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 حظي نهجنا “الموثوق به” بتقدير
 عمالئنا منذ ما من ٢٥ عاًما.

 فبإمكاننا التركيز على إرساء عالقات
 وثيقة وطويلة األجل مع عمالئنا، مع

.حماية ممتلكاتهم لألجيال القادمة
19

ديفيد هوبكنز
المدير العام

.الهام. استقاللية. ثقة
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مرحًبا بكم
 فيدوتشي مكتٌب يديره مالكه من أسر متعددة ويعمل في مجال االستئمان

 وخدمات الشركات واليخوت. وهو مكتٌب مستقٌل فعلياً في أعماله، حيث ال نعمل
 تحت أي ضغوط خارجية، مما يسمح لنا بالتركيز على تطبيق مبادئنا من أجل

.بناء عالقات وثيقة وطويلة األجل مع عمالئنا ومستشاريهم الفنيين

َنْهُجنا ُيمّيزنا
 في فيدوتشي نتبع نهًجا عملًيا لضمان مصالحكم وحمايتها، سواء كانت شخصية أو تجارية.
 ومن أجل ذلك، ال نتبع في عملنا “نهًجا واحًدا يناسب الجميع”، بل على العكس. تقوم فرقنا،
 بقيادة المدير، بتقييم احتياجاتكم للتأكد من أخذنا في االعتبار جميع متطلباتكم وتقديم الخدمة

.الموصى بها حسب طلبكم
 ونال هذا النهج “الموثوق به” رضى وتقدير عمالئنا منذ ما يقرب من ٢٥ عاًما، وكان عامالً

 مساعًدا على نجاحنا. إتاحة الفرصة لفيدوتشي لالعتناء بالتفاصيل لكي يستمتع العمالء بما
.يكتسي أهمية كبيرة لهم

عالقاٌت عالمية
 يقع مقّر فيدوتشي الرئيسي في والية جيرسي المستوفية ألرقى المعايير العالمية واإلدارة الرشيدة.
 وتخضع أعمالنا المتعلقة باالستئمان للجنة جيرسي للخدمات المالية، ونوّظف حوالي ٤٠ موظًفا.

.وما زلنا في طور النمو! نحن فقط قد فتحت مكتبا في دبي، ولديها خطط إلقامة مكتب لندن قريبا

 يتمّتع مدراؤنا بخبرة كبيرة اُكُتِسبت في أربعة مكاتب محاسبة كبيرة وفي مؤسسات مالية بارزة.
 وأرَسْينا شراكًة مع مكتب بيكر تيلي تشانل أيلندز، وهو عضٌو مستقل في بيكر تيلي إنترناشنل،
 مما أتاح لنا إمكانية الوصول إلى شبكة شركات عالمية تقع في ١٤٧ بلًدا ومختصة في خدمات

.المحاسبة، والتأمين، والضرائب، واستشارات األعمال التجارية الممتازة ورفيعة المستوى

 يشمل عمالؤنا شركات متوسطة المستوى ومكاتب عائلية ومجموعات عائلية ثرية ومقاولين
 من جميع أنحاء العالم. ونقّدم خدماتنا لمصارف بريطانية وأوروبية وشركات إدارة األصول

 ومؤسسات حكومية؛ وجميعهم يعملون في مجموعة من القطاعات الصناعية مثل قطاع النفط
.والغاز والتصنيع والعقارات والتعليم ومصائد األسماك
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 الثروة الخاصة
ومكتب العائلة

 يتمتع فريقنا المعني بالثروات الخاصة بخبرة يستفيد منها مجموعة من العمالء
 العاملين في إدارة الثروات الخاصة، وفي االستئمان، وفي التخطيط المتعلّق
.بالممتلكات العقارية واإلرث، والهياكل المؤسسية التي تشهد رواًجا متزايًدا

 كما يوفر الفريق حلواًل ُمكيفة “لمكاتب العائلة”، وتخص حفنة من كبار
 عمالئنا وتستلزم المزيد من التواصل اليومي مع العميل والتعاطي اليومي مع
 المستشارين. وتنزع هذه الهياكل إلى المزيد من التعقيد وغالباً ما تنطوي على

 شركات استئمان خاصة ذات أصول واستثمارات دولية يملكها أفراد عائلة
 .يقيمون في جميع أنحاء العالم

 وعادًة ما يشترط هؤالء العمالء أن يتولى شريك مؤتمن تقديم خدمات مكّيفة لهم
.وخاصة بهم من أجل ضمان تحقيق وبلوغ أهدافهم بكفاءة

تشمل الخدمات المقدمة للثروات الخاصة ولمكاتب العائلة ما يلي
تأسيس وإدارة مؤسسات استئمان وشركات؛ 

خدمات متعلقة بأمين االستثمار والمدير والحامي؛ 

مسك الدفاتر والمحاسبة والتقارير المالية؛ 

إدارة النقدية وإدارة الحسابات المصرفية؛ 

 رصد االمتثال، تقارير عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية 
(FATCA) ونظام تسوية المنازعات (CRS)؛ 

شركات استئمان خاصة؛ 

شركات استئمان ُمدارة؛ 

.صناديق استئماني خيرية ومؤسسات خيرية 

16

 نهتم بالتفاصيل لكي يستمتع
عمالؤنا يكتسي أهمية كبيرة لهم

>

>
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 يشمل
 عمالؤنا

 مصارف
 بريطانية

 وأوروبية وشركات
 إدارة األصول ومؤسسات

 حكومية - يعملون في
 مجموعة من القطاعات الصناعية

 كقطاع النفط والغاز والتصنيع
والعقارات والتعليم ومصائد األسماك
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خدمات الشركات
العقارات

 حالياً، نشرف على شركات تملك أصوال عقارية تشمل مشاريع تنموية في مجال
 اإلسكان والتجارة والبيع بالتجزئة، ومشاريع صغيرة وكبيرة الحجم، في المملكة

المتحدة وعلى الصعيد الدولي

 خدمات الموظفين
 تشمل خدماتنا الُمقدمة للموظفين تنظيم وإدارة أسهم رأسمال واألموال والحوافز النقدية،

 والصناديق االستئمانية المملوكة للموظفين، وخطط ملكية الموظفين لألسهم، ومكافآت نهاية
الخدمة، ومخزون األسهم المخصصة للموظفين وشركات توظيف العمالة المتنقلة دولًيا

أسواق رأس المال
 يتعامل فريقنا الرئيسي مع شركات في آسيا وأوروبا الوسطى ُمدرجة ضمن سوق االستثمار
 وسوق لندن الرئيسية (بورصة لندن). ولدى فريقنا أيضاً خبرة واسعة تدعمه (AIM) البديل
 مع جميع جوانب متطلبات (IPO) في فترات ما قبل وما بعد الطرح األولي لالكتتاب العام

الهيكلة الخاصة بذلك

صناديق جيرسي المالية الخاصة
 يستطيع فريقنا المعني بخدمات الشركات أن يوفر للمستثمرين منتجات صناديق جيرسي المالية

الخاصة عندما ال يكون من الضروري أو من المالئم توفير صندوق مالي نظامّي بالكامل

تتضمن خدماتنا المقدمة للشركات
تأسيس وإدارة الشركات، وحدات استئمان، وشراكات محدودة، وصناديق مالية خاصة؛

خدمات المدير، السكرتير(ة) للشركة وتسجيل المكاتب؛

دعم إدارة الشركات واجتماع مجلس اإلدارة؛

 مسك الدفاتر والمحاسبة والتقارير المالية؛

إدارة النقدية وإدارة الحسابات المصرفية؛

 (FATCA) رصد االمتثال، تقارير عن قانون االمتثال الضريبي للحسابات األجنبية
؛(CRS) ونظام تسوية المنازعات

حل الشركات / موجز عن تصفية الشركات وإنهاء أعمالها التجارية؛

 خدمات متعلقة بالموظفين، وبالصناديق االستئمانية مملوكة للموظفين، وبخطط ملكية
الموظفين لألسهم، وبتنظيم وإدارة أسهم رأسمال واألموال / الحوافز النقدية وغيرها

المعاشات التقاعدية في مكان العم

(JPF)

>

>

>

>

>

>

>

>
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 ولم تتغير مبادؤنا قط بعد
 أكثر من 40 عاماً. ونحرص
 على إرساء عالقات وثيقة

 طويلة األجل مع عمالئنا
 من خالل المعرفة

 والخبرة ونوعية
 وجودة الخدمة

المقدمة َفْهُمكم لنا َفْهُمنا لكم
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خدمات اليخوت
Jersey Yacht Management في   تأسست شركة جيرسي إلدارة اليخوت المحدودة

 عام 1978. ومكتب فيدوتشي لخدمات اليخوت Fiduchi Yacht Services هو مكتب
 متخصص في قطاع خدمات اليخوت الخارجية واليخوت كبيرة الحجم الفاخرة.  بفضل

 خبرتنا ألكثر من 40 عاماً في هذا المجال، اكتسبنا معرفًة شاملة بجميع جوانب الشركات
 المختصة في ملكية اليخوت، وفي إجراءات تسجيل اليخوت، والضرائب المتعلقة بها،

.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 أّي مالك يخت بخدمة سريعة وفعالة وموثوق فيها

 ونقّدن خدمة إتمام إجراءات التسجيل لليخوت في جيرسي وفي المملكة المتحدة وجزر
.كايمان ومالطا وجزر فيرجن البريطانية

ونحن حالياً نقدم خدمات لـ

      وتشمل خدمات اليخوت المقّدمة
توفير هياكل ملكية مكّيفة؛

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

 صرف رواتب
450 طاقم شهرياً

 النفقات الشهرية لـ
400 سفينة

   يخًتا فاخًرا كبير الحجمأكثر من 120 يخًتا
ويخوت عمالقة

25
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 في حالة رغبتكم
 الحصول على المزيد من

 المعلومات حول شركة
 فيدوتشي أو مناقشة
 خدماتنا المخصصة

 باستفاضة، يرجى منكم
 االتصال بإحدى جهات

تالية :االتصال ال

جهات االتصال

.الهام. استقاللية. ثقة

َفْهُمكم لنا َفْهُمنا لكم

دارين هوكقوارد
المدير التنفيذي

 +44 (0) 1534 755 101   
  +44 (0) 7797 716 878

 darren.hocquard@fiduchi.com 

روبرت أيليف
المدير التنفيذي

 +44 (0) 1534 755 124   
  +44 (0) 7700 349 750

 robert.ayliffe@fiduchi.com 

كريستوفر دونغان
مدير الشرق األوسط

 +44 (0) 1534 755 105   
  +44 (0) 7797 969 432

 christopher.dungan@fiduchi.com 

ديفيد هوبكنز
المدير العام

 +44 (0) 1534 755 111   
  +44 (0) 7797 732 233

 david.hopkins@fiduchi.com 

شون ليسسيليور
المدير المعاون

 +44 (0) 1534 755 168   
  +44 (0) 7797 824 389

 sean.lescelleur@fiduchi.com 



If you would like to know 
more about Fiduchi or if 
you want to discuss our 
bespoke services further, 
please contact one of our 
key people opposite:

Darren Hocquard
Executive Director

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

Robert Ayliffe
Executive Director

 +44 (0) 1534 755 124   
  +44 (0) 7700 349 750
 robert.ayliffe@fiduchi.com 

Christopher Dungan
Director - Middle East

 +44 (0) 1534 755 105   
  +44 (0) 7797 969 432
 christopher.dungan@fiduchi.com 
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 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 Limited is regulated by the Jersey Financial Services Commission. 11
06
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David Hopkins
Managing Director

 +44 (0) 1534 755 111   
  +44 (0) 7797 732 233
 david.hopkins@fiduchi.com 

Sean Le Sculleur
Associate Director

 +44 (0) 1534 755 168   
  +44 (0) 7797 824 389
 sean.lescelleur@fiduchi.com 



U
nd

er
st

an
di

ng
 u

s 
- U

nd
er

st
an

di
ng

 y
ou

8

For over 40 years our ethos 
has remained the same. 

Build long-term close 
relationships with 

our clients through 
knowledge, 

expertise and 
service.
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Yacht Services
Founded in 1978 as Jersey Yacht Management Limited, Fiduchi Yacht 
Services is the specialist in the offshore yacht and super-yacht services 
industry. With 40 years of experience, we have a thorough knowledge 
of all aspects of yacht ownership structures, yacht registration, tax, 
administration and crew employment and payroll. 

Over many years we have built up close relationships with leading legal, 
tax and technical advisers in the yacht industry to enable us to provide 
the owner with a fast, efficient and reliable service.

We support yacht registrations in Jersey, United Kingdom, Cayman 
Islands, Malta and the British Virgin Islands.

We provide services to:

Our yacht services include:      

> Bespoke ownership structures;

> Pleasure and commercial yacht registration;

> Managing crew employment, payroll and yacht expenses;

>   Financial reporting and annual accounts;

>   Establishing and managing bank accounts including issuing 
    crew credit cards;

>   Arranging bank finance;

>   Arranging insurance, surveys and valuations;

>   Applying for radio and other communication 
    licences;

>   Appointing yacht managers and charter/
    sale brokers.
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For over 40 years our ethos 
has remained the same. 

Build long-term close 
relationships with 

our clients through 
knowledge, 

expertise and 
service. U

nderstanding us - Understanding you

450 Crew salaries 
paid per month

400 Vessel expense 
payments per month

120+ Yachts 25 Super-yachts
& Mega-yachts
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Corporate Services
Real Estate
We currently administer structures holding real estate assets which 
include residential, commercial and retail, small and large-scale 
development projects in the UK and internationally.

Employee Services
Our employee services include the management and administration of 
equity and cash-based incentives, employee ownership trusts, employee 
share plans, end-of-service gratuities, warehousing shares earmarked for 
employees and employment companies for internationally mobile staff.

Capital Markets
Our senior team has worked with companies in Asia and Central Europe 
who have listed on AIM and the London Main Market and have extensive 
experience supporting them in the pre and post IPO periods with all 
aspects of their structuring requirements.

Jersey Private Funds (JPF)
Our corporate services team can provide JPF products to investors 
where a fully-regulated fund might not be necessary or appropriate. 

Our corporate services include:      

> Company, Unit Trust, Limited Partnership and Private Fund 
establishment & administration;

> Director, Company Secretary and Registered Office services;

> Corporate Governance & board meeting support;

> Bookkeeping, Accounting and Financial Reporting;

> Cash Management and bank account administration;

> Compliance monitoring, FATCA & CRS reporting;

> Company dissolutions / summary winding up;

> Employee services, work-place pensions, employee ownership trusts, 
share plans, management and administration of equity/cash based 
incentives and more.
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UK & 
European 
banks, asset 
managers and 
State-Owned 
Enterprises - operating 
across a range of industry 
sectors including Oil & Gas, 
Manufacturing, Real Estate, 
Education & Fisheries.

U
nderstanding us - Understanding you
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Private Wealth & 
Family Office
Our dedicated Private Wealth team have experience in delivering private 
wealth management, trusts, estate and succession planning, and the 
increasingly popular foundation structures to a range of clients. 

The team also provide tailored “family office” solutions servicing a 
smaller number of our largest clients where more day-to-day client 
contact and involvement with advisors is required. These structures 
tend to be more complex, often involving private trust companies with 
international assets and investments with family members spread 
across the world.

Such clients typically require a trusted partner to deliver a concierge 
type of service, so as to ensure that their objectives are met and 
delivered efficiently.

Our private wealth and family office services include:      

>  Trust and company establishment and administration;

>  Trustee, director and protector services;

>  Bookkeeping, accounting and financial reporting;

>  Cash management and bank account administration;

>  Compliance monitoring, FATCA & CRS reporting;

>  Private Trust Companies;

>  Managed Trust Companies;

      >    Charitable Trusts and Foundations.

5

We take care of the detail, 
so our clients can enjoy 

what matters to them.

U
nderstanding us - Understanding you
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Our ‘trusted’ approach has 
been appreciated by our 
clients for 25 years. We’re able 
to focus on building deep and 
long term relationships with our 
clients whilst protecting their assets 
for future generations to come.
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David Hopkins
Managing Director
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Welcome
Fiduchi is an owner-managed multi-family office, trust, corporate 
and yacht services business, which is truly independent. Being 
independent means we are truly free of external pressures, 
allowing us to focus on delivering our business ethos, to 
build long-term close relationships with our clients and their 
professional advisors.

Our approach sets us apart! 

At Fiduchi we take a pragmatic approach to ensure your interests, whether 
personal or business are safeguarded. Because of this, we don’t apply a ‘one 
size fits all’ methodology, rather the contrary. Our director led teams will assess 
your needs to ensure we take into consideration all your requirements and 
provide the bespoke service you require.

Our clients have appreciated this ‘trusted’ approach for nearly 25 years, and it 
has been a contributing factor to our success. Letting Fiduchi take care of the 
detail so that they can enjoy what matters to them.

Global relationships

Fiduchi is based in the world-class, well-regulated jurisdiction of Jersey. Regulated 
by the Jersey Financial Services Commission in the conduct of Trust Company 
Business, we employ nearly 40 staff, and we’re still growing! We have just opened 
an office in Dubai and have plans for a London office soon.

Our directors have a pedigree founded in big four accountancy practices and 
major financial institutions. We are associated with Baker Tilly Channel Islands 
which is an independent member of Baker Tilly International, giving us access to 
a global network of firms in 147 countries with specialists in premier accountancy, 
assurance, tax and business advisory.

Our clients comprise mid-tier corporates, family offices, wealthy family groups and 
business entrepreneurs from around the globe. We also service UK & European 

banks, asset managers and State-Owned Enterprises. All operating across a 
range of industry sectors including Oil & Gas, Manufacturing, Real Estate, 

Education & Fisheries. 
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