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 النمط األمیري جّدا لجائزة الحسن الثاني للغولف

 
ل بسخاء من قبل  في ظّل وضع اقتصادي صعب یثقل جدیا كاهل المالیة العامة، ال تلبث الجمعیة التي یرأسها األمیر رشید أن ُتموَّ

  مؤسسات الدولة، وعندما ال تؤّدي ضرائبها، تقوم الدولة بدعمها حتى تستطیع ذلك..
 

 
مستحّقاتها بدفع فیها تطالبها الضرائب إدارة من شكاوى رسائل بعض للغولف الثاني الحسن جائزة جمعیة تلقت ،2012 یونیو                    في

 التي ناهزت 11 ملیون درهم عن فقط السنة المالیة 2011.

المالیة السنة نهایة في والمسّجل درهم 11.634.889 البالغ الضریبي الواجب هذا فإن مستقّل، حسابات مدّقق أعّدها وثیقة                   في
 2011، یرجع إلى "ضریبة االقتطاع وضریبة القیمة المضافة على الخدمات المقّدمة من قبل شركات أجنبیة لصالح الجمعیة".

من الثاني النصف في أشهر عدة دامت الجمعیة ومسؤولي للضرائب العامة المدیریة بین جرت قد مناقشات أّن "لكم" علمت                     وقد
السنة حسابات إقفال بعد وذلك ألعضائها أبلغتها التي القرارات من عدًدا الجمعیة اّتخذت السنة، نفس من سبتمبر وفي .2012                     عام

 المالیة 2012، قرارات من شأنها أن تضع حّدا لمتأخراتها الضریبیة.

 الدولة تُهّب لإلنقاذ

ُیبلغ بنسودة، محمد نوفل الجمعیة، صندوق وأمین بنموسى، الدین عز رشید، لألمیر المالي المستشار من كّل وّقعه الذي                    القرار
إلى خُلصت قد المالیة بوزارة المیزانیة وإدارة (األمیر) الجمعیة رئیس دیوان مدیر بین اجتماعات عّدة بأن الجمعیة                   أعضاء

 الحصول على دعم حكومي من الوزارة یصل إلى 15 ملیون درهم.

سبتمبر نهایة الضریبة اعتماد رفع إلى یؤّدي درهم ملیون 15 بمبلغ ضریبیا "اعتمادًا الجمعیة سّجلت القرار، من الثانیة الفقرة                     في
االعتماد، هذا ُیغّطي أن المنتظر من ذلك، على بناًء .2011 دیسمبر نهایة درهم ملیون 3.5 مقابل درهم ملیون 18.5 إلى 2012                     

 إضافة إلى الدیون الضریبیة المسّجلة لما قبل 2010، كامل المخاطر الضریبیة، بما في ذلك الغرامات المحتَملة ".

أصدره الذي للجمعیة األخیر المالي التقریر وُیخبرنا و2012، 2011 في الطریقة بنفس درهم ملیون 15 بمبلغ اعتماد توفیر تّم                     لقد
درهم ملیون 29 بمبلغ َمدینة األخیرة هذه إن الواقع في الجمعیة. بحسابات المكّلف KPMG واالستشارات للتدقیق الدولیة الشبكة                    مكتب
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من الضریبي الواجب هذا یتكّون وبالتفصیل، .2006 عام منذ المحاسبیة سنواتها تغّطي التي المتأخرات عن الضریبیة                  للسلطات
تعویضات على المضافة القیمة وضریبة مقیمین، غیر ألشخاص الجمعیة دفعتها التي المبالغ على المصدر من االقتطاع                  ضرائب

 مقّدمي الخدمات األجانب وكذلك ضریبة دخل موظفي الجمعیة والمتعاونین معها.

 جمعیة مزدهرة

مربحة تجارة بمثابة هي بل مالیة، قدرة وذات ذاتّي باكتفاء تتمّتع زالت ال أّنها نرى للجمعیة، الموجزة البیانات على االطالع                      عند
من الممنوح الدعم یحّفز الذي ما بالضرائب؟ المرتبطة المخاطر لتغطیة الدولة إلى اللجوء إذن فلماذا إیجابیة. الصافیة نتائجها                    كوُن
على األسئلة هذه بطرح مّرات، عّدة "لكم"، توّجهت عندما و2012؟ 2011 عامي بین درهم ملیون 30 والبالغ المالیة وزارة                     قبل

 كّل من الجمعیة ووزارة المالیة، لم تتلّق أّي جواب…

عام منذ أدارتها التي البطولة وهي للغولف، الثاني الحسن لجائزة األربعین بالذكرى لالحتفال تستعّد التي الجمعیة، أن بالّذكر                    جدیر
كجمعیة بها جطو إدریس الوزراء رئیس اعتراف إّن ممتازة. مالیة بصّحة تتمّتع للغولف، المغربیة الملكیة الجامعة عن بدًال 2002                   
الجهات من العدید بسخاء تقّدمها التي اإلعانات إلى باإلضافة للدخل، مدّرة أنشطة بممارسة لها یسمح 2003 عام في العامة                     للمنفعة
من تتلّقاها التي الخدمات من ٪10 بنسبة المصدر من اقتطاع حّق لها تمنح عامة منفعة ذات جمعیة صفة إّن والخاصة.                      الحكومیة

 األشخاص الطبیعیین واالعتباریین األجانب، باإلضافة إلى اإلعفاء من ضریبة القیمة المضافة.

العامة المؤسسات من اإلعانات من األكبر الجزء یأتي درهم. ملیون 90 قدره دخل إجمالي الجمعیة سّجلت وحده، 2012 عام                     في
العقاري والمسح العقاریة للمحافظة الوطنیة والوكالة سنویا، درهم ملیون 12 یمنح الذي للسیاحة المغربي الوطني                 كالمكتب

 والخرائطیة (ANFCC) التي تمنح 7 ملیون.

للتجارة المغربي والبنك (SAMIR) سامیر وشركة (SNRT) والتلفزة لإلذاعة الوطنیة والشركة (OCP) للفوسفاط الشریف المكتب من كّل كذلك                    یندرج
) بنك وفا والتجاري (Maroc Telecom) المغرب واتصاالت (CDG Capital) "رأسمال" والتدبیر اإلیداع وصندوق (BMCE Bank)                 الخارجیة
"تنمیة" والتدبیر اإلیداع صندوق و (ALSTOM) وألسطوم (BCP) الشعبي والبنك (JLEC) األصفر للجرف الحراریة والمحّطة (Attijari wafabank                 
5 إلى ملیون بین تتراوح إعانات للجمعیة سنویًا مانحین المحتضنین، قائمة ضمن (ONDA) للمطارات الوطني والمكتب (CDG développement)                  
الشباب وزارة خالل من رشید األمیر یرأسها التي الجمعیة دعم في أیًضا الحكومة تساهم العامة، والمؤّسسات المنّظمات هذه إلى باإلضافة درهم.                       مالیین
درهم ألف 360 مبلغ منح خالل من التمویل في أیًضا یشارك األمیر مكتب أّن أخیًرا نظیف سنوًیا. درهم ملیون 19 بمبلغ المالیة، وزارة وكذلك                          والریاضة

.KPMG في عام 2011، وهي دفعة لم تتكّرر في عام 2012 وفًقا للتقریر المالي لمكتب 

) "كیا" وشركة المغربیة الملكیة الخطوط مع شراكتها وبفضل .KPMG مكتب قبل من درهم ملیون 11 من بأكثر تقدر عینیة مساعدات الجمعیة تتلّقى                        كما
وتغّطي الجمعیة، وموظفي الالعبین رحالت من ملیون 3.4 إلى یصل ما تغّطي المغربیة الملكیة الخطوط أّن حیث درهم ملیون 4.2 الجمعیة تّدخر ،(Kia                       

 "كیا" ما یقّدر بـ 1.77 ملیون من النقل األرضي.

،2012 عام نهایة وفي أخرى. مرة الّربح تأجیل من تستفید هي وها إیجابیا، صافیا مدخوال سنوات عّدة مند الجمعیة سّجلت                      لقد
 ناهز إجمالّي الرسامیل الصرفة للجمعیة، المكونة من عملیات تأجیل متتالیة، حوالي 10 مالیین درهم.
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