
 الجمھوریة التونسیة 
والبیئة الشؤون المحلیةوزارة 

بلدیة حلق الوادي

2018لسنة  التشاركيالبلدياالستثمار برنامج 



معطیات عامة حول بلدیة حلق الوادي



:إحداثھا 

 وتشمل 1884 جوان 10 في الوادي حلق بلدیة تأسست
 وتبلغ 2001 سنة قسمتھا وتمت والكرم الوادي حلق منطقتي

التقدیم المادي للبلدیة 

 وتبلغ 2001 سنة قسمتھا وتمت والكرم الوادي حلق منطقتي
.ھك 2000 مساحتھا



 منھا نذكر الخصوصیات بعدید الوادي حلق مدینة تتمیز
: بالخصوص

 ترابطھا وحسن العاصمة من القرب :الجغرافي الموقع*
شبكات بواسطة

الخصوصیات الممیزة للبلدیة

شبكات بواسطة
.النقل ووسائل الطرقات 
 كبیرة داخلیة سیاحة لحركة إستقطابھا :الشواطئ طول*

.م1500 مسافة على الممتدة سواحلھا على
 معلم الذكر سبیل على نذكر :الممیز المعماري الطابع*

...الصغرى سیسیلیا حي الكراكة،



المیناء وبحیرة تونس الشمالیة
 تخصیصھ تمّ  ھك 604 مساحة على الوادي بحلق المتواجد جزئھا في تمتد 

: إلحداث

األنشطة، ومتعدد معاصر مدینة مركز1.

البحیرة، ضفاف على ونزل ترفیھ مناطق2. البحیرة، ضفاف على ونزل ترفیھ مناطق2.

  بالكرم للمعارض الدولي بالمركز صلة على وخدمات أعمال مراكز3.

والمبرمجة، الموجودة الصناعیة وبالمناطق

،) ھك 106( حدائق حي شكل في سكنیة منطقة .4

.الملوثة الغیر الصناعیة لألنشطة منطقتین .5



 وفقا كبیرا عمرانیا نموا الوادي حلق بلدیة شھدت

 من السكان عدد تطور حیث 2014 سنة إلحصائیات

التقدیم البشري

 نسمة 45.711 إلى 2004 سنة نسمة 28.407

 2004 سنة مسكنا 7.283 من المساكن عدد وتجاوز

.مسكنا 17.930 إلى



: لتواجد وذلك بتنوعھ االقتصادي النشاط یتمیّز
صغیر فالحي نشاط -
 ومیناء التجاري بالمیناء : )وتصدیر تورید( تجاري نشاط -

المسافرین، نقل

النشاط االقتصادي

المسافرین، نقل
 وسیاحة ) المطاعم وفرة ( داخلیة سیاحة : سیاحي نشاط -

العمالقة، البواخر
الدین، بخیر الصناعیة المنطقة : صناعي نشاط -
 بمنطقة خاصة : والخدمات التجاریة األنشطة مختلف -

.والعوینة البحیرة



الوادي حلق 1934 مارس 2 نھج : عنوانھا -
الحكیمي فتحي السید : الخصوصیة النیابة رئیس -
عمر بن لطفي : العام الكاتب -
  .عضوا 13  : الخصوصیة النیابة أعضاء -

التقدیم اإلداري للبلدیة

  :2017لسنة التصرف میزانیة -
10 :الموارد - د.أ 046
د.أ9.696  : النفقات -
 :2017 لسنة التنمیة میزانیة -
د.أ11.300  :الموارد - 
 د.أ11.600  :النفقات -





التقسیم الترابي للمنطقة 
البلدیةالبلدیة



المنطقة االولى

المنطقة الثانیة

المنطقة الثالثة



المنطقة االولى

منطقة حلق الوادي وخیرالدین

األحیاءالحدوداالسم
-  شرقا البحر - شماالً  الكرم
ً  الوادي حلق میناء  جنوبا

ً  والبحیرة .غربا

حلق الوادي القدیم
حلق الوادي الجدید

حلق الوادي كازینو
خیر الدین



المنطقة الثانیة

األحیاءالحدوداالسم

منطقة البحیرة

بحیرة  -الكرم شماالًحلق الوادي شرقاً 
 ً تونس جنوبا

ً  9والطریق الوطنیة عدد   .غربا

المنطقة الصناعیة 
بخیرالدین
فضاء األعمال

حدائق البحیرة
حي الصنوبر   



المنطقة الثالثة

األحیاء

المھیري الطیب حي -
والسالمة الفردوس حي -
الوفاق حي -

الحدوداالسم

الوفاق حي -
الشواش حي -
سبرولسحي  -
 العوینةحدائق  -
الوحاتحي  -
حي البساتین -
حدائق سكرة -

الوطنیة الطریق -  شماالً  زغوان عین
ً  9 رقم( العوینة ثكنة -  شرقا
  ً ً  سكرة وبلدیة جنوبا   )غربا

العوینةمنطقة 





حلق الوادي :  االولىالمنطقة 



البحیرة: المنطقة الثانیة 



العوینة:  المنطقة الثالثة





تنفیذ برنامج االستثمار البلدي متابعة    

2017لسنة 2017لسنة 



وتصریف  رصفةاألومشروع الطرقات 
مطار بالمنطقة البلدیةاألمیاه 

د.ا2.241: الكلفة األصلیة 
د.ا2.630: الكلفة المحینة 

%75: نسبة تقدم المشروع



إنجاز حجرات مالبس ملعب كرة القدم 
بقاعة حمادي بن عمار

د.ا 190: الكلفة
 GETR:المقاول 

%80: نسبة تقدم المشروع 



د.ا621: الكلفة 
شركة البناء المعدني : المقاول 

والخدمات العامة
%50: نسبة تقدم المشروع 

مشروع تھیئة قصر البلدیة

%50: نسبة تقدم المشروع 



اقتناء معدات النظافة والطرقات

سوترادیاس  شركة من أد 507  : ضاغطة شاحنة  02 عدد-

SOCOOPEC شركة من د.أ tractopelle : 130 آلة ـ SOCOOPEC شركة من د.أ tractopelle : 130 آلة ـ

.د.أ 117 : مسلم شاحنة ـ

.القروض صندوق من ھبة : تراكس آلة ـ



والعوینةالتنویر العمومي بحلق الوادي 

د.أ 466:  الكلفة
   SITEL:المقاول 

%20: نسبة تقدم المشروع 



بالعوینةتوسعة الدائرة البلدیة 

د أ 1000:الكلفة 
 :مرحلة  تقدم المشروع 

بصدد إعداد تقریر فرز العروض



والعوینةلتنویر العمومي بحلق الوادي ا

د.ا 466: الكلفة
   SITEL:المقاول 

%20: نسبة تقدم المشروع 



مشروع تھیئة المستودع البلدي حلق الوادي
)                  قسط أول(

السید ولید بن  أحمد: مكتب الدراسات الھندسة  المعماریة *

بصدد إعداد تقریر فرز  العروض :مرحلة  تقدم  المشروع * بصدد إعداد تقریر فرز  العروض :مرحلة  تقدم  المشروع *

أد 2000 :الكلفة *



انجاز الدائرة البلدیة بالبحیرةمشروع 

القرجي الصحبي: مكتب الدراسات الھندسة  المعماریة *

بصدد إعداد الدراسات التفصیلیة :مرحلة  تقدم  المشروع * بصدد إعداد الدراسات التفصیلیة :مرحلة  تقدم  المشروع *

أد1500 :الكلفة *



روزفالتتھیئة قنطرة شارع مشروع 

GIS: مكتب الدراسات الھندسیة  *

بصدد إبرام الصفقة :مرحلة  تقدم  المشروع * بصدد إبرام الصفقة :مرحلة  تقدم  المشروع *

د.أ 790 :الكلفة *

SOFEQ: المقاولة *



الطرقات واألرصفة مشروع 
وتصریف میاه األمطار

ECO-CONSEIL: مكتب الدراسات الھندسیة  *

بصدد اإلعالن عن طلب العروض :مرحلة  تقدم  المشروع * بصدد اإلعالن عن طلب العروض :مرحلة  تقدم  المشروع *

د.أ1500 :الكلفة *

بمساھمة صندوق القروض: التمویل*



 

ملعب حي بنھج المستقبل انجاز 
الملعب  وتسییج حلق الوادي كازینو

للتنمیة الجھوي المجلس طریق عن ممول مشروع
 استشارة ملف انجاز بصدد : االنجاز مرحلة

أد  50:المشروع كلفة



توسعة قاعة الجمباز
)قسط أول(بحلق الوادي

دأ 738:  المشروع  كلفة
سلمى حمزة: مكتب الدراسات 

بصدد الدراسة:مرحلة تقدم المشروع 



مشروع صیانة دار الثقافة 
بحلق الوادي خزندارلي ذالشا

دأ 200: الكلفة 
عمر السماوي: مكتب الدراسات 

:الكلفة مرحلة تقدم المشروع 
بصدد إعداد ملف طلب العروض 



إنجاز المركب الشبابي والریاضي بالعوینة

دأ : 750كلفة أولیة
الزغالميمراد : مكتب الدراسات 

بصدد إعداد الدراسة التفصیلیة  : مرحلة تقدم المشروع



العنوان الثاني المخصصة لتمویل  اعتمادات
2018المشاریع الجدیدة لبرنامج االستثمار لسنة 

المبالغ المبرمج استغاللھا المبالغ المتاحة نوعیة التمویل مصدر التمویل

د.ا 1.477 د.ا 1.477 تمویل ذاتي د.ا 1.477البلدیة د.ا 1.477 تمویل ذاتي البلدیة

د.ا 700 د.ا 700 قرض صندوق القروض

د.ا 143 د.ا 143 مساعدات غیر موظفة

د.ا 2.320 د.ا 2.320 المجموع



العنوان الثاني المخصصة للمشاریع  اعتماداتتوزیع 
الجدیدة على مختلف البرامج 

النسبة الكلفة البرامج المقترحة

43% اد  1.000 برامج القرب

26% اد 620 %26برامج مھیكلة للمدینة اد 620 برامج مھیكلة للمدینة

31% اد  700 اداریةبرامج 

100% اد 2.320 المجموع



شكرا على المتابعةشكرا على المتابعة


