
 إعالن 

 ( كالتالي: 2023- 2022) املاليةللسنة  واملمارساتالكويتي عن الخطة السنوية للمناقصات  االئتمانيعلن بنك 

 

 موضوع املناقصة  مسلسل
تاريخ اإلعالن  

 املتوقع 

أسلوب الطرح وتقديم 

العطاء 

)التجزئة/العروض  

 البديلة/ العينات( 

 نطاق أعمال املناقصة 
مدة 

 التنفيذ  

أسلوب التعاقد املطلوب 

)مناقصة/ ممارسة/ 

تمديد/تجديد/تعاقد 

 مباشر..(

 األهداف التفصيلية للمناقصة  

1 
توصيات دراسة إعادة هيكلة التمويل  تنفيذ 

 العقاري في بنك االئتمان الكويتي 
 لم يتم تحديده  لم يتم تحديده 

متابعة تنفيذ املبادرات  

الخاصة بالجهات وتوفير  

االستشارات الالزمة لضمان  

تنفيذها بالشكل الصحيح 

 مبادرة.   30وتشمل 

تنفيذ املبادرات الخاصة ببنك 

 7االئتمان الكويتي وعددها 

 مبادرات.

 مناقصة  شهر 18

املشروع يحقق توفير بيئة معيشية مستدامة من خالل تقليل 

الضغط على امليزانية عن طريق مشاركة القطاع الخاص في 

 تمويل بناء أو شراء لتوفير الرعاية السكنية للمواطنين. 

2 
أخرى عقد تقديم خدمات الضيافة وأعمال 

 الكويتي بجميع فروعه  االئتمان لبنك 
###### 

غير قابلة -ممارسة عامة

بدون عروض   -للتجزئة

غير مطلوب تقديم  -بديلة

 عينات 

عقد تقديم خدمات الضيافة 

  االئتمان أخرى لبنك وأعمال 

 الكويتي بجميع فروعه 

 ممارسة سنوات 3 
  االئتمان أخرى لبنك عقد تقديم خدمات الضيافة وأعمال 

 الكويتي بجميع فروعه 

3 

مبنـــى فرع   وتأثـــيث وصيانة  وإنجـــازإنشـــاء 

محافظة   -بنـــك االئتمان الكويتي الجديد 

   (العقـــيلة)األحمـــدي 

   2022إبريل 

سراديب   3يتكون املشروع من 

موقف   75)تحتوي على 

  3 -دور أرض ي  –للسيارات( 

  أكثرأدوار. ويستوعب املبنى  

موظف، مساحة  190من 

( ومساحة 2م 2,000املشروع )

 (  2م 12661,53البناء )

 مناقصة  شهر 24

 جديدة. وتلبية  
ً
 مع خطة الدولة في التوسع وتطوير مدنا

ً
تماشيا

عدد طلبات   وازديادللنمو في تعداد سكان محافظة األحمدي، 

 على تطبيق إستراتيجية البنك بترميم   فيها،القروض 
ً
وحرصا

لخدمة للمواطنين  جميع الفروع القديمة لتحسين مستوى ا

واستحداث فروع جديدة في املحافظات ذات الكثافة السكانية  

  .
ً
 األكثر نموا



4 

بترويج خدمات البنك   إعالنية خاصةحملة 

 اإللكترونية  

 

 

 

 -شهر إبريل

 2022أكتوبر 

لم يتم تحديد أسلوب 

 الطرح 

 إعالنية الخاصةنشر الحملة 

بترويج خدمات البنك  

 اإللكترونية 

 لترويج خدمات البنك اإللكترونية   ممارسة سنة

5 
  مليكنة drone systemعقد شراء خدمات 

 الكشف الهندس ي باملوقع 

الربع األول من 

السنة املالية  

2022/2023 

ممارسة /غير قابلة 

/بدون البديلة   للتجزئة

 تقديم عينات /

الهندسية ميكنة الكشوفات 

البناء بأنواعها عن   لقروض 

طريق الكشف بواسطة 

drone system باملوقع 

 ممارسه سنوات  3
  التيللكشف عن البيوت  نالبدرو تهدف إلى االستعانة بطائرات 

 تبني وتحديد مرحل بنائها لصرف الدفعة املستحقة 

 عقد ميكنة توثيقات أنظمه اوراكل   6

الربع األول من 

السنة املالية  

2022/2023 

غير قابلة /ممارسة 

 /بدون البديلة   للتجزئة

توثيق وأرشفة املستندات 

املالي  الخاصة بأنظمة اوراكل 

 عامة، مشترياتحسابات )

( والشئون  ومخازن ميزانية

   توالتقييمااإلدارية والرواتب 

 ممارسه سنتين 

املالي  توثيق وأرشفة املستندات الخاصة بأنظمة اوراكل  

( والشئون اإلدارية  ومخازن ميزانية عامة، مشترياتحسابات )

  توالتقييما والرواتب 

7 
أجهزة املرحلة االولى لتجهيز   صيانةعقد 

 جنوب السرة 

الربع الثاني من  

السنة املالية  

2022/2023 

ممارسة /غير قابلة 

/بدون البديلة/ال   للتجزئة

 توجد عينات  

ألجهزة صيانة ودعم فني 

التحتية ملبنى جنوب   البنية

 السرة 

 التحتية ملبنى جنوب السرة  ألجهزة البنيةصيانة ودعم فني  ممارسة سنتين 

8 
  firewallوتطوير أجهزة  وصيانةعقد شراء 

 وملحقاته لبنك االئتمان الكويتي وفروعه 

الربع الثاني من  

السنة املالية  

2022/2023 

قابلة ممارسة/غير 

بدن عروض  /للتجزئة

 بديله/ال توجد عينات 

شراء وصيانة وتطوير أجهزة   

firewall   الخاصة بشبكة بنك

 االئتمان الكويتي بجميع أفرعه 

 ممارسه  سنوات  3
الخاصة بشبكة بنك  firewallشراء وصيانة وتطوير أجهزة   

 االئتمان الكويتي بجميع أفرعه 

9 

عقد تجديد تراخيص منتجات 

 ألنظمةوسوفت مع ميزة التحديث مايكر 

 مايكروسوفت في بنك االئتمان الكويتي  

الربع األول من 

السنة املالية  

2022/2023 

 تعاقد مباشر 

تجديد جميع تراخيص 

بأجهزة  مايكروسوفت الخاصة

 وأنظمة بنك االئتمان الكويتي  

 تعاقد مباشر  سنوات  3
أنظمة  بأجهزة و  مايكروسوفت الخاصةتجديد جميع تراخيص 

 بنك االئتمان الكويتي  

10 
االلكترونية   السحابةعقد تجديد تراخيص 

(AZURE ) 

الربع األول من 

السنة املالية  

2022/2023 

 تعاقد مباشر 
تجديد جميع تراخيص 

 Azureمايكروسوفت 
 azureمايكروسوفت تجديد جميع تراخيص  تعاقد مباشر  سنة

 املالية  واالعتماداتعلما بأن الخطة متغيرة حسب متطلبات البنك   •


