
مكان التنفيدنوع األشغال موضوع األشغال
طريقة إبرام 

الصفقة

التاري    خ 

المحتمل 

لطرحها

معطيات المصلحة المعنية

خاص بالمقاوالت 

الصغرى والمتوسطة، 

التعاونيات، واتحاد 

ن  التعاونيات والمقاولي 
ن الذاتيي 

-حوض سبوإنجاز األثقابأشغال إنجاز األثقاب االستكشافية بمنطقة نفوذ الوكالة

-موالي يعقوبأشغال بناء محطة معالجة المرجان بموالي يعقوب

ي)أشغال بناء محطة معالجة المرجان بتاونات 
-تاونات(الشطر الثان 

ي)أشغال بناء محطة معالجة المرجان بوزان 
-وزان(الشطر الثان 

-مكناس- زرهون أشغال بناء محطة معالجة المرجان بدائرة زرهون بعمالة مكناس

اتيوت)أشغال تنظيف وحماية واد فاس ضد النبتة المائية  -فاستنظيف(بيستيا ستر

-تاونات- بوعادل بناء منشئة فنيةأشغال الحماية من الفيضانات لمركز بوعادل

ة من  أشغال الصيانة التصحيحية لمنشآت الهندسة المدنية للسدود المستر

طرف الوكالة

أشغال الخرسانة المسلحة 

والبناء

وميكانية للسدود تجربة االشتغالأشغال الصيانة الوقائية وتجربة اشتغال المعدات اإللكتر

وميكانيكية والكهربائية -أشغال صيانة وتجديد المعدات الهيدرو إلكتر

للسدود

-صيانة المعدات الهيدرو

وميكانيكية والكهربائية إلكتر

سد القنرصةأشغال ترميم وإصالح مساكن سد القنرصة

سد الوحدةأشغال ترميم وإصالح المقرات اإلدارية لسد الوحدة

أشغال الصيانة الوقائية والتصحيحية ألنظمة المراقبة بالفيديو المتبثة 

بالسدود
صيانة وإصالح المعدات

ة  السدود المستر

من طرف الوكالة

األش   غ        ال

يونيو

أشغال تهيئة، إصالح وترميم 

ي
المبان 

بناء جديد

ة  السدود المستر

من طرف الوكالة

وكالة الحوض المائي لسبو 

2022البرنامج التوقعي لطلبات العروض المفتوحة لسنة  

وكالة الحوض المائي لسبو : صاحب المشروع 

2022: السنة المالية 

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

مارس

طلب عروض 

مفتوح

قسم التدبتر المستدام لموارد المياه

m.skalli@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 

نعم

إطار البرنامج التوقعي 



ي وتصحيحي لمعدات فحص السدود للسدود
صيانة وإصالح المعدات التقنيةأشغال صيانة وقان 

ي لمنشآت الهندسة المدنية للسدود
أشغال صيانة وقان 

أشغال الخرسانة المسلحة 

والبناء

مناخية والهيدرولوجية -صيانة وقائية وتصحيحية لمعدات القياس الهيدرو

بحوض سبو
مارسحوض سبوصيانة وإصالح المعدات التقنية

قسم تقييم وتخطيط الموارد المائية

l.misane@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 

ة  السدود المستر

من طرف الوكالة

طلب عروض 

مفتوح

يونيو

قسم التدبتر المستدام لموارد المياه

m.skalli@abhsebou.ma

0535642997/98: الهاتف 

0535640458: الفاكس 
نعم


