
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 مراقبة المشترياتالوظيفة : 

 . المناقصات والعقودادارة :  اإلدارة
 قطاع المالية واالداريةالقطاع : 

قتاااب الشاااراا المباشر:ويباشااار  -أيباشااار اختصاصاااات ااقتااااب التااا  تتبعااا  و ااا  اختصاصاااات الوظيفاااة : 
االختصاصات التالية:إجراا جميع عمليات المراجعة والتدقيق على كافة النماذج واالتتمارات الخاصة بمراقباة 

باة فا  الوقات المشتريات.إعداد أوامر الشراا الصادرة إلى الموردين الفائزين لتوريد المواد أو المعدات المطلو
قتااب الممارتات:ويباشاار االختصاصااات التاليااة:توفير االمتياجااات ماان المااواد والمعاادات وفااق  -المناتااب.ب

اإلجرااات والقوانين والتعااميب المنظماة لذلا.اتاتكب كشاوت التفرياو وكشاوت الترتاية الخاصاة بالممارتاات 
.متابعة الموردين الفائزين بالممارتات متاى ياتب من مراقبة المشتريات وذلا بعد االرتباط بالمبلو ف  الميزانية

التوريد للمواد ف  الوقت المناتب.االمتفاظ بمتتندات الممارتة للمراجعاة واإلطاكع عناد الماجة.التتاجي  فا  
ديناار  2000تج  متابعة الشراا بالممارتات.توفير االمتياجاات مان الماواد والمعادات والتا  تتجااوز قيمت اا 

وانين المعماو  ب اا فا   اذا الشسن.اتاتكب نتال مان العقاود الخاصاة بالممارتاات.متابعة وذلاا علاى ءاوا القا
م لبنااود العقد.مخاطبااة إدارة الشاائون الماليااة بخصااو   المااوردين الفااائزين بالممارتااة بمياات يااتب التوريااد طبقااا

نتايق ماع صرت متتمقات الموردين بعد التوريد واإلفادة عن أي مكمظاات بخصاو  التاسخير مان عدما  بالت
قتب التتعير:ويباشر االختصاصات التالية:إعداد طلبات ااتعار للماوردين للمصاو  علاى  -الج ة المناقصة.جـ

م لطلبااات الشراا.تتاليب طلبااات ااتااعار لماسموري الشااراا. إعااداد أكثار ماان ثكثااة عاروم لكاا  مااادة وذلاا طبقااا
 كشوت تفريو لطلبات ااتعار تم يدام للمقارنة بين ما.

تقاديب طلباات الترشايل وفقاا للنماوذج الخاا  بالترشايل فا   أعاك لراغبين ف  التقدب للترشيل للوظيفاة فعلى ا
 ى الشروط التالية : متتوف بيكون المتقد أنعلى  " 6/9/2018"  متى" 1/8/2018الفترة ما بين " 

ال تقاا  تدريبيااة  ةدورجااامع  تخصصاا  أو دبلااوب تخصصاا  أو مؤ اا   يكااون المتقاادب ماصاا  علااى أن .1
 .مدت ا عن تنتان بعد الثانوية 

تاانوات  4(  تانوات فعلياة فا  مجااا  العما  لمملاة المؤ ا  الجاامع    تءاات 8خبارة ال تقا  عان   .2
 لمملة الدبلوب .

 . ااخيرتينيكون المتقدب ماص  على تقرير امتياز ف  التنتين  أن .3
 قب  ترشيم .  ااق خدمة فعلية متصلة بالبلدية مدت ا خمس تنوات على  أمءىالمتقدب قد  أن يكون .4
( مان قاانون 28وقع علي  عقوبة تسديبية من العقوباات المنصاو  علي اا فا  الماادة  أن ال يكون قد  .5

( من نظاب الخدمة المدنية مالب يكن قد مءى على العقوبة المادة المماددة 60الخدمة المدنية والمادة  
 .( من نظاب الخدمة المدنية 70( و  68المنصو  علي ا ف  المادتين  

للوظيفاة المرشال ل اا وفاق التادرج الطبيعا  فا   –مباشارة  –ماصك علاى الوظيفاة اادناى أن يكون  .6
أمءاى مازاوال لم ااب الوظيفاة مزاولاة وقاد التلب الاوظيف  المعماو  با  فا  الانظب واللاوائل المرعياة 

 فعلية مدة ال تق  عن تنتين.
و خطاة العما  و  ااخيارتينتين الت  قاب ب ا خك  التان اإلنجازات أ بيرفق المتقدب تقرير يتءمن  أن .7

و  اادااو جوانب التطوير التا  تاوت يقاوب ب اا فا  المتاتقب  بماا يمقاق رفاع متاتو   ااعما  أ ب
و امااد العناصااار  اإلشاارافيةاالرتقاااا باا  و تكااون تماات نظاار لجنااة اختياااار و تقياايب شااغ  الوظااائت 

 اللجنة . أمابف  التقييب  ااتاتية

علمااا  – للنماوذج المعاد لاذلا طبقاا –شائون المااوظفين  إدارة إلاى اذا و تقادب الطلباات 
 عد انت اا المدة الممددة أعك  .لن يتب اتتكب أي من طلبات الترشيل ب بسن 

 الشروط . متتوفاةالطلبات الغير  كما أن  لن ينظر ف 
 و هللا  ولي التوفيق ،،،،

 
 
 



 


