
 
 
 

 طلب إبداء االهتمام 

 
 2020/ 12/03التاريخ: 

 RFD/10MULTI/MULTI/DRIVERS/BGD/12032020العدد: 

 
 عروض مكتوبة لتوريد الخدمات التالية:  ACTEDتطلب منظمة 

 
 مواصفات المنتج

 الوصف: استئجار سيارة مع السائق في العراق  -1
 فئة المنتج: خدمة  -2
 

 أفراد الجهة المتعاقدة: 
 

 في:    ACTEDمكتب منظمة 

 
 . 25, الشارع رقم 923في بغداد، الجادرية، حي بابل، رقم المقاطعة  ACTEDمكتب ممثلية منظمة 

 شهرا   1حتى    6صالحية العرض: من  

 
 الشروط العامة: 

 
 . اووصفه ACTED للصيغة المحددة من قبل منظمة وفقا   ومختوما    ض موقّعا  و يجب تقديم العر -1

)بتوقيت العراق( على العناوين المذكورة أعاله في مظروف مختوم أو عن   17:00في الساعة  2020/ 26/03وثائق قبل يجب تقديم جميع ال -2

 .ا  قائي سيتم رفض العروض المتأخرة تل.  tender@acted.org  نسخة إلى:و،  iraq.tender@acted.org   طريق البريد اإللكتروني على

 تقدم لهم.  تيجميع صفحات نموذج العرض ال  عادةون بالتوقيع وإسيقوم المرشح -3
 . مباشرة  يعني منح العقدين الذين يُحتمل تعيينهم والمجموعة من السائق ترشيح هذا إلى طلب إبداء االهتمام يهدف  -4
 يختلف سعر العقد اإلجمالي مع مرور الوقت. ، وبالتالي قد يومي ومركبهعمل السائق الدل  ، على معهيعتمد العقد، عند منح -5
 

 الشروط الخاصة 
 يجب أن تتضمن الردود على هذا الطلب العناصر التالية:  -1

 
 المرفق بما في ذلك جميع المعلومات المطلوبة   ACTEDنموذج عرض مكتوب حسب نموذج  ➢

 دليل على التجربة الماضية   ➢
 وبطاقة التأمين( للسيارة.   سجلالصور والوثائق )  ➢
 بطاقة هوية السائق ورخصة القيادة.  ➢
 التسجيل الضريبي للسيارة تحت اسم السائق )إن لم يكن، خطاب تفويض إضافي من مالك السيارة(  ➢
 السجل الجنائي النظيف  ➢

 
 . السيارة خطاب تفويض من صاحب اسم السائق المقترح، أو أن تقدم  ب  سجلةة م يجب أن تكون المركب  -2
مسؤولية المرشح. يجب   منتبقى جميع التكاليف ذات الصلة سيكون المرشح مسؤوال  عن صيانة السيارة المذكورة خالل كامل مدة العقد و -3

 االحتفاظ بسجالت الخدمة وتقديمها عند الطلب. 
من   را  تقري  ACTED منظمة ، ستقدموقوع حادثرة المستأجرة. في حالة عن توفير تغطية تأمينية سارية المفعول للسيا المرشح مسؤوال  يكون  -4

 لتسهيل التغطية التأمينية للضرر الناجم عن الحادث أو إصالح الضرر.  تعاقد الشرطة إلى سائق الم
 
 
 
 
 
 

mailto:iraq.tender@acted.org


سيعتبر  مع المستأجر  دقيقة من الوقت المتفق عليه مسبقا   15يجب أن تكون السيارة والسائق متاحين خالل فترة يوم العمل. أي تأخير يتجاوز  -5

 ويحتفظ المستأجر بالحق في إلغاء يوم العمل وخصمه من سعر العقد.  ا  غياب 
الخاصة باألمن    ACTED  في منظمة  لإلرشادات الداخلية  ا  واألمن التي يحددها المستأجر وفقسيتعين على السائق االمتثال لجميع قواعد السالمة   -6

 . والسالمة 
 عراق. سيقود السائق في مناطق مختلفة في جمهورية ال -7
تحت تأثير الكحول وأي    يكون  قود السائق في أي وقت بقواعد المرور واللوائح وممارسات القيادة اآلمنة. يجب أال ي   ا  يجب أن يلتزم السائق دائم -8

 . القياسية  ACTEDيجب أن يوافق السائق على االمتثال لسياسة وإجراءات كما مواد محظورة أخرى قد تعيق قدرته على القيادة. 

سيكون المرشح مسؤوال  عن جميع الغرامات والعقوبات وحركة المرور وغيرها من الجرائم الجنائية الناشئة عن أو فيما يتعلق باستخدام   -9
 .ا  رسوم أو ضرائب مستحقة الدفع محلي السيارة خالل فترة االستئجار وأي  

ية  يجب أن يكون المرشح مسؤوال  عن االمتثال لجميع القواعد / اللوائح والقوانين والتعليمات الحكومية التي تكون / ستنطبق وتهدف إلى حما -10
نشأت خالل الماضي "أو" قد تنشأ   التي االلتزامات القانونية  /مصلحة الموظفين / العمال الذين يعملون بها، وضمان دفع جميع المستحقات 

 اء تنفيذ هذا العقد.أثن 
 يتحمل المرشح تكلفة الطعام والسكن خالل الفترة التعاقدية.  -11
  اته عند أداء واجب  ACTEDااللتزام بمبادئ  تعاقدر حكومية وغير دينية وغير سياسية، يجب على الممنظمة محايدة وغي  ACTEDمنظمة  كون -12

على جميع المواد والمركبات المقدمة من   وأ في سلوكه   أونفسه  في إظهار،بموجب هذه الوثيقة عدم  تعاقديقبل الم  كما .ACTEDاتجاه منظمة 

مباشر للعقد الحالي من جانب   إنهاءعدم القيام بذلك قد يؤدي إلى ف، أي عالمة على االنتماء إلى أي مجموعة أو حركة. ACTEDقبل أو إلى 

ACTED . 

الحصر: وسادات الفرامل وعلبة التروس واإلطارات   وليس ثال يل الميوافق المرشح ويقبل تزويد المركبة بترتيب عمل مناسب )على سب  -13
  وصندوق اإلسعافات يكفي  ة احتياطية مع األدوات الالزمة الستبداله، باإلضافة إلى عجلالصدمات ونظام التوجيه والمحرك والهيكل(  ماصاتو

 . أيضا   ة الالزمةتوفير الملحقات الشتوي  مرشح. في بعض الحاالت، يتعين على الوإضاءةالناس   10

ية والالسلكية. خالل  تثبيت نظام االتصاالت السلك ACTED لمنظمة  يسمحكما وضع ملصقات وأعالم على السيارة.  ACTED منظمة يحق ل -14

 الوحيد المصرح له باستخدام السيارة.  الشخص ACTED  منظمة يعد فريق و، ساعات العمل
 
 
 

 التعاريف: 
 
ساعتين إضافيتين محتملتين مع  17:00في الساعة  انتهاء  وصباحا   8:00عمل، إما ابتداء من الساعة ال مناوبة"اليوم" أو "يوم العمل" يعني  -1

 ساعة. ال يمكن العمل في فترتين على التوالي.  15أو نوبة ليلية خالل  طبيعة العمل  طلب المستأجر بسبب  حسب 

ت في  تنقالالتسجيل الكامل للو  المستأجر التي يحددهانقل األشخاص أو المواد للمواقع  ، لب إبداء االهتمام هذافي ط  خدمات القيادة" ب "المقصود   -2
ألداء واجباتهم    ACTEDإجراء فحوصات منتظمة على قابلية تشغيل السيارة وتقديم الدعم كلما دعت الضرورة لموظفي  و  ACTED  منظمة   سجل 

 عندما تتعلق بأنشطة السيارة. 
،  ومستلزمات ضرورية للتشغيل الكامل للسيارة التي تشمل  إصالحية  أي خدمات وقائية أو هذا    في طلب إبداء االهتمامبعبارة "الصيانة"  يُقصد   -3

 التقنية. ل اعمسوائل االستخدام المتكرر واألالحصر، قطع الغيار أو زيوت التشحيم أو  يس لوعلى سبيل المثال 
المخاطر مع تغطية المسؤولية القانونية عن الممتلكات )التكاليف المادية    تحويل خدمة  حسب طلب إبداء االهتمام هذا، "التأمين"  يعني مصطلح -4

الوقاية  وحادث(  وقوع اآلخر في حالة )التكاليف الصحية للطرف  سديةالج  اتصاب اإلالمسؤولية عن و حادث( وقوع  اآلخر في حالة للطرف 
)األضرار    تكاليف كافة الصطدام )تكاليف اإلصالح( وا وحوادث  والتغطية الصحية للسائق(    السيارات ادث  ابات الشخصية )تغطية حو من اإلص

 األخرى غير تلك المتعلقة باالصطدام(. 
 
 

 معايير االختيار: 

 . ACTED  منظمة السابقة مع خبرة لل األفضلية  تعد إثباتات الخبرة السابقة مع المنظمات غير الحكومية ميزة وستكون •

 القدرة على التواصل باللغة الكردية واإلنجليزية والعربية ميزة. تعد  •

 . السيارة تصنيع وسنة   بيك آب جودة مركبة: سيارات الدفع الرباعي أو  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 نموذج العرض

 
 

 تفاصيل المتعاقد 

  اسم السائق الكامل )إذا كان مختلفا    مالك السيارة 

  السائق الثالثياسم أم    التسجيل )رقم الهيكل( 

  رخصة القيادة   رقم التأمين

  رقم الهاتف   بلد التسجيل 

  البريد االلكتروني  

 
 

 يرجى استكمال الجداول التالية باألماكن التي يمكنك العمل فيها: 
 

 نوع السلعة: خدمات سائق متعاقد 
 
 

 الوصف  الرقم 
نوع السيارة  

وطرازها  
 ولونها 

سنة  
 الصنع 

 الوحدة  التكاليف  رقم اللوحة 
سعر الوحدة  
 )دينار عراقي( 

سائق متعاقد لتقديم  1

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

 بغداد  والتأمين في

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

سائق متعاقد لتقديم  2

سيارته  الخدمات مع 

والوقود والصيانة  

محافظة   والتأمين في

 )منطقة فلوجة(   األنبار

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

سائق متعاقد لتقديم  3

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

محافظة  والتأمين في 

 )منطقة فلوجة( ديالى  

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

سائق متعاقد لتقديم  4

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

محافظة   ين فيوالتأم

 )منطقة فلوجة(   نجف

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 



سائق متعاقد لتقديم  5

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

محافظة   والتأمين في

 )منطقة فلوجة(  قادسية 

السائق  السائق )خدمات    

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

سائق متعاقد لتقديم  6

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

محافظة       والتأمين في

 )منطقة فلوجة( ذي قار  

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

سائق متعاقد لتقديم  7

الخدمات مع سيارته  

والوقود والصيانة  

محافظة   والتأمين في

 )منطقة فلوجة( بصرى  

السائق )خدمات السائق     

والسيارة وأي وقود  

ضروري لتشغيل السيارة  

 والصيانة والتأمين

 91,500.000 يوم عمل 

 
 

 العرض: مالحظات مقدم 
1. ............................................................................................................................. ......................... 

............................................................................................................................. ......................... 
 

2. ........................................................................................................ .............................................. 
............................................................................................................................. ......................... 

 
3.  ......................................................... ............................................................................................. 

............................................................................................................................. ......................... 
 

4.  ....................................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... ................................... 

 
5. ............................................................................................................................. ......................... 

.................................................................... .................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شروط وأحكام العرض 
 
 شهرا  أو أكثر(.   12إلى  6صالحية العرض: ...................................)المدة اإللزامية: من   .1
انتهاء الخدمات التعاقدية إذا كانت المدة أقل من شهر واحد، يجب على المستأجر أن يدفع للمتعاقد  شروط الدفع: في نهاية كل شهر أو في تاريخ   .2

 يوما  تقويميا  مقابل الخدمات المقدمة )الزامي(.  14كامل المبلغ عن أيام العمل بناء  على الفاتورة في غضون  
 
بالسلع حسب المواصفات التالية وفقا  للشروط العامة والمسؤوليات التي  الربحية،المنظمة غير  ACTEDأوافق على تزويد منظمة  أدناه،الموقع  أنا،

 .تقع على عاتقي
 

 اسم الممثل المفوض للشركة: ............................................................................................... 
 
 لمفوض بالتوقيع والختم: ................................................................................................... ا
 

 ............................... التاريخ: ....................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 العروض المدونة األخالقية لمقدمي 
 

 التاريخ: ...................................................................................... 
 

 RFDI/10MULTI/MULTI/DRIVERS/BGD/08032020رقم المناقصة:  
 

 اسم مقدم العرض: .......................................................................... 
 

 ن مقدم العرض: ...................................................................... عنوا
 

 مدونة السلوك: 
 معايير العمل  - أ

 (. ILOتستند معايير العمل في هذه المدونة على مواثيق منظمة العمل الدولية )

 

 يتم اختيار التوظيف بحرية  •
ترك ولهم الحرية في    صاحب العملودائع أو أوراق هويتهم لدى    ال يتعين على العمال تقديم  الطوعي.ري أو االستعبادي أو غير  القس  يوجد عمل  ال

   إشعار معقول.   تقديم صاحب العمل بعد العمل لدى 
 

 الجماعية: اتالمفاوض إجراء في احترام الحقحرية تكوين الجمعيات و •
  ا  صاحب العمل موقفويجب أن يتبنى  والمساومة الجماعية.    ل النقابات التي يختارونهااالنضمام إلى النقابات أو تشكي   العمال، دون تمييز،يحق جميع  

التمثيلية أداء وظائفهم    يجب أال يتم ممارسة التمييز ضد ممثلي العمال ويجب أن يكونوا قادرين علىنشطة المشروعة لنقابات العمال.  تجاه األ  ا  منفتح
.   يسهل وال يعيقكما يجب على صاحب العمل أن  ،  القانون  لسلطة الجماعية    ات المفاوضوإجراء  حرية تكوين الجمعيات  يث تخضع  عمل حفي مكان ال

 تطوير وسائل موازية للجمعيات والمساومة المستقلة والحرة.   
 

 ة  ظروف العمل آمنة وصحي •
الكافية لمنع  تخاذ الخطواتيجب او سائدة للصناعة وبأي مخاطر محددة.ال  ، مع األخذ في االعتبار المعرفة يجب توفير بيئة عمل آمنة وصحية 

من أسباب األخطار الكامنة في بيئة  تقليلبطة به أو التي تحدث أثناء العمل، وذلك بالالحوادث واإلصابات في الصحة الناشئة عن العمل أو المرت 
للعمال الجدد أو  هذا التدريب  إعادةوالمسجل في مجال الصحة والسالمة المنتظم  والتدريب العملية. در اإلمكان من الناحية العمل إلى الحد األدنى ق

كما  ، يجب توفير المرافق الصحية لتخزين المواد الغذائية.   مياه صالحة للشرب، وإذا لزم األمرو  ة نظيف  وكذلك يجب توفير مراحيض   المعاد تعيينهم.
، نظيفة وآمنة وتفي باالحتياجات األساسية للعمال. يتعين على الشركة التي تتقيد بالمعايير إسناد مسؤولية  تكون اإلقامة، حيثما توفر يجب أن ت 
 والسالمة لممثل اإلدارة العليا. الصحة

 

 األطفال"  "  عدم تشغيل •
  عمل نتقال أي طفل يثبت أنه ي االتي تساهم في  لبرامجأو المشاركة في السياسات واعلى الشركات تطوير  حيث يتعين للطفل. يجب عدم توظيف 

في   ا  عام  18باب الذين تقل أعمارهم عن ال يجوز تشغيل األطفال والشكما  .يبلغ السن القانونفي التعليم الجيد حتى لتمكينه من الحضور والبقاء 

   . (ILOالدولية ذات الصلة )يجب أن تتوافق هذه السياسات واإلجراءات مع أحكام معايير منظمة العمل أو في ظروف خطرة. الليل 

 

 دفع أجور المعيشة  •
، بالمعايير القانونية الوطنية أو معايير الصناعة في أي حال يجب أن تكون  دفوعة مقابل أسبوع عمل قياسي يفي، كحد أدنىاألجور والمزايا الم

زويد جميع العمال بمعلومات مكتوبة ومفهومة حول  يجب ت لتوفير بعض الدخل التقديري. األجور عالية بما يكفي لتلبية االحتياجات األساسية و
ال يُسمح   معنية في كل مرة يتم دفع أجورهم.، وحول تفاصيل أجورهم عن فترة األجور اليتعلق باألجور قبل دخولهم العمل ظروف عملهم فيما

القانون الوطني دون إذن صريح ومستنير بالخصومات من األجور كإجراء تأديبي وال يُسمح بأي خصومات من األجور غير المنصوص عليها في  
 يجب تسجيل جميع اإلجراءات التأديبية. كما من العامل المعني.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 عدم تجاوز عدد ساعات العمل  •
العمال العمل بما ، ال يُطلب من  في أي حال  حمايةأكبر من ال  ا  روطنية ومعايير الصناعة، أيهما يوفر قدتتوافق ساعات العمل مع القوانين اليجب أن  

طلب  ال ي وجاوز الحدود القانونية المحلية وال يت  ا  يجب أن يكون العمل اإلضافي طوعي و على أساس متكرر يتجاوز ساعات العمل القانونية المحلية
   . بمعدالت أعلى ا  على أساس منتظم ويتم تعويضه دائم

 

 تمييز ال ة مارسعدم م •
األصل القومي أو الدين أو  التدريب أو الترقية أو اإلنهاء أو التقاعد على أساس العرق أو  التوظيف أو التعويض أوفي يجب عدم ممارسة التمييز 

 . العضوية النقابية أو االنتماء السياسي أو  التوجه الجنسي  أوالحالة الزوجية  أوالجنس  أواإلعاقة  أو السن 
 

 توفير توظيف منتظم   •
 يجب عدمقانون والممارسة الوطنية. من خالل الإلى أقصى حد ممكن تم إنشاؤها التي  تمدةاس عالقة عمل معأس على العمل يتم إنجازيجب أن 

من خالل استخدام عقود  الناشئة عن عالقة العمل العادية  لوائحل أو الضمان االجتماعي والتجنب االلتزامات تجاه الموظفين بموجب قوانين العم
ارات أو توفير العمالة  نقل المه  مهنية حيث ال توجد نية حقيقية في أو من خالل التلمذة ال  العمل في المنزلأو ترتيبات    أو التعاقد من الباطن  العمل فقط 
   . وال يجب تجنب أي التزامات من هذا القبيل من خالل االستخدام المفرط لعقود العمل محددة المدة المطلوبة 

 

   بمعاملة قاسية أو غير إنسانية ال يسمح  •
  من ل شك ي أ كال التحرش واإلساءة اللفظية أو أو التحرش الجنسي أو غيره من أش التهديد باإليذاء الجسدي  االنضباط أو اإليذاء الجسدي أو يمنع 
 التخويف األخرى.    أشكال

 
 المعايير البيئية   - ب

  ن مسألة لتفصيلية متعد معايير األداء ا   .كحد أدنى  البيئية  أعمالهم على  ثيراتالمتعلقة بالتأ  ونيةيجب على الموردين أن يلتزموا بجميع المتطلبات القان 
 ما يلي: ، ولكن يجب أن تتناول على األقل للموردين

 

 إدارة النفايات  •
ء  بتلوث األرض والهوايتم اعتماد ضوابط فعالة للنفايات فيما يتعلق حيث ، ا  عادة تدوير المواد كلما هذا عملي نى حد وإإلى أد النفايات  تقليل  جبي  

 .  في حالة المواد الخطرةويتم تطبيق خطط االستجابة للطوارئ والماء. 
 

 .  التعبئة والتغليف والورق •
   . ا  معاد تدويرها كلما كان ذلك مناسب تجنب االستخدام غير الضروري للمواد واستخدام المواد ال جبي 
 

 الحفظ  •
، بما في ذلك النباتات والحيوانات المائية واألراضي  ارد الشحيحةوتعديلها عند الضرورة لضمان الحفاظ على المو نشطة األعمليات والمراقبة يجب 

 المنتجة في بعض الحاالت.   
 

 استخدام الطاقة   •
، على الحاجة إلى زيادة النقلنظمة تكنولوجيا المعلومات و، بما في ذلك استخدام التدفئة والتهوية واإلضاءة وأمد جميع عمليات اإلنتاج والتسليمتعت 

 كفاءة استخدام الطاقة وتقليل االنبعاثات الضارة إلى أدنى حد. 
 

 ت السالمة في النقل ونقل البضائع احتياطا  •
  منظمة  لمستفيدين والموظفين فيل ة وتقليل اإلصابات المحتملةاحتياطات السالم زيادةإلى الحاجة إلى  ند كافة عمليات النقل ونقل البضائعست ت 

ACTED   .وكذلك موظفي الموردين أو موظفي المقاولين من الباطن 

 
 سلوك العمل   - ت

 .   ACTED  منظمة  يجب أال ينتهك سلوك المورد الحقوق األساسية للمستفيدين من

 
 : تشارك في  ليجب أ 
 األسلحة   تصنيع  -1
مسلح أو  داخلي  نزاع  بيع األسلحة إلى حكومات التي تنتهك حقوق اإلنسان لمواطنيها بشكل ممنهج إلى بيعها على المناطق التي توجد بها   -2

 أو حيث قد يعرض بيع األسلحة السالم واألمن اإلقليميين للخطر   توترات كبيرة
 
 
 
 
 



   ACTEDفي منظمة  المشتريات ولوائح قواعد   - ث
وعلى وجه  ، . أو أعلى1.2المنصوص عليها في الدليل اللوجيستي النسخة  ACTED منظمة مشتريات ولوائح على الموردين االمتثال لقواعد  يجب

، يقر الموردون أنهم ال يجدون أنفسهم في  بذلكف)منح العقود(.  2.4و 2.1في القسم  ACTED منظمةسياسة الشراء الخاصة ب  الخصوص، وردت

 2.4.2اد كما هو مشار إليه في القسم  الستبعأي من حاالت ا

 
 مبادئ التشغيل  

 والتي سيتم مراجعتها من وقت آلخر.    التشغيل  مبادئعدد من حسب  ومورديها  ACTED منظمة سيكون تنفيذ قواعد السلوك مسؤولية مشتركة بين

 
 بما يلي:  ACTED تقوم منظمة  سوف 

 إسناد مسؤولية ضمان االمتثال لمدون السلوك إلى أحد كبار المدراء.   -1
 السلع والخدمات.  جميع مورديوكذلك ل ا بمدونة قواعد السلوك للموظفين والداعمين والمانحينإبالغ التزامه -2
 ئ التوجيهية لتأمين األفراد المناسبين.والمباد اسبة للوفاء بالتزاماتها المعلنة، بما في ذلك التدريب إتاحة الموارد البشرية والمالية المن  -3
وفي سالسل   موتنفيذ معايير المدونة في أعمالهبصدق إلى تعزيز  ونسعي مالي المعقول للموردين الذين ال غير توفير التوجيه والدعم -4

 الموارد المتاحة.   ، في حدود التوريد ذات الصلة
 يق المعايير. اعتماد األساليب واألنظمة المناسبة لرصد والتحقق من تحق -5
  من خالل التعاون مع المنظمات غير الحكومية  التأثير المفيد للموارد المتاحة، على سبيل المثال  السعي إلى تحقيق الحد األقصى من  -6

   .األخرى 
 

 من الموردين:   ACTED منظمة  وتتوقع

ويشمل ذلك جميع األعمال التي تم التعاقد عليها . يم المنتجات والخدماتقبول المسؤولية عن ظروف العمل والبيئة التي يتم بموجبها تقد -1
 من العمال الخارجيين   مأو غيره قبل موظفي الموردينانجز من  والتيمن الباطن  عليها التعاقد  تم أو

 مسؤولية تنفيذ قواعد السلوك إلى مدير كبير.    إسناد -2
فية تنفيذها وتبليغ ذلك إلى الموظفين والموردين ومنظمة  قواعد السلوك وكي ق بمدونة  تقديم بيان نوايا مكتوب بشأن سياسة الشركة فيما يتعل -3

ACTED 

   :كال الطرفين سوف 

   استمرار االنتهاكات. في حالة   التجارية قات ال إنهاء الع كات الجسيمة للقانون،فوري لالنتهاالمطالبة بالوقف ال -1
 . مالقرارات التي تؤثر عليهلضمان أن جميع الموظفين على دراية بحقوقهم ومشاركين في السعي  -2
 تجنب التمييز ضد الشركات في البلدان النامية.    -3
 . الح النقابات المهنية المشروعة والمنظمات التمثيلية األخرى ومص التفتيش مكان العمل عتماد اللوائح الرسمية ومعايير ا -4
 . التماس التحكيم في حالة النزاعات التي لم يتم حلها -5
 

 بيان السياسة   صالحيات 
الزمة  والخدمات ال  سلعبشراء ال   ACTED  منظمة  ، ستقومرعة النشر ضرورية إلنقاذ األرواحعندما تكون سف نسانية أمر بالغ األهمية.  الحتمية اإل

تقبل التكاليف الداخلية المناسبة  فهي  .الرديئة الجودة أو ةزيادة التكاليف غير المنضبط ACTED منظمة تقبل ال ومن المصدر المتاح األنسب. 

 ولكنها ستعمل مع الموردين لتحقيق المعايير األخالقية المطلوبة إلى أقصى حد ممكن دون أي زيادة في التكلفة أو انخفاض في الجودة.   
 

، سواء في شركتي أو تلك  البيئية المحددةالعمل والمعايير أعاله وااللتزام باالمتثال لمعايير  على اعتماد مدونة السلوكوافق أنا، الموقع أدناه، أ 
 الخاصة بموردي. 
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 ال نعم ال نعم

      تم تقديم العرض األصلي مع نسخة مصورة.  -1

يتم إرفاق التعليمات لمقدمي العروض ويتم تعبأتها  – ( PRO –  05من  )  1الجزء   -2

 إلزامي( ) من قبل المورد وتوقيعها وختمها 

     

من  يتم إرفاق نموذج العرض ليتم تعبأتها وتوقيعها وختمها  – ( PRO –  06)من    2الجزء   -3

 . )إلزامي( قبل المورد

     

األخالقية لمقدمي العروض ليتم  المبادئ يتم إرفاق   – ( PRO 06  – 02)من    4الجزء   -4

 تعبأتها وتوقيعها وختمها من قبل المورد )إلزامي( 

     

      يتم تعبئة وثائق العروض باللغة اإلنكليزية -5

يجب تقديم دليل على خبرات سابقة في نفس المجال)مثل خبرة في تسليم سلع   – الملحقات  -6

 مشابهة سابقا ( 

     

      نسخة من هوية السائق ورخصة القيادة )إلزامي(  – الملحقات  -7

      نسخة من التأمين مع صور للسيارة )إلزامي(  – الملحقات  -8
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