
# Description الوصف Unit Quantity
Estimated 

price $
Total price $

1
Service provider to provide business financial management training (BFMT) course for business grant beneficiaries 
according to the attached training agenda and curriculum in Salah Al-Din, Tikrit district, (Tikrit or Al-Qadisiyah) each 
course will be for a period of 5 days (recurring), 4 hours training per day

ر  دين من برنامج منحة تط ة للمستف ب ع إدارة األعمال المال م خدمة التدر قوم مقدم الخدمة بتقد
ت او  ت  (تك ب المرفق ,  محافظة صالح الدين- قضاء تك ــــع وفقا للمقررات و منهج التدر المشار

ة (متكررة), 4 ساعات تدرب  اليوم ل دورة تدر ام ل ة) ولمدة 5 ا القادس
pcs 1150

2
Provide personal protective equipment of (COVID 19 equipment) for the trainees, disposable face masks, gloves, and 
hand sanitizers present in each class of the period of the training.

ل صف وخالل  د   مامة, كف مطا , ومعقم  جائحة كورونا للمتدر ,  ة الخاصة  توف معدات الحما
ب مدة التدر

pcs 1150

3
Provide daily refreshments for the trainees, (3 water bottles 500 ml, 1 juice 330 ml, 1 cake similar to POP CAKE) for 
each beneficiary each training day.

ك مشابهة ا  نة ماء سعة 500 مل عدد 3 مع عبوة عص 330 مل مع قطعة ك ة ( قن ات يوم توف مرط
ب ل يوم تدر د ل ل مستف ك)  ل البوب ك

pcs 1150

4 Provide (1 note book 5x8 inch, and 1 pen) for each trainee. ل متدرب توف دف مالحظات 8*5 انج عدد واحد مع قلم جاف ل pcs 1150

5 Issue participation certificate for business financial management training (BFMT) course certified by DoLSA ب المه  صالح الدين. ة التدر ة مصدقة من مدي ب ادارة األعمال المال اصدار شهادة مشاركة  دورة تدر pcs 1150

Total



# Description الوصف

1
 The service provider should have the capacity to train at least 6 groups every week, 6 classes, each group 
contain 20 trainees, 4 hours training per day for 5 days and according to the training plan attached, until 

reaching the required target (1150 trainees)

ع,6 قاعات  ل اسب ب ع االقل 6 مجموعات   كون له القدرة ع تدر جب ع مقدم الخدمة  ان 
ة  ام وحسب الخطة التدر ب  اليوم ولمدة 5 ا ل مجموعة تحتوي ع 20 متدرب, 4 ساعات تدر ب,  تدر

المرفقة لح الوصول ا الهدف المخطط له (1150 متدرب)

2
The service provider will be notified from DRC about the number of beneficiaries need to train 7 days 

before train day, so the service provider prepare all the needs for the training.

ل  بهم ق دين المطلوب تدر عدد المسف ل المجلس الدنمار لالجئ     سوف يتم اشعار مزود الخدمة من ق
دين المطلوب  ب اعدادالمستف لزم لتدر ل ما  س لمزود الخدمة من تجه  ب ل  ي 7 يوم من وقت التدر

من قاعات او مدر .

3  Provide participation certificate for graduated beneficiaries certified  by DoLSA. ب دين المتخرج من التدر ة للمستف ة العراق توف شهادة مشاركة مصدقة من وزارة العمل والشؤون االجتماع

4
Provide Training Venue with chairs, tables, projectors, air condition (AC), and the class room size  should 

have enough space to accommodate 20 beneficiaries with physical distancing according to COVID19 
restrictions, and accessible for people with disability

ب  كون حجم قاعة التدر جب ان  ف هواء,  را والطاوالت و جهاز عرض و مك ب, مع ال توف قاعة التدر
جب ان  ة لجائحة كورونا,  اعد ب المتدر وحسب االجراءات الوقائ د وتطبيق الت عاب 20 مستف ا الس

اجات الخاصة. تكون القاعة سهلة الوصول و الدخول لذوي االحت

5 Take attendance on daily bases (DRC will provide the attendance format) and photocopy of BNFs IDs
سخ  م  ورقة الحضور, وجمع  قوم المجلس الدنمار بتوف تصم اخذ  الحضور اليو للمتدر , سوف 

دين ة للمستف الوثائق الشخص
6 Provide male and female trainers (female trainer for female classes). ساء) ه ان لصفوف ال ساء والرجال, (مدر توف مدر من ال

7
The location of the training should be in Salah Aldin/ Tikrit or Al-Qadisiyah or Alalam according to 

beneficiaries addresses.
ة او العلم ووفقا لسكن الفئة  ت او القادس ب  محافظة صالح الدين/ تك ان التدر كون م جب ان 

المستهدفة

8
Follow-up with the trainees for a period of 7 days to support the trainee to write the work plan for the 
beneficiary and collect the work plan (proposal) from the beneficiaries and hand it over to the Danish 

Council employee after 7 days from the end of the training.

د وجمع خطة العمل من  ة خطة العمل للمستف تا ام لدعم المتدرب ل عة مع المتدر ولمدة 7 ا المتا
ب ة التدر ام من نها عد 7 ا مها لموظف المجلس الدنمار  سل دين و المستف



week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week 2 week 3 week 4 week 1 week 2 week 3 week 4
Train 5 classes per week, each class have 20 

trainees (in total 100 trainees per week)
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