
للغد والتخطيط  اليوم  أجل  من  العيش 

غرينادا  � ا�ستث�ر  خ�ل  من  الجنسية 



 تعد رينج ديفيلو�نتس ا�طور ا�برز � سوق الفنادق ذات الع�مات التجارية الشه�ة، والتي يتم �ويلها من خ�ل برنامج
̈ستث�ر، ع� مستوى منطقة ¥قي الكاريبي. وتنصب جهود ال�كة ع� تطوير منتجعات فندقية  الجنسية ع� أساس ا

̈ستدامة �ا يكفل لها أن تنال استحسان الزوار متطورة � منطقة الكاريبي، بحيث تتمتع هذه ا�نتجعات بجودة التصاميم وا

̈ستقبال الزوار � 1 نوفم´ 2017.  تجدر ا�شارة إ¼ أن ا��وع الريادي لدى رينج، بارك حياة سانت كيتس، قد افتتح أبوابه 
 وقد ظفر هذا ا�نتجع الفاخر بالعديد من الجوائز، ك� نال شهرًة واعÂافاً واسعي النطاق ع� صعيد وسائل ا�ع�م العا�ية.

 وقد خصت محطة Æ إن إن ا�مريكية هذا ا��وع بوصفه كأفضل فندق جديد � منطقة الكاريبي، ك� وصفت مجلة
 فوربس افتتاحه بأنه "الحدث ا�ول وا�عظم � منطقة الكاريبي". ك� تم إدراج بارك حياة سانت كيتس ع� قاÇة كونديه

Ëناست ترافيلر 2018 الساخنة: "أفضل الفنادق الجديدة � العا

 والجدير بالذكر أيضاً أن رينج تقوم بتطوير منتجع كابريتس ريزورت أند سبا كيمبينسÌ، دومينيكا، الذي سيشكل ع�مة
 فارقة � هذا ا�ض�ر، وهو حالياً قيد ا�نشاء ومن ا�توقع افتتاحه خ�ل النصف الثاÍ من العام الجاري. وقد وصفت كل
 من كاريبيان جورنال وفوربس هذا ا�نتجع بأنه: ا�كÒ إثارة بÐ ا�نتجعات الجديدة ا�توقع افتتاحها � منطقة الكاريبي

خ�ل العام 2019
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."

.

يأتيكم م�وع سيكس سينسيز ¨ ساجيس، غرينادا، من رينج ديفيلو�نتس،
ا�طور ا�ك´ للحصول ع� الجنسية من خ�ل ا¨ستث�ر � منطقة ¥قي الكاريبي

مدخل الفي� الرئاسية، بارك حياة سانت كيتس



رينج ديفيلو�نتس - رائدة السوق دون منازع

 سيتم افتتاح 31 فندقاً
Ëفاخراً � شتى أرجاء العا 

خ�ل العام الجاري

 Ëأفضل فندق جديد � العا 
لعام 2018 2018

 مكافآت السفر �
الكاريبي 2018

 فنادق ومنتجعات ×كنك أن
تقصدها خ�ل العام 2017

 افتتاح نحو 17 فندق خ�ل
هذا الصيف

 أفضل 14 فندقاً ومنتجعاً
جديداً � الكاريبي

 فنادق جديدة للمسافرين
ا�هتمÐ بالفخامة

 أفضل 28 فندقاً جديداً
خ�ل العام 2017

 مختارات محررنا" من 
 بÐ أفضل الفنادق �

Ëالعا

 ا¨فتتاحات الستة ع�
ا�كÒ ترجيحاً

 أين تذهب �
 العام 2018؟

بارك حياة سانت كيتس، فريق رينج لÙنشاءات.

كابريتس ريزورت اند سبا كيمبينسÌ، دومينيكا، فريق رينج لÙنشاءات.

 أفضل الفنادق الجديدة �
2018 Ëالعا

 أفضل الفنادق وا�نتجعات
الجديدة � منطقة الكاريبي

 الفنادق الجديدة ا�برز
 وا�كÒ طلباً خ�ل العام

2017



̈ستث�رية ا�طلوبة ع� مستوى ̈ستث�ر الذي توفره غرينادا واحداً من أكÒ برامج الجنسية ا  يعد برنامج الجنسية من خ�ل ا
́نامج، فض�ً عن أنه يسمح للمتقدمÐ با¨حتفاظ بجنسياتهم ا�صلية ك� أنه  العاË، وذلك نظراً للمزايا الفريدة التي يوفرها ال
̈ستث�ر ́نامج الغرينادي للجنسية من خ�ل ا  يخضع للقوانÐ واللوائح التنظيمية الحكومية بحذاف�ها. ع�وًة ع� ذلك، إن ال

̈قتصاديÐ للمشاركة � برنامج الجنسية ́نامج الوحيد من نوعه � منطقة الكاريبي الذي يتيح الفرصة للمواطنÐ ا  هو ال
̈يات ا�تحدة ا�مريكية). ́نامج بدوره الفرصة للمستثمرين لÙقامة والعمل � الو ̈ستث�رية       (ويتيح هذا ال  ا�مريكية ا

́امج ا��ثلة ̈ستث�ر أك´ عدد من مزايا السفر إذا ما قورن بال ́نامج الغرينادي للجنسية من خ�ل ا  با�ضافة إ¼ ذلك، ×نح ال
́نامج الغرينادي للجنسية  � منطقة الكاريبي، وتشمل هذه ا�زايا، السفر إ¼ الصÐ دون الحاجة إ¼ تأش�ة. وقد تم إعداد ال
̈ستث�ر خصيصاً لسد احتياجات العائ�ت، إذ يجوز �قدم الطلب الرئيÞ أن يدرج � طلبه أشقاءه وشقيقاته (من  من خ�ل ا

 غ� ا�تزوجÐ والذين ليس لديهم أطفال) وزوجته وأطفاله ممن هم تحت سن 30 عاماً (ليس هناك ¥ط يخص التعليم)
ووالديه ممن هم � سن 55 عاماً ف� فوق (وليس هناك ¥ط بأن يكونا معالÐ مالياً

 إن م�وع سيكس سينسيز ¨ ساجيس، غرينادا، ا�عتمد من قبل الحكومة، ي´ز بوصفه الفرصة ا�كÒ مقدرة ع� استقطاب
̈ستث�ر. تعرف سيكس سينسيز � شتى أنحاء ا�عمورة ��رسات البناء  ا�ستثمرين ضمن برنامج الجنسية من خ�ل ا

́نامج فاتحة دخول هذه ̈ستدامة، فض�ً عن توف�ها برامج رفاهية عا�ية ا�ستوى. ويعد هذا ال  والتشغيل ع� أساس ا
الع�مة التجارية إ¼ منطقة الكاريبي، إذ من ا�رتقب أن يتم افتتاحه عام

̈ستث�ر � سيكس سينسيز ¨ ساجيس، غرينادا، إضافًة إ¼ سداد الرسوم الحكومية ذات الصلة (من خ�ل هيكل  � حال ا
¥اكتنا ا�حدودة) ستكتسب الحق � التقدم بطلب الحصول ع� الجنسية الغرينادية

برنامج الجنسية من خ�ل ا¨ستث�ر
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الجنسية مزايا 

×نح ا�ستثمر، وزوجته، وأطفاله، ووالداه، وأشقاؤه وشقيقاته، الجنسية مدى الحياة
تنتقل هذه الجنسية إ¼ ا�جيال ا�قبلة بالوراثة

ليس مطلوباً من مقدمي الطلبات أن يزوروا غرينادا أو يكونوا مقيمÐ فيها 
 تصدر جوازات السفر الغرينادية خ�ل مدة تÂاوح بÐ 90 و120 يوماً من تاريخ تقديم 

الطلب
 ¨ تفرض ع� ا�واطنÐ � غرينادا åائب تخص دخل الفرد، أو أرباح رأس ا�ال، أو الهدايا، 

أو الÒوة، أو ا��اث
 يتمتع مواطنو غرينادا بالحق � السفر إ¼ ما يزيد ع� 130 دولة دون الحاجة إ¼ تأش�ة، 

 وتشمل هذه الدول: ا�ملكة ا�تحدة، وروسيا، والصÐ، ودول الشنغن ا�وروبية، ومعظم
دول الكومنولث ال´يطانية

 يتمتع مواطنو غرينادا بالحق � تقديم طلب للحصول ع� تأش�ة  ا¨ستث�رية إ¼ الو¨يات 
   .      ا�تحدة ا�مريكية

تشمل الجنسية حالة ا�قامة الكاملة والحق � العمل � غرينادا 
 يسمح �واطني غرينادا ا�حتفاظ بجنسياتهم ا�خرى دون أي ¥ط �ب�غ البلد ا�م للمتقدم 

بطلب الحصول ع� الجنسية
 �نح خيارات الخروج القدرة ع� تحقيق أرباح رأس ا�ال واستدرار الدخل ع� ا¨ستث�ر

بعد فÂة تريث قدرها 5 سنوات
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 سيضم منتجع سيكس سينسيز ¨ ساجيس، غرينادا، 100 غرفة، وستشمل كل في� بركة سباحة خاصة، ك� سيتكلل هذا العمل
 با�ط�¨ت البانورامية ع� البحر التي ستتمتع بها الفي�ت. والجدير بالذكر أن تصميم هذه الغرف يجمع بÐ الطابع البيئي

وا�قومات ا�عاëة للراحة والطêنينة

 يقع منتجع سيكس سينسيز̈  ساجيس، غرينادا، ع� شاطئ جميل، وقد أشارت إليه كل من صحيفتي: صاندي تا×ز وتليغراف
 ع� أنه ا�فضل � منطقة الكاريبي، إذ يسÂخي هذا ا�نتجع بÐ ت�ل وادعة �تد ببهاء ع� طول شاطئ رمí خ�ب مطل

ع� البحر الكاريبي

 بين� سيوفر سيكس سينسيز ¨ ساجيس، غرينادا، أسلوباً وخدمًة ¨ تشوبه� أية شائبة، فهو سيمنح زواره تجربة ضيافة
 ¨ مثيل لها ع� مستوى ا�نطقة، سيوفر ا�نتجع مجموعة من ع�جات الرفاهية الخاصة إ¼ جانب الع�جات التقليدية �

̈ستج�م التي تشتهر بها ع�مة سيكس سينسيز سبا  الكاريبي ورح�ت ا

�نتجع ا

.

.

.

îكرا جزيرة  سينسيز،  سيكس  الردهه، 

باي فان  نينه  سينسيز  سيكس  التل،  أع�  استج�م  ح�م 

داو كون  سينسيز  سيكس  ا�حيط،  ع�  مطلة  في� 

فيجي سينسيز،  سيكس  الشاطئ،  ومنزل  السكن  سباحة  بركة 



 تعت´ حكومة غرينادا من ا�عنيÐ الرئيسيÐ ��وع تطوير سيكس سينسيز ¨ ساجيس،
 غرينادا، إذ سيؤدي هذا ا��وع إ¼ استحداث ا�ئات من الوظائف، فض�ً عن أنه سيكفل

̈قتصادية الهامة ا�با¥ة وغ� ا�با¥ة التي ستعم ع� شتى  استدرار العديد من ا�زايا ا
أرجاء الجزيرة

 تشغل سيكس سينسيز ريزورتس هوتيلز سباس فندقÐ، و15 منتجعاً، و31 منتجع استج�م � 21 دولة جميعها تحملُ
̈ستث�رية ازدياداً �  الع�مة التجارية: سيكس سينسيز، أو ايفاسون، أو سيكس سينسيز سباس. وستشهد هذه ا�حفظة ا
 حجمها �قدار ث�ثة أضعاف ع� مدى السنوات الخمس ا�قبلة، إذ سيتم افتتاح منتجعات وفنادق ومنتجعات استج�م

́ازيل، وكمبوديا، والصÐ، والهند، وإندونيسيا، وإòائيل، وإسبانيا، وسويñا، وتايوان،  � كل من النمسا، ومملكة بوتان، وال
̈يات ا�تحدة وتاي�ند، والو

̈ستدامة والرفاهية والتصميم مت�باً بلمسة من  تتشارك فنادق ومنتجعات سيكس سينسيز التزاماً ريادياً با�جتمع وا
 الفرادة والتميز. وسواًء أتعلق ا�مر �نتجع راٍق � جزيرة، أم م�ذ جبí ترفيهي، أم فندق � إحدى ا�دن، فإن الغرض

 الدائم من هذا كله يتمثل � مد يد للعون للناس �عادة التواصل مع ذواتهم فض�ً عن إعادة التواصل مع اõخرين ومع
العاË من حولهم

̈ستدامة وا�جتمع، إذ  تتبع ايفاسون فلسفة سيكس سينسيز ا�تمحورة حول عدم التهاون في� يخص تحمل ا�سئولية وا
ء �ا ينال  يتميز كل من منتجعيها بالÂكيز القوي ع� القيمة دون إغفال توف� مجموعة واسعة من التجارب الشخصية للن̈ز

 رضا جميع أفراد العائلة ويدخل إليهم الغبطة والñور

öاستثنا تعاون 

.

.

.

.

Ð̈ستج�م والع�جات التجميلية التي تخضع �¥اف معالج  توفر سيكس سينسيز سباز مجا¨ً واسعاً من الرفاهية الشاملة وا
̈ستج�م ا�ستقلة ا�ضافية، التي يبلغ عددها 16 منتجع استج�م. وهكذا ́ة � جميع ا�نتجعات ومنتجعات ا  يتمتعون بالخ

ء ع� طريقه الشخø نحو الرفاهية، إذ يبلغ  يع´ هذا ا�سلوب ا�تميز بالتطور التقني واللمسة الشخصية بكل من الن̈ز
 بهم أقù الحدود التي يرغبون بالوصول إليها

 توفر غرف وأجنحة وفي�ت سيكس سينسيز أفضل ا�زايا ا�مكنة لÙقامة، بدءاً من ا�واقع الرائعة للفي�ت ع� الشاطئ،
 والشاليهات ذات الطابع الريفي � الجبال، وصو¨ً إ¼ ا��ذات ا�دنية الرحبة، ك� توفر سيكس سينسيز مجموعة متنوعة
 من خيارات ا�قامة � مباٍن مستقلة أو ملحقة بأحد ا�نتجعات أو الفنادق. ولكن بúف النظر عن ا�وقع، داÇاً ما تلتزم
 سيكس سينسيز بالوعود التي تقطعها، ك� أنها تحافظ ع� التزامها بتأسيس مجتمع يتمحور فيه كل يوم من ا�يام حول

̈بتكار والتجديد، والعيش ع�  ا�زيد من التعلم والنمو، وحول ا�أكو¨ت وا��وبات الرائعة، وبرمجة الرفاهية حول ا
̈ستدامة، وقبل كل ذلك كله، حول الكث� من ا�تعة  أساس ا

فريق بارك حياة ســانت كيتس

.

.

.

 تتو¼ رينج ديفيلو�نتس  (غرينادا) ليمتد تطوير م�وع سيكس سينسيز ¨ ساجيس جرينادا والتسويق له وبيعه، عل� بأنها ¥كة مستقلة عن ¥كة سيكس سينسيز
 هوتيلز ريزورتس سباز، ويستعمل اسم: "سيكس سينسيز" من قبل ا�طور �وجب ترخيص محدود من سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز. وتجدر ا�شارة إ¼ أن
 دور سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز يقتú ع� إدارة الفندق. لن تعت´ سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز و¥كاتها الزميلة كفي�ً للعرض و¨ تقع عليهم

 أي مسئولية عن هذه ا�ادة. ولن يعت´ إصدار �حة عامة حول هذا ا��وع �ثابة أي شكل من أشكال ا¨لتزام باتخاذ أي إجراء. وبصفة خاصة، ولكن دون ا�خ�ل
 بعمومية ما سبق، ¨ يقدم ا�طور ومشغل الفندق أي تعهد أو ض�نة في� يخص إنجاز أو معقولية أي توقعات أو تقديرات أو تصورات أو عائدات واردة � اللمحة

العامة حول ا��وع أو م� هو جائز استنتاجه من خ�لها
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