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نياء فقط!

صورة لمارينا السان جورج (مروان طحطح)

ال ـي ـخ ــت الـ ـج ــدي ــد وفـ ـ ــق عـ ـ ــدة ع ــوام ــل
مـنـهــا ق ـيــاس امل ـحــرك وحـجـمــه وقــوتــه
واإلضـ ــافـ ــات ع ـل ـيــه .وي ـم ـكــن الـحــديــث
ع ــن أس ـع ــار ت ـبــدأ بـعـشــرة آالف دوالر
وتصل الى مئة مليون دوالرّ .أما كلفة
الشحن ،فتتراوح تقريبًا بني  10و%15
من سعر الزورق».
ويـ ـضـ ـي ــف« :ن ـت ـك ـ ّـب ــد ع ـل ــى أي قـطـعــة
ن ـس ـت ــورده ــا م ــن ال ـ ـخـ ــارج م ـصــاريــف
بحدود الـ %40لتصل الى مخزننا في
جونية أو بيروت وتشمل الجمرك والـ
 TVAوالـشـحــن وال ـتــأمــن وال ـخ ـبــرة».
وعن كلفة الصيانةّ ،
يفرق هنا بني حالة
اليخت الـجــديــد مــن جهة واملستعمل
من جهة أخرى« .فتكون قيمة الصيانة

سعر أصغر يخت
يدخل الى لبنان
هو حوالى $35000
 % 10س ـنــويــا م ــن قـيـمــة زورق قــديــم
مستعمل لم يعد على كفالته وتشمل
املوقف والتأمني وامليكانيك ورخصة
ال ـت ـج ــول .وت ـن ـخ ـفــض كـلـفــة الـصـيــانــة
بطبيعة الحال إذا كان اليخت جديدًا».

شجعة
رسوم تسجيل ُم ّ

ّ
يـتـمــتــع ال ـي ـخــت بـجـنـسـيــة ُيـظـهــرهــا
ال ـع ـل ــم الـ ـ ــذي ي ـح ـم ـلــه .ولـ ـك ــن املـلـفــت
ّ
ح ـس ــب ال ـك ــاب ــن ش ـع ـب ــان أن «كـلـفــة
تـ ـسـ ـجـ ـي ــل س ـ ـ ـيـ ـ ــارة ت ـ ـضـ ــاهـ ــي ك ـل ـفــة
ّ
تسجيل يخت ليتمكن من رفع العلم
اللبناني .من هنا أهمية إعادة النظر
بهذه امليزة بعد املقارنة مع قوانني
دول ك ـمــونــاكــو وف ــرن ـس ــا وإي ـطــال ـيــا
ح ـيــث ت ـت ــواج ــد فـيـهــا أه ـ ـ ّـم الـيـخــوت
ّ
في العالم» .ويذكر بميزة أخــرى من
األفـضــل إع ــادة النظر فيها «اتخذت

ُ
إلع ـفــاء الـيـخــت املـسـ ّـجــل فــي الـخــارج
مـ ـ ــن رسـ ـ ـ ـ ــوم الـ ـ ـجـ ـ ـم ـ ــارك كـ ـ ـن ـ ــوع مــن
االمـتـيــاز لتشجيع السياحة وجــذب
األغـنـيــاء مــن الخليجيني أو األت ــراك
أو اليونانيني وغـيــرهــم كــي يركنوا
يخوتهم في املياه اللبنانية».
وعن سبب غياب ضريبة تصاعدية
تفرضها الــدولــة وف ــق قيمة اليخت
ّ
وط ـ ــول ـ ــهُ ،ي ـ ـشـ ــدد شـ ـعـ ـب ــان عـ ـل ــى أن
«م ـ ــوض ـ ــوع ال ـ ـجـ ـمـ ــارك ع ـل ــى ال ـق ـطــع
البحرية غير ملحوظ في دول العالم،
ّ
ألن الـيـخــت يــركــن فــي الـبـحــر أي في
منطقة تـقــع خ ــارج إط ــار الـضــرائــب.
وال يمكن تحميل مالك يخت يساوي
ً
مثال  4 – 3ماليني دوالر  %15جمارك
و %10ض ــرائ ــب ،فـعـنــدهــا سيختار
دولـ ـ ــة أخـ ـ ــرى ك ـم ـصــر أو ق ـب ــرص أو
ال ـي ــون ــان وسـ ـي ــزور ل ـب ـنــان لـســاعــات
ّ
مـعــدودة .مــن هنا ،إن فــرض ضريبة
ت ـص ــاع ــدي ــة ي ـب ـعــد م ــال ـك ــي ال ـي ـخــوت
عوضًا عن استقطابهم».

السياحة المائية في خطر
بالنسبة للمشاكل التي يعاني منها
قطاع اليخوت في لبنان ،يــرى اليكو
ّ
ش ـي ـحــا أن «الـ ــدولـ ــة ت ـق ـســو ولـسـبــب
ّ
أمـنــي فــي مـســألــة ت ـجــول ال ـ ــزوارق في
ً
امل ـ ـيـ ــاه .ي ـح ـت ــاج مـ ـث ــا ال ـ ـ ـ ــزورق ال ــذي
ي ــرك ــن ف ــي ض ـب ـيــه ال ـ ــى م ـع ــام ـل ــة إذن
سفر عند رئـيــس املـيـنــاء (مــع تحديد
أس ـم ــاء ال ـطــاقــم وإعـ ـط ــاء خ ـبــر لــأمــن
الـعــام وملـخــابــرات الجيش وللجمارك
ل ـت ـت ــأك ــد مـ ــن الـ ــذهـ ــاب واالي ـ ـ ـ ـ ــاب) كــي
ّ
يتمكن من اإلبـحــار نحو موقع يبعد
عنه  200متر (في الهوليداي بيتش)
قـبــل ال ـع ــودة ف ــي ال ـي ــوم ال ـثــانــي ،على
اعتبار ّأن اإلبحار ّ
يتم من قضاء الى
آخر ويتخطى مدة الــ 24ساعة تمامًا
كاملعاملة التي يحتاجها مــن يسافر
الــى قبرص ،دون إغفال الرسوم التي
ّ
يتكبدها ذهابًا وإيــابــا جــراء كل هذه
امل ـعــامــات اإلل ــزام ـي ــة ،وه ــذا مــا يــؤثــر
سلبًا على السياحة املائية في لبنان،
إذ ي ـن ـظ ــر الـ ـ ــى الـ ـيـ ـخ ــوت عـ ـل ــى أن ـه ــا
بواخر شحن بغض النظر عن طولها.
فــالــانــش الـصـغـيــر الـ ــذي ال يتخطى
س ـع ــره الـ ـ ـ ـ ــ $10000يـتـكـ ّـبــد مـصــاريــف
ل ـ ـلـ ــدولـ ــة ب ـق ـي ـم ــة  $300عـ ـل ــى ج ــول ــة
واح ـ ــدة ،ع ــدا ع ــن امل ـصــاريــف األخ ــرى
مــن وقــود وغـيــره فــي حــال أراد البقاء
خـ ــارج مــوق ـفــه ف ــي امل ــاري ـن ــا وتـخـطــت
رح ـل ـتــه ب ــذل ــك ال ـ ـ ــ 24س ــاع ــة» .ويــدعــو
شيحا الدولة الى مساندة هذا القطاع
«فــأي بلد سياحي في العالم تعكسه
ص ــورة يـخــت أو ش ــراع جـمـيــل .لــذلــك،
مــن ال ـض ــروري تنظيف الـبـحــر لكون
ال ـت ـلــوث يـظـهــر جـلـيــا ف ـيــه خـصــوصــا
بـسـبــب امل ـي ــاه اآلسـ ـن ــة .وع ـنــد الـتـنـقــل
ً
من خليج جونية وصوال الى الدورة،
ي ـص ـعــب ع ـل ــى امل ــرك ــب امل ـ ـ ــرور بـسـبــب
ال ــرائ ـح ــة وال ـن ـف ــاي ــات ،وه ــو م ــا حمل
اللبنانيني عـلــى الـسـفــر نـحــو قبرص
ّ
سيتحرك املعنيون
وال ـيــونــان» .فهل
قبل فوات اآلوان؟

تهرب ضريبي وفساد
ّ

تختلف رسوم ركن اليخت سنويًا حسب حجمه وطوله ومكان املوقف أو
املارينا ،فتبلغ  $550تقريبًا على متر اليخت في مارينا ضبيه وتشمل
تأمني الكهرباء واملـيــاه (فــي ساعات مـحــددة) مجانًا .بينما يكون رسم
املــوقــف فــي السوليدير بـحــدود ال ـ  $750للمتر ،وتـكــون املـيــاه والكهرباء
مدفوعة على حــدة .وتقول مصادر مطلعة ّأن املشكلة كامنة بمحدودية
ّ
فيضطر البعض الــى دفــع أم ــوال «مــن تحت
املــواقــف وصعوبة تأمينها.
الـطــاولــة» لــرؤســاء املــوانــئ تـتــراوح بــن  15و 20ألــف دوالر إلب ــدال مواقف
بأخرى .وعن األموال املهدورة التي تخسرها خزينة الدولة ،تظهر معضلة
تخمني اليخوتّ ،
فيتم تخمني يخت تبلغ قيمته نصف مليون دوالر بـ200
ً ُ ّ
ألف دوالر مثال .ويخ ّمن آخر بــ 300ألف دوالر عوضًا عن مليون دوالر
لدفع قيمة جمركية أقل من قيمته.

