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ABOUT US
معلومات عنا

Pre-Qualification Middle East, brought the Solutions for the Local Middle East Oil & Gas and Energy 
Companies those are struggling to get register their companies in KOC, KNPC, KGOC, KIPIC, KOTC, 
PIC, KUFPEC, KPI, ADNOC, SHELL, BP, SAUDI ARAMCO, PDO OMAN, QATAR PETROLEUM, 
CHEVRON, EXXON MOBIL, PEMEX, etc. and any other Govt. and Public Sectors, we tend to give 
solutions from A to Z from Pre- Qualifications.
PQ Middle East supports while we take the burden of documentation, technical requirements analysis, and 
fulfilment on behalf of you, and then we could be able to successfully register your company to the above 
companies.
Our continuous efforts also attract foreign companies for investments in Middle East Oil & Gas and Energy 
sector to build solid Arab and International relationships through us.

الشرق الأوسط للتأهيل المسبق ، جلب الحلول لشركات النفط والغاز والطاقة المحلية في الشرق الأوسط التي تكافح 
لتسجيل شركاتها في شركة نفط الكويت ، شركة البترول الوطنية الكويتية ، شركة نفط الكويت ، كيبك ، 

شركة ناقلات النفط الكويتية ، شركة صناعة الكيماويات البترولية ، كوفبيك ، كي بي آي ، أدنوك ، شل ، بي 
بي ، أرامكو السعودية ، شركة تنمية نفط عمان ، قطر للبترول ، شيفرون ، إكسون موبيل ، بيمكس ، إلخ وأي 

حكومة أخرى. والقطاعات العامة ، فإننا نميل إلى تقديم حلول من الألف إلى الياء من المؤهلات المسبقة.

تدعم PQ Middle East بینما نتحمل عبء التوثیق وتحلیل المتطلبات الفنیة والوفاء نیابة عنك ، ومن ثم یمكننا تسجیل شركتك 
. بنجاح في الشركات المذكورة أعاله

كما تقوم جھودنا المستمرة بجذب الشركات األجنبیة لالستثمار في قطاع النفط والغاز والطاقة في الشرق األوسط لبناء عالقات 
. .عربیة ودولیة متینة من خاللنا

POPULAR OIL & GAS COMPANIES



mISSION & VISION
المهمة والرؤية

> PQ Middle East has zero failure rates while registering with Oil & Gas Companies
> PQ Middle East is aimed to support a company from A to Z services related to PQ 
& Vendor Registration anywhere in GCC
> We have vast Client Network and we used it for creating more valuable business 
opportunities in Middle East as well as we are helping companies to Source the 
Interna-tional Agency those who are already successful in business in International 
Market
> PQ Middle East is always available to take down any request and meeting with the 
Client even in the Covid situation we are working 24/7 hrs.
> We have experienced Arabic speaking and English Speaking Expert those who 
already worked with Middle East O&G and Energy companies & have relevant 
experience
> PQ Middle East has the quality of technical documentation preparation while the 
chances of approval is highest by Vendor Evaluation Team
> PQ Middle East has a Techno- Commercial expert who is expert in tender bidding 
and can strategically prepare a proposal that may accept and went through 
qualification and topper bid

.

> PQ الشرق األوسط لیس لدیھا معدالت فشل عند التسجیل لدى شركات النفط والغاز

 وتسجیل البائعین في أي مكان في PQ إلى دعم شركة من األلف إلى الیاء فیما یتعلق بخدمات PQ Middle East تھدف <
دول مجلس التعاون الخلیجي

 لدینا شبكة عمالء واسعة واستخدمناھا لخلق فرص عمل أكثر قیمة في الشرق األوسط باإلضافة إلى أننا نساعد الشركات على <
توفیر مصادر للوكالة الدولیة ألولئك الذین نجحوا بالفعل في األعمال التجاریة في السوق الدولیة

> PQ Middle East متاح دائًما لتلبیة أي طلب ومقابلة العمیل حتى في حالة Covid ، فنحن نعمل على مدار الساعة طوال 
.أیام األسبوع

 لدینا خبرة في التحدث باللغة العربیة وخبراء في التحدث باللغة اإلنجلیزیة ممن عملوا بالفعل مع شركات النفط والغاز في <
الشرق األوسط ولدیھم خبرة ذات صلة

 بجودة إعداد الوثائق الفنیة بینما تكون فرصة الحصول على الموافقة ھي األعلى من قبل فریق PQ Middle East تتمتع <
تقییم البائعین

 خبیر فني تجاري یتمتع بخبرة في تقدیم العطاءات ویمكنھ إعداد عرض استراتیجي قد یقبل PQ Middle East لدى <
ویخضع للمناقصة المؤھلة والمرتفعة األولى



services
خدمات

Contractor Prequalification: Information gathering and assessment 
process that determines a contractor's capability, capacity, resources, 
management processes, and performance and we help the client to 
stand in Pre-Qualification round since it’s the crucial round otherwise 
disqualification may ruin your plan

 التأهيــل المســبق للمقــاول: عمليــة جمــع المعلومــات والتقييــم التــي تحــدد قــدرة المقــاول
 وقدرتــه ومــوارده وعمليــات الٕادارة والأداء ونســاعد العميــل علــى الوقــوف فــي جولــة التأهيــل
إلا فقد يؤدي عدم الأهلية إلى تدمير خطتك المسبق نظًرا لأنها الجولة الحاسمة و

Manufacturer Prequalification:  When you are opting for supplier reg-
istration as Manufacturer then your terms of compliance is more critical 
than Contractor and we can make sure that you must stand in Pre-Quali-
fication round

 التأهيــل المســبق للمصنــع: عندمــا تختــار تســجيل المــورد كشــركة مصنعــة ، فــٕان شــروط
 الامتثــال الخاصــة بــك تكــون أكثــر أهميــة مــن المقــاول ويمكننــا التأكــد مــن أنــه يجــب
عليك الوقوف في جولة التأهيل المسبق

International Membership and International Certification : For Suppli-
er’s Evaluation you must required International reorganization and HSE 
Certification or relevant industrial membership or authorization to qualify 
in your category as Supplier and the chances for acceptance is 100 % 
than non-compliances , we also make sure the availability of technical 
documentations must avail to you for the Pre-Qualification and final 
vendor registration



services
خدمات

العضوية الدولية والشهادة الدولية
 لتقييــم المــورد ، يجــب أن تطلــب إعــادة التنظيــم الدوليــة وشــهادة الصحــة والســلامة والبيئــة
 أو العضويــة الصناعيــة ذات الصلــة أو التفويــض للتأهــل فــي فئتــك كمــورد وفــرص القبــول
 بنســبة 100٪ عــن حــالات عــدم الامتثــال ، كمــا نتأكــد أيًضــا مــن توافــر الوثائــق الفنيــة لــك.
للتأهيل المسبق وتسجيل البائع النهائي

Technical Documents Preparation for RFP and RFQ bidding Process
Qualifying for big and tender process you must need competent calcula-
tion in order to outrank your competitors in order to do that we do 
complete analysis of other’s bidder and their statistics as well we prepare 
and make you ready for the proper Technical documents to Qualify in the 
Technical round as well we can also help you to assess your bid for finan-
cial bidding which even more crucial for your positive chance of success

RFQ و (RFP) إعداد المستندات الفنية لعملية تقديم العطاءات
 التأهــل لعمليــة العطــاء الكبيــرة ، يجــب أن تحتــاج إلــى حســاب مختــص مــن أجــل التفــوق
الا�خــر العطــاء  لمقــدم  كامــل  بتحليــل  نقــوم   ، بذلــك  القيــام  أجــل  مــن  منافســيك   علــى 
 وإحصاءاتهــم وكذلــك نعــدك ونجعلــك جاهــًزا للمســتندات الفنيــة المناســبة للتأهــل فــي
 المجــال الفنــي يمكننــا أيًضــا مســاعدتك فــي تقييــم عرضــك للمزايــدة الماليــة التــي تعتبــر
أكثر أهمية لفرصتك الٕايجابية في النجاح

HSE Studies and Quantitative Risk Assessments (QRA)
This is an essential element for Oil and Gas projects and without proper 
study and approval of technical data the project won’t move through

(QRA) دراسات الصحة والسلامة البيئية وتقييمات المخاطر الكمية
 هــذا عنصــر أساســي لمشــاريع النفــط والغــاز وبــدون الدراســة المناســبة والموافقــة علــى
البيانات الفنية لن يمر المشروع من خلالها



services
خدمات

Environmental Impact Assessment (EIA) Study :
EPA has made it protocol along with local Environmental ministry to strin-
gent the compliances and without technical evaluation and EIA clearance 
the project can’t move further so we make sure to expedite with the Con-
tractor or manufacturer to make their chances open for Project Approval

(EIA) دراسة تقييم الأثر البيئي
 وضعــت وكالــة حمايــة البيئــة بروتوكــوًلا مــع وزارة البيئــة المحليــة لتشــديد الامتثــال وبــدون
 التقييــم الفنــي وتخليــص تقييــم الأثــر البيئــي ، لا يمكــن للمشــروع المضــي قدًمــا ، لذلــك
 نتأكــد مــن الٕاســراع مــع المقــاول أو الشــركة المصنعــة لجعــل فرصهــم مفتوحــة للموافقــة
على المشروع

Project Feasibility Study :
Before any executive gives the green light to a project that could cost 
thousands (or millions) of dollars, you can bet they will want to see a 
feasibility study. So what is a feasibility study in project management? It 
determines whether the project is likely to succeed in the first place. It 
is typically conducted before any initial steps are taken with a project, 
including planning. It is one of — if not the— most important factors in 
determining whether the project can move forward.

دراسة جدوى المشروع
 قبــل أن يعطــي أي مســؤول تنفيــذي الضــوء الأخضــر لمشــروع قــد يكلــف ا�لاف (أو ملاييــن)
 الدولارات ، يمكنك المراهنة على أنه ســيرغب في رؤية دراســة جدوى. إذن ما هي دراســة
 الجــدوى فــي إدارة المشــاريع؟ إنــه يحــدد مــا إذا كان مــن المرجــح أن ينجــح المشــروع فــي
 المقــام الأول. يتــم إجــراؤه عــادًة قبــل اتخــاذ أي خطــوات أوليــة مــع المشــروع ، بمــا فــي ذلــك
 التخطيــط. إنــه أحــد العوامــل - إن لــم يكــن أهمهــا - فــي تحديــد مــا إذا كان يمكــن للمشــروع
.المضي قدًما



services
خدمات

Pre and Post Tender all Technical documents preparation :
This procedure involves post tenders awarding and clients to be ready for 
technical as well as financial bid but competence is required and analytical 
brain also need to outrank other bidder and get chance to win this tender 
we would do the help to make your chances more even closer to win 

تحضير جميع المستندات الفنية قبل وبعد العطاء
 يتضمــن هــذا الٕاجــراء ترســية العطــاءات والعمــلاء ليكونــوا مســتعدين للمناقصــة الفنيــة وكذلــك
 الماليــة ولكــن الكفــاءة مطلوبــة والعقــل التحليلــي يحتــاج أيًضــا إلــى مرتبــة أعلــى مــن مقــدم
 العطــاء الا�خــر والحصــول علــى فرصــة للفــوز بهــذا العطــاء ، ســنقوم بالمســاعدة فــي جعــل
فرصك أقرب. للفوز

HSE Documentation :
HSE documentation is kind of headache and any non compliances would 
make your company out of the race from Pre-Qualification so if you take 
this matter lightly you would definitely like to fail in Pre-Qualification round

وثائق الصحة والسلامة
 تعــد وثائــق الصحــة والســلامة والبيئــة نوًعــا مــن الصــداع وأي عــدم امتثــال ســيجعل
 شــركتك تخــرج مــن الســباق مــن التأهيــل المســبق ، لــذا إذا تعاملــت مــع هــذا الأمــر
باستخفاف ، فأنت بالتأكيد ترغب في الفشل في جولة التأهيل المسبق



services
خدمات

Laboratory Accreditation Documentation :
International Accreditation is mandatory to accredit a lab to run with 
full 100% test compliances and the acceptance of the laboratory is 
guaranteed in any process of supplier registration as well as interna-
tional business recognition

توثيق اعتماد المختبرات
الاعتمــاد الدولــي إلزامــي لاعتمــاد المختبــر ليعمــل مــع امتثــال كامــل للاختبــار بنســبة 100
 ٪ ويضمــن قبــول المختبــر فــي أي عمليــة لتســجيل المورديــن بالٕاضافــة إلــى الاعتــراف
بالأعمال التجارية الدولية

NEBOSH & IOSH & International Safety Institutes Approval or 
Membership or Centre Approval :
We do help and prepare Institutions for mandatory compliances that 
would required by NEBOSH, IOSH or any relevant HSE authority thus 
your Training institutes would finally gets approval and your business 
works smoothly

ومعاهد السلامة الدولية أو العضوية أو موافقة المركز IOSH و NEBOSH موافقة
 IOSH أو NEBOSH نحن نساعد ونعد المؤسسات للامتثال الٕالزامي الذي قد يتطلبه
 ذات صلــة ، وبالتالــي ســتحصل معاهــد التدريــب الخاصــة بــك فــي HSE أو أي ســلطة
النهاية على الموافقة ويعمل عملك بسلاسة



services
خدمات

Inspection Agencies Approval and Accreditation :
It’s really matter to select the right local Company to enter into the territory 
to gain business and advances and it’s also works vice a versa to Local com-
panies to select right Internal Agencies that would add mileage and techni-
cal profile participate in tender and project with full strength 

اعتماد واعتماد وكالات التفتيش
ــى المنطقــة لاكتســاب ــار الشــركة المحليــة المناســبة للدخــول إل ــا اختي  مــن المهــم حًق
 الأعمــال والتقــدم ، كمــا أنــه يعمــل أيًضــا بالعكــس علــى الشــركات المحليــة لاختيــار
 الــوكالات الداخليــة المناســبة التــي مــن شــأنها إضافــة الأميــال والملــف الشــخصي التقني
للمشاركة في العطاء والمشروع بقوة كاملة

ISO Certification Body’s Approval from UKAS, IAS, Jaz-Anz etc. 
relevant : Running a Certification Agency as Conformity Assessment Body 
is mandatory to comply with rules with IAF and ISO 17011 Standard and 
every Accreditation body has their strict criteria to pass then approve you 
as Qualified Certification body which help you to make your Millions out 
of the business and International reputation

وما إلى ذلك Jaz-Anz و IAS و UKAS من ISO موافقة هيئة اعتماد
ــا للامتثــال لقواعــد  IAF يعــد تشــغيل وكالــة اعتمــاد كهيئــة لتقييــم المطابقــة أمــًرا إلزامًي
ــار ــة اعتمــاد لديهــا معاييرهــا الصارمــة لتمريرهــا ثــم الموافقــة ISO 17011 ومعي  وكل هيئ
 عليــك كهيئــة تصديــق مؤهلــة تســاعدك علــى إخــراج الملاييــن لديــك مــن الأعمــال
التجارية والدولية سمعة



services
خدمات

Third Party Contract Verification and Assessment :
We do carried out this task on behalf of agencies to qualify their suppliers 
whether local or overseas by reviewing and verifying their compliances 
as well as back ground checks to confirm that the agency must enlist safe 
vendor to their database

التحقق من عقد الطرف الثالث وتقييمه
 لقــد نفذنــا هــذه المهمــة نيابــة عــن الــوكالات لتأهيــل مورديهــا ســواء كانــوا محلييــن أو فــي
 الخــارج مــن خــلال مراجعــة امتثالهــم والتحقــق مــن امتثالهــم بالٕاضافــة إلــى الفحوصــات
الأرضية للتأكد من أنه يجب على الوكالة تجنيد بائع ا�من في قاعدة بياناتها

OUR CLIENTS



CONTACT US
خدمات

+965 51461446 I+919820507317

UK: 27 Old Gluocester Street 
London WC1N 3AX UK

India: Greenscape Cyber One,
18th Floor, Vashi , Navi Mumbai 
Maharashtra 400 703, India

Dubai: P.O.Box.379766 Dubai,
United Arab Emirates

Kuwait: AI Dabbous Tower,
Office No.22, Fahaleel, Kuwait

info@prequalification-me.com 

Prequalification-me.com

SCAN QR CODE FOR
APPLICATION
Disclaimer : Prequalification-me.com is the ventured by Petro Energies Consult Europe 
Ltd., having office in London, United Kingdom 

(Technical Sales & Consultation)

arif@prequalification-me.com  




