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مصارف

مبادرات اجتماعية
متنوعة لـ BLOM Bank

شــارك رئيس مجلس إدارة ومدير عام بنك لبنان
واملهجر سعد أزه ــري فــي افتتاح املنتدى السابع
حـ ــول امل ـس ــؤول ـي ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ـش ــرك ــات ال ــذي
عـقــد فــي ف ـنــدق فينيسيا ي ــوم  26تـشــريــن األول
املنصرم .وتحدث أزهري خالل الكلمة التي ألقاها
عن املساهمة االجتماعية ملصرف لبنان واملهجر
واإلن ـجــازات التي حققها في هــذا املجال وأبــرزهــا:
بطاقة «عـطــاء» الـتــي ساهمت فــي نــزع األلـغــام من
 228,000م ـتــر م ــرب ــع م ــن األراض ـ ــي ف ــي لـبـنــان،
وبرنامج «بلوم شباب» الذي ّقدم التوجيه التعليمي
واملهني إلى ما يفوق الـ  293,000طالب وطالبة.
كما كشف أزهري عن بعض املشاريع التي شارف
التحضير لـهــا عـلــى االن ـت ـهــاء وال ـتــي ت ـنــدرج تحت
ل ــواء التعليم ،وأهـ ّـمـهــا إط ــاق بـنــك لـبـنــان واملهجر
قريبًا بالتعاون مــع جهات محلية ودولـيــة ّ
منصة
تـ ّ
ـؤمــن مـعـلــومــات وبـيــانــات اقـتـصــاديــة شــامـلــة عن
لبنان ،إضافة إلى إطالق املصرف مبادرة جائزة
ّ
املخصصة
 Hult Prizeوهــي إحــدى أهــم الجوائز
لفئة الـشـبــاب الــذيــن سـيـتـبــارون لتقديم ابـتـكــارات
مستدامة وقــادرة على تغيير حياة اآلخرين نحو
األفضل.
كما تطرق أزهري إلى تعاون املصرف مع املديرية
العامة لألمن العام بهدف مكننة آلية الدفع من خالل
تجهيز مراكز األمن العام بأجهزة الدفع اإللكتروني
.POS
من جهة أخرى شارك رئيس مجلس إدارة ومدير
عام بنك لبنان واملهجر في فعاليات مؤتمر الطاقة
الوطنية اللبنانية  LNEالذي عقد في ّ
مجمع البيال
في  28تشرين األول املاضي حيث ألقى كلمة تناول
فيها «دور القطاع املصرفي في تنمية االقتصاد».

تدشين اللوحات الجدارية
ضمن مبادرة الجدار األبيض

قطاع

كلفة أن تقتني يختًا في لبنان ...إعفاءات لألغــن
يتساءل المرء حول شروط اقتناء يخت في لبنان والتكاليف التي
يتكبدها لتحقيق ذلك .فإضافة إلى رسوم االستيراد والتأمين
ّ
التجول والرسم السنوي وتكاليف التشغيل
ورخصة
البحري
ّ
والصيانة وأجر الربان ،ال يمكن إغفال كلفة ركن اليخت التي
المتوجب رصدها
تستحوذ على الحصة األكبر من الميزانية
ّ
مايا سماحة
ّ
يمكن ألي شخص مقتدر تملك يخت
ب ـس ـه ــول ــة فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان .وتـ ـم ــام ــا مـثــل
ال ـس ـي ــارات ،تـخـتـلــف أس ـع ــار الـيـخــوت
ألصنافها وأنواعها العديدة ،من
وفقًا
ّ
هـنــا ُيـسـتـشــف الـتـبــايــن فــي أسـعــارهــا
كما يشير عدد من الخبراء البحريني
وأصحاب الشركات.
بـحـســب أح ــده ــم ،يـبـلــغ ال ـح ــد األدن ــى
لسعر اليخت (دون ّ
محرك) في شركة
التصنيع ّ
األم قبل دخــولــه الــى لبنان
حــوالــى  15000إل ــى  16000ي ــورو ،أي
دون احتساب كلفة الشحن أو الجمرك
ّ
أو الـ ـ  .TVAوه ـكــذا ،ف ــإن سعر أصغر
ي ـخــت ي ــدخ ــل الـ ــى ل ـب ـنــان ه ــو حــوالــى
 $35000دون م ـح ــرك و $50000مــع
محرك .باملقابل ،يؤكد صاحب شركة
أخرى ّأن مبلغ ُ $10000ي ّ
خولك اقتناء
ّ
ّ
مجهز .ولـعــل االختالف
يخت صغير
في األسعار املطروحة يعود أيضًا إلى
الـنــوعـيــة وال ـت ــداخ ــل ف ــي التصنيفات
أحـ ـي ــان ــا بـ ــن ي ـخ ــت والن ـ ـ ــش وم ــرك ــب
شراعي.
ُ
وتظهر جولة على املعنيني باملوضوع
ّ
أن س ــوق ال ـي ـخ ــوت تـحـكـمـهــا قــوانــن
ُوض ـع ــت ل ـصــالــح ال ـي ـخــوت الـضـخـمــة
وتـ ـل ــك امل ـس ـج ـلــة ف ــي ال ـ ـخـ ــارج بـحـجــة
تشجيع السياحة وتحت ذريعة جذب
أصـحــاب املــال لالستثمار فيه ،بينما
ي ـخ ـضــع ال ـي ـخــت ال ـص ـغ ـيــر امل ـس ـتــورد
لرسوم أعلى.

ضريبة «تناقصية»!

أق ــام فرنسبنك حـفــل تــدشــن ال ـلــوحــات الـجــداريــة
ض ـمــن م ـب ــادرة ال ـج ــدار األب ـي ــض “White Wall
 ”Beirutالذي نظمه املركز الثقافي الفرنسي يوم
الـجـمـعــة  27تـشــريــن األول  .2017حـضــر الحفل
سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه ونائب رئيس
ومديرعام مجموعة فرنسبنك عــادل القصار إلى
جانب الفنان اللبناني يــزن حلواني ،وممثلني عن
مجموعة فرنسبنك واملركز الثقافي الفرنسي ،إلى
جانب حشد من أهل الصحافة واإلعالم ،أمام مبنى
النويري ،طريق الشام.
في إطــار هــذا املـشــروع ،قــام ثالثة من كبار فناني
الكاليغرافي والغرافيتي بالرسم على ثالثة جدران
في بيروت حول موضوع حــوار الثقافات .وقد تم
اختيار الـجــدران الثالثة على الخط األخضر الذي
كــان يقسم بـيــروت إلــى قسمني .الـجــدار األول في
السوديكو والجدار الثاني في فردان والجدار الثالث
في الجميزة.

تكريم ...BLC
لدعمه المرأة

فـ ــي إط ـ ــار م ـ ـبـ ــادراتـ ــه املـ ـت ــواصـ ـل ــة ل ـت ـم ـكــن امل ـ ــرأة
اقتصاديًا وأبرزها مبادرة  We Initiativeالتي مر
عليها خمس سنواتَ ،
دعي مصرف BLC Bank
للمشاركة في منتدى نظمه مجلس املــرأة العربية
مــن  16إلــى  18تشرين األول فــي الـقــاهــرة والــذي
تناول أهمية القيادة النسائية في النمو االقتصادي
والتنمية املستدامة.
وقـ ــد ش ـهــد امل ـن ـت ــدى ت ـكــريــم م ــد ّي ــر عـ ــام مـســاعــد
مصرف  BLC Bankتانيا مسلم والتي قـ ّـدم لها
مجلس املــرأة العربية درع التمييز الذهبي لدورها
ّ
كسيدة رائدة في املجال املصرفي.

ّ
ومع أن الرسوم املفروضة على اليخت
ُ
تتخذ في العالم حسب طوله ونوعه
ّ ّ
وقيمته ،إل أن قانون الجمارك اللبناني
ّ
يتوجب على
اعتمد تصنيفًا مغايرًا إذ
مــالــك الـيـخــت ال ــذي ال ي ـت ـجــاوز طوله
الـ 15مترًا دفع  %15رسوم جمرك عند
إدخــالــه الــى لبنان (لحماية الصناعة
الوطنية التي ال تنتج يخوتًا تتخطى
هذا الطول) ،إضافة الى الضريبة على
ُ
القيمة املـضــافــة ( )%10الـتــي تحسب
على املجموع.
ف ــي ال ـج ـه ــة األخ ـ ـ ـ ــرىُ ،ي ـع ـف ــى ال ـي ـخــت
ال ــذي يتخطى ال ــ 15مـتـرًا مــن الجمرك
ويدفع صاحبه فقط  )TVA( %10على
السعر اإلجـمــالـ ّـي .فهل ُيعقل أن يدفع
م ــن ي ـش ـتــري يـخـتــا ب ـ ــ 30ال ــى  50ألــف
دوالر رســوم الجمرك وال ــ ،TVAبينما
يعفى مــن يملك يختًا بنصف مليون
أو  10ماليني دوالر منها؟ واملضحك
امل ـب ـكــي أي ـضــا إع ـف ــاء صــاحــب الـيـخــت
من الضرائب والرسوم الجمركية في
حال امتالكه لجنسية أجنبية أو إقامة
غير لبنانية ،باستثناء دفع مصاريف
رخ ـصــة ال ــدخ ــول امل ـتــواض ـعــة .ويشبه
ه ــذا التنظيم قــانــون اإلدخـ ــال املــؤقــت
للسيارات ،وهو ما قد يدفع العديد من
األشخاص الى اللجوء الى هذه امليزة
وإدخ ـ ــال ي ـخ ــوت ع ـلــى أسـ ــاس مــؤقــت
ّ
للتهرب من الجمرك والرسوم.

اليخوت ،إضافة الــى فرنسا .كما ّ
يتم
استيراد تلك املستعملة من الواليات
امل ـت ـحــدة األم ـيـ ّـرك ـيــة .وع ــن صناعتها
ّ
املحلية ،يؤكد أنها «خجولة وتقتصر
على ال ــزوارق الصغيرة التي يتراوح
طولها بني  12و 16مترًا تقريبًا وذات
القطع الصغيرة ،وال تستطيع املنافسة
على عكس اليخوت اإلماراتية الفخمة
ً
مثال التي يالمس طولها الـ 85مترًا».
ّ
ويشرح أن «رسوم ركن اليخت األجنبي
فــي سوليدير أو ضبية أو املوفنبيك
هـ ــي أعـ ـل ــى مـ ــن رس ـ ـ ــوم ركـ ـ ــن ال ـي ـخــت
ّ
الـلـبـنــانــي .وم ــع أن تسجيل الـيـخــوت
في الخارج هو حرية شخصية ،يمكن
التشجيع عـلــى تسجيلها فــي لبنان
لتوسيع األسطول اللبناني لليخوت
فيصبح املــالــك ملزمًا على ركنها في
لبنان حيث مــرفــأ االرت ـبــاط وسيدفع
ّ
عندها رسوم أقل للموقف وبرضاه».

الموقف ...الكلفة األكبر
وإضافة الى رسوم االستيراد السابقة
الذكرُ ،ي ّ
عدد مدير املبيعات في شركة
«شهاب مارين» فراس خليفة ،عناصر

إدخــال مؤقت ملدة ثالثة أشهر ،وتبلغ
قيمة دخوله وخروجه حوالى .»$1000

 100مليون مع اإلضافات

ّ
ب ــدوره ،يفند املدير التنفيذي ل ــTeam
 nineاليكو شيحا عناصر كلفة اليخت
م ــن تـسـجـيــل ،ال ــى ال ـج ـم ــارك وال ــرس ــم
ال ـس ـن ــوي ،ال ــى رخ ـصــة ال ـت ـج ـ ّـول على
غــرار ميكانيك السيارات ،الى التأمني
ال ـب ـحــري .ويـلـفــت ال ــى «حــريــة الــزبــون
بشراء يخت مع أو بدون ّ
محرك ،ولكن
م ــن امل ـس ـت ـح ـســن أن ي ـش ـتــريــه مـجـهـزًا
ً
كــامــا مــع م ـحـ ّـرك خـصــوصــا فــي حــال
اس ـت ـي ــراده م ــن الـ ـخ ــارجُ .
ويـ ـق ـ ّـدر سعر

ﺍﺷﺘﺮﻱ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻠﻲ ﺑﺘﺘﻤﻨّ ﺎه
ﻭﺍﻓــﺮﺷﻪ َﻉ ﺫﻭﻗﻚ
ﺍﻃﻠﺐ ﺃﻱ ﻗﺮﺽ ﺳﻜﻨﻲ ﻭﺍﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
 Visa Signatureﺃﻭ .Mastercard Horizon Blue
ﺭﺳﻢ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻳﻤﻨﺢ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺍﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.

عناصر الكلفة
بــال ـعــودة ال ــى عـنــاصــر الـكـلـفــة ،يشير
الكابنت هيثم شعبان ،الخبير البحري
ّ
املحلف ،الــى اختالف أسعار اليخوت
ب ــن ج ــدي ــدة أو مستعملة عـلــى غ ــرار
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،ووف ـ ـ ــق س ـن ــة ال ـت ـص ـن ـيــع
وحـ ـس ــب ع ــام ـت ـه ــا الـ ـتـ ـج ــاري ــة ،الف ـتــا
ّ
ال ــى أن اس ـت ـيــرادهــا ي ـتـ ّـم بـشـكــل كبير
م ــن إي ـطــال ـيــا ال ـت ــي تـشـتـهــر بـصـنــاعــة

كلفة اليخت في لبنان ،فيبدأ بسعره
الـ ـ ـ ــذي ي ـب ـل ــغ ح ـ ــده األدنـ ـ ـ ـ ــى $30000
(عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن زورق صـ ـغـ ـي ــر ج ــدي ــد
مـ ّ
ّ
بمحرك ومصنوع في الخارج)
ـزود
ً
وصــوال الى ماليني ال ــدوالرات .ويذكر
اإلض ــاف ــات الـعــديــدة املـتــاحــة كــالــردار،
ّ
مولد الكهرباء ،شبكة االتـصــاالت مع
األق ـمــار الصناعية لليخوت الكبيرة
الـتــي ُت ـ ّ
ـزوده ــا بــاإلنـتــرنــت ،الستاليت
 TVوغيرها« .وتـتــراوح قيمة التأمني
البحري بــن  1و %2مــن سعر اليخت
ُ ّ
ّ
ويشكل رسم
اإلجمالي ،وهي إلزامية.
ّ
املــوقــف التكلفة األكـبــر التي يتكبدها
صاحب اليخت إذ يبلغ  $300على املتر
سنويًا وقــد يصل الــى ُ .$1000
ويـعـ ّـد
سعر الركن في بيروت األعلى (أي في
الزيتونة باي وسمرلند واملوفنبيك)».
ّ
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ـ ــى أن الـ ـ ــربـ ـ ــان
ً
ي ـق ــود ال ـي ـخــت إجـ ـم ــاال ول ـي ــس املــالــك
و»يتقاضى مبلغًا شهريًا قدره $1500
ً
ّ
بالحد األدنى وصوال الى $7000-6000
للذي يعمل في اليخوت الكبيرة ،علمًا
ّ
ّ
بأن الكابنت هو موظف يتقاضى أجره
بشكل متواصل على مــدار السنةّ .أما
امل ــوظ ــف ال ـب ـحــري الـ ــذي ي ـســاعــده في
اليخوت الكبيرة ،فيتقاضى من 1000
ال ــى  $1200ش ـه ــري ــا» ،ح ـســب خليفة
الـ ــذي ي ـض ـيــف« :ت ـت ـ ّـم ص ـيــانــة الـيـخــت
ُ
م ــرة ف ــي الـسـنــة وتـ ـق ـ ّـدر كـلـفـتـهــا وفـقــا
ً
لحجمه .مثال ،تبلغ كلفة صيانة يخت
ال ـ ــ $30000حــوالــى  $2000سنويًا .وال
يمكن إغفال تكاليف التشغيل األخرى
ُ
من مازوت وغيرهّ .أما اليخت املسجل
ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ،فـيـحـصــل ع ـلــى ش ـهــادة
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