
 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع

 
 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 

 المتابعة والميزانيةمراقب الوظيفة : 
 االنشاءاتادارة : ادارة 

 . المشاريعقطاع القطاع : 

 ويتبعها: المتابعة والميزانيةاختصاصات الوظيفة : مراقبة 
إعاداد الحسااب -2إعداد الميزانية للبااب الراباع. - 1 ويباشر االختصاصات التالية:: محاسبة اإلنشاءاتقسم  -أ 

اإلفارا  عان الكفااالت و لال بالتنسايا ماع الجهاات -4إعداد الدفعات ومحجوز الضمان.-3الختامي للباب الرابع.
 يع اإلنشائيةإعداد التقارير المالية المتعلقة بالمشار-6إعداد األمانات.-5المختصة.

-2متابعااة عقااود صاايانة جميااع مرافااا ومباااني البلديااة. -1 ويباشاار االختصاصااات التاليااة: :المتابعااةقساام  -ب
-3متابعااة األعمااام المتعلقااة باسااترم المشاااريع االبتاادائي والنهااائي لصااالل البلديااة وفقااا  ل جااراءات المتبعااة.

متابعااة أعمااام اإلدارة والتنساايا مااع اإلدارات -4البلديااة.اإلشااراع علااي جميااع المشاااريع التااي تنفاا  لصااالل 
توثياااا القااارارات وعمااام -5الهندساااية األخااارا واإلدارة القانونياااة بشااا ن المنازعاااات الناشااائة عااان العقاااود.

الرد علي كافة االستفسارات واألسائلة الاواردة مان -6اإلحصائيات والتقارير الفنية الخاصة بمعامرت المشاريع.
 يما يتعلا بعمم اإلدارة.جميع الجهات ف

 

تقاديم طلباات الترشايل وفقاا للنماو   الخاار بالترشايل فاي  أعار فعلي الراغبين في التقدم للترشايل للوظيفاة 
 ي الشروط التالية : مستوف ميكون المتقد أنعلي  " 6/9/2018"  حتي" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقاام تدريبيااة  ةدورجااامعي تخصصااي أو دبلااوم تخصصااي أو مؤهاام  يكااون المتقاادم حاصاام علااي أن .1
 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 

ساانوات  4(  سانوات فعلياة فاي مجااام العمام لحملاة المؤهام الجاامعي   تضااع 8خبارة ال تقام عان   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصم علي تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبم ترشيحه.  األقمخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات علي  أمضيالمتقدم قد  أن يكون .4
( مان قاانون 28وقع عليه عقوبة ت ديبية من العقوباات المنصاور عليهاا فاي الماادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد مضي علي العقوبة المادة المحاددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصور عليها في المادتين  

للوظيفاة المرشال لهاا وفاا التادر  الطبيعاي فاي  –مباشارة  –حاصر علاي الوظيفاة األدناي أن يكون  .6
أمضاي مازاوال لمهاام الوظيفاة مزاولاة وقاد السلم الاوظيفي المعماوم باه فاي الانظم واللاوائل المرعياة 

 فعلية مدة ال تقم عن سنتين.
و خطاة العمام و  األخيارتينتين التي قام بها خرم السان اإلنجازات أهميرفا المتقدم تقرير يتضمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التاي ساوع يقاوم بهاا فاي المساتقبم بماا يحقاا رفاع مساتوا  األعمام أهم
و احااد العناصااار  اإلشاارافيةاالرتقاااء بااه و تكااون تحاات نظاار لجنااة اختياااار و تقياايم شااغم الوظااائع 

 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسية
لان ياتم اساترم أ   ب ناهعلماا  – للنماو   المعاد لا لل طبقاا –شئون الماوظفين  إدارة إليه ا و تقدم الطلبات * 

 عد انتهاء المدة المحددة أعر  .من طلبات الترشيل ب

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أنه لن ينظر في

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 



 


