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Name of Tender :  
On – Call Oral Translation / Interpretation 

Services in Erbil, Duhok & Ninawa 

 
Tender Number: 121119  

  
Deadline Submission date :  
26 November 2019  – 12 :00 PM  
 
For further information please contact : 
iraqprocurement@crs.org 
 

  :العطاء اسم
خدمات الترجمة الشفوية والترجمة الفورية في 

 أربيل ودهوك ونينوى
 

121119   العطاء:رقم   

 
 :التقديم انتهاء تاريخ
 بعد الظهر 12:00 – 2019 تشرين الثاني  26

 
 التواصل مع:لمزيد من المعلومات يرجى 

iraqprocurement@crs.org 

 

Dear Sir / Madam,  
CRS Iraq seeks oral translators (interpreters) 
between English, Arabic, and Kurdish for trainings, 
workshops, meetings, and other events.     
 
 
General Requirements 

 
1. Experience in working with International 

Organizations, Non-Governmental 
Organizations, or large private companies 
will be an advantage.  

2. CRS retains the right to reject, cancel, 
negotiate, amend and accept any offer, 
without consideration of the lowest offer. 

 األعزاء  سيدتي  / سيدي 
مترجمين شفويين حث عن برامج العراق تبهيئة االغاثة الكاثوليكية 

بين اللغة االنكليزية والعربية وبين اللغة  مترجمين فوريين ( )
شات العمل و رالتدريب و و ألغراضاالنكليزية والكردية 

 االجتماعات و الفعاليات االخرى. 
 

 :متطلبات عامة

 
الدولية، المنظمات غير المنظمات العمل مع  فيالخبرة  .1

 الحكومية، أو الشركات الكبيرة الخاصة ستكون ميزة

 .اضافية

 

بالحق في رفض، إلغاء، هيئة االغاثة الكاثوليكية تحتفظ  .2

الى  التفاوض، تعديل وقبول أي عرض، دون النظر

  ”العرض االدنى سعرا

 

CRS Standard Quotation and Payment Terms 

 
1. Quotation should remain valid for a period of at 

least ninety (90) days from the submission 
closing date and should be indicated in the 
quotation.  

2. Payment shall be after delivery, within 15 
working days of receiving correct invoice. 

3. Payment shall be via check or bank transfer. 
4. Payment shall be made according to actual 

working days or hours & upon verification and 
acceptance of services according to contract and 
after submitting correct & itemized invoice. 

5. CRS will establish a one-year service contract 
with shortlisted translators.  

 
6. CRS will circulate a translation request among its 

short-listed translators as needs arise.  
Translators should confirm interest / acceptance 
of the assignment within 24 hours, unless 
mutually agreed otherwise.  

 اإلغاثة هيئة في الدفع وشروط بالعرض الخاصة المعايير
 الكاثوليكية

 
( يوما 90تسعين )يجب ان يكون العرض نافذ لمدة ال تقل عن  .1

 من تاريخ إغالق التقديم وينبغي اإلشارة الى ذلك في العرض

 .المقدم

يوم عمل من استالم الفاتورة  15سوف يتم الدفع بعد مرور  .2

 الصحيحة.

 ..المصرفي  سوف يتم الدفع عن طريق الصك او التحويل  .3

بعد التحقق حسب أيام او ساعات العمل الفعلية  سيتم دفع المبلغ  .4

تقديم فاتورة بعد  الخدمات وفقا للعقد وعلى  والموافقة  قبولالو

 .مفصلة صحيحة

هيئة االغاثة الكاثوليكية سوف تتعاقد مع المترجمين المختارين  .5

 لمدة سنة. 

بتعميم طلب ترجمة بين  هيئة االغاثة الكاثوليكية  ستقوم .6

كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يجب أن يؤكد   مين المختارينالمترج

ساعة ، ما  24بالمهمة في غضون المترجمون االهتمام / القبول 

 لم يتم االتفاق على خالف ذلك.
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7. This is not a full-time position. CRS does not 
commit to a certain quantity of work (minimum 
or maximum) per year. 

8. CRS will provide accommodation and 
transportation, as needed, if the services are 
requested in an area outside of the contractor’s 
city of residence. 

9. Applicant can submit his offer for one location or 
more. From the 3 mentioned locations ( Erbil, 
Duhok or Ninawa ) 

هذه ليست وظيفة بدوام كامل . ال تلتزم هيئة اإلغاثة الكاثوليكية  .7

 بكمية معينة من العمل )كحد ادنى او اقصى ( خالل السنة .

اإلقامة و النقل )حسب توفر سوف  هيئة االغاثة الكاثوليكية .8

إقامة الحاجة( اذا كانت الخدمة المطلوبة في منطقة خارج موقع 

 المتعاقد .

يستطيع المتقدم التقديم لموقع واحد أو اكثر من المواقع الثالثة   .9

 المذكورة ) أربيل, دهوك أو نينوى (  

  

 

Acceptance of Payment Terms 
 
Do you accept the above payment terms? 

 Yes 

 No 

 الموافقة على شروط الدفع:
 

 هل توافق على شروط الدفع اعاله:

  اوافق 
  ال اوافق 

Requested Information 
The submission must include: 

 Full legal address and contact details 

 Copy of ID 
 Bank account information if any. 
 Applicant resume. 
 References from past work  

 المعلومات المطلوبة:
 يجب ان يتضمن التقديم على:

    .العنوان الكامل القانوني وتفاصيل االتصال 
  .نسخة من بطاقة االحوال المدنية 
 إن وجد. تفاصيل معلومات الحساب المصرفي 

  للمتقدم السيرة الذاتية 

  مراجع الخبرة من االعمال السابقة 

 

Bid Requirements 

 Offers must be received before the stated 
deadline. 

 Offers must include all information 
requested above. 

 Offers must be clean. The applicant should 
sign next to any manual correction or next 
to any correction you make with the white 
correction pen 

 Offers must be complete, signed, and 
dated. 

 

 معلومات ملء  العطاء 

  العروض قبل الموعد النهائي المذكور. ان تسلم  يجب 

  يجب ان تتضمن العروض جميع المعلومات المطلوبة

 أعاله.

  وضع توقيع  يجب أن تكون العروض نظيفة ، يجب 

 بجانب أي تصحيح يدوي يعمله أو بجانب اي تصحيح

 قلم التصحيح االبيض.  باستخدامتعمله 

 جميع الجوانب، من  يجب أن تكون العروض كاملة

 ومؤرخة بتاريخ واضح.  وموقعة،

 

 
 

Delivery Instructions 

Completed and stamped offers will be submitted by 

email to CRS-IQ-Tenders@crs.org as PDF file. 

Email must indicate the number of tender which is 

(121119) or the offer will be excluded. The file 

should not exceed 15 MBs, and the company 

biography should not exceed 10 pages. 

 :تعليمات التسليم

تقديم العطاء الكامل و المختوم عن طريق عنوان البريد يتم 

من خالل  CRS-IQ-Tenders@crs.org االلكتروني :

يجب ان يذكر .  PDFتقديم الملف المختوم كامال بصيغة 

( 121119البريد االلكتروني المرسل على رقم العطاء وهو )

 15وإال سيتم استبعاد العطاء . يجب ان ال يتجاوز حجم المرفق 

ميجابايت على ان ال تتجاوز السيرة الذاتية للشركة اكثر من 

       صفحات. 10
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Annex (1) 
 الملحق )1(

 
 

Scope of Work نطاق العمل 

Oral Translation / Interpretation between English 

and Arabic, English and Kurdish should adhere the 

following:  

  

1. Interpretation may be consecutive or simultaneous, 

per request of CRS.  

2. Interpretation should be provided in a professional 

and formal manner, delivered from the front of a room, 

for groups of up to 60 participants.   

3. Interpretation should not seek to elaborate on the 

details or meaning of the speaker, unless requested.  

4. Interpretation should remain as close as possible to 

the original statement as possible.  

5. Translation between Arabic and Kurdish may be 

required.  

6. Ability to provide interpretation between other 

languages such as Assyrian, Shabaki, or Turkmen to 

English is also a plus.  

7. Informal Oral Translation:  On occasion, CRS and its 

partners host visitors who need oral translation / 

interpretation.  Interpreters may accompany these guests 

and support interpretation, as needed.   

8. Translation may range from 1 hour per day to 8 hours 

per day.    

9. Applicant can submit his offer for one location or 

more from the 3 mentioned locations (Erbil, Duhok or 

Ninawa)  

10. CRS will provide accommodation and 

transportation, as needed, if the services are requested in 

an area outside of the contractor’s city of residence. 

11. Applicant can submit his offer for the languages that 

he is capable of conducting translation services for.   

 

واالنكليزية  يجب أن تلتزم الترجمة بين اللغتين اإلنجليزية والعربية

 : بما يلي والكردية 

  سب طلب الهيئة.ح متزامنة وأستكون الترجمة الفورية متسلسلة  .1
يجب توفير الترجمة الفورية بطريقة احترافية ورسمية ، يتم   .2

 مشارًكا 60تسليمها من مقدمة الغرفة ، لمجموعات تصل إلى 

او معنى الى توضيح التفاصيل الفورية يجب ان ال تسعى الترجمة   .3

 اذا طلب ذلك.  ، االالمتحدث
 .أقرب ما يمكن إلى العبارة األصلية تظل الترجمةيجب أن  .4
 الترجمة من اللغة العربية الى الكردية قد تكون مطلوبة.   .5
القدرة على توفير ترجمة فورية بين بعض اللغات االخرى مثل  .6

 االشورية و الشبكية او التركمانية تعتبر كميزة اضافية للمتقدمين. 
الشفهية الغير رسمية: في بعض االحيان هيئة االغاثة الترجمة  .7

الكاثوليكية وشركائها يستضيفون زوار يحتاجون الى ترجمة 

ون هؤالء الزوار وتقديم كفة شفهية، يجب ان يصاحب المترجم

 الدعم لهم عند الحاجة. 
 ساعات يوميا.  8قد تتراوح الترجمة من ساعة الى    .8

يستطيع المتقدم التقديم لموقع واحد أو اكثر من المواقع الثالثة   .9

 المذكورة ) أربيل, دهوك أو نينوى ( . 
الخدمات  اإلقامة والنقل ، حسب الحاجة ، إذا كانت يئةالهستوفر  .10
 .تعاقدمطلوبة في منطقة خارج مدينة اإلقامة للمال
يستطيع المتقدم تقديم عرضه بالنسبة للغات القادر على  تقديم  .11

 خدمات الترجمة فيها
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Commercial offer 
 العرض المالي

Description / التفاصيل Place 
 المكان

Price per 
hour $ 

سعر الترجمة 
الفورية بالساعة 
 الواحدة بالدوالر

Price per 
day $ 

سعر الترجمة 
الفورية لليوم 
 الواحد بالدوالر 

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (consecutive) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )على التوالي (

Erbil 

 اربيل
  
  
  
  

 
 

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (simultaneous) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )بشكل متزامن (

Erbil 

 اربيل
  

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (consecutive) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )على التوالي ( 

Duhok 

 دهوك
  

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (simultaneous) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )بشكل متزامن (

Duhok 

 دهوك
  

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (consecutive) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )على التوالي ( 

Ninawa 

 نينوى
  

Proposed rate for oral translation/interpretation per hour 

and per day (simultaneous) 

 االجر المطلوب للترجمة الفورية بالساعة و باليوم )بشكل متزامن (

Ninawa 

 نينوى
  

** CRS may use the daily rate if the requested services are more than 4 hours.  
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Applicant’s Personal information  
 معلومات المتقدم الشخصية

Applicant name 
 اسم المتقدم 

Address 
 العنوان

Telephone 
 الهاتف

E-mail 
 البريد االلكتروني

   
 
 

    

Offered Languages for Oral Translation/Interpretation to English 

 اللغات المقدمة للترجمة الشفوية / الفورية  إلى اإلنجليزية

1. 2. 3. 4. 5. 

 المرفقات
The attachments 

Attachments 
 اسم المرفق 

Number  
 العدد

Type 
 نوع النسخ

 Notes 
  المالحظات

        

        

        

Date  
 التاريخ

Signature  
 التوقيع

 
 
 

 

 

 


