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Dear Sir/Madam, 
 
You are invited to submit a proposal for iMMAP with the 
requirements mentioned herein. The purpose of this 
request for proposal (RFP) is to identify suitable 
provider(s) of Cleaning Services for iMMAP Regional 
Office in Jordan. 
 
iMMAP is an international non-governmental 
organization (INGO) that provides targeted Information 
Management (IM) support to partners responding to 
complex humanitarian and development challenges. For 
more than 18 years, iMMAP has promoted measurable 
change in people’s lives through the core philosophy that 
better data leads to better decisions, which ultimately 
lead to better outcomes. iMMAP’s expertise in data 
collection, analysis and presentation has revolutionized 
the decision-making process for diverse, multi-sectoral 
partners who seek enhanced coordination and 
sustainable solutions through information management. 
iMMAP is home to a robust and dynamic team of 
recognized experts in social science, software 
development, statistics, GIS, performance monitoring 
and evaluation, technical assistance and capacity 
development. 

 
We anticipate that the bidder whose proposal suggests 
the best solution for iMMAP’s requirements (as per the 
requirements set forth in this RFP) will be selected by 28-
01-2021. We will notify all bidders, whether they are 
rejected or unsuccessful. 
 
We thank you in advance for your effort, and interest in 
iMMAP. 

 السّ�د/السّ�دة،
 

  iMMAPظمة مقابل تقد�م خدمة لمن ندعوكم لتقد�م عرض سعر 
ي الملف هذا. الغرض من طلب تقد�م  

وتزو�دنا بالمتطلبات المذكورة �ض
) هو تحد�د مزود (مقدم خدمة) مناسب لتوف�ي خدمات RFPالعروض (

ي األردن.  iMMAPتنظ�ف لمكتب 
 االقل��ي �ض

 
 

iMMAP   ا �ستهدف إدارة �ي منظمة دول�ة غ�ي ر�ح�ة توفر دعم�
كاء الذين �عملون ع� االستجابة للتحد�ات اإل�سان�ة المعلومات  لل�ش

ا، عملت  18ائ�ة المعقدة. ع� مدار أ��� من واإلنم �شكل  iMMAPعام�
ي تقول   ملموس ع� تغي�ي ح�اة الناس من خالل الفلسفة األساس�ة الىت

ي  بأن وجود ب�انات أ
فضل يؤدي إ� اتخاذ قرارات أفضل، مما يؤدي �ض

ة النها�ة إ� الحص ي   iMMAPول ع� نتائج أفضل. لقد أحدثت خ�ب
�ض

كاء   ي عمل�ة صنع القرار ل�ش
جمع الب�انات وتحل�لها وعرضها ثورة �ض

ض التنسيق والحلول   ض متعددي القطاعات �سعون إ� تحسني متنوعني
�ي مركز لف��ق قوي    iMMAPن  المستدامة من خالل إدارة المعلومات. إ

ي ا
ض �ض اء المؤهلني مج�ات ودينام��ي من الخ�ب لعلوم االجتماع�ة ، وتط��ر ال�ب

) ، ورصد وتقي�م األداء  GISظم المعلومات الجغراف�ة (، واإلحصاءات ،و ن
 ، والمساعدة الفن�ة وتنم�ة القدرات. 

 
 
 
 
 

 
ح عرض ه أفضل نتوقع أن �قع االخت�ار ع� مقدم العطاء الذي �ق�ت

ا للمتطلبات المنص iMMAPالحلول واألسعار لمتطلبات  وص (وفق�
ي طلب تقد�م ا

. سنقوم  2021-01-28لعروض هذا) بحلول عليها �ض
 ب�خطار جميع مقد�ي العطاءات سواء تم رفضهم أو عدم نجاحهم. 

 
 

ا ع� جهودك واهتمامك بالعمل مع   .iMMAP�شكرك مقدم�
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1.1 INTRODUCTION 
 
1.2 Background 
Cleaning Services for iMMAP Regional Office in Jordan. 
 
1.3 Scope of Services 
The Cleaning Service Provider is primarily responsible for 
providing a professional Cleaner(s) to iMMAP. 
The Cleaner(s) will be responsible for keeping offices in a 
clean and orderly condition, and will perform heavy 
cleaning duties, such as cleaning floors, cleaning and 
stocking restrooms, washing walls, glass and upholstered 
furniture, removing trash and notifying management of 
the need for repairs. In addition to the daily sterilization of 
the office. 
 
2.0 Deliverables 
2.1 Responsibilities  
Under the supervision of the Operations Unit, the Service 
Provider and the assigned Cleaner (s) will provide the 
below; 
2.1.1 Responsibility of the Service Provider: 
- To provide a professional Cleaner(s) to iMMAP. 
- Provide iMMAP with all high-quality cleaning and 
sterilization materials and cleaning equipment on a 
monthly basis and as needed. 

- In case of any absence of the assigned cleaner(s), the 
service provider is responsible for providing iMMAP with 
a replacement immediately. 

- Follow up on Cleaner(s) performance on a regular basis 
with coordination with the Operations Unit. 

- Follow up with the Operations Unit on any issues with the 
Cleaner(s). 

- Provide Cleaners with a clean criminal record and in the 
case of providing non-Jordanian Cleaner(s), it is the 
responsibility of the Service Provider is to make sure that 
Cleaner(s) have a legal work permit and residency in 
Jordan. 

 
2.1.2 Responsibility of the Cleaner(s): 
- Performs general clean-up of all office facilities. 
- Sweeping, vacuuming and mopping floors. 
- Cleaning windows and glass. 
- Emptying trash cans, servicing restrooms and replacing 

trash bags and bin liners where appropriate. 

 مقدمة   1.0
 

 طب�عة الخدمات   1.1
ي األردن.  iMMAPتقد�م خدمات تنظ�ف لمكتب 

 اإلقل��ي �ض
 

 خدمات نطاق ال 1.2
ض  لـ  يهدف نطاق العمل هذا إ� توف�ي خدمة عمال نظافة مؤهلني

iMMAP. 
ي  

ض عن الحفاظ ع� المكاتب �ض س�قوم عامل أو عمال النظافة مسؤولني
التنظ�ف الثق�لة، مثل حالة نظ�فة و مرتبة، وس�قومون بأداء مهام 

تنظ�ف األرض�ات، وتنظ�ف الحمامات وتزو�دها بمستلزماتها،و  
ران، واألسطح الزجاج�ة واألثاث المنجد، و�زالة القمامة تنظ�ف الجد

، باالضافة للتعق�م اليو�ي و�خطار اإلدارة بالحاجة لإلصالحات
 للمكتب. 

 
 

 المهام الواجب الق�ام بها  2.0
 

 المسؤول�ات  2.1
اف قسم العمل�ات، س�قدم مقدم الخدمة و عامل (عمال  تحت إ�ش

ض ما ��ي من الخدمات  ؛النظافة) المعينني
 مسؤول�ات مقدم الخدمة:   1. 2.1

ض لـ  - فني ض عامل (عمال) نظافة مح�ت  iMMAPتأمني
عال�ة الجودة  والتعق�م بجميع مواد التنظ�ف  iMMAPتزو�د  -

 ي وحسب الحاجة. ومعدات التنظ�ف ع� أساس شهر 
، �كون مزود الخدمة  - ض ي حالة غ�اب عامل (عمال) النظافة الُمعينني

�ض
 ببد�ل ع� الفور.  iMMAPمسؤوً� عن تزو�د 

متابعة أداء عامل (عمال) النظافة ع� أساس منتظم بالتنسيق مع   -
 قسم العمل�ات. 

المتابعة مع قسم العمل�ات �شأن أي مشكالت بخصوص عامل  -
 ظافة. (عمال) الن

ي حالة تقد�م  -
ي نظ�ف و�ض

ض (عامل) عمال نظافة �سجل جنائئ تأمني
، تقع ع�  ض عاتق مزود الخدمة  عامل (عمال) نظافة غ�ي أردنيني

مسؤول�ة التأ�د من أن عامل (عمال) النظافة لديهم تصار�ــــح عمل 
ي األردن. قانون�ة فعالة وأورا

 ق إقامة �ض
 
 
 
 
 

 النظافة: مسؤول�ات عامل (عمال)  2.1.2
 الق�ام بالتنظ�ف الشامل لجميع المرافق المكتب�ة.  -
 رض�ات. كنس (�دوي و باستخدام المكنسة ال�ه��ائ�ة) و مسح األ   -
 تنظ�ف النوافذ واألسطح الزجاج�ة.  -
تف��ــــغ سالل القمامة وخدمة و تنظ�ف الحمامات واستبدال أ��اس   -

ي األمر ذلك. 
 القمامة و السالل عندما يتق�ض
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- Tackle heavy cleaning jobs upon request. 
- Ensure the cleanliness of the outside walkways & 

smoking area. 
- Notify of any repairs required. 
- Mix and dispose of all cleaning solutions in an 

appropriate manner. 
- Monitor supply levels and communicate restocking 

needs when required. 
- Repair and replace cleaning tools when needed. 
- Carrying easy moving furniture if needed. 
- Performing minor repairs if needed. 
- Daily routine sterilization of the office. 
 

2.2 Requirements 
Proposers of this RFP must meet the following 
qualifications: 
 
- The Proposer should be registered within the borders of 
The Hashemite Kingdom of Jordan.  The Registration 
Certificate should be included in the technical proposal 
envelope. 

- The Service Provider must provide experience certificates 
providing similar services to companies and/or NGOs. 

- The Service Provider must have good English skills.  
- The Service Provider and the assigned Cleaner(s) must 
follow iMMAP’s internal regulations. 

- The Service Provider shall provide iMMAP with the 
Cleaner’s non-criminal certificate, during the signing of 
the Framework Agreement.  

- The Service Provider shall provide iMMAP with non-
Jordanian Cleaner’s work permit and residency, during 
the signing of the Framework Agreement. 

- The Service Provider shall provide iMMAP with a healthy 
and fit Cleaner(s). 
  

2.3 Qualification  
- General knowledge of cleaning products supplies and 

techniques for cleaning. 
- With a minimum 1 years of experience in cleaning 

offices. 
- Able to follow verbal direction. 
- Ability to work well alone or with a partner in a team. 
- Pays attention to details when cleaning. 
- Physically able to reach, stretch, bend, and walk during 

a daily routine, with the ability to stand for lengthy 
periods of time. 

- Excellent command of the Arabic language and a basic 
level of proficiency in English.  

 التعامل مع أعمال التنظ�ف الثق�لة عند الطلب.  -
-  . ض  التأ�د من نظافة الممرات الخارج�ة و منطقة التدخني
 جود أي إصالحات مطل��ة. نظمة بالحاجة ا� و إعالم الم \ إخطار -
مواد التنظ�ف بالشكل  \ خلط والتخلص من جميع محال�ل -

 المناسب. 
ي بخصوص إعادة مراقبة توافر المستلزمات و�خبار القسم الم - عىض

 تعبئة المخزون عند الحاجة. 
 إصالح واستبدال أدوات التنظ�ف عند الحاجة.  -
 لزم األمر. حمل األثاث سهل التح��ك إذا  -
ة إذا لزم األمر.  -  الق�ام بمهام إصالحات صغ�ي
ي اليو�ي للمكتب -  . التعق�م الروتيىض

 
 

 المتطلبات   2.2
ي مقدمو طلب تقد�م العروض المؤهالت التال�ة:  �جب

 أن �ستو�ض
 
 
 داخل حدود   •

�
ي مقدم العرض بأن �كون مسجً� رسم�ا

ط �ض �ش�ت
�ل من شهادة التسجوأن �قدم �سخة  الممل�ة األردن�ة الهاشم�ة  

 . ي  ترفق مع ُمغلف عرض السعر الفىض
ي   •

ته �ض ة تثبت خ�ب �جب ع� مقدم الخدمة تقد�م شهادات خ�ب
كات و المنظمات غ�ي الحكوم�ة.   العمل مع ال�ش

ط ع� مقدم الخدمة أن �كون قادرا� ع� التواصل باللغة  • �ش�ت
�ة �شكل ج�د.   ض  االنجل�ي

ض إتباع  �جب ع� مقدم الخدمة و عامل (عمال) ال • نظافة الُمعينني
 .   iMMAPظمة الداخل�ة المعمول بها داخل الس�اسات واالن

�شهادة عدم محكوم�ة لعامل  iMMAPأن يزود مقدم الخدمة  •
 (عمال) النظافة عندما يتم توقيع اتفاق�ة إطار العمل. 

بأوراق ثبوت�ة لت��ــــح عمل و  iMMAPأن يزود مقدم الخدمة  •
النظافة عندما يتم توقيع اتفاق�ة   إقامة فعاالن للعامل (عمال)

 إطار العمل. 
ض   iMMAPأن يزود مقدم الخدمة  • بعامل (عمال) نظافة الئقني

 ا. صح�
 
 

 المؤهالت المطل��ة  2.3
 معرفة عامة بمستلزمات و أدوات التنظ�ف وأسال�ب التنظ�ف.  -
ي تنظ�ف المكاتب.  -

ة ال تقل عن سنة �ض  و خ�ب
 فظ�ة. القدرة ع� اتباع التوجيهات الل  -
ي الف��ق.  -

 القدرة ع� العمل �شكل ج�د منفردا� أو مع زم�ل �ض
 الق�ام بالتنظ�ف. االهتمام بالتفاص�ل عند  -
ض   - ي أثناء الروتني ا ع� الوصول والتمدد واالنحناء والم�ش قادر جسد��

ات ط��لة من الزمن.  ، مع القدرة ع� الوقوف لف�ت  اليو�ي
ي  -

�ة.  لغة ع���ة ممتازة ومستوى أسا�ي �ض ض  اللغة اإلنجل�ي
 حسن الخلق واألخالق.  -
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- Possesses good manners and ethics. 
 
3.0 ADMINISTRATIVE INFORMATION 

 
3.1 Expected Time Period for the Framework Agreement 
The performance period of the Framework Agreement is 
expected to last 24 months, starting from the date the 
Framework Agreement was formally signed. 
The successful proposer should be prepared to begin work 
according to the time schedule proposed by iMMAP. 
 
3.2 RFP Coordinator 
Written questions must be directed, via email, to 
rfps.mena@immap.org  

 
 
3.3 Proposer Inquiries 
iMMAP will consider inquiries regarding the RFP 
requirements or Scope of Services on the date specified in 
article 3.4 “Calendar of Events.” iMMAP reserves the right 
to modify the RFP that is in the best interest of iMMAP. 
 
Written inquiries and requests for clarification of the 
content of this RFP must be received via e-mail at 
rfps.mena@immap.org maximum by local time on the 
date as specified in article 3.4  “Calendar of Events”. Any 
and all questions directed to the RFP Coordinator will 
receive an official response. Official responses to each of 
the questions presented by the proposers will be sent via 
email to all proposers by the date specified in article 3.4 
“Calendar of Events”. 
 
 
Only the RFP Coordinator has the authority to officially 
respond to a proposer’s questions on behalf of iMMAP. 
Any communications from any other individuals are not 
binding to iMMAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 معلومات إدار�ة    3.0
 

ة الزمن�ة المتوقعة لطول االتفاق�ة  3.1  الف�ت
ة الزمن�ة المتوقعة لالتفاق�ة إطار العمل �ي   �ن    24إن الف�ت ار�عة وع�ش

 ، تبدأ من تار�ــــخ توقيع االتفاق�ة. شهرا� 
جاح البدء بالعمل ُيَتوقع من مقدم العرض الذي يتم اخت�ارە بن

 .  iMMAPت المحدد من قبل المطلوب بناًء ع� التوق�
 
 
 

 منسق طلب تقد�م العروض  3.2
�د   �جب توج�ه جميع االسئلة الخط�ة الخاصة بذلك ا� ال�ب

ي التا�ي  
وئض  االل��ت

 s.mena@immap.orgrfp 
 

 رض استفسارات مقدم الع 3.3
ي استفسارات مقدم العرض ف�ما يتعلق بمتطلبات   iMMAPستنظر  

�ض
ي  

ي التار�ــــخ المحدد �ض
طلب تقد�م العروض وث�قة نطاق الخدمات �ض

ي المادة 
). ع� أن 3.4التق��م الخاص بتقد�م العروض (الُمحدد �ض

بالشكل الذي بحق تعد�ل طلب تقد�م العروض  iMMAPتحتفظ 
 . iMMAP�خدم مصلحة 

 
ي اال ل�ي يتم أخ

عتبار، �جب ان ُترسل االستفسارات و األسئلة  ذها �ض
ي ا�   

وئض �د اإلل��ت حول كتابة طلب تقد�م العروض ع�ب ال�ب
rfps.mena@immap.org     بحد أق� بالتوق�ت المح�ي

ي المادة
ي التق��م الخاص بتقد�م العروض (�ض

) 3.4  والتار�ــــخ المحدد �ض
. 

إن أي أو جميع األسئلة الموجهة إ� منسق طلب تقد�م العروض 
 وسيتم إرسال الردود الرسم�ة ل�ل سؤال من  

�
ستتطلب ردا� رسم�ا

�د اإلل� ي إ� جميع  األسئلة المقدمة من مقد�ي الطلبات ع�ب ال�ب
وئض �ت

ي التق��م الخاص بتقد�م  
مقد�ي الطلبات بحلول التار�ــــخ المحدد �ض

ي 
 ). 3.4المادة  العروض (�ض

 
�حق لمنسق طلب تقد�م العروض فقط أن يرد �شكل الرس�ي ع� 

, و أن أي مراسالت من iMMAPأسئلة مقد�ي الطلبات ن�ابة عن 
 .iMMAPأي أفراد آخ��ن ل�ست ملزمة ل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rfps.mena@immap.org
mailto:rfps.mena@immap.org
mailto:rfps.mena@immap.org
mailto:rfps.mena@immap.org
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3.4 Calendar of Events 
 
Event Date 

 
Release RFP 06-01-2021 

Proposer expression of interest and 
proposer inquires by 5:00 pm Jordan 
time 

11-01-2021 

Response to proposer inquiries by 5:00 
pm  

12-01-2021 

Proposal submission maximum by 4:00 
pm Jordan time 

19-01-2021 

Announce award of "Successful 
Proposer" 

28-01-2021 

Execute contract 01-02-2021 

 
NOTE: iMMAP reserves the right to amend and/or change 
this calendar of events/schedule of RFP activities as it 
deems necessary. The amendment will be notified via 
email. 

 
4.0 PROPOSAL INFORMATION 
 
4.1 Proposal Response Location 
Proposers who are interested in providing professional 
services should submit a proposal as per instruction in the 
below Annex I- Format of Proposal. 

 
4.2 RFP Addenda 
iMMAP reserves the right to revise any part of the RFP by 
issuing an addendum to the RFP at any time. This 
addendum will be notified to the proposers via email. 

 
4.3 Proposal Rejection 
Issuance of this RFP in no way constitutes a commitment 
by iMMAP to award a Framework Agreement. iMMAP 
reserves the right to accept or reject, in whole or in part, 
all proposals submitted and/or cancel this 
announcement. 

 
4.4 Withdrawal and Resubmission of Proposal 
A proposer may withdraw a proposal that has been 
submitted at any time before the date and time the 
proposal is due. To accomplish this, a written request 
signed by the authorized representative of the proposer 

 التق��م الخاص بتقد�م العروض  3.4
 

 التار�ــــخ الحدث

 RFP( 06-01-2021اإلعالن عن طلب تقد�م العروض ( ��ش 

ارسال  و إبداء االهتمام من قبل مقدم العرض 
  5:00بموعد أقصاە الساعة االستفسارات 

 مساًء بتوق�ت األردن 

11-01-2021 

الرد ع� استفسارات مقد�ي الطلبات الساعة 
 مساًء بتوق�ت األردن 5:00

 12-01-2021 

  4:00تقد�م العروض بموعد أقصاە الساعة 
 مساًء بتوق�ت األردن 

19-01-2021 

ا عن "مقدم العرض الناجح"   اإلعالن رسم��
 الذي وقع االخت�ار عل�ه

28-01-2021 

 2021-02-01 بدأ تنف�ذ العقد

 
ي تعد�ل و/أو تغي�ي التق��م  iMMAPتحتفظ  مالحظة : 

بالحق �ض
الخاص بتقد�م العروض الخاص بطلب تقد�م العروض حسب ما تراە  

ا وسيتم االعالم عن التعد�ل ع ور�� . �ض ي
وئض �د االل��ت  �ب ال�ب

 
 

 معلومات تقد�م العرض   4.0
 

 مكان تقد�م العرض   \ موقع  4.1
 إن مقدم العرض المهتم بتقد�م خدمات  مهن�ة ذات مستوى عا�ي 
ي  

ي حسب التعل�مات الموضحة �ض يتوجب عل�ه إرسال عرض مهىض
 شكل العرض.   - الملحق األول 

 
 ملحقات طلب تقد�م العروض  4.2

ي مر  بالحق iMMAPتحتفظ 
اجعة أي جزء من طلب تقد�م �ض

ي أي وقت.  
العروض عن ط��ق إصدار ملحق لطلب تقد�م العروض �ض

 � . سيتم إخطار مقد�ي العروض بهذا الملحق ع�ب ال�ب ي
وئض  د اإلل��ت

 
 رفض العروض  4.3

ا   ام� ض ال �شكل إصدار طلب تقد�م العروض هذا بأي حال من األحوال ال�ت
ي قبول أو    iMMAP  لمنح اتفاق�ة. تحتفظ  iMMAPمن قبل  

بالحق �ض
حات ا ، جميع المق�ت ا أو جزئ�� عروض السعر المقدمة و /   \ رفض ، كل��

 أو إلغاء هذا اإلعالن. 
 
 

 تقد�م العروضسحب و�عادة  4.4
ي أي وقت قبل تار�ــــخ  

�جوز لمقدم العرض سحب عرضه بعد تقد�مه �ض
ووقت إنتهاء تقد�م العروض. ولتحقيق ذلك ، �جب تقد�م طلب  

ي  موقع من قبل الممثل المفوض لدى مقدم العرض إ� منسق كتائب
ي موقع

ي الملحق   iMMAPمكان  \ طلب تقد�م العروض �ض
المحدد �ض

I-  .شكل العرض 



7 | Page  

must be submitted to the RFP Coordinator at the iMMAP 
Location specified in the Annex I- Format of Proposal. 
 
4.5 Service Provider Information 
iMMAP shall have a single prime provider or more than 
one primary provider, and the provider(s) shall be 
responsible for all deliverables requested by iMMAP. 
Proposers may not enter into subcontracting 
arrangements; and should acknowledge in their proposal 
total responsibility for the entire agreement. 
 
4.6 Ownership of Proposal 
All materials submitted in response to this RFP become the 
property of iMMAP. Selection or rejection of a proposal 
does not affect this right. 

 
4.7 Proprietary Information 
Only information which is in the nature of legitimate trade 
secrets or non-published financial data may be deemed 
proprietary or confidential. Any proposal marked as 
confidential or proprietary in its entirety may be rejected 
without further consideration or recourse. 

 
4.8 Cost of Preparing Proposals 
iMMAP is not liable for any costs incurred by prospective 
proposers prior to issuance of or entering into a 
Framework Agreement. Costs associated with developing 
the proposal and any other expenses incurred by the 
proposer in responding to this RFP are entirely the 
responsibility of the proposer and shall not be reimbursed 
in any manner by iMMAP. 

 
4.9 Errors and Omissions in Proposal 
iMMAP will not be liable for any errors in proposals and 
reserves the right to make corrections or amendments due 
to minor errors identified in proposals. iMMAP, at its 
option, has the right to request clarification or additional 
information from the proposer. 

 
4.10 Framework Agreement Award and Execution 
iMMAP reserves the right to enter into a Framework 
Agreement without further discussion of the proposal 
submitted based on the initial offer received. iMMAP 
reserves the right to enter into an Agreement for all or a 
partial list of Services offered in the proposal. 
The RFP and proposal of the selected proposer will 

 
 
 

 علومات مقدم الخدمة م  4.5
مزود رئ��ي واحد أو أ��� من مزودين   iMMAP�مكن أن �كون لدى 

ض كنت�جة لطلب تقد�م العروض هذا ، و�كون المزود   أساسيني
ض عن جميع التسل�مات المطل��ة من قبل (ا لمزودون) مسؤولني

iMMAP  ي ترتيبات تعاقد
. ، ال �جوز لمقد�ي العروض الدخول �ض

ي عرضهم بالمسؤول�ة  فرع�ة او تعاقد من ال
باطن ؛ و�جب أن �قروا �ض

 ال�املة عن االتفاق�ة بأ�ملها. 
 

  مل��ة العرض  4.6
ا  

�
تصبح جميع المواد المقدمة استجابة لطلب تقد�م العروض هذا مل�

 . ال يؤثر اخت�ار أو رفض عرض ما ع� هذا الحق.  iMMAPلـ 
 
 

 معلومات المل��ة   4.7
ي تندرج تحت   وعة أو الب�انات إن المعلومات الىت األ�ار التجار�ة الم�ش

ي �مكن اعتبارها مل��ة أو �  �ة فقط. المال�ة غ�ي المنشورة �ي الىت
�جوز رفض أي عرض تم تحد�دە ع� أنه �ي أو خاص بالمل��ة 

 بال�امل دون م��د من االعتبار أو المراجعة. 
 
 
 

 تكلفة إعداد العروض  4.8
تكبدها مقدموا العروض غ�ي مسؤولة عن أي تكال�ف ي iMMAPإن 

ي اتفاق�ة إطار العمل. إن التكال�ف  
المحتملون قبل إصدار أو الدخول �ض

بطة بتحض�ي العرض وأي نفقات أخرى يتكبدها مقدم العرض المرت
ي االستجابة لطلب تقد�م العروض هذا �ي مسؤول�ة مقدم العرض 

�ض
    iMMAPبال�امل وال �جوز سدادها بأي شكل من األشكال بواسطة 

 
 
 

ي إعداد العرض 4.9
 األخطاء والسهو �ض

ي العروض وتحتفظ  iMMAPلن تكون 
مسؤولة عن أي أخطاء �ض

ي إجراء تصح�حات أو تعد�الت �سبب وجود أخطاء طف�فة بال
حق �ض

ي العروض. وحسب ما تختار 
فإنه �حق لها     iMMAPيتم تحد�دها �ض

 طلب توضيح أو معلومات إضاف�ة من مقدم العرض. 
 
 

 االتفاق�ة وتنف�ذها إرساء 4.10
ي االتفاق�ة دون م��د من   iMMAPتحتفظ 

ي الدخول �ض
بالحق �ض

م. تحتفظ المناقشة للعرض الم
�
قدم بناًء ع� العرض األو�ي الُمستل

iMMAP   ي اتفاق�ة لجميع أو قائمة جزئ�ة من
ي الدخول �ض

بالحق �ض
ي العرض. 

 الخدمات المقدمة �ض
 
 

س�صبح طلب تقد�م العروض والعرض المقدم من مقدم العرض 
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become part of any Agreement between the selected 
Service Provider and iMMAP. 

 
If the selected proposer fails to sign the final contract 
within 5 business days of delivery, iMMAP may elect to 
cancel the agreement and award the agreement to the 
next highest-ranked proposer. 

 
5.0 RESPONSE INSTRUCTIONS 
 
5.1 Proposal Submission 

It is solely the responsibility of each proposer to assure 
that their proposal is received at the iMMAP Location 
specified in the Annex I-Format of Proposal prior or on the 
deadline date and time for submission as per of the “3.4 
Calendar of Events”. Proposals received after the 
submission deadline will not be considered. The proposer 
shall insure to submit the following documents in Two 
separate envelopes: one technical proposal and one 
financial proposal in order to fully evaluate their proposal. 
Technical Proposal envelope shall contain the following 
documents: 
1- Copy of Company Registration in Jordan. 
2- Experience certificates from their clients. 
3- Technical proposal as per instructions in Annex I-

Format of Proposal, Section A: Expertise and 
Capability of Proposer. 

4- Signed and stamped Annex II-CERTIFICATION 
STATEMENT. 

 
Failing to provide any of the above documents will result 
in excluding the vendor from the whole RFP evaluation. 

 
Financial Proposal envelope shall contain the following 
documents: 
- Financial proposal as per instructions in Annex I-

Format of Proposal, Section B: Cost Information. 
 

iMMAP reserves the right to exclude any proposal from 
the evaluation process in case one or some of the above 
documents are missing. 

 
5.2 Certification Statement 
The proposer must sign, stamp and submit the ANNEX II-
Certification Statement. 

ض مقدم الخدمة الُمختار و  ا من أي اتفاق�ة بني  .iMMAPالُمختار جزء�
 
 

ي غإذا فشل مقد
ي �ض

ي التوقيع ع� العقد النهائئ
ضون م العرض المختار �ض

إلغاء االتفاق�ة ومنح   iMMAPأ�ام عمل من التسل�م ، فقد تختار  5
ا.   االتفاق�ة إ� مقدم العرض التا�ي األع� تصن�ف�

 
 

 تعل�مات االستجابة 5.0
 

 تقد�م العرض  5.1
دم تقع ع� عاتق كل مقدم عرض مسؤول�ة ضمان �سل�م عرضه المق

ي موقع
ي الملحق األول  iMMAPمكان  \ �ض

شكل العرض  -المحدد �ض
ا لـلتق��م الخاص بطلب تقد�م  ي وفق�

ي الموعد والوقت النهائئ
قبل أو �ض

 ).  3.4العروض (المادة  
ي للتقد�م. 

ي العروض الواردة بعد الموعد النهائئ
�جب لن يتم النظر �ض

ض  ع� مقدم العرض التأ�د من تقد�م المستندات التال�ة  ي مغلفني
�ض

ي للعرض الما�ي  
ي و الُمغلف الثائض . الُمغلف األول للعرض الفىض ض منفصلني

 وذلك حىت يتم تقي�م العرض المقدم. 
 
 

ي ع� المستندات التال�ة : 
 �جب أن �حتوي مغلف العرض الفىض

 
ي األردن.  -1

كة �ض  صورة عن أوراق �سج�ل ال�ش
2-  . ض ة من عمالء سابقني  شهادات الخ�ب
ي حسب التعل -3 ي الملحق األول العرض الفىض

شكل  -�مات الواردة �ض
ات وقدرات مقدم العرض.   العرض, القسم أ: خ�ب

ي  -4
 ب�ان الشهادة.   -تعبئة و توقيع وختم الملحق الثائض

 
 
 
 

سيؤدي عدم تقد�م أي من المستندات المذكورة أعالە إ� استبعاد 
 مل�ة التقي�م الخاصة بطلب تقد�م العروض. مقدم العرض من ع

 
 مغلف العرض الما�ي ع� المستندات التال�ة : �جب أن �حتوي 

 
ي الملحق الألول   -

شكل   –العرض الما�ي حسب التعل�مات الواردة �ض
 العرض, القسم ب: المعلومات الخاصة بالتكال�ف. 

 
ي استبعاد أي عرض من عمل�ة التقي�م  iMMAPتحتفظ 

بالحق �ض
ي حالة عدم تقد�م أحد المستندات المذكورة أعالە أو بعضها. 

 �ض
 

 ب�ان الشهادة  5.2
  - �جب ع� مقدم العرض تعبئة وتوقيع وختم وتقد�م ب�ان الشهادة

 . ي
 الملحق الثائض
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5.3 Proposal Format 
The proposer should submit a proposal as specified in the 
RFP Annex I-Format of Proposal which shall include 
enough information to satisfy evaluators that the proposer 
has the appropriate experience and qualifications to 
perform the scope of services as described herein. The 
Proposer should respond to all the requested sections. 

 
6.0 EVALUATION AND SELECTION 
 
6.1 Evaluation Team 
The evaluation of proposals will be accomplished by an 
Evaluation Committee, to be designated by iMMAP, which 
will determine the proposal most advantageous to 
iMMAP. 

 
6.2 Administrative and Mandatory Screening 
All proposals will be reviewed to determine compliance 
with administrative and mandatory requirements as 
specified in the RFP. Proposals found not to be in 
compliance will be rejected from further consideration. 
Risk mitigation procedures should also be provided. 
iMMAP takes meeting duty-of-care obligations and 
compliance with the principles of ‘do no harm’ very 
seriously. So, the proposer must explain the Duty of Care 
in this regard.  

 
6.3 Evaluation and Review 
The purpose of the RFP process is to secure the provider 
most capable of providing the services specified in this RFP 
and its Annexes. The principle applied to the selection is: 
best price for best service proposal. Selection of the 
provider will be made solely on the basis of the most 
responsive proposal submitted by a qualified proposer 
that satisfies all services and products described in this 
RFP. iMMAP reserves the right to enter into an agreement 
based upon initial offers received. Proposals submitted 
should follow the Annex I-Format of Proposal. 

 
The criteria for the evaluation process will be weighted as 
follows:  
 
70% = 70 points on technical evaluation 
30% = 30 points on financial evaluation 
100% total 
 

 
 العرض  شكل 5.3

ي شكل �جب ع� مقدم العرض تقد�م عرض ع� النحو 
المحدد �ض

العرض الملحق األول لطلب تقد�م العروض والذي �جب أن يتضمن 
ض بأن مقدم العرض ة والمؤهالت  معلومات كاف�ة للُمَق�مني لد�ه الخ�ب

المناسبة ألداء الخدمات المطل��ة كما هو موضح هنا. �جب ع� 
 األسئلة المطل��ة.  \ مقدم العرض اإلجابة ع� جميع المجاالت

 
 

 التقي�م واالخت�ار  6.0
 

 ف��ق التقي�م 6.1
ي سيتم تعيينها   سيتم إجراء تقي�م العروض من قبل لجنة التقي�م، و الىت

 و فائدًة لـ   iMMAPمن قبل 
ً
ي ستحدد العرض األ��� مالءمة ، والىت

iMMAP 
 
 

 الفحص اإلداري اإللزا�ي  6.2
ستتم مراجعة جميع العروض لتحد�د مدى مطابقتها للمتطلبات 

ي طلب تقد�م العروض. سيتم اإلدار 
�ة واإللزام�ة ع� النحو المحدد �ض

ض أنها غ�ي مطابقة كما �جب توضيح ما يو  ي يتبني فرە  رفض العروض الىت
 مقدم العرض كاجراءات تخف�ف مخاطر. 

امات الرعا�ة واالمتثال لمبادئ "عدم  iMMAPتعت�ب  ض ان الوفاء بال�ت
ر" أمر مهم و ُ�أخذ ع� محمل الجد  . لذلك ، �جب ع�  إلحاق ال�ض
ي هذا الصدد. 

ح واجب العنا�ة �ض  مقدم العرض �ش
 
 
 

 التقي�م والمراجعة  6.3
ض هو الحصول ع� المزود  الغرض من عمل�ة طلب تقد�م العرو 

ي طلب تقد�م العروض 
األ��� قدرة ع� تقد�م الخدمات المحددة �ض

هذا وملحقاته. سيتم االخت�ار بناءا ع� أفضل سعر ألفضل عرض 
ة. سيتم اخت�ار مزود الخدمة فقط ع� أساس العرض األ���  خدم

ي جميع   مالءمة و الُمقدم من قبل مقدم العرض المؤهل الذي �لىب
ي طلب تقد�م  الخدم

ات والمنتجات الواجب تقد�مها الموضحة �ض
ي اتفاق�ة بناًء   iMMAPالعروض هذا. تحتفظ 

ي الدخول �ض
بالحق �ض

ن تتبع العروض المقدمة شكل ع� العروض األول�ة الُمستلمة. �جب أ
 الملحق األول.  -العرض 

 
 

 :  سيتم تقي�م العرض الُمقدم ع� النحو التا�ي
 
 

ي نقطة ع� ال  ٪70 =  70  تقي�م الفىض
 نقطة ع� التقي�م الما�ي   ٪30 =  30

 ٪ مجم�ع الدرجات 100
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Minimum Scores:  
 
60% of 70 points for technical evaluation = 42 points 
Proposers scoring 42 points and above will qualify for the 
financial evaluation. 

 
Technical Evaluation Scoring Points (70 points): 
The technical scoring points will be as following: 

 
  Service Provider (50 points) 
1- Experience working with companies or NGOs. (5 

points) 
2- Official communications must be provided in English. 

(5 points) 
3- Account manager assigned. (5 points) 
4- Ability to provide a replacement for absence Cleaner 

immediately. (10 points). 
5- Provide high-quality cleaning materials and cleaning 

equipment on a monthly basis and as needed. (5 
points). 

6- Committed to provide Cleaner(s) with a clean criminal 
record.  (10 points). 

7- Committed to provide Cleaner(s) with legal residency 
for non-Jordanian Cleaner(s). (10 points). 

 
 Cleaner(s) (20 points) 
1- Minimum 1 years of experience in cleaning offices. (5 

points) 
2- Excellent Arabic language and have a basic level in 

understanding oral commands in English. (5 points) 
3- Health fit Cleaner(s) (10 points). 

 
Financial Evaluation Scoring Points (30 points): 
The scoring of the financial proposal will be based on the 
best price. Proposers shall follow the requirements in 
Annex I-Format of Proposal, Section B: Cost Information.  

 
6.4 Announcement of selected provider 
The RFP Coordinator will notify the successful proposer 
and proceed to negotiate terms for final agreement. 
Unsuccessful proposers will be notified by email 
accordingly. 

 
 
 
 
 
 

 الحد األدىض لمجم�ع النقاط : 
 

ي =    70٪ من  60  نقطة  42نقطة للتقي�م الفىض
نقطة وما فوق سوف   42مقد�ي العروض الذين �حصلون ع� إن 

 .  يتأهلون للتقي�م الما�ي
 

ي (
 نقطة):  70نقاط التقي�م الفىض
. ستكون الدرجات   ي

ي ع� النحو اآلئت  للقسم الفىض
 

 نقطة) 50ُمقدم الخدمة (
كات أو المنظمات غ�ي الحكوم�ة. (  -1 ي العمل مع ال�ش

ة �ض  نقاط)  5خ�ب
�ة. (تقد�م المراسالت ال   -2 ض  نقاط)  5رسم�ة باستخدام اللغة اإلنجل�ي
ض مسؤول حساب ل    -3 كة. (  iMMAPتعيني  نقاط)  5لدى ال�ش
ي  -4

.  القدرة ع� توف�ي بد�ل �ض حال تغ�ب عامل (عمال) النظافة فورا�
 نقاط).  10(
توف�ي مواد النظافة ومعدات النظافة عال�ة الجودة �شكل شهري   -5

 نقاط).   5وحسب الحاجة. (
ي نظ�ف. (  -6

ض عامل (عمال) نظافة ذوي سجل جنائئ ام بتأمني ض   10االل�ت
 نقاط). 

ض عامل (عمال) نظافة بمعامالت اإلقامة القا -7 ام بتأمني ض نون�ة  االل�ت
) . ض  نقاط).  10لغ�ي األردنيني

 
 
 
 

 نقطة) 20عامل (عمال) النظافة (
ي تنظ�ف المكاتب. ( -1

ة ال تقل عن سنة �ض  نقاط)  5خ�ب
ي فهم األوامر الشفه�ة باللغة لغة ع���ة ممتا  -2

زة و مستوى أسا�ي �ض
�ة. ( ض  نقاط)  5اإلنجل�ي

3- ) 
�
ض صح�ا  نقاط).   10أن �كون عامل (عمال) النظافة الئقني

 
 

 نقطة):  30نقاط التقي�م الما�ي (
 ستكون درجات التقي�م الما�ي للعرض المقدم مبن�ة ع� افضل سعر. 
ي الملحق األول  

�جب ع� مقد�ي العروض إتباع المتطلبات الواردة �ض
  القسم ب: المعلومات الخاصة بالتكال�ف. شكل العرض,  –
 

 االعالن عن اخت�ار المزود  6.4
العروض ب�خطار مقدم العرض الفائز س�قوم منسق طلب تقد�م 

وط االتفاق�ة النهائ�ة. و   ي التفاوض ع� �ش
ا �ض ي قدم�

 والم�ض
ض عن ط��ق  ا لذلك، سيتم إخطار مقد�ي العروض غ�ي الناجحني وفق�

 . ي
وئض �د اإلل��ت  ال�ب
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ANNEX I-Format of Proposal 
 
You are encouraged to follow this format. 
Proposal submission must be received in two separate 
sealed envelopes: one technical proposal and one financial 
proposal. Submission of proposal should be completed no 
later than 4:00 PM Jordan time on the 19th of January 2021 
to the following address: 
 
iMMAP MENA Regional Office 145 – Al Husseini Complex – 
Mecca Street– 3rd floor, office number 309. Amman, 
Jordan. 

 
Name of Proposing 
Organization: 

 

Country of Registration:  

Type of Legal entity:  

Name of Contact Person 
for this Proposal: 

 

Address:  

Phone:  

E-mail:  

 
Section A: Expertise and Capability of Proposer 
 
1.1 Executive Summary 
This section should serve to introduce the purpose and 
scope of the proposal. It should include administrative 
information including, at a minimum response date to 
iMMAP’s requests, the proposer contact name and phone 
number, and a stipulation granting the proposal validity for 
a time period of 90 days starting the date of submission. 
This section should also include a summary of the 
proposer’s qualifications and ability to meet iMMAP’s 
overall requirements. 

 
1.2 Experience with other INGOs, UN organizations, and 
any other companies  
Provide at least three references: 

 
 
 
 

 شكل العرض -الملحق األول  
 

 نموذج.  \ أنت مدعو التباع هذا الشكل
ض �جب إ  ي مغلفني

ض ، أحدهما ما�ي   رفاق العروض �ض ض مغلقني منفصلني
ي موعد ال يتجاوز الساعة 

. �جب أن يتم تقد�م العرض �ض ي واآلخر فىض
ي   4:00

:  2021  يناير  19مساًء بتوق�ت األردن �ض  ع� العنوان التا�ي
 
 
 

الطابق    309مكتب رقم    –  iMMAPالمكتب االقل��ي لمنظمة أ�ماب  
ي  – الثالث   عمان  االردن  -شارع مكة    –  145رقم  مجمع الحسيىض

 
 

 :اسم الجهة المقدمة  للعرض  

 (الدولة): مكان التسج�ل  

ي  
ن�ع التسج�ل القانوئض

كة  ): (مؤسسة، �ش
 

اسم الشخص المفوض   
  :بخصوص هذا العرض

  : العنوان 

  : رقم الهاتف  

ي  
وئض �د االل��ت   : ال�ب

 
ات وقدرات مقدم   العرض القسم أ: خ�ب

 
 ملخص تنف�ذي  1.1

�حتوي هذا الملخص ع� الغرض من العرض ونطاقه. �جب �جب أن  
ي ذلك ، الحد أدئض للوقت الالزم  

أن يتضمن معلومات إدار�ة بما �ض
، واسم الشخص المفوض ورقم هاتفه  iMMAPلالستجابة لطلبات 

ا من تار�ــــخ التقد�م. �جب أن   90، وأن �كون العرض صالح لمدة   يوم�
ا ملخص�  الت مقدم العرض وقدرته ع� ا لمؤه يتضمن هذا القسم أ�ض�

 اإلجمال�ة.  iMMAPتلب�ة متطلبات 
 
 
 
 

ة سابقة بالعمل مع المنظمات الدول�ة غ�ي الحكوم�ة    1.2 خ�ب
كات أخرى   األخرى ومنظمات األمم المتحدة وأي �ش

 �جب تقد�م ثالثة مراجع ع� األقل: 
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Project No.1 No.2 No.3 

Client    

Contract Value    

Period of performance 
(from/to)    

Responsibilities     

Reference Contact 
Details (Name, Phone, 
Email) 

   

 
Section B: Cost Information  
The financial proposal should be submitted using the 
proposer letterhead document with pricing using the 
following table. 
 
Description Price/excluding sales tax 

Cleaner Cost per month  

Cleaner Cost per day  

Office Sanitization per SQM   

Pest and rodents control 
service 

 

 
Payment terms: 
- Monthly payment is an essential requirement with 

monthly invoices.  
- Provide Credit facility (payment within 30 days from 

invoice date). 
- Please include this payment term/condition in your 

financial proposal.  
- Please mention the sales tax in the financial proposal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وع  1 رقم 2 رقم 3 رقم  الم�ش

  اسم العم�ل   

  ق�مة العقد   

ة األداء (من / إ�     (ف�ت

 المهمات   

   

تفاص�ل االتصال  
للمرجع (االسم ،  

�د   الهاتف ، ال�ب
ي 
وئض  (اإلل��ت

 
 القسم ب: المعلومات الخاصة بالتكال�ف 

�جب تقد�م العرض الما�ي باستخدام مستند مروس بختم مقدم 
 .  العرض مع التسع�ي باستخدام الجدول التا�ي

 
�بة   السعر / بدون �ض

   الوصف لمب�عاتا

 
ي الشهر 

 تكلفة عامل النظافة �ض

 

 
ي اليوم 

 تكلفة عامل النظافة �ض

 

 
 تعق�م المكاتب ل�ل م�ت م��ــع 

 

ات و    خدمة مكافحة الح�ش
  القوارض

 
وط الدفع:   �ش

ط أسا�ي بعد تقد�م الفوات�ي الشه��ة.  -  الدفع الشهري �ش
ا من  30ائتمان�ة (الدفع خالل  تقد�م �سه�الت    -  تار�ــــخ الفاتورة).   يوم�
-  . ط /قاعدة الدفع هذە ضمن عرضكم الما�ي ض �ش  ُير�ب تضمني
-  . ي العرض الما�ي

�بة المب�عات �ض  ير�ب ذكر �ض
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ANNEX II-CERTIFICATION STATEMENT 
 
The undersigned hereby acknowledges she/he has read 
and understands all requirements and specifications of 
the Request for Proposals (RFP), including Annexes. 
 
OFFICIAL CONTACT: iMMAP requests that the Proposer 
designate one person to receive all documents and the 
method in which the documents are best delivered. 
Identify the contact name and fill in the information 
below: 

 
Date:  
 
Official Contact Name:  
 

 E-mail Address:   
 

 Mail Address:   

 

Proposer certifies that the above information is true and 
grants permission to iMMAP to contact the above-named 
person or otherwise verify the information provided. 
 
By its submission of this proposal and authorized 
signature below, the Proposer certifies that: 

 
(1) The information contained in its response to this RFP 

is accurate. 
(2) Proposer complies with each of the mandatory 

requirements listed in the RFP and will meet or exceed 
the functional and technical requirements specified 
therein. 

(3) Proposer accepts the procedures, evaluation criteria, 
and all other administrative requirements set forth in 
this RFP. 

(4) Proposer's quote is valid for at least (90) Ninety days 
from the date of proposer’s signature below. 

(5) The Proposer understands that if selected as the 
successful proposer, the Proposer will have five (5) 
business days from the date of delivery of final 
agreement in which to complete agreement 
negotiations, if any, and execute the final agreement 
document. 

 
 
 

ي 
 ب�ان الشهادة  -الملحق الثاىض

 
�قر الموقع أدناە بأنه قد قرأ وفهم جميع متطلبات ومواصفات طلب 

ي ذلك المرفRFPتقد�م العروض ال (
 المالحق.  \ قات) ، بما �ض

 
 

ض  iMMAPتطلب  جهة االتصال الرسم�ة:  من مقدم العرض تعيني
ي يتم بها �سل�م  ي جميع المستندات والط��قة الىت

شخص واحد لتل�ت
المستندات ع� أفضل وجه. ير�ب تحد�د اسم جهة االتصال وامأل  

 المعلومات أدناە: 
 
 

 التار�ــــخ :  
 

 :  المفوضم الشخص إس
 

  : ي
وئض �د االل��ت  ال�ب

 
�د:  ص  ندوق ال�ب

 
 

�شهد مقدم العرض أن المعلومات المذكورة أعالە صح�حة و�منح  
لالتصال بالشخص المذكور أعالە أو التحقق من   iMMAPاإلذن لـ 

 المعلومات المقدمة. 
 

من خالل تقد�م هذا العرض وتوف�ي التوقيع المعتمد أدناە ، �شهد  
 :  مقدم العرض بما ��ي

 
ي العرض )1(

الُمقدم استجابة لطلب تقد�م  المعلومات الواردة �ض
 العروض دق�قة. 

ي  )2(
�متثل مقدم العرض ل�ل من المتطلبات اإللزام�ة المدرجة �ض

ي أو ي��د عن المتطلبات  طلب تقد�م العروض وسوف �لىب
 الوظ�ف�ة والفن�ة المحددة ف�ه. 

ومعاي�ي التقي�م وجميع المتطلبات �قبل مقدم العرض اإلجراءات  )3(
ي طلب تقد�م العروض هذا.  اإلدار�ة األخرى المنصوص

 عليها �ض
ا ع�  90��ي عرض أسعار مقدم العرض لمدة ( )4( ض يوم� ) �سعني

 األقل من تار�ــــخ توقيع مقدم العرض أدناە. 
�درك مقدم العرض أنه إذا تم اخت�ارە باعتبارە مقدم العرض الفائز  )5(

) أ�ام عمل من تار�ــــخ �سل�م االتفاق�ة 5مسة (، فس�كون أمامه خ
إن دعت الحاجة لوجودها  -ال مفاوضات االتفاق�ة النهائ�ة إل�م

 وتنف�ذ وث�قة االتفاق�ة النهائ�ة.  -
 
 
 
 
 
 
 



14 | Page  

Authorized Signature:  
 
Typed or Printed Name:   
 
Title:   
 
Company Name:  
 
Address:  
 
City:  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توقيع المفوض:  
 

 االسم طباعة أو كتابة: 
 

  : ي
 المس� الوظ��ض

 
كة:    اسم ال�ش

 
 العنوان:  

 
 المدينة:  
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