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لراحتك



15،500،000 یورو قيمة اإلستثمار الكلية         
13،500،000 یورو تكلفة اإلنشاء وأرض الفندق       
2،000،000  یورو تكلفة بناء المرافق العامة - الصاالت الرياضية - األلعاب المائية - الحدائق  

أسعار ومراحل بيع األسهم ستكون كالتالي 

1،250 یورو   2020/11/30 إلى   2020/06/01 من  المرحلة 1   

1،563 یورو   2021/05/31 إلى   2020/12/01 من  المرحلة 2   

1،875 یورو   2021/11/30 إلى   2021/06/01 من  المرحلة 3   

2،187 یورو   2022/05/31 إلى   2021/12/01 من  المرحلة 4   

2،500 یورو   2022/11/30 إلى   2022/06/01 من  المرحلة 5   

2،813 یورو   2023/05/31 إلى   2022/12/01 من  المرحلة 6   

يتم مضاعفة سعر السهم ليصل 3،125 یورو في 2023/06/01  

جدول وتكاليف المشروع
ضمان المبلغ األصلي لالستثمار من قبل الشركة

أنت تشتري حصة أو سهم من األرض الرئيسية للفندق واألرض المجاورة والتي تم شراؤها وامتالكها من قبل الشركة. بعد 
بناء المنتجع والمرافق في األرض المجاورة ستكون أحد المساهمين في فندق من تصنيف خمس نجوم. 

نمو استثمارك في بناء الفندق والعائدات ستكون بالعملة األجنبية للمساهمين ويتم الحصول على عائد استثمارك مدى 
الحياة.

بإمكانك الربح في هذا المشروع بعدة طرق
عند شراء األسهم خالل مرحلة البناء فإن سعر السهم سيتضاعف عند اتمام المشروع مما يعني أنك ستكسب %100 خالل 
سنة اإلنشاء. المساهمين الذين قاموا بشراء أسهم في بداية المشروع أثناء اإلنشاء سيحصلون على مكاسب أكبر من 

المساهمين الذين قاموا باإلستثمار في المراحل االلمتقدمة من اإلنشاء.

فرص استثنائية مميزة للمساهمين عند بدء التشغيل
عند االنتهاء من عمليات اإلنشاء واعالن بدء التشغيل يمكن للمساهمين نقل أو بيع حصصهم للشركة أو لطرف ثالث بحسب 
السعر السوقي للحصة، واذا لم يرغبوا في نقل األسهم )الحصص( بإمكانهم الحصول على عائد سنوي مدى الحياة بنسبة 

%25 إلى %30 من المبلغ المستثمر بالعملة األجنبية.
تعتبر فوائد االستثمار قّيمة جدًا بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون بإستخدام خدمات الفندق.

لماذا علينا المشاركة في هذا االستثمار؟



LUXURY
CONCEPT



يحتوي المنتجع على 32 فيال منها 30 فيال بها 4 غرف نوم مناسبة لـ 8 ضيوف و 2 فيال فاخرة للغاية مع 8 غرف نوم 

مناسبة لـ 16 ضيًفا LAREN LUXURY RESORT يوفر منطقة من الفلل الحديثة المنعزلة التي تتمتع بإطالالت شاملة 

على البحيرة ومجموعة من الكماليات الرائعة المثالية للضيوف الباحثين عن إجازة تركية حقيقية يتم بناؤها بمواد 

حديثة ومن الدرجة األولى داخل )HAVEN COMPLEX( الحصري والمسابح الخاصة به يضم هذا المنتجع مطعًما رئيسًيا 

ومقهى  الخفيفة  للوجبات  ومطعًما  الكحولية  وغير  الكحولية  المشروبات  يقدم  وباًرا  العالمية  للمأكوالت  ومطعًما 

ومنتجع صحي  تركي  وحمام  البدنية  للياقة  ومركز  تنس  وملعب  خارجي  موقف سيارات  على  المنتجع  هذا  يحتوي 

مؤتمرات  وقاعة  الشخصيات  لكبار  مؤتمرات  وقاعة  لألطفال  على مسرح  المنتجع  يحتوي هذا  واستجمامي وساونا 

متعددة األغراض للمؤتمرات والحفالت الموسيقية وحفالت الزفاف والحفالت يحتوي هذا الفندق على مسرح لألطفال 

وقاعة مؤتمرات لكبار الشخصيات وقاعة مؤتمرات متعددة األغراض للمؤتمرات والحفالت الموسيقية وحفالت الزفاف 

والحفالت األخرى.

الفلل و الميزات
تم تصميم LAREN LUXURY RESORT لخدمة ضيوفه في جميع الفصول بمساحة 12771 متًرا مربًعا ويتميز بتصميم 

فريد من نوعه للتصميم الداخلي والخارجي الذي يجمع بين عطلة فاخرة حديثة واستوائية مًعا.

سيتم بناء منتجعنا مع 32 فيال سوبر لوكس مع مسبح خاص وبحيرة جميلة وملعب تنس وحديقة مائية وما إلى ذلك.

التصميم العام



LUXURY
DESIGN



واحدة من المميزات األخرى للفندق هو قربه من المدينة األثرية التاريخية، المدرج األثري، مركز EXPO، ومحطة التراموي. ومن بين 
هذه المميزات أيضًا هو تموضع الفندق في مركز حي قادرية و قربه من مركز مدينة بيليك )مركز بيليك للتسوق(.

يقع في الطرف المقابل للفندق أرض األساطير )Land of Legends( فندق من تصنيف 7 نجوم وهو األكبر من نوعه ويعتبر واحدًا 
من أكثر الفنادق زيارًة في الشرق األوسط عبر ماليين الزائريين الذي يقومون بزيارته و زيارة مدينة األلعاب المائية الموجودة بداخله 

كل عام.
المغامرة المائية الرائعة ممزوجة بالمرح والحماس وكذلك تجربة األدرينالين، والذي يجعل من مدينة األلعاب المائية هي المكان 
المقصود زيارته. التزلج على الماء و ركوب األمواج والشعور باالسترخاء في البحيرة. االستمتاع بعروض الدالفين أو السباحة مع 

المخلوقات البحرية الرائعة. فقط عليك اختيار وجهتك للمتعة والمغامرة.



 نبني مستقبلنا
معًا



تعد مدينة أنطاليا واحدة من أعظم وأجمل مدن تركيا والتي تسطع فيها الشمس لـ 8 شهور في السنة وتعد جنة للسياح 
من جميع أنحاء العالم. 

تقع أرض المنتجع في والية أنطاليا، بلدية سيريك، حي قادرية، رقم القطعة 319/01 في قادرية ، منطقة بيليك.
يبعد الفندق 2 كم عن الشاطىء الرملي و تتوفر أيضًا خدمة نقل مستمرة للنزالء والضيوف بين الفندق والشاطىء. يبعد 

أيضًا مسافة 22 كم عن مطار أنطاليا الدولي و 35 كم عن أبعد نقطة في مركز المدينة.
تعتبر منطقة بيليك ديزني الند التركية حيث تعد مركزًا للتسلية والمرح والحماس، التزلج على الماء، المدرجات المفتوحة، 
منتزه ترفيهي، تسوق، ساحات االحتفال، المطاعم والمقاهي الفاخرة والتي يزورها العمالء المميزون سواًء من السياح 

.)Land of Legends( المحليين أو األجانب، يبعد المنتجع 300 متر عن أرض األساطير

الموقع )المناظر الطبيعية(

لديه سعة ضخمة حيت یحتوي المنتجع علی 32 فیال منها 30 فیال بها 4 غرف نوم مناسبة لـ 8 ضیوف و 2 فیال فاخرة للغایة 
مع 8 غرف نوم مناسبة لـ 16 ضیًفا جمیعها فاتحة الجمال والرفاهیة تم إنشاء هذا المنتجع علی مساحة 12771 متر مربع في 
منطقة بیلیك الراقیة في أنطالیا سیعد هذا المنتجع األکثر راحة و فخامة یقدم المنتجع ثالثة طرق للحجز حجز شامل مع الخدمات 

الضافیة حجز جزئي والذي سیقدم مفهوم الجیل العصري لعمالئه.

ضمان المبلغ األصلي من استثمارك
المساهم يستفيد بعائد سنوي على مبلغ استثماره من حصته في أرض المنتجع. بحيث أن المساهم يقوم بشراء أسهم )حصص( 

من الشركة والتي تملك األرض أواًل ثم تقوم ببناء الفندق كاماًل بنفس مبالغ االستثمار التي تم المساهمة بها.

تجربة فريدة في قطاع السياحة
و واسعة في مجال  كبيرة  خبرة  ولديها  السياحة  ونقابة  التركية  التجارة  غرفة  فنادق الرين هي عضو رسمي في  مجموعة 

الفنادق و ذلك من خالل 4000 زائر منذ عام 2017.

مضاعفة مبلغ استثمارك بنسبة 100%
مضاعفة مبلغ استثمارك بنسبة %100 عند االنتهاء من عمليات البناء و بدء تشغيل فندق Laren Luxury Resort ، ستحصل أيضًا 

على عائد لمدى الحياة عند بدء تشغيل الفندق.

www.larenhotels.com
www.larenluxuryresort.com

منتجع الرين لكشري



على نسيم 
البحر 

المتوسط

يتألف فندق Laren Seaside Hotel & Spa  من 117 سريرًا ضمن 40 غرفة أنيقة )غرفة مريحة ، غرفة فائقة الراحة ، جناح الجاكوزي( 
تم إنشاءه على مساحة أرض 2500 متر مربع في أرقى أحياء أنطاليا ، منطقة الرا. يعد هذا الفندق األحدث واألكثر فخامة و راحة 

في المنطقة والذي تم تجديده أيضًا بشكل كلي خالل العام 2019. 
يقدم فندق Laren Business Hotel & Spa العائلي انطباعًا رائعًا من ناحية الجودة على كل منصة بتقديم تجربة هادئة ومريحة 

لعمالئه خالل إجازاتهم.
يقدم الفندق ثالثة طرق للحجز )حجز شامل مع ثالث وجبات، حجز جزئي مع وجبتي اإلفطارو العشاء( باإلضافة إلى كونه فندق يقدم 
العصرية والحداثة لعمالئه في فئة البوتيك. في الفندق مطعم رئيسي واحد و يتيح لك السباحة في حوض السباحة العصري دون 

الحاجة إلى دفع رسوم إضافية.



تم تأسيس Laren Family Hotel & Spa  في موقع مختار بعناية في منطقة الرا، أنطاليا على مساحة 3500 متر مربع بعدد 59 غرفة 
عصرية وفاخرة بسعة 181 سريرًا. ويعد اآلن الفندق األكثر فخامة و راحة في هذه المنطقة. تم تجديده بشكل كلي وكامل خالل 

العام 2017.
يعد فندق Laren Family Hotel & Spa من فئة البوتيك والذي يقدم خدمة مميزة ذات جودة عالية وُينصح بها على جميع المنصات 
لتجربة الحصول على إجازة مثالية مليئة بالراحة والهدوء. في هذا الفندق الذي يقدم مفهوم الجيل الحديث من فنادق البوتيك، 
يقدم الفندق ثالث طرق للحجز )الحجز الشامل، الحجز الجزئي والذي يشمل وجبة اإلفطار فقط( لعمالئنا. يوجد في الفندق مطعم 
رئيسي إضافًة إلى مطعم la carte حيث يمكنك تذوق األطباق الرائعة والمميزة من أي مطبخ في العالم. حوض السباحة الحديث 

والذي يمكنك االستمتاع بالسباحة فيه دون الحاجة إلى دفع أي رسوم إضافية.

انضم إلينا انضم إلينا 
لتشعر بالراحةلتشعر بالراحة



مجموعة فنادق الرين ومجموعة رين القابضة
تأسست شركة رين القابضة في العام 2010 في مجاالت التصميم، البناء، و بيع مشاريع البناء في كل من إيران واإلمارات العربية 
المتحدة وتركيا ومنذ بداية التأسيس )2016-2010( اختصت في البيع ما قبل اإلنشاء و بيع المشاريع اإلنشائية الضخمة وكان ذلك 

سببًا في اتساع نشاطاتها.
فندق Laren Family Hotel & Spa  كان واحدًا من أوائل المشاريع الذي تم تصميمه وتنفيذه وإنشاءه بواسطة الشركة. بدأ المشروع 

في 2016 وفي عام 2017 أصبح الفندق مملوكًا لمجموعة رين القابضة.
     Limon Park والمجمع السكني الضخم Limon Park Residence وبنفس الوقت ساهمت مجموعة رين في بناء المجمع السكني
لهذه  الخاصة  السكنية  للوحدات  المسبق  البيع  عمليات  جميع  وأنهت  أنطاليا  الرا،  منطقة  Premium Residential Complex في 

المشاريع. 
في نهاية العام 2018 ، بدأت الشركة بالتصميم والتجهيز للمشروع الثاني Laren Seaside Hotel & Spa  وبعد ست شهور من 
المجمع  على  أنطاليا  في  الرين  فنادق  مجموعة  حصلت   01/06/2019 وبتاريخ  التنفيذية  الفرق  من  والمتواصلة  المبذولة  الجهود 

الفندقي الضخم الثاني والذي بدأ بالعمل في ذلك التاريخ.
تقوم مجموعة رين حاليًا بتصميم وتجهيز فندق جديد لمجموعة الرين تحت اسم Laren City Hotel & Spa، ومشروع آخر فريد من 
نوعه وهو منتجع وفندق من فئة خمس نجوم تحت اسم Laren Luxury Resort ، يتم العمل عليه أيضًا والذي يتألف من 32 فلل 

فندقية فاخرة. 

Çağlayan, Lara, 2050. Sk No: 19A, 07230 Muratpaşa/Antalya
+90 (242( 349 66 22

info@rengroup.com.tr     www.rengroup.com.tr
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