NIZAR TAJI ADRIATIC YACHTING ASSOCIATION

نزار تاجي مؤسس
:(AYA) Adriatic Yachting Association

همنا الدائم
األدرياتيكي ّ
وأهدافنا األساسية خمسة

في الثالثين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،التقت مجموعة من الشركات الرائدة المعنية بعالم اليخوت
في منطقة األدرياتيكي ،في بورتو مونتينيغرو ،بهدف النظر في تأسيس جمعية متخصصة تحت اسم
 .)AYA( Adriatic Yachting Associationأهداف الجمعية عديدة على رأسها الدفاع عن الصناعة البحرية في
األدرياتيكي ودعمها ،بالتركيز على حماية البحر األدرياتيكي ،وتوفير المساندة واالرشادات الجيدة لكل أعضائها.
وقد التقت «عالم اليخوت» السيد نزار تاجي مؤسس  AYAالمعروف بخبراته العريقة في القطاع البحري ،وسألته
عن مهامه في الترويج للمنطقة وربط المستثمرين بالشركات المحلية الموثوقة.
لمـاذا قـررت أن يكـون مقـر الجمعيـة فـي منطقـة

ً
أخيـرا إلى حلف الناتو كي يضمن
والتنميـة .وقـد جاء انضمامها

للتصنيـف .ورغـم أنهـا ال تركـز على الصناعة البحريـة لكنها تبقى

معنـي بالجمعيـة لديـه رؤيـة واضحة حـول التحسـينات المتوجب

األدرياتيكي؟

ويدعم استقرارها المالي والسياسي .عملتها اليورو والضرائب

فرصة مهمة للمسـتثمرين والشـركاء الذين باتوا يتوجهون نحو

إجراؤهـا لهـذا الهـدف .هـذه التطويـرات تغطـي البنيـة التحتيـة

تعـود جـذوري فـي المنطقـة إلـى مرحلـة الطفولـة إذ أن والدتـي

علـى الخدمـات السـياحية وتلـك المرتبطـة بالقطـاع البحـري هـي

مناطق جديدة أكثر تنافسية ألعمالهم.

والتغييرات االدارية التي بادرت إليها .AYA

مـن كرواتيـا .وعندمـا بـدأت شـعبية المنطقـة فـي االرتفـاع كهدف
ً
مديـرا للمبيعـات فـي مارينـا مشـهورة
مقصـود لليخـوت ،عملـت

حوالـي  7بالمئـة .أمـا الضرائـب السـنوية علـى العقـارات فهـي

وتوجد األحواض الكبيرة على سواحل مدن  Splitو Rijeka

تسـتند إلى ملكية/اسـتخدام المنشـأة بنسـب تتراوح بين %0,1

و  Pulaو  .Trogirوبتوحيـد الجهـود مـع المارينـا والشـركات

ما هي المشاريع التي تتوقع أن تنفذها AYA؟

للسـوبر يخـت هـي  Porto Montenegroالتـي كانـت ومـا زالـت

إلـى  .%5فـي حيـن أن ضريبـة انتقـال قدرهـا  %3تفـرض عنـد

المحترفة المختصة باإلدارة ،والمستثمرين الخارجيين ،يمكن أن

نأمـل أن نتمكـن مـن القيام بجهـود عملية على خمسـة قطاعات

أكبر مروج وسوق لصناعة اليخوت في األدرياتيكي ،كما أنها القوة

انتقال ملكية ثابتة.

يحـدث تحـول كبيـر فـي صناعـة المراكـب الكرواتيـة التـي أظهرت

لتسـهيل نمـو التجـارة فـي المنطقـة ،العائـدات الناجمـة عـن

دالئل على المعاناة خالل العقد الماضي.

االسـتجمام باليخـوت ،زيـادة الناتـج القومـي ،إيجـاد فـرص عمـل

المستمرة في وضع معايير راقية للخدمات البحرية في المنطقة.

إنهـا موقـع مثالي من جميع الجوانـب على مدار العام يمتلك

وقـد اتضـح بسـرعة أن هذا الهدف الضخـم أكبر من إمكانات

امكانات وتسهيالت استثنائية .ال ضرائب على رواتب الطاقم .ال

ّ
بغـض النظر عن الجهـود والقدرة والطمـوح الكبير
شـركة واحـدة،

ضرائـب علـى الوقـود وقطع الغيار عند االنتقال ،وقد انتشـر فيها

لجذب أعداد كبيرة من اليخوت إلى المنطقة ووضع األدرياتيكي

ً
حديثا العديد من منشآت األحواض الجديدة بالتعاون مع .Damen

علـى الخريطـة كهـدف لليخـوت ،علـى مـدار العـام ،ينافـس

وهـي تمتلـك كل المؤهلات واألسـس الالزمـة كـي تطـور

اآلخريـن .وخلال السـنوات الماضيـة كنـت أبحـث عـن الشـركات

مسـتقبلها وتعـزز وجودهـا فـي األسـواق األوروبيـة والعالميـة.

أمـا سـلوفيينا فهـي من بين أكثـر مواقع اإلبحـار المهضوم
حقها ،والهدف الجديد الذي يتجه إليه الميغا يخت.

جديدة في الشركات المعنية بعالم اليخوت في المنطقة:
–وضـع اسـتراتيجية مشـتركة للـدول الثلاث (سـلوفينيا –

ً
ً
أساسـيا
مقصـدا
كرواتيـا – مونتينيغـرو) لجعـل األدرياتيكـي

كيف اخترت شركاءك في التأسيس .وماذا يربطهم ببعضهم؟

لليخوت في المتوسط.

ً
مثلا :العبور السـهل إلـى الميـاه الكرواتيـة ،الطبيعة
ومـن ذلـك

ً
دائمـا للشـركات
إلـى جانـب مونتينيغـرو التـي تفسـح المجـال

–جذب االستثمارات إلى األحواض وصيانة اليخوت.

المحليـة وتسـن معاييـر رفيعـة المسـتوى فـي المنطقـة ،فقـد

–دعـم المارينـا المحليـة لتحسـين البنيـة التحتيـة ورفـع جـودة

لكـن المحصلـة كانـت غيـر مشـجعة ،مقارنـة بااليجابيـات العديـدة

البكـر ،حديقتـان وطنيتـان Bay of Kotor ،الـذي تحميـه

اخترنـا الشـركات المحترفـة األكثـر مصداقيـة ،التـي تغطـي كل

للمنطقة.

اليونسـكو ،العراقـة فـي بنـاء المراكـب ،البنيـة التحتيـة الحديثـة،

فـروع الصناعـة ،مـن التشـارتر والمبيعـات واإلدارة والـوكالء

–العمـل مـع المجتمعـات المحليـة والسـلطات البحريـة

النقـل المتطـور ،االسـتقرار السياسـي واالقتصـادي ،البحـار غير

البحريين والـ  ،Conciergeإلى صناعة المراكب وصيانتها .ومن

والجمعيـات السـياحية لتفهـم طلبـات أصحـاب اليخوت ومن

الملوثة ،ثقافة بناء المراكب  ..وغيرها.

بين المؤسسين هناك أحد قباطنة اليخوت .وقد شعرنا أن علينا

المحليـة المتطـورة التي تعمل بجد للترويـج المكانات المنطقة،

ومـن المعلـوم أن مونتينيغـرو تفـرض ضرائـب منخفضـة
علـى المداخيـل واألربـاح تصـل إلـى  9بالمئـة .وهـي بذلـك مـن
بين أدنى الضرائب المماثلة في أوروبا .كما أنها ال تضع عوائق
أمـام رجـال األعمال الجـدد .ولديها أنظمة خاصـة بحقوق الملكية
وأيد عاملة شابة مثقفة.
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السيد نزار تاجي ،الرابع من اليسار ،مع
األعضاء المؤسسين للجمعية.

هـذا وتشـمل صناعـة بنـاء المراكـب فـي كرواتيـا المجـاورة،

معالجة التحديات التي تواجهها األيدي العاملة البحرية المحلية.

ً
ً
ً
ً
صغيرا.
حوضا
متوسـطا352 ،
حوضا
خمسـة أحـواض كبيـرة14 ،

إن كل األشـخاص والشـركات المنضمـة إلـى جمعيتنـا AYA

وهـي تتولـى إنتـاج وصيانة وتصليـح المراكب .هـذا إضافة إلى

ترتبط بعامل مشـترك واحد هو عشـق البحر .هدفهم المشـترك

وهـي عضـو فـي البنـك الدولـي وصنـدوق النقـد الدولـي

هيكليـات وبنـى سـاحلية ،عالوة علـى الدعم العلمـي والمهني

ومنظمـة التجـارة الدوليـة والمنظمـة األوروبيـة إلعـادة اإلعمـار

الـذي تقدمه ثلاث جامعات مع معهـد هيدروديناميكي وجمعية

theworldofyachts.com

الخدمات.

ً
مقصدا لليخوت ورفع مجتمع
ثم تطوير األدرياتيكي ليصبح

السوبر يخت إلى مستوى أعلى.
–الحفاظ على اإلرث الطبيعي لألدرياتيكي.

ً
أيضـا هـو الرغبـة والعـزم علـى وضـع األدرياتيكـي علـى خريطـة
اليخـوت كموقـع مهـم فـي البحر األبيض المتوسـط .وكل فريق

theworldofyachts.com

www.marinasyachtsrealty.com
www.a-yachting.me
www.portomontenegro.com
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