
 

 إعـــــــــالن 
 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظیفـع

 
 عن شغر الوظیفة التالیة :  بلدیة الكویتتعلن 

 ( مستوى مراقب ) المالیة واالداریةرئیس مكتب رئیس قطاع الوظیفة : 
 المالیة واالداریةقطاع القطاع : 

لمنظمHHة للعمHHل ذات العالقHHة بكافHHة حصر وتبویب القHHوانین واللHHوائح والقHHرارات ا -1اختصاصات الوظیفة : 
إعHHHداد مشHHHروعات القHHHوانین واللHHHوائح والقHHHرارات المنظمHHHة لعمHHHل إدارات -2اإلدارة التHHHي تتبHHHع القطHHHاع.

متابعHHة جمیHHع -4دراسة المشHHروعات التHHي تعHHرض علHHى نائHHب المHHدیر العHHام وإبHHداء الHHرأي فیھHHا.-3القطاع.
القیHHام بكافHHة -6دارات التابعHHة لنائHHب المHHدیر العHHام.التنسHHیق بHHین اإل-5مراسHHالت مكتHHب نائHHب المHHدیر العHHام.

إعداد التقاریر واإلحصائیات الدوریة عن سیر العمل -7األعمال اإلداریة الخاصة بمكتب نائب المدیر العام.
التنسHHیق والمتابعHHة فیھHHا یتعلHHق بتنفیHHذ القHHرارات والتوصHHیات الخاصHHة بالعمHHل -8بمكتب نائب المدیر العHHام.

 ات العالقة بالقطاع.وكافة اللجان ذ

تقدیم طلبات الترشیح وفقا للنمHHوذج الخHHاص بالترشHHیح فHHي  أعالهفعلى الراغبین في التقدم للترشیح للوظیفة * 
 ى الشروط التالیة : مستوف میكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بین " 

ال تقHHل تدریبیHHة  ةدورم تخصصHHي أو جHHامعي تخصصHHي أو دبلHHومؤھHHل  یكHHون المتقHHدم حاصHHل علHHى أن .1
 .مدتھا عن سنتان بعد الثانویة 

سHHنوات  4)  سHHنوات فعلیHHة فHHي مجHHال العمHHل لحملHHة المؤھHHل الجHHامعي + تضHHاف 8خبرة ال تقHHل عHHن ( .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخیرتینیكون المتقدم حاصل على تقریر امتیاز في السنتین  أن .3
 قبل ترشیحھ.  األقلخدمة فعلیة متصلة بالبلدیة مدتھا خمس سنوات على  أمضىالمتقدم قد  أن یكون .4
) مHHن قHHانون 28وقع علیھ عقوبة تأدیبیة من العقوبات المنصHHوص علیھHHا فHHي المHHادة (أن ال یكون قد  .5

) من نظام الخدمة المدنیة مالم یكن قد مضى على العقوبة المدة المحددة 60الخدمة المدنیة والمادة (
 .) من نظام الخدمة المدنیة 70) و (68یھا في المادتین (المنصوص عل

للوظیفHHة المرشHHح لھHHا وفHHق التHHدرج الطبیعHHي فHHي  –مباشHHرة  –حاصال على الوظیفHHة األدنHHى أن یكون  .6
أمضHHى مHHزاوال لمھHHام الوظیفHHة مزاولHHة وقHHد السلم الوظیفي المعمHHول بHHھ فHHي الHHنظم واللHHوائح المرعیHHة 

 فعلیة مدة ال تقل عن سنتین.
و خطHHة العمHHل و  األخیHHرتینالتي قام بھا خالل السنتین  اإلنجازات أھمیرفق المتقدم تقریر یتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطویر التي سHHوف یقHHوم بھHHا فHHي المسHHتقبل بمHHا یحقHHق رفHHع مسHHتوى  األعمال أھم
ر و احHHد العناصHH اإلشHHرافیةاالرتقHHاء بHHھ و تكHHون تحHHت نظHHر لجنHHة اختیHHار و تقیHHیم شHHغل الوظHHائف 

 اللجنة . أمامفي التقییم  األساسیة
لHHن  بأنHHھعلمHHا  – للنموذج المعHHد لHHذلك طبقا –شئون الموظفین  إدارة إلىھذا و تقدم الطلبات * 

 عد انتھاء المدة المحددة أعاله .یتم استالم أي من طلبات الترشیح ب
 الشروط . مستوفاةالطلبات الغیر  كما أنھ لن ینظر في

 ،،،،و هللا  ولي التوفیق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


