
Rental of Vehicle for Anbar Office 

استئجار مركبة لمكتب االنبار

Bidder Name / اسم مقدم العطاء

Phone Number/ رقم الهاتف

Address/ العنوان

Email/ ي
ون  يد االلكبر البر

Specification المواصفات Requirement - المطلوب bidder to fill - تملئ من قبل مجهز الخدمة

Vehicle Type 

نوع السيارة 

Pickup 5 Seater

 راكب5بيك اب    

General Appearance 

الشكل العام 

Clean/ smooth without ads or slogans / 

White Colour

لون فاتح/ خالية من الشعارات /  نظيفة 

Engine Capacity 

حجم المحرك 

Minimum 2400 cc

االحد االدن  هو 2400

Transmission 

(الكبر )نوع ناقل الحركة  

 Automatic or Manual

عادي او اوتماتيك  

Airconditioning - يد التبر

Functional Airconditioning Required 

with Air Vents for Back Seats

يد تكون عل المقاعد االمامية فتحات التبر

Year of Manufacture - سنة الصنع
Not older than 2019

2019الحد االدن  هو 

Odometer Reading - عداد المسافات المقطوعة 
Maximum of 100,000 KM

 كيلو مبر100,000الحد االعل 

Other Features - مواصفات اضافية

ABS/ESP installed

 نظام حماية عالي

Functional seatbelt

Airbags - وسائد هوائية
Functional Min 2 airbag (driver and 

passenger)

الحد االدن  للمقاعد االمامية

Minimum Safety tools -

الحد االدن  لعدة الصيانة واالسعافات االولية 

Spare wheel / tire;  Jack and tools to 

change spare tire; Warning / Hazard 

Triangle; Tow rope; Dry powder fire 

extinguishers min (1kg), Small First Aid 

Kit ( check content)

رافعة للسيارة مع عدة تبديل, االطار االحتياطي  

ي, مثلث السالمة, االطار
سلك, سلك توصيل كهرانئ  

عدة, (كيلو1)طفاية حريق , لسحب السيارة  

اساعافات اولية

8. The vehicle must be insured against accidents (rollover and collision) in an approved insurance company registered in Iraq 

ي العراق (االنقالب واالصطدام)يجب أن تكون المركبة مؤمنة ضد الحوادث 
ن
ن معتمدة مسجلة ف كة تأمي  لدى شر

9. The qualified vehicles will be checked in the technical assessment step and all the documents. The driver should cooperate in 

providing all the required details timely. The final selection will be based on the DRC committee's independent decision. Bidders 

should understand that applying or qualifying for the next steps does not mean necessarily accepting them. 

ي وجميع المستندات
ي خطوة التقييم الفن 

 
ي الوقت المناسب. سيتم فحص المركبات المؤهلة ف

 
ي تقديم جميع التفاصيل المطلوبة ف

 
سيستند. يجب أن يتعاون السائق ف  

ي عل القرار المستقل للجنة المجلس الدنماركي لالجئئير 
ورة قبولها. االختيار النهانئ ي بالض 

يجب أن يفهم مقدمو العطاءات أن التقديم أو التأهل للخطوات التالية ال يعن 

Obligations and Duties of the driver امات السائق ز مهام وإلت 

1. The driver is responsible for all vehicle needs, maintenance and operation costs including regular Maintainance in line with 

DRC fleet management, fuel, engine oil, incident repairs and any other unseen costs.

ي ذلك اإلرشاد التنظيمي بما يتماشر مع إدارة أسطول المجلس ادنماركي
ن
يتحمل السائق المسؤولية عن جميع احتياجات السيارة وتكاليف الصيانة والتشغيل بما ف  

ي
ن والوقود وزيت المحرك وإصالح الحوادث وأي تكاليف أخرى غي  مرئ  .لالجئي 

2. Working days are 5 Days a week from Sunday to Thursday. Based on the needs, the driver could be requested to work on the 

weekend and holidays. 

ي األسبوع من األحد إل الخميس5أيام العمل هي 
 
ي عطلة نهاية األسبوع والعطالت.  أيام ف

 
بناًء عل االحتياجات , قد ُيطلب من السائق العمل ف

3. Working hours from 8 AM to 4 PM. In certain conditions based on the needs, the driver might be requested to work extra 

hours.

ي ظروف معينة بناًء عل االحتياجات , قد ُيطلب من السائق العمل لساعات إضافية.  مساءا4 صباحا حنر 8ساعات العمل من 
 
ف

4. The driver duty station is Anbar particularely east Anbar (Fallujah) with frequent travel to Baghdad. The driver might be 

requested to travel to any other governorate based on the DRC area of operations.

ق األنبار  قد ُيطلب من السائق السفر إل أي محافظة أخرى بناًء عل منطقة عمل. مع السفر المتكرر إل بغداد (الفلوجة)مركز عمل السائق هو األنبار وال سيما شر  
.المجلس الدنماركي لالجئير 

6. The vehicle registration card (Sanawiya) must hold the name of the vehicle driver.

اسم قائد المركبة (السنوية)يجب أن تحمل بطاقة تسجيل المركبة 

5. The driver must comply with DRC CoC, SoPs, guidelines, and management instructions. The driver should show high levels of 

commitment and flexibility. Failure to meet the requirements and DRC expectations might lead to immediate contract 

termination.

ام والمرونة. يجب أن يمتثل السائق لـمدونة السلوك و والقوانير  واإلرشادات وتعليمات اإلدارة قد يؤدي عدم تلبية. يجب عل السائق إظهار مستويات عالية من االلبر   

.المتطلبات وتوقعاتالمجلس الدنماركي لالجئير  إل اإلنهاء الفوري للعقد

7. The driver must hold a public vehicle driving license or abov.

.يجب أن يحمل السائق رخصة قيادة مركبة عامة أو أعىل


