
 

 شركة التنمیة المحلیة
نــاج سكــإدم  

 
 
 

 تقدیم
 من للحد المتخذة في تنفیذ اإلجراءات جھة الدارالبیضاء معالجة الصعوبات التي واجھتھامن أجل 

، لتنفیذ مختلف برامج مكافحة البناء العشوائي جدیدة إنشاء أداة محلیةتم التفكیر في ، األحیاء الفقیرة

سكن  شركة إدماجالمشاورات بین مختلف الجھات الفاعلة المحلیة والھیئات العامة تقرر إنشاء وبعد 

في  یافعل ةشاركوالم تعزیز أنشطة شركات القطاعین العام والخاصوكذلك لھذا الغرض من أجل 

 .البیضاءالداراألحیاء الفقیرة في  عدد الخفض من

  

 المھام
جمیع  اتخاذسطات و - البیضاء الدار جھةبلشركة إدماج سكن ھي مكافحة السكن غیر الالئق  األساسیة إن مھمة

  : بالجھة، و تتمثل ھذه المھمة في ةغیر المجھزالوالفقیرة  التي تمكن من اندماج األحیاءاإلجراءات 

o األحیاء الصفیحیة القضاء على 

o  تساقطالبنایات المھددة بالإزالة 

o عن طریق رحلیندعم السكان الم 

o  التقني والماديو االجتماعيالدعم 

o القرب تجھیزات إنجاز 

o دعم أصحاب األراضي إلخالء أراضیھم المحتلة من طرف السكن العشوائي. 
  

 :باإلضافة إلى ھذه األنشطة، تتكلف شركة إدماج سكن بالمھام التالیة

o في مجال التھیئةستثناءات اال حصولھم على بعدلصالح الجماعة المستثمرین  ساھماتتلقي م 

o  إدارة المشاریع المفوضة من أجل تحقیق بعض المشاریع في  األقالیم والجماعات ومرافقة العماالت

 :المحلیة من بینھا 

o الحضریة ھیئةالت 

o  الكبیر لدارالبیضاء مثل مشروع سندباد، المسرحباللمشاریع الكبرى  الحاملةتحریر األراضي ،

 ... تھیئةمسارات الو ة الطرق الدائریبعض 



 

إرشادبطاقة   
o إدماج سكن :     تسمیة ال 

o االسممجھولة شركة  :     شكل قانوني ال 

o سطات - البیضاءالداروالیة جھة  :     مقر ال 

o  درھم 000 000 20   :     الرأسمال 

o  2006 فبرایر  26  :أول مجلس إدارة 

  

 المساھمون وأعضاء مجلس اإلدارة
o  سطات - البیضاءالداروالي جھة   : الرئیس 

o نیالمساھم : 

o    ملیون درھم 7      : الدولة 

o    ملیون درھم 2  : سطات  - البیضاءالدارمجلس جھة 

o    ملیون درھم 1  : لدار البیضاء امجلس جماعة 

o    ملیون درھم 1  : البیضاء الدارمجلس عمالة 

o    ملیون درھم 2,9    :مجموعة العمران 

o    ملیون درھم 2,1  : صندوق اإلیداع و التدبیر 

o    ملیون درھم 2  : القرض العقاري و السیاحي 

o    ملیون درھم 2    : البنك الشعبي 

o اإلداریین : 

o   المساھمون 

o   الوكالة الحضریة للدار البیضاء 

o   لیدك 

  

تصالاال  
  إدماج سكن

  البیضاءالدار، شارع الروداني، المعاریف، 459

     05 04 22 22 5 212+   :رقم الھاتف

  16 09 22 22 5 212+    :رقم الفاكس 
 


