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  السيد كريم اشنكلي 
 رئيس غر فة التجارة و الصناعة

 و الخدمات سوس ماسة
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من سلسلة  بفتحها  الوطني  الصعيد  عىل  سباقة  الغرفة 
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لتقاعد، ا من  استفادتهم  أفق  في  األبناء  عىل  التعويض  من 

ببالدنا االجتماعية  الحماية  تحقيق  في  المساهمة  التالي  ب و 
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Actualités de la CCIS SM

 شارك صباح يوم الخميس 18 مارس 2021 ، السيد البشير احشموض
النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس
ماسة، في أشغال اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي
لسوس ماسة برسم سنة 2020 بواسطة تقنية المناظرة المرئية.
وذلك لمناقشة والمصادقة على النقط التالية الواردة في جدول

االعمال األتي:
-المصادقة على محضر االجتماع األخير برسم دورة سنة 2019؛

-تقديم الحالة الهيدرولوجية للحوض؛
-تقديم حصيلة منجزات سنة 2019؛

-تقديم برنامج العمل ومشروع الميزانية برسم السنة المالية
2021؛

-تقرير افتحاص حساب الوكالة برسم السنة المالية 2019؛
-مداوالت المجلس.

حضر االجتماع السادة أعضاء المجلس االداري لوكالة الحوض
المائي لسوس ماسة تنفيذا لمقتضيات قانون الماء رقم 36.15
ونصوصه التطبيقية ومقتضيات قانون رقم 38.12 المعدل

والمتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب.
 

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب، يوم االثنين 22 مارس 2021
بتزنيت، لقاءا تواصليا حول نظام المساهمة المهنية الموحدة.

حضر اللقاء :
- السيد النائب الثالت لرئيس الغرفة

- السيد المدير الجهوي للضرائب مرفوقا بأطر المديرية
-السيد مندوب وزارة التجارة والصناعة واالقتصاد الرقمي بتيزنيت

- السادة أعضاء غرفةالتجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة
- السيد المدير الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة

- السادة اعضاء غرفة الصناعة التقليدية
- السادة رؤساء الجمعيات المهنية
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اجتماع مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة برسم سنة 2020 

يوم تحسيسي حول المساهمة المهنية الموحدة بتزنيت 

افتتح اللقاء السيد حسن مرحوم، النائب الثالث لرئيس الغرفة، بكلمة رحب من خاللها بالحضور الكريم وعبر عن امتنانه
للمديرية الجهوية للضرائب على جهودها للرقي بالشراكة التي تجمع المؤسستين.

 كما اعرب عن تقديره وشكره، للسيد المدير الجهوي للضرائب، على تلبيته الدعوة اياما قليلة بعد تعيينه بالجهة.
مباشرة بعد ذلك قدم إطار المديرية الجهوية للضرائب عرضا مفصال لتبسيط و شــرح نظام المساهمة المهنية الموحــــدة

و كذا كيفية ولوج البوابة االلكترونية لمديرية الضرائب قصد التصريح واالداء.
بعد هذا العرض فتح باب النقاش و طرح األسئلة واالستفسارات التي أجاب عليها أطر المديرية الجهوية للضرائب.

وفي كلمته أعلن السيد المدير الجهوي الجديد للضرائب للحضور أن باب مكتبه مفتوح للجميع كما تقدم بالشكر الجزيل
للغرفة على مواكبتها إلنجاح هذا الورش الهام من خالل تكوين خلية بالغرفة لمواكبة التجار والمهنيين في ولوج البوابة

االلكترونية لمديرية الضرائب قصد التصريح واالداء.
 

لقاء تواصلي لحاملي المشاريع 

دار المقاول ( التجاري وفابنك)
 

تتمثل خدمات دار المقاول في ما يلي : 
·      مواكبة المقاول الذاتي

·      التحسيس حول برنامج "انطالقة"
·      تقديم خدمات مالية وغير مالية للمهنيين

·      تنظيم دورات تكوينية واالستشارة
منذ انطالق هذه الخدمة فاتح مارس 2021 ، تم تحسيس وتأطير ما يزيد عن 300 حامل فكرة مشروع .

وتتم حاليا معالجة كل ملف على حدة من أجل االستفادة من التمويل الخاص ببرنامج "إنطالقة" .
 
عرض مؤهالت جهة سوس ماسة في لقاء مع سفيرة الفيتنام بالمغرب 
 

عقد السيد كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لسوس ماسة، وسفيرة الفيتنام بالمغرب، السيدة دانغ تهي تهو
ها، يوم االثنين 15 ابريل 2021،  لقاء عبر تقنية المناظرة المرئية، تم
خالله استعراض المؤهالت االقتصادية والتنموية لجهة سوس

ماسة.
ويندرج  هذا اللقاء،  في إطار تعزيز عالقات الشراكة االقتصادية
والتجارية بين المغرب وفيتنام، و يعد مناسبة لعرض المؤهالت
االقتصادية وفرص االستثمار بجهة سوس ماسة وكذا المؤهالت

االقتصادية بفيتنام، وكذا مناقشة سبل التعاون.
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و من خالله أعرب الطرفين، عن إرادتهما في خلق إطار للتعاون يهدف إلى
تطوير العالقات االقتصادية والتجارية بين الفاعلين االقتصاديين بكل من جهة
سوس ماسة وفيتنام، عبر تبادل المعطيات، وتنظيم بعثات بين رجال األعمال
وعقد لقاءات ثنائية بين الطرفين وكذا تقديم الدعم لرجال األعمال وتنظيم

معارض وأروقة للترويج لمختلف األنشطة االقتصادية.
 

تم التوقيع يوم االربعاء 07 ابريل 2021، بتقنية المناظرة المرئية على مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات
سوس ماسة ونظيرتها غرفة التجارة والصناعة بكيب تاون بجنوب إفريقيا، وحضر اشغال التوقيع االفتراضي الى جانب، السيد
كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، كال من رئيس المجلس الجهوي سوس ماسة إبراهيم
حفيدي، ونائب رئيس الغرفة و رئيس جمعية سوس ماسة مبادرة محمد المودن، و السيد عبد العاطي مروان، المدير العام

للمركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة  و أعضاء من مكتب الغرفة.
في حين من الجانب االخر حضر السيد جاك مولمان، رئيس غرفة التجارة والصناعة بكيب تاون، و السيد بيمر ، المدير التنفيذي
لغرفة التجارة والصناعة في كيب تاون، وتهم مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين ترسيخ وتقوية أسس التعاون الثنائي ، الى

جانب تعزيز العالقة بين الفاعلين االقتصاديين، لتقوية وتنشيط فرص االستثمار المشترك وتثمين المجال التجاري وتقوية اواصره.
ويشكل هذا التوقيع الذي يعزز العالقة بين البلدين، المغرب وجنوب افريقي، بمثابة دعم ديبلوماسي جديد انخرطت فيه غرفة
التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة من خالل تقوية عالقات التعاون و لتطوير مشاريع مشتركة وشراكات مفيدة للجانبان،
تقويان عالقات التعاون جنوب جنوب ، وقد تقدم، السيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة،
عقب توقيع المذكرة افتراضيا، بدعوة رسمية لنظيره رئيس غرفة التجارة والصناعة بجنوب افريقيا لزيارة عمل لجهة سوس
ماسة، للتعرف على مقومات الجهة المتنوعة التي توفرها للمستثمرين وهي الدعوة التي تقبلها بارتياح وفرح كبيرين

مؤكدا رغبته العمل بتفاني وجد لخلق شراكات مثمرة وفعالة بين الجانبين.

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة مع نظيرتها بكيب تاون الجنوب
افريقية

 

 تبحث غرفة التجارة والصناعة و الخدمات لسوس ماسة سبل التعاون اإلقتصادي مع سفير جنوب افريقيا
 

 و أكد، السيد كريم أشنكلي، بأن الغرفة شريك في عملية التنمية االقتصادية على
الدفع بكل ما يخدم تنمية عالقات الشراكة بين قطاعات األعمال في البلدين،

والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية ذات العالقة لتنمية العالقات االقتصادية.
من جانبه أثنى سفير جنوب أفريقيا على التطور السريع الذي تشهده المملكة
المغربية و المكانة المرموقة التي تتبوؤها بفضل الرؤية بعيدة المدى لقيادة
صاحب الجاللة الملك محمد السادس، نصره الله وجهود أبنائها، فضال عن عالقاتها
الطيبة مع الدول الصديقة والشقيقة، معربا عن تطلع بالده لتعزيز التعاون
االقتصادي مع المغرب، مؤكدا استعداد السفارة للتعاون مع الغرفة للدفع بكل ما
يسهم في زيادة حجم االستثمارات والتبادالت التجارية وتحقيق األهداف المشتركة.

وكانت الرباط وبريتوريا قد اتفقتا خالل لقاء جمع العاهل المغربي، الملك محمد
السادس، نصره الله وأيده، ورئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما بابيدجان في
29 من نونبر 2017، على هامش قمة االتحاد األفريقي – االتحاد األوروبي، على رفع
مستوى التمثيل الدبلوماسي من خالل تعيين سفيرين من مستوى عال في كل من

عاصمتي البلدين.
 

أعرب، السيد كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لسوس ماسة، خالل استقباله صباح يوم السبت 10 أبريل
2021، السيد إبراهيم إدريس، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى المملكة المغربية، عن رغبة القطاع الخاص المغربي بتعزيز

التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدين.
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يوم تواصلي و توعوي  وتحسيسي  لفائدة رؤساء الجمعيات المهنية "قطاع التغذية تحت شعار "من
أجل عرض وبيع ماء معبأ سليم "

تزامنا مع شهر رمضان المبارك واليوم العالمي للمستهلك، نظمت جمعية حماية المستهلكين بأكادير الكبير وبشراكة مع
غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة يوما تواصليا توعويا وتحسيسيا لفائدة رؤساء الجمعيات المهنية "قطاع

التغذية تحت شعار ""من أجل عرض وبيع ماء معبأ سليم ".
يتناول التدابير السليمة لترتيب وتصفيف وتخزين وعرض الماء العادي والمعدني المعبأ للبيع حفاظا على سالمة

المستهلك .
 

لقاء تواصلي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بأكادير
والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي .

 
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة يومه السبت 10
أبريل 2021 على الساعة التاسعة والنصف صباحا لقاء تواصلي حول
موضوع نظام المساهمة المهنية الموحدة بشراكة مع المديرية
الجهوية للضرائب بأكادير والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان

االجتماعي .
ويأتي هذا اللقاء تماشيا مع إستراتيجية الغرفة الرامية إلى دعم وتأطير

منتسبيها في مختلف المجاالت التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
ترأس هذا اللقاء السيد البشير احشموض النائب الثاني لرئيس الغرفة

بحضور المدير الجهوي للضرائب وممثلي المديرية الجهوية للصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي وممثلي الجمعيات المهنية. قام بتنشيط هذا اللقاء السيد المدير الجهوي للغرفة، وكان 

هذا اللقاء مناسبة من أجل إطالع منتسبي الغرفة من جمعيات وتجار وخدماتيين على نظام المساهمة المهنية
الموحدة الذي سيعوض النظام الربح الجزافي المعمول به سابقا . الذي أتى تنفيذا لتوصيات المناظرة الوطنية للتجارة

والمناظرة الوطنية للجبايات ووفقا لمقتضيات قانون المالية 2021.



 
شارك السيد كريم أشنگلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، يوم الجمعة 16 ابريل 2021، في أشغال

اجتماع مجلس جامعة ابن زهر المنعقد بكلية الطب والصيدلة بأكادير.
أهم نقاط جدول أعمال االجتماع تمحورت حول تقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2020، و مشروع النظام الداخلي لخلية الوسيط
الجامعي، و كذلك عرض حالة تقدم إحداث مؤسستين جامعيتين بكل من تنغير و الوطية بطانطان، و دراسة بعض اتفاقيات

شراكة، باإلضافة إلى تقديم تقرير حول الترشيحات لرئاسة الكلية المتعددة التخصصات بالسمارة.
 

كما شكل هذا اللقاء مناسبة سانحة للتجار والمهنيين لطرح ومناقشة
العديد من النقاط المتعلقة بهذا النظام والتي تفاعل معها السيدين
المدير الجهوي للضرائب وممثل المديرية الجهوية للصندوق الوطني
للضمان االجتماعي باإلجابة على جميع تساؤالت الحاضرين وانتظاراتهم
حول الموضوع وأكدوا على استعداد جميع أطر المديريتين الجهويتين
للتواصل مع جميع المعنيين بالمساهمة المهنية الموحدة لمساعدتهم

وإيجاد حلول لكافة الحاالت.
 

في إطار االتفاقية الموقعة سلفا بين غرفة التجارة والصناعة و الخدمات
لسوس ماسة و الجمعية المغربية للمصدرين التي تتعلق باحداث شباك
للجمعية بمقر الغرفة، تم تعيين السيد خالد بونجمة مندوبا جهويا للجمعية

المغربية للمصدرين بجهة سوس ماسة.
ترأس هذا الحفل كل من السيد حسن  سنتيسي إدريسي، رئيس جمعية
ASMEX ، والسيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة و الخدمات

سوس ماسة.
 
 

اجتماع مجلس جامعة ابن زهر المنعقد بكلية الطب والصيدلة بأكادير.
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احداث شباك للجمعية المغربية للمصدرين ASMEX بمقر الغرفة 

التوقيع على اتفاقية ثالثية لتوحيد جهود فاعلي ترحيل الخدمات بسوس ماسة
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شهدت مدينة أكادير مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة، وغرفة التجارة والصناعة
والخدمات لسوس ماسة، وفدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ترحيل الخدمات.

وتهدف هذه االتفاقية إلى إنشاء فرع جهوي لفدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ترحيل الخدمات لتوحيد
الفاعلين في قطاع “األوفشورينغ” وتكنولوجيا المعلومات المتواجدين بالجهة ومواكبة جميع القطاعات اإلنتاجية بالجهة
في عملية تحولهم الرقمي، ودعم المبادرات المتعلقة ب”األوفشورينغ” من قبل فدرالية تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت و ترحيل الخدمات.
كما يراهن على هذه الشراكة من أجل تعزيز تبادل المعلومات بين المركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة وغرفة التجارة
والصناعة والخدمات لسوس ماسة وفدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ترحيل الخدمات حول القطاع، خاصة، فيما

يتعلق بخلق مقاوالت جديدة وعدد مناصب الشغل بالجهة، والحوافز الجديدة، واألرقام الرئيسية للقطاع.
ومن جهتها, ستواكب فدرالية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت و ترحيل الخدمات، بموجب االتفاقية، كل من المركز
الجهوي لالستثمار سوس ماسة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة في الجهود المبذولة من أجل جاذبية

الجهة على المستوى الوطني والدولي، وتحديد منافذ جديدة في قطاع “األوفشورينغ”.
كما ستعمل الفيدرالية على خلق دينامية بين الفاعلين الجهويين، ووضع آلية للمواكبة موجهة للفاعلين في النظام البيئي
الجهوي (التكوين، التشبيك، والمشورة ، والمواكبة والتتبع،..) والبحث من قبل الشركاء الثالثة على تمويل المشاريع التي

تندرج في هذه االتفاقية.
 
 
 
 
 
 



عقدت اللجنة الجهوية لمدينة االبتكار سوس ماسة يومه االربعاء 05 ماي
2021، إجتماعها السادس عن بعد، برئاسة السيد والي جهة سوس ماسة،
وبمشاركة كل من السادة رئيس مجلس جهة سوس ماسة و نائب رئيس
مجلس الجهة المكلف بإعداد التراب و رئيس غرفة التجارة والصناعة
والخدمات و رئيس جامعة ابن زهر و المديرة العامة لتكنوبارك و المندوب
الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي و المدير العام للمركز
الجهوي لالستثمار و مدير مدينة االبتكار و رئيس جمعية مبادرة سوس

ماسة.
في البداية تم اختيار مشاريع المقاوالت التي يمكن أن تحتضنها مدينة
االبتكار سوس ماسة و تكنوبارك أكادير، وقد تم تقديم ودراسة المشاريع

المقدمة من طرف حامليها.
كما تم عرض و مناقشة بعض مقترحات لشعار مدينة االبتكار، وفي نهاية
االجتماع تم االطالع على آخر اللمسات قبل افتتاح مشروع تكنوبارك أكادير.

اجتماع اللجنة الجهوية لمدينة االبتكار 

شارك السيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
لجهة سوس ماسة، يوم الجمعة 07 ماي 2021، في االجتماع
المنعقد بقاعة االجتماعات بوالية جهة سوس ماسة، برئاسة السيد
والي الجهة و بحضور السيدة المديرة العامة لمكتب التكوين
المهني وإنعاش الشغل، و السيد رئيس جهةسوس ماسة، و السيد
المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار سوس ماسة، و السيد المدير
الجهوي لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، و السادة المدراء

المركزيين للمكتب، و السيد رئيس جمعية نادي المستثمرين أكادير.
و خصص هذا االجتماع، لعرض حالة تقدم أشغال مشروع انجاز مدينة
المهن و الكفاءات سوس ماسة، و التي بلغت 85% من األشغال، كما
أن المكتب بصدد تطوير برامج التكوين و اقتناء التجهيزات و
المعدات الضرورية، و أيضا لدراسة مقترحي المكتب اللذين يخصان
حكامة هاته المدينة و هيكلة و تنظيم الشركة التي ستعنى

بتسييرها، قصد تبادل الرأي و االتفاق بشأنها.
جدير بالذكر، أن مشروع مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة، الذي
هو ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
ومجلس جهة سوس ماسة، بجماعة الدراركة، و يقام على مساحة
15 هكتار، و سيستوعب 3000 متدربة و متدرب سنويا بطاقة إيواء
تصل ل 400 سرير، و يشمل العرض التكويني لمدينة المهن

والكفاءات، 10 قطاعات تضم 88 شعبة، منها:
80 ٪ من التكوينات متوجة بدبلوم، توفر 3 مستويات للتكوين؛

20 ٪ من التكوينات تأهيلية، عبر مسارات قصيرة المدى، تتوج
بالحصول على شهادة.

 
 
 

اجتماع حول تقدم اشغال مشروع انجاز مدينة المهن و الكفاءات سوس ماسة
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اجتماع حول تقدم مشروع تكنوبارك 

شارك السيد كريم اشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات
سوس ماسة يوم الثالثاء 11 ماي 2021، في اجتماع عبر تقنية

الفيديو، برئاسة السيد والي الجهة عامل عمالة أكادير اداوتنان .
جدول أعمال االجتماع : 

تتبع حالة تقدم مشروع تكنوبارك في أفق تسليمه منتصف شهر
يونيو، وذلك بمشاركة كل من السادة: 

رئيس مجلس الجهة، و نائب رئيس مجلس الجهة المكلف بالشؤون
االقتصادية، و رئيس جامعة ابن زهر، و المديرة العامة لتكنوبارك، و
المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد الرقمي، و المدير
العام للمركز الجهوي لالستثمار، و مدير مدينة االبتكار، و رئيس جمعية

مبادرة سوس ماسة.

AGROFILET الزيارة الميدانية للوحدة الصناعية

قام يوم الثالثاء 01 يونيو 2021 وفد يتكون من السيد اسماعيل ابو الحقوق، عامل عمالة انزكان ايت ملول، والسيد كريم
اشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، و السيد البشير أحشموض، النائب الثاني لرئيس
الغرفة و سفير دولة أستراليا بالمغرب السيد مايكل كاتس، بزيارة ميدانية إلحدى الوحدات الصناعية بالمنطقة الصناعية
لمدينة ايت ملول المتخصصة في صناعة الشباك لألغراض الفالحية (AGROFILETَ) والتي تعد األولى على صعيد جهة
سوس ماسة. وتدخل هذه الزيارة التفقدية في إطار تشجيع ومواكبة و اإلطالع على أحوال وانشغاالت المستثمرين

بالنفوذ الترابي لعمالة انزكان ايت ملول.
 



وقد تم التوقيع على هامش هذه الندوة على اتفاقية شراكة بين كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة و االتحاد
العام للمقاوالت بالمغرب لجهة سوس ماسة والبنك الشعبي ، 

وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم ومواكبة المستثمرين و حاملي المشاريع جهة سوس ماسة وتعزيز روح المقاولة لديهم.
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أبرمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، يوم  الخميس 10 يونيو 2021 بمقر الوالية، اتفاقية شراكة مع المركز
الجهوي لالستثمار لجهة سوس ماسة ، بحضور كل من السيد والي جهة سوس ماسة والسيد رئيس مجلس الجهة ، والسيد رئيس
الغرفة مرفوقا بالسادة أعضاء المكتب والسيد المدير الجهوي وأطر الغرفة والسيد المدير العام للمركز الجهوي لالستثمار مرفوقا

بالسادة أطر المركز.
 

وتروم هذه االتفاقية توحيد جهود المؤسستين و االشتغال على مشاريع ذات االهتمام المشترك من قبيل إحداث المرصد الجهوي
لالقتصاد وخلق خريطة تجارية ، وكذا انشاء قاعدة معطيات خاصة باقتصاد الجهة .

 

كما تخول هذه االتفاقية للطرفين تبادل المعلومات حول المقاوالت الناشئة حديثا ، وكذا العمل معا في الترويج للجهة وتشجيع
االستثمار وخلق فرص الشغل.

 

االيام الجهوية لالستثمار

 اتفاقية شراكة هامة بين المركز الجهوي لالستثمار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة
 

في إطار االيام الجهوية لالستثمار التي ينظمها البنك الشعبي، شارك يوم االربعاء 02 يونيو 2021، السيد كريم أشنكلي، رئيس غرفة
التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة، في أشغال ندوة تحت عنوان "مؤهالت وآفاق االستثمار بجهة سوس ماسة".

عرف هذا الحدث مشاركة فاعلين إقتصاديين، كما شكل مناسبة للتباحث وتبادل اآلراء حول وضعية االقتصاد بالجهة وآفاق االستثمار .
و تدخل هذه المبادرة في إطار مواكبة االستراتيجية الوطنية النعاش االقتصاد و تسليط الضوء حول بنك المشاريع، الذي بادرت وزارة

الصناعة والتجارة واالقتصاد االخضر والرقمي إلى إحداثه من أجل تحفيز االستثمار عبر ربوع المملكة .
 
 

عقد السيد كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، يوم ااإلثنين 14 يونيو2021 بمقر
المديرية الجهوية للضرائب بأكادير، مرفوقا بالسيد بدر الدين الخليفي االدريسي أمين مال الغرفة، اجتماعا مع
السيد المدير الجهوي للمديرية الجهوية للضرائب، حضر هذا االجتماع بعض أعضاء جمعية تجار منتوجات الصناعة

التقليدية .
وقد خصص هذا االجتماع لدراسة إمكانية إيجاد صيغ أداء مالئمة لهذه الفئة المتضررة من جراء تداعيات ازمة
كورونا والجمود الذي شهده القطاع السياحي وتمكينها من أداء مساهمتها المرتبطة بالمساهمة المهنية

الموحدة وبالتالي تمكينها من االستفادة من خدمات التغطية الصحية .
 

اجتماع جمعية تجار منتوجات الصناعة التقليدية  مع المدير الجهوي للضرائب 

شارك يوم االربعاء 16 يونيو 2021، السيد كريم اشنكلي رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، والسيد
البشير احشموض، النائب الثاني لرئيس الغرفة، في اجتماع برئاسة السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة انزكان

." MIGRATIONS et DÉVELOPPEMENT" ايت ملول، و بحضور  ممثلين عن منظمة الهجرة والتنمية
 

وقد خصص هذا االجتماع لتقديم مشروع برنامج الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية ومختلف مكوناته .
 
 

مشروع برنامج الوكالة الفرنسية للخبرة التقنية ومكوناته
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DOSSIER SPECIAL :
Contribution Professionnelle Unique (CPU)

Le montant du chiffre d’affaires annuel réalisé ne doit pas
dépasser, taxe sur la valeur ajoutée comprise, les limites suivantes:
2.000.000 dirhams, pour les activités commerciales, industrielles et
artisanales et 500.000 dirhams, pour les prestataires de services.
L’adhésion au régime de l’assurance maladie obligatoire de base
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Quelles sont les conditions d’application du régime de
la CPU ?

   ’application du régime de la CPU est subordonnée au respect des
conditions suivantes :

La note précise, par ailleurs, que les nouveaux contribuables éligibles
au régime fiscal relatif à la CPU qui désirent opter pour ce régime,
doivent adresser leur demande par lettre recommandée avec accusé de
réception ou la remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du
lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal établissement :
– Dans le cas de l’exercice de l’option en début d’activité: avant le 1 er
avril de l’année suivant celle du début d’activité;
– Dans le cas de l’exercice de l’option en cours d’activité: dans le délai
de dépôt de déclaration du revenu global de l’année précédente à
savoir avant le 1er mai de l’année en cours. Cette option ne prend effet
qu’à partir de l’année suivante.
L’option précitée reste valable tant que le chiffre d’affaires réalisé n’a
pas dépassé pendant deux années consécutives les limites du chiffre
d’affaires précitées. En cas de dépassement desdites limites pendant
deux ans, le régime du résultat net réel est applicable aux revenus
professionnels réalisés, à compter du 1er janvier de l’année suivant ces
deux années.
Sont exclus du régime de la CPU quel que soit le chiffre d’affaires
réalisé, les contribuables exerçant des professions, activités ou
prestations de services, fixées par le décret n° 2-08-124 du 3 Joumada II
1430 ( 28 mai 2009).

De quoi s’agit-il ?

   ’est un système d’imposition adapté aux personnes physiques
dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime du
bénéfice forfaitaire. Comme le rappelle la DGI, le but étant de
permettre à cette catégorie de contribuables exerçant des activités
à faible revenu, de s’acquitter d’un seul impôt.
Cet impôt unique englobe d’une part les impôts et taxes à
caractère professionnel à savoir l’impôt sur le revenu, la taxe
professionnelle et la taxe des services communaux et d’autre part,
un complément de droit destiné aux prestations sociales couvrant
dans un premier temps l’assurance maladie obligatoire.
Les dispositions relatives à ce nouveau régime abrogent et
remplacent celles relatives au régime du bénéfice forfaitaire.
D’importants changements sont donc opérés et doivent être pris
en compte par les contribuables inscrits au régime forfaitaire.

       

 Les contribuables personnes physiques dont les
revenus professionnels étaient déterminés selon le
régime du bénéfice forfaitaire, avant l’entrée en
vigueur des dispositions de la LF pour l’année 2020 ;
 Les contribuables qui entament l’exercice de leurs
activités professionnelles, à compter du 1er janvier
2020;
Les contribuables soumis antérieurement au
régime du résultat net réel ou du résultat net
simplifié et dont le chiffre d’affaires est inférieur au
nouveau seuil fixé à 2.000.000 DH par la loi de
finances pour l’année 2020.

Sont soumis au régime de la CPU

Sous réserve du respect de certaines conditions de fond
et de forme:
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’institution d’une contribution
professionnelle unique constitue l’une
des recommandations des 3 assises
nationales de la fiscalité. Elle a été
envisagée pour mettre en place un
système d’imposition adapté aux
personnes physiques dont le revenu
professionnel est déterminé selon le
régime du bénéfice forfaitaire. Le but
étant de permettre à cette catégorie de
contribuables exerçant des activités à
faible revenu, de s’acquitter d’un seul
impôt englobant d’une part les impôts
et taxes à caractère professionnel à
savoir l’impôt sur le revenu, la taxe
professionnelle et la taxe des services
communaux et d’autre part, un
complément de droit destiné aux
prestations sociales couvrant dans un
premier temps l’assurance maladie
obligatoire.
A cet effet et à compter du 1er janvier
2021, les dispositions du code général
des impôts (CGI) relatives au régime
du bénéfice forfaitaire sont abrogées et
remplacées par de nouvelles
dispositions relatives au régime de la
Contribution Professionnelle Unique
(CPU) institué par l’article 6 de la loi de
finances n° 65.20 pour l’année
budgétaire 2020 .
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DOSSIER SPECIAL :
Contribution Professionnelle Unique (CPU)

Le calcul de la contribution AMO

    our ce qui est des modalités de calcul de la CPU, la note de la
DGI précise qu’il y a deux composantes:
– L’impôt correspondant au revenu professionnel: il est
appliqué un taux libératoire de 10% à la base imposable. Celle-
ci se calcule en appliquant au chiffre d’affaires réalisé un
coefficient fixé pour chaque profession conformément au
tableau visé à l’article 40-I du CGI. Le montant du chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile au titre des années 2020
à 2024 n’est pas pris en compte pour la détermination de la
base imposable précitée (l’article 247 ter du CGI).
Il est à noter que les plus-values et indemnités réalisées par les
contribuables soumis au régime de la CPU suite à la cession de
tout ou partie de leur entreprise ou clientèle ou à la cessation
de leur activité, sont soumises à l’impôt sur le revenu au taux
libératoire de 20%.
- Droit complémentaire: Le montant de l’impôt calculé
(première composante de la CPU) détermine sur la base du
tableau ci-après, le droit complémentaire correspondant à
verser au titre de la 2ème composante relative à la couverture
médicale.
La CPU, qui regroupe deux éléments (l’impôt sur le revenu
professionnel et la couverture médicale) vise avant tout à
assurer la migration vers l’Assurance maladie obligatoire
(AMO) au profit d’une large catégorie de la population, en
particulier les commerçants et les artisans. A ce titre, la DGI est
appelée à jouer un rôle d’intermédiaire entre les contribuables
concernés et la CNSS.
Avec ce nouveau régime, la partie «impôt sur le revenu» reste
quasiment inchangée. La base imposable retenue pour l’année
2020 sera maintenue en 2021, année transitoire dans la mise
en œuvre de la CPU.

  ans le cadre de sa politique d’appui et
d’accompagnement à ses ressortissants et dans le but  de
la vulgarisation de la nouvelle  Contribution
Professionnel Unifiée, La Chambre de Commerce
d’Industrie et de Service Souss-Massa, en Collaboration
avec la Délégation des Impôt et la Direction Régionale de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a organisé deux
rencontres,aux profits des associations  professionnelles
des commerçants, des artisans et des industrielle. le 22
Mars 2021,à Tiznit et le 10 Avril à Agadir.

Lors de ces rencontres à laquelle ont pris part, le Directeur
Régional des Impôts, le Directeur Régional de la CCIS SM,
le Délégué de Commerce et d’Industrie, le Directeur de la
CNSS, et les élus de la CCIS SM, 

L’accent a été mis sur la finalité de la CPU qui permet aux
professionnels auparavant soumis au régime du bénéfice
forfaitaire de s’acquitter, désormais, d’un seul impôt
remplaçant l’impôt forfaitaire sur le revenu, la taxe
professionnelle et la taxe des services communaux (trois
impôts en un seul).

     es directeurs régionaux de la CNSS et des Impôts ont expliqué
aux professionnels les modalités pratiques d’application de la
CPU et ses avantages, en particulier en ce qui concerne la
couverture médicale, mettant en avant la forte mobilisation de
leurs services pour assurer plein succès à l’opération
d’adhésion à ce nouveau régime.

Les explications ont porté aussi sur l’aspect social de ce nouveau
régime, instauré par la loi de finances 2021, à travers
l’élargissement de la couverture médicale aux commerçants,
artisans et prestataires de service.
la généralisation des allocations familiales, l’élargissement de la
base d’adhérents au système de retraite et la généralisation de
l’accès à l’indemnité pour perte d’emploi au profit des
Marocains ayant un emploi régulier.
Ancienne revendication notamment des commerçants, ce
régime s’inscrit dans le cadre du chantier stratégique annoncé
par SM le Roi Mohammed VI dans Son discours du Trône de
2020 et à l’occasion de l’ouverture de la première session
parlementaire de la cinquième année législative de la 10ème
législature le 9 octobre 2020, qui vise à généraliser la couverture
sociale au profit de tous les Marocains.

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de
Services Souss-Massa organise des
rencontres sur la Contribution
Professionnelle Unifiée.
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VEILLE JURIDIQUE

CHIFFRE DU MOIS
Lire la suite

Déclinaison du PAI :  la CCIS apporte sa touche au Plan Industriel

Grâce à la Chambre de Commerce, d’ Industrie et de Services Souss Massa et au
Conseil  Régional Souss-Massa, la Région s ’est dotée de son propre Technopark en plus
de sa contribution à la mise à disposit ion d’une offre foncière régionale adaptée aux
besoins des investisseurs.

leseco.ma,Yassine Saber / Les Inspirations Éco Docs, le 28/06/2021 

Lire la suite

Nouveau Modèle de Développement : 4 concepts clés à retenir sur la stratégie
économique 

Le nouveau modèle de développement ambitionne de porter le Maroc vers un autre
palier de croissance. Deux questions sont alors importantes à poser :  Comment ? Et à
quel coût ?

MEDIAS24 par Hayat Gharbaoui, le 06 Juin 2021

Lire la suite

Karim ACHENGLI: “La Chambre, un acteur incontournable de développement
économique”

De quelle manière la Chambre a-t-el le contribué à la mise en œuvre de la décl inaison
régionale du PAI ?
Ce chantier a été conçu de manière à ce que les régions qui n’ont pas pu bénéficier du
Plan national d’accélération industriel le puissent t irer profit  de ce programme. 

leseco.ma,Yassine Saber / Les Inspirations Éco Docs, le 28/06/2021 

Lire la suite

Propriétés de Circulaire n°6124/210 du 28.12.2020 - Dispositions douanières
de la Loi de Finances 2021

Circulaire n°6124/210 du 28 décembre 2020, relative aux dispositions
douanières de la Loi de Finances 2021,  des modif ications importantes ont été
apportés par la Loi LF 2021 à certaines disposit ions, la date d'arrivée des navires, la
clause transitaire, et bon à délivrer.

     Un chiffre en perspective.
du PIB     

Coût annuel de la mise en œuvre du nouveau
 modèle de développement
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