ش�ط� TRANQUILITY

ش�ط�  �� Tranquilityدومي�ي�� ه� منتج� سك�� رائ� ص�ي� ��ب�ئ� ���ت� ��ست�ى إق�م� م�
ا��ر�� ا��و�� .ا��ط�ط ا��ع���ة �� التصم�� ���د م���� ا��ن�س� ا��عم�ر ي� وأس��ب ���ء ه�ا

ا���م� ا��ي سي�� أجن�� سكني� ح�� ي� مك�ن� م� غ�ف� ن�م وا��ة أو ا��ت�� ،وأجن��
است�دي� ،وفي��ت مك�ن� م� غ�ف� ن�م وا��ة وغ�ف�� ن�م وث��ث غ�ف ن�م �� سي�ق إط�ر
��م� مت��م� .هن�ك ������ متن��� م� وس�ئ� ا��ا�� وا���م�ت ت��� وض� العط�� ه�ا:

منتج� ��� ��� مست�ى ����� ،و���� رف�هي� ،وص��� ر ي�ضي� ،ومطع� ف��� ،و���م سب���

كب�� ،ومتج� ه�اي� ،ودخ�ل ��ص م� الب�اب�ت ،و��اف� ل�ق�ف السي�رات ،ومكت�
استقب�ل.

الــــخ��اء
جـــ�يـــ�ة الـــ��ر���
رائ��ofعـــ��
مــ�ف�
Glorious costal haven
on verdant
Nature Isle
س��لـــ�the
Caribbean

ف�ص� اس�ثم�ري�
INVESTMENT OPPORTUNITY

����ت ع� دومي�ي��

يُع ّ� ك�من�ل� دومي�ي�� ،ا��ي يق� �� ��ق البح� ال��ر��� ،أك�� ��ر و���وارد وأقص�ه� ����� ً .يق� ��� مس�ف�  1400مي�� ًإ��

ا��ن�ب م� مي��� ،عن� خ� ع�ض  15در�� ����� ًوخ� ط�ل  61در�� غ�ب�ً ،وب�� إقليم� غ�ادل�ب وم�ر��ني� الت�بع��
���را�� الف���ي� فيم� وراء الب��ر�� .ل� دومي�ي�� م� يق�ب م�  29مي�� ًط��� ًو 16مي�� ًع�ض� ً�� أوس� نقط� ��� ،ومس�ح���

 289.5مي�� ً��بع� ً .إ��ا���ت ا�����ة ��  ،ً����� 15.20و 61.19غ�ب� ً .دومي�ي�� �� نقط� التقس�� ب�� ��ر و���وارد الت�بع� ���ر

البح� ال��ر��� ن�حي� الغ�ب و��ر لي�ارد ن�حي� ال��ق .أ��� نقط� ��� �� م�رن دي�ب��ت�� عن�  4747ق�م ����� .دومي�ي�� ب�ج�د
بع� أغ�� الغ�ب�ت ا��بلي� ا��ط��ة �� منطق� البح� ال��ر���.

تُع�ف دومي�ي�� ب��� "ا�����ة الطبيع� �� منطق� البح� ال��ر���" ���� .ا����� الطبي�� ب�� ا��ن��رات ا��تم�و�� ب�� ال��ن�� ا��خ��

وا��زرق ،والتي�رات ا��ت�فق� ،والش����ت ،و��� ا��ب�ل ال�� تلفحه� الس��ب ��� ارتف�ع م� يق�ب م�  5000ق�م ��� ،يض�� ���
ا�����ة ������ ا��سط�ري .دومي�ي�� ����ة ������� �� ا��ص� و���ت� ب��ب� خصب� غني� وت��� ��� ال�كث�� م� الغ�ب�ت ا��ست�ا��� ا��ط��ة.

وق� اخت��ت ��يق� م�رن ��وا ��ت�ن ال�طني� �� دومي�ي�� م� ق ِب� الي���ك� ���ق� ����اث الع���� ��� ،أن دومي�ي�� تع� م�طن� ً

ل�ا��ة م� أك�� الب���ات الف�ارة �� الع���.

����ت ع� دومي�ي��

� ���ي م�ه� ش��� ا�����ار ،وه� ��ف�
يق� ش�ط�  ��� Tranquilityت ّ
طبيعي� تق� ��رج ق�ي� س���ب�ري الس���ة .يُع�ف ه�ا ا����ن ا���ص ��عب�
ال�دود والبطي� ال�ف�� ا�����.

ا���سي�ا��قتص�دي�
��أ ��ن��� ا���سي� ع� ط�ي� ا��س�ثم�ر �� دومي�ي�� من� الع�م  ،1993وه� ��ن��� مت�ص� ��
دست�ر دومي�ي�� و�� ق�ن�ن ا���سي�.
ش�ط�  Tranquilityه� م��وع عق�ري ���افق� ا��ك�م� �� ك�من�ل� دومي�ي�� ��س� ��ن���
ا���سي� ع� ط�ي� ا��س�ثم�ر.
��ي� ه�ا العق�ر ��� أ��� ��� ���أة دا�� ا����وع بصف� إ���لي�.
��� ��ي� �� ا��س�ثم�ر �� أ��� ه� العق�ر ا���ه� التق�م بطل� ���ص�ل ��� ��سي� دومي�ي��،
و��ء ع��ات ف�ص السف� والعم� �� ولع�ئلت�

��اي� ا���سي�

بصفت� أ�� ا���اطن�� �� دومي�ي���� ،كن� ا��ستف�دة م� ال�كث�� م� ا���اي� مث�:

أن تصب� أ�� م�اط�� ه�ه ا��و�� ا��س���� ا���حب� م�ى ا��ي�ة م� ���ل أ�� أق�م ��ا�� ا���سي� ع�
ط�ي� ا��س�ثم�ر وأك��ه� م�ث�قي�.

السف� ��ون ت�ش��ة إ��  130دو�� ��� ،ف��� ا��مل��� ا��ت��ة ،وسنغ�ف�رة ،وه�ن� ك�ن� ،وأ��لن�ا.

ا�� ّ� ا��د�� م� ال��ا��  �� -ت��� أي ��ا�� ��� ال��وة ،أو ا��ب�ت ،أو ا����اث ،أو ا���� ا��جن��،
أو ا��رب�ح.

���� ا��ق�م� ال��م�� م� ح� الع�� والعم� �� دومي�ي��.

مسم�ح ب�زدواج ا���سي�.

ل�� م� ال��وري ا��ق�م� �� دومي�ي�� قب� أو بع� ا��ص�ل ��� ا���سي�.
ا��ستف�دة م� القيم� القص�ى ���م�ال مق�رن� ب�����و��ت ا��م�ث��.

مع���� إ��اءات الطل� بط�يق� ��ي�.
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ب�ت�ن

في��ت ��� ا��ن��رات

ه�ه ا��س���ت ا��ائع� ا��ك�ن� م� غ�ف� ن�م وا��ة وا��صمم� ���

أ��ث ط�از ��صص� ��� يطمح�ن �� اختب�ر ���ب� ����ة ��� ��دي� ��
تع�قه� أي ��ود �� أن يع�ش�ا حي���� ��ع�� ال���� .ف���هن�س ا��عم�ري
تق�ده ��طف� جي�ش� ب�لنظ� إ�� ه�ه ا��ن�ظ� الطبيعي� فيط�� العن�ن و���ع

ه�ه التص�م�� ��ون قي�د.

أك�� م�  650ق�م� ً ��بع� ً م� ا��س��� ا��ع�شي� �� ا��م�ك� ا��غلق�،

وأك�� م�  250ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� �� ا���اء الط��.

جن�ح الشق�

جن�ح ا��ست�دي� )غ�ف� ن�م وا��ة أو ��ك� أن ���� إ�� شق� مك�ن�
م� غ�ف� ن�م وا��ة ل�ش��� جن�ح مك�ن م� غ�ف�� ن�م(.
ال�س�ط� وا��ن�ق� �� أفض� وض� .مفه�م ���� ���طب� �� وس� غ�ف�
ا��ع�ش�.
�� ّ�م ملح� و��ف� ب� غ�ف� ت�الي� .فن�ء ��ص ومطب� مي�� �����ل
ا��ن�ح 350 .ق�م ��ب� م� ا��س��� ا��ع�شي� �� ا��م�ك� ا��غلق� ،وأك��
م�  60ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� �� ا���اء الط��.

ف�ص� اس�ثم�ري�

ش�ط� �� Tranquilityع��

www.tranquilitybeachdominica.com

في��ت مك�ن� م� غ�ف�� وث��ث غ�ف ن�م

��ت� ��ص�صي� وتف�د ا��ع�ش� ا��ائع� �� في�� .في��ت ح��ي� ومستق�� تط� ��� مش�ه� س��لي� ���ب� ،ول�� م��� ���م سب��� ��ص ��� .مفه�م

���� ���طب� �� وس� غ�ف� ا��ع�ش��ّ �� .م�ن أو ث��ث� �� ّ�م�ت ملحق� ��ف� ��� غ�ف� ت�الي��� .اف� لغسي� ا������ .فن�ء ��ص.

خي�ر الط�ب� ال�ا�� :أك�� م� ���� ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� ا��ا�لي� وأك�� م� ���� ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� ا���رجي�.
خي�ر الط�بق�� :أك�� م� ���� ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� ا��ا�لي� وأك�� م� ���� ق�م� ً��بع� ًم� ا��س��� ا��ع�شي� ا���رجي�.

www.tranquilitybeachdominica.com

www.tranquilitybeachdominica.com

ا��ط� ّر العق�ري

تعك� ص� ست�ن إنك�رب�ر��� �� Sunstone Incorporatedا�� اس��ا���ي� متم�س�� ب�� إي�ن أ .و .إدواردز م� ���� ص� س�

ه���  Sunset Homesو��� ف����ن م� ���� إ����� ����ت�ل  Aries Capitalا���ان ���ع�ن ب�� �����م� و��و��م� م� الع��ق�ت

وا���ارد لت�ف�� الت�جي� السل�� لتط��� العق�رات .إدواردز وف����ن ،ا�����ان ا���ان ���تع�ن ���� ��ت�ز م� ال��ا�� الن���� �� منطق� البح�

ال��ر��� ،ي�ف�ان اس��ا���ي� تط��� �����وع ولتنفي� ا����وع.

إي�ن إدواردز م� ���� ص� س� ه��� ،ا��ي ��ز دولي� ً����ة ا��ط� ّر العق�ري وا��صم� ا��عم�ري ،ه� ا��صم� وا��ط�ر العق�ري
���ا ا����وع .إدواردز ه� م�س� وم��� ���� ص� س� ه��� ،و�� ���� مع�وف� ��تط��� العق�ري تق� �� أ���ي�� و��ش� �� ا��قل��.
���ص� ال���� �� ا��ن�س� ا��عم�ري� ،والتصم�� ،والتط��� العق�ري ،و�دارة ا����و��ت��� .ت� إدواردز �����ة مث�ت� ���� ع� ع����
��م�ً ،و����� ب���� بع� م� أك�� الفي��ت ال����ة وا���م�ق� ،وا��ش�ري� العق�ري� السكني� والت��ري� �� أ���ي�� و��ف�� .أم� ����

ص� س� ه��� فه� م�ض� تق��� �� ���ل ��له� ا���ت� ب�����ر تص�م�� مبت��ة متط�رة ��ضم� أفض� ا��م�رس�ت ا��ست�ام� وا�������
���م� ً��ب�ئ�ت ا��ست�ا��� والس��لي�.

���� ع� ال����:

www.sunsethomesanguilla.com
www.anguillabeachhouse.com
www.tranquilitybeachanguilla.com

BEST PROPERTY SINGLE
UNIT CARIBBEAN
The Beach House
by Sunset Homes

BEST ARCHITECTURE
SINGLE RESIDENCE
CARIBBEAN

BEST PROPERTY SINGLE
UNIT ANGUILLA

The Beach House
by Sunset Homes

The Beach House
by Sunset Homes

BEST ARCHITECTURE
SINGLE RESIDENCE
ANGUILLA
The Beach House
by Sunset Homes

)ت�ب� :ا��ط� ّر العق�ري(

��� ف����ن ه� ر��� ��ل� ا��دارة وا����� التنفي�ي ل���� إ����� ����ت�ل  ���� ،Aries Capitalذات مس�ولي� ���ودة .و��
���� مت��م�� ا���م�ت �� ���ل ق�وض العق�رات والصن��� ا����في� ا���ص� ب���ه� العق�ري تق�م ق�وض� ً��� ا���ى الط�ي� وق�وض� ً
م�قت� وق�وض� ً���ف ال��ا�� .السي� ف����ن ه� أيض� ًر��� صن�وق التنمي� العم�ا��� ���� ،ذات مس�ولي� ���ودة .ط�ال حي�ت�
العملي� ���ة �� 30م� ً �� الصن���ت ا���لي� وا��ل�كي� العق�ري���� ��� ��� ،ي� أك�� م�  4ملي�رات دو��ر �� العق�رات الت��ري�
والسكني� متع�دة الع�ئ��ت ��� .امتل�ك� ����ت السي� ف����ن ق�� ف�ا�� �� العق�رات ��ل� أك�� م�  250ملي�ن دو��ر �� ��� ،ذ��
الشق� والفن�دق و��ا�� ال�س�ق وا��را�� العق�ري� .تل�ّ� صن�وق التنمي� العم�ا��� ح�ا��  500ملي�ن دو��ر م� ��صيص�ت ا������ن
ال����� ���س�اق ا�����ة م� ا��ه�ت الفي�رالي� وجه�ت ال���ي� ��� ،يع�� مع�م��ت بقيم�  1ملي�ر دو��ر .وق� ر��ت ���ي��ت
صن�وق التنمي� العم�ا��� ��� ا��ن�ط� ال�� ��ك� ف��� إ��اء تع�اد س���� �� ��ي� أ���ء ال���ي�ت ا��ت��ة .م� ّل صن�وق التنمي� العم�ا���
��تل� أن�اع العق�رات �� ��� ،ذ�� الفن�دق ،وا���ش�ت متع�دة ا��ست��ام�ت ،وأس�اق التج�ئ� ،وا��س�رح ،وا��س�شفي�ت ،وا���اف�
الطبي� .حص� ��� ،وه� ���س� معتم� س�بق�ً ��� ،در�� ب��ل�ري�س إدارة ا�����ل �� ا����سب� م� ��مع� ف��ر��ا ،و��� در��
ا���جست�� �� إدارة ا�����ل م� ��مع� ست�نف�رد .ونظ�ا ً ل�ش�ط� ا��ف�ط �� ���ل ���� ،ف�ن� عض� �� و/أو ����� من�ص� قي�دي� ��
��تل� ا��نظم�ت العق�ري� ا���لي� وال�طني� ��� �� ذ��  MBAو ،ICSCو ��� .REIAأيض� ً����� مس��� �� ��� العق�رات �� ��مع�
د���ل �� شي��غ� ويعم� �� ا���ل� التنفي�ي الت�ب� ����� العق�رات �� ��مع� د���ل .وه� م�ض� طل� �� كث�� م� ا��حي�ن ��لق�ء
���� أو �����ة أ��د��ي� ��� فع�لي�ت صن��� العق�رات وا������ات �� ��ي� أ���ء الع���.

���� ع� ال����www.ariescapital.com :

��ف� س���� رائ� ��� ����ة ال��ر��� ا����اء

�ش�ط
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ف�ص� ���ص�ل ��� ا���سي� ع� ط�ي� ا��س�ثم�ر

