إعالن طرح ممارسة عامة رقم ()2018-2019/ 16
بشأن مشروع نظام النسخ االحتياطي
تعل ناهليئة ننعهليةعلالننعهلة تتننلة هلملتلوةننعهلي عل الننل هل ناهلطنن ممهلرلة ننعهل لالننعهلبش ن هلالشنن مل هل
نناهل
نظنننللهليةوان نيهلية ةنننلط هلهلهلطبلننللهلةلص يتنننلل هلمليةشن ن مل هليةنن يةيف هلثهلملقنننل هلي صلة نننعهلمليةن نكهل
يحلت ن عهل لة نلهلالنن هليئة نعهلي ئن ن هلية

ننل اهلثهلنتنن هليةاننة هليةعننلال هل–هلب يبننعهلةن ن هل()6هليةننرملةهليةةضنن هل

ةننعهل هلملتانن اهليةعءننلاي هل ننر هل()90هلينن لهلت بننلةيلهلالنناهلتننلةييهل نن

ملذةننأهلنقوننلاهلال ي ةننرهليةعصنن هلية
ي ظلةي  .هل
يةج صل هلية ص ةرا هل
يةء مم هل

يإلنللع هل

يةاع

هل

هل

ية رهل2019/2/3هل هل
يةال عهل(هل)2:00هلظ ي هل

يأل ر هل

هلنت هليةاة هل(ب يبعهل )6هل
بلل عهلتةج صل ل هل هل
هل(هليةرملةهليةةض هل) هل

 2019/1/27هل

يخلصةسهل
510هليف.كهل اهلط ي هلك -هلن
هلغريهلالارتجعع هل
 2019/2/7هل

هل

هل
مل لننمهلالنناهلي غننوهلثهل جنن ةهليةج صننل هلية ص ةننراهلتة ننلعهلك ننلغهليننب هلن ننلاهلالنناهلي غننوهل
حبجنن ة هلملجواننةلت هلملنةنننللهلبءلنننلت هلي رنةننعهلهلحبننرهلننتننمهل متنن هلالنناهلكنن هل نن كعهل لننمهل
يةلننلكسهلةن ن هل()22929970هلال نكهلك لب نعهلت ن هليةش ن كعهلملةن ن هليئننلت هلملذة نأهلنب ن هلن لي نعهليةة ن لهليةاننلب هل
ة ج صنننل هلية ص ةنننراهل هل لن نمهلن هليل تن ن هل جن ن ةهليةج صنننل هل لن نمهليةشن ن كل هليةن نكهلتلنننرال هلبشن ن ياهل
ي نعهلال نكهلت جننلةهلال نلهلي ب ن هلذة نأهلهل هل لص نلهلبلن ن هلية
ية
هلتلحلعهلط يعهلالر هل يل هليةعءلا هل
ن هلت

للة نعهليألملةةننعهلالبل ن هل1800هليفيوننلةهلك ن يكهلهل ل نمهل

هل

ي جمهليتءحلغهلي ا وري هلية لةةعهلةلحت عهل لمهلك ي عهلي صلة عهل -:هل
-1

ليف هلية اجة هلةرىهليجل لزهلي كزاهلةلصولنتل هليةعلالعهل لةيعهلي لع ع.

-2

ليف هلالاهليئة عهليةعلالعهلةلصعل الل هلي رنةعهل(ةن هليجل عهلي رن )هل لةيعهلي لع ع.

-3

ليف هلالاهليجل لزهلي كزاهلة

-4

ليف هلي ةللاهلنابعهليةعصلةعهلية طوةعهل لةيعهلي لع ع.

 -5ك لغهلتل ي

و ة جةلهلي عل الل هل

هلملنامعهلالاهليةبءلنعهلي رنةعهل ورملغهليةش كعهلةش ياهلية

ي ع.

هل

ة

لالةهلي جمهليةتتلعهلبلإليفية هلي لةةعهلةن هل 22929950هل

ملت

نننننننننن ن هلية لاننننننننننننلةي هل لنننننننننن نمهل ننننننننننننلكسهلةننننننننننن ن هل(هل)22929970هل هل

يملهلهلي ة هلهل Finance@citra.gov.kwهل

