إعالن طرح ممارسة عامة رقم ()2018-2019/ 17
بشأن توفري خدمات االنرتنت ملباني اهليئة
تعلنناهليئة ننعهليةعلالننعهلة تتننلة هلملتلوةننعهلي عل الننل هل نناهلطنن ممهلرلة ننعهل لالننعهلبشنن هلتنن هل
خنناالل هليةنتن ناهل ننلنةهليئة نعهلهلهلط ل نللهلةلا ياننول هلمليةش ن مل هلية ن ية يفهلوهلملئننلل هلي الة ننعهلملية نميهلن ناهل
يحلت ن عهل لة نلهلالنن هليئة نعهلي ئن ناهلية

ننللاهلوهلنتنن هلية ننة هليةعننلال هل–هلب يبننعهلةن ن هل()6هليةنناملةهليةةضننةهل

ةننعهل هلملت نن اهليةعءننلاي هل ننايفهل()90هلينن إهلت ا ننلةيلهلالنناهلتننلةي هل نن

ملذةننأهلنئوننلاهلال ي ةنناهليةعانن هلية
ي ظلةي  .هل
يةجاالعهليةاا ةاا هل
يةء مم هل

ية ع

يإلنولع هل

هل

هل

يةحاهل2019/2/3هل هل
ية ل عهل()1:00هلظ ي هل

يألحا هل

هلنت هلية ة هل(ب يبعهل )6هل
بلل عهلتةجاال ل هل هل
هل(هليةاملةهليةةضةهل) هل

 2019/1/27هل

يخلاةسهل
 2019/2/7هل

75هل .كهل اهلط ي هلكة-هلنا هل
هلغ هلال تجعع هل

هل
مل لننمهلالنناهلي غننوهلوهلحجنن ةهليةجااننلعهليةاا ةننااهلتة ننلعهلكاننلغهلينن هلن ننلاهلالنناهلي غننوهل
حبجنن ة هلملجو ننةلت هلملنةنننلإهلبءلنننلت هلي انةننعهلهلحبنناهلننتننمهل متنن هلالنناهلكنن هل نن كعهل لننمهل
يةوننلكسهلةن ن هل()22929970هلال نكهلكالب نعهلت ن هليةش ن كعهلملةن ن هليئننلت هلملذة نأهلن ن هلن لي نعهليةة ن إهلية ننلب هل
ة جاانننلعهليةاا ةنننااهل هل لن نمهلن هليلاتن ن هلحجن ن ةهليةجاانننلعهل لن نمهليةشن ن كل هليةن نميهلتلننناالاهلبشن ن ياهل
ية
ت

ي نعهلال نكهلتحجننلةهلال نلهلي ناهلذةننأهل هل لا نلهلبلن ن هلية
هلالحلعهلط يعهلالايفهل يل هليةعءلا هل

ولة نعهليألملةةننعهلال ل ن هل800هل يوننلةهلك ن يميهلهل ل نمهلن هل

هل

ي جمهلياءحلغهلي اواي هليةالةةعهلةلحت عهل لمهلك ي عهلي الة عهل -:هل
-1

ل يفهليةا جة هلةاىهليجل لزهلي كزاهلةلاولنتل هليةعلالعهل لةيعهلي وع ع.

-2

ل يفهلالاهليئة عهليةعلالعهلةلاعل الل هلي انةعهل(ةن هليجل عهلي انة)هل لةيعهلي وع ع.

-3

ل يفهلالاهليجل لزهلي كزاهلةا

-4

ل يفهلي اةولاهلن

 -5كالغهلتو ي

و ة جةلهلي عل الل هل

عهليةعالةعهلية طوةعهل لةيعهلي وع ع.
هلملن معهلالاهلية ءلنعهلي انةعهل واملغهليةش كعهلةش ياهلية

ي ع.

هل

ة

او لةهلي جمهليةتتلعهلبلإل يةيفهلي لةةعهلةن هل 22929950هل

ملت

نننننننننن ن هلية او ننننننننننننلةي هل لنننننننننن نمهل ننننننننننننلكسهلةننننننننننن ن هل(هل)22929970هل هل

يملهلينة هلهل Finance@citra.gov.kwهل

