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 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 مراقب الصادر .الوظيفة : 

 السجل العام .ادارة :  اإلدارة
 قطاع المالية واالداريةالقطاع : 

ويباشااار البلدياااة : قسااام صاااادر -1يباشااار اختصاصاااات ااقساااام التااا  تتبعااا  و ااا  اختصاصاااات الوظيفاااة : 
الصااادرة عاان كا ااة والبلديااة   المختلفااة داخاال الموجهااة ىلااج الجهااات  بتصاادير الكتاا: االختصاصااات التاليااة

عااات  ا  سالااة اساات م يتاادقيا التوق - ختمهااا وتصاادير ا ما  سفااظ هسااخة عههااوترقيمهاا والداخليااة  القطاعاات
 :الجهااات السكوميااة قساام صااادر-2 ىرسااال بعااك الكتااب عاان طريااا كجهااية الفاكساايمل . .وتصاادير ا  الكتااب
الصااادرة عاان كا ااة و  السكوميااة ومسسسااات الدولااة وىداراتهااا المختلفااة الكتااب الموجهااة ىلااج الجهااات  تصادير
 ة اسات م الكتابعاات  ا  سالايتادقيا التوق - ختمها وتصدير ا م  سفظ هسخة عههاالبلدية وترقيمها و قطاعات

المسسسااات والشااركات :  قساام صااادر -3 - الكتااب عاان طريااا كجهااية الفاكساايمل  ىرسااال بعااك - وتصادير ا 
ختمهاا الصادرة عان كا اة قطاعاات البلدياة وترقيمهاا وو  القطاع الخاص واا راد  الكتب الموجهة ىلج  تصدير

ىرساال بعاك الكتاب عان -وتصدير ا است م الكتبعات    سالة يتدقيا التوق - وتصدير ا م  سفظ هسخة عهها
 طريا كجهية الفاكسيمل .

دمرلنل للير ا الدا رنو ةفمر  للج رة    أعره فعلى الراابين  فرا الدمرلل للدا رنو للة ن ر  
 لنكة  ال دمل أ على  " 6/9/2018"  حدى" 1/8/2018الخ ص ي لدا نو فا ال داة    ين  " 

 ى ال اةل الد لن  :  سدةف
ال تقاال تدريبيااة  ةدورجااامع  تخصصاا  كو دبلااوم تخصصاا  كو مس اال  يكااون المتقاادم ساصاال علااج كن .1

 .مدتها عن سهتان بعد الثاهوية 
سااهوات  4(  ساهوات  علياة  ا  مجااال العمال لسملاة المس ال الجاامع    ت اا  8خبارة ال تقال عان   .2

 لسملة الدبلوم .
 . ااخيرتينير امتياي    السهتين يكون المتقدم ساصل علج تقر كن .3
 قبل ترشيس .  ااقلخدمة  علية متصلة بالبلدية مدتها خمس سهوات علج  كم جالمتقدم قد  كن يكون .4
( مان قااهون 28وق  علي  عقوبة تأديبية من العقوباات المهصاوص عليهاا  ا  الماادة  كن ال يكون قد  .5

( من هظام الخدمة المدهية مالم يكن قد م ج علج العقوبة المادة المساددة 60الخدمة المدهية والمادة  
 .( من هظام الخدمة المدهية 70( و  68المهصوص عليها    المادتين  

للوظيفاة المرشال لهاا و اا التادرب الطبيعا   ا   –مباشارة  –ادهاج ساص  علاج الوظيفاة اكن يكون  .6
كم اج ماياوال لمهاام الوظيفاة مياولاة وقاد السلم الاوظيف  المعماول با   ا  الاهظم واللاوارل المرعياة 

  علية مدة ال تقل عن سهتين.
العمال و  و خطاة ااخيارتينالت  قام بها خ ل الساهتين  اإلهجايات ك مير ا المتقدم تقرير يت من  كن .7

و  ااداءو جواهب التطوير التا  ساو  يقاوم بهاا  ا  المساتقبل بماا يسقاا ر ا  مساتو   ااعمال ك م
و اسااد العهاصااار  اإلشاارا يةاالرتقاااء باا  و تكااون تساات هظاار لجهااة اختياااار و تقياايم شااغل الوظااار  

 اللجهة . كمام   التقييم  ااساسية

علمااا  – للهماواب المعاد لاال  طبقاا –شارون المااوظفين  ىدارة ىلاج ااا و تقادم الطلباات 
 عد اهتهاء المدة المسددة كع ه .لن يتم است م كي من طلبات الترشيل ب بأه 

 الشروط . مستو اةالطلبات الغير  كما كه  لن يهظر   
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 
 
 



 


