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 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 محاسبة االصولمراقب الوظيفة : 
 الشئون المالية .ادارة : ادارة 

 . المالية واالداريةقطاع القطاع : 

 اختصاصات الوظيفة : 
تسجيل مصاريف النقلل والتركيلب -2المحاسبية لشراء االصول وفق التصنيف المعتمد.تسجيل العمليات المالية  - 1

اضللافة -4متابعللة حصلر وتقيلليو االصللول التابتللة وتسللجيل بياناتالا فلل  سللج ت االصللول.-3والتشلغيل علللال االصللل .
ة لنقلل االصلول بلين تسجيل العمليات الماليل-5المشاريع الراسمالية تحت االنشاء بعد استكمالاا الال االصول التابتة.

تسجيل العمليات المالية المتعلقلة ببيلع -7تسجيل المصاريف الرأسمالية علال االصول التابتة .-6الجاات الحكومية .
تسجيل العمليات الماليلة المتعلقلة بشلطب االصلول واقفالالا -8االصول واقفالاا ف  المكاسب والخسائر الرأسمالية .

 -10اعلداد قيلود التسلوية المتعلقلة باسلتا ف واطفلاء ونفلاد االصلول التابتلة. -9ف  بنود محاسبة االصول التابتة .
التحقق من صلحة اجلراءات اعلادة تقيليو االصلول واعلداد قيلود التسلوية  -11اعداد التقارير الدورية عن االصول .

الصلل وفلق مناجيلة المتعلقة باا وتسجيل كافة المصروفات الرأسمالية وفق العمر االنتاج  الجديد وتحلدي  قيملة ا
 وطرق التقييو واستا ف االصول المعتمدة .

 
تقديو طلبات الترشيح وفقا للنموذج الخاص بالترشليح فل  الفتلرة  أع هفعلال الراغبين ف  التقدو للترشيح للوظيفة 

 ال الشروط التالية : مستوف ويكون المتقد أنعلال  " 6/9/2018"  حتال" 1/8/2018ما بين " 

ال تقلل ملدتاا تدريبيلة  ةدورجامع  تخصص  أو دبللوو تخصصل  أو مؤهل  يكون المتقدو حاصل علال أن .1
 .عن سنتان بعد التانوية 

سلنوات لحمللة  4(  سنوات فعلية ف  مجال العمل لحملة المؤهل الجلامع    تضلاف 8خبرة ال تقل عن ) .2
 الدبلوو .

 . األخيرتينيكون المتقدو حاصل علال تقرير امتياز ف  السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتاا خمس سنوات علال  أمضالالمتقدو قد  أن يكون .4
( مللن قللانون 28وقللع عليلله عقوبللة ت ديبيللة مللن العقوبلات المنصللوص علياللا فلل  المللادة )أن ال يكلون قللد  .5

( من نظاو الخدمة المدنيلة ملالو يكلن قلد مضلال عللال العقوبلة الملدة المحلددة 60الخدمة المدنية والمادة )
 .( من نظاو الخدمة المدنية 70( و )68المنصوص علياا ف  المادتين )

للوظيفة المرشح لاا وفق التلدرج الطبيعل  فل  السللو  –مباشرة  –ألدنال حاص  علال الوظيفة اأن يكون  .6
أمضال مزاوال لمااو الوظيفلة مزاوللة فعليلة ملدة ال وقد الوظيف  المعمول به ف  النظو واللوائح المرعية 

 تقل عن سنتين.
و  األعملال أهلوالعمل و  و خطة األخيرتينالت  قاو باا خ ل السنتين  اإلنجازات أهويرفق المتقدو تقرير يتضمن  أن .7

و االرتقلاء بله و تكلون تحلت نظلر  األداءجوانب التطوير الت  سوف يقوو باا ف  المستقبل بما يحقق رفلع مسلتو  
 اللجنة . أماوف  التقييو  األساسيةو احد العناصر  اإلشرافيةلجنة اختيار و تقييو شغل الوظائف 

للن يلتو اسلت و أن ملن  ب نلهعلملا  – للنموذج المعلد للذلف طبقا –شئون الموظفين  إدارة إلالهذا و تقدو الطلبات * 
 عد انتااء المدة المحددة أع ه .طلبات الترشيح ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر ف 

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 

 

 



 


