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سؤال كتا تقدم به   األول
السيد عزيز بنرباهيم 
رئيس فريق العدالة 
عة  جلس ج والتنمية 
سال حول الوضعية 
القانونية لرشكة التنمية 

، "سال نور"املحلية 
ومآلها وعن خدمة 

 .صيانة اإلنارة العمومية

، األول يت"سال نور"بعض التوضيحات حول ملف رشكة التنمية املحلية  علق بالفرتات االنتدابية ، مقسمة إىل جزئ
  :السابقة للمجلس، والثا يهم الفرتة االنتدابية الحالية للمجلس ك ييل

  "سال نور"توضيحات حول ملف رشكة التنمية املحلية : أوال
  برسم الفرتات االنتدابية السابقة للمجلس

عة أن اتخذ خالل دورته االستثنائية لشهر دجنرب -1   مقررا بإحداث رشكة تنمية  2013 لقد سبق ملجلس هذه الج
محلية تسهر عىل تدب وتسي قطاع اإلنارة العمومية يف إطار الفصول املنظمة لهذه العملية واملنصوص عليها بالقانون 

عات  113- 14التنظيمي رقم  ع أعضاء املجلس آنذاك، )132- 131- 130املواد (الخاص بالج ، وهو املقرر املتخذ بإج
ت إح الته عىل مصالح وزارة الداخلية من اجل املصادقة مرفقا بنسخة من القانون األسايس للرشكة، ونسخة من والذي 

عة سال ورشكة  تم اإلحداث القانو لرشكة  2014شتنرب  15، ونسخ من املالحق، وبتاريخ "سال نور"العقد املربم ب ج
  . 95/17ة ألحكام القانون باملحكمة التجارية بالرباط كرشكة مساهمة خاضع" سال نور"
غ ان هذه الرشكة عرفت منذ انطالقها مجموعة من املشاكل التي حالت دون تحقيق الهدف املنشود الذي أسست  - 2

مارس  06له، اليشء الذي جعلها موضوع افتحاص من قبل املجلس الجهوي للحسابات والذي وضع تقريرا مفصال بتاريخ 
حول االختالالت التي عرفتها الرشكة منذ نشأتها والتي أصبحت تكتيس صبغة   تتضمن مجموعة من املالحظا 2015

توصيات ينبغي األخذ والعمل بها، هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد عرفت هذه الرشكة تفتيشا أنجز من قبل املفتشية 



عة، والذي ورد فيه بعض عىل هذه الج 2020يناير  14العامة لإلدارة الرتابية، انتهى بإحالة تقرير مفصل بتاريخ 
 . حيث رصدت مجموعة من اإلختالالت" سال نور"املالحظات حول طريقة تدب وتسي رشكة التنمية املحلية 

عة إىل مراسلة السيد املدير العام الحايل لرشكة  - 3 تطلب منه تقديم " سال نور"بناء عىل كل ما سلف، بادرت هذه الج
وال عمومية والترصف يف أموال الرشكة بسوء نية إىل السيد الوكيل العام للملك شكاية من أجل النصب وتبديد أم

وهو ما استجاب له السيد املدير العام الحايل للرشكة حيث . حكمة االستئناف يف مواجهة املدير العام السابق للرشكة
ك عملت مصالح هذه . الفارطةتم إيداع شكاية مفصلة لدى السيد الوكيل العام للملك خالل شهر يونيو من السنة 

عة قصد تحريك شكاية باسمها يف مواجهة  عة عىل التنسيق مع األستاذ النقيب عبد الرحيم الرشقاوي محامي الج الج
، باإلضافة إىل تهمة التزوير "سال نور"املدير العام السابق للرشكة من اجل نفس التهم املنسوبة إليه من طرف رشكة 

عة والترصف بسوء نية بدون الحصول عىل املوافقة ولو املبدئية ودون سلوك املساطر القانونية  وبيع ممتلكات تهم الج
 .املعمول بها يف مثل هاته الحاالت

عة واملدير العام الحايل لرشكة  - 4 قتىض " سال نور"وبناء عليه، فقد تم استدعاء املمثل القانو للج ع إليه  لالست
غ أنه ونظرا ملا تقتضيه رسية األبحاث املنجزة من طرف مصالح . امام الفرقة الجهوية للرشطة القضائيةمحارض قانونية 

نا للوصول إىل الحقيقة، فإنه يتعذر علينا الدخول يف التفاصيل والتدقيق يف الجزئيات التي أحاطت  الرشطة القضائية ض
ت يف إطار البحث  وكيل العام للملك،والزالت بهذا امللف املعروض االن عىل انظار السيد ال والتي أعطيت بشأنه تعلي

عة باإلضافة إىل مجموعة  التمهيدي إىل الفرقة الجهوية للرشطة القضائية، ع إىل نائب الرئيس السابق للج ك تم االست
الوكيل العام للملك ولإلشارة فقد أحال املجلس الجهوي للحسابات هو اآلخر عىل السيد . من املوظف التابع لها

  . التقرير املنجز من قبل املفتشية العامة لإلدارة الرتابية، وذلك من اجل فتح تحقيق يف املوضوع
عة بعد ما تب لها أن املدير العام السابق لرشكة  - 5  " سال نور"هذا وتجدر اإلشارة إىل ان الرئاسة السابقة لهذه الج

يثاق املساهم واالتفاقية املنظمة املوقعة ب رشكة يكن باستطاعته القيام بكل هذه اال  ختالالت يف غياب ما يسمى 
نح كل " أوكسا"يف شخص رئيسها ورشكة " سال نور" ت صياغتها بشكل دقيق  يف شخص رئيسها املدير العام، والتي 

عي عليها أو ان تك ون موضوع دراسة أو استشارة مع الصالحيات إىل املدير العام السابق، دون ان يطلع املجلس الج
ة إىل مراسلة املدير العام الحايل  عة، فقد عمدت هذه األخ األقسام املعنية وبتنسيق مع هيئة الدفاع عن مصالح الج

، وهو ما تم "اوكسا"من أجل اإليقاف الفوري وعدم تجديد االتفاقية املنظمة الرابطة بينها وب رشكة " سال نور"لرشكة 
بفسخ ميثاق " أوكسا"،ك تم اشعار رشكة  31/08/2021ل الجمع العام العادي للرشكة املنعقد بتاريخ فعليا خال



، حيث تم تسجيل دعوى يف املوضوع امام املحكمة التجارية بالرباط   .املساهم
  "سال نور"توضيحات حول ملف رشكة التنمية املحلية : ثانيا

  برسم الفرتة االنتدابية الحالية للمجلس
مبارشة بعد تويل املجلس الحايل ملهامه، ويف إطار الجهود املبذولة لضبط مختلف امللفات املوروثة عن الفرتات  - 1

االنتدابية السابقة للمجلس، قامت رئاسة املجلس بعقد عدة لقاءات مع كل الفاعل واملتدخل ومن بينهم محامو 
عة، من أجل التنسيق وتقويم الوضع القانو لرش  ، وذلك تفاديا لإلكراهات والصعوبات "سال نور"كة التنمية املحلية الج

التي قد يعرفها تدب مرفق اإلنارة العمومية باملدينة باعتباره مرفقا هاما وحيويا وحساسا، والذي يهم أمن وسالمة 
  .ساكنة املدينة

عات واللقاءات تب أن الوضعية القانونية لرشكة التنم تعرف عدة " سال نور"ية املحلية من خالل هذه االجت
نواقص كان من املفروض السهر عىل تداركها وإيجاد الحلول املناسبة لها يف أرسع األوقات، ومن ب أهم النقط التي تم 

كانت متعاقدة مع مكتب مراقبة " سال نور"، حيث تب أن رشكة "مراقب الحسابات"الوقوف عليها هي مسألة 
والذي انتهت مدة انتدابه، اليشء الذي دفع برئاسة املجلس إىل الدعوة لعقد الجمع العام  ،"دار الخربة"الحسابات 

مكتب "، وذلك من أجل تعي مكتب جديد ملراقبة الحسابات، حيث تم يف هذا اإلطار تعي "سال نور"العادي لرشكة 
  .2021و 2020سابات سنتي ، لتدقيق ح2022مارس  17لتويل هذه املهمة، وذلك بتاريخ " الفيزازي ورشكاؤه

عات التي عقدت مع مكتب مراقبة الحسابات الجديد، تب أن شغل منصب  - 2 باإلضافة إىل ذلك ومن خالل االجت
من طرف ممثل رشكة التنمية الطاقية هو مجانب للصواب وال " سال نور"مترصف مستقل باملجلس اإلداري لرشكة 
ىش مع املقتضيات القانونية الواجب  لها يف مثل هذه الحاالت، وعليه فقد أتخذت املبادرة من طرف رئيس يت إع

عة باعتباره ممثلها داخل مجلس إدارة الرشكة وتم توجيه استدعاء لعقد جمع عام عادي بتاريخ  عىل  12/05/2022الج
  .و للرشكةالساعة الثالثة بعد الزوال إىل كل املساهم عن طريق مفوض قضا من اجل تقويم الوضع القان

عة توصلت بتاريخ  - 3 عة  11/04/2022وجدير بالذكر أن مصالح هذه الج سطرة تحكيمية مفتوحة يف مواجهة الج
ركز التحكيم بالدار البيضاء والتي تب بعد دراستها أنها ترتكز مرة أخرى عىل ميثاق املساهم الذي تضمن مجموعة 

عة والتي قد من الرشوط واآلليات التي ترجح كفة ا لرشكة املتعاقد معها عىل حساب املصلحة العامة ومصالح الج
تكبدها خسائر مادية جد مهمة، حيث ثم التنصيص بهذا امليثاق عىل ان كل الخالفات واملنازعات التي قد تنشئ ما ب 

كن حلها إال باللجوء إىل مسطرة التحكيم   . املساهم ال 



عة حرصت أشد وتجدر اإلشارة يف الختام  - 4 وازاة مع اإلجراءات السالف ذكرها، فإن الج بخصوص هذا املوضوع أنه و
 poste)واالستغالل والصيانة   (poste G1)الحرص عىل استمرارية تدب مرفق اإلنارة العمومية يف حدود التدب الطاقي 

G2) فقط، وذلك يف أحسن الظروف.  
ت امل - 5 وافقة عليها من طرف املجلس خالل الجلسة األوىل من أشغال الدورة الحالية، بالنسبة ملسطرة التحكيم فقد 

ثل هاته األمور  عة له دراية  أثناء عرض النقطة املتعلقة بالتعاقد مع محامي جديد للدفاع والرتافع عن مصالح الج
 .ومتخصص يف املعامالت التجارية

 
سؤال كتا تقدم به  الـثـا

بنرباهيم السيد عزيز 
رئيس فريق العدالة 
عة  جلس ج والتنمية 
سال حول معاناة 
الساكنة من جراء 
ظاهرة الكالب الضالة 
باملدينة واإلجراءات 
املزمع اتخاذها يف هذا 

 .الشأن

دينة سال يف ما ييل -    :كن تلخيص اإلجراءات والتداب املتخذة ملعالجة ظاهرة الحيوانات الضالة 
 "جمعية آذان"مع اتفاقية رشاكة عىل ، 2018عة سال أن وافق خالل دورته العادية لشهر أكتوبر سبق ملجلس ج - 1

ية الحيوانات بشأن معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة ومحاربة داء السعار،  توف الفضاء الالزم  وذلك من أجللح
  .التعقيم واملعالجةإليواء الحيوانات موضوع تدخل هذه الجمعية خالل فرتة ما بعد عمليات 

تم توجيه عدة مراسالت إىل كل من السيد املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، والسيد املدير  - 2
اإلقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالرباط، حول عقد اتفاقية رشاكة من أجل تخصيص قطعة أرضية بامللك 

كن من القيام بجميع عمليات التلقيح والتعقيم من أجل تخصيصها إلنشاء مستالغابوي،  وصف للحيوانات الضالة، 
عة يف هذا الشأن، بسبب وجود بدائل  واملعالجة الالزمة يف هذا اإلطار، لكن اإلجابة كانت هي تعذر تلبية طلب الج

  . إلقامة املرشوع خارج امللك الغابوي حينها
عات الرتابية(اتفاقية إطار للرشاكة والتعاون ب وزارة الداخلية تم يف وقت الحق إبرام  - 3 ) املديرية العامة للج

واملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية لألطباء البياطرة ملعالجة ظاهرة 
  .2019فرباير  28موقعة بتاريخ  الكالب والقطط الضالة

لة سال تحت عدد  لة من طرفتوجيه رسا  - 4 عة سال إىل السيد عامل ع دجنرب  04بتاريخ  7838السيد رئيس ج
ع يف هذا اإلطار، بحضور كافة األطراف املعنية، وذلك لدراسة السبل الكفيلة بتنزيل ، حول 2020 الدعوة لعقد اجت

  .الواقعه وتنفيذ بنودها عىل أرض مقتضيات االتفاقية اإلطار املشار إليها أعال 
لة سال بتاريخ  - 5 قر ع ع  ، بحضور ممثل عن جميع املصالح الالممركزة وهيئة األطباء 2021نونرب  24تم عقد اجت

لة سال والسلطات املحلية، لتدارس السبل الكفيلة  عات الرتابية عىل مستوى تراب ع عالجة ظاهرة البياطرة والج



اتفاقية إطار للرشاكة جراءات الالزم اتخاذها يف هذا الشأن، بناء عىل مقتضيات والتداب واإل  الكالب والقطط الضالة
  .املربمة يف هذا الصدد والتعاون

واصفات  - 6 ع عىل أن مصالح والية جهة الرباط سال القنيطرة تشتغل عىل مرشوع جديد  تم التأكيد خالل هذا االجت
وفقا ملقتضيات بشكل جذري ء، وسيمكن من معالجة هذه الظاهرة تقنية محددة، واملرشوع يوجد حاليا يف طور البنا

 .ومضام االتفاقية اإلطار املربمة يف هذا الشأن
 

سؤال كتا تقدم به  الثـالـث
السيد عبد اللطيف 
سودو نائب رئيس 

  فريق العدالة والتنمية

عة سال،   جلس ج
حول أسباب تع 
ل تهيئة الشطر  استك

أوطا الثالث من شارع 
احص وأفق استئنافها، 
وعن إمكانية برمجة 
أشغال تهيئة لتحس 
حركة الس عند النقط 
السوداء املعرقلة لحركة 
العربات يف بعض 

 .النقط بهذا الشارع

عة قامت باتباع - 1 ل األشغال بالشطر الثالث لشارع أوطا احصاين، فإن الج املسطرة املعتادة يف هذا  بالنسبة الستك
الشأن، ونحن يف انتظار إصدار القرار النها بالجريدة الرسمية واملتعلق بنزع ملكية العقارات املتواجدة بحرم الطريق، 
لة إىل السيد األم العام للحكومة، تحت عدد  وذلك بناء عىل اإلرسالية التي تم توجيهها يف هذا اإلطار من مصالح الع

  .2021شتنرب  22ريخ بتا 5511
وبالتايل فإن أشغال تهيئة الشطر الثالث من شارع أوطا احص بسال الجديدة رهينة بتحرير حرم الطريق من  - 2

  .البنايات املتواجدة به عىل مستوى دوار الحاج حس
جراء هذا  والتي عرفت توقفا 2013/ج ح س/46لإلشارة فإن هذه األشغال كانت مربمجة يف إطار الصفقة رقم  - 3

 .العائق

سؤال كتا تقدم به  الرابــع
السيد عبد اللطيف 

 : معطيات بخصوص مشاريع التجهيز والتهيئة الحرضية موضوع السؤال ك ييل - 
 



نائب رئيس  سودو
فريق العدالة والتنمية 
عة سال،  جلس ج
بخصوص وضعية إنجاز 
مشاريع التجهيز سواء 
يف إطار ميزانية التجهيز 
عة سال أو يف إطار  لج
الرشاكات املربمة مع 
قطاعات حكومية أو 
مؤسسات عمومية أو 
عات ترابية أخرى،  ج
ديد  من قبيل مرشوع 
شارع عيل بن أ طالب 

الرحمة  لربط حي
بتجزئة سيدي عبد هللا 
ومرشوع تهيئة بعض 
األزقة بحي االنبعاث 
بتابريكت ومرشوع 
إنجاز مراحيض 

 .عمومية

 

  
تاريخ فتح  مبلغ الصفقة رقم الصفقة اسم املرشوع

 األظرفة

وضعية تقدم 

 املرشوع

 مالحظات

تهيئة األحياء 

 - الناقصة التجهيز

 حي االنبعاث

ج ح /07

 2022/س

3.516.912,0

0  

 درهم

يف مرحلة إعادة  2022مارس  08

اإلعالن عن 

 الصفقة

املرشوع يدخل 

ضمن اتفاقية 

رشاكة مع مجلس 

جهة الرباط سال 

 القنيطرة

تهيئة األحياء 

 - الناقصة التجهيز

شارع عيل بن 

 ا طالب

ج ح /08

 2022/س

1.521.168,0

0  

 درهم

ام  2022مارس  08 يف مرحلة إ

ملف الصفقة 

بعد املرور 

لصاحب العرض 

 الثا

املرشوع يدخل 

ضمن اتفاقية 

رشاكة مربمة مع 

وزارة السكنى 

 وسياسة املدينة

بناء كيوسكات 

ومراحيض 

 عمومية بسال

ج ح /14

 2022/س

793.071,00  

 درهم

رفض صاحب  2021يوليوز  27

ام  الرشكة إ

 الصفقة 

فسخ الصفقة 

واستالم املقاول 

نته  ض
 

سؤال كتا تقدم به  الخامس
السيد عبد اللطيف 

دينة سال -  عية    : موضوع السؤال ك ييل معطيات بخصوص وضعية بعض األسواق الج
  :سوق خروبة/ 1



سودو نائب رئيس 
فريق العدالة والتنمية 
عة سال،  جلس ج
بخصوص وضعية 
عية  األسواق الج
دينة سال خصوصا ما 
تعلق بإطالق أشغال 
 إنجاز سوق خروبة
ببطانة أو إعادة إيواء 
التجار بسوق الحبوب 
والقطا الجديد، 
ل أشغال تهيئة  واستك
منطقة األنشطة 
االقتصادية لحي موالي 
عيل وتنظيم  إس
االستفادة من املحالت 
ل  التجارية، واستك
تسوية الوضعية 
التعاقدية مع 
املستفيدين، واستخالص 
ديون أكرية املحالت 
التجارية واستغالل 

 .ضاءات البيعف

، واملرشوع ره -  رية األولية منجزة، مكتب الدراسات التقنية مع عة باملرسوم النها  الدراسات املع بتوصل الج
رقم املراسلة ( 2020لنزع ملكية العقار الذي سيقام عليه املرشوع و الذي يوجد لدى مصالح وزارة الداخلية منذ يونيو 

  ).2020يونيو  24بتاريخ  7576
  :إيواء التجار بسوق الحبوب و القطا الجديد/ 2
افق العمومية واملمتلكات بإنجاز دفرت الرشوط والتحمالت لألماكن املتبقية بعد انتهاء األشغال وتسلمها، قام قسم املر  - 

ة بباب سبتة   .بعد عملية إيواء التجار املوجودين بالرحبة القد
خض عنها تسليم عقود الكراء -  عات ومشاورات مع هؤالء التجار،  الخاصة بالرحبة  ويف هذا الصدد، تم عقد عدة اجت

عة تثبت كرائهم - طريق القنيطرة –الجديدة  ، مع العلم أنهم  يكونوا يتوفرون من قبل عىل أي وثيقة مع الج
ة   .للمحالت بالرحبة القد

ة وقرار لفتح  -  عة بطلب قرار إلغالق الرحبة القد ولتمك هؤالء التجار من شغل محالتهم الجديدة، قامت الج
يدة من السلطات املحلية، التي قامت قبل إصدار القرارين بأخذ رأي املكتب الوطني للسالمة الصحية الرحبة الجد

ة املوجودة بباب سبتة غ صالحة ملزاولة نشاطها بيع الحبوب ONSSAللمنتجات الغذائية  ، والذي أكد أن الرحبة القد
، يف ح أن الرحبة الجديدة تتوفر عىل كل املواصفات   .ملزاولة هذا النشاط والقطا

ولإلشارة فالرحبة الجديدة مجهزة الستقبال التجار، عل أن جلهم تسلموا أبساطهم وأحاطوها بشبابيك حديدية، إال أن  - 
عة إىل اتخاذ قرار بإنجاز سقف  بعضهم رفض االلتحاق باملحالت بدواعي واهية، كرطوبة السقف اليشء الذي حدا بالج

ية من الرطوبة الناتجة عن الفرق ب درجة الحرارة داخل األبساط  تحتي ك هو معمول به يف برحبة الرباط للح
وليس بسب ترسبات مياه األمطار بشهادة مكتب الدراسات املعتمد يف ) pont thermique(ودرجة الحرارة الخارجية 

  .تتبع األشغال
ا وتجدر اإلشارة أن الرحبة الجديدة جاهزة إليواء التجار منذ  -  تسلم أشغال بناءها و ربط مرافقها باملاء والكهرباء و

  .2020فيهم املطاحن التي تم ربطها بتيار مرتفع منذ سنة 
عيل/ 3 ل أشغال تهيئة منطقة األنشطة االقتصادية لحي موالي اس   :استك
  .صفقة إنجاز األشغال يف طور إعالن طلب العروض - 
ل تسوية الوضعية  -  نطقة األنشطة االقتصادية بخصوص مسألة استك التعاقدية مع املستفيدين من املحالت التجارية 

ت يف إطار عملية التسوية هاته برمجة نقطت يف إطار الجلسة األوىل من الدورة الحالية  الزربية فتجدر اإلشارة إىل أنه 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا ييل   :للمجلس تتعلقان 
عية املخصصة ألغراض تجارية أو صناعية أو مهنية املوافقة عىل تحي عقود أكرية األمالك العقارية*    .الج
 .املوافقة عىل ملحق عقود األكرية املتعلقة باملحالت املتواجدة باملنطقة االقتصادية بشارع الزربية* 
  :بالنسبة الستخالص ديون أكرية املحالت التجارية واستغالل فضاءات البيع/ 4
عية عىل أداء عملية االستخالص تتم أحيانا عن طريق  -  اتباع املساطر القضائية لحمل املكرتين للمحالت التجارية الج

  .ما بذمتهم من متأخرات
جموعة من اللوائح املتعلقة بامللزم  -  وهكذا قام قسم الشؤون القانونية واملنازعات يف هذا اإلطار بعد توصله 

عة الذي قام    .برفع دعاوى استخالص املتأخرات او دعاوى األداء واإلفراغاملتخلف عن األداء، بإحالتها عى محامي الج
عية -    .هذه الدعاوى واإلجراءات تبينها جداول مفصلة موزعة عىل عدد من املرافق الج

 امللفات املتعلقة بدعاوي األداء واإلفراغ
عية   املتعلقة باملرافق الج

 العدد املرفق

 30 السوق املركزي سال

اري احملالت املهنية     39  الرمحة - س –اككني املركز الت

اري ببطانة   06 املرب الت

يطرة  07 احملالت املهنية بطريق الق

سمة ٔعشاب امل لخرض والفواكه ومرفق بيع الربيع وا  08 .حمالت سوق امجل 

موع  90 ا
 

      
 


