
مكان التنفيذموضوع الخدمةنوع الخدمة
طريقة إبرام 

الصفقة

التاري    خ 

المحتمل 

لطرحها

معطيات المصلحة المعنية

خاص بالمقاوالت الصغرى 

والمتوسطة، التعاونيات، واتحاد 
ن ن الذاتيي  التعاونيات والمقاولي 

دراسة معمارية
ي المحطات 

دراسة معمارية واإلشارف عىل أشغال ترميم وإصالح مبان 

الهيدرولوجية

استشارة 

معمارية
-

-دراسة مكافحة التلوث لمعارص الزيتون بحوض سبو

ة مراكز بحوض سبو -دراسة الحماية من الفيضانات لعشر

دراسة تحديد المناطق المهددة بالفيضانات لثمانية مراكز بحوض 

سبو
نعم

دراسة هيدرولوجية لتهيئة واد بوفكران وواد فاس
بوفكران 

فاس
-

دراسة تطبيقية لحل مشاكل السدود
ة  السدود المسير

من طرف الوكالة
-

ي سد 
دراسة الخرسانة المسلحة وتحديد أشغال ترميم وإصالح مبان 

القنرصة
-يونيوسد القنرصة

-مارسدراسة تجميع المياه السطحية لألحواض المائية لسبو

-يونيودراسة رواسب سافلة سبو

ابية  مساعدة تقنية ألشغال إنجاز األثقاب لإلدارات والجماعات التر

بحوض سبو

مساعدة تقنية ألشغال إنجاز األثقاب االستكشافية

ي لسبوقياس المياه
-قياس الجودة بالحوض المان 

نعم

وكالة الحوض المائي لسبو 

2022البرنامج التوقعي لطلبات العروض المفتوحة لسنة  

إطار البرنامج التوقعي 

وكالة الحوض المائي لسبو : صاحب المشروع 

2022: السنة المالية 

مارس

دراسة

:  كالتالي 2022البرنامج التوقعي للصفقات المبرمجة من طرف وكالة الحوض المائي لسبو برسم سنة 

الخدمات

مساعدة تقنية

حوض سبو

حوض سبو

قسم التدبير المستدام لموارد المياه

m.skalli@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640454: الفاكس 

طلب عروض 

مفتوح

قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية

l.misane@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 

قسم التدبير المستدام لموارد المياه

m.skalli@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640454: الفاكس 

ماس



موالي يعقوبمساعدة تقنية ألشغال بناء محطة معالجة المرجان بموالي يعقوب

الشطر )مساعدة تقنية ألشغال بناء محطة معالجة المرجان بتاونات 

ي
ن
(الثان

تاونات

الشطر )مساعدة تقنية ألشغال بناء محطة معالجة المرجان بوزان 

ي
ن
(الثان

وزان

- مساعدة تقنية ألشغال بناء محطة معالجة المرجان بدائرة زرهون 

عمالة مكناس

عمالة - زرهون 

مكناس

مساعدة تقنية ألشغال تنظيف وحماية واد فاس ضد النبتة المائية 

تيوت) (بيستيا ستر
فاس

-حوض سبومساعدة تقنية وتتتبع جودة األشغال من طرف مختير

مساعدة تقنية ألشغال الحماية من الفيضانات للدواوير التابعة 

إقليم تاونات- لجماعة بوعادل 
تاونات- بوعادل 

مساعدة طوبوغرافية إلنجاز أشغال الحماية من الفيضاناتخدمات طوبوغرافية

مساعدة تقنية وتتبع أشغال صيانة وإصالح السدودمساعدة تقنية

ولجة السلطان، سهب المرقة، : إنجاز حمالت قياس فحص سدود 

آيت موالي أحمد وميشليفن

سدود ولجة 

السلطان، سهب 

المرقة، آيت 

موالي أحمد 

وميشليفن

، باب لوطة : إنجاز حمالت قياس فحص سدود  عالل الفاسي

وأسفالو

سدود عالل 

، باب لوطة  الفاسي

وأسفالو

المنع، القنرصة وسيدي الشاهد: إنجاز حمالت قياس فحص سدود 

سدود المنع، 

القنرصة وسيدي 

الشاهد

سد الوحدةإنجاز حمالت قياس فحص سد الوحدة

خدمات طوبوغرافية وقياس 

األعماق
إنجاز خدمات طبوغرافية وقياس األعماق عىل مستوى حوض سبو

-قياسات جودة المياه وترسبات سبومراقبة وتحليل جودة الماء

-إنجاز حمالت القياس الكمية للمياهقياسات المياه

ي
يتدبير الملك العام المان 

 
مساعدة تقنية لتدبت  ملفات طلبات استعمال الملك العمومي المان

وكالة الحوض 

ي لسبو 
المان 

ومندوبية الوكالة 

بالقنيطرة

يونيو

ي 
قسم الملك العام المان 

y.garziad@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

نعم

نعم

نعم

حوض سبو

حوض سبو

مارس

يونيو
مراقبة تقنية للسدود

مساعدة تقنية

طلب عروض 

مفتوح

قسم التدبير المستدام لموارد المياه

m.skalli@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640454: الفاكس 

قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية

l.misane@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 

مارس



تدقيق الصفقات العموميةتدقيق الصفقات
وكالة الحوض 

ي لسبو
المان 

أبريل

مصلحة مراقبة التدبير والتدقيق الداخىلي

m.dchieche@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

ي اإلدارية
صفقة متجددة- حراسة ومراقبة مقرات الوكالة بفاس والقنيطرة حراسة ومراقبة المبان 

وكالة الحوض 

ي لسبو 
المان 

ومندوبية الوكالة 

بالقنيطرة

أبريل

ية والمالية  قسم الموارد البشر

a.bahja@abhsebou.ma

Tel : 0535642997/98

Fax : 0535640444

ة اإلعالميات، الهواتف، آالت النسخ والفاكس لوكالة  صيانة حظت 

ي لسبو
 
الحوض المان

صيانة أرضية أمن الشبكة المعلوماتية

مجيات صيانة التر

ي لسبوتوصيل األسالك
 
توصيل األسالك لتمديد وكالة الحوض المان

اك وسات لثالث سنواتاشير اك مضاد الفت  اشتر

نعم

مارس صيانة المعدات المعلوماتية

يونيو

وكالة الحوض 

ي لسبو
المان 

مصلحة اإلعالميات واألنظمة المعلوماتية

m.yahia@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 

طلب عروض 

مفتوح


