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العقيلة



Centre villeوسط المدٌنة



Cite DOUALIالدوالً



CITE ASSALAالعسالة



CITE EL AFRANEمنطقة األفران



المولى
CITE EL MOUELLA



LA GUETNA +LA VILLE ANTIQUEالمدٌنة العتٌقة+  القٌطنة



CITE BECHAWECHحً بالشاوش



حً الشباب
CITE ECHABEB



حً القوافل
CITE EL KAWAFEL



CITE ELGAMMOUDIحً القمودي



CITE ELHAMILAالحمٌلة



CITE ESSOUROURحً السرور



CITE BEN YOUNESحً بن ٌونس



SIDI AHMED ZARROUGسٌدي احمد زروق



RAS ELKEFرأس الكاف



GAFSA SUDقفصة الجنوبية



GAFSA NORDقفصة الشمالٌة



-ELالعقيلة  AGUELA



المنطقة

األرصفةالتعبيد

�المفترقات

الطول  

متر 

             

الحالةحسب المساحة 
النوعية   متر مربع

ولط

الطول متر
النوعيةالحالة

اسم العدد
�الحواشيBic,TricEnrBétم,غرديئةمتوسطةجيدةالطريؽالمنطقة

مجاري 
Paم,غرمجالمياه

vBé,Pie
r

وسط 
+   المدينة
+  ترتش

باب الرمل

×××810081008100×4050377509080رئيسي,ط

×××××××564056405640×××××6060533404000فرعي, ط1

101109109013080137401374013740المجموع

الدوالي
×××××××107201032010900××560078820رئيسي,ط

×××××××467041304470×××4830100801822010640فرعي, ط2

10430889001822010640153901445015370المجموع

العسالة
×××××××760050607600××××4110338209600رئيسي,ط

×××××××12501250×××41702243014240فرعي, ط3

82805625023240885050608850المجموع

األفران
×××××144014401440××7207080رئيسي,ط

×××××900720900×××256020100960فرعي, ط4

328027180960234021602340المجموع



+   المولى
حي النور

45902854072001600رئيسي,ط
××××

454028705140
××××××

1675010625099008970فرعي, ط5

××××

23360747523360
××××

×

213401347901740010570279001034528500المجموع

المدينة 
+  العتيقة

القيطنة

280028002800×156015640رئيسي,ط

6000××12409910فرعي, ط6

2800156409910280028008800المجموع

حي 
بالشاوش

184021160رئيسي,ط
×

370037003700
×××

×58102686018750فرعي, ط7
×

300300880
×××

76504802018750400040004580المجموع

حي 
الشباب

×××××470047004700×238044800رئيسي,ط

611016310430023610فرعي, ط8
××××

303030301200
××××××

849061110430023610773077305900المجموع

  القوافلحي 
حي +  

+  النهوض 
الكمبطا

2380278001000رئيسي,ط
×

×384038402840
××××

9765595060645فرعي, ط9
××250250125××

121453375061645409040902965المجموع



حي 
القمودي

140014001400×120012000رئيسي,ط
×

×
××

3080585021500فرعي, ط10
××

1500
×

×

42801785021500290014001400المجموع

الحميمة
452045204520×332036420رئيسي,ط

×××

86602176038420فرعي, ط11

××
×330033003300

××
×

××

119805818038420782078807820المجموع

658015900580037900رئيسي,ط
××

688068806880
×××

12
حي السرور

2293081610فرعي, ط
11168
0

×××

14400832014400

×××××

29510975805800المجموع
14958
0312801520031280

32302132013150رئيسي,ط
××

500020005000
×××

13
حي بن 
62102740022904فرعي, طيونس

××

400022004000
×

94404872036054900042009000المجموع



××××××140001400017000××99658608039325رئيسي,ط

14
زروؽ

33510484609000249450فرعي, ط
××××

191001800019100
××××××

434751345409000288775331003200036100المجموع

×××××280028002800××52402946061700رئيسي,ط

15
حي راس 

×××450045004500××20735259505680149485فرعي, طالكاؼ

25975554105680211185730073007300المجموع

16

قفصة 

الشمالٌة

رئيسي,ط
150054003000

فرعي, ط

150054003000المجموع

17

قفصة 

الجنوبٌة

60025003600رئيسي,ط

فرعي, ط

60025003600المجموع

18

العقٌلة
370024004000رئيسي,ط

فرعي, ط

370024004000المجموع



الطول

االرصفةالتعبٌد

طول مجاري الحواشً  ردٌئمتوسط جٌد 

ع
جمـــــــــــو

الم

779407054088220  110220  38880  55130480905 رئٌسًرٌق ط

861005786594125  745744  51100  147840472350 فرعًطرٌق 

163940128405182945  855964  89980  202970953255 المجموع



  

طول الطريؽ 
(كمم)

تصريؼ مياه األمطارالتطهير العمومي التتنوير

 اسم المنطقةالترقيم

الحػػػػػػػػالة نسبة التنويرعدد النقاط الضوئية
              

اعتماد 
التقنيات 

االقتصاد في 
الطاقة

طول الشبكة 
الحالية

نسبة الربط 
            %

الوسط 
المتقبل

الحالػػػػػػػة       
%

طول الشبكة
نوعيتها(كمم)  

����������)كمم(    %

 رديئةمتوسطةجيدة   رديئةمتوسطةجيدة    

1

باب + ترتش+وسط المدينة
الرمل

10,219299×  SHP
+

VAR. 
8,585 80 209,6Dalot   

+
conduite

2
- 2000 80 9,697 ×××10,530296,5الدوالي

 -00-  100 7,0100  ××8,319898العسالة 3

4
 -800 92 3,090 ×××3,313091األفران

5
 -00-  100 18,0100 ×××20,758496حي النور+ المولى

6
 -1300 87 7,095 ×××11,528280القيطنة+المدينة العتيقة 



7
 -00-  100 5,297 ×××7,717080بالشاوشحي 

8
 -00 - 100 6,096 ×××7,222193حي الشباب

9

 -00 - 100 10,095 ×××3.529598حي النهوض+حي القوافل

10
 -00 - 100 2,680 ×××4,39979القموديحي 

11
 -00 - 100 6,590 ×××10,326395الحميمة 

12
 -00-  100 20,080 ×××29,568696حي السرور

13
 -00-  100 5,575 ×××9,525397حي بن يونس

14
1,2conduite-  100 24,090 ×××42,063286زروؽ

15
 -00 - 100 10,560 ×××25,247372الكاؼ راسحي 

16

قفصة الشمالٌة

17

قفصة الجنوبٌة

18

العقٌلة

  205483686.418386,9المجموع



الربط بشبكة التطهيرالتنوير العمومياالرصفةالطرقاتالمنطقة

وجود اشكاليات لتصريؼ 
المياه اسم المنطقػػػػػػػػػػػةالعدد

نسبة 
الطرقات  في 
حالة جيدة 

متوسطة                                             او
%

نسبة الطرقات 
في حالة تتطمب 

التدخل 
               

               %

   االرصفةنسبة 
في حالة جيدة 

متوسطة        او
          %

 االرصفةنسبة 
في حالة تتطمب 

التدخل  
                                  

%

نسبة التغطية بشبكة 
التنوير العمومي 

                                                        
%

نسبة التغطية شبكة 
التطهير العمومي

                 
%

ترتش + المدينةوسط 1
باب الرمل+ 

نعم9983,33 9828218

ال91,43 90,969,0470,329,7096.5الدوالي2

ال84,34 70,2329,6769,2830,7298.0العسالة3

ال96,5903,4164,6835,329190,94األفران4

ال93,136,8781,3618,649686,96حي النور+  المولى5



ال80.060,87 62,9037,1058,1841,82والقيطنةالمدينة العتيقة 6

ال67,53 721838,1861,8280.0بالشاوشحي 7

ال83,33 72,4027,6052,7347,2793.0حي الشباب8

ال86,96 356533,4166,5998حي النهوض+ القوافلحي 9

ال60,47 45,3654,6415,2584,7579.0حي القمودي10

ال63,11 59,2040,8052,3547,6595الحميمة11

نعم67,80 40,7059,3061,2338,7796حي السرور12

ال57,89 57,4742,5332,0367,9797.0حي بن يونس13

ال57,14 49,4550,5522,1377,8786زروؽ14

ال40,70 23,4276,5837,1962,8172.0الكاؼ راسحي 15

ال1000--9010  قفصة الشمالٌة16

ال1500--8515الجنوبٌة قفصة17

ال5500--5050العقٌلة18

 90,12 60.6538.7854,8445,1679.80المجمػػػػػػػػػػػػػػػوع 


