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PRE-QUALIFICATION (PQ 10/04)
- FOR -

ENGINEERING SERVICES CONSULTANTS FOR OIL
 & GAS PROJECTS 

Kuwait Oil Company (K. S. C.) the “Company” is State owned and is responsible for 
extracting Kuwait’s hydrocarbon resources from Kuwait’s oil fields, and for all other 
related upstream activities.
The Company invites Specialized Consultants with qualified and experienced 
Technical Manpower in the oil and petrochemical industry and associated office 
facilities and resources/equipment, within the State of Kuwait and abroad to 
participate in a Pre-Qualification exercise for the ENGINEERING SERVICES 
CONSULTANTS FOR OIL & GAS PROJECTS.
In order to pre-qualify, an applicant must clearly demonstrate to the Company by way 
of the Pre-Qualification Document that it is capable of assuming full responsibility 
for the stated services.
Interested Consultants who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved 
list of consultants are invited to collect the Pre-Qualification document as of 19th 
September 2010 from:

KOC wEbSITE, hTTP:// www.KOCKw.COm; UNdER KOC E-TENdERING; KOC
  TENdERS – TENdER NO. (PQ 10/04).

Or by hand from:               The Contracts Services Team
Kuwait Oil Company (K.S.C.)

KOC Offices Complex - B1
Ahmadi, Kuwait

Completed Pre-qualification Document shall be submitted by hand only to the above 
address not later than 7th November 2010, along with a non-refundable fee of Fifty 
Kuwaiti Dinars (KD 50/-), or Hundred Eighty United States Dollars (US$ 180/-) 
deposited in the Company’s Account No. (50 11 21 30 101) of the National Bank of 
Kuwait – Ahmadi Branch, a formal receipt to be enclosed/scanned with the submitted 
Application or A money transfer to the Company’s bank account (50112130101) with 
National Bank of Kuwait, Ahmadi Branch, Kuwait, Swift Code (NBOKKWKW).

APPLICATIONS RECEIVED AFTER CLOSING DATE MAY NOT BE CONSIDERED

KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)
AdVERTISEmENT

»التعويضات«: تسلمنا 22.9 مليار دوالر حتى 29 مايو 2010

رندى مرعي
يبلغ اجمالي ما تسلمته الكويت من مبالغ تعويضات 
عن جميع خس���ائر العدوان العراقي 22.949.341.097 
دوالرا وذلك بعدما تس���لمت 590 مليون دوالر بتاريخ 
29 ماي���و 2010 وقد وصل مبوجب���ه دخل احلكومة في 

االستقطاع 122.684.945.234 د.ك.

وفيما يلي جدول احصائية املطالبات الكويتية للفئات 
»أ، ب، ج، د، ه�، و« حتى شهر يونيو 2010 وذلك بحسب 
النش���رة الدورية االخيرة التي اصدرتها الهيئة العامة 

لتقدير التعويضات.
وأشار اجلدول الى تصويبات في جلنة االمم املتحدة 
لبعض املطالبات مببلغ 1.345.151.97 دوالرا، كما يوجد 

مبل���غ محجوز لدى صندوق التعويضات في مطالبات 
القطاع البيئي )F4( مببلغ 774.308.184 دوالرا، وذلك 

بناء على مقرر االمم املتحدة رقم 258 و266.
كما ذكر اجلدول انه مت اعفاء مطالبات البيئة اخلاصة 
مبشاريع اعادة تأهيل البيئة من نسبة 3% بناء على كتاب 
من وزارة املالية رقم 33601 بتاريخ 27 نوفمبر 2006.

إحصائية المطالبات الكويتية على الفئات )أ، ب، ج، د، هـ، و(: حتى شهر يونيو 2010

دخل الحكومة من االستقطاعالمبالغ المتبقية )$(المبالغ المستلمة )$(المطالبات التي تم إقرارهاالمطالبات المقدمة

القيمة بالدوالر العددفئة املطالبة
بالدينارالنسبة %املبلغ بالدوالراملبلغ بالدوالرالقيمة االجمالية )$(عدد املطالباتاالميركي

A60.708307.673.500.0060.683305.973.000.00307.969.610.881.996.610.88-1.51.406.111.508

B3.21710.050.000.002.0646.190.000.006.190.000.000.0000.000

C162.5262.188.899.752.82162.4871.901.686.546.781.901.102.776.43583.770.351.58.722.407.907

D6.5125.257.291.626.426.1962.784.556.989.692.784.489.301.1367.688.561.523.541.194.733

33.669.714.148--1.345.151.97*232.9637.763.914.879.24231.4304.998.406.536.474.999.751.688.44االجمالي

1 E1627.861.052.095.451520.716.039.817.001.422.143.254.0019.293.896.563.003.09.824.321.771

EF,E4,E22.74810.999.653.931.812.7453.301.751.314.573.308.594.116.616.842.802.04-3.0974.908.173.846

F3,F164114.159.402.974.00648.280.287.022.005.118.217.769.003.162.069.253.003.042.727.181.115

4 F3316.634.835.412.00333.786.231.496.00**3.292.856.215.00493.375.281.00***3.01.193.973.745

122.684.945.234-235.824177.418.859.292.50234.28741.082.716.186.0418.141.563.043.0522.949.341.097.00االجمالي

الحمود: تحية العلم والنشيد الوطني وتعزيز القيم ونبذ الطائفية مبادئ الوحدة الوطنية

مريم بندق
شددت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
التركيز على حتية  على اهمية 
الوطني  النش����يد  العلم وإلقاء 
ملا لهم����ا من أهمي����ة في غرس 
الوالء وح����ب االنتماء  مفاهيم 
لهذه األرض الطيبة، مشيرة الى 
احلرص على تكثيف احملاضرات 
والندوات التوعوية التي تعزز 
القي����م التربوية واحترام اآلخر 
ونبذ الطائفية والفئوية وتكريس 
مبدأ الوحدة الوطنية. جاء ذلك 
بعد خت����ام جولته����ا التفقدية 
التي ش����ملت منطقتي األحمدي 
والعاصمة التعليميتني ورافقها 
كل م����ن وكيل����ة وزارة التربية 
متاضر السديراوي ومدير ادارة 
العالقات العامة واإلعالم التربوي 

محسن أبورقبة العتيبي.
من جانبها أكدت وكيلة الوزارة 

متاضر الس����ديراوي ان الوضع 
مطمئن في املدارس وان اجلهود 
مازالت متواصلة في القطاعات 
حتى هذه اللحظة والعمل جار 
على اس����تكمال اي نواقص ان 
وجدت، مشيرة الى ان العمل ال 
يتوقف بل يتطلب اجلد واملثابرة 
طوال العام الدراس����ي من اجل 
استقرار البيئة املدرسية لتكون 

بيئة جاذبة.
الس����ديراوي بدور  وأشادت 
االدارات املدرسية في خلق بيئة 
جاذبة، مش����يرة الى اننا ملسنا 
ذلك خ����الل جوالتن����ا املفاجئة 
جهوزية املدارس الستقبال ابنائنا 

الطلبة.
وأعرب����ت الوزيرة د.موضي 
احلم����ود ع����ن ش����كرها لوكيل 
القطاع املالي راضي الرش����يدي 
وفريق العمل التابع لقطاعه على 
جهودهم حتى خالل ايام العطل 

واملناسبات مما ساهم في اجناح 
مهام عملهم آملة مواصلة العمل 
الطيبة نفسها والشكر  بالروح 
موصول الى وكيلة القطاع االداري 
عائش����ة الروضان ومدير ادارة 
اخلدمات وليد الغيث والش����كر 
كذلك الى وكيل التعليم العام منى 
اللوغاني على جهود قطاعها مما 
ساهم في اكمال الهيئة التدريسية 

باملناطق التعليمية.

لقطات

السابعة  � بدأت اجلولة منذ 
صباح����ا وش����اهدت الوزي����رة 
ومرافقوه����ا الطابور الصباحي 
في مدرس����ة ليلى بنت اخلطيم 
في منطقة الظهر التابعة ملنطقة 

األحمدي التعليمية.
� قامت د.احلمود والسديراوي 
واللوغان����ي بالتج����وال داخل 
الصفوف والتحدث الى الهيئتني 

التدريس����ية واإلداري����ة ملا فيه 
الصالح العام.

الثاني����ة كانت في  � احملطة 
الفنط����اس حيث زارت  منطقة 
د.احلمود ومرافقوها مدرسة مال 
ناصر املزيع����ل التابعة ملنطقة 
األحمدي التعليمية وقد جتولت 
واستمعت الى أهل امليدان وبعض 

أولياء األمور.
� احملطة الثالثة شملت منطقة 
الس����رة ومدرس����ة عبداحملسن 
البحر التابعة ملنطقة العاصمة 
التعليمية حيث تفقدت الوزيرة 
والسديراوي واللوغاني املدرسة 
ارتياحه����ن، وعلقت  وأبدي����ن 
الوزيرة ضاحك����ة على أكياس 
الكتب بكلمة »كشخة«، حيث ان 
األكياس جلبها مدير املدرسة من 
منطقة الع����ني خصيصا للكتب 
الدراسية، وقد شكره اجلميع على 

هذه البادرة.

في الجولة التفقدية الثانية التي شملت مدارس منطقتي األحمدي والعاصمة

وزيرة التربية ألغت تكليف السديراوي
املناطق واختارت الخياط لتطوير »األعلى للتعليم« التعليمية فيم����ا يخص 

التعليمية جلنة للمقابلة برئاسته 
وعضوية مدير اإلدارة التابعة له 
الوظيفة الشاغرة. )متت إضافتها 

بالكامل(.
ثالثا: إجراءات املقابالت:

تتم املقابلة وفق معايير االختيار 
املرفقة مع ه����ذا القرار خالل مدة 
ال تزيد على أس����بوعني من تسلم 
بيان����ات املتقدمني، ويقوم رئيس 
النسبي  التوزيع  اللجنة بتحديد 
لبنود النموذج حسب طبيعة ونوع 
الوظيفة الشاغرة وإحاطة أعضاء 
اللجنة مسبقا بذلك، ويتولى بعد 
ذلك عملية جتميع الدرجات وترتيب 
النتائج وإرسال صورة من جميع 
األوراق والقرارات الصادرة بذلك 

مبغلف سري الى الوزير.
رابعا: يجوز ف����ي حالة تعذر 
تنفيذ اإلجراءات أعاله وفقا للجدول 
الزمني احملدد ان ترفع مذكرة بهذا 
الشأن الى الوزير العتماد تأجيل 

اإلجراءات احملددة.
خامس����ا: ال يجوز تكليف احد 
املوظفني بالقي����ام مبهام وظيفة 
إش����رافية ش����اغرة لفترة ال تزيد 

على شهرين.
ويعتبر قرار تكليفه ملغى بعد 

انتهاء تلك الفترة.
الندب  سادسا: تصدر قرارات 
من إدارة املوارد البشرية وترفع 
العتمادها الى وكيل الوزارة ما عدا 
مديري املناطق التعليمية تعتمد 
من وزير التربية ووزير التعليم 
العالي. )متت إضافتها بالكامل(.

سابعا: يعمل بهذا القرار اعتبارا 
من تاريخ����ه ويلغى ما يتعارض 

معه من قرارات سابقة.
ثامنا: على جهات االختصاص 

العلم والعمل مبوجبه.

العم����وم واإلدارات  من مدي����ري 
املركزية املناظرة، يختارهم الوكيل 

املساعد للتعليم العام.
4 � لش����غل وظيف����ة رئي����س 

قسم:
أ � يشكل الوكيل املساعد املختص 
جلنة املقابلة برئاسة مدير اإلدارة 
التابعة له الوظيفة الشاغرة. )متت 
إضافة املدير العام للوظائف التي 

تخص املناطق التعليمية(.
ب � يش����كل مدير عام املنطقة 

للقطاع وعضوي����ة مدير اإلدارة 
التابعة له الوظيفة الشاغرة، و3 
أعضاء )اإلدارات املركزية( يختارهم 
الوكيل املساعد للقطاع التابعة له 
الوظيفة الشاغرة. )القرار السابق 
كان ينص عل����ى: ويختار رئيس 

اللجنة بقية األعضاء(.
ب � يشكل وكيل الوزارة جلنة 
املقابلة برئاس����ة الوكيل املساعد 
للتعليم العام للوظائف الشاغرة 
باملناطق التعليمية، وباقي األعضاء 

والتقدم لشغل الوظيفة.
2 � تقدمي الطلبات:

� تقوم إدارة املوارد البش����رية 
خالل مدة ال تزيد على أسبوعني 
من اإلعالن عن الوظيفة بتس����لم 

طلبات املتقدمني.
3 � تدقيق الطلبات:

� تقوم إدارة املوارد البش����رية 
خالل مدة ال تزيد على أسبوعني 
بالتدقيق عل����ى طلبات املتقدمني 
وتس����جيل البيانات واملالحظات 
وإرسال كش����ف بأسماء املتقدمني 
واألوراق املقدمة منهم الى رئيس 
جلنة املقابالت وصورة منها للوكيل 
املساعد التابعة لقطاعه الوظائف 
اإلش����رافية الش����اغرة لالط����الع 

واملراجعة.
ثانيا: تشكيل جلنة املقابلة:

تتكون جلنة املقابلة من 5 أعضاء 
منهم رئيس اللجنة وفقا لآلتي:
1 � لشغل وظيفة مدير عام:

� يش����كل الوزير جلنة املقابلة 
برئاسته وعضوية كل من وكيل 
الوزارة والوكيل املساعد للقطاع 
التابع����ة له الوظيفة الش����اغرة، 
وعضوين يختارهما الوزير. )القرار 
السابق كان ينص على: ويختار 

الوزير بقية أعضاء اللجنة(.
2 � لشغل وظيفة مدير:

� يش����كل وكيل الوزارة جلنة 
املقابلة برئاسته وعضوية الوكيل 
املساعد للقطاع التابعة له الوظيفة 
اإلش����رافية، و3 أعضاء يختارهم 
وكيل الوزارة )القرار السابق كان 
ينص على: ويختار رئيس اللجنة 
بقية األعضاء من الوكالء املساعدين 

ومديري العموم(.
3 � لشغل وظيفة مراقب:

أ � يشكل وكيل الوزارة جلنة 
املقابلة برئاس����ة الوكيل املساعد 

مريم بندق
أجرت وزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
تعديالت على قرار معايير شغل 
الوظائ����ف اإلش����رافية، تضمنت 
القصوى  النسبة  التعديالت رفع 
املخصصة للمقابلة الشخصية الى 
75% وخفض النسبة الصغرى الى 
50%. وجاءت بع����ض التعديالت 
أيضا في صياغة البنود وإضافة 
بعض التوضيحات اجلديدة التي 

توردها »األنباء« فيما يلي:
أوال: تعديل نظام شغل الوظائف 

اإلشرافية على النحو اآلتي:
1 � اإلع����الن ع����ن الوظائ����ف 

اإلشرافية الشاغرة.
� على الوكيل املس����اعد التابع 
لقطاعه الوظيفة اإلشرافية الشاغرة 
)بعد مراجعة الوزير فيما يخص 
الش����اغر من وظيف����ة مدير عام 
ال����وزارة فيما  ومراجع����ة وكيل 
يخص الش����اغر من وظيفة مدير 
إدارة ومراقب( إبالغ الوكيل املساعد 
الوظائف  للشؤون اإلدارية بهذه 
خالل مدة ال تزيد على ش����هر من 
الوظيفة اإلشرافية،  تاريخ شغر 
ويستثنى من ذلك وظيفة رئيس 
قس����م ف����ي املناط����ق التعليمية، 
حيث يتم اإلعالن عنها خالل املدة 
نفسها من قبل مدير عام املنطقة 

التعليمية.
� على إدارة املوارد البش����رية 
إعداد اإلعالن املطلوب وإرساله الى 
الوكيل املساعد للشؤون اإلدارية 
للتوقيع واإلصدار خالل مدة ال تزيد 

على أسبوع من تاريخ التسلم.
� على جميع جهات العمل في 
الوزارة مس����ؤولية إبالغ جميع 
موظفيه����ا باإلع����الن ليتس����نى 
للمستوفني منهم للشروط العلم 

� حتديد التطلعات املطلوبة 
من املجلس واإلجراءات الالزمة 

لتفعيل نشاطه.
� دراسة مقترح مد نشاط 
املجلس األعلى للتعليم ليشمل 
التعليم العام والتعليم العالي 
بالتنسيق مع اجلامعة والهيئة 
واملجل���س األعلى للجامعات 

اخلاصة.
� حتديد التغيرات املطلوبة 
التش���ريعات واملراسيم  في 

والقرارات احلالية.
املكاتب  � االستعانة بأحد 
االستشارية في الدعم الفني 

لتنفيذ املهام املطلوبة.
هذا، وتصرف مكافأة مالية 
ش���هرية ألعضاء فرق العمل 
يحددها وزير التربية من بند 

أعمال أخرى.
وعلى جميع اجلهات املعنية 
العلم والعمل مبوجبه اعتبارا 
م���ن أول ش���هر يوليو 2010 
ويستمر العمل به حتى نهاية 

مارس 2011.
ه���ذا، وأص���درت احلمود 
قرارا آخ���ر بتكليف د.رضا 
اخلياط للقيام بأعمال األمني 
العام للمجلس األعلى للتعليم 
باإلضافة ال���ى عمله وكلفت 
رضوان الرض���وان � مراقب 
متابع���ة مش���اريع املجلس 
األعلى للتعليم � للقيام بأعمال 
 األمني العام املساعد للمجلس
األعلى للتعليم باإلضافة الى 

عمله.

باألمانة العامة للمجلس األعلى 
للتعليم.

وظلت مهام الفريق كما هي 
باستثناء البند ثالثا املتعلق 
بحق الفريق لتش���كيل فرق 
فرعية لتنفي���ذ بعض املهام 
وملدة مح���ددة والتي جاءت 

كالتالي:
� تقدمي إجنازات املجلس 
األعل���ى للتعلي���م من���ذ بدء 
ممارس���ة نش���اطه بصدور 
املرس���وم بالقان���ون رقم 4 
 لسنة 1987 وحتى اآلن، وأثره
العملي���ة  تطوي���ر  عل���ى 

التعليمية.
� االط���الع عل���ى جتارب 
ال���دول ف���ي حتدي���د تبعية 
املجلس املماثل واختيار أفضل 
النظم التي تتوافق مع البيئة 
املقترحات  الكويتية ووضع 

املنطقية لتبعية املجلس.

مريم بندق
ألغت وزيرة التربية ووزيرة 
التعلي���م العال���ي د.موضي 
الوزاري رقم  القرار  احلمود 
2010/306 الص���ادر بتاريخ 
8 يونيو املاض���ي والقاضي 
بتشكيل فريق عمل ملشروع 
تطوي���ر دور املجلس األعلى 
للتعلي���م كمجلس مس���تقل 
برئاسة وكيلة وزارة التربية 

متاضر السديراوي.
وأصدرت الوزيرة احلمود 
قرارا آخر نص على تشكيل 
فري���ق لتطوير دور املجلس 
األعلى للتعليم في إطار تنفيذ 
اخلطة اإلمنائية لوزارة التربية 
برئاسة مدير عام املركز الوطني 
لتطوير التعليم واألمني العام 
للمجل���س األعل���ى للتعليم 

بالتكليف د.رضا اخلياط.
القرار اجلديد  وبحس���ب 
الوزي���رة على أعضاء  أبقت 
العمل وهم: د.ابراهيم  فريق 
اخلليف���ي � جامعة الكويت � 
كلية التربية، د.دالل الهدهود 
� عميد كلية التربية األساسية 
� س���ابقا، صبيحة اجلاسم � 
أمني مساعد للمجلس األعلى 
للتخطي���ط � س���ابقا، أنعام 
املط���وع � األمان���ة العام���ة 
للمجلس األعلى للتخطيط، 
سالمة عمار � مستشار مبكتب 
التربي���ة، ورضوان  وزي���ر 
الرضوان � مراقب املش���اريع 
واألمني العام املساعد بالتكليف 

أبقت على أعضاء ومهام الفريق السابق باستثناء إلغاء بند تشكيل فرق عمل فرعية

»األنباء« تنفرد بنشر القرار »المعدل« لمعايير شغل الوظائف اإلشرافية
الحمود رفعت النسبة الكبرى المخصصة للمقابلة الشخصية إلى 75% وخفضت »الصغرى« إلى %50

أوال: املعرفة واخلبرة الوظيفية %10-%25.
1ـ الشهادة العلمية.

2ـ التخصص.
3ـ التدرج الوظيفي.

ــيابية الزمنية، التنوع  4ـ الدورات التدريبية )العدد واالنس
ــن حيث اجلهات والدول، املجال من حيث االرتباط بالوظيفة  م

الشاغرة(.
ــل،  ــرات، ورش عم ــاركات )مؤمت ــاهمات واملش 5ـ املس

مسابقات، غيرها(.
6ـ االجنازات املهنية )عضوية في جمعيات مهنية(.

ــة  ــرض واملقابل ــى الع ــاء عل ــدد بن ــارات حت ــا: امله ثاني
الشخصية.

ــوم املتقدم بعرض presentation ما لديه من  1ـ العرض )يق
افكار ورؤى امام اللجنة ملدة ال تزيد عن 10 دقائق %15-%25(.

ــة والذهنية  ــاس املهارات الفني ــخصية لقي 2ـ املقابلة الش
ــرى الى %50  ــبة الصغ ــانية 50%-75%، خفضت النس واالنس

ورفعت النسبة الكبرى الى %75.
ــة للمهارات في الوظائف  مالحظة: تزيد الدرجة املخصص

االشرافية العليا.

المعايير األساسية لالختيار والتوزيع النسبي 
لتقييم المتقدمين لشغل الوظائف اإلشرافية

)مدير عام ـ مدير ـ مراقب ـ رئيس قسم(

د. رضا اخلياط

د.موضي احلمود متفقدة إحدى املدارس أمس بحضور متاضر السديراوي

السـديراوي: عملنا لن يتوقف السـتكمال أي نواقص في المدارس


