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KUWAIT OIL COMPANY (K. S. C.)

ADVERTISEMENT FOR

NEW PRE-QUALIFICATION EXERCISE

Kuwait Oil Company (K.S.C.) the “Company” is State owned company engaged 

in exploration, development and production of crude oil and natural gas resources 

from Kuwait’s oilfields and export through its marine terminals.
The Company invites contractors who have the interest to execute the following 

services for Kuwait Oil Company (KOC) to participate in this pre-qualification 
exercise:

• PQ 21/06 PRE-QUALIFICATION FOR INSPECTION OF MOBILE EQUIPMENT 
(RE-ISSUANCE OF CAT-64)

Interested applicants who wish to be considered for inclusion in KOC’s approved list of 

contractors for the above subject category are requested to download the pre-qualification 
documents as of 21st March 2021 from KOC’s website using the following sequence:-

www.kockw.com> eBusiness > Contractor PQs > PQ # 21/06

Applicants are advised to submit the applications at the earliest, preferably not later than   

20th June 2021.

Detailed instructions on how to apply an online application is available in the “Invitation 

to Prequalify” part of the pre-qualification documents. Kindly follow these instructions to 
simplify the online submission process.

Note:

PLEASE NOTE, THE SUBMITTAL AND ALL ITS SUPPORTING DOCUMENTS MUST 

BE PDF FILE FORMAT ONLY AND SHALL BE PROPERLY SEGRATED/NUMBERED AS 

PER SECTION AND CLAUSES.

For any further information, please contact the following email addresses:- 

> MANABDULLAH@kockw.com

> AhARasheedi@kockw.com

Application Fees
Available Online for 

Download on
How to Apply

100/- KD or
$350/- USD -

(Non-Refundable)

21st March 2021

By ONLINE Only

(Hardcopy

submissions shall

 NOT

be considered)

اعتماد ١٣٥ ترخيصًا هندسيًا للبناء 
في «جنوب عبداهللا املبارك»

أوضح نائب املدير العام 
لشــؤون قطــاع البلديــات 
مبحافظتي الفروانية ومبارك 
الكبيــر م.عمــار العمار، أن 
منطقة جنوب عبداهللا املبارك 
تتضمن ٣٢٦٠ قسيمة، مشيرا 
إلى أن عدد املعامالت املرسلة 
من قبل املكاتب الهندســية 
لفرع بلديــة الفروانية بلغ 

٣٠٨ معامالت.
وأكد العمار أنه مت اعتماد 
نهائي لـ ١٣٥ معاملة استوفت 
جميع املستندات والطلبات 

والتصاميم املعمارية مبا تتوافق مع الئحة 
البنــاء للســكن اخلاص، وذلــك مبا يعادل 
٤٣٫٨٪ من إجمالي املعامالت املستلمة خالل 
الفترة من ٢٠٢١/٣/١٤ حتى ٢٠٢١/٣/١٧، مضيفا 
أنــه قد متت إعــادة ٧٩ معاملة الســتكمال 

أو  الناقصــة  املســتندات 
تعديل التصاميم املعمارية 
مبا يتوافق مع نظام البناء 
(ما يعادل ٢٥٫٦٪ من إجمالي 

املعامالت املستلمة).
ولفــت إلــى وجــود ٩٤ 
معاملة حتت الدراســة (ما 
يعــادل ٣٠٫٥٪ مــن إجمالي 

املعامالت املستلمة).
ودعا العمار جميع املكاتب 
الهندســية، إلــى التأكد من 
استكمال جميع املستندات 
ومراجعــة  والطلبــات 
التصاميم املعمارية قبل إرسالها بأنها تتوافق 
مع الئحة البناء للسكن اخلاص، األمر الذي 
سيســهم كثيرا في تسريع عملية الدراسة 
من قبل مهندسي البلدية واعتماد املعاملة 

واملوافقة على اعتماد إصدار الترخيص.

العمار دعا املكاتب الهندسية الستكمال املستندات والطلبات والتصاميم

م.عمار العمار

الشايع: تشكيل جلنة لتطوير اإلدارة القانونية في البلدية
بداح العنزي

أصدر وزير الدولة لشؤون 
البلديــة ووزيــر اإلســكان 
العمراني شــايع  والتطوير 
الشايع قرارا بتشكيل جلنة 
لتطوير اإلدارة القانونية في 

البلدية، تضمن ما يلي:
مادة أولى:

تشــكل جلنة تتبع قطاع 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
تختــص «بتطويــر اإلدارة 
القانونية والنظر بالتظلمات 
والطلبات اخلاصة بأعضاء 
القانونية» برئاســة  اإلدارة 
املستشــار وائــل ســليمان 
وعضوية كل من املستشار: 
فهــد الصميط، واملستشــار 

م.نايف املطيري.
مادة ثانية:

تختص اللجنة املنصوص 
عليها باملادة (األولى) من هذا 

القرار باملهام التالية:
١- النظر ورفع التوصيات 
بالطلبات والتظلمات اخلاصة 
الوظيفيــة ذات  بالشــؤون 
اإلدارة  بأعضــاء  الصلــة 
القانونيــة والتــي حتال لها 
من قبل وزير الدولة لشؤون 

البلدية.
٢- بحث متطلبات اإلدارة 

اللجنة مبهامه وغيابه يجوز 
لرئيس اللجنــة تكليف من 
يراه مناسبا ألداء مهام العضو 
املعتذر، وذلك لفترة غيابة.

مادة رابعة:
تضع اللجنة النظام الذي 
تراه مناسبا ملباشرة أعمالها، 
ويختــار رئيس اللجنة أحد 
العاملني ببلدية الكويت كمقرر 
للجنة يقوم باألعمال اإلدارية 
وال يكون له صوت معدود، 
ويجوز للجنة أن تستعني مبن 
تراه مناسبا من داخل  البلدية 
أو خارجها إلجنــاز مهامها، 
وتلتــزم جميــع القطاعــات 
واإلدارات واجلهــات املعنية 
بالتعاون مع اللجنة في سبيل 

اجناز املهام املنوطة بها.

وتزويدهــا  الوظيفيــة 
باملستلزمات اخلاصة الكتمال 
منظومة التطوير اإلداري ومن 
ضمنهــا تزويدهــا بأجهــزة 
اآللــي وامللحقات  احلاســب 
التكنولوجيــة  والوســائل 
احلديثة التي ترفع مستوى 

األداء.
مادة ثامنة:

للجنــة رفــع مخاطبتها 
اخلارجيــة التــي يتطلبهــا 
إلــى وزيــر الدولة  عملهــا، 
لشؤون البلدية بعد العرض 
على املستشــار مدير اإلدارة 
القانونيــة وتقــدم اللجنــة 
إلينا تقارير دورية بنتيجة 
أعمالهــا وتوصياتهــا وفقا 

الختصاصاتها.
مادة تاسعة:

املاليــة  املكافــأة  حتــدد 
ألعضــاء اللجنة ومــن تتم 
االستعانة بهم من قبل اللجنة 
بقــرار الحــق بعــد موافقة 
مجلــس اخلدمة املدنية بهذا 

الشأن.
مادة عاشرة:

على جميع اجلهات املعنية 
كل فيما يخصه تنفيذ أحكام 
هذا القرار اعتبارا من تاريخ 
صدوره ويلغى كل ما يخالف 

ذلك.

مادة خامسة:
على املستشار مدير اإلدارة 
التعاميم  القانونية إصــدار 
واملكاتبات الالزمة التي تكفل 
اللجنــة وعلمها  مراســالت 
التطوير  بجميع متطلبــات 
ورفع مستوى األداء والطلبات 
املقدمة من قبل األعضاء وما 
لــدى اإلدارة مــن معلومات 
الطلبات  يقتضيها مضمون 
والتظلمــات احملالة من قبل 

الوزير إلى اللجنة.
مادة سادسة:

علــى مديــر إدارة مكتب 
وزير الدولة لشؤون البلدية 
إصدار التعاميم الالزمة بشأن 
تزويد اللجنة بجميع طلباتها 
وأيضــا مــا يتصــل بعمــل 
اللجنــة وخاصة املخاطبات 
واملراسالت املوجهة لديوان 
اخلدمــة املدنيــة ومجلــس 
اخلدمة املدنية والردود عليها.

مادة سابعة:
على اللجنة التنسيق مع 
قطــاع التطويــر والتدريب 
املاليــة  وقطــاع الشــؤون 
واإلدارية بشأن تطوير اإلدارة 
القانونية تكنولوجيا ورفع 
مستوى األداء ولها مخاطبة 
القطاعات واإلدارات املعنية 
بطلب املعلومات والبيانات 

يجوز لها أن تستعني مبن تراه مناسباً من داخل البلدية أو خارجها إلجناز مهامها

شايع الشايع

القانونية التــي حتقق رفع 
مستوى األداء للعاملني فيها.
٣- وضع آليــة لتطوير 
اإلدارة القانونية تكنولوجيا، 
وما تتطلبه من مســتلزمات 
بشأن حفظ أرشيف القضايا، 
القانونيــة ذات  والبرامــج 

الصلة.
٤- دراســة وابداء الرأي 
بــكل املواضيــع التي حتال 
إلى اللجنة من وزير الدولة 
لشــؤون البلديــة علــى أن 
يتــم العــرض علــى الوزير 
مباشرة مبا تنتهي إليه بهذا 

اخلصوص.
مادة ثالثة:

اللجنــة بدعوة  جتتمــع 
مــن رئيســها أو نائبه حال 
غيابــه وتكــون اجتماعاتها 
أثناء وخــارج أوقات الدوام 
الرسمي وباملكان الذي يحدده 
الرئيــس ولــه مخاطبة كل 
اجلهات املعنيــة في البلدية 
لتسهيل مهام اللجنة، وتصدر 
اللجنة توصياتهــا بأغلبية 
األعضــاء احلاضريــن وفي 
حال تساوي األصوات يرجح 
اجلانب الذي فيه الرئيس، وال 
يكون اجتماعها صحيحة إال 
بحضور أغلبية األعضاء، وفي 
حالة تعذر قيام أحد أعضاء 

محطة وقود منوذجية ألهالي «املطالع» ومرتادي طريق ٨٠
عادل الشنان

كشف املتحدث الرسمي باسم املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عمر الرويح عن موافقة مجلس 
إدارة املؤسسة على مقترحات قدمها قطاع االستثمار 
ومشاريع القطاع اخلاص بشأن توفير محطة وقود 
مكتملة اخلدمات على طريق الشيخ جابر األحمد 
املعروف بطريق (٨٠) احملاذي ملدينة املطالع السكنية.
وقال الرويح في تصريح صحافي إن مجلس 
اإلدارة في اجتماعه األخير وافق على التعاقد مع 
شــركة البترول الوطنية الكويتية KNPC إلنشاء 
محطة وقود منوذجية رئيسية مبساحة إجمالية 

(٦٠٫٢٢٠) مترا مربعا.
وأشــار الى ان احملطة التي سيجري تنفيذها 

وتطويرها تتضمن محطة وقود وغسيل سيارات 
مبســاحة ٢٤٫٩٢٠ م٢ إلى جانب مساحة خاصة 
لالســتعماالت التجارية مرفقة مبنطقة استراحة 

للشاحنات مبساحة ٣٥٫٣٠٠ م٢.
ولفت الى ان هذا التعاقــد يأتي وفقا لالئحة 
املزايدات اخلاصة بالقرار ١٣ لســنة ٢٠٢٠ وتلبية 
الحتياجات كل من أهالي مدينة املطالع ورواد طريق 
الشــيخ جابر األحمد (طريق رقم ٨٠) واملركبات 
والشاحنات املارة بني الكويت والعراق وموظفي 

الشركات النفطية.
اجلدير بالذكر أن محطة الوقود تنفذ ألول مرة 
في الكويت خلدمة املشــاريع اإلسكانية واملارين 
على الطريق بتوفير خدمــات متكاملة لراحتهم 

موقع احملطة بجانب مدينة املطالعباعتبارها صديقة للبيئة.

بحث السماح بحضانات لألطفال في مراكز العمل
ذكــرت عضــو املجلس 
البغلي خالل  البلدي م.مها 
ورشــة عمل التــي أقامتها 
القانونيــة واملالية  اللجنة 
املويــزري  برئاســة فهيــد 
ملناقشة ترخيص حضانات 
لألطفــال في مراكــز العمل 
والدوائر احلكومية أنه سيتم 
التواصل بني وزارة الشؤون 
والبلدية والتجارة لتعديل 
املتعلقــة  اللوائــح  بعــض 

باحلاضنات.
وقالــت م.البغلــي بعــد 
الورشــة انه متت مناقشة 
مقترحهــا خلــاص بتعديل 
البلديــة لتســمح  لوائــح 
بتوفيــر حضانات لألطفال 
في مراكز العمل التي يزيد 
عــدد املوظفات فيها عن ٥٠ 

العمل وتعزيز االســتقرار 
األسري وسالمة الطفل.

وأشــارت إلى مشــاركة 
عــدد مــن جمعيــات النفع 
العام النسائية في الورشة 
امس ومنها اجلمعية الثقافية 

فكرة إضافة نشاط جتاري 
للحضانــات إلى األنشــطة 
التجارية في وزارة التجارة، 
وأيضا إضافتــه إلى الئحة 

بلدية الكويت.
وأشارت الى انه بناء على 
ما متت مناقشته في الورشة 
وبعد االســتماع إلى جميع 
اجلهات، سوف يتم التواصل 
مع وزارة الشؤون ووزارة 
التجــارة وأيضــا البلديــة 
بحيــث يتم تعديــل بعض 
اللوائــح وبعــض القوانني 
ومن ثــم تقدمي هذا املقترح 
في جلسة الرئيسية للمجلس 
البلدي للتصويت عليه بعد 
صياغته فنيا وقانونيا بهدف 
التســهيل فــي تطبيق هذا 

املقترح.

النسائية، الرابطة الوطنية 
لألمن األسري، شبكة سيدات 
األعمال واملهنيات، جمعية 
لتنميــة  سوروبتمســت 
املجتمــع، جمعيــة بيــرث 
كويت، إضافة إلى مشاركة 
عدد من اجلهات احلكومية 
وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمــل، وزارة التخطيط، 

البلدية.
وقالت انه متت مناقشة 
تفاصيل هذا املقترح وكيفية 
تطبيقه على أرض الواقع من 
الناحية الفنية والتشريعية. 
متت مناقشة هل يحتاج إلى 
تغيير فــي الئحة البناء أو 
إلــى تعديــل تشــريعي في 
الئحة احلضانات في وزارة 
الشؤون، كما متت مناقشة 

البغلي: دراسة تعديل اللوائح اخلاصة بها بالتعاون بني «الشؤون» و«البلدية» و«التجارة»

فهيد املويزري مترئسا اجتماع اللجنة القانونية واملالية

امرأة او يتجاوز عدد العاملني 
فيها عن ٢٠٠ موظف.

وذلــك لدعم فكــرة بقاء 
املــرأة علــى رأس عملهــا 
وحتقيــق مبــدأ املســاواة 
وتكافــؤ الفرص فــي مكان 

البادي: جهود املنفوحي 
الستخراج أذونات البناء 

تستحق الثناء
عادل الشنان

أشاد عضو جلنة 
أهالي مدينة املطالع 
التطوعيــة مشــعل 
البــادي بإجــراءات 
البلديـــــة جتــــــاه 
اســتخراج أذونــات 
البناء ألهالي مدينة 
الســكنية  املطــالع 
جنــوب  ومنطقــة 
عبداهللا املبارك عبر 
النظــام اإللكتروني 

اجلديد.
وأثنــى البادي علــى جهود مدير عــام البلدية 
م. أحمــد املنفوحي، التي ســهلت جميع إجراءات 
استخراج إذن البناء جلميع املواطنني واقتصار املدة 
الزمنية على يومني بعدما كانت متتد أليام وأسابيع 
بسبب الروتني املتبع سابقا، مؤكدا أن م.املنفوحي 
وعد ووفى بوعده، حيث باشرت البلدية استقبال 
الطلبات في منتصف شــهر مارس دون أي تأخير 
يذكــر، كما أنه يتم إجناز املعاملة خالل يومني من 
تاريخ تقدمي املكتب الهندسي للمعاملة عبر املوقع 

اإللكتروني املخصص.
وقــال البادي إن عدد املواطنني الذين تســلموا 
شهادات إذن البناء منذ بدء العمل فعليا ٢٥٠ مواطنا 
مــن أهالي مدينة املطالع ومنطقة جنوب عبداهللا 
املبارك كدفعة أولى خالل األيام األولى، وبعد ذلك 

توالت األعداد، وهي في تزايد مستمر.

مشعل البادي

األحمد: سيتم استغالل إطارات «رحية» 
في صناعات تدويرية وحتويل النفايات إلى طاقة

أكد رئيس مجلــس اإلدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبداهللا األحمد 
متابعــة الهيئة لســير األعمال فــي منطقة 
(رحية) لنقل اإلطــارات التالفة والتخلص 

منها بأسرع وقت ممكن.
وقــال األحمد في تصريح صحافي أمس 
إن الهيئة تتابع حالــة اإلطارات في منطقة 
«رحية» بناء على توجيهات مجلس الوزراء 
بتكليف الهيئة باإلشراف على موقع اإلطارات 
املستعملة هناك، واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

للتخلص منها بأسرع وقت.
وأضــاف أن الهيئة قامت مبتابعة ســير 
األعمال في املوقع متهيدا إلخالئه وتسليمه 
إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية كخطوة 
لتدويرها وذلك عن طريق نقلها إلى املصانع.
وذكر أنه سيتم استغالل اإلطارات أيضا 
في صناعات تدويرية وفي أنشــطة حتويل 
النفايــات إلى طاقة داخل الكويت وخارجها 
وذلــك لتحســني األوضاع البيئيــة بالدولة 
واملساهمة في أنشطة إعادة تدوير املخلفات.

أكد متابعة «البيئة» لعملية نقلها والتخلص منها بأسرع وقت

الشيخ عبداهللا األحمد خالل جولته التفقدية ملتابعة نقل إطارات «رحية»

جانب من عمليات نقل إطارات «رحية»

نعمل على حتسني األوضاع البيئية واملساهمة في إعادة تدوير املخلفات


