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 شركة الهمة للتواصل تجّر وراءها دیونًا ضریبیة
 عمر الراضي، 24 نونبر 2015.

 منذ إنشائها في عام 2004، كانت شركة التواصل التي یرأسها المستشار الملكي [فؤاد علي الهّمة] َمدینة لمصلحة الضرائب، وال
 تفي بااللتزامات القانونیة األخرى. التفاصیل.

 

 هل تحظى مینا میدیا لالستشارات، شركة فؤاد علي الهمة للتواصل، بمكانة خاصة؟ فخالل 11 عاًما من وجودها، تجاهلت الشركة
 التي كان كریم بوزیدة مدیًرا لها لفترة طویلة قبل ترقیته كمكّلف بمهّمة في الدیوان الملكي في عام 2014، معظم التزاماتها القانونیة.
 إّن الشركة التي تقّدم خدمات التواصل والمراقبة للعدید من الفاعلین في القطاعین العام والخاص – بما في ذلك وزارة الداخلیة التي

 كّلفتها بإعداد تقریر عن مفاوضات مانهاست بین الحكومة المغربیة وجبهة البولیساریو بشأن المكتب الوطني للكهرباء ومیاه الشرب
 (ONEE) والخطوط الملكیة المغربیة واّتصاالت المغرب – قد راكمت على مدى خمس سنوات دیوًنا اتجاه مصلحة الضرائب

 تتجاوز 10 مالیین درهمًا.

 ولیست الضریبة على الشركات هي التي تشّكل الجزء األكبر من هذا المستحّق، بل األمر یتعّلق بالضرائب على دخل موظفي
 الشركة، باإلضافة إلى مبلغ 5 مالیین درهم من ضریبة القیمة المضافة التي جمعتها الشركة فعلّیا والتي لم یتم دفعها إلى مدیریة

 الضرائب. من جهة أخرى، یكشف تحلیل حسابات هذه الشركة أن صافي الخسائر المتراكمة منذ 2007 (نهایة 2014) بلغ 33.6
 ملیون درهم، وذلك رغم األموال التي جلبها المساهمون في الحساب الجاري (8 مالیین درهم في 2014) ، وحجم المبیعاته الذي

 وصل 12 ملیون درهم.

 هذه االختالالت في إدارة مینا میدیا لالستشارات ال تتعّلق فقط بالضرائب. فقد كتب مدّقق حسابات الشركة في مذكرة بتاریخ مارس
 2015، والتي حصل لودیسك Le Desk على نسخة منها : "نوّد أن نلفت انتباهكم إلى حقیقة أنه، لیومنا هذا، لم نتلّق محاضر

 اجتماعات المساهمین التي تُبّت في حسابات األعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011 و 2012 و
 2013 و ال المحضر المتعّلق باستمرار العملیات نتیجة خسارة رأس المال". وأضاف المدّقق أّنه یتوّجب إیجاد "حّل للوضع في

 أقرب اآلجال".
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 لقد قام لودسیك باالّتصال مرارًا بمینا میدیا لالستشارات ولم یتلّق أّي رّد.

 وللتذكیر، فقد تّم إنشاء شركة مینا میدیا لالستشارات في أواخر عام 2004 من قبل قطب الصحافة ذو األصل السعودي عثمان
 العمیر، قبل تركها في عام 2011 ، وتسلیم الرئاسة إلى فؤاد علي الهمة لفترة خمس سنوات.


