يخوت حديثة

Curvelle Syndicate
Ownership
أسلوب عصري لتقاسم
ملكية السوبر يخت
ً
ً
ً
واتساعا
ثباتا
مترا) أكثر
 Curvelleالمزدوج الهيكل (33.7
ً
واحتراما للبيئة وأسرع من يخت بهيكل واحد
وأناقة
ف���ي الس���نوات األخي���رة ،جرت ف���ي العالم
محاوالت عديدة إلطالق ملكية مشتركة في
عالم الس���وبر يخت من تقاس���م الوقت إلى
الملكية المجتزأة .لك���ن Yacht Marketing
 Limitedالت���ي كان���ت وراء  Curvelleاليخت
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ً
ً
جديدا
مفهوما
الفخم المزدوج الهيكل أرست
في هذا القطاع.
وق�����ب�����ل ال�����ت�����ع�����رف ع����ل����ى م���ن���اف���ع
 Syndicate Ownership Schemeلننظر
إلى هذا السوبر يخت المثالي الذي يطبق
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Curvelle Syndicate Ownership

المفهوم المذكور.
ف���ي نهاية العام الحالي س���يتم االنتهاء
من ه���ذا اليخت في ح���وض  Curvelleفي
( Tuzlaإسطنبول) ليكون األول في سلسلة
.Quaranta
ثباتا واتس���اعاً
ً
إنه س���وبر يخ���ت فخم أكثر
ً
واحتراما للبيئة (لكونه مزدوج الهيكل) وأسرع

من يخت بهيكل واحد مزود بالمحرك نفس���ه.
وفوق كل ذلك إنه يخت أنيق إلى حد رفيع.
كل التفاصي���ل تم تصميمه���ا بعناية مع
توس���عة المس���احات عل���ى المت���ن .النوافذ
الكبي���رة غي���ر العادي���ة ف���ي كبائ���ن الضيوف
تغمره���ا بالض���وء .كما أن مس���احات اإلقامة
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ً
وفقا للحاجة وللعدد على
المرنة يتم تعديلها
المتن.
ما هي الـ Syndicate Ownership؟
ً
تقاس���ما للوق���ت .إنك تش���تري
ليس���ت
بع���ض الوق���ت وال تمل���ك األص���ل وتدف���ع
ً
مقدما لإليجار.
وهي ليست ملكية مجتزأة لكن أساسها
هو أماكن اإلقامة المرنة.
ب���دأ مش���روع  Curvelleبورق���ة بيض���اء
ً
أوال جاء تصمي���م اليخت
وأه���داف مح���ددة.
ً
ً
س���ريعا
واس���عا
وتقس���يماته .يجب أن يكون
ً
ً
ً
وموفرا لمالكيه فخامة عالية
مضغوطا
عمليا
بسعر مقبول.
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وم���ع  Syndicate Ownershipفأن���ه
يمك���ن لعدد أكبر من المالكين أن يس���تفيدوا
م���ن وقت التش���غيل إل���ى الح���د األقصى.
عدد المش���اركين هو سبعة على مدار العام.
والمناط���ق ه���ي البح���ر األبيض المتوس���ط
والبحر الكاريبي.
وبع���د إج���راء دراس���ة للس���وق ح���ول كل
التكالي���ف تبين أن كلف���ة الحصة الواحدة (من
السبع حصص) هي  1,4مليون يورو .وهذا
ً
قدما مع الـ
ما يعادل ش���راء يخت بط���ول 55
 .VATوبه���ذه الكلف���ة ف���أن المس���اهم في
 Curvelle Syndicateيمكن���ه أن يس���تمتع
ً
ً
ونظرا
مت���را.
بس���وبر يخ���ت فخم طوله 33,7
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ً
يختا مزدوج الهيكل فأنه كبير إلى درجة
لكونه
يختا من هيكل واحد بطول  40متراً.
ً
تعادل
ومن الميزات األساسية في هذا النظام
ه���ي س���هولة تعديل الديك���ور الداخلي لكل
مساهم بناء لرغباته .الهيكالن يخلقان قاعدة
واسعة للطبقات األربع .كما أن الداخل يمكن
مقارنته بيخ���ت من هيكل واحد طوله 42-40
ً
مت���را خاص���ة إذا نظ���رت إلى اماك���ن اإلقامة
المرن���ة عل���ى الطبقة الرئيس���ية التي ال تجد
ً
ً
مترا.
نظي���را له���ا في أي يخت آخر بط���ول 40
كما أن الهيكلين يخلقان منصة كبيرة للسباحة
ال توج���د في يخوت بحج���م  .Quarantaعند
ً
متنا للق���ارب .وعن���د خفضها
رفعه���ا تصب���ح
تصب���ح ال���ـ  .Beach Clubوه���ي كبي���رة إلى
درجة قدرتها على احتواء غواصة صغيرة .كما
أنه���ا صالحة حتى لمرور كرس���ي نقال لذوي
الحاجات الخاصة.
الكبائ���ن الس���ت المزدوجة يمك���ن إعادة
تش���كيلها إل���ى ثالث���ة أجنح���ة واس���عة لكبار
ً
تش���كيال آخر
الضيوف ..أو أكثر من عش���رين
وذلك بإبالغ الطاقم قبل س���اعات قليلة من
االنطالق!
ه���ذه الكبائ���ن الموج���ودة عل���ى المت���ن
الرئيس���ي تمتاز بنوافذ كبي���رة (طولها 2,75
ً
مترا وارتفاعها متر واحد) مما يجعل كل كابينة
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مثالية لقضاء كامل النهار بخصوصية تامة.
ولع���ل النواف���ذ العريض���ة ه���ي أح���د
الخصائص األساس���ية ل���ـ  Quarantaإذ أنها
ً
مترا.
أكبر من نوافذ أي يخت بطول 34
كما أن التزام هذه النوافذ بمعايير RINA
يتيح لليخت عبور األطلسي.

• ومن المعلوم أن شركات «تقاسم الوقت»
 Fractional Companiesيحكمه���ا نظ���ام
يش���تري فيه المس���تثمر حصة في «أصل»
يبق���ى الـ  Fractional Organisationالتي
تحدد بدورها كيفية استخدامه .المالك الجزئي
يملك عالقة حصرية بالشركة المجزأة.
وف���ي حال���ة Curvelle Syndicate
 Ownershipف���أن اليخ���وت جاهزة للش���راء
والتش���غيل .وكل مال���ك ضم���ن المجموعة
يمل���ك حص���ة مس���اوية ف���ي كل يخ���ت
ويح���دد كيفي���ة اس���تخدامها .والعالق���ة
األساس���ية ف���ي ال���ـ  Syndicateه���ي م���ع
المالكين اآلخرين.

www.curvelle.com

SYNDICATION. OWN A PIECE OF YOUR DREAM SUPERYACHT

Roomy, fast, efficient and compact, the new 33.7m 'quaranta' luxury power catamaran
sets new standards.
Well on its way for completion in late 2012, the all-new Curvelle 'quaranta' is set to break
the mould in luxury superyachting and start a fresh approach with syndicate ownership
In a bold move YachtMarketing Limited set out with a clean sheet of paper and a clear
business approach in defining how a yacht should perform both as a private vessel and for
cost effective charter. A truly outstanding feature of the innovative design is the flexible
interior accommodation. The private owner or the charter party can re-configure the guest
accommodation, a task that the crew can perform in just a couple of hours.
Part of the Curvelle vision is to produce a series of yachts that can fit perfectly into a syndicate
ownership scheme.
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