
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 ادعاءات الملكيةمراقب الوظيفة : 
 تحديد الملكية العقاريةادارة : ادارة 

 . المساحةقطاع القطاع : 

 ويتبعها: ادعاءات الملكيةاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
دراسة المعامالت واالستفسارات التي ترد من  - 1 ويباشر االختصاصات التالية:تحقيق الملكية : قسم  -أ 

اإلدارة القانونية  والخاصة بأحكام البيوع واألحكام األخرى وبحث موضوع المعاملة من واقع المعلومات 
االستفسارات التي ترد من اإلدارات دراسة األحكام و-2والبيانات المتوفرة باإلدارة وإعداد التقرير الفني الالزم.

التعاون مع اإلدارات األخرى لتنفيذ األحكام -3والجهات المعنية وبحث موضوع المعامالت وصياغة اإلفادة الفنية.
مراسلة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بأحكام -4القضائية النهائية الصادرة فى مسائل الملكية العقارية.

دراسة المعامالت واالستفسارات -5جهيز كتب التحديد بعد دراسة وتدقيق المعاملة  .البيوع الصادرة وت
والخاصة بالقضايا المرفوعة في المحاكم وقضايا ادعاءات الملكية والتي ترد من اإلدارة القانونية وبحث 

دراسة -6الزم.موضوع المعاملة من واقع المعلومات والبيانات المتوفرة باإلدارة وإعداد التقرير الفني ال
المعامالت واالستفسارات التي ترد من اإلدارات والجهات األخرى وبحث موضوع المعامالت وصياغة اإلفادة 

استكمال اإلجراءات بشأن اإلدعاءات بالملكية وبوضع اليد والزيادة في مساحة العقارات القائمة الصادر -7الفنية.
في المراقبة والمراسالت المحولة إلى إدارات وأقسام البلدية متابعة سير المعامالت -8بها وثائق تملك رسمية.

تقوم بحفظ الملفات واألوراق الخاصة بملفات األحكام والقضايا وحفظ جميع أنواع األرشيف الخاص -9المختلفة.
 بالمراقبة.

ملكيات دراسة المعامالت واالستفسارات الخاصة بال -1 ويباشر االختصاصات التالية: :البحث الفنيقسم  -ب
الخاصة بوثائق شرعية و التي ترد من اإلدارة القانونية والجهات األخرى وبحث موضوع المعاملة من واقع 

تدقيق و دراسة المعامالت واالستفسارات -2المعلومات والبيانات المتوفرة باإلدارة وإعداد التقرير الفني الالزم.
بحث ودراسة المعامالت التي ترد من إدارة نزع -3ة.والخاصة بطلبات البدل فاقد وما تبقى من عقار الوثيق

تنفيذ وتطبيق القانون في شأن تحديد -4الملكية للتحقيق في الوثائق الشرعية من حيث المساحات واألطوال.
أمالك الدولة خارج خط التنظيم العام والمرسوم األميري الخاص في شأن تحديد خط التنظيم العام للشاطئ)حد 

بيان استغالل العقارات خارج حد التنظيم وأمالك الدولة وكذلك -5لعمل على إنهاء إجراءاتها.المد األعلى( وا
دراسة المعامالت واالستفسارات التي ترد من اإلدارة القانونية والجهات األخرى -6التقارير الخاصة بها.

فرة باإلدارة وإعداد التقرير والخاصة بأمالك الدولة وبحث موضوع المعاملة من واقع المعلومات والبيانات المتو
بحث وتدقيق المعامالت التي ترد إلى اإلدارة والخاصة في المزارع واالستراحات واألراضي -7الفني الالزم.

 المملوكة للدولة وتجهيز التقرير الفني الالزم من واقع المعلومات المتوفرة باإلدارة .
متابعة إنجاز معامالت المواطنين  - 1 االختصاصات التالية:ويباشر قسم االرتباط وتحليل المعلومات :  -ج

إعداد ومتابعة التقارير الدورية ألعمال المراقبة وكذلك اإلحصائيات الشهرية -2واإلدارات الفنية داخل المراقبة.
متابعة -4إعداد وتحليل المعلومات واإلحصائيات.-3والسنوية والكشف عن مواطن االختناق والعمل على حلها.

عمل التقارير والجداول -5سير المعامالت في المراقبة والمراسالت المحولة إلى إدارات وأقسام البلدية المختلفة.
 التنسيق مع اإلدارة القانونية بخصوص القضايا واألحكام ومتابعة تنفيذها .-6اإلحصائية.

للنميوذج الخياص بالترشيي  فيي  تقيديم طلبيات الترشيي  وفقيا أعيال فعلى الراغبين في التقدم للترشيي  للوظيفية 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقييل تدريبييية  ةدورجييامعي تخصصييي أو دبلييوم تخصصييي أو مؤهييل  يكييون المتقييدم حاصييل علييى أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

سيينوات  4(  سينوات فعليية فيي مجييال العميل لحملية المؤهيل الجيامعي   تضياف 8خبيرة ال تقيل عين ) .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل على تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلسنوات على خدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس  أمضىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مين قيانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبيات المنصيوص عليهيا فيي الميادة )أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مضى على العقوبة الميدة المحيددة 60الخدمة المدنية والمادة )
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و )68المنصوص عليها في المادتين )



للوظيفية المرشي  لهيا وفيق التيدرج الطبيعيي فيي  –مباشيرة  –ألدنيى حاصال عليى الوظيفية اأن يكون  .6
أمضيى ميزاوال لمهيام الوظيفية مزاولية وقيد السلم اليوظيفي المعميول بيه فيي الينظم والليوائ  المرعيية 

 فعلية مدة ال تقل عن سنتين.
العميل و  و خطية األخييرتينالتي قام بها خالل السينتين  اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التيي سيوف يقيوم بهيا فيي المسيتقبل بميا يحقيق رفيع مسيتوى  األعمال أهم
و احييد العناصييير  اإلشييرافيةاالرتقيياء بييه و تكييون تحييت نظيير لجنيية اختييييار و تقييييم شييغل الوظييائف 

 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسية

لين ييتم اسيتالم أي  بأنيهعلميا  – للنميوذج المعيد ليذلك طبقيا –شئون الميوظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة المحددة أعال  .من طلبات الترشي  ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في

 
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


