ولم تتغير مبادؤنا قط بعد أكثر من 40
عاماً .ونحرص على إرساء عالقات
وثيقة طويلة األجل مع عمالئنا

.الهام .استقاللية .ثقة

من خالل المعرفة والخبرة
ونوعية وجودة
الخدمة المقدمة

خدمات اليخوت
تأسست شركة جيرسي إلدارة اليخوت المحدودة  Jersey Yacht Managementفي عام  .1978ومكتب فيدوتشي لخدمات اليخوت
 Fiduchi Yacht Servicesهو مكتب متخصص في قطاع خدمات اليخوت الخارجية واليخوت كبيرة الحجم الفاخرة .بفضل خبرتنا ألكثر من 40
ً
معرفة شاملة بجميع جوانب الشركات المختصة في ملكية اليخوت ،وفي إجراءات تسجيل اليخوت ،والضرائب المتعلقة بها،
عاما ً في هذا المجال ،اكتسبنا
.وفي توظيف وإدارة الطاقم ورواتبهم
على مدار سنوات عديدة ،تمكننا من إرساء عالقات وثيقة مع مستشارين في مجال القانون والضرائب ومستشارين فنيين ،وجميعهم رائدون في صناعة
.اليخوت ،حتى نتمكن من تزويد أيّ مالك يخت بخدمة سريعة وفعالة وموثوق فيها
.ونقدّن خدمة إتمام إجراءات التسجيل لليخوت في جيرسي وفي المملكة المتحدة وجزر كايمان ومالطا وجزر فيرجن البريطانية

في حالة رغبتكم الحصول على المزيد من
المعلومات حول شركة فيدوتشي أو مناقشة
خدماتنا المخصصة باستفاضة ،يرجى منكم
:االتصال بإحدى جهات االتصال التالية

ونحن حاليا ً نقدم خدمات لـ

أكثر من  120يخ ًتا

 25يخ ًتا فاخرً ا كبير الحجم
ويخوت عمالقة

صرف رواتب
 450طاقم شهريا ً

النفقات الشهرية لـ
 400سفينة

دارين هوككوارد
المدير التنفيذي

+44 (0) 1534 755 101
+44 (0) 7797 716 878
darren.hocquard@fiduchi.com

كريستوفر دونغان

المدير اإلقليمي للشرق األوسط

وتشمل خدمات اليخوت المقدّ مة

توفير هياكل ملكية مكيّفة؛
إتمام إجراءات تسجيل يخوت الترفيه واليخوت التجارية؛
إدارة توظيف ورواتب طاقم اليخوت والنفقات المتعلقة بها؛
إعداد التقارير المالية والحسابات السنوية؛
إنشاء وإدارة الحسابات المصرفية بما في ذلك إصدار بطاقات ائتمان ألفراد الطاقم؛
تنظيم وتنسيق التمويل المصرفي؛
تنظيم وتنسيق عملية التأمين واالستطالعات والتقديرات والتثمين؛
تقديم طلبات الحصول على راديو والسلكي ووسائل االتصاالت األخرى؛
إتمام إجراءات الحصول على التراخيص؛
تعيين مديري اليخوت وعقود تأجير السفن واليخوت؛ وسطاء بيع

+44 (0) 1534 755 105
+44 (0) 7797 969 432
christopher.dungan@fiduchi.com

هايز جين
المدير المعاون

+44 (0) 1534 755 125
+44 (0) 7797 923 089
jane.hayes@fiduchi.com

جيمس بيكر
خبير استشاري

+44 (0) 7797 713 141
james.baker@fiduchi.com

نيوك يتاك
مسؤول الشركة
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+44 (0) 1534 755 104
katie.quinn@fiduchi.com

PO Box 437, Kensington Chambers, 46/50 Kensington Place, St Helier, Jersey JE4 0ZE
+44 (0) 1534 755155
mail@fiduchi.com
www.fiduchi.com
Fiduchi Yacht Services is a registered trading name of Fiduchi Limited which is regulated by the Jersey Financial Services Commission.

