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980 7744 7973 9173 6الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب

412944الوكالة الوطنية لتقنين االتصاالت 

515622600 3962 3شركة الدارالبيضاء للنقل 

800 8611 4031 9751 1صندوق التمويل الطرقي

2821730اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير

50475050المختبر العمومي للتجارب والدراسات 

500 5007 9937 4695 7المكتب الوطني للسكك الحديدية

980 9801 0078611 2المكتب الوطني للمطارات

13111414الوكالة المستقلة للتبريد  للدار البيضاء

187 1871 5521 5701 1الشركة الوطنية للنقل الجوي  الخطوط الملكية المغربية

4121310الوكاالت المستقلة للنقل الحضري

181197249173الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية

871368 4582402شركة إستغالل الموانئ

7167الشركة الوطنية إلنجاز وتسيير المالعب

9382257240شركة تراماي الرباط  سال

794 3111 9945 5812 1البحر األبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة

738 71720 72625 82619 25المجموع

34437727وكالة التنمية  الفالحية

681 7642 6243031 1الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

15175823الوكالة الوطنية لتنمية تربية األحياء المائية  

83287474الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات واألرڴان 

20194818شركة اإلنتاج البيولوجي واألدوية البيطرية

1631510شركة الحديقة الوطنية للحيوانات

6395المختبر الرسمي للتحاليل و األبحاث الكيماوية

1015977100المكتب الوطني للمجلس الزراعي

241984المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني

484120640570المكتب الوطني للصيد

294398552335المكتب الوطني للسالمة الصحية للمواد الغدائية

819 5522 9403 0961 3المكاتب الجهوية لالستثمار الفالحي  

100148195الشركة الوطنية لتسويق البذور

14638467465الشركة الملكية لتشجيع الفرس 

2731611شركة المخازن المينائية

236 4387 0057 0693 6المجموع

285930 0977901 1وكالة تهيئة بحيرة مارشيكا 

139 6981 8998991وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق 

3122وكالة تنمية وإعادة تأهيل مدينة فاس

217 1676778761 1الوكاالت الحضرية 

500 0003 0704 0002 4وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية

230422260340وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الشمال 

299255281270وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت و أقاليم الشرقية

866784900900وكالة اإلنعاش والتنمية االقتصادية واالجتماعية لعماالت وأقاليم الجنوب 

50346055شركة الدارالبيضاء للتهيئة

500 5007 6897 0006 7مجموعة التهيئة العمران

349370340653شركة إدماج سكن

468130292292شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة

1801169180شركة تهيئ و تجهيز الرياض

978 66316 12117 60913 16المجموع

280412549523وكاالت حوض المياه

30133413الوكالة لتنمية الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقية  

1061مركزية الشراء و التنمية المعدنية لتافياللت و فكيك

76404855المركز الوطني للطاقة و العلوم و التقنيات النووية

500 42029 61420 93012 24المجمع الشريف للفوسفاط

800 4051 6157171 1الوكالة المغربية للطاقة الشمسية

459 21512 91712 0577 13المكتب الوطني للماء و الكهرباء

279265124346المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن

392 5462 5102 1102 4الوكاالت المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء 

63539910شركة االستثمارات الطاقية

999 35647 49237 01324 45المجموع

السكن والتعمير 

والتنمية الترابية

الطاقة والمعادن

البنيات التحتية 

والنقل

الفالحة والصيد 

البحري

القطاع

التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية بمالين الدرهم

2014تقديرات 2013توقعات 2012انجازات 2012توقعات المؤسسات و المقاوالت العمومية
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القطاع

التوزيع القطاعي الستثمارات المؤسسات والمقاوالت العمومية بمالين الدرهم

2014تقديرات 2013توقعات 2012انجازات 2012توقعات المؤسسات و المقاوالت العمومية

291238272299القرض الفالحي للمغرب

3144الصندوق المركزي للضمان

000 93314 00013 0689 13صندوق اإليداع و التدبير

1332129129مجلس القيم المنقولة

3121صندوق الحسن الثاني للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية

7277صندوق التجهيز الجماعي 

1531428128مكتب الصرف

570 37614 25814 6589 13المجموع

738149149وكالة التنمية االجتماعية 

46122325الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

82195252الوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات 

000 9509 7858 3692 9األكاديميات  الجهوية للتربية والتكوين 

1351515المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

1011صندوق الموازنة

2151515المركز السينمائي المغربي

385219818830المراكز اإلستشفائية الجامعية

61107845الصندوق المغربي للتقاعد

30133032المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

105571516الصندوق الوطني لمنظمات اإلحتياط اإلجتماعي

12718119125المركز الوطني للبحث العلمي و التقني

178104136136الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

70117073المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

30164849المدرسة الوطنية الفالحية بمكناس

80617679معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة  

10197120120المعهد الوطني للبحث الزراعي

83326580المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري

12389المعهد التقني  األمير سيدي محمد لتسيير المقاوالت الفالحية

16718112116التعاون الوطني

51185152معهد باستور المغرب

13688المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاوالت

1501313المعهد العالي للقضاء

66444345وكالة المغرب العربي لألنباء

5155مكتب تنمية التعاون

754580513713مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل

415261179188المكتب الوطني للخدمات الجامعية اإلجتماعية و الثقافية

1131010مسرح  محمد الخامس

500 4602 9499332 2الجامعات 

500 18214 33914 3135 15المجموع

342 1251 7302941الصندوق المغربي للتنمية السياحية  

15290164180دار الصانع

584576750750المكتب الوطني المغربي للسياحة

20335244260الشركة المغربية للهندسة السياحية

532 2832 6699952 1المجموع

3121111الوكالة الوطنية إلنعاش  المقاوالت الصغرى والمتوسطة

066أرشيف المغرب

1002772100الوكالة المغربية للتنمية و اإلستثمار

118 8757438371الوكالة الوطنية للموانئ

785493589380بريد المغرب

307169338340المركز المغربي النعاش الصادرات

7327المغربية لأللعاب  والرياضات

6524532المؤسسة المستقلة للمراقبة و تنسيق الصادرات

501616مكتب التسويق و التصدير

8655مكتب معارض الدار البيضاء

2072019المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 

2601066460الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة

40419040شركة اإلنجازات السمعية البصرية 

133 0942 6092 4751 2المجموع

126 63177 544121 109126 686 المجموع العام

القطاع المالي

القطاعات 

االجتماعية 

والصحية 

والتربية 

والتكوين

السياحة 

والحرف المهنية

أخرى
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