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ذو ريزورت غروب بي أل سي )The Resort Group PLC( هي شركة متعددة 
الجنسيات متخصصة في تصميم الفنادق والمنتجعات الفخمة وتطويرها وتشغيلها.

من نحن
ذو ريزورت غروب بي أل سي (تي آر جي(The Resort Group PLC) )TRG( هي شركة منتجعات ترفيه 

وضيافة رفيعة المستوى متخصصة في إنشاء المنتجعات والفنادق الترفيهية ذات ٥ نجوم. لدى المجموعة شراكات 
استراتيجية مع الفنادق ومنظمي الرحالت األكثر أهمية عالميًّا، بما في ذلك توي ترافل (TUI Travel( وميليا 

 Steigenberger) وشتايننبرغر هوتيلز آند ريزورتس )Meliá Hotels International) هوتيلز انترناشونال
.)Hilton Worldwide). وهيلتون وورلدواي )Hotels and Resorts

نحن رائد السوق في مجال إنشاء المنتجعات ذات ٥ نجوم في كايب 
فيرد، وهي أسرع األسواق تطورا في القطاع السياحي عالميا، 

ولدينا أوسع شبكة فنادق ومنتجعات. لقد انضم مؤخرا إلى منتجعاتنا 
 MELIÃ)  البحرية الحائزة على جوائز وهي ميليا تورتوغا

Tortuga( وميليا دوناس (MELIÃ Dunas( فندقان جديدان 
 TUI Sensimar)  وهما تي يو اي سانسيمار كابو فيردي

Cabo Verde( وميليا ليانا (MELIÃ Llana( المنتجع البحري 
والصحي، إضافة إلى النادي الجديد الحصري بيكيني بيتش كلوب 

 .)Bikini Beach Club)

لدينا كذلك عشرة مشاريع إضافية قيد اإلعداد للجزر.

إن مجموعتنا تدير كامل عملية التطوير ابتداءاً من تحديد أفضل 
األراضي وصوال إلى التصميم المعماري ومرورا بإدارة برنامج 

البناء بكامله.

لدينا خبرة موثقة في مجال المنتجعات ذات ٥ نجوم تفيد بأننا نفي 
بكافة التزاماتنا في الوقت المناسب ومع احترام الموازنة والخطط، 
مما يجعل منا أفضل الشركاء لمديري الفنادق المسؤولين عن نسبة 

النزالء واألرباح في صدد هذه التطورات.

نقوم بتطوير المنتجعات وإدارتها وتشغيلها كما نوفر بعض 
الخدمات فيها بما يتضمن الضيافة والترفيه. تتعهد المجموعة بتقديم 

أفضل جودة للمنتجعات وتجربة سياحية ال مثيل لها.
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نبذة تاريخية
أُسست مجموعة ذو ريزورت غروب بي أل سي (The Resort Group PLC( في عام ٢٠٠٧ من روب 

جاريت (Rob Jarrett( الذي نقل نجاحه في قطاع المصارف والخدمات التمويلية إلى سوق العقارات الخارجية 
ببيع العقارات الفخمة وتطوير الرحالت السياحية العالية الجودة.

سرعان ما أثبتت مجموعة ذو ريزورت غروب بي أل سي 
(The Resort Group PLC( أنها إحدى العالمات التجارية 
للمنتجعات الفخمة والضيافة األكثر احتراماً في السوق الخارجية، 

فهي تفي بكافة التزاماتها بمنتجعات فخمة يديرها أخصائيون 
معترف بهم دوليًّا.

٢٠٠7٢٠١١٢٠١٥٢٠١٦
 التأسيس من روب جاريت 

)Rob Jarrett)

فتح أول منتجع للمجموعة وهو منتجع ميليا 
تورتوغا (MELIÃ Tortuga( البحري أبوابه 

في أيار ٢٠١١، وحاز على جائزة كايب فيرد 
ألفضل فندق وهي من ضمن جوائز العالم 

السياحي في ٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥. 
لقد نال نسبة نزالء عاليةً وآخذة في االزدياد منذ 

انطالق أعمالها.

 MELIÃ) لقد تم افتتاح منتجع ميليا دوناس
Dunas( البحري والصحي في شهر تشرين 

الثاني \نوفمبر ٢٠١٤ وحاز بلقب أفضل منتجع 
من ناحية أسلوب الحياة في العالم في عام ٢٠١٥، 

وبلقب أفضل فندق في الرأس األخضر، وشغل 
الرتبة السابعة عالميًّا من ضمن أفضل ٣٠ فندق 

استجمام وفقاً لمؤسسة أفضل فنادق السنة.

منتجعات ذات ٥ نجوم الخاصة بالراشدين فقط، 
 TUI Sensimar) وتوي سانسيمار كابو فيردي
 MELIÃ) ومنتجع ميليا ليانا ،)Cabo Verde

Llana( البحري والصحي، وبيكيني بيتش 
(Bikini Beach( وهو قمة الفخامة ضمن 

النوادي البحرية في كايب فيرد.

٢٠١7
لدى شركة تي آر جي (TRG( عشرة 
مشاريع إضافية من أجل الجزر، ابتداءاً 

بفندق ومنتجع وايت ساندز الصحي 
 White Sands Hotel)))بوا فيستا)

Spa )Boa Vista &( وهيلتن 
 Hilton Praia) )برايا (سانتياغو
Santiago((( وهيلتن بوا فيستا 

)Hilton Boa Vista)
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طاقمنا
كّون مجلسنا اإلداري خبرة ومعرفة واسعتين مستمدة من أسواق متنوعة ومتكاملة. هذا يشمل القطاعين العام والخاص، 

وكذلك مجاالت العقارات والسفر والصناعة التحويلية وباألخص عالم التمويل والمصارف.

روب هو المؤسس وصاحب األسهم الوحيد لدى شركة ذو ريزورت 
غروب بي أل سي (The Resort Group PLC(، وهو رائد أعمال 

وقام بتأسيس المجموعة في عام ٢٠٠٧ بعد مشاريع إنمائية ناجحة 
في اسبانيا وكندا. يتمتع روب (Rob( بخبرة في الخدمات التمويلية 

في قطاع المصارف وشركات التحوط، وتتضمن مجاالت اختصاصه 
استراتيجيات الشركات، والبيع والتوزيع، وتطوير العقارات، والعالقات 

فيما بين الشركات.

روب جاريت (Rob Jarrett( الرئيس التنفيذي

انضم تشارلي كينغ (Charlie King( إلى المجموعة في ٢٠٠٩ عقب 
تخليه عن دوره كرئيس العمليات في بريطانيا لميدل ايسترن ديفيلوبر، 

داماك. (Middle Eastern Developer, Damac( تمتد 
خبرته على حوالي ٣٠ عاماً في مجاالت الصناعة التحويلية والخدمات 

التمويلية وبيع العقارات. وقد شغل تشارلي سابقاً منصب مدير قسم 
وكالء العقارات األصدقاء لالحتياط، وثم مجموعة كونتريوايج غروب 

(Countrywide Group(. فيتمتع تشارلي بخبرة واسعة في بيع 
العقارات والتسويق لها والعمليات ذات الصلة.

تشارلي كينغ (Charlie King( الرئيس التنفيذي

مع خبرته التي تمتد على حوالي ٢٠ سنة في مجال الضيافة و الترفيه، 
إنضم اغناسيو برادا إلى ذي ريزورت غروب (الشركة العالمية 

المحدودة( في عام ٢٠١٠. قبل منصبه الحالي، عمل اغناسيو كرئيس 
الضيافة والرفاهية في الريزورت غروب حيث قام بإدارة النمو 

والعمليات في منتجعاتنا و شركاتنا الفرعية. سابقاً، شغل اغناسيو منصب 
المدير العام في شركة الرفاهية ميليا هوتلز انترناشونال، و انطلق في 

سيرته مع المناصب التنفيذية في شركة أي.هايتش.سي غروب في 
مدريد. هو متزوٌج و لديه اربعة أطفال و يقيم في إسبانيا.

اغناسيو برادا، مدير المجلس / مدير المنتجعات و الترفيه
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لماذا كايب فيرد؟
إن منطقة كايب فيرد هي أرخبيل مؤلف من عشرة جزر قبالة الساحل الغربي ألفريقيا، و هو جنة استوائية في وسط المحيط األطلسي. تتمتع ب٣٥٠ يوماً من الشمس المشرقة، 

وبدرجات حرارة ثابتة بين ٢٥ و٣٠ درجة مئوية، كما أن المياه المحيطة بالجزر ناقية تماًما. 
تشتهر كايب فيرد بشعارها "ال للتوتر" وبنمط حياتها الهادئ، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء عطلة.

ازدادت أرقام السياحة بنسبة ١١٥٪ منذ عام ٢٠٠٠ ومن المتوقع أن تتضاعف مرة أخرى بحلول عام 
٢٠٢٤. يعود ازدهار هذه السياحة جزئيا إلى معايير الضيافة المثالية في كايب فيرد، فضالً عن المناخ 

الدافئ على مدار السنة. 

وقد أدى هذا االهتمام المتنامي بسرعة إلى ارتفاع مستويات الطلب على اإلسكان الرفيع المستوى، 
 والذي تجاوز أحيانا العرض بكثير، مما دفع مجموعة ذو ريزورت غروب بي أل سي 

(The Resort Group PLC( إلى اعتبار هذا البلد  فرصة مثالية لالستثمار العقاري المربح.

إن االزدهار األخير والمستمر في جزر كايب فيرد يرتبط إلى حد كبير بالنمو المستمر في السياحة. يد 
أنه تم تحقيق ذلك بوجود هيكل حكومي منتخب ديمقراطياً ومستقر وباستراتيجية واضحة لتطوير هذه 

الجزر بما يتناسب مع زيادة الطلب على السياحة.

تشمل هذه االستراتيجية تحسين البنى التحتية األساسية وتحديثها، بما في ذلك دعم االستثمار األجنبي 
وتطور قطاع الترفيه، فضالً عن تحديث المرافق واالتصاالت ووسائل النقل. وباإلضافة إلى ذلك، 

تركزت الجهود على زيادة االستثمار في المشاريع االجتماعية وتحسين نوعية حياة سكان الجزر مع 
إتاحة فرص جديدة لهم. كما أن مستويات االستثمار عالية في المشاريع األساسية التعليمية والسكنية.

يتوقع المحللون المختصون في القطاع السياحي أن هذه الجزر ستتنافس مع المنتجعات البحرية في 
منطقة البحر الكاريبي وجزر الكناري وذلك خالل العقد القادم، وتعود أسباب ذلك إلى ما يلي:

 مناخ إستوائي على مدى السنة خاٍل من التغيرات واألعاصير	 

 وجهة مشمسة معروفة عالمياً على أفضل شواطئ العالم 

رحالت جوية مباشرة من الملكة المتحدة ال تتخطى مدتها الخمس ساعات ونصف ورحالت  
 مباشرة أسبوعية من لندن، مانشستر، بريستول، برمنغهام وغالسغو

رحالت جديدة مفتتحة بانتظام من أكبر المدن األوروبية، تشرع األبواب على أسواق جديدة  
 وتزيد عدد الزوار

تمنع الشروط الحمائية للبيئة وشروط تنظيم السياحة الصارمة تطوير مشاريع تجذب كثافة  
 عالية من السواح. ذلك يضمن عدم ظهور إفراط في العرض ومشاريع متدنية النوعية

يتخطى الطلب الحالي على السياحة نسبة عرض المنتجعات المرتفعة الجودة، ومن المتوقع  
ان يستمر ذلك حتى المستقبل البعيد

منذ عام ٢٠٠٥، تم إضافة رحالت إضافية انطالقا من برمنجهام وجالسكو وبريستول  
 وأمستردام وميالنو ولشبونة وباريس، باإلضافة إلى العديد من الرحالت األخرى

 يتوقع أن ترتفع مساهمة السفر والسياحة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة ٥،٩٪ لتبلغ  
٤٨،٩ مليار اسكودو من كابو فيردي (أي ١٨،٦٪ من كامل إجمالي الناتج المحلي( في عام 

٢٠٢٥ 

ضمنت صفقة بين مجموعة ريزورت غروب بي ال سي وشركة إرشاد سياحي رائدة وصول  
 مليون سائح إلى منتجعاتنا خالل االعوام الثالث الماضية

أحرزت كايب فيرد تقدماً في تصنيفات المنتدى العالمي للسياحة في مجال البيئة العملية والبنى  
 التحتية للنقل الجوي ومنافسة األسعار واالستدامة البيئية

حالياً تؤمن ١٢ شركة طيران ١١٢ رحلة مباشرة إلى كايب فيرد أسبوعياً. 

فيما تتطور السياحة، تكيف هذا القطاع إذ حل إلى الواجهة منظمو الرحالت وأخصائيو التخطيط 
للرحالت الجوية وتجارة وسائل الترفيه نظراً للزيادة السريعة في االهتمام بكايب فيرد.

منتجع ميليا ليانا البحري والصحي
المنتجع األول على موقع تريب أدفيزور

منتجع ميليا دوناس البحري والصحي
أكبر منتجع على القارة اإلفريقية
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نهج متكامل
محفظة من الماركات واألعمال لخلق لتوفير المزيد من 

خدمات االستجام اآلمنة والفاعلة

Cabo Verde

ServicesMEDICAL
CAPE VERDE

شركة توزيع أغذية مختصة بالبيع بالجملة للفنادق 
والمنتجعات

شركة توزيع مشروب تؤمن أجود الماركت وموردون 
محليون

 صالون تجميل موجود 
في منتجعاتنا

 تصميم، رقمية وترويج 
وكالة استراتيجية عيادة صحية في المنتجع من أجل الرعاية 

الصحية األولية

 شركة لوجيستية تؤمن نقليات 
في كايب فيرد

 شركة مختصة بحماية المنتجعات تؤمن خدمة حماية 
٢٤ ساعة

 سي في ترانسبورت 
)كاب فيردي ترانسبورت( 

 سي في أليرتا 
)كاب فيردي أليرتا(

 محفظة من األعمال المستقلة المملوكة جزئياً او كامالً من قبل المجموعة. 

 ماركات وخدمات متآزرة تضفي قيمة على مشاريعنا. 

 زيادة الفاعلية ضمن إدارة سلسلة الفنادق وتزويد التنمية. 

 دعم بنيوي محسن للخدمات والمواقع األساسية. 

نموذج استراتيجي متكامل يحقق أقصى قدر من المبيعات واألرباح ويرفع من  
قيمة المجموعة.

وقائع أساسية

 ماركة أزياء وتجميل موجودة 
في منتجعاتنا
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الرؤية والقيم
 نصبو إلى أن نكون أهم شركة ترفيه وضيافة وأول خيار شراكة ألكبر مجموعات الفنادق والسياحة في العالم. 

هذه الرؤيى ستؤكد على استمراريتنا كمنظمة ديناميكية، متعددة اآلفاق وناجحة مالياً.

تميز مالي
انشئت مجموعة ريزورت غروب بي ال سي على مجموعة من المبادئ ما 

زالت تنبع منها أفكارنا اليوم.

في صلب مبادئ العالمة التجارية لمجموعة ريزورت غروب مقاربة مالية 
حذرة ومنضبطة جداً. لطالما كان ذلك جوهرياً بالنسبة إلينا ومحوري من 
أجل بناء الثقة في مجال عملنا. سنستم في وضع تحديات طموحة نصب 

عينينا للتأكد من استمرار النمو في المبيعات وااليرادات، مع حفاظنا على 
تمسكنا بهذه المبادئ.

في كانون األول ديسمبر ٢٠١٦، أعطت وكالة أي آر سي رايتينغز (وهي 
شركة تصنيف معتمدة بالكامل من قبل المفوضية األوروبية( لمجموعة 

ريزورت غروب بي ال سي تصنيف استثماري "ب ب ب-" بفضل 
نموذج عمل المجموعة القوي وشراكاتها مع عالمات مسجلة فندقية عالمية 

ورافعها المالي المنخفض.

تمتع المجموعة بمصادر تمويل مؤسساتي متنوعة منها المنتجات المدرجة 
وسندات شركات ونموذج بيع مسبق للعقارات.

اتخاذ قرارات ديناميكي
كوننا مجموعة عالمية كبيرة، نؤمن بمقاربة منظمة ونمطية ونرتكز عليها 

في عملنا٠ مع ذلك، نحافظ على روح الريادة التي غذت المجموعة منذ 
انشائها، فتبقى جزء أساسي من فلسفتنا وتأكد على استمرارنا في االستفادة 

من فرصنا التجارية. هذا يعني عملية إتخاذ قرارات ديناميكية ترشد 
المجموعة نحو تحقيق طموحاتها بفعالية وكفاءة.

عودة
بني نجاحنا على قدرتنا على إرساء عالقات قوية مع شركائنا في كايب 

فيرد وعالمياً إلنشاء، تطوير وتشغيل منتجعاتنا. نفتخر بعالقاتنا مع شركائنا 
وسنستمر في العمل عن قرب معهم والقيام باتفاقيات جديدة مع عالمات 

تجارية مختلفة لتأمين منتجعات فخمة ٥ نجوم.

مسؤولية الشركة
منذ وطئنا أرض كايب فيرد أدركنا امكانيتها الفائقة على التحول إلى مقصد 

للسواح. في هذا السياق، وضعنا خطط طموحة ومستدامة ال تضر بالبيئة 
ستحفز االقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين. 

تسهم فنادقنا ومنتجعاتنا وتبعاتها في كايب فيرد بشكل كبير في االقتصاد 
المحلي وتؤمن فرص عمل للسكان هم بأمس الحاجة إليها، ويحمل ٩٧٪ 

من العمال الجنسية الكايب فيردية المحلية.

انشأت مجموعة ريزورت غروب جمعية كايب فيرد للقيام من خاللها 
بمساهمة إيجابية بمشاريع كثيرة على الجزر ودعم شعوبها المحلية. يركز 

عمل الجمعية على مساعدة األطفال المحليين وتأمين فرص جديدة لهم 
وازدهار في المستقبل.

إبتكار وإبداع
نؤمن بالقدرة على التفكير المبتكر واالستفادة الدائمة من الفرص الجديدة 
وهذا واضٌح في تصميم فنادقنا ومنتجعاتنا وشراكاتنا االعالمية والعملية. 

عندما نبدأ بالعمل على مشروع جديد أو نبدأ بمغامرة جديدة، تتمحور رؤيتنا 
النهائيا حول االبتكار واألصالة. ال نكتفي بتطبيق نفس الشروط والمعايير 

على كل مشروع بل نتأقلم مع متطلبات المهمة لخلق أفكار جديدة تؤمن لنا 
النجاح التجاري.
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المسؤولية االجتماعية
 منذ وطئنا أرض كايب فيرد أدركنا امكانيتها الفائقة على التحول إلى مقصد للسواح. 

 في هذا السياق، وضعنا خطط طموحة ومستدامة ال تضر بالبيئة ستحفز االقتصاد المحلي 
وتخلق فرص عمل جديدة للسكان المحليين.

عالوةً على ذلك، خصصت مجموعة ريزورت غروب بي ال سي جمعية كايب فيرد لكي تدعم إيجابياً 
الشعب والمجتمعات المحلية عبر مشاريع مختلفة في كاب فيردي.

ينظم ويدعم هذه الجمعية طاقم مجموعة ريزورت غروب، وذلك عبارة عن جهد جماعي هادف إلى 
محاكاة المسؤولية االجتماعية والمساعدة في حل مشاكل أساسية ودعم االنماء الطويل األمد على 

الجزر. نحن على يقين  من ضرورة العمل على المشاريع الجماعية والتنمية االجتماعية مع التركيز 
على تعليم األجيال الصاعدة.

جوهر عملنا هو مساعدة أطفال كايب فيرد وتأمين فرص جديدة لهم وازدهار في المستقبل. 
كمجموعة، نقوم بالكثير من أنشطة جمع التبرعات خالل العام ونستقبل الدعم والهبات من زبائننا 

وضيوف الفنادق.

دعم عمل المؤسسة حضانات ومدارس محلية وحفز البرامج التربوية لجميع الفئات العمرية وأشعر 
الكثير من أطفال كايب فيرد بفرحة عيد الميالد عبر حملته السنوية "شو بوكس".

نرحب بهبات الثياب واأللعاب والقرطاسية وغيرها. تستخدم كل الهبات في دعم وتمويل مشاريع 
 جديدة عبر جزر كايب فيرد. للمزيد من المعلومات، راجعوا موقع جمعية كاب فيردي على االنترنت. 

www.capeverdefoundation.org
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ما نقدمه

 انشأت مجموعة ريزورت غروب بي ال سي ٤ مشاريع على جزيرة سال في كايب فيرد جميعها 
حاظية على موقع مميز على شاطئ البحر.

استكملت األعمال في منتجع ميليا تورتوغاس البحري في شهر 
ايار مايو ٢٠١١ وهو أول مشروع لمجموعة ريزورت غروب 
بي ال سي في كايب فيرد. حظي هذا المنتجع منذ افتتاحه بنجاح 

كبير في مجاله والبرهان على ذلك هي الجوائز التي يحصل عليها 
كل عام والقبول غير المنقطع إليه.

بدأ منتجع ميليا دوناس البحري والصحي بالعمل في تشرين الثاني 
نوفمبر ٢٠١٤ وهو ثاني مشروع من نوعه لنا في كايب فيرد. 

يتميز بحجمه وغرفه البالغ عددها ١٢٠٠ وهو وجهة سياحية بحد 
ذاته. منذ دخوله إلى السوق يتمتع بنسبة عالية من اإلشغال في 

سوق االستجمام العائلي الشامل الخدمات.

افتتح أول فندقان مخصصان للراشدين فقط على جزيرة سال في 
شهر كانون األول ديسمبر ٢٠١٦، وهما توي سانسيمر الرأس 
األخضر ومنتجع ميليا ليانا البحري والصحي. كالهما يقدمان 

خيارات رائعة تتراوح بين األجنحة الفندقية والمسابح ذات الطابع 
االستوائي وخدمات صحية مجددة للشباب. ينتشر ٦٠٠ جناح على 

 الفندقين الذين يسعان الستقبال ٤٣٨٧٣ سائح سنوياً ويخلقان 
٥٠٠ فرصة عمل محلياً.

منتجع ميليا ليانا البحري والصحيمنتجع ميليا دوناس البحري والصحيمنتجع ميليا تورتوغا البحري
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منتجع ميليا تورتوغا البحري
 ال يخطئ من يصف منتجع ميليا تورتوغا بالفخامة المطلقة، وهو كان أول مشروع قيد التشغيل على جزيرة سال المشمسة 
 في كايب فيرد. منذ افتتاحها في العام ٢٠١١ تقدم هذه الواحة الشبيهة بالجنة بجمالها تجربة استجمام غير مسبوقة بروعتها 

وفرصة استثمار مثالية، وتحظى بنجاح ال نظير له.

يتوزع ٣٧٢ جناح فاخر، شقة وفيال في أنحاء المنتجع، حول مسبحين كبيرين مصممين لتأمين االسترخاء الكامل. هناك كل ما يتوقع من وجهت بحرية ٥ نجوم، 
من مطاعم فاخرة أو مطاعم تقدم البوفيه وبارات عصرية وال"بيتش بار اند غريل" حيث يمكنكم االستمتاع بمنظر غياب الشمس الكايب فيردي المشهور.

 يرحب بكل الضيوف ومنهم العائالت 

 موقع ممتاز على الواجهة البحرية 

 منتجع صحي يقدم خدمات برسوم أضافية 

 يستقبل الضيوف على مدار السنة 

 غرف، فيالت وأجنحة متوفرة 

 مجموعة من المسابح 

 خدمة انترنت مجانية للزبائن 

باقات شاملة الخدمات 

مرافق في المنتجع
منتجع ميليا تورتوغا البحري هو أول مشروع في كايب فيرد لمجموعة ذي  

 ريزورت غروب (الشركة العالمية المحدودة(

 منتجع استجمام كامل الخدمات منذ أكثر من خمسة اعوام 

 رابح جائزة ورلد ترافل ألكثر الفنادق ريادة في كايب فيرد 

 مستوى إشغال مرتفع وأسعار ممتازة ثابتة 

 ٣٧٢ جناح فندقي وشقة وفيال فخمة موزعين في أنحاء المنتجع 

يؤمن المنتجع الصحي الفريد من نوعه االسترخاء الحقيقي بينما يتمتع الضيوف  
بمجموعة من البارات والمطاعم للترفيه

وقائع أساسية
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منتجع ميليا دوناس )MELIÃ Dunas( البحري والصحي

اكتمل اعمار منتجع ميليا دوناس البحري والصحي في تشرين الثاني نوفمبر ٢٠١٤ فأصبح حلم كل باحث عن االستجمام بكل ما يمكن 
تمنيه من تجارب رفاهية شاملة. في المنتجع ستة بارات وسبعة مطاعم منفصلة، كما تتوفر خمسة مسابح مياه عذبة وقاعة رياضة كاملة 

التجهيز ومنتجع صحي فريد من نوعه. 

تقع إدارة الفندق على عاتق أكبر شركة منتجعات فندقية في العالم، ميليا هوتيلز انترناشونال، فتدير العالمة التجارية الخمس نجوم ميليا نصف الفندق بينما تدير 
العالمة التجارية سول ذات األسعار المعقولة النصف االخر. بذلك يصبح الفندق مقصد سياحي عالمي ومميز. يؤمن موقع منتجع ميليا دوناس البحري والصحي 

المميز بين الحدائق الرائعة التصميم وعلى مقربة من المحيط كل شروط ذكريات العطل الفاخرة والدائمة.

 يرحب بكل الضيوف ومنهم العائالت	 

 موقع ممتاز على الواجهة البحرية 

 منتجع صحي يقدم خدمات برسوم أضافية 

 يستقبل الضيوف على مدار السنة 

 غرف، فيالت وأجنحة متوفرة 

 مجموعة من المسابح 

 خدمة انترنت مجانية للزبائن 

باقات شاملة الخدمات 

مرافق في المنتجع
 خيارات مختلفة لإلقامة منها الفيالت الكبيرة واألجنحة الفخمة والشقق  

 الصغيرة األنيقة

خمسة مسابح مياه عذبة كبيرة من ضمنها مسابح خارجية ومرافق داخلية  
 مخصصة لالطفال

إمكانية االختيار بين ستة بارات وسبعة مطاعم موزعة في ارجاء المنتجع  
 وتقدم أطعمة على حسب الطلب أو على شكل بوفيه

 ملهى ليلي، بار للشامبانيا، غابي بيتش كلوب وحلبة ترفيهية ليلية تسع  
 ل-٨٠٠ ضيف

 منتجع صحي فريد من نوعه، وصالة رياضة كاملة التجهيزات،  
ومالعب كرة مضرب وواحة كرة طائرة بحرية

وقائع أساسية
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منتجع ميليا ليانا )MELIÃ Llana( البحري والصحي

يقع منتجع ميليا ليانا البحري والصحي بين منتجع ميليا تورتوغا البحري ومنتجع ميليا دوناس البحري والصحي. 
أما فندقه المكون من أجنحة مخصصة للراشدين فقط، فيرفع بتجربة ضيوفه في كايب فيرد إلى مستوى غير مسبوق 

من االمتياز.

تحيط الرفاهية بمنتجع ميليا ليانا البحري والصحي، فتشمل مجموعة مذهلة من االجنحة الفندقية والمسابح المغمورة بالنكهة االستوائية والمسابح الال متناهية 
والمنتجع الصحي المجدد للشباب. YHI Spa يمكن للضيوف االختيار من بين جناح صغير، جناح مع حديقة، جناح دوبلكس أو جناح متصل بحوض السباحة. 

كل جناح فريد، أنيق ومصمم وفق أعلى المعايير.

 فندق للراشدين فقط	 

 موقع ممتاز على الواجهة البحرية 

 منتجع صحي يقدم خدمات برسوم أضافية 

 يستقبل الضيوف على مدار السنة 

 غرف، فيالت وأجنحة متوفرة 

 مجموعة من المسابح 

 خدمة انترنت مجانية للزبائن 

باقات شاملة الخدمات 

مرافق في المنتجع
 بدأ باستقبال الباحثين عن االستجمام في شهر كانون الثاني ديسمبر ٢٠١٦ 

 ٣٠٤ أجنحة فندقية فاخرة مصممة وفقا ألعلى المعايير  

 يستهدف سوق "الراشدين فقط" المربح 

 مجموعة من البارات وسبعة مطاعم متوفرة في أرجاء المنتجع 

مساحة مخصصة من الفندق تعرف ب-"ذي ليفل" تقدم فيها خدمة رفيعة  
 وشخصية

منتجع صحي فريد من نوعه لتجربة فائقة الراحة واالسترخاء 

وقائع أساسية
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)TUI Sensimar Cabo Verde( توي سانسيمار كابو فيردي

 منتجع توي سانسيمار كاب فيردي عبارة عن فندق ٥ نجوم ومالذ لالزواج الراشدين. 
 موقع هذا الفندق الجديد المخصص للراشدين فقط مطل على المحيط وهو يجاور بحر الغودويرو 

بحيث ال تبعدوا سوى بضع خطوات عن الشاطئ الرملي.

يقدم منتجع سانسيمار تجربة متفوقة تليق باستثنائية كاب فيردي.  نضع في خدمة ضيوفنا مجموعة من الغرف واالجنحة الفخمة ومسابح متصلة بالغرف 
والجاكوزي والشرف، ومناظر تخطف االنفاس.

 فندق للراشدين فقط 

 موقع ممتاز على الواجهة البحرية 

 منتجع صحي يقدم خدمات برسوم أضافية 

 يستقبل الضيوف على مدار السنة 

 غرف، فيالت وأجنحة متوفرة 

 مجموعة من المسابح 

 خدمة انترنت مجانية للزبائن 

باقات شاملة الخدمات 

مرافق في المنتجع
 بدأ باستقبال الضيوف في شهر كانون الثاني ديسمبر ٢٠١٦ 

 ٣٠٢ غرفة وجناح فاخر بمناظر خالبة 

 وجهة فريدة وأنيقة، مصممة للراشدين فقط 

 مسابح ال متناهية موزعة بين حدائق ذات طابع استوائي السترخاء مطلق 

 بارات ومطاعم تقليدية وعصرية لجميع المناسبات وترضي كل االذواق 

ارقصوا حتى شروق الشمس في الملهى الليلي األنيق 

وقائع أساسية
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مشاريع قيد االعمار
 مجموعة من مشاريع في مرحلة االعمار تضفي قيمة وتنوع 

على محفظتنا الحالية

منذ اكمالنا لمشاريعنا الثالثة الحائزة على جوائز على جزيرة سال وسعنا عملياتنا االنمائية 
على نطاق جزر أخرى. لدينا اآلن مشاريع اعمارية في بوا فيستا وسانتياغو، كما على 
جزيرة سال، ونسرع في تنفيذ خططنا لضم المزيد من المشاريع المكتملة إلى محفظتنا 

وتلبية الطلب المتزايد على أماكن اإلقامة النوعية في كايب فيرد.

الفندق والمنتجع الصحي وايت ساندز والهيلتون بوا فيستا هما أول مشروعين من تسعة 
مشاريع انمائية مخططة لجزيرة بوا فيستا، يتواجدان على شاطئ بحر سانتا مونيكا الرائع، 
ويسهمان بترسيخ موقع بوا فيستا كمقصد للسواح تساوي بحظوتها جزيرة سال. يتم انشاء 

الهيلتون برايا في العاصمة برايا على جزيرة سانتياغو.

فندق وايت ساندز )White Sands( الصحي

األول من ستة منتجعات بحرية في بوا فيستا

وايت ساندز هوتيل & سبا هو األول من بين ستة مشاريع جديدة على بوا فيستا، ويقع على الرمال البيضاء الرئيسية لشاطئ سانتا مونيكا. خصصت حكومة كايب فيرد بوا فيستا لتطور سياحي من خالل 
الموافقة على مشاريع فنادق و منتجعات جديدة ومن خالل اإلستثمار في البنى التحتية كالطرقات الجديدة وتحسين مزودات الطاقة ومحطات تحلية المياه.

أقيم حفل وضع حجر األساس للوايت ساندز هوتيل & سبا في ١٩ كانون األول/ديسمبر ٢٠١٥، ومن المقرر االفتتاح في سنة ٢٠١٩.

هناك ٨٣٥ عقار فخم تشمل أجنحة فنادق دوبلكس 	 
 وطابق علوي ومجموعة من الفيالت الخاصة الرائعة.

 ستة مطاعم ومجموعة من البارات من بينها 	 
 ال-"كابي كلوب" المشهور عالمياً.

منتجع صحي فخم وفريد من نوعه، وكذلك مركز 	 
 رياضي كامل التجهيز ومركز رياضة مائية.

ستة مسابح، بارات يمكن الوصول اليها سباحة 	 
 ومطاعم في جوار أحواض السباحة.

 مرافق لالطفال تشمل نادي لالطفال، ملعب، 	 
 مسابح للصغار ومالعب تنيس وكرة.

فسحة حصرية من الفندق تؤمن خدمات إضافية 	 
رفاهية وشخصية.

وقائع أساسية
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)Hilton Praia( هيلتون برايا

فندق جديد وفخم لرجال االعمال في عاصمة كايب فيرد

يقع الهيلتون برايا على جزيرة سانتياغو في برايا، عاصمة كايب فيرد. هناك توجد كل المباني الحكومية 
الرئيسية. تستقبل كايب فيرد كونها دولة إقتصادية وديمقراطية ناشئة ناجحة الكثير من كبار الشخصيات والوزراء 

األجانب والقادة والضيوف المرموقين. لذلك استجدت الحاجة إلى فندق رجال أعمال ذات نوعية، وقد أمنا فندق 
هيلتون لتلبية هذه الحاجة.

سينشء مشروع الهيلتون برايا فندق رجال أعمال فخم يشمل ٢٠١ غرفة وجناح موزعين على ١٥ طابقا، وكم 
كبير من صاالت االجتماعات والحفالت. موقع الهيلتون برايا الجديد، القريب من المباني الديبلوماسية والمؤسسات 
الحكومية والدوائر التجارية والمالية والمناطق السكنية سيريح ويناسب كل أنواع الزوار. سوف يقع الهيلتون برايا 

على بعد ستة كيلومترات فقط من مطار نيلسون ماندال الدولي ومرفأ برايا، أحد أهم مرافئ كايب فيرد.

هذا المشروع االنمائي هو أول مشروع فندق موجه إلى زوار العاصمة لمجموعة ريزورت غروب بي ال سي. 
انتهى التخطيط ووضع حجر األساس في الثاني عشر من نوفمبر تشرين الثاني ٢٠١٥ ويتوقع أن يفتتح في شهر 

ايار مايو ٢٠١٩. أما الكلفة المقدرة فهي ٤١ مليون يورو.

وقعت مجموعة ريزورت غروب بي ال سي على اتفاقية مع مجموعة هيلتون ورلدوايد إلدارة الفندق لمدة ٢٠ عام 
ابتداء من تاريخ افتتاحه.

هيلتون بوا فيستا

يأتي إلى شاطئ سانتا مونيكا العزري في العام ٢٠١٩

سوف يقع منتجع الهيلتون بوا فيستا على جزيرة بوا فيستا في كايب فيرد. 
يتوقع أن يبدأ العمل بهذا المشروع المنتظر في حزيران يوليو ٢٠١٧ 

وينتهي العمار في أيلول سبتمبر ٢٠١٩.  

سوف يكون هذا المشروع، وهو الثاني من نوعه لمجموعة ريزورت 
غروب بي ال سي على بوا فيستا، منتجع يشمل ٤٠٠ غرفة على بحر سانتا 
مونيكا.  هي المنطقة البحرية الرائعة عينها التي يتم اعمار الفندق والمجمع 
الصحي وايت ساندز فيها، وهو أول مشروع انمائي لنا في بوا فيستا. بعد 
انتهاء االعمار ستدير الفندق مجموعة هيلتون المعروفة عالمياً في مجال 

إدارة الفنادق.

يمكن للسواح توقع رفاهية ٥ نجوم، غرف عصرية ومرافق رائعة تشمل 
كم كبير من المطاعم والبارات والمحال التجارية. باإلضافة إلى ذلك 

ستوضع في خدمة الضيوف مسابح، منتجعات صحية ومراكز رياضة 
ورياضة مائية.

بوا فيستابرايا
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)Bikini Beach( نادي بيكيني بيتش

بيكيني بيتش كلوب أكثر مشاريع كايب فيرد سحراً وحظوةً، حيث يجد فيه 
الزبائن أرفع مستويات الخدمات وأجود المأكوالت والمشروب وعزف مباشر 

ودي جي.

يقع بيكيني بيتش كلوب على البحيرة الزرقاء االصطناعية "بلو الغون" المخصصة 
لهذا النادي والموجودة على بعد ٤٠ متر من شاطئ جزيرة سال، على ضفاف المحيط 

األطلسي.

يقدم بيكيني بيتش باقات بسعر أدنى محدد مع امكانية إضافة الخدمات من أجل تجربة 
رفيعة المستوى. يقدم برنامج حفالت معنونة ودي جي على مدى السنة. 

يفتح أبوابه لضيوف المنتجعات الشاملة الخدمات المجاورة كمنتجع ميليا تورتوغا البحري 
ومنتجع ميليا دوناس البحري والصحي ومنتجع ميليا ليانا البحري والصحي وتوي 

سانسيمار كايب فيرد، باإلضافة إلى ضيوف من فنادق ومنتجعات الجزيرة األخرى.

توقعوا ما يدهشكم
)Bikini Beach) نادي بيكيني بيتش
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ً شركاء معروفين عالميا

نعتبر استراتيجياً في مصاف العالمات التجارية االكثر احتراماً دولياً.

تتعاون مجموعة ريزورت غروب بي ال سي استراتيجيا مع أفضل العالمات التجارية عالمياً فتضمن أفضل 
الخدمات وأحسن االستثمارات ورفاهية ٥ نجوم شاملة حقيقية.

تشمل شراكاتنا االستراتيجية ميليا هوتيلز انترناشونال، أكبر مشغل منتجعات فندقية في العالم. لدينا اتفاقيات ادارة  
فنادق ومنتجعات مع ميليا هوتيلز انترناشونال تنص على ادارتها أجزاء من منتجعاتنا الثالثة على جزيرة سال - 

منتجع ميليا دوناس البحري والصحي، منتجع ميليا تورتوغا البحري ومنتجع ميليا ليانا البحري والصحي، وتشمل 
أيضاً أول مشروع لنا في بوا فيستا، الفندق والمنتجع الصحي وايت ساندز.

باإلضافة إلى ذالك لدينا اتفاقيتا إدارة مع هيلتون ورلد وايد، من أشهر العالمات التجارية الفندقية عالمياً. سيديرون 
أحد منتجعاتنا الجديدة في بوا فيستا وفندق هيلتون برايا المخصص لرجال االعمال والموجود في عاصمة كايب 

فيرد سانتياغو لخدمة الوفود المتزايدة.

مشغلي فنادق بجودة عالمية
تدير منتجعاتنا العاملة أفضل عالمات تجارية في عالم إدارة الفنادق. 

عند بداية تشغيل منشاآتنا ستدار من قبل أكثر شركائنا معرفةً وخبرةً في علم الفندقية، فنضمن بذلك للزبائن تجربة فاخرة بمستوى عالمي وللمنتجعات ترويج على نطاق عالمي مضمون.

اتفاقيات إدارة موقعة لكل واحد من المنتجعات الثالثة  
 الشغالة في كايب فيرد.

وأيضاً اتفاقية إدارة الفندق والمنتجع الصحي وايت  
ساندز.

ستدير فندق جديد لرجال االعمال في برايا على  
 جزيرة سانتياغو.

مع اتفاقية تخص منتجع من ٤٠٠ غرفة في بوا فيستا. 

 اتفاقية إدارة منتجع جديد في بوا فيستا. 

احتمال شراكة مستقبلية على الجزيرة. 
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مبيع منتجعاتنا حول العالم

اتفاقيات تجارية رائدة مع أهم المرشدين السياحيين في العالم

عالقاتنا مع المرشدين السياحيين فيصلية في نجاح منتجعاتنا. تثبت كايب فيرد موقعها على ساحة السياحة مستفيدةً من الدور الكبير الذي يلعبه المرشدون السياحيون في تعزيز هذا النمو السريع.

عبر اوروبا والمملكة المتحدة عبر عالماتها التجارية  
 تومسون وفيرست شويس.

اشغال على المدى الطويل واتفاقية حول أسعار  
الغرف.

مجموعة تعاونية سياحية وتجارية ألمانية بدورة رأس  
 مال قيمتها ٥٠ مليار يورو.

منتجعاتنا مروج لها تحت العالمة التجارية السياحية  
آي تي أس.

مع اكثر من ثالثة ماليين زبون تكون البيتور ورلد  
مجموعة السفر اإليطالية األكثر ريادة.

فياجن ابرو هي أقدم وكالة سفر في العالم وأكبر  
منظمة سفر في البرتغال.

سول فيرياس من أكثر مرشدي السياحة نجاحاً في  
البرتغال وتنظم رحالت سياحية حول العالم.

 تروج منتجعاتنا لزبائنها في بلجيكا، المانيا،  
هولندا وفرنسا.

تسمح لنا عالقتنا العملية الوطيدة مع أهم المرشدين السياحيين بتأمين تمثيل على نطاق واسع وإيصال رسالتنا إلى الجمهور المستهدف وتحسين عملياتنا التشغيلية.



3٩ 3٨ 

المعلومات المالية
احصلوا على المزيد من المعلومات حول قدرة نموذجنا العملي على تأسيس بيئة راسخة تؤمن نمو مستقر ومربح.

يملك ذي ريزورت غروب نموذج أعمال قوي ومستدام مع نمو ثابت أظهر خالل السنوات الثالث الماضية. يستفيد الغروب من 
عدة مصادر للدخل و إيرادات ضيافة متزايدة مع اكتمال المزيد من مشاريعنا. كما نستفيد أيًضا من العائدات التجارية وكفاءة 

سلسلة التوريد التي تقدمها أعمالنا المتكاملة عمودياً. 

تقدم ت.ر.ج. عقارات منتجاتعها على أساس الشراء الحر لزبائن مستثمرين خاصين. عندما يتم تشغيل المنتجع، سيستفيد 
المشترون من امكانيات ممتازة لنمو رأس المال و أيضاً من عائد إيجار مستمر. للمزيد من المعلومات، زوروا موقعنا االلكتروني 

.www.trg-property.com

تصنيف أي آر سي
عينت "األي آر سي رايتنغز أس أي" لمجموعة "ريزورت غروب بي ال سي" تصنيف "ب ب ب- وآفاق ثابتة" على المدى 

الطويل إستناداً إلى نموذجها العملي وشراكاتها مع عالمات تجارية فندقية عالمية و نسبة استدانتها المنخفضة. 

اتصلوا بنا
تتمتع مجموعة ريزورت غروب بي ال سي بسمعة منقطعة النظير في عالم المشاريع الفندقية الفاخرة ومقاربة مبتكرة لعملياتها 

الترفيهية والعملية، ما يجعل منها منظمة فريدة ومربحة.

 سواء كنتم تبحثون عن فرصة استثمارية جديدة أم تكتشفون كايب فيرد للمرة األولى، 
اتصلوا بنا اليوم.

مقر الشركة

The Resort Group PLC.

7-9 Cornwall Lane, Suite 

1B, Gibraltar, GX11 1AA

IBIDA BLACK LEVEL, S.L. 

Plaza de la Soliridaridad, 

12, 5 floor

29002 MALAGA

SPAIN

ID B93643807 

ibl@ibidablacklevel.com 

www.ibidablacklevel.com 
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