
2019

http://www.finances.gov.ma

تقرير حول املوؤ�س�سات العمومية 

و املقاولت العمومية

شارع محمد الخامس، الحي اإلداري، شالة،  الرباط - المغرب
الهــاتف : 01 72 67 537 )0( )00212( - الفاكـس : 30 75 67 537 )0( )00212(

م�سروع قانون املالية ل�سنة





 



 

 

لهذٍ الغايت، ًذعى لتبسيط الوساطز لتشجيع هختلف و... "

أشكال التبزع والتطىع واألعوال الخيزيت، ودعن 

 الوبادراث االجتواعيت، والوقاوالث الوىاطٌت.

كوا يٌبغي وضع آلياث جذيذة إلشزاك القطاع الخاص في 

الٌهىض بالويذاى االجتواعي، والوساهوت في تحسيي 

الخذهاث الوقذهت للوىاطٌيي، سىاء في إطار الوسؤوليت 

الوجتوعيت للوقاولت، أو هي خالل إطالق شزاكاث بيي 

 "القطاعيي العام والخاص في هذا الوجال.

 

 

 سامي لجاللة الملك دمحم السادسمقتطف من نص الخطاب ال

يعية الثالثةافتتاح الدورة األوىل لمناسبة لنواب األمة ب  لسنة التشر

 (2102أكتوبر  02) 0441صفر  2الجمعة يوم 

 

  



 











 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 1 
1 

 



 

 

 

 
 2 

2 

 



 

 

 

 

 3 
3 

 



 

 

 

 
 4 

4 

 



 

 

 

 

 5 
5 

 



 

 

 

 
 6 

6 

 





 

 

 

 

 7 
7 

 







 

 

 

 
 8 

8 

 



 

 

 

 

 9 
9 

 



 

 

 

 
 10 

10 

 

 





 

 

 

 

 11 
11 

 



)https://ajal.finances.gov.ma(

 

 

 

 

https://ajal.finances.gov.ma/
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 )شتنبر(

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8lvjW2LjdAhWLFSwKHR2tBy8QFjABegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.finances.gov.ma%2FArMa%2Fpages%2Fsuivi_portefeuille.aspx&usg=AOvVaw0YMoh2iiYryKyABD5zJ6to
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 2018شتنبر  2017

 19 19  مؤسسات عمومية 

 28 28مقاوالت عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة

 237 227شركة تابعة أو مساهمات عمومية

25 23 

14 12 

 المؤسسات العمومية شركات الدولة الشركات التابعة الشركات المختلطة
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14 

 

 2018شتنبر  2017

 184 185  مؤسسات عمومية 

 9 9 رة للخزينةمقاوالت عمومية ذات مساهمة مباش

 30 30شركة تابعة أو مساهمات عمومية

 2018شتنبر  2017

 3 3  مؤسسات عمومية 

 7 6مقاوالت عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة

 199 194شركة تابعة أو مساهمات عمومية

 2018شتنبر  2017

 3 3  مؤسسات عمومية 

 - - مقاوالت عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة

 - -شركة تابعة أو مساهمات عمومية
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 قطاعات أخرى

 القطاع المالي

السياحة والصناعة 
 التقليدية

 البنيات التحتية والنقل

الطاقة والمعادن 
 والماء والبيئة

الفالحة والصيد 
 البحري

السكن والتعمير 
 والتنمية المجالية 

القطاعات االجتماعية 
والصحة والتربية 

 والتكوين

٪24 

٪18 

٪16 

٪13 

٪6 

٪6 

٪4 ٪12 

التوزيع القطاعي 
 للمحفظة العمومية

(٪) 

 



 

 

 

 
 16 

16 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 مؤسسات عمومية
67 21 

13 4 

20 1 

7 0 

17 0 

10 0 

6 0 

6 0 

9 0 

34 17 

14 1 

6 0 

 مقاوالت عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة
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 67 756    

 68 898    

 77 544    

 78 013    

 71 552    

 79 421    

 72 675    

 61 286    

 - 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2% 

13% 

1% 

11% 

16% 

8% 

8% 
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الفترةلمؤسساتوالمقاوالتالعموميةانشاطونتائجمؤشرات خالل

-:
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22 

 



172,6 
190,7 

201,0 206,6 
212,9 218,2 

210,1 
226,5 

236,4 247,7 258,5 273,6 250,9 
266,0 

278,7 280,6 
289,2 293,7 

13,6 13,7 14,8 16,3 18,7 26,8 

79,7 85,3 79,9 
100,0 105,2 

118,5 

201620172018201920202021

 (مليون الدرهم) 2021-2016تطور أبرز مؤشرات المؤسسات والمقاوالت العمومية 

 رقم المعامالت (دون احتساب المخصصات)نتائج االستغالل 

 النتائج الصافية االيجابية ديون التمويل

 القيمة المضافة
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 رقم المعامالت
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 ةالقيمة المضاف

126 908 

137 089 

146 586 

157 997 

168 283 

183 737 

201620172018201920202021

رقم معامالت المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري 
 (مليون الدرهم) 2016-2021

توقعات  اإلنجازات
 اإلختتام

 ثالث سنوات  توقعات

 

 
+7٪ 

+8٪ 
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25 

 




 النتائج الصافية

53 750 
58 805 

53 840 

73 909 

79 027 

92 248 

201620172018201920202021

القيمة المضافة المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري 
 (مليون الدرهم) 2016-2021

توقعات  اإلنجازات
 اإلختتام

 ثالث سنوات  توقعات

+12٪ 

 

+0,1% 

 

متوسطمعدلالنمو

المتوقعالسنوي

2019-2021 

+21% 

متوسطمعدلالنمو

نجزالمالسنوي

2016-2018 
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26 

 

 ديون التمويل

- 

- 

7 946 
9 520 

11 168 
12 313 

14 659 

22 781 

-1 661 -1 383 -1 309 
-2 449 -2 121 -2 115 

201620172018201920202021

   2021-2016النتائج الصافية االيجابية والسلبية للمؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري 
 (مليون درهم)

ية
اف
ص

 ال
ج
تائ

الن
 

ية
جاب

الي
 ا

ية
اف
ص

 ال
ج
تائ

الن
 

ية
سلب

 ال

 توقعات الثالث سنوات توقعات االنجازات
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27 

 

 مردودية ال

- 

- 

160 974 

190 441 

218 110 220 415 
232 977 

20132014201520162017

 (مليون الدرهم) 2017-2013ديون التمويل للمؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري 

 ارتفاع ديون التمويل

+6% 

2017و 2016بين    

1,0% 
1,3% 

1,6% 1,5% 
1,9% 

2,9% 
3,2% 

4,1% 

4,7% 
4,3% 

5,3% 

8,1% 

201620172018201920202021

 (٪) 2021-2016تطور مردودية المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري 

 المردودية المالية عائد مجموع األصول
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 رقم المعامالت







 القيمة المضافة

15 172 

17 070 

17 484 17 334 

17 843 

17 464 

201620172018201920202021

رقم معامالت المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع غير التجاري 
 (مليون درهم) 2016-2021

توقعات  اإلنجازات
 اإلختتام

 ثالث سنوات  توقعات

 

 

+7٪ 

متوسطمعدل

النموالسنوي

-2016المنجز

2018 

+0,4٪ 

متوسطمعدل

النموالسنوي

-2019المتوقع

2021 



 

 

 

 

 29 
29 

 

 

متوسطمعدلالنمو

المتوقعالسنوي

2019-2021 

+0,5٪ 







النتائج الصافية

 

 

9 071 

10 395 

10 043 10 077 
10 188 10 168 

201620172018201920202021

القيمة المضافة المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع غير التجاري 
 (مليون درهم) 2016-2021

 ثالث سنوات  توقعاتتوقعات  اإلنجازات

 

+5٪ 

متوسطمعدلالنمو

المنجزالسنوي

2016-2018 
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30 

 

 ديون التمويل

3 795 

2 882 
2 468 

2 865 2 935 2 900 

-1 011 
-1 216 -1 244 -1 227 -1 233 -1 269 

201620172018201920202021

 النتائج الصافية االيجابية والسلبية للمؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع غير التجاري
 (مليون الدرهم) 2016-2021

ية
اف
ص

 ال
ج
تائ

الن
 

ية
جاب

الي
 ا

ية
اف
ص

 ال
ج
تائ

الن
 

ية
سلب

 ال
 توقعات الثالث سنوات توقعات االنجازات
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.

9 550 

11 169 
10 992 

10 903 10 893 10 891 

201620172018201920202021

36 982 

38 139 38 188 38 223 38 261 38 303 

201620172018201920202021
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387 600 

414 229 414 259 414 298 414 340 414 387 

201620172018201920202021
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 الفالحة 
 السكن 15%

2% 

 البنيات التحتية
8% 

 الطاقة والمعادن
4% 

 القطاع االجتماعي
59% 

 السياحة
1% 

 النقل
8% 

 أخرى
3% 
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2 208 

1 048 

542 

684 

13 356 

10 724 220 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
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https://www.facebook.com/CNPAC.maroc?fref=nf
https://www.facebook.com/CNPAC.maroc?fref=nf
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45 

 

 4 375    

 3 423    
 3 097    

201620172018*

رقم معامالت الشركة الوطنية للطرق 

مليون درهمالسيارة بالمغرب

 توقعات اختتام  (*)

 1 152    

 1 950    
 1 541    

-603    

 200    

-51    

201620172018*

نتائج الشركة الوطنية للطرق السيارة 

مليون درهمبالمغرب

 الناتج الصافي ناتج االستغالل
 توقعات اختتام )*( 



 

 

 

 
 46 

46 

 

 

 

 4 539     4 624    

 3 880    

201620172018*

المكتب الوطني للسكك  رقم معامالت

مليون درهمالحديدية

 توقعات اختتام )*(
 

 222     283    

 39    

-515    
-614    -569    

201620172018*

المكتب الوطني للسكك الحديديةنتائج 

مليون درهم

 الناتج الصافي ناتج االستغالل

 توقعات اختتام)*( 
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6725 
7 300 7 721 

9 740 
10 305 10 630 

69% 

71% 

73% 

67%

68%

69%

70%

71%

72%

73%

74%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

201620172018*

 )%( معدل الملء (1000)العروض من المقاعد  (1000)النقل الجوي 

 توقعات اختتام)*(    
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50 

 

 

 

14 512 15 861 16 457 

 -
 2 500
 5 000
 7 500
 10 000
 12 500
 15 000
 17 500

201620172018*

الشركة الوطنية للنقل الجوي رقم معامالت

مليون درهمالخطوط الملكية المغربية

 توقعات اختتام )*( 

 697    

 460    
 361    

 587    

 17    

349 

 -

 200

 400

 600

 800

201620172018*

نتائج الشركة الوطنية للنقل الجوي 

مليون درهمالخطوط الملكية المغربية

 الناتج الصافي ناتج االستغالل
 توقعات اختتام )*( 
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1 801 

1 745 1 739 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

13 

145 
215 196 

249 

360 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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52 

 

 

 
 
 

 
 

2 114 

2 451 
2 507 

201620172018*

رقم معامالت الوكالة الخاصة طنجة

مليون درهمالبحر األبيض المتوسط

 توقعات اختتام )*(

 1 077    1 085 1 065 

 402    

742 733 

201620172018*

البحر األبيض نتائج الوكالة الخاصة طنجة

مليون درهمالمتوسط

 الناتج الصافي ناتج االستغالل



 

 

 

 

 53 
53 

 





 

 

 

 
 54 

54 

 

 
 

 

 
 

182 373 

203 578 

217 829 

161 837 175 304 185 882 

68 697 
81 408 

89 549 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

0

50000

100000

150000

200000

250000

201620172018*

 (طن)الشحن  (وحدة)حركات الطائرات  (100)رواج المسافرين 
توقعات اختتام)*(      
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55 

 

4 010 

3 748 

3 401 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

623 536 485 

1 217 1 247 
1 020 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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1 493 

840 

1 233 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

2 

-31 

-136 

43 
8 

-104 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)



 

 

 

 
 60 

60 

 

348 
349 

345 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

-86 

4 4 

-172 
-122 -143 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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61 
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5

                                                           

59 302 
48 503 

42 471 

2018* 2017 2016
 توقعات اختتام  (*)

5 387 4 567 3 779 

7 922 
5 465 6 594 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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181 

171 

154 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

-200 

-85 

-293 

-107 
-157 

-217 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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2 381 
1 570 

790 

4 381 

2 963 2 670 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)

 34 212    

 37 054    

 38 280    

201620172018*

 توقعات اختتام  (*)
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70 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

8 672 
8 495 

7 840 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

270 

675 
580 

114 
221 

472 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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43,96 
50 

22,2 22 

2,05 

2 

1,97
1,98
1,99

2
2,01
2,02
2,03
2,04
2,05
2,06

0

10

20

30

40

50

60

 2017إنجازات 
 

   2018توقعات 

 

 مشتركو الثابت األنترنيت المحمول
توقعات اختتام)*(      
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 . 
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76 

 

 

 

 

  

 
 

 

 2 456    

 2 549    

 2 712    

201620172018*

رقم معامالت بريد المغرب

مليون درهم

 توقعات اختتام  (*)

-388    -341    

 122    

 276     291    

 127    

201620172018*

مليون درهمنتائج بريد المغرب

 الناتج الصافي ناتج االستغالل

 توقعات اختتام )*( 
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554 544 
501 

436 
387 362 352 346 

2017 2018توقعات  2016 2015
 (وحدة)مؤسسات التكوين المهني  (1000)عدد المتدربين 
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3,46 3,38 3,28 

130,93 

137 

146,03 

120

125

130

135

140

145

150

3,15
3,2

3,25
3,3

3,35
3,4

3,45
3,5

2018* 2017 2016

 (مليار درهم)كتلة األجور المصرح بها  (مليون درهم)عدد األجراء المصرح بهم 
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96,8 
97,4 

98,1 
98,5 

98,9 99,1 
99,4 99,5 99,7 

توقعات 20102011201220132014201520162017
2018 

91 
92 

93 
94 94,5 95 

96 
96,6 97 

توقعات 20102011201220132014201520162017
2018 
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71,0 

73,0 
74,0 

75,0 
76,0 

77,0 

79,3 79,3 79,3 

توقعات  20102011201220132014201520162017
2018 
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.
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5 303 

5 048 

5 327 

2018* 2017 2016

 توقعات اختتام  (*)

397 
253 

583 555 544 

856 

2018* 2017 2016

 ناتج اإلستغالل الناتج الصافي

 توقعات اختتام  (*)
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http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D9%85%D8%B9+%D8%B0%D9%84%D9%83
http://context.reverso.net/traduction/arabe-francais/%D9%88%D9%85%D8%B9+%D8%B0%D9%84%D9%83
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عد

د

 …ا

 عدد المراسيم عدد المساهمات في رأس المال واإلستحواذ عدد اإلحداثات

140 152 

292 
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 الملحق رقم 1

إسم المؤسسةرمز المؤسسة
AASLMة مارشيكا وكالة تهيئة موقع بح
AAVBRوكالة تهيئة ضف أ رقراق
ABH (10)(10) وكالة الحوض الما
ADAوكالة التنمية الفالحية
ADDوكالة التنمية الرقمية
ADSوكالة التنمية االجتماعية
ALEMات العسكرية وكالة المساكن والتجه
AMCAMوكالة حساب تحدي االلفية المغرب
AMDIEالوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات
AMDLالوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية
AMEEالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية
AMSSNUR الوكالة المغربية لألمن والسالمة  المجال النووي واإلشعا
ANAM الوكالة الوطنية للتأم الص
ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات
ANBMRي وتأهيل المبا اآليلة للسقوط الوكالة الوطنية للتجديد الح
ANCFCCالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
ANDAالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية
ANDZOAالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان
ANEAQ الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العا والبحث العل
ANLCAالوكالة الوطنية لمحاربة األمية
ANP الوكالة الوطنية للموا
ANPMAالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية
ANPMEالوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة
ANRTالوكالة الوطنية لتقن المواصالت
APDNوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  عماالت وأقاليم الشمال بالمملكة
APDOقية بالمملكة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  عمالة وأقاليم الجهة ال
APDSوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  أقاليم الجنوب بالمملكة
ARCHIVESأرشيف المغرب
AREF (12)(12) بية والتكوين األكاديمية الجهوية لل
AU (30)(30) ية الوكالة الح
BNRMالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية
CADETAFاء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج مركزية ال
CAG (12)(12) الغرفة الفالحية
CAR (12)(12) غرفة الصناعة التقليدية
CCصندوق المقاصة

الئحة املؤسسات العمومية -209 - (3/1)(*)

 د (*) دون احتساب الصندوق المغر للتأم الص الذي تم ن النص الذي أحدث بموجبه بالجريدة الرسمية رقم 67.16 بيوم 11 أكتوبر 2018
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 الملحق رقم 1

إسم المؤسسةرمز المؤسسة

CCGالصندوق المركزي للضمان
CCIS (12)(12) غرفة التجارة والصناعة والخدمات
CCM المركز السينما المغر
CDG صندوق اإليداع والتدب
CFR صندوق التمويل الطر
CHU (5)(5) المركز اإلستشفا الجام
CMAM الصندوق المغر للتأم الص
CMRالصندوق المغر للتقاعد
CNESTENالمركز الوط للطاقة والعلوم والتقنيات النووية
CNPAC اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الس
CNRA الصندوق الوط للتقاعد والتأم
CNRST المركز الوط للبحث العل والتق
CNSS الصندوق الوط للضمان االجتما
CPM (4)(4) غرفة الصيد البحري
EACCEالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات
EHTPالمدرسة الحسنية لألشغال العمومية
EN التعاون الوط
ENAMالمدرسة الوطنية الفالحية بمكناس
ENSAالمدرسة الوطنية العليا لإلدارة
ENSMRالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط
FDSHIIصندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية واالجتماعية
FECصندوق تجه الجماعات المحلية
FFIEMصندوق التكوين المه للمقاوالت المنجمية
IAVمعهد الحسن الثا للزراعة والبيطرة
IMANORالمعهد المغر للتقييس
INRA المعهد الوط للبحث الزرا
INRHالمعهد الوط للبحث  الصيد البحري
IPMمعهد باستور المغرب
ISCAE المعهد العا للتجارة وإدارة المقاوالت
ISMالمعهد العا للقضاء
ITPSMGEAالمعهد التق األم سيدي دمحم لتدب المقاوالت الفالحية
LOARCالمخت الرس للتحاليل والبحوث الكيميائية للدار البيضاء
MAPوكالة المغرب العر لألنباء
MDAدار الصانع
OCف مكتب ال
OCEمكتب التسويق والتصدير
ODCOمكتب تنمية التعاون
OFPPTمكتب التكوين المه وإنعاش الشغل
OMPICالمكتب المغر للملكية الصناعية والتجارية
ONCAالمكتب الوط لالستشارة الفالحية

الئحة املؤسسات العمومية -209 - (3/2)(*)

 د (*) دون احتساب الصندوق المغر للتأم الص الذي تم ن النص الذي أحدث بموجبه بالجريدة الرسمية رقم 67.16 بيوم 11 أكتوبر 2018
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 الملحق رقم 1

إسم المؤسسةرمز المؤسسة

ONCFالمكتب الوط للسكك الحديدية

ONDAالمكتب الوط للمطارات

ONEEب المكتب الوط  للكهرباء والماء الصالح لل

ONHYMالمكتب الوط للهيدروكاربورات والمعادن

ONICL المكتب الوط المه للحبوب والقطا

ONMTالمكتب الوط المغر للسياحة

ONOUSCالمكتب الوط للخدمات الجامعية االجتماعية والثقافية

ONPالمكتب الوط للصيد

ONSSAالمكتب الوط للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية

ORMVA (9)(9) المكتب الجهوي لالستثمار الفال

RADEE (12)(12) الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

RAFCيد بالدار البيضاء الوكالة المستقلة للت

RATS ي باس الوكالة المستقلة للنقل الح

TNMVح الوط دمحم الخامس الم

UNIVERSITES (13) (13) الجامعة

الئحة املؤسسات العمومية - 209 - (3/3)(*)

 د (*) دون احتساب الصندوق المغر للتأم الص الذي تم ن النص الذي أحدث بموجبه بالجريدة الرسمية رقم 67.16 بيوم 11 أكتوبر 2018

123



 

 

 

 

  

 أ

 الملحق رقم 2   

مة كة المسا مةرمز  كة المسا إسم 
ADER-FESوكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس
ADMكة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ال
ASMA INVEST كة السعودية المغربية لالستثمار اإلنما ال
BAM SAبريد المغرب
BIOPHARMAكة اإلنتاج البيولو واألدوية البيطرية
CAMالقرض الفال للمغرب
CASA TRANSPORTSكة الدارالبيضاء للنقل
DIYAR AL MADINAكة ديار المدينة
FMPالصندوق المغر لإليداع
FONCIERE UIRالعقارية للجامعة الدولية بالرباط
HAOمجموعة العمران
IDMAJ SAKANكة إدماج السكن
ITHMAR AL MAWARID إثمار الموارد
JZNكة الحديقة الوطنية للحيوانات
MAROCLEAR كة ماروكل
MASENالوكالة المغربية للطاقة المستدامة
MDJSالمغربية لأللعاب والرياضات
MIAالهيئة المغربية لإلستثمار
NWMكة الناظور غرب المتوسط
OCP SAيف للفوسفاط المجمع ال
RAMكة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية ال
SADMكة التهيئة والتنمية لمازاكان
SAPTكة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة
SARكة تهيئة الرياض
SIEكة االستثمارات الطاقية
SMITكة المغربية للهندسة السياحية ال
SNEDكة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ال
SNRTكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ال
SNTLكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ال
SODEP كة استغالل الموا
SONACOSكة الوطنية لتسويق البذور ال
SONADAC كة الوطنية للتجه الجما ال
SONARGESكة الوطنية إلنجاز وتدب المالعب ال
SOREAD(صورياد) ية كة الدراسات واإلنجازات السمعية الب
SORECكة الملكية لتشجيع الفرس ال
SRRAكة التهيئة لتنمية مدينة الرباط
TM22 الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط
TMSAالوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

مة كة المسا مةرمز  كة المسا إسم 
AGA INGENIERIEكة هندسة الصناعات الفالحية والغدائية
IAMكة اتصاالت المغرب
LABOMETALمخت الصلب للدراسات والرقابة
SALIMA HOLDINGالمجموعة المغربية الليبية لالستثمار
SMAEXكة المغربية لتأم الصادرات ال
SOTADECكة الطنجاوية لالستغالل التجاري ال

الئحة رشكات املساهمة (*)
  ذات املساهمة املبارشة للخزينة - 44 -

كات ال توجد  طور التصفية (*) دون احتساب ال

ة باألقلية  مة المبا كات ذات المسا ال

ة باألغلبية  مة المبا كات ذات المسا ال
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الملحق رقم 3

اسم المؤسسة العموميةالرمز 
LOARCالمخت الرس للتحاليل والبحوث الكيميائية للدار البيضاء
MAPوكالة المغرب العر لألنباء
OMPICالمكتب المغر للملكية الصناعية والتجارية
ONCFالمكتب الوط للسكك الحديدية
ONDAالمكتب الوط للمطارات
ONEEب المكتب الوط  للكهرباء والماء الصالح لل
RADEE (12)(12) الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء
RAFCيد بالدار البيضاء الوكالة المستقلة للت

اسم  المقاولة العموميةالرمز 
ADMكة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ال
AGA INGENIERIEكة هندسة الصناعات الفالحية والغدائية
BIOPHARMAكة اإلنتاج البيولو واألدوية البيطرية
CASA TRANSPORTSكة الدارالبيضاء للنقل
DIYAR AL MADINAكة ديار المدينة
FONCIERE UIRالعقارية للجامعة الدولية بالرباط
HAOمجموعة العمران
IAMكة اتصاالت المغرب
ITHMAR AL MAWARIDإثمار الموارد
JZNكة الحديقة الوطنية للحيوانات
LABOMETALمخت الصلب للدراسات والرقابة
MASENالوكالة المغربية للطاقة المستدامة
MDJSالمغربية لأللعاب و الرياضات
OCP يف للفوسفاط المجمع ال
RAMكة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية ال
SADMكة التهيئة والتنمية لمازاكان
SALIMA HOLDINGالمجموعة المغربية الليبية لالستثمار
SARكة تهيئة  الرياض
SNRTكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ال
SNTLكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ال
SODEP كة استغالل الموا
SONACOSكة الوطنية لتسويق البذور ال
SONARGESكة الوطنية إلنجاز وتدب المالعب ال
SOREAD(صورياد) ية كة الدراسات واإلنجازات السمعية الب
SORECكة الملكية لتشجيع الفرس ال
SOTADECكة الطنجاوية لالستغالل التجاري ال
TM22 الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط
TMSAالوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع التجاري - 47-

املؤسسات العمومية -19-

املقاوالت العمومية -28-
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امللحق رقم 3

اسم المؤسسة  العموميةالرمز 
AASLMة مارشيكا وكالة تهيئة موقع بح

AAVBRوكالة تهيئة ضف أ رقراق

ABH (10)(10) وكاالت حوض المياه

ADAوكالة التنمية الفالحية

ADDوكالة التنمية الرقمية

ADSوكالة التنمية االجتماعية

ALEMات العسكرية وكالة المساكن والتجه

AMCAMوكالة حساب تحدي االلفية المغرب

AMDIEالوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

AMDLالوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية

AMEEالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

AMSSNUR الوكالة المغربية لألمن و السالمة  المجال النووي واإلشعا

ANAM الوكالة الوطنية للتأم الص

ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

ANBMRي وتأهيل المبا اآليلة للسقوط الوكالة الوطنية للتجديد الح

ANCFCCالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

ANDAالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية

ANDZOAالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان

ANEAQ الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العا والبحث العل

ANLCAالوكالة الوطنية لمحاربة األمية

ANP الوكالة الوطنية للموا

ANPMAالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

ANPMEالوكالة الوطنية إلنعاش المقاوالت الصغرى والمتوسطة

ANRTالوكالة الوطنية لتقن المواصالت

APDNوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  عماالت وأقاليم الشمال بالمملكة

APDOقية بالمملكة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  عمالة وأقاليم الجهة ال

APDSوكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية  أقاليم الجنوب بالمملكة

ARCHIVESأرشيف المغرب

AREF (12)(12) بية والتكوين األكاديميات الجهوية لل

AU (30)(30) ية الوكاالت الح

BNRMالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية

CADETAFاء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفجيج مركزية ال

CAG (12) (12) الغرف الفالحية

CAR (12) (12) غرف الصناعة التقليدية

CCصندوق المقاصة

CCIS (12) (12) غرف التجارة والصناعة والخدمات

CCM المركز السينما المغر

CFR صندوق التمويل الطر

CHU (5)(5) المراكز اإلستشفائية الجامعية

CNESTENالمركز الوط للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

CNPAC اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الس

CNRST المركز الوط للبحث العل والتق

CPM (4) (4) غرف الصيد البحري

EACCEالمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات

EHTPالمدرسة الحسنية لألشغال العمومية

EN التعاون الوط

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية ذات الطابع غ التجاري - 193-

املؤسسات العمومية -184-(2/1)
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الملحق رقم 3

اسم  المقاولة العموميةالرمز 
ENAالمدرسة الوطنية الفالحية بمكناس

ENSAالمدرسة الوطنية العليا لإلدارة

ENSMRالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

FDSHIIصندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية واالجتماعية

FFIEMصندوق التكوين المه للمقاوالت المنجمية

IAVمعهد الحسن الثا للزراعة والبيطرة

IMANORالمعهد المغر للتقييس

INRA المعهد الوط للبحث الزرا

INRHالمعهد الوط للبحث  الصيد البحري

IPMمعهد باستور المغرب

ISCAE المعهد العا للتجارة وإدارة المقاوالت

ISMالمعهد العا للقضاء

IPSMGCAالمعهد التق األم سيدي دمحم لتدب المقاوالت الفالحية

MDAدار الصانع

OCف مكتب ال

OCEمكتب التسويق والتصدير

ODCOمكتب تنمية التعاون

OFPPTمكتب التكوين المه وإنعاش الشغل
ONCAالمكتب الوط لالستشارة الفالحية
ONHYMالمكتب الوط للهيدروكاربورات والمعادن
ONICL المكتب الوط المه للحبوب والقطا
ONMTالمكتب الوط المغر للسياحة
ONOUSCالمكتب الوط للخدمات الجامعية االجتماعية والثقافية
ONPالمكتب الوط للصيد
ONSSAالمكتب الوط للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية
ORMVA (9) (9) المكاتب الجهوية لالستثمار الفال
RATS ي باس الوكالة المستقلة للنقل الح
TNMVح الوط دمحم الخامس الم
UNIVERSITES (13) (13) الجامعات

اسم  المقاولة العموميةالرمز 
ADERوكالة التنمية ورد االعتبار لمدينة فاس
IDMAJ SAKANكة إدماج السكن
NWMكة الناظور غرب المتوسط
SAPTكة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة
SIEكة االستثمارات الطاقية
SMITكة المغربية للهندسة السياحية ال
SNEDكة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق ال
SONADAC كة الوطنية للتجه الجما ال
SRRAكة التهيئة لتنمية مدينة الرباط

المقاوالت العمومية -9-

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية ذات الطابع غ التجاري - 193-

المؤسسات العمومية -184-(2/2)
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امللحق رقم 3

اسم املؤسسة  العموميةالرمز 

ن الصندوق املركزي للض

صندوق اإليداع والتدب

عات املحلية صندوق تجهيز الج

اسم  املقاولة العموميةالرمز 

ا ر اإل الرشكة السعودية املغربية لالستث

بريد املغرب

القرض الفالحي للمغرب

رشكة ماروكل

ر الهيئة املغربية لإلستث

الرشكة املغربية لتأم الصادرات

الصندوق املغر لإليداع

اسم املؤسسة العموميةالرمز 

الصندوق املغر للتقاعد

الصندوق الوطني للتقاعد والتأم

عي ن االجت الصندوق الوطني للض

الئحة املؤسسات املالية العمومية -10-

املؤسسات العمومية -3-

املقاوالت العمومية -7-

عية العمومية -3- الئحة املؤسسات الجت
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الملحق رقم 4 

إسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 
AIR SENEGAL 
INTERNATIONALالخطوط الجوية السنغالية

AOULI معادن أحو

ASSARF ف الشع ال

ATLAS BLUEكة أطلس األزرق

BNDEالبنك الوط لإلنماء االقتصادي

CDMمفاحم المغرب

CFPMات النباتية كة توضيب الحوامض والمص

CHARIKAكة الشارقة

CIMA إسمنت المغرب العر

COMAGRIكة المغربية إلدارة األرا االفالحية ال

COMAPRAكة المغربية لتسويق المنتوجات الفالحية ال

CRNMDAمخازن الصخور السوداء

ELKHEIR كة  الخ

ESMAFORكة  إسمفور

EUMAGEXكة المغربية األوروبية لتدب الصادرات ال

EUROCHEQUEأوروشيك المغرب

FRUMATكة المغربية لتحويل الفواكه ال

FS SGAMام القنطرة صندوق س

GEFSيد بسوس ى للت كة  المقاوالت الك

HALA FISHERIESكة هالة للصيد البحري

HOLEXPكة هولدينغ إكسبنسيون

IMECالمعهد المغر للتجارب واألرشاد

JADIVETكة القماش للجديدة

MARTCOكة المغرب العر للتجارة

MMAكة بيشي م.م.أ

NEW SALAMكة السالم الجديدة

ODIمكتب التنمية الصناعية

PALM BAY  فندق بالم

PERLITEليت كة ب

PROMAGRUMكة إنعاش الحوامض بالمغرب

RADالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء للدار البيضاء

RAIDالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمدينة طنجة

RATAGي ألكادير الوكالة المستقلة للنقل الح

RATCى للدار البيضاء الوكالة المستقلة للنقل الح

RATFى لفاس الوكالة المستقلة للنقل الح

RATMي لمكناس الوكالة المستقلة للنقل الح

RATMAى لمراكش الوكالة المستقلة للنقل الح

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية يف  طور التصفية - 74 -(2/1)
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الملحق رقم 4 

إسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

RATRي للرباط وسال الوكالة المستقلة للنقل الح

RATTي لمدينة طنجة الوكالة المستقلة للنقل الح

RDEالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لمدينة تطوان

REDالوكالة المستقلة لتوزيع الكهرباء لمدينة الرباط

REP MARINEكة ريب مارين

SAFIR كة سف

SAIA كة العربية لالستثمار الفال ال

SASMAكة المغربية الفالحية للخدمات ال

SCI SEBTAكة  المدنية العقارية سبتة ال

SCORE Uكة سكور إ

SCVAكة  التعاونية آليت سوالة ال

SCVMكة  التعاونية لمكناس ال

SEFERIFكة  استغالل معادن الريف

SEPYKوت لقطارة كة  استغالل الب

SERECAFيد بالمغرب كة الدراسات واإلنجازات لشبكة الت

SGAM KANTARA كة سكام القنطرة

SICORق كة الصناعية للمعلبات بال ال

SINCOMARكة سينكومار

SLIMACOكة توضيب الحوامض للغرب

SMADAكة  المغرب العر للتنمية الفالحية

SNDE كة الوطنية لتنمية تربية الموا ال

SNPPكة الوطنية للمنتوجات النفطية ال

SOCICAيفة لل العما المغر للدارالبيضاء كة ال ال

SOCOBERكان كة توضيب الحوامض ب

SOCOCHARBOكة تسويق الفحم والخشب

SODEAكة التنمية الفالحية

SODEVIكة تنمية زراعة العنب

SODIPكة سوديب

SOGETAكة استثمار األرا الفالحية

SOGIPكة سوجيب

SONARPكة المالحة والتجه والصيد

SOPLEMكة الغرس والتلفيف لواد مهالة

SORASRAKكة  الجهوية للته السيا بالسعيدية ال

TELECARTكة الرصد البعدي للخرائطية والطبوغرافية

TRANSATLANTIQUEالشبكة الفندقية طرنس أطلنتيك

UIMكيب االتحاد الصنا لل

VINICOOPكة التعاونية ب يزناسن ال

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية يف  طور التصفية - 74 -(2/2)
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حصة البيع%طريقة التفويتنشاطهاإسم الرشكةالتاريخ
ن التفويت

ليون درهم) ) 

طلب عروض متبوع ببيع 
مبارش

33,3427,00

2,391,60املأجورين

3210,20ببيع مبارشصناعة املالبسرشكة شالة للخياطة الصناعية CHELCOأبريل 1993

4094,30بورصةيونيو 1993

35111,60طلب عروضيوليو 1993

51145,00طلب عروضتوزيع املواد النفطيةرشكة برتوم     PETROM    يوليو 1993

صناعة اإلسمنترشكة إسمنت املغرب الرشقي  CIORأغسطس 1993
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش
51614,00

ويات SNEPأكتوبر 1993 ويةالرشكة الوطنية للتحليل الكهربا و البرتوكي 90364,30طلب عروضصناعة املواد الكي

 CIOR 34329,20بورصةصناعة اإلسمنترشكة إسمنت املغرب الرشقي

      CTM - LN 2,65,20املأجوريننقل املسافرين و اإلرسالياتالرشكة املغربية للنقل خطوط وطنية

SHELL   50450,00بيع مبارشتوزيع املواد النفطيةشال

500,85بيع مبارشتوزيع املواد النفطيةدراكون غاز DRAGON GAZفرباير 1994

توزيع املواد النفطيةالرشكة املغربية للمحروقات   CMHمارس 1994
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش
50100,10

طلب عروض متبوع ببيع 
مبارش

3589,30

18,3740,00بورصة

MOBIL MAROC  50110,00بيع مبارشتوزيع املواد النفطية  موبيل املغرب

TOTAL MAROC  50300,00بيع مبارشتوزيع املواد النفطية طوطال  املغرب

1 درهم76,34بيع مبارش

باملجان8,48املأجورين

2046,00بيع مبارش

2,214,30املأجورين

SNI ر رالرشكة الوطنية لالستث 15,63361,10بورصةإنعاش االستث

ر SNIنوفمرب 1994 رالرشكة الوطنية لالستث 511669,00طلب عروضإنعاش اإلستث

14,01455,30بورصة

382,90املأجورين

1,2210,00املأجورينصناعة اإلسمنترشكة إسمنت املغرب الرشقي  CIOR يناير 1995

261243,40طلب عروضبنك تجاريالبنك املغر للتجارة الخارجية BMCE أبريل 1995

EQDOM CREDIT 1872,00بورصةقرض مايل للمستهلكرشكة قرض التجهيز املنزيل

SICO-CENTRE 301,62بيع مبارشصناعة املالبسالرشكة الصناعية للمالبس باملركز

1درهم89,98بيع مبارش

باملجان10املأجورين

SOCHEPRESS 4024,00بيع مبارشتوزيع  الصحفالرشكة الرشيفة للتوزيع و الصحف

ويل الرشاء بالسلف SOFAC-CREDITأغسطس 1995 0,811,50املأجورينقرض لإلستهالكرشكة 

SODERS رشكة مشتقات السكر

      CTM - LN الرشكة املغربية للنقل خطوط وطنية

SOFAC-CREDIT ويل الرشاء بالسلف رشكة 

         MODULEC الرشكة الصناعية لألجهزة اإلليكرتومكانيكية

      CTM - LN  الرشكة املغربية للنقل خطوط وطنية

ال  عجالت جين
GENERAL TIRE

BMCE البنك املغر للتجارة الخارجية

يوليو 1995
SIMEF صناعة املحركات الكهربائيةرشكة الصناعات امليكانيكية و الكهربائية بفاس

97,4410,00بيع مبارشيونيو 1995 ICOZ نسيج القطنرشكة صناعة القطن بوادي زم

أكتوبر 1994

ديسمرب 1994

صناعة العجالت

بنك تجاري

18,4648,70بورصةسبتمرب 1994 نقل املسافرين و اإلرساليات

ديسمرب 1993

أبريل 1994

مايو 1994

أغسطس 1994

قرض لإلستهالك

األجهزة اإلليكرتومكانيكية

امللحق رقم 5

حصيلة عمليات الخوصصة املنجزة يف إطار مقتضيات الفصل األول من
وجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخا ص 3/1  القانون رقم 39.89 املأذون 

ةفرباير 1993 صناعة الخم

نقل املسافرين و اإلرساليات
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امللحق رقم 5

(بمليون درهم)
ن التفويتحصة البيع%طريقة التفويتنشاطهاإسم الرشكةالتاريخ

608,65طلب عروضتحويل عسل الشمندررشكة تحويل عسل الشمندر SOTRAMEGسبتمرب 1995

1,545,00املأجورينقرض لإلستهالكرشكة قرض التجهيزاملنزيل EQDOM CREDITنوفمرب 1995

504,80 301بورصةتكرير النفطالرشكة املغربية لتكرير النفط SAMIRمارس 1996

56,0478,40بيع مبارشتوزيع املواد النفطيةالرشكة املغربية للتخزين SOMASمايو 1996

MAPROC 1درهم28,57بيع مبارشصناعة الجلد واألحذيةالرشكة العربية للمنتوجات الجلدية

SAMIR 1,1147,30املأجورينتكرير النفطالرشكة املغربية لتكرير النفط

SONASID 35420,40بورصةصناعة الصلبالرشكة الوطنية لصناعة الصلب

استخراج الفضةرشكة استخراج الفضةSMI  سبتمرب 1996
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش(حق الشفعة)
36,07234,50

30120,10بورصةصناعة اآلسمدةالرشكة املغربية لألسمدة FERTIMAأكتوبر 1996

CTT منجم الكوبالتالرشكة املعدنية لتفراوت و تيغانيمن
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش
4088,00

SAMINE منجم الفلورينرشكة املقاوالت املعدنية
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش(حق الشفعة)
3538,50

SOMIFER منجم النحاسالرشكة املعدنية لبوغفر
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش
34,268,40

2639,00بيع مبارشصناعة الرصاصمسبك الرصاص لزليجة FPZأبريل 1997

CNIA ل اإلفريقي وفي ب القارات للتأم 78,57310,20بيع مبارشالتأمرشكة الش

SAMIR 157,50 60,993طلب عروضتكرير النفطالرشكة املغربية لتكرير النفط

SCP 66,3425,70طلب عروضتكرير النفطالرشكة الرشيفة للبرتول

BMCE 10,85744,30بيع مبارشبنك تجاريالبنك املغر للتجارة الخارجية

طلب عروض متبوع ببيع 
مبارش

1384,50

20130,30بورصة

CIOR 0,00450,04املأجورينصناعة اإلسمنترشكة إسمنت املغرب الرشقي

صناعة الصلب
طلب عروض متبوع ببيع 

مبارش
62837,10

330,60املأجورينصناعة الصلبمارس 1998

SAMIR 5,77296,10بيع مبارشتكرير النفطالرشكة املغربية لتكرير النفط

4,3927,80بيع مبارش

316,30املأجورين

FERTIMA 51230,00طلب عروضصناعة اآلسمدةالرشكة املغربية لألسمدة

RANCH ADAROUCH 5033,00طلب عروضتربية األبقاررشكة رانش أدروش

6,220,65املأجورينتحويل عسل الشمندررشكة تحويل عسل الشمندر SOTRAMEGديسمرب 2000

يناير 2001
ويات باملحمدية  الرشكة الوطنية للتحليل الكهربا و البرتوكي

SNEP
وية 5,318,28املأجورينصناعة املواد الكي

345,00 3523طلب عروضاملواصالت السلكية و الالسلكيةاتصاالت املغرب IAMفرباير 2001

كناس SICOMEمايو 2002 11,42,17بيع مبارشصناعة املالبس الجاهزةالرشكة الصناعية للمالبس 

1675,44بيع مبارشصناعة اآلسمدة

314,15بيع مبارشصناعة اآلسمدة

080,00 8014طلب عروضالتبغرشكة التبغ REGIE DES TABACSيونيو 2003

72,9722,00طلب عروضصناعة الورق وطباعة وتوزيع الجرائدالرشكة الجديدة للمطابع املتحدة SONIRيوليو 2003

2665,00بيع مبارشتركيب السياراتالرشكة املغربية لرتكيب السيارات SOMACAسبتمرب 2003

يونيو 1998

أكتوبر 1999

أكتوبر 2002

SCP الرشكة الرشيفة للبرتول

FERTIMA الرشكة املغربية لألسمدة

تكرير النفط

مايو 1997

يونيو 1997

أكتوبر 1997

SMI رشكة استخراج الفضة

SONASID الرشكة الوطنية لصناعة الصلب

استخراج الفضة

حصيلة عمليات الخوصصة املنجزة يف إطار مقتضيات الفصل األول من
وجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص 3/2  القانون رقم 39.89 املأذون 

يونيو 1996

يناير 1997
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 امللحق رقم 5

ليون درهم) )

ن التفويتحصة البيع%طريقة التفويتنشاطهاإسم الرشكةالتاريخ

االتصاالتديسمرب 2004
بورصة الدارالبيضاء 

وبورصة باريس
14,98 896,20

400,00 1612بيع مبارشاالتصاالتيناير 2005

SUTA   93,94518,55معامل تكرير السكر بتادلة

SUCRAFOR 8788,33 ,46معامل السكر باملغرب الرشقي

SUNABEL 94,53237,27املعامل الوطنية لتكرير السكر

SURAC 95523,45معامل تكرير قصب السكر

1230,00بيع مبارشتركيب السياراتالرشكة املغربية لرتكيب السيارات SOMACAأكتوبر 2005

020,00 204بيع  مبارشالتبغرشكة التبغ REGIE DES TABACSأغسطس 2006

100539,00طلب عروضالتغذية الفالحيةالرشكة املغربية للشاي والسكر SMATHESسبتمرب 2006

708,30 75,931طلب عروضالنقل البحريالرشكة املغربية للمالحة COMANAVمايو 2007

100327,60طلب عروضجرف املوانئرشكة جرف املوانئ DRAPORيونيو 2007

571,00 44بورصة الدارالبيضاءاالتصاالتاتصاالت املغرب IAMيونيو 2007

SUTA   3,4527,50معامل تكرير السكر بتادلة

SUCRAFOR 3,453,50معامل السكر باملغرب الرشقي

SUNABEL 4,6211,60املعامل الوطنية لتكرير السكر

SURAC 527,50 معامل تكرير قصب السكر

100655,00طلب عروضاستغالل و تسويق امللحرشكة امالح املحمدية SSMيوليو 2011

929,80 401بورصة الدارالبيضاءاستغالل املوانئرشكة استغالل املوانئ MARSA MAROCيوليو 2016

تحويل الشمندر وقصب السكر اىل 
سكر ابيض

بيع  مبارشأكتوبر 2006

0,198,55بورصةيوليو 2006 IAM االتصاالتاتصاالت املغرب

حصيلة عمليات الخوصصة املنجزة يف إطار مقتضيات الفصل األول من
وجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص 3/3  القانون رقم 39.89 املأذون 

بيع  مبارشسبتمرب 2005

IAM اتصاالت املغرب

تحويل الشمندر وقصب السكر اىل 
سكر ابيض

133



 

 

 

 

  

 أ

املـقـتـنـيطريقة التفويتالفندقالتاريخ
ن التفويت

ليون درهم) ) 

، رشكة فلوريدابيع مبارش (للمكرتي)أشجار اللوزفرباير 1993 5مغر

، رشكة االتحاد املغر للفنادقطلب عروضطارقمارس 1993 15,2مغر

تطلب عروض متبوع ببيع مبارشبسمةسبتمرب 1993 50مجموعة مغربية ليبية بس

، رشكة أميندالطلب عروضطوبقالأبريل 1994 38,5مغر

، رشكة أفرامطلب عروضولييلأبريل 1994 35مغر

علية S.Aطلب عروضطرانس أطلنتيك مكناسمايو 1994 ، رشكة تيكيدا-إس 41مغر

، رشكة التدب الفندقيطلب عروض متبوع ببيع مبارشالجزريونيو 1994 20مغر

55سعودي، رشكة مالباطا الدوليةطلب عروض متبوع ببيع مبارشمالباطاسبتمرب 1994

، الرشكة الفندقية للتنشيط السياحيطلب عروضالريساسبتمرب 1994 8,1مغر

ديك – املغرببيع مبارش (للمكرتي)الدارالبيضاء(حياة رجنيس)ديسمرب 1994 ، انت 180مغر

، رشكة دار يس عيىسطلب عروضزالغديسمرب 1994 17,25مغر

، الرشكة السياحية لورزازاتطلب عروضأزغوريناير 1995 14,55مغر

22,17سعودي، عبد املجيد أبو الجدايلطلب عروضدكالةأبريل 1995

دنأبريل 1995 ، رشكة فندقية لوكاطلب عروضأوكا 3,01مغر

، قصبة صومعة حسانبيع مبارش (للمكرتي)صومعة حسانمايو 1995 50مغر

، قصبة صومعة حسانبيع مبارش (للمكرتي)املرينيمايو 1995 30مغر

، عبد اللطيف أبو حفصطلب عروض متبوع ببيع مبارشفريواتوسبتمرب 1995 13مغر

0,3مغاربة، راضية بنت عامر وأحمد ملعابيع مبارش (للمكرتي)سبلنديدسبتمرب 1996

، محمد تينسولطلب عروض متبوع ببيع مبارشتينسولأكتوبر 1998 5,5مغر

أكتوبر 1998
طرانس أطلنتيك 

الدارالبيضاء
، السلسلة الفندقية حدائقطلب عروض متبوع ببيع مبارش 14مغر

، نادي جنان مراكشطلب عروض متبوع ببيع مبارشاملرابطديسمرب 1998 24,5مغر

74فرنيس، FRAMبيع مبارشالتالل الذهبيةديسمرب 1998

،م. بن ديدي العر ورشكاؤهطلب عروض متبوع ببيع مبارشصاغروسبتمرب 1999 6,6مغر

، رشكة وردة مكونةطلب عروض متبوع ببيع مبارشوردة دادسيونيو 2001 7,2مغر

، محمد سعودطلب عروض متبوع ببيع مبارشرياضيوليو 2001 10مغر

7,32رشكة مغربية-نرويجية رياض باعيلطلب عروضمضاييقنوفمرب 2001

امللحق رقم 5

 الفنادق التي تم تحويلها إىل القطاع الخاص
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العمليةالتاريخ
ن التفويت 
ليون درهم

ل البنك املركزي الشعبي2002 544,00تفويت %20 من رأس

ل البنك املركزي الشعبي2004 768,00تفويت %21 من رأس

ل البنك املغر للتجارة الخارجية مدريد2006 21,00تفويت %7,5 من رأس

ل البنك املركزي الشعبي2011 5300,00تفويت %20 من رأس

ل البنك املركزي الشعبي2012 3306,00تفويت %10 من رأس

ل البنك املركزي الشعبي2014 2100,00تفويت %6 من رأس

2015MER VERTE "ل رشكة "البحر األخرض 43,00تفويت %40 من رأس

2016SOMED "ل "صوميد 570,00تفويت %33,24 من رأس

امللحق رقم 5

حصيلة عمليات التفويت املنجزة يف إطار املادة 9 من القانون رقم 39.89
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الحصة (%)املوارد (مليون درهم)الفرتةاملستفيد

199359.13065,5-2010امليزانية العامة للدولة

صندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية
عية واالجت

2016-200129.87833,1

رات 20113270,4-2014الصندوق الوطني لدعم االستث

رات 20159651,1-2016صندوق التنمية الصناعية واالستث

199390.300100-2016املجموع (1)

201612.600100-2002امليزانية العامة للدولة

201612.600100-2002املجموع (2)

102.900100-املجموع العام (2+1)

امللحق رقم 5

ملخص توزيع مداخيل عمليات الخوصصة

 توزيع مداخيل عمليات الخوصصة املنجزة يف إطار الالئحة املرفقة بالقانون رقم 39-89

توزيع مداخيل عمليات التفويت املنجزة يف إطار املادة 9 من القانون  رقم 39-89
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 امللحق رقم 6

النشاطإسم املساهمةاملؤسسة أو املقاولة العمومية صاحبة الطلب
نسبة املساهمة

%
ر املتوقع االستث
 (مليون درهم)

 Acwa Power Ouarzazate 
IV   

APO : 25

 Acwa Power LaayouneAPL : 25

Acwa Power Boujdour APB : 25

 NOMAC Ouarzazate  IV NO : 25

 NOMAC Laayoune NL : 25

NOMAC BoujdourNB : 25

عات الرتابية : 18,17 الج

APDN : 27,27

LOGDEV : 27,27

CAM : 13,63

BCP : 13,63

املجمع الرشيف للفوسفاط ش.م. 

(OCP S.A)

إحداث رشكة  تابعة تسمى 
 Teal Technology Services »

.IBM  برشاكة مع «.S.A

الخدمات الرقمية
 و املعلوماتية

OCP :49
IBM : 51

---

قتىض املرسوم املنصوص عليه يف املادة 8 من القانون إحداث منشآت عامة واإلذن باملساهمة 
وجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص رقم 89-39 املأذون 

- سنة 2017 -

---إنتاج الكهرباءالوكالة املغربية للطاقة املستدامة

---

والية جهة طنجة تطوان الحسيمة و 
وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية 

ل  الت وأقاليم الش عية لع واالجت
باململكة (APDN) والقرض الفالحي 

للمغرب (CAM) ورشكة تنمية 
 "LOGDEV" الوسائل اللوجستيكية
(الرشكة التابعة بنسبة 100% للرشكة 
الوطنية للنقل واللوجيستيك والبنك 

املركزي الشعبي)

إحداث رشكة مساهمة تحت 
ل للتهيئة  إسم "رشكة الش

 Société Nord» "والتنمية ش.م
 pour l'Aménagement et le

 «Développement SA
(SNAD)

التهيئة

املكتب الوطني للسكك الحديدية
(ONCF)

إحداث رشكة تابعة تسمى « 
 SOCIETE  PALAIS

« .JAMAI  S.A
قرص الجامعي

بناء و إستغالل 
100572و تسي الفندق
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 امللحق رقم 6

ليون درهمالنسبة املأوية %نشاطهاالتسميةالرشكة القابضة ر  االستث

Azur Innovation : 
48,78

Seaf Morroco 
Growth Fund: 

55,55
Maroc Numeric 
Fund II : 33,33
Green Innov 
Invest : 26,32

Parc Eolien de 
Midelt: 30

Parc Eolien de 
Jbel Lahdid: 30
Parc Eolien de 

Tanger II: 30
Parc Eolien de 
Boujdour : 10

Parc Eolien de 
Tiskrad : 10

كة  المساهمة  رأسمال 
ن  المساهمة المسماة "معاهد التكــ
 مهن الطاقات المتجددة والنجاعة 

(.IFMERRE S.A) "ة الطاق

ن  مهــن  التك
الطاقات المتجددة و 

ة النجاعة الطاق
20285

OCP Africa S.A.  

كة المسماة  المساهمة  رأسمال ال
 Rwanda Fertilizer »

« Company S.A
ات رواندا) كة المخص )

ق األســمدة ---57,4س

القرض العقاري 
 CIH) ا والس

(BANK

س  عة  كة  تا إحداث 
" Lana Cash"

ات  األداء 100100عمل

المكتب الوط 
ـاء والمــاء  ه لل
ب  الصالح لل

(ONEE)

ــاء ه 000 11إنتـاج ال

قتىض املرسوم املنصوص عليه يف املادة 8 من القانون إحداث إحداث منشآت عامة واإلذن باملساهمة 
وجبه يف تحويل منشآت عامة إىل القطاع الخاص رقم 89-39 املأذون 

 - 31 غشت 2018 -

صندوق الضمان 
(CCG)     المركزي

ــل  المساهمة  رأسمال صناديق تم
المقاوالت الناشئة و المبتكرة 

 Azur Innovation, SEAF المسماة
 ,MOROCCO GROWTH FUND

 Maroc Numeric Fund II et
.Green Innov Invest

ــل 702,5البنك والتم

ـات  المساهمة  رأسـمال 
ــــع المحدثة  اطار الشطر  المشار
نامج المندمج للطاقة  الثا من "ال

غاوات و  قوة 850 م ـــة "  ح ال
 ,Parc Eolien de Midelt المسماة

 ,Parc Eolien de Jbel Lahdid
 ,Parc Eolien de Tanger II

 Parc Eolien de Boujdour et
.Parc Eolien de Tiskrad
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 الملحق رقم 7

 املؤرشات 
2016

(قانون املالية 2018)(أ)
2016(***)2017(***)

تطور 
2017 /  2016  

%5237,8 130226 364210 212رقم املعامالت

%72310,5 626190 033172 176تكاليف االستغالل (*) 

%2733,9 97334 51632 33              منها تكاليف املستخدم

%3037,0 74085 48879 80القيمة املضافة

%6,4-848 27720 19722 34نتائج االستغالل اإليجابية (**)

%3,8-317 1594 6364 11نتائج االستغالل السلبية (**)

%5,9-697 86518 71219 32الناتج الجاري اإليجا (**)

%6154,4 8284 1454 11الناتج الجاري السلبي (**)

%6941,0 55913 66913 12الناتج الّصايف اإليجا (**)

%5992,7 6712 0862 6الناتج الّصايف السلبي (**)

%4,5-831 1095 6176 5الرضيبة عىل الرشكات

رات %15,7-286 67561 67572 72 االستث

%9626,0 898265 223250 261 ديون التمويل

%5042,9 21945 24844 43 قدرة التمويل الذا

%3550,9 430541 058536 532 األموال الذاتية

%7674,9 432 4521 365 5971 319 1 مجموع األصول

(*) دون احتساب مخصصات االستغالل
عي ن االجت (**)  دون احتساب الناتج الصايف للصندوق املغر للتقاعد وللصندوق الوطني للض

(IFRS) تشمل هذه املعطيات بيانات من مجموعات  تم دمجها وفًقا للمعاي الدولية  (***)

أهم املؤرشات اإلقتصادية واملالية للمؤسسات واملقاوالت العمومية

إنجازات     2016 - 2017  

(مليون درهم)

(IFRS) (أ) معطيات قانون املالية 2018 قبل إعادة صياغتها حسب املعاي الدولية

139



 

 

 

 

  

 أ

امللحق رقم 8 

(مليون درهم)

556,2590612املوارد اآلتية من بنك املغرب

0200100املوارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدب

38,3100100املوارد اآلتية من القرض الفالحي للمغرب

عي 0100100املوارد اآلتية من صندوق التجهيز الج

120129150املوارد اآلتية من مكتب الرصف

0100100األرباح اآلتية من الرشكة املركزية إلعادة التأم

000 0003 4003 2املوارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية

200100300املوارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقن املواصالت

400400400املوارد اآلتية من املكتب الوطني للمطارات

170200150املوارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ

222626املوارد اآلتية من الهيئة املغربية لسوق الرساميل

5515املوارد اآلتية من املؤسسة املستقلة للمراقبة وتنسيق الصادرات

6810املوارد اآلتية من املكتب املغر للملكية الصناعية والتجارية

20035030املوارد اآلتية من املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

502060املوارد اآلتية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الس

555560املوارد اآلتية من املكتب الوطني املهني للحبوب والقطا

5املوارد اآلتية من مركزية الرشاء والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفكيك

وية بالدار البيضاء 2املوارد اآلتية من املخترب الرسمي للتحاليل واألبحاث الكي

500 0002 340,62 1 األرباح اآلتية من املجمع الرشيف للفوسفاط

250300250األرباح اآلتية من مجموعة العمران

127,5150170األرباح اآلتية من بريد املغرب

03740األرباح اآلتية من الرشكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

202025األرباح اآلتية من الرشكة امللكية لتشجيع الفرس

3,44األرباح اآلتية من رشكة اإلنتاج البيولوجي وأدوية الحيوانات

2,455األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة-املتوسط

ت املالية للدولة يف مختلف الرشكات 850 4601 725,21 1األرباح اآلتية من املساه

0120120أتاوي احتالل األمالك العامة املوضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت

100120110أتاوي احتالل األمالك العامة املوضوعة رهن إشارة املكتب الوطني للمطارات

100100100أتاوي احتالل األمالك العامة املوضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ

060 66,11221موارد مختلفة

450 82111 957,79 7املجمـــوع

000 5 عائدات الخوصصة
يل 450 82116 957,79 7  املجموع اإلج

املوارد اآلتية من مؤسسات مالية

ت املؤسسات العمومية عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساه

األرباح اآلتية من املقاوالت ذات املساهمة العمومية

أتاوي احتالل األمالك العامة وموارد أخرى

انية العامة للدولة:   الموارد اآلتية من المؤسسات والمقاوالت العمومية لفائدة الم
  إنجازات سنة 2017 وتوقعات 2018 و 2019

بيان املوارد
إنجازات قانون 

املالية 2017
توقعات قانون 
املالية 2018

تقديرات 
مرشوع قانون 
املالية 2019
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امللحق رقم 9

التسيالتجهيز
زيادة رأس 

املال
التسيالتجهيزاملجموع

زيادة رأس 
املال

املجموع

21262222296222229وكالة املغرب العر  لألنباء

908991991684684 1املكتب الوطني للسكك الحديدية

461460460125125املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للرشب

111 1178113001 1178173001 1الرشكة الوطنية لإلذاعة و التلفزة

1051512828الرشكة الوطنية إلنجاز وتدب املنشآت الرياضية

90652083168652085الرشكة الوطنية لالتصال السمعي البرصي

ة مارشيكا 257232232132132وكالة تهيئة موقع بح

13516216200وكالة تهيئة ضفتي نهر أ رقراق

251164172336421860وكاالت األحواض املائية

1086960129293159وكالة التنمية الفالحية

26وكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس

3525603535وكالة التنمية الرقمية

عية 10091001090وكالة التنمية اإلجت

48000رشكة الطرق السيارة

8581333الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية بتاونات

5581865557414245249الوكاالت الحرضية

2552555555وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية

775055555وكالة حساب تحدي األلفية

رات والصادرات 128264563200الوكالة املغربية لتنمية االستث

3680361161010الوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية

582538631919الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

290206472530الوكالة الوطنية ملحاربة األمية

الوكالة املغربية لألمن والسالمة يف املجال النووي 
واإلشعاعي

20102535102535

21412219231125466الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات
الوكالة الوطنية للتجديد الحرضي وتأهيل املبا اآليلة 

للسقوط
01120

3426194519928الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية

164113641766440104الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجراألركان

068680الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة

550الوكالة الوطنية لتقنيي الكهرباء

الت  عية لع وكاالت اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجت
ل والرشق والجنوب وأقاليم االش

730935935391391

التحويالت املالية من الدولة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية

توقعات قانون املالية 2018 وإنجازات قانو املالية 2017 و 2018   (3/1)

(مليون درهم) 

إنجازات 2017املؤسسات واملقاوالت العمومية

اإلنجازات إىل متم غشت 2018توقعات 2018
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التسيالتجهيز
زيادة رأس 

املال
التسيالتجهيزاملجموع

زيادة رأس 
املال

املجموع

020200 الوكالة الجهوية لتنفيذ املشاريع كلميم واد نون

10391299أرشيف املغرب

يات الجهوية للرتبية والتكوين 457 3787 0795 8202 4919 3296 3483 6األكاد

361436501818املكتبة الوطنية للمملكة املغربية

0110مركزية الرشاء والتنمية لجهة تافياللت وفكيك

14054545454رشكة الدارالبيضاء للتهيئة

16210080180323769الغرف الفالحية

2223232323غرف الصناعة التقليدية

44444غرف الصيد البحري

2224242222غرف التجارة والصناعة والخدمات

645596455964املركز السين املغر

9248484848مفاحم املغرب

470490490 4701 1501 1صندوق التمويل الطرقي

570100550650275275املركز اإلستشفا ابن رشد

870100800900400400املركز اإلستشفا ابن سينا

39020370390185185املركز اإلستشفا الحسن الثا

راكش 47020450470225225املركز اإلستشفا محمد السادس 

22715212227106106املركز اإلستشفا محمد السادس بوجدة

10030300املركز املغر النعاش الصادرات

1326768135343467املركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

67156378153853املركز الوطني للبحث العلمي والتقني

11111مركب النسيج لفاس

2915294421112املدرسة الحسنية لألشغال العمومية

36420364384182182التعاون الوطني

كناس 93237093153954املدرسة الوطنية  الفالحية 

355303553035املدرسة الوطنية العليا لإلدارة

876798463945املدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

عية 482502500صندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية واالجت

26060230290108108معهد الحسن الثا للزراعة والبيطرة

9099055املعهد املغر للتقييس

35813920734660106166املعهد الوطني  للبحث الزراعي

1201278321010263165املعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري

42103242103242معهد باستور املغرب

1138113811معهد األم سيدي محمد لتدب املقاوالت الفالحية

3838381919املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

2030303030املعهد العايل للقضاء

9393930دار الصانع

التحويالت املالية من الدولة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية

توقعات قانون املالية 2018 وإنجازات قانو املالية 2017 و 2018 (3/2)

(مليون درهم) 

إنجازات 2017املؤسسات واملقاوالت العمومية

اإلنجازات إىل متم غشت 2018توقعات 2018
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امللحق رقم 9

التسيالتجهيز
زيادة رأس 

املال
التسيالتجهيزاملجموع

زيادة رأس 
املال

املجموع

2404004000رشكة الناظور غرب املتوسط

44056560مكتب تنمية التعاون

1071010000مكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل

36113134747845183228املكتب الوطني لالستشارة الفالحية

205300300000املكتب الوطني املغر للسياحة

عية والثقافية ل الجامعية واالجت 2358042050045220265 2املكتب الوطني لألع

2310920129592079املكتب الوطني للصيد

889467528995280232512املكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية

ر الفالحي 089 238999901 1091292 2112 2املكاتب الجهوية لالستث

330رشكة النهيئة زناتة

66666رشكة استغالل مناجم الريف

15150رشكة التمويل من أجل التنمية الفالحية

8785858585رشكة التهيئة لتنمية مدينة الرباط

1261151153030الرشكة املغربية للهندسة السياحية

55555الرشكة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق

ر األرايض الفالحية 2100رشكة استث

255555رشكة النقل -سطاريو-

13000ميناء طنجة املتوسط  1

6800ميناء طنجة املتوسط 2

16161688املرسح الوطني محمد الخامس

025 0173366891 1532 8128641 1الجامعات ومؤسسات التعليم العايل

ن 2204004000الصندوق املركزي للض

292 49799017 80510 7375 38031 6621 69515 78114 28املجموع

التحويالت املالية من الدولة لفائدة املؤسسات واملقاوالت العمومية

توقعات قانون املالية 2018 وإنجازات قانو املالية 2017 و 2018 (3/3)

(مليون درهم) 

إنجازات 2017املؤسسات واملقاوالت العمومية

اإلنجازات إىل متم غشت 2018توقعات 2018
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 امللحق رقم 10

RAM GROUPEكة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط الملكية المغربية 156 4756078 1ال

ONCF486 8305 2746 6المكتب الوط للسكك الحديدية

CFR 800 5003 6524 1صندوق التمويل الطر

NWM175 6293 4582 1كة الناظور غرب المتوسط

CASA TRANSPORTS 738 7352 0503 1كة الدارالبيضاء للنقل

ADMكة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 460 8161 6231ال

ANP 352 2131 2312 1الوكالة الوطنية للموا

ONDA290 3731 3222 1المكتب الوط للمطارات

TMSA097996 1861 1الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

AUTRES EEP087 3521 3251مؤسسات ومقاوالت أخرى

16 596        27 152       29 540         

ORMVAs(9) 153 9853 4112 2المكاتب الجهوية لالستثمار الفال

ANCFCCالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري
 والخرائطية

1 3541 9421 696

ONSSA417452685المكتب الوط للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية

ONCA69177180المكتب الوط لالستشارة الفالحية

ANDZOA 96152167الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان

SOREC كة الملكية لتشجيع الفرس 46140154ال

ONP143235147المكتب الوط للصيد

SOSIPO123107118كة  المخازن المينائية

AUTRES EEP226220238مؤسسات ومقاوالت أخرى

4 887          6 410         6 538           

GROUPE HAO 934 7005 2245 5مجموعة  العمران

CASA AMENAGEMENT500 5291 6441كة الدار البيضاء للتهيئة

ALEMات العسكرية 367 3171 5731وكالة المساكن والتجه

SRRA172 7641 9522كة التهيئة لتنمية مدينة الرباط

AAVBR 115 3671 8581وكالة تهيئة ضف أ رقراق

IDMAJ SAKAN344628520كة إدماج السكن

AGENCES URBAINES(30) ية 119480500الوكاالت الح

AASLMة مارشيكا 435328300وكالة تهيئة موقع بح

AUTRES EEP478764 2321 1مؤسسات ومقاوالت أخرى

10 381        15 590       13 172         

GROUPE OCP يف للفوسفاط 280 00021 33413 11المجمع ال

ONEEب 500 2209 61011 6المكتب الوط  للكهرباء والماء الصالح لل

REGIES DISTRIBUTION(12) 761 4251 2572 1الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

MASEN616765600الوكالة المغربية للطاقة المستدامة

ABHs(10) 299557520وكاالت األحواض المائية

ONHYM150169426المكتب الوط للهيدروكاربورات والمعادن

AUTRES EEP878397مؤسسات ومقاوالت أخرى

20 353       28 218       34 184         

رات املؤسسات واملقاوالت العمومية التوزيع القطاعي الستث
(مليون درهم) (2/1)

البنيات التحتية 
والنقل

الفالحة والصيد 
البحري

السكن والتعم 
والتنمية المجالية

الطاقة والمعادن 
والماء والبيئة

املؤسسات واملقاوالت العموميةرمز املنشآةالقطاع

املجموع

المجموع

املجموع

املجموع

توقعات 2019 توقعات 2018 (*) إنجازات 2017
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 امللحق رقم 10

CDG GROUPE 100 0005 50010 4صندوق االيداع والتدب

CAM179499549القرض الفال للمغرب

OCف 122723مكتب ال

CCG71313الصندوق المركزي للضمان

FEC 81012صندوق تجه الجماعات المحلية

FDSHII322صندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية واالجتماعية

4 709          10 551       5 698           

AREFs(12) بية والتكوين 235 2573 9143 1األكاديميات الجهوية لل

UNIVERSITES(13) 039 5826651الجامعات

CHUs(5) 252366510المراكز اإلستشفائية الجامعية

OFPPT166500500مكتب التكوين المه وإنعاش الشغل

CNSS 23247200الصندوق الوط للضمان االجتما

INRA 126135149المعهد الوط للبحث الزرا

ADS20123120وكالة التنمية االجتماعية

ANAM 273490الوكالة الوطنية للتأم الص

ONOUSC918080المكتب الوط للخدمات الجامعية االجتماعية والثقافية

MAP186363وكالة المغرب العر لألنباء

CMR115858الصندوق المغر للتقاعد

INRH805055المعهد الوط للبحث  الصيد البحري

IAV  415550معهد الحسن الثا للزراعة والبيطرة

CNRST 162929المركز الوط للبحث العل والتق

ENAM312322المدرسة الوطنية الفالحية بمكناس

EN  442020التعاون الوط

ANAPEC 41818الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

BNRM71414المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

CCM 5514المركز السينما المغر

AUTRES EEP346565مؤسسات ومقاوالت أخرى

3 493          5 807         6 331           

ITHMAR CAPITAL025 0371 241إثمار الموارد

ONMT147680700المكتب الوط المغر للسياحة

MDA26174265دار الصانع

SMITكة المغربية للهندسة السياحية 118122120ال

316             2 013         2 110           

AMDIE60468468الوكالة المغربية لتنمية االستثمارات والصادرات

SNRTكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 150256255ال

BAM93175215بريد المغرب

ANLCA171203205الوكالة الوطنية لمحاربة األمية

AMDL1273178الوكالة المغربية لتنمية األنشطة اللوجستيكية

SOREAD(صورياد) ية 305050كة الدراسات واإلنجازات السمعية الب

AUTRES EEP368469مؤسسات ومقاوالت أخرى

552             1 309         1 439           

61 286       97 050       99 011         

(*) بعد املصادقة عىل امليزانيات 

المجموع العام

المجموع

المجموع

المجموع

القطاعات االجتماعية 
بية  والصحية وال

والتكوين

السياحة والحرف 
المهنية

قطاعات أخرى

القطاع الما 

المجموع

رات املؤسسات واملقاوالت العمومية التوزيع القطاعي الستث
(مليون درهم) (2/2)

توقعات 2019توقعات 2018 (*)إنجازات 2017املؤسسات واملقاوالت العموميةرمز املنشآةالقطاع

145



 

 

 

 

  

 أ

Annexe 11   11الملحك رلم العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطالة    

Gouvernance   (Maison mère)                                                  الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations de base                                                          عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

6 

3 

1 

5 

6 

5 

3 

3 

3 

5 

3 

2015 2016 2017

SOCIETE NATIONALE  
DES AUTOROUTES DU MAROC 

للطرقالشركة الوطنٌة   
 السٌارة بالمغرب 

مؤشرات

 بالوحداتالمستخدمٌن عدد  

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

األداءاتاالستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

 شركة تابعة عامة

البنية التحتية للنمل عبر واستغالل تجهيز 

الطريك السيار

المطاع التجاري 

الدراهمماليين 

 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة 

18,3 19,6 
26,6 

2015 2016 2017

 )كلم 1 000 000 (حركة المرور على الطرٌك السٌار   
 Trafic autoroutier véhicules   ( 1 000 000 km )  

  

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

Conseil d'administration 

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   
- 

Indicateurs économiques et financiers 
consolidés du Groupe ADM (*) 
 

  والمالٌةالمؤشرات االلتصادٌة 

  السٌارة بالمغرب للطرقالوطنٌة لشركة ل جمعةالم 

(*) Consolidés selon IFRS 

GROUPE 
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Annexe 11   11الملحك رلم العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطالة    

Gouvernance  (MAISON MERE)                                                   الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations de base                                                          عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

3 
2 

2 

2 
1 

1 

2 
3 

4 

2015 2016 2017

AGENCE NATIONALE 
 DES PORTS 

 الوكالة الوطنٌة للموانئ

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

األداءاتاالستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

 مؤسسة عمومية

للنشاط ممنن  الموانئ وصيانة تطوير 

المينائي

المطاع  غير التجاري 

الدراهمماليين 

 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 

- 

Comptes 
certifiés 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

1 022,9  
1 155,0  1 178,8  

2015 2016 2017

Conteneurs (hors TMSA y/c privé)  en 1 000 EVP 

72,0  
77,4  

83,0  

2015 2016 2017

Trafic global  (hors TMSA)  (Millions T) 

Conseil d'administration 

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

- 

- 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe ANP (*) 
 

  والمالٌةالمؤشرات االلتصادٌة 

 للموانئالوطنٌة لوكالة ل جمعةالم 
  

GROUPE 

(*) Consolidés selon la norme marocaine 
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Annexe 11   11الملحك رلم العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطالة    

Gouvernance   (MAISON MERE)                                                  الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations de base                                                          عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

POSTE MAROC برٌد المغرب 

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن    

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الناتج الصافً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

شركة الدولة 

البريد و المصالح البريدية المالية

المؤسسات المالية العمومية 

الدراهمماليين 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

2 100,0  2 269,8  2 623,0  

2015 2016 2017

Nombre de comptes  CCP (1000) 

3 918,0  
4 126,7  

4 316,0  

2015 2016 2017

Nombre de comptes  CEN  (1000) 

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

2 
2 

1 

3 
2 

3 
4 

1 

2015 2016 2017

Conseil d'administration 

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   

- 

- 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe POSTE MAROC (*) 
 

  والمالٌةالمؤشرات االلتصادٌة 

 المغرببرٌد لجمعة الم 
  

GROUPE 

(*) Consolidés selon la norme marocaine 
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Annexe 11   العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطائك  11الملحك رلم 

Gouvernance  (Maison mère)                                                      الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                 عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

GROUPE CREDIT AGRICOLE  
DU MAROC 

 الفالحً للمغربمجموعة المرض 

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 الناتج البنكً الصافً

 المٌمة المضافة 

 الناتج الصافً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

شركة تابعة عامة 

مؤسسة بنكية

المؤسسات المالية العمومية 

الدراهمماليين 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة

 195    
 176     179    

2015 2016 2017

Investissements  (paiements en Millions de Dhs)                                      ( الدراهم بمالٌٌن داءاتاأل  اإلستثمارات (

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

3 

4 

2 

1 

1 

3 

4 

3 

1 

1 

3 

5 

3 

2015 2016 2017
Conseil de surveillance  

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس المداولة

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe CAM 

  والماليةالمؤشرات االلتصادية 
 (*)  للمغربالفالحي لمرض ة لجمعالم 

(*) Consolidés selon IFRS 
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Gouvernance                                                                                  الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

CAISSE DE DEPOT  
ET DE GESTION 

 صندوق االٌداع والتدبٌر

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 الناتج البنكً الصافً

 الناتج الصافً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

مؤسسة عمومية

مؤسسة بنكية

المؤسسات المالية العمومية 

الدراهمماليين 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

 13 379    
 5 457     4 500    

2015 2016 2017

Investissements  (paiements en Millions de Dhs)    ( الدراهم بمالٌٌن داءاتاأل  اإلستثمارات (

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe CDG 

  والماليةالمؤشرات االلتصادية 
 االيداع والتدبيرصندوق المجمعة لمجموعة  

 
  

4 

4 

1 

4 

4 

4 

4 

1 

2015 2016 2017

Conseil de surveillance  

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 المداولةمجلس 

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   

- 

- 

GROUPE 

(CDG – Maison Mère) 

(consolidé) (مجمعة) 

(*) 

(*) Consolidés selon IFRS 
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

مؤسسة عمومية

تدبير أنظمة معاشات المطاع العام

العموميةاالجتماعية المؤسسات 

ماليين الدراهم

CAISSE MAROCAINE DES 
RETRAITES 

 الصندوق المغربً للتماعد

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االشتراكات والمساهمات

 المعاشات والخدمات

 الناتج التمنً

 األموال الذاتٌة 

 مجموع األصول 

األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

(AMO) 

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

967,4  962,0  
976,7  

2015 2016 2017

Nombre d’affiliés         عدد المنخرطٌن 

805,1  
751,2  728,4  

2015 2016 2017

Nombre de pensionnés            عدد المتماعدٌن   

Conseil  d’Administration  االدارةمجلس  
التدليكو المخاطرلجنة   

 

Comité des risques  et d’Audit 

2017                                2016                               2015 2017                                2016                               2015 

3 

- 

- 

2 

1 

3 

3 

2015 2016
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

CAISSE NATIONALE DE 
SECURITE SOCIALE 

الوطنًالصندوق   
للضمان االجتماعً   

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن  230 4 237 4 928 3

 تكالٌف المستخدمٌن  235 1 255 1 265 1
 النظام العام

 االشتراكات والمساهمات 100 21 200 20 900 18

 المعاشات و الخدمات 16400 15600 14100

 الناتج التمني 4600 4600 4800

 األموال الذاتية 702,0 52 538,0 49 291 42

 مجموع األصول 677,0 78 280 78 068 74

 التأمٌن االجباري عن المرض

 االشتراكات والمساهمات 6500 6200 4900

 المعاشات و الخدمات 3600 3000 2800

 الناتج التمني 3000 3100 2100

 األموال الذاتية  230 25 366 22 167 19

 مجموع األصول 547 27 417 24 600 21

األداءاتاالستثمارات  23  34 40 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes Nombre de réunions                         عدد الدورات  

مؤسسة عمومية

االجتماعيتدبير نظام  الضمان 

العموميةاالجتماعية المؤسسات 

الدراهمماليين 

Conseil d'administration 

Comité d’audit et risques  التدليك و المخاطرلجنة  

 مجلس االدارة

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

3 100,0  
3 280,0  3 380,0  

2015 2016 2017

النشٌطٌنعلٌهم  االمؤمنعدد   
Nombre d'assurés actif  

 

5 200,0  5 500,0  
5 900,0  

2015 2016 2017

من التأمٌن االمستفٌدٌنعدد   
اإلجباري  عن المرض    

Population bénéficiant de l'AMO  
  

490,9  518,9  544,0  

2015 2016 2017

 عدد المتماعدٌن
Nombre de pensionnés 

      

وحدةألف    Mille unités 

0 

3 

4 

4 

4 

1 

2015 2016 2017
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Annexe 11   العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطائك  11الملحك رلم 

Gouvernance  (Maison mère)                                                      الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                 عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

GROUPE  AL OMRANE  العمرانمجموعة  

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

األداءاتاالستثمارات  

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

شركة الدولة 

والسكنالتجهيز 

المطاع التجاري 

الدراهمماليين 

 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة 

25,6 
19 21 

2015 2016 2017

 (ألف وحدة)عدد األوراش 
MISES EN CHANTIER EN 1000 UNITES 

 

40,5 32,4 38,7 

2015 2016 2017

 سندات ملكٌة الوحدات  المنشأة
 (ألف وحدة) 

TITRES FONCIERS CREES  en 1000 unités 
  

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe HAO (*) 

المجمعة االلتصادية والماليةالمؤشرات   
 العمرانلمجموعة  

  

Conseil de surveillance  

Comité d’audit 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

المخاطرلجنة   

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité des risques 

التدليكلجنة   
3 
3 

1 

1 
3 

1 

2 
2015 2016 2017

(*) Consolidés selon la norme marocaine 

153



 

 

 

 

  

 أ

Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                                   الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                     معلومات عامة   
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

ITHMAR AL MAWARID إثمار الموارد 

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 المٌمة المضافة 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

شركة الدولة 

المطاعاتمتعدد 

المطاع التجاري 

الدراهمماليين 

 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة 

 102    

 461,5    

 24    

2015 2016 2017

 ( بمالٌٌن الدراهم داءاتاأل    اإلستثمارات (
Investissements  (paiements en Millions de Dhs)                                 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
- 
- 

Comptes 
certifiés 

2 

2 

1 

1 

1 1 

2015 2016 2017

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration 

Comité d’audit 

Comité d’investissement  

 مجلس االدارة

المخاطرلجنة التدليك و   

 لجنة التعيينات والتعويضات
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                                   الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                     معلومات عامة   
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

2 

2 

- 

- 

1 

1 

4 

1 

2015 2016 2017

MOROCCAN AGENCY FOR 
SUSTAINABLE ENERGY 

المغربٌةالوكالة   
المستدامةللطالة   

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

 شركة الدولة

إنتاج الطالة الشمسية

المطاع التجاري 

الدراهمماليين 

 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة

 2 105  

505,3   616  

2015 2016 2017

 ( بمالٌٌن الدراهم داءاتاأل    اإلستثمارات (
Investissements  (paiements en Millions de Dhs)                                     

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
- 
- 

Comptes 
certifiés 

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 
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Annexe 11   العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطائك  11الملحك رلم 

Gouvernance  (Maison mère)                                                      الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                 عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

شركة تابعة عامة 

مناجم الفوسفاطاستغالل استخراج و 

المطاع التجاري 

الدراهمماليين 

 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة

GROUPE OCP SA 
الشرٌفالمجمع   

 للفوسفاط

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاإلستثمارات 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

 6 373     8 492     10 176    

2015 2016 2017

(طن 1000)صادرات المواد المصنعة   
Exportations produits derives  (1 000 T) 

 8 525     7 903     11 061    

2015 2016 2017

(طن 1000)صادرات الفوسفاط الخام   
Exportations phosphate brut  (1 000 T) 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe OCP 

  والماليةالمؤشرات االلتصادية 
  للفوسفاط المجمعة مجمع الشريفلل 

1 

3 

- 

1 

2 

4 

4 

1 

2015 2016 2017

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration 

Comité d’audit et des Risques 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

 لجنة التدليك و المخاطر

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

(*) 

(*) Consolidés selon IFRS 
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

OFFICE DE LA FORMATION  
PROFESSIONNELLE ET DE LA  
PROMOTION DU TRAVAIL 

المهنًمكتب التكوٌن   

وإنعاش الشغل   

مؤشرات

7 957 7 802  عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 )األداءات (اإلستثمارات 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

مؤسسة عمومية

تنمية التكوين المهني

غير التجاريالمطاع  

الدراهمماليين 

4 360 5 010 5 440 

2015 2016 2017

 )100) المتدربٌن عدد

CAPACITE DE STAGIAIRES (100) 

356 
352 

362 

2015 2016 2017

 (وحدة)مؤسسات التكوٌن المهنً  
ETABLISSEMENTS DE FORMATION PROFESSIONNELLE (Unité) 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

2 

4 

1 

- 

- 

3 

2 

1 

2 

1 

2015 2016 2017

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

 لجنة التدليك

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 
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Annexe 11   11الملحك رلم العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطالة    

Gouvernance  (MAISON MERE)                                                   الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations de base                                                          عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

2 

3 

3 

- 

- 

2 

3 

2 

2 

3 

2015 2016 2017

OFFICE NATIONAL DES 
CHEMINS DE FER 

الوطنًالمكتب   

الحدٌدٌةللسكن   

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 تكالٌف اإلستغالل 

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

 مؤسسة عمومية

السككيالنمل 

التجاريالمطاع  

الدراهمماليين 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

40,5  
38,1  39,5  

2015 2016 2017

 ( مالٌٌن)عدد المسافرٌن  
Nombre de voyageurs (Millions de voyageurs)    

 

28,8  28,2  
29,9  

2015 2016 2017

 (  مالٌٌن األطنان)حمولة البضائع المنمولة  
Tonnage marchandise transporté (Millions de Tonnes)  

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe ONCF (*) 

  والمالٌةالمؤشرات االلتصادٌة 

 للسكن الحدٌدٌة لمكتب الوطنًة لجمعالم 
  

(*) Consolidés selon IFRS 

GROUPE 
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Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

OFFICE NATIONAL  
DES AEROPORTS 

 المكتب الوطنً للمطارات

مؤشرات

458  عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاإلستثمارات

Certification des comptes 

 المصادلة على الحسابات

 20 358    
 18 237     17 610    

2015 2016 2017

 (آالف الركاب)حركة الركاب 
Mouvements Passagers (en milliers de passagers) 

 

               2017                                                                      2016                                                                   2015 

مؤسسة عمومية

خدمات مرتبطة بالمطارات

المطاع التجاري 

ماليين الدراهم

 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

2 

8 

2 

2 

- 

2 

10 

2 

2015 2016 2017

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité  des Risques  المخاطرلجنة  
Comité des investissements لجنة االستثمارات 
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

- 

- 

1 

- 

2 

3 

2015 2016 2017

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات

Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 

OFFICE NATIONAL D'ELECTRICITE  
ET DE L'EAU POTABLE 

المكتب الوطنً  للكهرباء والماء 

 الصالح للشرب

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

مؤسسة عمومية

الكهرباءونمل وتوزيع إنتاج 

المطاع التجاري 

ماليين الدراهم

 

 937    
 924    

 910    

2015 2016 2017

(مكعبملٌون متر )مبٌعات المٌاه   
Vente d’eau (MM3) 

   

 143     129    
 203    

2015 2016 2017

(الساعة/جٌكاواط)بٌع وشراء الطالة الكهربائٌة   
Vente et Appel d’Energie (GWH) 

 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

Nombre de réunions                         عدد الدورات  
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

 150     158    
 73    

2015 2016 2017

Investissements  (paiements en Millions de Dhs)  
 
 

(بمالٌٌن الدراهم داءاتاأل)  اإلستثمارات 

                2017                                                     2016                                                       2015 

OFFICE NATIONAL DES 
HYDROCARBURES ET DES MINES 

 للهٌدروكاربوراتالمكتب الوطنً 

 والمعادن

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

مؤسسة عمومية

التنميب

المطاع  غير التجاري 

ماليين الدراهم

Conseil d'administration 

Comité d’audit et des Risques 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

2 

4 

1 

1 

4 

2015 2016 2017

 مجلس االدارة

 لجنة التدليك و المخاطر

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليهاالمصادق    

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

- 
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Annexe 11   بطائك وصفية ألهم المؤسسات والمماوالت العمومية 11الملحك رلم 

Indicateurs économiques et financiers    المؤشرات االلتصادية والمالية  

Gouvernance                                                                               الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations Générales                                                    عامةمعلومات    

رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

 

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

OFFICE NATIONAL  
DES PECHES  

 المكتب الوطنً للصٌد

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 اإلستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 
Nombre de réunions                         عدد الدورات  

شركة الدولة 

الصناعة الزراعية

المطاع  غير التجاري 

4 الدراهمماليين 

Conseil d'administration 

Comité d’audit et des Risques 

Comité des investissements 

Comité des nominations  
et rémunérations  

2 

2 

1 

2 

1 

3 

2015 2016 2017
 مجلس االدارة

 لجنة التدليك و المخاطر

 لجنة االستثمارات

 لجنة التعيينات والتعويضات

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليهاالمصادق    

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

 1 289    

 1 383    
 1 310    

2015 2016 2017

(طن1000)إنتاج الصٌد الساحلً والتملٌدي   
Production de la pêche  côtière et artisanale (1000 T)  

 6 586     6 844    
 7 285    

2015 2016 2017

(ملٌون درهم)إنتاج الصٌد الساحلً والتملٌدي   
Production de la pêche  côtière et artisanale (MDH)  

162



 

 

 

 
 

Annexe 11   11الملحك رلم العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطالة    

Gouvernance   (Maison mère)                                                  الحكامة   

Indicateurs d’activité  مؤشرات النشاط 

Informations de base                                                          عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

COMPAGNIE NATIONALE  
DE TRANSPORT AERIEN 
ROYAL AIR MAROC 

 الشركة الوطنٌة للنمل الجوي 

الملكٌة المغربٌةالخطوط   

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 االستغاللتكالٌف  

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

 األداءاتاالستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

شركة تابعة عامة

النمل الجوي

التجاريالمطاع  

الدراهمماليين 

اإلجمالية

المباشرة 

غير المباشرة

7,3  
6,7  6,1  

2017 2016 2016

 (ملٌون)عدد المسافرٌن 
Trafic passagers (Millions)      

 

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

5 
5 

4 
- 
1 

6 
5 

2 

3 

3 

5 

3 

2015 2016 2017

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       

Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات
Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 

            2017                                                               2016                                                                 2015 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe RAM (*) 
 

  والمالٌةالمؤشرات االلتصادٌة 

  الجويالوطنٌة للنمل لشركة ل جمعةالم 

GROUPE 

(*) Consolidés selon la norme marocaine 
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Annexe 11   العموميةوصفية ألهم المؤسسات والمماوالت بطائك  11الملحك رلم 

Gouvernance  (Maison mère)                                                      الحكامة   

Indicateurs d’activité مؤشرات النشاط  

Informations Générales                                                 عامةمعلومات    
رمز المؤسسة   

االجتماعيرأس المال   

تاريخ التأسيس   

 التصنيف المانوني

  

نشاط المؤسسة   

 الفئة المتجانسة

المساهمة العمومية    

2 

1 

- 

- 

- 

2 

1 

2 
2015 2016 2017

AGENCE SPECIALE TANGER 
MEDITERRANEE 

البحر األبٌض -الوكالة الخاصة طنجة

 المتوسط

مؤشرات

 عدد المستخدمٌن 

 تكالٌف المستخدمٌن 

 تكالٌف اإلستغالل 

 رلم المعامالت 

 المٌمة المضافة 

 الضرٌبة على الشركات 

 الناتج الصافً 

 لدرة التموٌل الذاتً 

 مجموع األصول 

 األموال الذاتٌة 

 دٌون التموٌل 

186 1  األداءاتاإلستثمارات

 المصادلة على الحسابات

Certification des comptes 

 شركة الدولة

 البحر-طنجة ميناء وتدبير تنميةو تهيئة

المتوسط األبيض

التجاريالمطاع  

الدراهمماليين 

جمالية اإل

المباشرة 

غير المباشرة

الدراهمبمالٌٌن    En Millions de Dhs 

Indicateurs économiques et financiers  
consolidés du Groupe TMSA (*) 

 المجمعة والماليةااللتصادية المؤشرات 

 المتوسطالبحر األبيض -الخاصة طنجةلوكالة ل 
  

 الحسابات
عليها المصادق   

2015 
2016 
2017 

Comptes 
certifiés 

3,0  3,0  
3,3  

2015 2016 2017

 (  ملٌار)عدد الحاوٌات  
Nombre de conteneurs (En Milliard)    

 237 127     263 217     286 101    

2015 2016 2017

 حركة مرور الشاحنات 
Trafic camions TIR   

Nombre de réunions                         عدد الدورات  

Conseil d'administration       
Comité d’audit 

Comité des nominations  
et rémunérations  

 مجلس االدارة

التدليكلجنة   

 لجنة التعيينات والتعويضات
Comité  des Risques  المخاطرلجنة  

Comité des investissements لجنة االستثمارات 

GROUPE 

(*) Consolidés selon la norme marocaine 
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امللحق رقم 12

اسم املؤسسة أو املقاولة العموميةالرمز 

AASLMة مارشيكا وكالة تهيئة موقع بح

AAVBRوكالة تهيئة ضفتي أ رقراق

ABH (10) (10) وكاالت األحواض املائية

ADAوكالة التنمية الفالحية

AMDLالوكالة املغربية لتنمية األنشطة اللوجيستيكية

AMEEالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية

ANAMالوكالة الوطنية للتأم الصحي

ANAPECالوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

ANBMRالوكالة الوطنية للتجديد الحرضي وتأهيل املبا اآليلة للسقوط

AMSSNURالوكالة املغربية لألمن و السالمة يف املجال النووي واإلشعاعي

ANCFCCالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية

ANDAالوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء البحرية

ANDZOAالوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر األركان

ANEAQن جودة التعليم العايل والبحث العلمي الوكالة الوطنية لتقييم وض

ANLCAالوكالة الوطنية ملحو األمية

ANPالوكالة الوطنية للموانئ

ANPMAالوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية

APDOلة وأقاليم الجهة الرشقية باململكة عية يف ع وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجت

ARCHIVESأرشيف املغرب

AREF (12) (12) يات الجهوية للرتبية والتكوين األكاد

AU (30) (30) الوكاالت الحرضية

BNRMاملكتبة الوطنية للمملكة املغربية

CADETAFمركزية الرشاء والتنمية للمنطقة املنجمية لتافياللت وفجيج

CAG (12)(12) الغرف الفالحية

CAR (12)(12) غرف الصناعة التقليدية

CCصندوق املقاصة

CCIS (12)(12) غرف التجارة والصناعة والخدمات

CCMاملركز السين املغر

CFRصندوق التمويل الطرقي

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة

مصنفة حسب نوع املراقبة (*)

املراقبة القبلية - 209 -(3/1)

1-  املؤسسات العمومية

165



 

 

 

 

  

 أ

امللحق رقم 12

اسم املؤسسة أو املقاولة العموميةالرمز 

CHU (5)(5) املراكز االستشفائية الجامعية

CMRالصندوق املغر للتقاعد

CNESTENاملركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية

CNPACاللجنة الوطنية للوقاية من حوادث الس

CNRSTاملركز الوطني للبحث العلمي والتقني

CNSSعي ن االجت الصندوق الوطني للض

CPM (4)(4) غرف الصيد البحري

EACCEاملؤسسة املستقلة ملراقبة وتنسيق الصادرات

EHTPاملدرسة الحسنية لألشغال العمومية

ENالتعاون الوطني

ENAMكناس املدرسة الوطنية الفالحية 

ENSAاملدرسة الوطنية العليا لإلدارة

ENSMRاملدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط

FFIEMصندوق التكوين املهني للمقاوالت املنجمية

IAVمعهد الحسن الثا للزراعة والبيطرة

IMANORاملعهد املغر للتقن

INRAاملعهد الوطني للبحث الزراعي

INRHاملعهد الوطني للبحث يف الصيد البحري

IPMمعهد باستور املغرب

ISCAEاملعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

ISMاملعهد العايل للقضاء

ITPSMGEAاملعهد التقني األم سيدي محمد لتدب املقاوالت الفالحية

LOARCاملخترب الرسمي للتحاليل والبحوث الكيميائية للدار البيضاء

MAPوكالة املغرب العر لألنباء

MDAدار الصانع

OCمكتب الرصف

OCEمكتب التسويق والتصدير

ODCOمكتب تنمية التعاون

OFPPTمكتب التكوين املهني وإنعاش الشغل

OMPICاملكتب املغر للملكية الصناعية والتجارية

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة

مصنفة حسب نوع املراقبة (*)

املراقبة القبلية - 209 -(3/2)

1-  املؤسسات العمومية
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امللحق رقم 12

اسم املؤسسة أو املقاولة العموميةالرمز 

ONCAاملكتب الوطني لالستشارة الفالحية

ONDAاملكتب الوطني للمطارات

ONHYMاملكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن

ONICLاملكتب الوطني املهني للحبوب والقطا

ONMTاملكتب الوطني املغر للسياحة

ONOUSCعية والثقافية املكتب الوطني للخدمات الجامعية االجت

ONPاملكتب الوطني للصيد

ONSSAاملكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغدائية

ORMVA (9)(9)  رالفالحي املكاتب الجهوية لالستث

RADEE (11)(11) الوكاالت املستقلة لتوزيع املاء والكهرباء

RAFCالوكالة املستقلة للتربيد بالدار البيضاء

RATSالوكالة املستقلة للنقل الحرضي آلسفي

TNMVاملرسح الوطني محمد الخامس

UNIVERSITES (13)(13) الجامعات

اسم املؤسسة الرمز 

CNOPS (**)عي ت االحتياط اإلجت الصندوق الوطني ملنظ

AREP (12)(12) الوكاالت الجهوية لتنفيذ املشاريع

FMVI OSPSNعية ملوظفي األمن الوطني ل االجت مؤسسة محمد السادس لألع

FNMاملؤسسة الوطنية للمتاحف

(*) دون احتساب الرشكات التي توجد يف طور التصفية
عي (الجريدة الرسمية  ت االحتياط اإلجت (**) إحداث مؤسسة عمومية جديدة تحل محل الصندوق الوطني ملنظ

عدد 6716  ل11 أكتوبر 2018)

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة

مصنفة حسب نوع املراقبة (*)

املراقبة القبلية - 209 -(3/3)

1-  املؤسسات العمومية

2- هيئات عمومية أخرى
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الملحق رقم 12

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

BAM SAبريد المغرب

BIOPHARMAكة اإلنتاج البيولو واألدوية البيطرية

CCGصندوق الضمان المركزي

ITHMAR
AL MAWARID إثمار الموارد

HAOمجموعة التهيئة العمران

JZNكة الحديقة الوطنية للحيوانات

MASENالوكالة المغربية للطاقة المستدامة

MDJSالمغربية لأللعاب و الرياضة

MITTمر الدولية بطنجة

ONCFالمكتب الوط للسكك الحديدية

ONEEب المكتب الوط للكهرباء والماء الصالح لل

RADEEMAالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش

SAPTكة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

SARكة تهيئة وتجه الرياض

SIEكة االستثمارات الطاقية

SMITكة المغربية للهندسة السياحية ال

SNRTكة الوطنية لإلذاعة والتلفزة ال

SNTLكة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ال

SONACOSكة الوطنية لتسويق البذور ال

SONARGESكة الوطنية إلنجاز وتدب المالعب ال

SRRAكة التهيئة لتنمية مدينة الرباط

TM22 - الوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

TMSAالوكالة الخاصة طنجة-البحر األبيض المتوسط

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة
مصنفة حسب نوع المراقبة (*)

المراقبة المواكبة - 23 -

كات ال توجد  طور التصفية (*) دون احتساب ال
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امللحق رقم 12

اسم املؤسسة أو املقاولة العموميةالرمز 

ADERوكالة التخفيض من الكثافة وإعادة تأهيل مدينة فاس

ADMالرشكة الوطنية للطرق السيارة باملغرب

BRG CULTURESرشكة أ رقراق الثقافات

BRG MARINAرشكة مارينا أ رقراق

CASA AMENAGEMENTرشكة الدارالبيضاء للتهيئة

CASA TRANSPORTS رشكة الدارالبيضاء للنقل

IDMAJ SAKANرشكة إدماج سكن

MARCHICA MEDرشكة مارشيكا للتنمية

MASEN CAPITALالوكالة املغربية للطاقة املستدامة- راس املال

NWMالناضور غرب املتوسط

OCP S.A.املجمع الرشيف للفوسفاط

PORTNETرشكة بورت نيت

RAM الرشكة الوطنية للنقل الجوي - الخطوط امللكية املغربية

SAO AGADIRرشكة العمران  أكادير

SAO AL BOUGHAZرشكة العمران  البوغاز

SAO AL JANOUBرشكة العمران  الجنوب

SAO BENI MELLALرشكة العمران  بني مالل

SAO CASAرشكة العمران  الدار البيضاء

SAO CHRAFATEرشكة العمران  الرشفات

SAO FESرشكة العمران  فاس

SAO LAKHIAYTAرشكة العمران   ساحل لخيايطة

SAO MARRAKECHرشكة العمران  مراكش

SAO MEKNESرشكة العمران  مكناس

SAO OUJDAرشكة العمران  وجدة

SAO RABAT رشكة العمران  الرباط

SAO TAMANSOURTنصورت رشكة العمران  

SAO TAMESNAرشكة العمران  تامسنا

SGPTVرشكة تدب مليناء طنجة املدينة

SODEPرشكة إستغالل املوانئ

SOREADرشكة اإلنجازات السمعية البرصية

SORECالرشكة امللكية لتشجيع الفرس

SOSIPO رشكة املخازن املينائية

STAREOالرشكة املفوضة للنقل الحرضي

STAVOMرشكة تهيئة سهل واد مرتيل

STRSرشكة طرامواي الرباط  سال

TC 3 PCرشكة محطة  3 مليناء الدرالبيضاء

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة املالية للدولة

مصنفة حسب نوع املراقبة (*)

قتىض اتفاقية - 36 - املراقبة 

(*) دون احتساب الرشكات التي توجد يف طور التصفية
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امللحق رقم 12

اسم املؤسسة أو املقاولة العموميةالرمز 

وكالة التنمية الرقمية

عية  وكالة التنمية االجت

وكالة املساكن والتجهيزات العسكرية

وكالة حساب تحدي األلفية املغرب

رات والصادرات الوكالة املغربية لتنمية االستث

الوكالة الوطنية إلنعاش املقاوالت الصغرى واملتوسطة

الوكالة الوطنية لتقن املواصالت 

ل باململكة الت وأقاليم الش عية يف ع وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجت

عية يف أقاليم الجنوب باململكة وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجت

عية صندوق الحسن الثا للتنمية االقتصادية واالجت

عات املحلية  صندوق تجهيز الج

الهيأة العمومية الرمز 

عي هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجت

الهيأة املغربية لسوق الرساميل

وكالة التشارك للجامعات املغربية ومؤسسات التعليم العايل و البحث ودعم التعليم العايل

 مركز موارد املحور الثا ملخطط املغرب األخرض

مؤسسة مسجد الحسن الثا بالدارالبيضاء

عية لقضاة وموظفي العدل ل االجت املؤسسة املحمدية لألع

مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف 

عية للرتبية والتكوين  ل االجت مؤسسة محمد السادس لتنمية األع

مؤسسة  محمد السادس للخدمات الدينية

املعهد الوطني لظروف الحياة يف العمل 

املعهد املل للثقافة األمازيغية

    (*) دون احتساب الرشكات التي توجد يف طور التصفية

الئحة املؤسسات واملقاوالت العمومية وهيآت أخرى الخاضعة للمراقبة املالية للدولة

مصنفة حسب نوع املراقبة (*)

املراقبة النوعية - 22 -
1-  املؤسسات العمومية

2- هيئات عمومية أخرى
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الملحق رقم 12

اسم المؤسسة أو المقاولة العموميةالرمز 

SACرشكة السياقة كارد

SASرشكة أمنسوس

SEOMرشكة مياه أم الربيع

الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة

المراقبة بمقت عقد - 3 -

مصنفة حسب نوع المراقبة (*)

كات ال توجد  طور التصفية (*) دون احتساب ال
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