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بـارك حـيـاة سـانـت كــيـتــس
تقوم شركة رينج ديفيلوبمنتس ،وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري ،ببناء
مشروع “بارك حياة سانت كيتس” وهو عبارة عن فندق يتمتع بالفخامة والرفاهية
داخل ميناء كريستوف ،ومجمع منتجعات مطلة على جزيرة سانت كيتس.
تشتهر سانت كيتس بجمالها الطبيعي وسمائها الصافية ومياهها الدافئة
هدوءا على البحر الكاريبي.
وشواطئها الرملية فهي أحد أكثر المناطق
ً
يتيح لك االستثمار في بارك حياة سانت كيتس ولعائلتك التقدم للحصول على
جنسية سانت كيتس ونيفيس.

منظر جوى

سيصبح فندق بارك حياة سانت كيتس 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.
كما سيصبح مشروع بارك حياة سانت كيتس منتجعا لالسترخاء واالستجمام،
ونموذجا لالستمتاع بالعطالت في البحر الكاريبي ،واالستمتاع بما يتميز به البحر
ً
الكاريبي من هدوء وما يحويه من رمال ذهبية ناعمة.
جزءا ال يتجزأ من مشروع تطوير ميناء
وسيشكل فندق بارك حياة سانت كيتس ً
كريستوف الرئيسي.

نورث بيتش

المخطط الرئيسي لميناء كريستوف

المحيط األطلسى
خليج بنك ساندى

شاطئى ترتل

خليج وايت هاوس

خليج كوكلشيل
خليج بنانا
مرسى اليخوت العمالق

خليج باالست

خليج ماجورس

البحر الكاريبي

ملعب جولف توم فازيو

فيشر مانس فيليج

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

الجناح الرئاسى

جريت هاوس

سيتم بناء مشروع “بارك حياة سانت كيتس” في بيئة سكنية دافئة ومعاصرة
تتميز بطابع الثقافة المحلية – فهي مالذ للضيوف الباحثين عن االستجمام.

االستقبال

االستقبال

ردهة الوصول

جناح بارك

مطعم جريت هاوس

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  430,000دوال ً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  139دولة 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 تتيح لك إمكانية معرفة عوائد رأس المال والدخل المضاف إلى استثماراتك.

يمكن لمواطني سانت كيتس ونيفيس السفر إلى  140دولة دون الحاجة إلى الحصول
على تأشيرة قبل المغادرة.
ﻟﻨﺪن
أكروتيري
أندورا
أنغيال
القارة القطبية الجنوبية
انتيغوا وبربودا
األرجنتين
أرمينيا
أروبا
النمسا
جزر البهاما
بنجالديش
بربادوس
بصاص الهند
بلجيكا
بليز
برمودا
بوتسوانا
جزيرة بوفيه
إقليم أي أو البريطاني
الجزر العذراء البريطانية
بلغاريا
كندا
جزر كايمان
تشيلي
جزيرة كليبرتون
كولومبيا
جزر القمر
جزر كوك
كوستاريكا
كرواتيا
كوبا
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
ديكيليا
دومينيكا
جمهورية الدومينيكان االكوادور
السلفادور
استونيا
جزيرة أوروبا
جزر فارو
فيجي
فنلندا
فرنسا
جويانا الفرنسية
بولينيزيا الفرنسية

أراضي القطب الجنوبي  -الفرنسية
الجنوبية
غامبيا
جورجيا
ألمانيا
جبل طارق
جزر جلوريوسو
اليونان
غرينالند
غرينادا
جوادلوب
غواتيماال
غيرنسي
غيانا
الفاتيكان( مدينة الفاتيكان)
هندوراس
هونج كونج
المجر
أيسلندا
أيرلندا
جزيرة آيل أوف مان
إسرائيل
إيطاليا
جامايكا
جان ماين
جيرسي
جزيرة خوان دي نوفا
كازاخستان
كينيا
كيريباتي
قرغيزستان
التفيا
ليسوتو
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبورغ
ماكاو
مقدونيا
مالوي
ماليزيا
جزر المالديف
مالطا
مارتينيك
موريشيوس
مايوت
ميكرونيزيا
مونتسيرات
ناورو

هولندا
جزر األنتيل الهولندية
كاليدونيا الجديدة
نيكاراغوا
نيوي
النرويج
باالو
بنما
بيرو
بولندا
البرتغال
ريونيون
رومانيا
سانت هيالنة
سانت لوسيا
سان بيار
وميكلون
سانت فنسنت وغرينادين
ساموا
سان مارينو
ساو تومي وبرينسيبي
سيشل
سنغافورة
سلوفاكيا
سلوفينيا
جزر سولومون
جزر جنوب جورجيا جزر ساندويتش
الجنوبية
كوريا الجنوبية
إسبانيا
سورينام
سفالبارد
السويد
سويسرا
تنزانيا
تونغا
ترينيداد وتوباجو
تركيا
جزر تركس وكايكوس
توفالو
أوغندا
المملكة المتحدة
فانواتو
فنزويال
واليس وفوتونا
الضفة الغربية
زامبيا
زيمبابوي

ﺗﻮروﻧﺘﻮ

ﻧﻴﻮﻳﻮرك
ﺷﺎرﻟﻮت
اﺗﻼﻧﺘﺎ
VIRGIN ISLANDS
أﻧﻐﻮﻻ

ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎرﺗﺲ

nor
th
atl
antic
ocean
nor th atl antic ocean
المصدر :وزارة الخارجية ،سانت كيتس ونيفيس*
(* قد تتغير قائمة الدول من وقت ألخر)

ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎرﺗﻦ
ﺳﺎﺑﺎ
ﺳﺎﻧﺖ اﻳﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻮس

اﻧﺘﻐﻮا و ﺑﺮاﺑﻮدا

ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ و ﻧﻴﻔﻴﺲ
ﻣﻮﻧﺘﺴﻴﺮات

ﺟﻮادي ﻟﻮب

ﺳﺎﻧﺖ ﻛﻴﺘﺲ و ﻧﻴﻔﻴﺲ

DOMINICA

mar tinique
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				
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مسبح لالستجمام

خدمة فائقة

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

ستقدم لك بارك حياة سانت كيتس خدمة مخصصة مستوحاة من نمط حياتك
وتفضيالتك.

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”.

المقاول العام

شركة كير هي مجموعة رائدة في مجال اإلنشاءات والخدمات والعقارات وهي متخصصة في أعمال البناء والهندسة
المدنية وخدمات الدعم وتطوير العقارات التجارية.
يوجد المقر الرئيسى لشركة كير في المملكة المتحدة ولديها خبرة تزيد عن  70سنة في األعمال الدولية في  50دولة.
بجانب عملياتهم المنتشرة على نطاق واسع في المملكة المتحدة ،تحظى شركة كير حال ًيا بعدد من المشاريع التى
تنفذ في الشرق األوسط ،الشرق األقصى و دول الكاريبي.
قامت كير بالعمل في مشاريع حول العالم بما في ذلك المملكة المتحدة ،المحيط اآلسيوي ،الشرق األوسط ،أوروبا
الشرقية ومنطقة الكاريبي .تأسست شركة كير سنة  1928وحازت مجموعة كير على العديد من الجوائز وقامت بتحقيق
سمعة ال مثيل لها .من بين الجوائز التي حصلت عليها كير تكريمها بجائزة المقاول البريطاني األول لسنة  .2012إنها
شركة معروفة بالتزامها بالمعايير الدولية والدقة في تنفيذ وتسليم المشاريع.
تحظى شركة كير بسجل ضخم من األعمال في دول الكاريبي على مدار ما يزيد عن  50سنة .فلقد قاموا ببناء أفضل
المنتجعات الفارهة في سانت لوشيا ،باربادوس ،انتيجوا و جاميكا .تشتمل المشاريع الحالية التي تنفذها شركة كير
على فندق لسلسلة فنادق ضخمة في هاييتي.

منتجع وسبا صاندلس جراند انتيجوا

مهندسو التصميم

اركاديا ديزاين هي مؤسسة تصميم متخصصة في تصميم المنتجعات الفارهة؛ فلقد عملت الشركة في جميع أنحاء
ابتداء من فكرة المخطط الرئيسي حتى التصميم التفصيلي للفنادق
العالم وخالل مراحل دورة حياة المشروع المختلفة
ً
والمنتجعات ونواد الغولف ومراكز التصميم القروي ومراكز سبا والمجمعات السكنية الفخمة.
تأسست اركاديا في أسبانيا سنة  1994على يد سيميون هالستيد للقيام بأحد مشاريع التصميم الكبرى لمنتجع ضخم.
تضمنت المشاريع التي قامت بها شركة اركاديا على بارك حياة غوا ،شانجريال بوكيت و حياة ريجنسي شرم الشيخ
وغيرها من المشاريع العديدة.

منتجع و سبا مار مينور جلف ،مارسيا ،أسبانيا

مهندسو الديكور

جى أيه ديزاين أنترناشونال عبارة عن شركة رائدة فى مجال الديكور والتصميم المعمارى ومتخصصة فى تصاميم
الفندقة على مستوى العالم.
ومن خالل إنتهاج فلسفة فهم أهداف عمالئها رفيعى المستوى من خالل القدرة على إستجابة وفهم طبيعتهم
المختلفة؛ نجحت الشركة فى دمج توقعات العصر الحالى مع التفاصيل الكالسيكية القديمة إلنتاج تجربة مختلفة وفريدة
من نوعها لكل مشروع على حدى.
كل مشاريع جى أيه ديزاين أنترناشونال على إختالف أنواعها تدار عن طريق فريق مبدع و موهوب من لندن ،بودابست،
كواال المبور و شنجهاى ممن لديهم الخبرة فى المجال العالمى ،وكذلك لديهم خلفية فريدة من نوعها فى مجال
المبادئ الفندقية ،والتى مكنتهم من انتاج تصاميم مبتكرة ذات اعلى مستوى من مستويات الجودة.
ومن بين مشاريع جى أيه ديزاين أنترناشونال اإلبداعية الحصرية مشروع ريتز كارلتون  -دبى ،بارك حياة  -مالوركا ،بارك
حياة ماربيال كاساريس ،أسبانيا ،حياة ريجينسى  -أبو ظبى ،نافسكيج باالس هوتيل  -سانت بيتيرسبيرج ،شيراتون
طيبه  -المدينة ،باالس هوتيل  -طوكيو وكذلك المزيد.

فندق باالس ،طوكيو

مهندسو المناظر الطبيعية

تأسست سايت كونسيبت انترناشيونال سنة  1993وهي أستوديو خدمات لتصميم المناظر الطبيعية ومتخصصة
في عمل المخططات الرئيسة لمواقع الفنادق والمنتجعات في شتى أنحاء العالم .إن جوهر التصميم الذي تقوم به
شركة سايت كونسيبت انترناشيونال في المشروع ،سواء بالنسبة للطراز التقليدي أو الحديث ،ينبع بصورة مباشرة من
ملمس وروح المكان الذي يقع فيه المشروع.
هذه الرؤية انتهجتها الشركة في جميع المشاريع التي قامت بها؛ هذا باإلضافة إلى تميزها بالعمل مع العديد من كبار
مشغلي الفنادق الذين يشغلون مستوى رفيع على الصعيد العالمي من بينهم حياة انترناشيونال ،ريتز كارلتون،
ماريوت ،كيمبنسكي ،وغيرهم الكثير.

منتجع ساندبيرل  ،شاطئ كليروتر ،فلوريدا

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

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

دبي | +971 4 325 3447 :سانت كيتس | +١ ٨٦٩ ٧٦٢ ٧٢٧٥ ،+١ ٨٦٩ ٢٦٢ ٥٠٤٢ :لندن+44 )0( 20 7060 6955 :
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.

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+١ ٨٦٩ ٧٦٢ ٧٢٧٥ ،+١ ٨٦٩ ٢٦٢ ٥٠٤٢ :

info@rangedevelopments.com | www.rangedevelopments.com

لندن :وان جريت كامبرالند بالس،
لندن دبليو  1أتش  7أيه أل،
المملكة المتحدة.
هاتف رقم+44 )0( 20 7060 6955:

