
ا�ستث�ر خ�ل  من  الجنسية 



للغد والتخطيط  اليوم  أجل  من  العيش 
غرينادا    ا�ستث�ر  خ�ل  من  الجنسية 

والح�ية والد�ومة  الحسنة  السمعة 



يعد برنامج الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر الذي توفره غرينادا واحداً من
أك� برامج الجنسية ا�ستث�رية ا�طلوبة ع� مستوى العا�. 

و¢ ح¡ يتميز ال�نامج برسوخه ووحدة ا�عاملة الفعالة التي يتمتع بها
والحوكمة ا�حسنة، فض�ً عن ا�¥ار ع� توخي أرفع معاي¤ التحريات 

ال�زمة ، فإنه برنامج الجنسية من خ�ل اªستث�ر  هو ال�نامج الوحيد ¢ منطقة
الكاريبي الذي يوفر للمستثمرين الفرصة للتقدم بطلب الحصول ع�

تأش¤ة        ا³مريكية اªستث�رية. 

ع�وًة ع� ذلك، يتمتع مواطنو غرينادا بحرية واسعة ¢ السفر إ¶ ا�ملكة
ا�تحدة ودول منطقة الشنغن إ¶ جانب كل من الص¡ وروسيا 

وغ¤ها الكث¤ من الدول.
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الحسنة السمعة 



يتيح لك برنامج الجنسية من خ�ل اªستث�ر الفرصة ل¿ك م¤اث تتناقله
ا³جيال القادمة، ك� توفر لك الجنسية الثانية فرصة فريدة لح�ية حرية

خيارك ورأس�ل لعائلتك.

لد�ومة ا



ويشكل اªستث�ر ¢ سيكس سينسيز ª ساجيس غرينادا فرصة ³خذ دور
¢ الظفر بÄاكة رابحة. وتعد رينج ديفيلوÃنتس ا�طور ا³نجح للمشاريع     

العقارية الفاخرة ع� أساس الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر ع� مستوى 
منطقة Ìقي الكاريبي. و¢ تصويت أجرته Ê.إن.إن   تم اختيار فندق بارك

حياة سانت كيتس كأفضل فندق جديد ¢ الكاريبي، ك� أنه أحرز ترتيبا
ب¡ أبرز 50 فندقاً ¢ العا� وفقاً �جلة ورلد ترافل. ع�وًة ع� ذلك,

إنه من ا�رتقب أن يشهد العام 2019 افتتاح منتجع كابريتس ريزورت
أند سبا كيمبينسÎ، دومينيكا.

ية �لح ا



ª ساجيس، غرينادا



.

 سيشكل سيكس سينسيز ª ساجيس غرينادا جزءاً ª يتجزأ من مÄوع
 التطوير الرئيª" Ñ ساجيس"، فض�ً عن أن ª ساجيس سيشكل مÄوع

 تطوير رئيسياً ª يضاهى ح¡ يشيد ع� واحد من أفضل الشواطئ ¢ البحر
 الكاريبي، إذ ª يستغرق الوصول إليه بالسيارة من مطار غرينادا إª 15 دقيقة
 فقط. وسيتكون هذا ا�Äوع من فندق¡ 5 نجوم فاخرين، وفي�ت مطلة ع�

 ا�حيط، ومنتجعات ومتاجر ومرافق للرياضات ا�ائية

سيكس سينسيز ª ساجيس، غرينادا



الجناح الفاخر، بارك حياة سانت كيتس

 تتخصص رينج ديفيلوÃنتس  ¢ الفنادق وا�نتجعات البارزة ¢ مواقع من 
 منطقة الكاريبي تتميز بج�لها الطبيعي ا³خاذ. وتعد Ìكتنا من ا�طورين

 البارزين ضمن مجال الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر ¢ ا�نطقة. وقد أنجزت رينج
 ديفيلوÃنتس  فندقاً واحداً ع� أساس الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر ك� أنها ع�

 وشك إنجاز عدة فنادق أخرى لتحقق سجل أع�ل ª يضاهى ع� مستوى
ا�نطقة

 ومنذ ع¡ البداية ¢ العام 2011، عمدت رينج ديفيلوÃنتس  إ¶ زيادة محفظتها
 ا�ستث�رية ع� نحو راسخ من خ�ل إنشاء الفنادق البارزة، ك� شّكل افتتاحها

 لفندق بارك حياة سانت كيتس واحداً من أبرز البدايات ا�بÄة ¢ منطقة
 الكاريبي. ع�وًة ع� ذلك، تعمل رينج ديفيلوÃنتس  أيضاً ع� تطوير منتجع
 كابريتس ريزورت أند سبا كيمبينسÎ، دومينيكا، الحائز ع� الجوائز، والذي
 وصف بأنه" الفندق الجديد ا³ك� إثارة من ب¡ الفنادق ا�رتقب افتتاحها ¢

".الكاريبي خ�ل العام 2019

.

نحن نهدف إ¶ تعزيز حياة مستثمرينا، Ìكائنا و عم�ئنا



غرفة النوم الفاخرة، بارك حياة، سانت كيتس

جريت هاوس دايننج، بارك حياة سانت كيتسغرفة النوم الفاخرة، بارك حياة، سانت كيتس

اªستقبال، بارك حياة سانت كيتس



بركة سباحة السكن ومنزل الشاطئ، سيكس سينسيز، فيجي

سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز

 بين� تم التصويت لها من قبل ترافل+ ليجر بوصفها الع�مة التجارية الفندقية
 ا³فضل عا�ياً خ�ل عام¡ متتالي¡، تؤسس سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس

 سباز أماكن �عادة الوصل مع الطبيعة من خ�ل مناظر طبيعية خ�بة مع منح
 النزªء تجارب استثنائية ª تنÞ. تقوم مجموعة من الخ�اء الضليع¡

 ا�نحدرين من خلفيات معرفية متنوعة بإعداد مقاب�ت فريدة وشخصية،
 وتشمل هذه ا�جموعة ا��رس¡ الزائرين للمنتجعات، والطهاة الشه¤ين،

 والفلكي¡، وخ�اء ا³حياء البحرية، ª بل وتشمل أيضاً لجنة دولية من خ�اء
الرفاهية

 تحظى سيكس سينسيز باع¿اف واسع النطاق بوصفها الع�مة التجارية ا³برز
 ضمن هذا القطاع من حيث تطوير الفنادق وا�نتجعات ع� أساس اªستدامة،

 فمنذ انط�قتها ¢ العام 1995 أثبتت سيكس سينسيز التزامها باªستدامة
واح¿ام البيئة ا�حلية التي تعمل فيها

.

.



الفي� مع بركة السباحة، سيكس سينسيز زيل باسيون âالردهة، سيكس سينسيز، جزيرة كرا

ا�قصورة السبا إيفاسون هوا ه¡ ح�م استج�م أع� التل، سيكس سينسيز نينه فان باي



م�ذ ع� الجزيرة

 تستغرق الرحلة بالسيارة ما ب¡ مطار غرينادا الدوã وسيكس سينسيز
 ª ساجيس غرينادا 15دقيقة فقط. إذ يس¿خي هذا ا�نتجع ب¡ ت�ل
 وادعة äتد ببهاء ع� طول شاطئ خ�ب له شكل اله�ل، ا³مر الذي
 يسهم ¢ تصنيفه ضمن مصاف أفضل ا�نتجعات ¢ منطقة الكاريبي

وك� يرى الكث¤ون

 تبدو تلك الرقعة من الساحل الغرينادي مطعمًة بأشجار النخيل كأنها
 لوحة فاتنًة مزج فيها الرسام ب¡ درجات متفاوتة من اللون ا³زرق

 وا³خç ا�اæ، فلعلها من ب¡ أفضل ا�ناظر الطبيعية ¢ منطقة
الكاريبي

.

.

.

راحة مستدامة

 تحتوي كل في� ¢ هذا ا�نتجع، وعددها 70 في�، ع� بركة
 سباحة خاصة، ك� تتميز بإط�ªتها اªستثنائية ع� البحر. إضافة

 إ¶ ذلك، يجمع تصميمها ب¡ ا³جواء البيئية وعوامل الراحة
 ا�عا¥ة من خ�ل استخدام مواد وعوامل راحة مستدامة بناًء
ª ع� تعديل أغراض استخدامها. و¢ ح¡ أن سيكس سينسيز 

 ساجيس غرينادا يجمع ب¡ أسلوب وخدمات ª تشوبها شائبة، فإن
هذا ا�نتجع سيمنح نزªءه تجربة ª تضارع ع� مستوى ا�نطقة

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



ا�ذاق الكاريبي
 ي¿كز الطعام ا�قدم ¢ سيكس سينسيز ª ساجيس غرينادا ع�
 ا�أكوªت البحرية الطازجة وا�نتجات ا�حلية، التي يتم جنيها

 بشكل مباÌ أو يتم إحضارها من منتج¡ مجاورين. ك� سيحظى
 النزªء بالفرصة �رواء ظéهم ¢ "رام شاك"، الذي يستلهم أجواء

 القراصنة ا³سطورية، حيث يكون Ãقدورهم إما التوجه إ¶
.ا�Äب سباحًة أو Ìب العصائر ا�نعشة ع� جانب ا�سبح

مقصورة السبا بارك حياة سانت كيتسمطعم ستون بارن، بارك حياة سانت كيتس

رحلة صحية
 توفر سيكس سينسيز سبا ª ساجيس، غرينادا، مجموعة من

 ع�جات اªستج�م التخصصية فض�ً عن الع�جات التقليدية ¢
 منطقة الكاريبي ورح�ت اªستج�م. و¢ ألكيمي بار سيحظى

 النزªء بالفرصة �ضفاء طابعهم الشخê ع� تجاربهم الصحية،
 وذلك من خ�ل تركيب منتجاتهم الخاصة من مكونات طبيعية، Ãا

.فيها ا³عشاب والفاكهة والتوابل ا�حلية



Îل الكاريبي الك�سي�الج

ëتقع الجزر الث�ث، غرينادا وكارياكو ومارتينيك الصغرى، ع� أق �  بين
 الطرف الجنوâ من جزر وندورد وع� بعد نحو 100 ميل إ¶ الش�ل من

 فنزوي�، فإنها تتمتع ببحرها الكاريبي الدافئ إ¶ الغرب فض�ً عن مياه ا�حيط
 ا³طلÑ ا�نعشة إ¶ الجهة الÄقية. و¢ ح¡ أن هذه الجزر الخ�بة تس¿خي

 بوداعة خارج حزام ا³عاص¤، فإنها تتميز بامتدادات حريرية من الشواطئ
 الرملية البيضاء، فكأنها كنوز غارقة مرصعة با�رجان ومزينة Ãشاهد طبيعية

� äسها يد إنسان أو تطؤها قدم آدمية قط

 وبين� تعرف غرينادا بـ: "جزيرة التوابل"، فإنها توفر íط حياة غاية ¢ النقاوة
وا³صالة بحيث ª يلبث ا�رء أن يشعر بالتجدد واªنتعاش Ãجرد الوصول إليها

حس ا�غامرة
 يتعزز الشعور الفعð باªس¿خاء ¢ غرينادا من خ�ل الج�ل الطبيعي الذي
 تتسم به فض�ً عن وت¤ة الحياة ا�تهادية فيها، ¢ ح¡ أن ا�رء يحظى بعدد

 كب¤ من الفرص للقيام بأنشطة واستكشافات ª حñ لها ¢ الجزيرة من خ�ل
 مناظرها الطبيعية الغنية والوافرة، وا³عاجيب ا�نتÄة تحت سطح مياهها،

وا�واقع التاريخية ا�نتÄة فيها

فرص اªستكشاف
 ح¡ يغدو النزªء ع� أهبة اªستعداد ªستكشاف ا�نطقة ا�حلية، فإنهم
 سيجدون ¢ انتظارهم مجموعة متنوعة وواسعة من ا³نشطة سواًء ع�

 اليابسة أم ¢ ا�اء. وت¿اوح الخيارات ¢ هذا الصدد ب¡ القيام بنزهة تحت
 ا�اء ¢ حديقة اندرووتر سكالبتÄ بارك ا�ائية ا�تلوية والقيام بزيارات

 يقودها خ�اء مختصون إ¶ الحدائق وا�شاتل الخاصة ا�نتÄة ¢ شتى أرجاء
 الجزيرة. ª بل إن هناك ا�زيد من ا³نشطة، التي �كن ترتيبها من خ�ل مركز

أنشطة ا�نتجع

.

.

.

.



مشهد جوي، بارك حياة سانت كيتس



الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر

 سيمنحك ا�ستث�ر ¢ سيكس سينسيز ª ساجيس غرينادا، مع أفراد أóتك،
 الحق ¢ التقدم للحصول ع� الجنسية الغرينادية من خ�ل برنامج يخضع

للرعاية الحكومية. إنه إستث�ر كفيل ب¿ك إرث دائم

يوفر لك الحصول ع� الجنسية الغرينادية الكث¤ من ا�زايا:

 �نح ا�ستثمر، وزوجته، وأطفاله، ووالداه، وأشقاؤه وشقيقاته، الجنسية
مدى الحياة

تنتقل هذه الجنسية إ¶ ا³جيال ا�قبلة بالوراثة

ليس مطلوباً من مقدمي الطلبات أن يزوروا غرينادا أو يكونوا مقيم¡ فيها 

 تصدر جوازات السفر الغرينادية خ�ل مدة ت¿اوح ب¡ 90 و120 يوماً من 
تاريخ تقديم الطلب

نظام õيبى سخى و فعال 

 يتمتع مواطنو غرينادا بالحق ¢ السفر إ¶ ما يزيد ع� 130 دولة دون 
 الحاجة إ¶ تأش¤ة، وتشمل هذه الدول: ا�ملكة ا�تحدة، وروسيا، والص¡،

ودول الشنغن ا³وروبية، ومعظم دول الكومنولث ال�يطانية

  يتمتع مواطنو غرينادا بالحق ¢ تقديم طلب للحصول ع� تأش¤ة 
   .      اªستث�رية إ¶ الوªيات ا�تحدة ا³مريكية

تشمل الجنسية حالة ا�قامة الكاملة والحق ¢ العمل ¢ غرينادا 

 يسمح �واطني غرينادا ا�حتفاظ بجنسياتهم ا³خرى دون أي Ìط �ب�غ 
البلد ا³م للمتقدم بطلب الحصول ع� الجنسية

 äنح خيارات الخروج القدرة ع� تحقيق أرباح رأس ا�ال واستدرار الدخل
 ع� اªستث�ر

.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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 يجوز �واطني غرينادا السفر إ¶
 ما يزيد ع� 130 دولًة دون

 اªنشغال باستصدار التأش¤ة ذات
الصلة قبل ا�غادرة

ا�صدر: وزارة الخارجية، غرينادا (قد تطرأ تغي¤ات ع� قاûة هذه الدول من ح¡ úخر). * الوصول بتأش¤ة        اªستث�رية للوªيات ا�تحدة.

أندورا
أنغوي�

أنتيغوا وباربودا
 ا³رجنت¡

أروبا
النمسا

جزر الباهاما
بنغ�ديش
باربادوس

بلجيكا

بليز
برمودا

 بون¤ وسينت أوستاتيوس
وسابا

البوسنة والهرسك
بوتسوانا
ال�ازيل
بلغاريا

جزر كي�ن
ðتشي

* الوªيات ا�تحدة
ا³وروغواي

فانواتو
مدينة الفاتيكان

فنزوي�
جزر العذراء

زامبيا
ز�بابوي

.
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الص¡
كولومبيا

جزر كوك
كوستاريكا

كرواتيا
كوبا

كوراساو
ق�ص

جمهورية التشيك

الدíارك
دومينيكا

الدومينيكان
ا�كوادور

إستونيا
إسواتيني

جزر فوك�ند
فيجي
فنلندا

فرنسا
جزر الهند الغربية الفرنسية

غامبيا
أ�انيا

جبل طارق
اليونان

غوادلوب
غيانا

هايتي

هونغ كونغ
ا�جر

آيسلندا
إندونيسيا

أيرلندا
جزيرة مان

إóائيل
إيطاليا

جامايكا

كينيا
ýك¤يبا
كوسوفو

ªتفيا
ليسوتو
ليتوانيا

لوكسبمورغ
ماªوي
ماليزيا

مالطا
مارتينيك

موريشيوس
ميكرونيسيا

مولدوفا
الجبل ا³سود

هولندا
نييوي

الþويج

ا³راÿ الفلسطينية
�بن

الب¤و
الفلب¡
بولندا

ال�تغال
رومانيا
روسيا

سانت كيتس ونيفيس

سانت لوشيا
 سانت فينسنت

والغرينادين
¥بيا

سنغافورة
سانت مارتن

سلوفاكيا
سلوفينيا

كوريا الجنوبية

إسبانيا
سورينام
السويد
تنزانيا

ترينيداد وتوباغو
 جزر توركس وكايكوس (ا�ملكة

ا�تحدة
أوغندا

ا�ملكة ا�تحدة

(

موريتانيا
موزامبيق

نيبال
نيكاراغوا

باªو
السنغال
الصومال

تيمور الÄقية
توغو

توفالو

أرمينيا
بوليفيا

كمبوديا
çجمهورية الرأس ا³خ

جزر القمر
ñم

غينيا بيساو
ا³ردن
ªوس

مدغشقر
جزر ا�الديف

جرينادا
دوله قطر

طاجيكستان
تركيا

أكرانيا

 مملكه البحرين
إثيوبيا

الغابون
جيورجيا

الهند

:تأش¤ة الك¿ونية

 سيستلم مواطنى غرينادا تأش¤ة
 عند الوصول إ¶ كل من الدول

:التالية



سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز

 تدير سيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز 11 منتجعاً و28 سبا ¢ 20 بلداً،
 وهي تحمل الع�مات التجارية: سيكس سينسيز، وإيفاسون، وسيكس سينسيز

 سباز

سيكس سينسيز والتميز
 تنتÄ منتجعات سيكس سينسيز ¢ أماكن ذات ج�ل طبيعي ª يصدق، وهي
 تعرف بطابعها التصميمي ا�تميز وا�تنوع ¢ آن واحد. فض�ً عن ذلك، يتمتع

 كل من هذه ا�نتجعات بدعم يستمد من التزام بالريادة ا�جتمعية واªستدامة
.والصحة والتصميم

.

ãحوض السباحة، سيكس سينسيز دورو فا



مدخل الفي� الرئاسية، بارك حياة سانت كيتس

مشاريع رينج ديفيلوÃنتس

 تعمل رينج ديفيلوÃنتس  ع� فتح أراض جديدة، حرفياً ومجازياً، وذلك من
. خ�ل ا�شاريع الفريدة التي تنهض بها ¢ منطقة الكاريبي

بارك حياة سانت كيتس
 بارك حياة سانت كيتس، أول فندق يحمل الع�مة التجارية: بارك حياة ¢

 منطقة الكاريبي، وقد جرى افتتاحه خ�ل شهر نوفم� من العام 2017، ك� تم
 ا�حتفاء به سواًء ضمن قطاع الضيافة أم من قبل الصحافة. وقامت كونديه

 ناست ترافيلرز 2018 بإدراجه ع� القاûة الساخنة: "أفضل الفنادق الجديدة
¢ العا�

سيكس سينسيز ª ساجيس غرينادا
 تضع سيكس سينسيز أول موطئ قدم لها ¢ الكاريبي من خ�ل منتجع سيكس
 سينسيز ª ساجيس غرينادا، الذي سيتم افتتاحه العام 2021. ويعد هذا ا�نتجع
 ثالث مÄوع ب¡ مشاريع رينج ديفيلوÃنتس  ¢ الكاريبي للحصول ع� الجنسية

من خ�ل ا�ستث�ر

كابريتس ريزورت اند سبا كيمبينسÎ، دومينيكا
 يعد كابريتس ريزورت اند سبا كيمبينسÎ، دومينيكا، أول مÄوع عقاري
 تعتمده الحكومة للحصول ع� الجنسية من خ�ل ا�ستث�ر ¢ دومينيكا،

 ويتوقع أن يفتتح أبوابه بحلول الربع الثالث من العام 2019. إضافة إ¶ ذلك،
 أحرز هذا ا�Äوع جائزة إنشاء وتصميم الفندق الجديد 2017 ضمن الجوائز

 العقارية ¢ ا³مريكيت¡، ك� وصف بأنه" الفندق الجديد ا³ك� إثارة من ب¡
الفنادق ا�رتقب افتتاحها ¢ الكاريبي خ�ل العام 2019

."

."

.



ً  سيتم افتتاح 31 فندقاً فاخرا
 ¢ شتى أرجاء العا� خ�ل

العام الجاري

 فنادق ومنتجعات �كنك أن
تقصدها خ�ل العام 2017

 افتتاح نحو 17 فندق خ�ل
هذا الصيف

 أفضل 28 فندقاً جديداً خ�ل
العام 2017

 مختارات محررنا" من ب¡ 
أفضل الفنادق ¢ العا�  قاûة الفنادق الخمس¡ 

الفاخرة للعام 2018

 أفضل 14 فندقاً ومنتجعاً
جديداً ¢ الكاريبي

 أين تذهب ¢ العام 2018؟

 أفضل وأشهر الفنادق
الجديدة لعام 2017

جوائز السفر الكاريبية 2018

 فنادق جديدة للمسافرين
ا�هتم¡ بالفخامة

 اªفتتاحات الستة عÄ ا³ك�
ترجيحاً

"
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كينيدي أفينيو، 33
ص.ب 1976،

روسو، كومنولث دومينيكا
هاتف: 7368 315 767 1+

âد

بوليفارد ب�زا، ال�ج 2، ا�كتب: 1104
مجمع برج خليفة

داون تاون دâ، ص.ب 50390
دâ، ا�مارات العربية ا�تحدة

هاتف: 3447 325 4 971+
info@rangedevelopments.com :|لك¿وªال�يد ا

سانت كيتس

 ص.ب 18Ê ،2472، ذا ساندز،
باي رود، باسي¿ي

سانت كيتس ونيفيس، الهند الغربية
هاتف: 6773 766 869 1+

دومينيكا

 تتو¶ رينج ديفيلوÃنتس  (غرينادا) ليمتد تطوير مÄوع ســيكس سينســيز ª ســاجيس جرينادا والتســويق له وبيعه، عل� بأنها Ìكة مســتقلة عن Ìكة ســيكس سينس
 هوتيلز ريزورتس ســباز، ويســتعمل اســم: "ســيكس سينسيز" من قبل ا�طور Ãوجب ترخيص محدود من ســيكس سينسيز هوتيلز ريزورتس سباز. وتجدر ا�شارة إ¶
 أن دور ســيكس سينســيز هوتيلز ريزورتس ســباز يقتñ ع� إدارة الفندق. لن تعت� سينســيز هوتيلز ريزورتس ســباز وÌكاتها الزميلة كفي�ً للعرض وª تقع عليهم

 أي مســئولية عن هذه ا�ادة. ولن يعت� إصدار �حة عامة حول هذا ا�Äوع Ãثابة أي شــكل من أشــكال اªلتزام باتخاذ أي إجراء. وبصفة خاصة، ولكن دون ا�خ�ل
 بعمومية ما ســبق، ª يقدم ا�طور ومشــغل الفندق أي تعهد أو ض�نة في� يخص إنجاز أو معقولية أي توقعات أو تقديرات أو تصورات أو عائدات واردة ¢ اللمحة

.العامة حول ا�Äوع أو م� هو جائز اســتنتاجه من خ�لها

جرينادا

رينج ديفيلوÃنتس غرينادا (ليمتد ،
سانت ديفيدز

هاتف: 0082 419 473 1+

(
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