
 

 إعـــــــــالن 

 رة "ـــــاغــة شـــــــــن" وظيفـع
 

 عن شغر الوظيفة التالية :  بلدية الكويتتعلن 
 المحالت تراخيص مراقب الوظيفة : 

 التراخيص الهندسية .ادارة :  اإلدارة
 . الجهراءالفرع : فرع بلدية محافظة 

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

اسممتالم ومتابعممة األعممممال المتعلقممة بتمممدقي   -1 ويباشممر اتختصاصممات التاليمممة:: تممراخيص المحمممالتقسممم  - أ
ودراسة كافة الطلبات الواردة من وزارة التجارة والمتعلقمة بصصمدار تمراخيص المحمالت ودعمداد اإلفمادة الالزممة 

القيمام -2الموافقة المبدئية وذلك بعد استيفاء كافة اإلجمراءات ممن خمالل التنسمي  ممه الجهمات المعنيمة.في حالة 
بكافمة اإلجمراءات المتعلقممة بمالرد علمما كافمة اتستفسممارات وطلبمات اإلفمادة الممواردة ممن الهيئممة العاممة للصممناعة 

تنفيمذ كافمة اإلجمراءات -3ة بهمذا الخصموص.والمتعلقة بصصدار التراخيص الالزمة وفقاً لألنظمة واللوائح المتبعم
المرتبطة بدراسة الطلبمات المواردة ممن وزارة الصمحة فيمما يتعلم  بصصمدار التمراخيص الالزممة للعيمادات الطبيمة 

القيممام بمماإلجراءات الالزمممة نحممو دراسممة الطلبممات الممواردة مممن وزارة التربيممة أو الهيئممات المختصممة -4الخاصممة.
خيص الالزمممممة للمعاهمممد والمكاتممممب األهليمممة واتستشممممارية وفقممماً لألنظمممممة األخمممرخ بخصممموص دصممممدار التمممرا

 التقيد كافة اللوائح والقرارات الصادرة بشأن تراخيص المحالت في نطاق عمل المحافظة.-5واللوائح.
التمدقي  علما كافمة اإلفمادات الصمادرة ممن قسمم تمراخيص  -1ويباشر اتختصاصات التاليمة: : التدقي قسم  –ب 

متابعمة اإلجمراءات التمي تمم اتخاذهما فيمما يتعلم  باإلفمادات -2المحالت والتحق  من مطابقتها لألنظممة واللموائح.
المتابعمممة والتمممدقي  لكافمممة اإلفمممادات -3الصمممادرة للهيئمممة العاممممة للصمممناعة وممممدخ مالئمتهممما لألنظممممة واللممموائح.
 الت في نطاق عمل المحافظة.واتستفسارات والردود الصادرة لكافة الجهات بخصوص تراخيص المح

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
ت تقممل تدريبيممة  ةدورجممامعي تخصصممي أو دبلمموم تخصصممي أو مؤهممل  يكممون المتقممدم حاصممل علمما أن .1

 .مدتها عن سنتان بعد الثانوية 
سممنوات  4(  سمنوات فعليمة فمي مجممال العممل لحملمة المؤهمل الجمامعي   ت ما  8خبمرة ت تقمل عمن   .2

 لحملة الدبلوم .
 . األخيرتينيكون المتقدم حاصل علا تقرير امتياز في السنتين  أن .3
 قبل ترشيحه.  األقلخدمة فعلية متصلة بالبلدية مدتها خمس سنوات علا  أم االمتقدم قد  أن يكون .4
( ممن قمانون 28وقه عليه عقوبة تأديبية من العقوبمات المنصموص عليهما فمي الممادة  أن ت يكون قد  .5

( من نظام الخدمة المدنية مالم يكن قد م ا علا العقوبة الممدة المحمددة 60ة  الخدمة المدنية والماد
 .( من نظام الخدمة المدنية 70( و  68المنصوص عليها في المادتين  

للوظيفمة المرشمح لهما وفم  التمدرب الطبيعمي فمي  –مباشمرة  –حاصال علما الوظيفمة األدنما أن يكون  .6
أم ما ممزاوت لمهمام الوظيفمة مزاولمة وقمد السلم الموظيفي المعممول بمه فمي المنظم واللموائح المرعيمة 

 فعلية مدة ت تقل عن سنتين.
و خطمة العممل و  األخيمرتينتين التي قام بها خالل السمن اإلنجازات أهميرف  المتقدم تقرير يت من  أن .7

و  األداءو جوانب التطوير التمي سمو  يقموم بهما فمي المسمتقبل بمما يحقم  رفمه مسمتوخ  األعمال أهم
و احممد العناصمممر  اإلشممرافيةاترتقمماء بممه و تكممون تحممت نظممر لجنممة اختيمممار و تقيمميم شممغل الوظممائ  

 اللجنة . أمامفي التقييم  األساسية

علممما  – للنمموذب المعمد لمذلك طبقما –شمئون الممموظفين  ددارة دلماهمذا و تقمدم الطلبمات 
 عد انتهاء المدة المحددة أعاله .لن يتم استالم أي من طلبات الترشيح ب بأنه

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

 
 



 


