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NATIONAL Call for Tender – Instructions to Bidders ACTED Yemen 
اليمن  - اكتد  – مقدمي العروضلتعليمات  -محلية دعوه لمناقصه   

 
Date:  26-08-2021  

 
Tender N°: T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001 

 
 Aug-2021-26: التاريخ

 
 T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001: المناقصةرقم 

  
ACTED is inviting suppliers to submit an offer for the establishment of a 12-month Framework Agreement (FWA) for the provision 

of: 
 االتية:  للمتطلبات لتوفير (   FWA )  شهرا   عشر  أثنا لمدة عقد لعمل عروضهم لتقديم  المتخصصين الموردين والتنمية( التقني التعاون )وكالة أكتد منظمة تدعو

 

 
Desludging Services in Al Dhalee and Aden governorates 

& 
Water Trucking Services in Al Dhalee, Aden and Marib governorates 

 
 

 
 الع وعدن ضمحافظتي الالمياة في خدمات شفط 

 و
 الع وعدن ومأرب ض لشاحنات في محافظات البانقل المياة خدمات 

 

 

SPECIFICATIONS: 
 
1. Description:             Desludging Services in Al Dhalee and Aden governorates &  

Water Trucking Services in Al Dhalee, Aden and Marib governorates 
2. Product class/ category:            Service 
3. Delivery Conditions:             As stated in each Purchase Order  
4. Description:             As per specifications described below 
 

 : المواصفات

 الع وعدنضمحافظتي ال الشوارع فيمن  المياهخدمات شفط                         : المطلوبة الخدمة  نوع .1

 الع وعدن ومأرب ضبالشاحنات في محافظات ال  المياهخدمات نقل وكذلك                                                
 خدمات           : التصنيف  / المشروع فئة .2
  في كل طلب شراء مذكور   ماكل           : التسليم شروط  .3

 الموضحة أدناه على المواصفاتبناء                                   الخدمة  مواصفات  .4
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Lot  
Description 

 الوصف 
Delivery Conditions 

 شروط التوصيل 
Deadline 

 موعد التسليم النهائي

1 

Desludging Services in Al 
Dhalee and Aden governorates 

 
الع  ضخدمات شفط المياة في محافظتي ال 

 وعدن

As stated in each Purchase 
Order 

 
 كما هو مذكور في كل طلب شراء 

 
3 days after receiving the Purchase 

Order 
 

ثالث أيام بعد استالم طلب الشراء    
 

2 

 
Water Trucking Services in Al 

Dhalee, Aden and Marib 
governorates 

 
خدمات نقل المياة بالشاحنات في  

الع وعدن ومأرب ضمحافظات ال  

As stated in each Purchase 
Order 

 
 كما هو مذكور في كل طلب شراء 

3 days after receiving the Purchase 
Order 

 
ثالث أيام بعد استالم طلب الشراء    

 
 

RESPONSIBILITIES OF THE CONTRACTOR:  
 
1. Date of delivery:  3 days after receiving Purchase Order 
2. Validity of the offer:  Minimum Six Months (Recommended) 

   المتعاقد مسؤوليات
 

 بعد ثالث أيام بعد استالم طلب الشراء   : تاريخ التسليم .1

 ( )مستحسن على األقل أشهرستة    :  صالحية العرض .2

 

The answers to this tender should include the following elements: 

1. Offer Form, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory)  

2. Bidder’s Ethical Declaration, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory) 

3. Bidder’s Questionnaire, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory)  

4. Bidder’s Checklist, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory)  

5. Instruction to Bidders, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory) 

6. Full General Conditions of Purchase, filled, signed and stamped by the supplier (compulsory   (  

7. Annex 1: Desludging Services in Al Dhalee and Aden governorates Scope of Work, filled, signed and 
stamped by the supplier (compulsory) 

8. Annex 2: Water Trucking Services in Al Dhalee, Aden and Marib governorates Scope of Work, filled, signed 
and stamped by the supplier (compulsory) 

9. Driver’s ID’s, licenses, pictures of trucks, vehicle registration books with all vehicle information included e.g. brand, 
model, registration number, etc. (recommended) 

10. Proof of past experience implementing a similar service for NGO’s/INGO’s through previously signed contracts 
(recommended) 

11. Proof of qualifications and experience of key staff e.g. C. V’s, University degrees, training certificates, etc. 
(recommended) 

12. Bank Guarantee of $1,000 for one-month validity (compulsory) 

13. A Copy of the following documents included: (compulsory)  

o Copy of ID or passport of legal representative   

o Copy of VALID Company Tax ID      
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o Copy of VALID Company Registration 

o Copy of Works permit (valid and updated)  
 االتية: العناصر على هذه المناقصة  اجاباتيجب أن تشمل 

 ( إجباريكتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد )   طلب عرض السعر  .1

2.   
 ( إجباريكتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد )   البيان األخالق 

 (  إجباري، كتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد ) استبيان لمقدم  العطاءات  .3

 ( إجباري، كتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد ) قائمة التحقق من المرفقات  .4

 (  إجباري، كتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد ) تعليمات لمقدم  العطاءات  .5

وط العامة  .6 اء    إرفاق الشر  (  إجباريكتابتها، توقيعها وختمها من قبل المورد ) للشر

  الظالع وعدن نطاق عمل   : 1الملحق   .7
  محافظت 

 ( إجباري) المورد من قبل  تومموقع ومخو مكتملة،  خدمات شفط المياة ق 

  محافظات خدمات نقل المياة بالشاحنات  نطاق عمل   : 2الملحق   .8
المورد  من  ومختوم   موقعو عدن والضالع ومأرب، مكتمل،  ق 

 ( إجباري) 

اخيصو ،  لسائقي   البطائق الخاصة با  .9 جميع بيانات السيارات كالعالمة  كذلك  تسجيل المركبات و  اوراقو صور الشاحنات،  و ، الت 

 ( موىص بهارقم التسجيل، إلخ .... ) التجارية، و 

ة السابقة  .10     إثبات الختر
من خالل  غت  الحكومية الغت  الحكومية / المنظمات الدولية  لاالمحلية تنفيذ خدمة مماثلة للمنظمات ق 

 ( موىص بها)  العقود الموقعة سابقاتقديم  

ة الموظفي   الرئيسيي    .11 الجامعية، شهادات التدريب، إلخ ..   المؤهالت ، المثال الست  الذاتيةعىل سبيل  إثبات مؤهالت وختر

 ( موىص بها) 

12.   
 ( إجباريساري لمدة شهر )  دوالر  1000الضمان المرصق 

  ال تحتوي عىل وثائق قانونيه ساريه  يجب عىل مقدم  العطاءات إرفاق الوثائق القانونية التالية ولن يتم اعتماد العروض   .13
الت 

 ( إجباري)  المفعول: 

كة نسخة من بطاقة الشخصية او جواز السفر  مالك الشر  
كة       يبية للشر ــــارية المفعول من البطاقة الرص  ــ  نسخة ســــــ

كة      نسخة سارية المفعول من شهادة تسجيل الشر

خيص    كة((نسخة سارية المفعول من شهادة الت      ترخيص محل/شر
 

GENERAL CONDITIONS: 
وط  العامة  الشر

 
The Closing Date for this NATIONAL Call for Tender is fixed on 20-09-2021 at 10:00 AM (Yemen time). Offers must be 
submitted before 20-09-2021 at 10:00 AM (Yemen time) to ACTED Sana’a Office, Haadah, Behind Al-azani -S -Sana’a-
Yemen in a sealed envelope with the text  " T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001"– not to be opened 
before 20-09-2021” or via email submission to yemen.tender@acted.org with tender@acted.org in CC. Late Bids will be 
automatically rejected. 
 

صباحا حسب توقيت اليمن وجميع العروض يجب ان تقدم لمكتب    10:00الساعة الـ  2021-09-20 اخر موعد الستالم العروض واغالق العطاء  

 في ظرف مغلق ومختوم يحمل اسم العطاء اليمن  -صنعاء  –خلف العزاني    –حده - منظمة أكتد 
’’’2021/001-08-T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26"   على االيميل  خالل  التقديم  يتم    yemen.tender@acted.orgاو 

العروض المتاخرة سوف ترفض    -   20-09- 2021-يتم فتح المغلفات قبل جلسة فتح العروض بتاريخ  لن  االيميل,في    tender@acted.orgوارفاق  

 تلقائيا 

 
ACTED will not be responsible for any costs or expenses incurred by the Bidders in connection with the preparation and 
submission of their bids to ACTED. 

 . ددمين للمناقصة الخاصة بإعداد وتقديم عروضهم لمنظمة أكت لن تكون منظمة أكتد مسؤولة عن أي تكاليف أو نفقات يدفعها المتق

 
 
A Tender Opening Session will take place at the Acted Sana’a Office – Haadah, Behind Al-azani -S -Sana’a-Yemen on  
20-09-2021 at 10:30 AM (Yemen time). The presence of bidders’ representatives is permitted but not compulsory. If you would 
like to please submit your contact details to yemen.tender@acted.org with tender@acted.org not after the 20-09-2021 at 10:00 
AM (Yemen time). 

mailto:yemen.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:yemen.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:yemen.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
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 بتاريخ  –اليمن  -صنعاء   –خلف العزاني  –العنوان: حده  –ستعقد لجنة أكتد للمناقصات جلسة فتح عطاءات بحضور الراغبين في مكتب اكتد في صنعاء 

صباحا بتوقيت اليمن. يمكن لممثل العطاء حضور فتح العطاءات ويجب ارسال بريد الكتروني باالسم والتفاصيل الى   10:30ساعة ال 20-09-2021  

صباحا بتوقيت   10:00الساعة   2021-09-20 قبل التاريخ     tender@acted.orgواضافة نسخة الى      yemen.tender@acted.orgالعنوان التالي 

 . اليمن

 
For all inquiries regarding this tender, please contact the ACTED at yemen.tender@acted.org with tender@acted.org in CC. 

 
 CCوفي   yemen.tender@acted.orgمن خالل البريد اإللكتروني على  ACTEDيرجى االتصال بممثل  المناقصة،لجميع االستفسارات المتعلقة بهذه 

tender@acted.org. 
 
 

1- Each supplier must provide a bank guarantee that is non-cancellable and must be valid for one month of $1,000 
of the total nominal value of the tender items. 

 

كل    -2 على  العطاء  يجب  شهر  مقدمي  لمدة  لإللغاء صالح  قابل  غير  بنكي  خطاب ضمان  قيمة  من      $1000  بواقعتقديم  بنود إجمالي  

   .المناقصة
 

2- Unsealed envelopes and late offers WILL NOT BE CONSIDERED. 
 لن يتم النظر في المظاريف غير المختومة والعروض المتأخرة.   -3

 
3- All documents shall be submitted in English. Certificates and official documents shall be submitted in Arabic 

and/or English. 

  

 أو / و العربية باللغة فيمكن تقديمها  الرسمية والوثائق الشهادات اما فيما يخص .اإلنجليزية المطلوبة باللغة والوثائق األوراق جميع متقد -4 
 .اإلنجليزية

 
4- All the prices in the Offer Form shall be in USD.  

  ان تكون جميع االسعار المقدمة في نموذج العرض بالدوالر االمريكي -5
 

5- All questions or requests for tender documents should be directed to ACTED Yemen Logistics at 
yemen.tender@acted.org  with tender@acted.org in CC.   
 

مع ارسال   tender@acted.org  البريد االلكتروني  إلى اللوجستيات إدارة قسم إلى المناقصة وثائق على الحصول طلبات أو اسئلة جميع توجه -6
   yemen.tender@acted.org لبريد االلكترونيانسخة إضافية 

 
6- Tenderers must sign and return all pages of the Product Specifications for which they apply. 

 لتزويده. اتقدمو الذيمواصفات المنتج جميع صفحات  وإعادة يجب على مقدمي العروض توقيع -7

 
7- Submitting an offer for this Tender is not a guarantee of the awarding of a contract. 

 . منح العقدليس ضمان ا ل ه المناقصة رض لهذالع إن تقديم-8

 

8- ACTED will not be responsible for any costs or expenses incurred by the Bidders in connection with the preparation and 
submission of their bids to ACTED. 
 

 فيما يتعلق بإعداد وتقديم عطاءاتهم إلى منظمة أكتد.   العروض يتكبدها مقدمو نفقاتلن تكون منظمة اكتد مسؤولة عن أي تكاليف أو  -9
 
 

9- To ensure that funds are used exclusively for humanitarian purposes and in accordance with donors’ compliance 
requirements, all contract offers are subject to the condition that contractors do not appear on anti-terrorism lists, in line 
with ACTED’s anti-terrorism policy. To this end, ACTED reserves the right to carry out anti-terrorism checks on 
contractor, its board members, staff, volunteers, consultants, financial service providers and sub-contractor. 

mailto:yemen.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:yemen.tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:tender@acted.org
mailto:yemen.tender@acted.org


                      
T/15MULTI/MULTIMULTI/MULTI/DES_WTR/26-08-2021/001 

Form PRO-05 Version 1.3 
 

Page 5 of 7 

 

 

ض العقود لشرط  ع جميع عرو، تخضاالمتثال التابعة للمانحينلضمان استخدام األموال حصريًا لألغراض اإلنسانية ووفقًا لمتطلبات    -10
المتعاقدين اإلرهاب  عدم ظهور  قوائم مكافحة  بما  على  وذلك  اإلرها ،  مكافحة  سياسة  مع  بمن ب  يتماشى  أكتدالخاصة  لهذه  و،  ظمة  تحقيقا 

ف  إجراء  في  بالحق  أكتد  منظمة  تحتفظ  المتعاقدالغاية،  على  اإلرهاب  مكافحة  والمتطوعين    حوصات  والموظفين  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

 .مات المالية والمقاولين من الباطنواالستشاريين ومقدمي الخد

 

 
tolerance approach towards corruption and is committed to respecting the highest standards -NOTE: ACTED adopts a zero

opted a participatory y and transparency in its activities. In particular, ACTED has adin terms of efficiency, responsibilit
approach to promote and ensure transparency within the organization and has set up a Transparency focal point 

As such, if you . mail address-Transparency) via a specific e(Transparency Team supervised by the Director of Audit and 
witness or suspect any unlawful, improper or unethical act or business practices (such as soliciting, accepting or 

se contact the following phone number attempting to provide or accept any kickback) during the tendering process, plea
transparency@acted.org mail to-and/or send an e 

 
ي أنشطتها.  مالحظة: 

ام أعىل المعايتر من حيث الكفاءة والمسؤولية والشفافية فى م باحتر ى عىل وجه   تتبنى منظمة اكتد نهج عدم التسامح مطلقا مع الفساد وتلتر
ف عليه مدير نهًجا تشاركًيا لتعزيز وضمان الشفافية داخل المنظمة وأنشأت نقطة اتصال للشفافية )فريق الشفافية الذي يش   ACTEDالخصوص، اعتمدت 

ي أو غتر الئق أو غتر أ 
ي أي فعل غتر قانونى

ي محدد. عىل هذا النحو، إذا شاهدت أو اشتبهت فى
ونى ي أو ممارسات التدقيق والشفافية( عتر عنوان بريد إلكتر

خالفر
رقم الهاتف التالي ]إضافة رقم[ و / أو إرسال بريد تجارية )مثل التماس أي رشوة أو قبولها أو محاولة تقديمها أو قبولها( أثناء عملية المناقصة، يرجر االتصال ب

ي إل 
ونى  Transparency@acted.org إلكتر

 
▪ SPECIFIC CONDITIONS 

 

1. The costs of items in the B.O.Q shall be fairly estimated in line with market prices, ACTED has the right to reject any 
quotations whose prices are not within price ranges identified through market surveys without any notification. 

 
2. ACTED reserves the right to cancel any item mentioned in the B.O.Q without any compensation of any kind. 

 
3. The Unit Prices provided in an Offer Form are fixed. Price changes must be communicated be formally communicated to 

ACTED via email or delivery of an official letter to ACTED Sana’a office. 
 

وط  ▪  محددة:   شر

أسعار   .1 مع  يتماشر  بما  عادل  بشكل  الكميات    جداول 
ق  العنارص  تكاليف  تقدير  لـ    السوق،يتم  تقع    ACTEDويحق  ال  أسعار  أي عروض  رفض 

 أسعارها ضمن نطاقات األسعار المحددة من خالل استطالعات السوق دون أي إخطار. 

  جداول الكميات دون أي  ACTEDتحتفظ   .2
  إلغاء أي عنرص مذكور ق 

 . تعويض من أي نوع  بالحق ق 

إىل   .3 رسمًيا  األسعار  ات  تغيت  إرسال  يجب  ثابتة.  العرض  نموذج    
ق  المقدمة  الوحدات  أسعار  تكون  تسليم   ACTEDأن  أو    

ون  اإللكت  يد  التر عتر 

  السعر إىل تجاهل أي عروض سابقة وستخضع لمقارنة مالية جديدة    ACTEDخطاب رسم  إىل مكتب  
ات ق    صنعاء. ستؤدي أي تغيت 

مع  ق 

 جميع العروض األخرى. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Transparency@acted.org
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SELECTION CRITERIA: 

 معايير االختيار: 
 

ACTED will follow the Lowest Cost Method, the bidder with the lowest offer will proceed to a quality check, if they pass the quality 
check, they will be awarded a contract. If the lowest-priced supplier fails the QC, the 2nd lowest offer will be evaluated. The same process 
will be followed until a bidder passes the quality check. 
  

توقيع عقد الجودة، فسيتم   فحص ت هذه العروضاجتاز. إذا  ألقل تكلفةللعروض اعمل فحص جودة ، حيث سيتم قل تكلفة طريقة االختيار لأل منظمة أكتد ستتبع 
يجتاز  عرضالى ان يتم ايجاد باع نفس العملية سيتم ات و .تكلفة عرض الجودة، فسيتم تقييم ثاني أقلفحص األقل سعراً في   مقدمي العروضفشل أما اذا  .معهم

 فحص الجودة . 
➢ Price 50pts 

 
The price will be the first criteria to be considered by ACTED to select the most competitive supplier. Prices given by bidders will include 
delivery costs to reach ACTED warehouse and taxes. Bidders must quote prices in (USD) as the contract currency shall be in USD. 
 

 نقطة  50 /السعر  ➢
الذي يتعين على اكتد النظر فيه الختيار المورد األكثر قدرة على المنافسة. األسعار التي يقدمها المزايدين ستشمل تكاليف   االولسيكون السعر هو المعيار 

 ريكي. التوصيل للوصول إلى مستودع اكتد والضرائب. يجب على المزايدين كتابة األسعار بالدوالر األمريكي ألن عملة العقد ستكون بالدوالر األم
 

➢ Quality 25pts 
 نقطة  25 /جودة الخدمة المقدمة ➢

 
Quality will be one of the most important criteria for ACTED to select the bidder. Only offers offering good quality will be selected. This 
analysis will be conducted through trucks technical check but also all other documents provided such as: 

 

من   سيتم التحليل حيث وان هذا .  سيتم اختيار العروض التي تقدم جودة جيدة فقطو. مقدم العطاءالختيار  منظمة أكتدالمتبعة من  ستكون الجودة أحد أهم معايير

ا من خالل جمي شاحناتخالل الفحص الفني لل   األخرى المقدمة مثل:  الوثائقع وأيض 
 

# Description 

 الوصف 

1 A complete list of trucks (master list) to filled in Annex 1 

of the Offer Form document. 

قائمة كاملة بالشاحنات )القائمة الرئيسية( المراد ملؤها في الملحق  

 من مستند نموذج العرض  1

 
A complete list of trucks (master list) to work in the ACTED’s sites should be provided. The suppliers will be checked based on the number of 
trucks and the specific conditions mentioned below. Trucks must have at least a hose of 20 meters in length or that can reach out all of 
ACTED’s water tanks. Water tanks must: 
 

بناء  على عدد الشاحنات والشروط  موردينلل  جودة العروض فحصسيتم  . منظمة أكتد يجب توفير قائمة كاملة بالشاحنات )القائمة الرئيسية( التي ستعمل في مواقع

ا على األقل أو  20يجب أن تحتوي الشاحنات على خرطوم بطول حيث  المحددة المذكورة أدناه.  اكتد،   التابعة لمنظمةيمكنه الوصول إلى جميع خزانات المياه خرطوم  متر 

 االتي: كون خزان المياة يكأن على و
- Be painted internal and external in very high-quality paint and must be adequate to the human uses. (2pts) 
- Be manufactured from galvanized metal and total rust resistant. (5pts) 

- Be clean, and had not been used in transporting any liquid other than potable water. (3pts) 

- Be free from damage with no leakage (5pts) 

- Have a properly sealed functional hatch with lock to prevent contamination and water spilling during the transportation. (5pts) 

- Have two functional non-leaking water outlets with functional valves. (5pts) 
 

  (نقاط 2 أن يتم دهانه داخليا وخارجيا بطالء عالي الجودة ويجب أن يكون مالئما لالستخدام البشري. ) -

 نقاط(  5من معدن مجلفن ومقاومة للصدأ تماما. ) يكون مصنوعا  ان  -

 ( نقاط 3أن يكون نظيفا  ولم يستعمل في نقل أي سائل غير مياه الشرب. ) -

 (نقاط 5)فيه   يبمع عدم وجود تسر ، غير تالف -

 نقاط(  5بقفل لمنع التلوث وانسكاب الماء أثناء النقل. ) ومزود ، محكمة الغلق بفتحة مناسبةمزود  -

 نقاط( 5مع احتوائة على صمامات جيده. ) للمياهيحتوي على منفذين جيدين للمياه غير مسربين  -
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➢ Experience 10pts 
 نقاط  10 :الخبرات السابقة ➢
 

Proof of previous experience with ACTED and/or similar type of procurement with local or international organizations may be taken 
into account for the selection. 
 

حلية أو  منظمات  مالخبرة السابقة للعمل مع منظمة أكتد و / أو نوع مشابه من المشتريات مع منظمات االختيار ضرورة اثبات  دسيتم االخذ باالعتبار عن
 . دولية

➢ Location 10pts 
 نقاط  10 : او الخدمة موقع تقديم المواد ➢

 
Points will be awarded for suppliers based locally in the governorate(s) for which the service is requested. 
 

 .لها  ةمدالمقيمين محليًا في المحافظة )المحافظات( المراد تقديم الخ مقدمي العروضسيتم منح نقاط ل 
 

➢ Delivery Deadline 5pts 
 نقاط  5 :لموادااللتزام بموعد التسليم / توفر ا  ➢

 
Delivery schedule will be the third criteria. Bidders are pleased to give ACTED the specific delivery date needed to provide the 
requested service(s). This criterion is based on the supplier’s ability to respond to ACTED’s request within 3 days as stated above of 
as close to this lead time.  
 

على  المورد يعتمد هذا المعيار على قدرة  .لتقديم الخدمةتاريخ التسليم الالزم   مقدمي العروضيقدم   منظمة أكتد ترحب بأنسيكون موعد التسليم هو المعيار الثالث. 
 أعاله. كما هو مذكور  ثالثة أيامفي غضون   منظمة أكتداالستجابة لطلب 

 
 

For the quality Check, top ranked suppliers will be asked to submit samples or to fill the sample acceptance form which will be shared by 

Acted Logistics Department. 

 .في منظمة أكتد يةاللوجست قسم الخدماتشاركه سيديم عينات أو ملء نموذج قبول العينة الذي تق تصنيف ا(األعلى ) المردينلفحص الجودة، سيُطلب من 

 
 

FOR BIDDER’S USE العطاء  لمقدم  

 
 

I undersigned_____________________________________________________________________________, the Bidder, 
agree with the instructions and general conditions of this Call for Tender. 

، مقدم العطاء ، أوافق على _______________________________________________________________ أنا الموقع أدناه 

 . التعليمات والشروط العامة لعطاء العطاء هذا
 
 
Company Name : الشركةاسم          _________________________ 

 
 
Authorized Representative Name : المخولاسم الشخص      _________________________ 

 
 
Signature : التوقيع         _________________________ 

      
 

 Stamp:   الختم 
 
 
 
 
 


