
 

 ـــــــــالن إع

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 . األغذية واالسواقمراقب الوظيفة : 

  الخدمات البلدية تدقيق ومتابعةادارة :  اإلدارة
 . االحمديالفرع : فرع بلدية محافظة 

 . حولي واالحمديقطاع القطاع : 

 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :

التفتيش على المحالت واألسوواق التوي تتعاموع مو   -1 ويباشر االختصاصات التالية:: واللحوماألغذية قسم  - أ
المتابعووة والتوودقيق علووى لظووام العمووع باألسووواق للتحقووق موون عوودم السووما  بتووداوع سوول  غيوور -2المووواد الغذاةيووة.

التفتوويش والرقابووة والتوودقيق علووى -3مسوومو  بتووداولعا موو  التقيوود بالةحووة األغذيووة فيمووا يتعلووق بالرقابووة عليعووا.
ي وأخووذ عيلووات دوريووة ملعووا لفحصووعا والتفتوويش علووى موود  توووافر االشووتراطات  المووواد الغذاةيووة الملتحووة محليووا

ي للوواة  واألل التودقيق والرقابوة علوى المووواد -4ظموة.الصوحية للمحوالت وكوذلل الشوعادات الصوحية للعواملين وفقووا
الغذاةيووة الغيوور مصوور  لعووا بالتووداوع لسوومان عوودم تسووربعا لحسووواق والقيووام بتحريوور محاسوور   بووات المخالفووات 

تطبيوق -5للمحالت المخالفة و صدار أوامر الغلق أو الفت  للمحالت بعد استيفاء اإلحراءات اإلداريوة والقالوليوة.
والقرارات الملظمة لشةون األغذية علد مراحع اإلعداد واللقع والتوداوع والحفوظ والتخو ين داخوع لطواق اللواة  

الكشف علوى الملتحوات الحيواليوة الصوالحة لالسوتعالل اأدموي أو الغيور -6المحافظة وسبط وتحرير المخالفات.
التفتوويش علووى كافووة -8لووذب .الكشووف علووى الحيوالووات الحيووة قبووع ا-7صووالحة و عطوواء الشووعادات الال مووة لووذلل.

المسالخ الخاصة فيما يتعلق بالحيوالات والدواحن للتأكود مون مطابقتعوا لالشوتراطات الصوحية وسوالمة العواملين 
ي للواة  واأللظمة. الرقابوة علوى المسوالخ والتأكود مون تطبيوق كافوة الشوروط الوواردة بوالعقود المبرموة -9بعا وفقا

ي واألسومال المحليوة والمسوتوردة  التفتيش على أسواق ومحالت-10مععا. بي  وعروض اللحوم المذبوحة محليا
والتعاون م  الحعات المعلية في تلفيذ القوالين واللواة  المتعلقة بالرقابة على الصحة العاموة والموواد الغذاةيوة 

ي وفحصوعا لود  المختبورات المعليوة-11في لطاق عمع المحافظة. للتأكود  أخذ عيلات من اللحووم المذبوحوة محليوا
الرقابووة علووى االشووتراطات الصوحية والتصوواري  لوسوواةع لقووع -12مون سووالمتعا وصووالحيتعا لالسووتعالل اأدموي.

ي -13المووواد الغذاةيووة والسوول  موون الخسووار والفاكعووة. الرقابووة والتوودقيق علووى اللحوووم الطا حووة المذبوحووة محليووا
ابة على أماكن حفظ اللحووم ومخوا ن الموواد التفتيش والرق-14والمستوردة من لاحية سالمتعا قبع وبعد الذب .

ي لحلظمة واالشتراطات الصحية. التفتيش والرقابوة علوى أعمواع -15الغذاةية وتداولعا والتأكد من صالحيتعا وفقا
التفتوويش علووى الوودواحن -16لقووع المووذبوحات  لووى الحعووات العاةوودة ملعووا فووي مركبووات اللقووع المخصصووة لووذلل.

ي وا التودقيق علوى األعمواع المتعلقوة بتلفيوذ عقوود -17لمسوتوردة فوي المسوالخ الخاصوة.الطا حة المذبوحوة محليوا
التفتويش -18استغالع الوحدات المؤحرة الخاصة بتلظيوف ومعالحوة المصوارين والكوراعين والشوحوم الحيواليوة.

ر الشوروط اق مون توواف والرقابة على صالولات الحالقة والمعاهد الصحية الرحالية واللساةية والفلادق واالسوتي
 التحقق والرقابة والتدقيق فيما يتعلق بتطبيق الةحة األغذية.-19الصحية الال مة.

المتابعوة والرقابوة علوى لظوام العموع باألسوواق ومتابعوة  -1 ويباشور االختصاصوات التاليوة::قسم االسواق  –ب 
ق علوى لظوام العموع باألسوواق المتابعوة والتودقي-2األعماع المرتبطة بتو ي  البسطات والخالات والرقابوة عليعوا.

للتحقق مون عودم السوما  بتوداوع سول  غيور مسومو  بتوداولعا مو  التقيود بالةحوة األسوواق فيموا يتعلوق بالرقابوة 
التفتويش والرقابوة علوى الخسوار والفواكوه فوي األسوواق وكوذلل علوى العواملين فوي محواع توداوع وبيو  -3عليعا.

التحقووق -4عادات الصووحية التووي ت بووت خلوووهم موون األمووراض.الخسووار والفواكووه للتأكوود موون حصووولعم علووى الشوو
والتدقيق من توافر االشتراطات الصوحية والتصواري  لوسواةع لقوع السول  مون الخسوار والفواكوه والرقابوة علوى 

 التحقق والرقابة والتدقيق فيما يتعلق بتطبيق الةحة األسواق.-5عمع األسواق فيما يتعلق بتلفيذ العقود.

 المراقبة المراكز الواقعة داخل حدود المنطقة اإلدارية للمحافظة:كما تضم 



تقدمي  للبد ا التريديل يفقد  للج ديخا ال د    أعده فعلى الراغبين في التقدم  للتريديل لليفي د  
  يكدددين ال تقدددم أنعلدددى    6/9/2018   حتدددى  1/8/2018ب لتريدديل فدددي ال تدددر   ددد  بددين   

 ى اليريل الت لي  :  ستيف

ال تقووع تدريبيووة  ةدورحووامعي تخصصووي أو دبلوووم تخصصووي أو مؤهووع  يكووون المتقوودم حاصووع علووى أن .1
 .مدتعا عن سلتان بعد ال الوية 

سوولوات  4(  سولوات فعليوة فوي محوواع العموع لحملوة المؤهوع الحوامعي   تسواف 8خبورة ال تقوع عون   .2
 لحملة الدبلوم .

 . األخيرتينيكون المتقدم حاصع على تقرير امتيا  في السلتين  أن .3
 قبع ترشيحه.  األقعخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتعا خمس سلوات على  أمسىالمتقدم قد  أن يكون .4
( مون قوالون 28وق  عليه عقوبة تأديبية من العقوبوات الملصووع عليعوا فوي الموادة  أن ال يكون قد  .5

( من لظام الخدمة المدلية مالم يكن قد مسى على العقوبة المودة المحوددة 60ة  الخدمة المدلية والماد
 .( من لظام الخدمة المدلية 70( و  68الملصوع عليعا في المادتين  

للوظيفوة المرشو  لعوا وفوق التودرب الطبيعوي فوي  –مباشورة  –حاصال علوى الوظيفوة األدلوى أن يكون  .6
أمسوى مو اوال لمعوام الوظيفوة م اولوة وقود السلم الووظيفي المعمووع بوه فوي الولظم واللوواة  المرعيوة 

 فعلية مدة ال تقع عن سلتين.
و خطوة العموع و  األخيورتينتين التي قام بعا خالع السول اإللحا ات أهميرفق المتقدم تقرير يتسمن  أن .7

و  األداءو حوالب التطوير التوي سووف يقووم بعوا فوي المسوتقبع بموا يحقوق رفو  مسوتو   األعماع أهم
و احوود العلاصووور  اإلشوورافيةاالرتقوواء بووه و تكووون تحووت لظوور لحلووة اختيوووار و تقيوويم شووغع الوظوواةف 

 اللحلة . أمامفي التقييم  األساسية

علمووا  – لللمووذب المعود لوذلل طبقوا –شوةون الموووظفين   دارة  لوىهوذا و تقودم الطلبوات 
 عد التعاء المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشي  ب بأله

 الشروط . مستوفاةالطلبات الغير  كما أله لن يلظر في

 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


