
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
  الخدمات البلديةتراخيص مراقب الوظيفة : 

 . الخدمات البلديةتراخيص ادارة :  اإلدارة
 . الجهراءالفرع : فرع بلدية محافظة 

 الفروانية والجهراء .قطاع القطاع : 
 -:يباشر اختصاصات األقسام التي تتبعه وهياختصاصات الوظيفة :

إصمدار الشممهادات الصمحية لكافممة العماملين فممي  -1 ويباشمر اخختصاصممات التاليمة:: الشمهادات الصممحيةقسمم  - أ
محالت بيع وتخزين وتمداو  وتحيمير أو تصمنيع أو نقم  أو توزيمع الممواد الغفا يمة فمي نطماح عمم  المحافظمة  

القيممام بدصممدار الشممهادات الصممحية للعمماملين والعممامالت فممي صممالونات -2واتخمماف اإلجممراءات المتعلقممة بتجديممدها.
إصدار وتجديمد التمراخيص الصمحية للبسمطات -3الحالقة للرجا  والسيدات واتخاف اإلجراءات المتعلقة بتجديدها.

ي تتطلمب تموافر اخشمتراطات الصممحية إصمدار وتجديمد التمراخيص الصمحية التم-4والخانمات فمي األسمواح العاممة.
والعممم  علممت التقيممد بتنفيممف القمموانين واللمموا س المتعلقممة بسممالمة المممواد الغفا يممة بالتنسممي  مممع الجهممات المعنيممة 

إصدار وتجديد التمراخيص الصمحية لوسمواح التمي تتطلمب تموافر اخشمتراطات الصمحية والعمم  علمت -5األخرى.
إصممدار وتجديمد تصمماريس مركبمات نقم  المممواد الغفا يمة وعربممات بيمع ا يمم  -6س.التقيمد بتنفيمف القمموانين واللموا 

ا لالشمتراطات واللموا س الصمحية  كريم المركبات وا ليات المخصصمة لنقم  ميمال الشمرب والصمرح الصمحي وفقما
 فات العالقة.

قدي يل للبي ا القرحييل ففدي  للج يفخا ال ي    أعيه فعلى الراغبين في  القدي ل للقرحييل للفةي ي  
 ليكيييفن ال قدييي  أنعليييى    6/9/2018   حقيييى  1/8/2018ب لقرحييييل فييي  ال قييير"  ييي  بيييين   

 ى الحرفل الق لي  :  سقفف
خ تقمم  تدريبيممة  ةدورجممامعي تخصصممي أو دبلمموم تخصصممي أو مؤهمم   يكممون المتقممدم حاصمم  علممت أن .1

 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 
سممنوات  4(  سمنوات فعليمة فمي مجمما  العمم  لحملمة المؤهم  الجمامعي   تيماح 8خبمرة خ تقم  عمن   .2

 لحملة الدبلوم .
 . األخيرتينيكون المتقدم حاص  علت تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قب  ترشيحه.  األق خدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خم  سنوات علت  أميتالمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وقع عليه عقوبة تأديبية من العقوبمات المنصموص عليهما فمي الممادة  أن خ يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد ميت علت العقوبة الممدة المحمددة 60الخدمة المدنية والمادة  
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوص عليها في المادتين  

للوظيفمة المرشمس لهما وفم  التمدرب الطبيعمي فمي  –مباشمرة  –ألدنمت حاصال علمت الوظيفمة اأن يكون  .6
أميمت ممزاوخ لمهمام الوظيفمة مزاولمة وقمد السلم الموظيفي المعممو  بمه فمي المنظم واللموا س المرعيمة 

 فعلية مدة خ تق  عن سنتين.
العمم  و  و خطمة األخيمرتينالتي قام بها خال  السمنتين  اإلنجازات أهميرف  المتقدم تقرير يتيمن  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التمي سموح يقموم بهما فمي المسمتقب  بمما يحقم  رفمع مسمتوى  األعما  أهم
و احممد العناصمممر  اإلشممرافيةاخرتقمماء بممه و تكممون تحممت نظممر لجنممة اختيمممار و تقيمميم شممغ  الوظمما ح 

 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسية

علممما  – للنمموفب المعمد لمفل  طبقما –شم ون الممموظفين  إدارة إلمتهمفا و تقمدم الطلبمات 
 عد انتهاء المدة المحددة أعالل .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيس ب بأنه

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

 
 
 
 



 


