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U و مجاري المياه العابرة للمدناألوديةجهر   
 

 والية تونس
 
 
 

الطول اسم المنشأة 
مدة التدخل بداية التدخل (م خ ) 

مالحظات (يوم) 

 22 2015 مارس 23 2200وادي قرب 

  إلى موفى 2014 ديسمبر 8تم التدخل من 
 في إطار البرنامج العادي 2015شهر جانفي 

 للعناية بمجاري المياه
 

  يتم التدخل حاليا باألماكن التي تتواجد فيها
الفضالت وذلك لضمان سيالن المياه بصفة 

 طبيعية

 32 2015 مارس 23 3147وادي روريش 

 9 2015 أفريل 24 845وادي الزهور 

 13 2015 أفريل 24 1315قنال الحديقة 

 39 2015 ماي 07 3900وادي الطابق 

 33 2015 ماي 07 3300وادي قريانة 

 42 2015 جوان 09 4180وادي خزندار 

 9 2015 جوان 09 900 وادي السلة

 9 2015 جويلية 18 841 قنال المنارات

 



 
 
 

U و مجاري المياه العابرة للمدناألوديةجهر   
 

 والية أريانة
 
 

الطول اسم المنشأة 
مدة التدخل بداية التدخل (م خ ) 

مالحظات (يوم) 

 100 %نسبة تقدم األشغال   10 2015 فيفري 12 300قنال عبد الرحمان مامي 

 100 %نسبة تقدم األشغال   10 2015 فيفري 12 500 2قنال المنطقة الصناعية شرقية

 8قنال ط.ر

  )GP8 (
 100 %نسبة تقدم األشغال   10 2015 فيفري 12 600

  20 2015 أفريل 01 1500وادي النمر 

  20 2015 أفريل 16 2000قنال الشواشنة 

  15 2015 أفريل 01 1300وادي قرب 

  15 2015 أفريل 01 700وادي روريش 

  10 2015 أفريل 16 600 قنال محطة التطهير قلعة األندلس

 



 
 

U و مجاري المياه العابرة للمدناألوديةجهر   
 

 والية منوبة

 
 
 
 

الطول اسم المنشأة 
مدة التدخل بداية التدخل (م خ ) 

مالحظات (يوم) 

 2014 ديسمبر 15 أكتوبر إلى 10تم التدخل من  10 2015 ماي 03 600وادي صفر 
 في إطار البرنامج العادي للعناية بمجاري المياه

 
  يتم التدخل حاليا باألماكن التي تتواجد فيها

الفضالت وذلك لضمان سيالن المياه بصفة 
 طبيعية

 50 2015 أفريل 06 5000وادي قريانة 

 20 2015 أفريل GP7 (2000 13 (  7قنال قصر السعيد ط.و.

 



 
 
 

U و مجاري المياه العابرة للمدناألوديةجهر   
 

 والية بن عروس

 
 
 
 

الطول اسم المنشأة 
مدة التدخل بداية التدخل (م خ ) 

مالحظات (يوم) 

 100 %نسبة تقدم األشغال   30 2015 جانفي 15 2100قنال بن عروس ـ مقرين 

 100 %نسبة تقدم األشغال   21 2015 فيفري 01 1470قنال بئر القصعة سيدي رزيق 

 70 %نسبة تقدم األشغال   40 2015 فيفري 01 1700 مارس 20قنال الزهراء 

  30 2015 فيفري MC33 2060 23قنال  

  10 2015 مارس 21 362 3قنال المروج

  10 2015 مارس 01 517 4قنال المروج

  30 2015 مارس 01 1730 5قنال المروج

 
 



 
 

U جهر األودية و مجاري المياه العابرة للمدن 

 
 القيروان Uوالية

 
 
 

الطول  اسم المنشأة المدينة
مدة التدخل  بداية التدخل (م خ )

 مالحظات (يوم)

 القيروان

   يوما13 2015 أفريل 5 1314 وادي علي باي

   يوما20 2015 أفريل 19 1952 وادي بوهاها

وادي طريق 

 الوسالتية
   ايام10 2015 ماي 10 1000

 
 
 
 



 
U  جهر األودية و مجاري المياه العابرة للمدن

  نابل Uوالية
 

الطول  اسم المنشأة المدينة
مدة التدخل  بداية التدخل (م خ )

 مالحظات (يوم)

 12 2015 ماى 01 2500 وادى بولدينU قربة

تم التدخل خالل الفترة 
 جانفي إلى 1الممتدة من 

 2015 فيفري 14

 07 2015 ماى 13 1200 وادى الصغير نابل

 07 2015 ماى 13 1500 وادى المالح نابل

 08 2015 ماى 21 2000 وادى المنقع نابل

 10 2015 ماي 30 2000 وادى الزمشU الحمامات

 07 2015 جوان 08 1300 وادى الفار الحمامات

 12 2015 جوان 08 2500 وادى الباطن الحمامات

 10 2015 جوان 20 1500 وادى شرشر الحمامات – بوفيشة
 
 

 
 



 
جهر األودية و مجاري المياه العابرة للمدن  

  بنزرتوالية
 

الطول  إسم المنشأة المدينة
 مدة التدخل بداية التدخل  )متر خطي(

 مالحظات (يوما)

 بنزرت

  يوم60 2015 ماي 01 2500 وادي عباس

 إلى 2014 ديسمبر 1 من التدخل تم
 2015 جانفي 5 غاية

  يوم60 2015 ماي 01 800 وادي سيدي سالم

  يوم60 2015 ماي 01 500 وادي رومين

 رأس الجبل
  يوم60 2015 جوان 01 500 وادي العجولة

  يوم60 2015 جوان 01 2000 وادي القنطرة

  يوم60 2015 جوان 01 800 وادي الزغبة العالية

 



 
 
 
 
 

U  جهر األودية و مجاري المياه العابرة للمدن
 

 سوسة Uوالية
 
 

الطول  اسم المنشأة المدينة
مدة التدخل  بداية التدخل (م خ )

 مالحظات (يوم)

  30 16/04/2015 2500 وادي بليبان سوسة

  30 02/05/2015 1500 وادي حلوف سوسة

  7 16/05/2015 150 وادي نوار سوسة

 
 
 
 



 
 
 

U  جهر األودية و مجاري المياه العابرة للمدن
 

 صفاقس Uوالية
 
 

الطول  اسم المنشأة المدينة
مدة التدخل  بداية التدخل (م خ )

 مالحظات (يوم)

 صفاقس

 25 2015 ماي 15 2150 قنال سيدي سالم

 نوفمبر إلى 15تم التدخل من 
 2014 ديسمبر 31غاية 

 20 2015 جوان T 1900 10قنال   

 5 2015 ماي T’ 350 15   قنال

 20 2015 سبتمبر 1 750 قنال مياه المستعملة المعالجة

 
 
 
 

 


