
 التدبير المفوض : العمليات المنجزة

 

المبلغ االجمالي 

)ماليين لالستثمار

 الدراهم(

السلطة  الشركة المفوض لها المدة

 المفوضة

تاريخ 

إبرام 

 العقد

 الموضوع

عاما 51  المدينة  نقل حافالت - 

()الدارالبيضاء  

  ألزا )مراكش( -

الجماعات 

 المحلية

النقل الحضري في عدة مدن  5891
 بالمغرب

عاما 03 030333  Suezمجموعة شركات :  

Lyonnaise, Elyo, EDF, 
Endesa, AGBAR 

الجماعات 

 المحلية

الصرف والكهرباء و الماءتوزيع  5881
 الكبرى لدار البيضاءالصحي ل

 

عاما  90113 30  ABB/CMS المكتب  مجموعة

الوطني 

 للكهرباء

 الجرف األصفر: توليد الكهرباء 1997

 1ما بين  

 1و 

 سنوات

- GMF (الصويرة) 

- CESPA NADAFA (طنجة) 

- CDEA ONYX (أكادير 

الجماعات 

 المحلية

جمع و تنظيف و تدبير النفايات  5881

 الصلبة في عدة مدن بالمغرب

عاما 03 500333  Pléiade, Urbaser, EDP, 
Alborada 

الجماعات 

 المحلية 

الماء و الكهرباء والصرف توزيع  5888

 الصحي لمدينتي الرباط و سال

عاما 58 103  THEOLIA  المكتب

الوطني 

 للكهرباء

توليد الكهرباء : محطة ريحية بكودية  0333

 البيضا

عاما 03 031  ELYO-SUEZ-  

 مجموعة

 LYONNAISE DES 

EAUX  

تجديد عرض التقريب بين أم الربيع و  0333 الدولة

 الدار البيضاء

عاما 01 80333 الجماعات  أمانديس 

 المحلية

توزيع الماء و الكهرباء و الصرف  0330

 الصحي لمدن طنجة و تطوان

عاما 03   وكالة  شركة المياه الحرارية لسوس 

الحوض 

 المائي

سوس ماسة ل  

عين مياه حرارية لسوس : استغالل  0330

من أجل انجاز منتجع  طبيعيةماء 

سياحيصحي و   

عاما 51  احسن حافلة/ مجموعة    

TUSSGAL 

 

الجماعة 

الحضرية 

 لمكناس

حافالت النقل العام الحضري لمدينة  0331

 مكناس

عاما 03 00933  المكتب الوطني للكهرباء/ 

ENDESA/SIEMENS 

المكتب 

الوطني 

 للكهرباء

 إنتاج الكهرباء : تاحضارت 0331

عاما 03 911  / ONAمجموعة  

اإليداع و التدبير قوصند  

المشاركة في تمويل والبناء و التصميم 0331 الدولة
الدائرة  في نظام الري وتشغيل
 الكردان  السقوية

 

عاما 03 10  SOTHERMY  وكالة استغالل مياه موالي يعقوب الكبريتية  0331



الحوض 

سبوالمائي ل  

 الحرارية

عاما 51 50891 بوزيد، نقل نفل فيوليا، نقل  

ايمال باص و نقل حكم 

 بنعيسى

الجماعات 

 المحلية

النقل الحضري عبر الحافالت بالرباط  0338

 و سال

عاما 51 05  تدبير احتكار تسويق الكحول االيثيلية  0338 الدولة  سوطراميك 

شركة الحديقة الوطنية  - 013

 للحيوانات

 شركة الحديقة الوطنية للحيوانات 0350 الدولة 

 

 

 

 

 

 


