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قائمة في الخدمات المسداة من قبل بلدية قبلي لمنظوريها                             

قسم الحالة المدنية : 

يهتم قسم الحالة المدنية كما هو مطابق لالسم المطلق عليه بالحالة المدنية للفرد منذ والدته إلى وفاته
وذلك من خالل تتبع تغير الحالة المدنية للفرد حيث يهتم هذا القسم بة :

أوال : تسجيل الوالدات الجديدة الواقعة داخل النطاق الترابي للبلدية 
ثانيا : إصالح األخطاء المادية المرتكبة أثناء تسجيل المولود من سهو يطال سلسة األم أو األب ،مكان

الوالدة ، تاريخ الوالدة 
ثالثا : تنصيص كل تغيير يطال مضمون والدة من زواج ، طالق و وفاة أسفل مضمون الوالدة  

رابعا : إبرام عقود الزواج 

خامسا : استخراج الدفتر العائلي

سادسا : الوثائق الفرنسة من ذلك شهادة الحياة ، شهادة إقامة ، شهادة في تطابق األسماء وهي وثائق
تطلب من السلط األجنبيةة قصد صرف منح و رواتب األفراد المقيمين بالخارج 

سابعا : نسخ فرنسيةة لعقود الزواج المبرمةة عند عدول اإلشهاد

ثامنا : اإلشهاد بمطابقة األصل كل الوثائق الرسمية األصلية عدا ما استثنيا بالقانون 

تاسعا : التعريف باإلمضاء 

أخيرا : ترسيم الوفاة 

مالحظة : يتم إنجاز إحصائية شهريةة لكل رسوم الوالدة ، الوفاة ، الزواج ، الطالق ، إصالح الرسوم
بمختلف أنواعها ترسل شهريا إلى معهد االحصاء .



المستودع البلدي                                            

بداية البد من تعريفع المستودع البدي : يشكل هذا القسم مكان االحتفاظ بالودائعع أي ما يقع حجزه من طرف مختلف
أجهزة الدولة إضافة إلى مكان تجميع معدات البلدية من آالت جارفة و سيارات إدارية إلخ .

ع أوال : االحتفاظ بالودائعع : تقوم بعض أجهزة الدولة " كفرقة حرس المرور " بحجز بعض السيارات أو الدرجات النارية
المخالفة للقانون و تودعها بالمستودع البلدي الذي يقوم بتوثيق عملية الحجز من خالل مسك دفتر للوارد و دفترع لصادر

لتفادي أي ضياع أو إخالل بالمحجوز إلى حين تسوية وضعيته من قبل صاحبه كذلك المحجوزات الصادرة من شأنها
أحكام قضائية .  

ع ثانيا : تجميع المعدات اإلدارية : تكون هذه العملية من خالل ركن كل السيارات اإلدارية و المعدات داخل المستودعع
البلدي و السهر على سالمتها من خالل توفيرع حارس للمستودعع .

ع ثالثا : رفع الفضالت : يقوم المستودعع البلدي بجوالت يومية و أسبوعية بتوقيت محدد لرفع الفضالت يتم اإلعالن في
حالة تغيير توقيت خروج شاحنة رفع الفضالت من خالل اإلذاعة الجهوية .

ع رابعا : حالة عدم وجود قنوات الصرف الصحي : في  حالة عدم وجودع قنوات الصرف الصحي يحل المستودعع البلدي
محلها من خالل توجيه شاحنات بناءا على طلب المعني باألمر .

قسم التشجير                                               

يسهر هذا القسم على تشجير المنطقة البلدية من خالل :

ع أوال : وضع مخطط زمني لتشجير مساحة معينة 

ع ثانيا : االعتناء بالمناطق الخضراء الموجودع داخل الحدود الترابية للبلدية .

ع ثالثا : يهتم هذا القسم بالسقي و الري من خالل وضع جدول زمني محددة لسقي كل المناطق الخضراء

اإلدارة الفنية الفرعية                                            

 يمكن تعريفع هذه اإلدارة  أيضا بالمصلحة الفنية و ذلك الهتمامها بع : 

أوال : كل ما يخص رخص البناء من تكوين الملف إلى عقد جلسات المصادقة و أخيرا إسناد التراخيص 

ثانيا : منح تراخيص إدخال النور الكهربائي و الماء الصالح لشراب 

ثالثا : تراخيص اإلشغال الوقتي لطريقع العام 

رابعا : تسليم شهادة في انتهاء أشغال  



مصلحة األداءات و النزعات و الملك البلدي

تهتم مصلحة االداءات و النزعات و الملك البلدي بع : 

أوال : الملك البلدي : يشمل الملك البلدي العقارات الراجعة ملكيتها للبلدية من ذلك على سبيل الذكر
المحالت التجارية ، االسواق ، بعض االسواق ، بعض الطرقات ، المناطق الخضراء و عليه تتصرف هذ

المصلحة استغالل هذه العقارات أما بالتسويغ أو باالستغالل المباشر

ع التسويغ : تقوم البلدية بإعالن بته بالمزاد العلني أو المراكنة قصد تسويغ محالت أو األسواق الراجعة لها
بالنظر 

ع االستغالل المباشر : تقوم البلدية باستخالص مستحقاتها من المنتصبينع بالسوق البلدي بصفة مباشرة من
خالل تكليف عون بذلك 

مالحظة : البد من اإلشارة لتراخيص المسندة لإلشغال الوقتي للملك العمومي سواء باالكشاك أو
بالترخيص الموسمي 

– TIBثانيا : األداءات : تستخلص بلدية قبلي األداء على األراضي غير المبنية و العقارات المبنية )
TNB )

ع األداء على العقارات المبنية : تستخلص بلدية قبلي نسبة معينة تضبط ضمن قرار بلدي مصادق من قبل
سلطة اإلشراف على العقارات المبنية الراجعة لها ترابيا 

ع األداء على العقارات غير المبنية : تخضع أيضا العقارات غير المبنية لألداء على ضوء قرار بلدي
يضمن ثمن مرجعي للمتر المربع الواحد 

ثالثا : النزاعات 

تهتم بلدية قبلي في هذا الجانب بالشكايات الواردة عليها من منظوريها و يمكن تقسيمها إلى ثالثة أنواع : 

ع شكايات تراتيب البناء منها عدم احترام مسافة التراجع ، فتح نوافذ ، التعدي على حرمة الطريق 

ع شكايات تخص حفظ الصحة : و ترد في شكل إنذار كتابي من مجمع الصحة األساسية 

ع شكايات صحية من ذلك تربية الماشية داخل مناطق العمران 

ترفع هذه الشكايات حسب موقعها إما لمركز الشرطة البلدية أو للحرس البلدي و يقع متابعتها إلى حين
 تالفي اإلشكال



المسلخ البلدي                                               

يهتم المسلخ البلدي بعمليات الذبح و المراقبة :

ع أوال : عمليات الذبح : تتم في المسلخ البلدي كل عمليات الذبح و تستخلص البلدية مقابل معين موظف
على القصابين 

ع ثانيا : المراقبة : تخضع كل عمليات الذبح إلى مراقبة من البيطري و يقع حجز و إتالف كل ذبيحة
يتضح للطبيب المعاين عدم سالمتها .

         


