
إسم المؤسسة رمز المؤسسة

وكالة الحوض المائي لملوية ABHM

وكالة الحوض المائي للساقية الحمراء و وادي الذهب ABHSHO

ABHT وكالة الحوض المائي لتانسيفت

وكاة التنمية الرقمية ADD

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ADM

وكالة التنمية الاجتماعية ADS


الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي والإشعاعيAMSSNuR

ANAPEC الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات

الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي ANEAQ


وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكةAPDO


وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب بالمملكةAPDS

أرشيف المغرب ARCHIVES DU MAROC

الأكادمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافلات AREF DT

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس AREF FM

الوكالة الحضرية لبرشيد بنسليمان AU BERRECHID

الوكالة الحضرية للرشيدية ميدلت AU ERRACHIDIA-MIDELT

الوكالة الحضرية لفاس AU FES

الوكالة الحضرية للعرائش AU LARACHE

الوكالة الحضرية للناظور AU NADOR

2020 يونيو 30لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي لم تدِل بآجال أدائها بتاريخ   

العدد : 66  

2020 يوليوز 29معطيات بتاريخ   
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AU OUEDDAHAB الوكالة الحضرية للداخلة وادي الذهب

االوكالة الحضرية لاسفي اليوسفية AU SAFI

الوكالة الحضرية لسطات AU SETTAT

الوكالة الحضرية لتارودانت AU TAROUDANT


المركز السينماتوغرافي المغربيCCM


صندوق تمويل الطرقCFR

المركز الإستشفائي االجامعي بن رشد CHIR

المركز الإستشفائي الجامعي الحسن الثاني CHUHII

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لمراكش CHUMVIM

المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لوجدة CHUMVIO

الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS

اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير CNPAC

المركز الوطني للبحث العلمي و التقني CNRST

التعاون الوطني EN


المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباطENSMR

صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية FDSHII


صندوق التكوين المهني للمقاولات المنجميةFFIEM

شركة إدماج سكن IDMAJ SAKAN

ISCAE مجموعة المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاولات

ITPSMGEA معهد الأمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في التدبير والتسويق الفلاحي

دار الصانع MDA


شركة الناظور غرب المتوسطNWM

المجمع الشريف للفوسفاط OCP SA

المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF

المكتب الوطني للمطارات ONDA

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ONEE

http://www.cnops.org.ma/ar
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المكتب الوطني المهني للحبوب و القطاني ONICL

المكتب الوطني المغربي للسياحة ONMT

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  للغرب ORMVAG

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  للوكوس ORMVAL

المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي  لسوس ماسة ORMVASM

بريد المغرب Poste Maroc

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء لبني ملال RADEET

الوكالة المستقلة للتثليج  بالدار البيضاء RAFC

شركة التهيئة لتحويل ميناء طنجة المدينة SAPT

شركة الاستثمارات الطاقية SIE

شركة إستغلال الموانئ SODEP

الشركة الوطنية لتسويق البذور SONACOS

صورياد)البصرية(شركة الدراسات والانجازات السمعية   SOREAD


شركة التهيئة لجهة الرباطSRRA

البحر الأبيض المتوسط-الوكالة الخاصة طنجة TMSA

جامعة عبد المالك السعدي بتطوان UNI.AE

جامعة القاضي عياض بمراكش UNI.CA

جامعة الحسن الأول بسطات UNI.HI

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء UNI.HIIC

جامعة ابن طفيل بالقنيطرة UNI.IT

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس UNI.SMBA


