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تعلن �صـــركة النقـــل العـــام الكويتيـــــــــة عن رغبتهــــا فــــي طـــــرح المناق�صة العامة   رقم )2020/6( 
الفحيحيل  بكراج  الأمطار  مياه  �صرف  ونظام  بالكامل  الأ�صقف  جميع  واإ�صالح  �صيانة  باأعمال  الخا�صة 
بكرا�صة  الواردة  والخا�صـة  العامـة  والموا�صفات  لل�صروط  طبقًا  الكويتية  العام  النقل  ل�صركة  التابع 

�صروط المناق�صة. 
الرئي�صي  الإدارة  بمبنى  الكائن  ال�صركة  �صندوق  من  المناق�صة  �صروط  كرا�صة  على  الح�صول  ويمكن 

)بالمرقاب( �صارع عبدالعزيز حمد ال�صقر - الدور الأر�صي.

�صيعقد الجتماع التمهيدي يوم)الخمي�س( الموافق )2020/2/20( في تمام ال�صاعة )11:00( الحادية 
ع�صرة �صباحًا بمكتب ال�صيد/ مدير اإدارة ال�صئون الإدارية بالمقر الرئي�صي لل�صركة بالمرقاب بالدور 
 )1( رقم  بال�صندوق   )2020/3/2( المـوافق  )الثنين(  يــوم  العطــاءات  لت�صـليم  موعد  اآخر  الثالث. 

الكائن بالدور الرابع بالمقر الرئي�صي لل�صركة في تــمام ال�صاعة )12:00( الثانـية ع�صرة ظــهراً. 

الكفالة البنكية�صعر كرا�صة ال�صروطالإقـفــالالطرح
5 % صالحة لمدة 90 يومًا75 د. ك2020/2/92020/3/2

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب الفني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         96522328617 +  - اإدارة ال�صئون الإدارية
مبا�صر         96522328728 + 
فاك�س         96522328870 + 

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب القانوني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر          22328454 965 +  - اإدارة المناق�صات والعقود 
مبا�صر          22328420 965 + 

فاك�س          22328870 965 + 
E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب الفني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         96522328617 +  - اإدارة ال�صئون الإدارية
مبا�صر         96522328728 + 
فاك�س         96522328870 + 

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب القانوني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         22328454 965 +  - اإدارة المناق�صات والعقود 
مبا�صر          22328420 965 + 
فاك�س        22328870 965 + 

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw

تعلن �صـــركة النقـــل العـــام الكويتيـــــــــة عن رغبتهــــا فــــي طـــــرح المناق�صة العامة  رقم )2020/7( 
العام  النقل  ل�صركة  التابع  �صبحان  كراج  �صاحات  لأر�صيات  واإ�صالح  و�صيانة  ترميم  باأعمال  الخا�صة 

الكويتية طبقًا لل�صروط والموا�صفات العامـة والخا�صـة الواردة بكرا�صة �صروط المناق�صة. 
الرئي�صي  الإدارة  بمبنى  الكائن  ال�صركة  �صندوق  من  المناق�صة  �صروط  كرا�صة  على  الح�صول  ويمكن 

)بالمرقاب( �صارع عبدالعزيز حمد ال�صقر -الدور الأر�صي.

�صيعقد الجتماع التمهيدي يوم )الربعاء( الموافق )2020/2/19( في تمام ال�صاعة )11:00( الحادية 
ع�صرة �صباحًا  بمكتب ال�صيد / مدير اإدارة ال�صئون الإدارية بالمقر الرئي�صي لل�صركة بالمرقاب بالدور 
 )3( رقم  بال�صندوق   )2020/3/2( المـوافق  )الثنين(  يــوم  العطــاءات  لت�صـليم  موعد  اآخر  الثالث. 

الكائن بالدور الرابع بالمقر الرئي�صي لل�صركة في تــمام ال�صاعة )12:00( الثانـية ع�صرة ظــهراً.

الكفالة البنكية�صعر كرا�صة ال�صروطالإقـفــالالطرح
5 % صالحة لمدة 90 يومًا75 د. ك2020/2/92020/3/2

اإعـــــــالن

اإعـــــــالن

تعلن �صـــركة النقـــل العـــام الكويتيـــــــــة عن رغبتهــــا فــــي طـــــرح المناق�صة العامة  رقم )2020/8( 
الخا�صة باإن�صاء جورة لتجميع مياه ال�صرف الخا�صة بحفر ال�صيانة بمركز خدمة �صيانة كراج �صبحان 
الواردة  والخا�صـة  العامـة  والموا�صفات  لل�صروط  طبقًا  الكويتية  العام  النقل  ل�صركة  التابع  الجديد 

بكرا�صة �صروط المناق�صة. 
الرئي�صي  الإدارة  بمبنى  الكائن  ال�صركة  �صندوق  من  المناق�صة  �صروط  كرا�صة  على  الح�صول  ويمكن 

)بالمرقاب( �صارع عبد العزيز حمد ال�صقر -الدور الأر�صي.

�صيعقد الجتماع التمهيدي يوم )الثالثاء( الموافق )2020/2/18( في تمام ال�صاعة )11:00( الحادية 
ع�صرة �صباحًا بمكتب ال�صيد / مدير اإدارة ال�صئون الإدارية بالمقر الرئي�صى لل�صركة بالمرقاب بالدور 
 )2( رقم  بال�صندوق   )2020/3/2( المـوافق  )الثنين(  يــوم  العطــاءات  لت�صـليم  موعد  اآخر  الثالث. 

الكائن بالدور الرابع بالمقر الرئي�صي لل�صركة في تــمام ال�صاعة )12:00( الثانـية ع�صرة ظــهراً. 

الكفالة البنكية�صعر كرا�صة ال�صروطالإقـفــالالطرح
5 % صالحة لمدة 90 يومًا75 د. ك2020/2/92020/3/2

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب الفني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         96522328617 +  - اإدارة ال�صئون الإدارية
مبا�صر           96522328728 + 
فاك�س         96522328870 + 

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب القانوني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر          22328454 965 +  - اإدارة المناق�صات والعقود 
مبا�صر          22328420 965 + 

فاك�س          22328870 965 + 
E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب الفني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         96522328172 +  - اإدارة ال�صئون الإدارية
مبا�صر         96522328637 + 
فاك�س         96522328870 + 

لمزيد من ال�صتف�صار عن الجانب القانوني يرجى الت�صال على اأرقام الهواتف التالية:

مبا�صر         96522328454 +  - اإدارة المناق�صات والعقود 
مبا�صر          96522328420 + 
فاك�س        96522328870 + 

E-mail: Tenders&auctions@kptc.com.kw

تعلن �صـــركة النقـــل العـــام الكويتيـــــــــة عن رغبتهــــا فــــي طـــــرح المناق�صة العامة   رقم )2020/9( 
والمكاتب  العاملين  و�صكنات  بالمرقاب  العامة  الإدارة  لمبنى  والقوار�س  الح�صرات  بمكافحة  الخا�صة 
الإدارية بكراج �صبحان ومركز خدمة �صيانة اأمغره ومركز خدمة �صيانة الفحيحيل التابعين ل�صركة 

النقل العام الكويتية طبقًا لل�صروط والموا�صفات العامـة والخا�صـة الواردة بكرا�صة �صروط المناق�صة. 
الرئي�صي  الإدارة  بمبنى  الكائن  ال�صركة  �صندوق  من  المناق�صة  �صروط  كرا�صة  على  الح�صول  ويمكن 

)بالمرقاب( �صارع عبد العزيز حمد ال�صقر -الدور الأر�صي.

الحادية   )11:00( ال�صاعة  تمام  في    )2020/2/16( الموافق  )الأحد(  يوم  التمهيدي  الجتماع  �صيعقد 
ع�صرة �صباحًا بمكتب ال�صيد / مدير اإدارة ال�صئون الإدارية بالمقر الرئي�صى لل�صركة بالمرقاب بالدور 
 )1( رقم  بال�صندوق   )2020/3/2( المـوافق  )الثنين(  يــوم  العطــاءات  لت�صـليم  موعد  اآخر  الثالث. 

الكائن بالدور الرابع بالمقر الرئي�صي لل�صركة في تــمام ال�صاعة )12:00( الثانـية ع�صرة ظــهراً. 

الكفالة البنكية�صعر كرا�صة ال�صروطالإقـفــالالطرح
5 % صالحة لمدة 90 يومًا75 د.ك2020/2/92020/3/2

اإعـــــــالن

اإعـــــــالن

«التجاري» و«زين» يوّقعان مذكرة تفاهم 
لتوفير احللول «السحابية» ومراكز استضافة البيانات

التعــاون  إطــار  فــي 
املشترك بني البنك التجاري 
الكويتــي وشــركة زيــن 
املــزود الرائــد للخدمــات 
الرقميــة فــي الكويت، مت 
توقيع مذكــرة تفاهم بني 
الطرفــني توفر من خاللها 
«زين» مجموعة من أحدث 
احللول السحابية املبتكرة 
وخدمات مراكز استضافة 
البيانـــــات وحلــول أمن 
املعلومات املتطورة لتعزيز 
جهــود البنك التجـــــاري 
في رحلتـــه نحو التحول 

الرقمي.
وقد مت توقيــع مذكرة 
التفاهــم فــي مقــر البنك 
التجاري الكويتي الرئيسي 
بحضــور رئيــس مجلس 

التحتية الرقمية اخلاصة 
بالبنــك التجــاري، والتي 
 Zain تشمل خدمات مركز
Business الستضــافـــــة 
البيانات، كخدمة تخزين 
بيانــات البنـــك، وتوفيـــر 
خدمـــــــــات حمايـــــــة 
املعلومــــات واالتصاالت، 

وغيرها.
وأوضحــت «زين» أن 
مذكــرة التفاهم ستشــمل 
إدارة  خدمــات  تقــدمي 
وتنظيم الكابالت، وحماية 
البيانــات واملعلومات من 
خــالل بنية حتتيــة آمنة 
مجموعــة  مــن  تتكــون 
مــن املعــدات والتقنيــات 
واإلجراءات األمنية للتحكم 
إلــى  واإلدارة، باإلضافــة 

نستثمر في أحدث األنظمة 
لكــي نوفــر بيئــة أعمال 

متطورة.
التحول الرقمي

من جانبه، قال رئيس 
مجلــس اإلدارة في البنك 
الكويتي الشيخ  التجاري 
أحمد دعيج جابر الصباح: 
«نحن فخــورون بتوقيع 
مذكــرة التفاهــم مع زين 
البنــك بأحــدث  لتزويــد 
احللول السحابية املبتكرة 
وخدمات مركز استضافة 
أمــن  البيانــات وحلــول 
املعلومــات، حيث تترجم 
هذه الشراكة جهود البنك 
التحول  التجــاري نحــو 
النظم  الرقمي وتوظيــف 
التكنولوجية املتطورة في 
هذا الشأن ومواكبة أحدث 
التقنيات في مجال االبتكار 

الرقمي».
وأوضــح أنه في ضوء 
التحول الرقمي الذي يشهده 
القطاع املصرفي وتسارع 
التكنولوجية،  االبتكارات 
يحــرص البنــك التجاري 
على التعاون املشترك مع 
مزودي اخلدمات واحللول 
الرقميــة في الكويت وفي 
زيــن  مقدمتهــم شــركة 
الرائدة فــي توفير حلول 
تكنولوجيــا املعلومــات 
واالتصاالت واحلوســبة 

السحابية. 
وكشــف الشــيخ أحمد 
الدعيج أن البنوك تسعى 
إلــى التحول إلــى كيانات 
قائمة علــى التكنولوجيا 
من خالل ضــخ املزيد من 
االستثمارات في اخلدمات 
املصرفية عبــر اإلنترنت 
وعبــر الهواتــف الذكيــة 
من أجــل تعزيز احلضور 
الرقمي لها، مشيرا الى أن 
التعــاون املثمر بني البنك 
التجاري الكويتي وزين من 
شأنه أن يساهم في تعزيز 
البنية التحتية الرقمية لدى 

البنك التجاري.
الشــيخ أحمــد  وأكــد 
الدعيج أن تطوير اخلدمات 
باســتخدام  املصرفيــة 
الرقمية  التقنيــات  أحدث 
مصلحــة  فــي  يصــب 
العميــل وينعكس إيجابا 
على املنتجات واخلدمات 
املصرفيــة املتطورة التي 
يقدمها التجاري لعمالئه في 
قطاعي التجزئة والشركات 
بشــكل يلبــي طموحاتهم 
ويرتقي ملستوى تطلعاتهم 
ويحاكــي أفضل اخلدمات 
املصرفية املقدمة من البنوك 

العامليــة. 
أن  بالذكـــــر  جديـــــر 
االســتفادة مــن اخلدمات 
السحابية املبتكرة ومراكز 
اســتضافة البيانات التي 
توفرها «زيــن» يعد أمرا 
مهما نحو التحول ويدعم 
جهود البنك التجاري في 
مجال اخلدمات املصرفية 
التكنولوجيــة املتطــورة 
الرقمــي مــع  واالبتــكار 
احملافظة على أمن وسرية 

املعلومات.

احللول املرتبطة باملراقبة 
والتسجيل. 

آفاق جديدة 

وقــال نائــب رئيــس 
مجلــس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي فــي مجموعة 
زين بــدر ناصر اخلرافي: 
«متثل مذكرة التفاهم التي 
وقعناها مع البنك التجاري 
خطــوة أخــرى لنــا فــي 
تعاوننا املستمر مع قطاع 
املؤسسات، حيث سنقوم 
من خاللها بإرساء الدعائم 
املشتركة الستكشاف آفاق 
جديدة في مجاالت احللول 
الذكية واالبتكار الرقمي».
وأضاف اخلرافي قائال: 
«ســتقدم زين مــن خالل 
هذه االتفاقية الدعم التقني 
وأحــدث احللول الرقمية، 
ملساعدة البنك التجاري في 
توظيف التقنيات احلديثة 
التي تخدم استراتيجيته 
نحو التحول الرقمي، حيث 
ســتطوع الشركة قدراتها 
التكنولوجية لتعزيز جهود 
إدارة البنــك التجاري في 
بنــاء بنية حتتيــة رقمية 
متكاملة ملواكبة التطورات 
التــي تشــهدها الصناعة 

املصرفية».
وأوضح اخلرافي: «نثمن 
ثقــة البنك التجــاري في 
خدماتنــا الرقميــة، فهــو 
مــن الكيانــات الرائدة في 
القطاع املصرفي الكويتي، 
ونتطلع إلى أن تثمر هذه 
اخلطــوة عــن مزيــد من 
التعاون املشترك مستقبال، 
بالشــكل الذي يخدم بيئة 
األعمــال الرقميــة، والتي 
تعتبر حاليــا من األعمدة 
الرئيسية في رؤية كويت 

جديدة (٢٠٣٥)».
وأشــار إلى أن تخزين 
مــن  الرقميــة  األصــول 
التوجهات االستراتيجية 
للمؤسسات التي تبحث عن 
عنصري الكفاءة التشغيلية 
واألمان، ولذلك فإن مراكز 
البيانات تشكل واحدا من 
األصــول اجلوهريــة في 
اســتراتيجيتنا اخلاصــة 
بنمو خدمات قطاع املشاريع 
العالي  فــاألداء  واألعمال، 
ملراكــز تخزيــن البيانات 
ذات التأمني احملكم ضروري 
من أجــل توفيــر خدمات 

االستضافة الراقية.
أن  اخلرافــي  وذكــر 
الرقميــة مــن  اخلدمــات 
عناصر التمكني األساسية 
لتوفيــر قائمــة عريضــة 
من اخليــارات، وهو األمر 
الــذي نعتمــد عليــه فــي 
توجهاتنا االســتراتيجية 
لدفــع طموحــات عمالئنا 
في قطــاع األعمال، ولذلك 
فإن جهودنا املستمرة في 
القطــاع الرقمــي تنطوي 
على أهمية بالغة في سياق 
عملياتنا التشغيلية، حيث 
يبقى التفاعل املستمر مع 
عمالئنا ركيزة استراتيجية 
مــن أجل ضمــان متتعهم 
بتجربة عمالء فائقة التميز، 
وحتى نضمــن هذا، فإننا 

ستشمل تقدمي خدمات إدارة وتنظيم الكابالت وحماية البيانات واملعلومات

الشيخ أحمد الدعيج وبدر ناصر اخلرافي بعد توقيع مذكرة التفاهم

الشيخ أحمد الدعيج وبدر ناصر اخلرافي يتوسطان إلهام محفوظ وإميان الروضان ووليد اخلشتي وأماني الورع وفريقي «زين» و«التجاري»

اإلدارة في البنك التجاري 
الكويتي الشيخ أحمد دعيج 
جابــر الصبــاح، ونائــب 
اإلدارة  رئيــس مجلــس 
والرئــــيس التنفيذي في 
مجموعــة زين بدر ناصر 
اخلرافي، ورئيــس اجلهاز 
التنفيذي في البنك التجاري 
الكويتي إلهــام محفـــوظ، 
التنفيــــذي  والرئيـــــس 
الكويت  لشركـــــة زيـــن 
إميان الروضان، باإلضافة 
إلى عدد من مسؤولي اإلدارة 

التنفيذية من الطرفني. 
وبينــت «زيــن» أنهــا 
ســتقوم مبوجــب مذكرة 
التفاهم بتوفير مجموعة 
من أحدث احللول السحابية 
املبتكــرة لتعزيــز البنية 

الدعيج: تطوير اخلدمات املصرفية يصب في مصلحة العميل وينعكس إيجابًا على البنكاخلرافي: التعاون مينحنا الفرصة الستكشاف آفاق جديدة في مجاالت االبتكار الرقمي


