إعالن طرح ممارسة عامة رقم ()2018-2019/ 8
بشأن قياس تغطية شبكات شركات االتصاالت املتنقلة اخلاص بالطيف الرتددي
تعل ناهليئة ننعهليةعلالننعهلة تتننلة هلملتلوةننعهلي عل الننل هل ناهلطنن ممهلرلة ننعهل لالننعهلبش ن هلالشنن مل هل
هلهلطرلننللهلةلا يانن ل هل
قةننلتهلتيةةننعهلتننركل هلتنن ال هليةتتننلة هلي وللننعهليلننليهلبننلةةة هليةنن
مليةشنن مل هليةنن ية يفهلوهلملئننلل هلي هلالة ننعهلمليةننميهلنكنناهلي تنن اهل لة ننلهلةلنن هليئة ننعهلي قنن هليةكننللاهلوهل
قتنن هليةفننة هليةعننلال هل–هلب يبننعهلةقنن هلهل()6هليةننرملةهليةةضنن هلملذةننأهلنئوننلاهلال ي ةننرهليةعانن هلية
يةعةلاي هل ريف()90هلي مهلإ رلةيلهلالاهلتلةيخهلفضهلي ظلةي  .هل
يةج ال هلية ا ةر هل
يةة مم هل

يإلق لا هل

ةننعهل هلملتفنن
يةفع

هل

هل

يةئونيهل2018/11/19هل هل
يةفل عهل(هل)10:00هلارلحلل هل

يألحر هل
 2018/11/04هل

هلقت هليةفة هل(ب يبعهل )6هل
بلل عهلإةج ال ل هل هل
هل(هليةرملةهليةةض هل) هل

يلاةسهل
504هل .كهل اهلط ي هلا -هلن
هلغريهلالف جعع هل
 2018/12/06هل

هل

هل
مل لننمهلالنناهلي غننوهلوهلحجنن ةهليةج اننل هلية ا ةننر هلإة ننلاهلا ننلغهليننرنيهلن ننلاهلالنناهلي غننوهل
حبجنن ة هلملجوفننةلت هلملنةقننلمهلبةلقننلت هلي رنةننعهلهلحبننرهلنقتننمهلتمتنننيهلالنناهلانن هلتنن اعهل لننمهل
ية ننلاسهلةق ن هل()22929970هلال نكهلا لب نعهلإ ن هليةش ن اعهلملةق ن هليئننلت هلملذة نأهلقر ن هلن لي نعهليةة ن مهليةفننلب هل
ة ج انننل هلية ا ةنننر هل هل لن نمهلن هليل تن ن هلحجن ن ةهليةج انننل هل لن نمهليةشن ن ال هليةن نميهلتلنننرال هلبشن ن ياهل
يةك ي عهلالكهلإحجلةهلاللهليثر هلذةأ .هل
هل

ي جمهلياةحلغهلي ف وري هلية لةةعهلةلحت اهل لمهلا ي عهلي الة عهل -:هل
 -1يةك لة نعهليألملةةننعهلالرل ن هل6000هل يوننلةهلا ن يميهل لننمهلن هلتك ن هلاننل عهلط ن ياهلالننريفهل ن يل هل
يةعةلا .هل
 -2ت ل يفهلية فجة هلةرىهليجل لزهلي از هلةلاولقتل هليةعلالعهل لةيعهلي ع ا.
 -3ت ل يفهلالاهليئة عهليةعلالعهلةلاعل الل هلي رنةعهل(ةق هليجل عهلي رن )هل لةيعهلي ع ا.
 -4ت ل يفهلي ة لاهلنفرعهليةعالةعهلية طوةعهل لةيعهلي ع ا.
 -5ا لغهلت يضهلملنفمعهلالاهليةرةلقعهلي رنةعهل ورملغهليةش اعهلةش ياهليةك ي ع.
هل

ة
ملت

فلةهلي جمهليةتتلاهلبلإل يةيفهلي لةةعهلةق هل 22929950هل
نننننننننن ن هلية

فننننننننننننلةي هل لنننننننننن نمهلفننننننننننننلاسهلةقنننننننننن ن هل(هل)22929970هل هل

يملهلهلينة هلهل Finance@citra.gov.kwهل

