
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 التحديد والقطع التنظيميةمراقب الوظيفة : 
 تحديد الملكية العقاريةادارة : ادارة 
 . المساحةقطاع القطاع : 

 ويتبعها: التنظيميةالتحديد والقطع اختصاصات الوظيفة : مراقبة 
إعداد كتب التحديد للقسائم المخصصة للمواطنين من قبل  - 1 ويباشر االختصاصات التالية:: التحديدقسم  -أ 

تجهيز -3إعداد  كتب التحديد لبيوت ذوى الخل المحدود والمخصصة للمواطنين.-2المجلس البلدي وإنهاء إجراءاتها.
إعداد كتب التحديد -4ق السكن االستثماري الصادر بها وثائق تملك شرعية.كتب التحديد للعقارات الواقعة في مناط

للعقارات المجاورة والمطلة على البحر والصادر بها وثائق تملك شرعية بعد تعين حد المد األعلى بموجب المرسوم 
-6حجز التنفيذي لرهنها.تجهيز معامالت التحديد للعقارات التي تطلب إدارة التنفيذ بوزارة العدل توقيع ال-5األميري.

إعداد كتب تحديد للقسائم -7معامالت تحديد العقارات التي تطلب بعض المؤسسات المالية تحديدها تمهيدا لرهنها.
 الزراعية والصناعية والتجارية من اجل الرهن.

 
بشأن القواعد واإلجراءات تطبيق أحكام القانون  -1 ويباشر االختصاصات التالية: :الصيغ والقطع التنظيميةقسم  -ب

-2المتعلقة بتنظيم القطع التنظيمية والسير في اإلجراءات اإلدارية والمالية المترتبة على تنظيم القطع التنظيمية.
استكمال اإلجراءات اإلدارية والمالية المتعلقة بالتبادل واإلضافات وتعديل الحدود وطبقا للقرارات الصادرة عن 

تقديرات إدارة نزع الملكية وما تستدعيه هذه اإلجراءات من اإلعالن للمالكين للتقدم بوثائقهم المجلس البلدي وطبقا ل
تجهيز صيغ اإلستمالك -3وإصدار الكتب الالزمة لوزارة المالية لدفع أو قبض المبالغ المقررة على هذا اإلجراء.

تنزيل صيغ اإلستمالك على -5ام التبادل.إنهاء اإلجراءات الالزمة لنظ-4وتنزيلها على المخططات ووضع أرقام لها.
متابعة -7حفظ صور منها ملفات خاصة بالصيغ ومسلسال حسب الرقم التسلسلي للصيغة.-6السجالت ذات العالقة.

 سير المعامالت في المراقبة والمراسالت المحولة إلى إدارات وأقسام البلدية المختلفة.
 

تقديم طلبات الترشيح وفقا للنموذج الخاص بالترشييح فيي الفتيرة  عالهأفعلى الراغبين في التقدم للترشيح للوظيفة 
 ى الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  حتى" 1/8/2018ما بين " 

ال تقيل ميدتها تدريبيية  ةدورجامعي تخصصي أو دبليوم تخصصيي أو مؤهل  يكون المتقدم حاصل على أن .1
 .عن سنتان بعد الثانوية 

سينوات لحملية  4(  سنوات فعلية في مجال العمل لحملة المؤهل الجيامعي   تضيا  8خبرة ال تقل عن ) .2
 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
( ميين قييانون 28وقييع عليييه عقوبيية تأديبييية ميين العقوبيات المنصييوص عليهييا فييي المييادة )أن ال يكيون قييد  .5

( من نظام الخدمة المدنيية ميالم يكين قيد مضيى عليى العقوبية الميدة المحيددة 60الخدمة المدنية والمادة )
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و )68المنصوص عليها في المادتين )

للوظيفة المرشح لها وفق التيدرج الطبيعيي فيي السيلم  –مباشرة  –ألدنى حاصال على الوظيفة اأن يكون  .6
أمضى مزاوال لمهام الوظيفية مزاولية فعليية ميدة ال وقد الوظيفي المعمول به في النظم واللوائح المرعية 

 تقل عن سنتين.
و  األعميال أهيمالعمل و  و خطة األخيرتينالتي قام بها خالل السنتين  اإلنجازات أهميرفق المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و االرتقياء بيه و تكيون تحيت نظير  األداءجوانب التطوير التي سو  يقوم بها في المستقبل بما يحقق رفيع مسيتوى 
 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسيةو احد العناصر  اإلشرافيةلجنة اختيار و تقييم شغل الوظائ  

لين ييتم اسيتالم أي مين  بأنيهعلميا  – للنموذج المعيد ليذلك طبقا –شئون الموظفين  إدارة إلىهذا و تقدم الطلبات * 
 عد انتهاء المدة المحددة أعاله .طلبات الترشيح ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 
 



 


