إعالن عن إعادة طرح ممارسة عامة رقم ()2018-2019/7
بشأن مشروع مختبر فحص واعتماد األجهزة بإدارة الطيف الترددي
تعلنناهليئة ننعهليةعلالننعهلة تتننلة هلملتلوةننعهلي عل الننل هل نناهلإ ننل هلطنن هلمملرسننعهل لالننعهلبشنن هل
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الشنن مل هلخمتننفهلص ننعهلملي تاننل هليبإدننة هلبننف ير هلية ةنن هليةنن
يفهلملثننل اهلي الرسننعهلملية نميهلن ناهلي ت ن اهل لةد نلهلةل ن هليئة نعهلي قن هلية ننل اهليفهلقت ن هلية ننة هليةعننلال هل
هليةع ننلاي هل ننر هل هل90هل)هلي ن هل
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مل لننمهلالنناهلي غننوهليفهلحجنن رهليةإتاننل هليةتادةننر هلإرسننلاهلكتننلغهليننبنيهلن ننلاهلالنناهلي غننوهل
حبجنن ر هلملإو ننةلتد هلملنرقننل هلب لقننلتد هلي رنةننعهلهلحبننرهلنقتننمهل متنننيهلالنناهلكنن هل نن كعهل لننمهل
يةوننلكسهلرق ن هل )22929970هلال نكهلكتلب نعهلإس ن هليةش ن كعهلملرق ن هليئننلت هلملذة نأهلقب ن هلندلي نعهليةة ن هلية ننلباهل
ة إتانننل هليةتادةنننر هل هل لن نمهلن هليلتتن ن هلحجن ن رهليةإتانننل هل لن نمهليةشن ن كل هليةن نميهلتلنننرال هلبشن ن ياهل
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لغهلي توري هليةتلةةعهلةل ت اهل لمهلك يسعهلي الرسعهل -:هل

 -1ية ولةن نعهليبملةةنننعهلالبلن ن هل6000هل يونننلرهلكن ن يميهلهل لن نمهلن هلت
س يل هليةع لا .هل

ن ن هلانننل عهلطن ن ياهلالنننر هل
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دل هليةت جة هلةرىهليجلدلزهلي كة هلةلاولقتل هليةعلالعهلسلريعهلي وع ا.

-3

دل هلالاهليئة عهليةعلالعهلةلاعل الل هلي رنةعهل رق هليجلدعهلي رن )هلسلريعهلي وع ا.
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دل هليستةولاهلن بعهليةعالةعهلية طوةعهلسلريعهلي وع ا.

 -5كتلغهلتو يضهلملن معهلالاهليةب لقعهلي رنةعهل ورملغهليةش كعهلةش ياهلية

يسع.
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ة ستو لرهلي إمهليةتتلاهلبلإل ير هلي لةةعهلرق هل 22929950هل
ملت سنننننننننن ن هليةستو ننننننننننننلري هل لنننننننننن نمهلصننننننننننننلكسهلرقنننننننننن ن هل هل)22929970هل هل
يملهلهلينة هلهل Finance@citra.gov.kwهل

