامة عليها

ت�سدر جوازات ال�سفر خالل 90-120 يوم من تاريخ تقدمي املعاملة 
ال�سماح بازدواج اجلن�سية بدون �رشط اإ�سعار دولة مقدم املعاملة

نظام �رشيبي �سخي حيث ل توجد �رشيبة على الرثوات، الهبات، 
املرياث، الدخل الأجنبي، اأرباح راأ�س املال

بيئة تطوير اأعمال مف�سلة لرتباط العملة بالدولر الأمريكي
ال�سفر لأكرث من ١٢٠ دولة بدون تاأ�سرية مبا فيهم اململكة املتحدة،

دول جمموعة ال�سنغن، هوجن كوجن، �سنغافورة والعديد من الدول الأخرى
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امتيازات ال�سفر 
بدون تاأ�سرية 

ميكن ملواطني دومينيكا ال�سفر لأكرث من ١٢٠ دولة دون احلاجة اإلى احل�سول على تاأ�سرية قبل املغادرة

العربية املتحدة       تاأ�سرية ملقيمني دولة المارات  الو�سول        **ل تتطلب  التاأ�سرية عند  *احل�سول على 
املتحدة العربية  المارات  دولة  الو�سول ملقيمني  عند  التاأ�سرية  على  ***احل�سول 

اإخالء طرف: مت تن�سيق هذه املعلومات من موقع IATA. �رشكة رينج دفيلومبنت�س غري م�سوؤولة عن دقة هذه املعلومات.

اندورا
اجادور 
الربتغال

الدمنارك 
اأملانيا 
املجر 
اليونان

اأي�سلندا 
اإيطاليا 
اأ�سبانيا
الفلبني
الرنويج
ا�ستونيا

اأوغندا*
اأيرلندا 

اململكة املتحدة 
ا�رشائيل

ال�سلفادور**
الأردن*

البحرين***
اجنويال 

انتيجوا و باربودا 
اأرمينيا* 

اروبا 
النم�سا

ال�سويد 
الكويت*** 
بنغالدي�س*

باربادو�س 
بيليز 

برمودا 
بوتان*

بوليفيا* 
بوت�سوانا 
بورندي*

ال�سومال*
بلجيكا 
بريو 
بناما 
بولندا 
توجو*
تونغا* 

تنزانيا* 
ترينيداد وتوباجو 

تركيا* 
تروتول، فريجن 
جوردا، انغادا و 

جو�ست فان دايك 
ت�سلي

توفالو* 
جمورية الت�سيك 

جزر بالو*
جيبوتي* 

جمهورية الدومينيك 
جزر �سولومون* 

جزر الرتك�س 
والكايكو�س

جزر املالديف*
جزر كاميان

جامايكا 
جبل طارق

جامبيا 
جزر البهاما
جواتيمال**

جزر بريطانيا العذراء 
)اململكة املتحدة( 

جزر القمر*
جزر كوك 

زامبيا 
زميبابوي*

�سابا 
�ساموا 

�سي�سل* 
�سنغافورة 

�رشيالنكا* 
�سانت او�ستاتيو�س 

�سانت هيلينا 
�سانت كيت�س ونيفي�س 

�سانت لو�سيا 
�سوي�رشا 
�سورينام 
�سوازيالند
�سوريا** 

�سانت مارتن 
�سانت فين�سنت و  

�سلوفاكيا 
�سلوفانيا 
عمان***

غرينادين 
غيانا الفرن�سية

غرينادا
غواديلوب

غيانا 
فانواتو 
فنزويال
فرن�سا
فنلندا
فيجي 
فيتنام 

قطر*** 
كينيا

كمبوديا*
كابي فريدي*

كولومبيا 
كو�ستا ريكا 

كوبا 
لو�س

لي�سوتو
لتفيا

ليتهوانيا 
لوك�سمبورغ 

لي�ستن�ستاين
ماكاو 

مدغ�سقر*
مالوي

ماليزيا 
مايل*

مالطا 
موريتانيا*

موري�سيو�س
ميكرونيزيا 
مونت�رشات 

موزمبيق*
م�رش**

مارتينيك 
ناورو*
نيبال*

نيكاراغوا***
نيوي

هايتي 
هوجن كوجن 

هولندا 



�رشكاء
اإ�ستثنائيون

قامت �رشكة رينج ديفيلومبنت�س بالتعاون مع اأ�سماء جتارية عاملية 
رائدة من اأجل تطوير منتجع كابريت�س ريزورت كيمبن�سكي، دومينيكا

جراند هوتيل كيمبن�سكي، جنيف 



فندق �سن رايز كيمبن�سكي، بكني

فنادق كيمبن�سكي هي جمموعة من اأقدم الفنادق الأوروبية الفاخرة، 
مقرها جنيف، وهي تقوم حالًيا بت�سغيل ما يزيد عن 7٥ فندق 

خم�س جنوم يف 3١ دولة. ت�ستمل حمفظتها ال�ستثمارية على الفنادق 
التاريخية ال�سخمة والفنادق الفاخرة داخل املدينة واملنتجعات 

الفاخرة ووحدات الإقامة املمتازة بالإ�سافة اإلى الأ�سماء ال�سهرية مثل 
فندق الدون كيمبن�سكي يف برلني، ق�رش الإمارات يف اأبوظبي، فندق 
ت�سنربجبالي�س كيمبن�سكي يف دري�سدن و�سرياجان بال�س كيمبن�سكي 

يف اإ�سطنبول. 

م�سغل الفندق 



نظًرا لقيمة ا�ستثمارك يف كابري�س ريزورت كيمبن�سكي، دومينيكا 
�سوف يتم ت�سجيلك تلقائًيا )ملدة �سنتني( يف ال�رشيحة العليا لربنامج 

Discovery GHA،الولء اخلا�س بكيمبن�سكي

ت�ستمل المتيازات على مرافق الرتحيب، الرتقية املزدوجة عند 
ت�سجيل الدخول واإمكانية ت�سجيل الدخول يف وقت مبكر وت�سجيل اخلروج 

يف وقت متاأخر وتخ�سي�س ت�سجيل الدخول وفًقا ملا يالئمك وباأ�سعار 
خمف�سة على خدمات الطعام وال�رشاب واملغ�سلة.*

*تخ�سع هذه اخلدمات لقواعد الربنامج املبينة على موقع
www.gha.com/About-GHA-Discovery 

برنامج املكافئة 

فندق كيمبن�سكي امبين�س هوتيل، دلهي 



حياة ريجن�سي �رشم ال�سيخ ريزورت، م�رش 

اركاديا للت�سميم هي �رشكة ت�سميم معماري متخ�س�سة يف ت�سميم 
املنتجعات الفارهة املتميزة. هذه ال�رشكة لها اأعمال قديرة يف �ستى 

اأنحاء العامل يف مراحل خمتلفة لدورة امل�رشوع ابتداًءا من مفهوم 
املخطط الرئي�سي وحتى الت�ساميم التف�سيلية لفنادق املنتجع ومالعب 

الغولف واملراكز الرتفيهية املتميزة ومراكز خدمات �سبا واملجمعات 
ال�سكنية الفارهة. 

تاأ�س�ست �رشكة اركاديا يف اأ�سبانيا �سنة 1994 بوا�سطة �سيمون هال�ستيد من 
اأجل تلبية م�رشوع ت�سميم كبري ملنتجع �سخم. 

من بني امل�ساريع التي قامت بها �رشكة اركاديا: بارك حياة جوا، 
�سانغريال فوكيت ومنتجع حياة ريجن�سي �رشم ال�سيخ ريزورت، م�رش 

وغريها من امل�ساريع الكثرية.

مهند�سو الت�سميم املعماري



تاأ�س�ست �رشكة �سايت كون�سبت�س انرتنا�سيونال �سنة 1993 ك�رشكة 
ت�سميم مناظر طبيعية متكاملة ومتخ�س�سة يف فنادق ومنتجعات 
متخ�س�سة ومبعايري تخطيط خا�سة حول العامل. اإن جوهر ت�ساميم 

�رشكة �سايت كون�سبت�س انرتنا�سونال �سواء كانت هذه الت�ساميم 
ع�رشية اأو تقليدية فاإنها جت�سد الت�سميم املحوري للم�رشوع ب�سورة 

مبا�رشة انطالًقا من روح هذا املكان الذي �سيتم اإن�ساء امل�رشوع عليه. 

لقد قامت �رشكة �سايت كون�سبت�س انرتنا�سيونال بالعمل مع م�سغلي 
فنادق على اأعلى م�ستوى عاملًيا من بينها جمموعة كيمبن�سكي،

حياة انرتنا�سيونال، ريتز-كارلتون وماريوت. 

مهند�سو املناظر الطبيعية 

بيلي ماري، موري�سيو�س 



بنك دومينيكا الوطني ليمتد )ان بي دي( هو اأكرب بنك جتاري يف هذه 
اجلزيرة وهو يقدم خدمات مالية متكاملة. 

يلعب هذا البنك دوًرا رائًدا يف املجتمع من خالل كفالة ودعم الأفراد 
واملوؤ�س�سات والهيئات. 

ت�سارك حكومة دومينيكا ب�سورة فعالة يف اإدارة ح�ساب ال�سمان للم�رشوع 
ل�سمان ال�سفافية واأعلى درجات احلوكمة. 

ح�ساب ال�سمان 

رو�سو �سيتي، دومينيكا 



املطور 
رينج ديفيلومبنت�س هي �رشكة تطوير عقاري رائدة  و التي تركز على تطوير الفنادق 

واملنتجعات ح�رشًيا يف منطقة الكاريبي فهي املطور العقاري الوحيد يف املنطقة الذي 
ميتاز بهذا ال�سجل الباهر يف تطوير وت�سليم م�ساريع ال�سيافة املتميزة لالنتفاع باجلن�سية عن 

طريق متويل ال�ستثمار.

هذا وقد تاأ�س�ست ال�رشكة يف 2011 غري اأنها �سهدت تو�سًعا كبرًيا يف منطقة الكاريبي 
ومتكنت من تر�سيخ �سمعة قوية. فعرب هذه اخلم�س �سنوات فقط متكنت من اإر�ساء قاعدة قوية 
يف جمال تطوير امل�ساريع ال�سيافية الرائدة مثل بارك حياة �سانت كيت�س، منتجع كابريت�س 

ريزورت كيمبن�سكي، دومينيكا، و ريتز كارلتون �سانت لو�سيا مما دفع رينج ديفيلومبنت�س 
اإلى تنفيذ م�ساريعها يف اأف�سل الوجهات ال�سياحية التي يتم زيارتها.

ولالإ�سادة بجودة الت�سميم وتنفيذ امل�ساريع التي تتولها رينج ديفيلومبنت�س فاإن هذا يظهر 
جلًيا يف م�رشوع بارك حياة �سانت كيت�س الذي تناولته ال�سحف واملجالت الرائدة كاأف�سل 

الفنادق التي من املتوقع افتتاحها يف 2017. 



اإن م�رشوع “كابريت�س ريزورت كيمبن�سكي دومينيكا” هو م�رشوع يتم تطويره وت�سويقه وبيعه بوا�سطة رينج كابيتال بارترنز )دومينيكا( ليمتد، وهي �رشكة م�ستقلة عن جمموعة 
كيمبن�سكي ويتم ا�ستخدام ا�سم )كيمبن�سكي( بوا�سطة املطور مبوجب ترخي�س من فنادق كيمبن�سكي هوتيلز ا�س ايه. يقت�رش دور جمموعة كيمبن�سكي على اإدارة الفندق. 



مكتب دومينيكا:
33 كينيدي افينيو، �سندوق بريد 1976، رو�سو،

كومنويلث دومينيكا.
تليفون: ٩٠٩١ ٦١٢ ٧٦٧ ١+ 

مكتب دبى:
بوليفارد بالزا، برج رقم 2، مكتب 1104،

جممع برج خليفة، داون تاون، 
�سندوق بريد 450341، دبى،
الإمارات العربية املتحدة.

تليفون:3447 325 4 971+، فاكس:٣٤٤٨ ٣٢٥ ٤ ٩٧١+

�سانت كيت�س:
جناح رقم 1، جممع خليج بانانا، كري�ستوف هاربور،

�سبة اجلزيرة اجلنوبية ال�رشقية، �سندوق بريد٢٤٧٢،
�سانت كيت�س،جزر الهند الغربية.

تليفون:٥٠٤٢ ٧٦٢ ٨٦٩ 1+، ٧٢٧٥ ٧٦٢ ٨٦٩ ١+|

�سانت لو�سيا:
جناح رقم 2، مبنى رودين باي�سايد، رودين باي،

جرو�س-اي�سليت، �سانت لو�سيا. 
تليفون:٨203 4٨٨ 75٨ 1+

 client.relations@rangedevelopments.com

rangedevelopments.com


