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 2015فيفري 

 



 

      I - توطئـة: 
تندرج ىذه احلملة يف إطار مسامهة الديوان الوطين للتطهري يف حتسني الوضعية البيئية 

. للمتساكنني يف مناطق تدخلو
 04و ذلذا الغرض مت إعداد برنامج إستثنائي جلهر شبكة ادلياه ادلستعملة ميتد على 

 يتم مبوجبو جتميع معدات التطهري حسب 2015أشهر إبتداءا من شهر فيفري 
اإلمكانيات البشرية وادلادية ادلتوفرة على مستوى ادلديرية أو اإلدارة اجلهوية إضافة إىل 

.  (الشركات ادلربمة معها صفقات إستغالل)مسامهة القطاع اخلاص يف ىذه احلملة 
      II – مكونات منشآت التطهير :

:     تتكون منشآت التطهري ادلزمع جهرىا من
 80كلم من القنوات  

 3000ثغرة مراقبة  

 6500صندوق ربط . 

      III – المعدات :
:         لتنفيذ ىذا الربنامج سيتم تسخري ادلعدات التالية

 37شاحنة مزدوجة  

 05شاحنات شفط عمالقة  

 07شاحنات شفط  

 03شاحنات تسريح رلهزة مبضخة للضغط العايل  

 03شاحنات أوحال . 



 

 

 

 والية تونس
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ ثحً هالل ثتىَص  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

 28 207 3620 حً هالل حً هالل 2015 فٍفري 22

 شبحُبد يسدوخخ 09- 

 شبحُبد شفظ 03- 

 شبحُبد شفظ 03- 

ػًاللخ 

 شبحُخ خهر صغٍرح  01- 

انحدى 

 شبحُبد تطرٌح 02- 

يدهسح ثًضخخ نهضغظ 

 انؼبنً

  28 207 3620 انًدًىع

 

 
 



 
 والية بن عروس

 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ ثًذٌُخ رادش  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ 

 (يتر)
 ثغراد يرالجخ

 رادش 2015 يبرش 01

 18 450 شبرع انطٍت انًهٍري

 شبحُبد يسدوخخ 08- 

 شبحُخ شفظ 01- 

  شبحُخ شفظ ػًاللخ01- 

 18 - شبرع انطٍت انًهٍري

شبرع انطٍت انًهٍري 

 َهح  انحمىل
616 22 

 14 390 َهح انغفراٌ تطهٍك و تطرٌح 

 11 300 َهح صبنح ثٍ ٌىضف

 10 250 لصبئص ػهى شبرع انطٍت انًهٍري 

 10  َهح انذغجبخً

 14 380 َهح يحًىد انًبطري

 :تطرٌح و تُظٍف 

   َهح انُطٍى

َهح انهىز  

 َهح  ضههىل   

580 24 

  141 2966 انًدًىع

 

 

 

 



 

 

 

 والية أريانة 
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

  شبحُبد يسدوخخ08-  400 120 4200 حً انُطٍى  ضكرح  2015 يبرش 22

  400 120 4000 انًدًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 والية نابل
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
04-03-2015 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

 يبرش 17 – 16

2015 
 200 62 2500 حً رٌشٍكى ضهًٍبٌ

 شبحُبد يسدوخخ  03- 

 .  شبحُخ شفظ 01- 

 120 35 1200 حً اندبيغ ثىػرلىة 2015 يبرش 24

 يبرش 26-27

2015 
 150 60 2500 حً انشرشبرح يُسل تًٍى 

 100 35 1500 حً انشجبة  انهىارٌخ  2015 أفرٌم 01

 أفرٌم 06-07

2015 
 200 60 2400 حً ضٍذي ػًر  َبثم 

 أفرٌم 14-15

2015 

ثراكخ انطبحم 

 انحًبيبد- 
 150 55 2000 حً اندىاهر

 أفرٌم 28-29

2015 
 100 60 2400 حً ضهًٍبٌ انرٌبض  ضهًٍبٌ

 يبي 07-08

2015 
 150 60 2500 حً انشرشبرح يُسل تًٍى 

 120 40 1400 حً انهٍذو  دار شؼجبٌ  2015 يبي 14

 100 40 1200 حً انرٌبض  لرَجبنٍخ  2015 يبي 21

  1390 507 19600 انًدًىع

 

 



 

 

 والية بنزرت
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

14/03/2015 

يُسل 

 ثىرلٍجخ
 150 60 1000 انسغبثخ- وضظ انًذٌُخ- حً انثىرح

شبحُبد يسدوخخ   04 -

 شبحُخ شفظ  01- 

 شبحُخ شفظ ػًاللخ  01- 

  شبحُخ أوحبل 01- 

 150 60 1000 حً انفتح- لرػخ انهجٍ-حً االلجبل  تٍُدخ

 200 100 2000 حً انُصر–حً انرخبء -حً انؼًراٌ يبطر 15/03/2015

 خرزوَخ 21/03/2015
حً انشحًًٍ -حً االَطاللخ-حىيخ انذروج

 ووادي انرويٍٍ
2000 130 300 

22/03/2015 

يُسل ػجذ 

 انرحًبٌ
 100 50 500 حً صفطخ

يُسل 

 خًٍم
 100 50 500 حً انجؼبنً

28/03/2015 

راش 

 اندجم
 100 50 500 حً انسػرور

 100 50 500 حً انًُدً ضهٍى رفراف

  1200 550 8000 انًدًىع

 

 

 

 

 

 



      والية سوسة
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

 19 إلى 17هي 

 2015هارس 
 هساكي

أًهج بٌزرث والدستىر ويحي بي عور 

 والقدس والدهواًي والبىجي
2500 90 250 

 شاحٌاث هزدوجت 02- 

 شاحٌت جهر 01-

صغيرة 

  شاحٌت قالبت01-

 13 إلى 10هي 

 2015هارس 
 300 186 4800 حي الغدراى سىست

 شاحٌاث هزدوجت 03- 

  شاحٌت قالبت01-

 26 إلى 24هي 

 2015هارس 

حوام 

 سىست

هٌطقت البحاير وجزء هي الطريق الىطٌيت رقن 

1 
2100 81 75 

 شاحٌاث هزدوجت 02- 

  شاحٌت قالبت01-

 هارس 31هي 

 أفريل 04إلى 

2015 

 305 169 4500 حي السعادة الزهىر
 شاحٌاث هزدوجت 03- 

  شاحٌت قالبت01-

 أفريل 08هي 

 أفريل 10إلى 

2015 

 200 50 1500 أًهج حٌبعل وأهيلكار والحريت الوسعديي
 شاحٌاث هزدوجت  02- 

  شاحٌت قالبت01-

 18 إلى 15هي 

 2015أفريل 
 225 98 2900 حي حاتن أكىدة

 شاحٌاث هزدوجت 02- 

  شاحٌت قالبت01-

  1355 674 18300 انًدًـــــــــىع

 
 

 



  والية المنستير 
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

- يبرش12 و 10

 افرٌم 16 و 14

2015 

 150 80 2200 احٍبء انطالو و انجطبتٍٍ-طرٌك ريبدح انًُطتٍر

 شبحُبد يسدوخخ 02- 

 شبحُخ شفظ 01- 

  شبحُخ أوحبل01- 

 يبرش 19 و 17

 افرٌم 21و 

2015 

 70 50 1500 شبرع انجٍئخ و انطبهر صفر انطبحهٍٍ

 26 و25- 24

 2015يبرش 
 خٍُص

شبرع انحرٌخ و -شبرع انجٍئخ-شبرع لرطبج

 انرحجخ
1500 60 100 

 افرٌم 2 و31

2015 
 75 45 1000 احٍبء انُسهخ و انًُبصرٌخ انىرداٍٍَ

  395 235 6200 انًدًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والية القيروان
 

انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ  
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

 يبرش 15 و 14

2015  
 انمٍرواٌ

 60 50 1500 حً ثىهبهب

  شبحُبد يسدوخخ    02- 
 يبرش 22 و 21

2015 
 60 50 1500 حً انجىرخً

  120 001 3000 انًدًىع

 
 



 

 

سيدي بوزيدوالية   

 

 انحًهخ االضتثُبئٍخ ندهر شجكخ انًٍبِ انًطتؼًهخ 
 

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

 انًؼذاد
طىل انشجكخ  

 (يتر)
 صُذوق رثظ ثغراد يرالجخ

 07  و 06

 2015يبرش 

ضٍذي 

 ثىزٌذ

 180 60 2000 حً أوالد ثبنهبدي

 شبحُخ يسدوخخ  01- 

  خرار و يدرورح   01- 

 13  و 12

 2015يبرش 

 20  و 19

 2015يبرش 

 27  و 26

 2015يبرش 

 17 و 16

 2015افرٌم 

 140 45 1500 حً أوالد شهجً
 24  و 23

 2015افرٌم 

  افرٌم 30

 2015 يبي 01و 

  320 105 3500 انًدًىع

 

   
 

 

 

 

 



 والية قابس

 يكبٌ انتذخم انًذٌُخ انتبرٌخ

 يكىَبد انشجكخ

طىل انشجكخ  انًؼذاد انًسيغ اضتؼًبنهب

 (يتر)
 ثغراد انًرالجخ

 يبرش 15 و 14

2015 

 غنوش

 خلدون ابن شارع

1000 

- 

 شبحُبد يسدوخخ 07- 

 شبحُخ تطرٌح يدهسح ثًضخخ 01- 

 نهضغظ انؼبنً

مارس 02 حي  - 

 - الحرية شارع

 - 500 فرحات نخيلة حي مطوية

 - 500 الزويتينة حي وذرف

 - 2000 الصمباط حي الحامة

  قابس

 - 2000 بدورة حي

 - 2000 االزدهار حي

 - 2000 األمل حي

 - 2000 والبلد السالم شط حي

 - 1000 الغردق حي مارث

 الزارات
 - 500 الواحة حي

 - 500 العين حي

 


