
№ PO № Date:

PR №

 Supplier:
Address
:

Address:
Contact person(s):
Phone/Fax: Phone:
E-mail: Contact Name:

CURRENCY: 

ITEM Qty. UNIT UNIT PRICE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

SUB-TOTAL
TAXES 

SHIPPING
INSURANCE

0

Name & Title:

Date:

Purchase Request Linked Form 05 June 2018 FP3

This Purchase Order (Schedule 1) is inclusive of the Terms and Conditions attached, which are a binding part of this agreement.

Financial Review Understood and agreed with Conditions of Purchase

Date:
Signature:

0.00

included

Included

Approved on behalf of Mercy Corps: Included

TOTAL ORDER 0.00

Approved on behalf of Vendor:

Name & Title

Signature:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

DESCRIPTION (as agreed with the supplier)   EXTENDED PRICE

0.00

0.00

PAYMENT TERMS:

West Anbar

TRANSPORTATION  & UNLOADING TERMS:

P.O. Prepared by :

DELIVERY DATE:

PURCHASE ORDER

MC Authorized Representative(s): Supplier Authorized Representative(s):

MERCY CORPS 'country name'

BGH3609

DELIVERY LOCATION: PACKING REQUIREMENTS:

Sam
ple



 

PO # BGH XXXC /  TERMS & CONDITIONS PAGE 1 OF 8 

TERMS & CONDITIONS OF PURCHASE 

ORDER 

1. Defined Terms.   Each of the following terms has the meaning given to 

such term on Schedule I attached hereto:  Authorized Representative, Contract 

Number, Delivery Date, Delivery Location, Delivery Terms, Donor Terms, 
Goods, Packing Requirements, Pricing, and Specifications.  Other terms are 

defined as specified throughout this Agreement. 

 
2. Purchase and Sale of Goods.   Supplier will sell to Mercy Corps, and 

Mercy Corps will purchase and pay for, the Goods in accordance with the terms 

and conditions set forth in this Agreement. 
 

3. Specifications.   The Goods must strictly comply with or exceed the 

Specifications.  No deviation, substitution or change is permitted without 
Mercy Corps’ prior written consent. 

4. Purchase Order Amendments.  Mercy Corps may suspend Supplier's 

performance, increase or decrease the ordered quantities, or make changes for 

Mercy Corps’ reasonable business needs by written notice to Supplier (each, a 

“Purchase Order Amendment").  Unless mutually agreed, a Purchase Order 

Amendment does not apply to change the Goods timely and fully delivered and 
accepted before the date of the Purchase Order Amendment.  If any change 

causes an increase or decrease in the cost of, or the time required for, Supplier's 

performance, an equitable adjustment may be made in the price or delivery 
schedule or both, if such adjustment is set forth in a Purchase Order 

Amendment signed by the Authorized Representative. 

 
 

5. Inspection, Acceptance and Rejection.    

a. All Goods will be subject to Mercy Corps' inspection and 
testing, at any time and place, including the period of 

manufacture/production/creation and before final acceptance.  If Mercy 

Corps inspects or tests at Supplier's premises, Supplier, without 
additional charge, will provide all reasonable facilities and assistance for 

the safety and convenience of Mercy Corps' inspectors.  No inspection or 

testing done or not done before final inspection and acceptance will 

relieve Supplier from responsibility for defects or for other failure to meet 

the requirements of this Agreement.  Notwithstanding any prior 

inspections or payments made, all Goods will be subject to final 
inspection and acceptance at the Delivery Location within a reasonable 

time after delivery (but in no event, less than three days after the date of 

delivery). 
b. Acceptance will occur only when the Authorized 

Representative delivers written, signed notice of acceptance to Supplier 

in the form of a goods received notice (“GRN”) and such notice has been 
signed by Supplier’s representative.  The GRN must include: (1) the GRN 

number and the packing slip number; (2) the Contract number; (3) a 

description of the Goods; (4) the quantity delivered; (5) final inspection 
date and location; (6) quantity accepted; and (7) quantity rejected or over-

shipped. 

 
c. If any delivery, documentation or the Goods delivered do not 

comply with all of the terms and conditions of this Agreement, Mercy 
Corps may do one or more of the following: (1) reject such 

nonconforming Goods, accept conforming Goods and reduce the 

purchase price by such amount as Mercy Corps determines in good faith 
reflects the value to Mercy Corps of the accepted Goods, (2) accept such 

nonconforming Goods and reduce the purchase price by such amount as 

Mercy Corps determines in good faith reflects the reduced value to Mercy 
Corps of such nonconforming Goods; (3) reject all Goods; and/or (4) 

terminate this Agreement without any further obligation on Mercy Corps’ 

part. 
d. If any Goods are finally accepted, Mercy Corps will only pay 

for the quantity accepted up to the quantity specified in this Agreement.  

Mercy Corps will in no event pay for quantity above the amount provided 
for in this Agreement or accepted.  Mercy Corps or its agent will hold 

 شروط واحكام امر الشراء 

 

 
 في المصطلح هذا لمثل المعطى المعنى التالية المصطلحات من لكل. المعرفة المصطلحات .1

شروط  ،رقم العقد ، تاريخ التسليم ، موقع التسليم  المخول، الممثل:  طيه المرفق الجدول ي

 طلحاتالمص تعريف يتم. الجهة المانحة ، متامرات التعبئة والتغليف ، التسعير ، والمواصفات

 .االتفاقية هذه المحدد في على النحو األخرى

 كور ميرسي وتدفع تشتري وسوف كور، ميرسي إلى المجهز يبيع سوفشراء وبيع السلع.  .2

 االتفاقية.  هذه في عليها المنصوص واألحكام للشروط وفقا السلع ثمن

 يسمح يجب على السلع ان تمتثل او تتجاوز المواصفات بشكل تام وصارم. ال المواصفات. .3
 ميرسي كور.  من مسبقة خطية موافقة دون التغيير أو االستبدال ، باالنحراف

لكميات يجوز ان تقوم ميرسي كور بتعليق اداء المجهز ، تزيد او تنقص ا تعديالت امر الشراء. .4

 ، او تحدث تغييرات وفقا الحتياجات اعمال ميرسي كور المعقولة بواسطة اشعار خطي الى

تعديل  إنف ، ذلك على االتفاق يتم لم "(. ماتعديل امر الشراءالمجهز )يطلق على كل منها اسم "
 قبل الكاملوب التي تم تنفيذها وتسليمها في الوقت المناسب تغير السلع ال ينطبق على امر الشراء

 المطلوب تالوق او ،  تكلفة في نقصان أو زيادة إلى تغيير أي أدى إذا .تعديل امر الشراء تاريخ

 مثل انك إذا كليهما، او السعر او جدول التسليم على عادل تعديل إجراء فيمكن  المجهز، ألداء
 المخول.  الممثل قبل من توقيعه تم تعديل امر شراء في عليه منصوص التعديل هذا

 

 

  الفحص ، القبول والرفض. .5

 بما ومكان، وقت أي في كور ميرسي واختبار لفحص السلع جميع سوف تخضع .أ

 رسيمي قامت إذا .النهائي القبول وقبل اإلنشاء/  اإلنتاج/  الصنع فترة ذلك في

 بدون المجهز، يوفر فسوف المجهز، اماكن في االختبار أو باجراء الفحص كور
 مفتشي وراحة لسالمة المعقولة والمساعدة التسهيالت جميع إضافية، رسوم

القيام  يتم لم أو به الذي تم القيام االختبار أو الفحص اليجب ان يؤدي .كور ميرسي

 وأ العيوب عن المسؤولية من الى اعفاء المجهز النهائي والقبول الفحص به قبل
 عمليات أي بغض النظر عن .االتفاقية هذه بمتامرات في الوفاء االخر االخفاق

 في النهائي والقبول الفحص الى السلع جميع فسوف تخضع ، دفع مسبقة أو فحص

 من حال أي يجوز في ال ولكن) التسليم بعد معقول وقت غضون في التسليم موقع
 (.التسليم تاريخ بعد أيام ثالثة من ان تكون أقل األحوال،

 

 لبالقبو وموقعا خطيا إشعارا المخول الممثل يرسل عندما فقط القبول سوف يحدث .ب

اإلشعار  وان مثل هذا"( GRN)" المستلمة البضائع إشعار شكل في المجهز إلى

 المستلمة البضائع إشعار تشمل أن يجب .المجهز ممثل قد توقيعه من قبل
"(GRN( :)"1 )المستلمة البضائع إشعار رقم "(GRN )"بطاقة(  قسيمة ورقم(

 ليمها؛التي تم تس الكمية( 4) للسلع؛ وصفا( 3. )العقد رقم( 2) التعبئة والتغليف؛

التي  يةالكم( 7) و التي تم قبولها ؛ الكمية( 6) ؛ النهائي وموقع الفحص تاريخ( 5)
 .التي كانت ناقصة عند الشحن )المشحونة جزئيا( أو هاتم رفض

 أحكام يعغير متوافقة مع جم التي تم تسليمها البضائع أو وثائق ، تسليم أي كان إذا .ج

 رفض( 1) :يلي مما أكثر أو بواحد كور تقوم ميرسي قد االتفاقية، هذه وشروط

 اءالشر سعر وتخفيض السلع المطابقة وقبول للمواصفات، المطابقة غير السلع هذه
بولة المق السلع انه يعكس قيمة نية بحسن كور ميرسي تحدده الذي بمثل هذا المبلغ

 الشراء سعر وتخفيض المطابقة غير السلع مثل هذه قبول( 2)،  كور الى ميرسي

 المخفضة انه يعكس القيمة نية بحسن كور ميرسي تحدده الذي بمثل هذا المبلغ 
 (4) أو/  و السلع؛ كافة رفض( 3)المطابقة؛  غير سلعال لمثل هذه كور لميرسي

 .كور ميرسي من جانب آخر التزام أي دون االتفاقية هذه إنهاء

 

التي  الكمية عن فقط كور ميرسي تدفع سوف ، سلع النهائي ألي القبول ما تم إذا .د

 من حال بأي كور ميرسي تقوم لن .االتفاقية هذه في المحددة الكمية الى تم قبولها
 هذه او المقبول في عليه المنصوص المبلغ بدفع اي مبلغ اعلى من األحوال

بالشحنات الناقصة )المشحونة  وكيلها أو كور ميرسي تحتفظ سوف. االتفاقية

Sam
ple
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over-shipments and non-conforming shipments at Supplier's risk and 

expense for a reasonable time awaiting Supplier's instructions.  Supplier 
will bear the expense of return charges, storage charges and other 

expenses for over-shipped quantities and Goods not accepted. 

 
6. Packing.   All Goods will be prepared for shipping and delivery and will 

be shipped in accordance with the Packing Requirements.  Price based on 

weight will include net weight only.  Supplier will not charge Mercy Corps for 
packaging or pre-shipping costs, such as boxing, crating, handling damage, 

drayage, or storage.  Supplier will mark all containers with necessary handling 

and shipping information, Contract Number, date of shipment, and names of 
the consignee and consignor.  A packing list, and other documentation required 

for domestic or international transit, regulatory clearance or identification of 

the Goods will accompany each shipment. 
7. Transportation, Shipment and Delivery.   Shipment/transportation will 

be in accordance with the Delivery Terms, Delivery Date, and Delivery 

Location.  Mercy Corps will not be charged for shipping, delivery, loading or 
unloading costs unless otherwise specified in the Delivery Terms. 

 

8. Risk of Loss.   Supplier will bear all risk of loss, damage, or destruction 
to the Goods, in whole or in part, occurring before final acceptance by Mercy 

Corps at the Delivery Location; provided, Mercy Corps is responsible for any 

loss caused by its gross negligence. 

 
 

9. Taxes, Duties and Expenses.    
a. All taxes, duties and other governmental charges with respect 

to the manufacture/production/creation of the Goods and the delivery of 

the Goods to Mercy Corps in accordance with this Agreement will be the 
liability of, and borne solely by, Supplier.  If the law requires Mercy 

Corps to withhold taxes from payments to Supplier, Mercy Corps may 

withhold those taxes and pay them to the appropriate taxing authority.  
Mercy Corps will deliver to Supplier an official notice for such taxes.  

Mercy Corps will use reasonable efforts to minimize any taxes withheld 

to the extent allowed by law. 
b. Supplier is responsible for all expenses incurred by it in 

performing under this Agreement. 

 
10. Invoicing and Payment.    

 

a. Mercy Corps will have no obligation to make any payment to 
Supplier with respect to the Goods until final acceptance in accordance 

with Section 4(b) and delivery of an invoice that fully complies with the 

requirements specified in this Agreement.  Invoices may only be 
submitted after Supplier receives a GRN.  Invoices must be submitted 

within 60 days of Supplier’s acceptance of a GRN.  Mercy Corps will 

have no obligation to pay an invoice submitted after 60 days or to pay an 
invoice amount that Mercy Corps disputes in a written notice to Supplier.  

Each invoice must contain or attach the following: (1) a copy of the 

signed GRN; (2) Supplier’s name and address; (3) description of the 
Goods delivered, delivery date, quantity, unit price and total price to be 

paid; (4) all information necessary for Mercy Corps to implement 
payment (e.g., name of representative to address payment to, address, 

bank account information as applicable for the method of payment); (5) 

the Contract Number; (6) packing slip number; (7) taxes and duties (only 
if payable by Mercy Corps per the terms of this Agreement); (8) Delivery 

Location and Delivery Date; and (9) any other information reasonably 

required by Mercy Corps.  Invoices will only be deemed received on the 
date they are delivered to the Authorized Representative and in full 

compliance with the requirements herein. 

 
b. Mercy Corps will make payment within 30 days of receipt of 

Supplier's fully conforming invoice.  Payment of an invoice will not 

constitute acceptance of Goods, and is subject to adjustment for errors, 
shortages, defects or other failure of Supplier to meet the requirements of 

this Agreement.  Mercy Corps may set-off amounts owed to Mercy Corps 

against an amount Mercy Corps owes to Supplier or Supplier's affiliated 

 في معقولة لفترة المجهز ونفقات على مخاطر المطابقة غير جزئيا( والشحنات

 التخزين ورسوم اإلرجاع رسوم نفقات المجهز يتحمل .المجهز تعليمات انتظار
 (جزئيا المشحونة) الشحن عند ناقصة التي كانت للكميات األخرى والمصروفات

 .المقبولة غير والسلع

. لتعبئةا لمتامرات وفقا شحنها وسوف يتم والتسليم للشحن السلع جميع تهيئة . سوف يتمالتعبئة .6

 بفرض المجهز يقوم لن .فقط الصافي الوزن يشمل سوف الوزن أساس على كما وان السعر
لتعبئة التعبئة في الصناديق ، ا مثل الشحن، قبل ما تكاليف أو للتغليف كور ميرسي على رسوم

 لحاوياتا جميع المجهز بتأشير يقوم .التخزين بالعربة أو النقل أجرة معالجة الضرر ، في اقفاص

 سلالمر وأسماء لشحن،ا تاريخ العقد، رقم والشحن، الخاصة بالمناولة الالزمة بالمعلومات
 الدولي، وأ المحلي للنقل الالزمة الوثائق من وغيرها التعبئة، قائمة وسوف تكون. إليه والمرسل

 .شحنة لكل مصاحبة السلع تحديد أو التخليص القانوني

 

تسليم ، . سوف يكون الشحن / النقل وفقا الى شروط التسليم ، تاريخ الوالتسليم الشحن النقل، .7

و التفريغ اوموقع التسليم. لن يتم تحميل ميرسي كور رسوم عن نفقات الشحن ، التسليم ، التحميل 
 مالم يحدد بخالف ذلك في شروط التسليم. 

 لياك للسلع، التدمير أو الضرر أو الخسارة مخاطر جميع المجهز سوف يتحمل الخسارة. مخاطر .8

 تكون نأ شريطة التسليم؛ موقع في كور ميرسي قبل من النهائي القبول قبل تحدث التي جزئيا، أو

 .الجسيم إهمالها عن ناجمة خسارة أي عن مسؤولة كور ميرسي

 
 

 الضرائب ، الرسوم والمصاريف  .9

 تاجإن/  بتصنيع يتعلق فيما األخرى الحكومية والرسوم والرسوم الضرائب ان كافة .أ

ن م سوف تكون االتفاقية لهذه وفقا كور ميرسي إلى السلع وتسليم السلع إنشاء /
قوم ان ت من ميرسي كور يطالب القانون كان إذا .لوحده مسؤولية المجهز ويتحملها

 استقطاع لميرسي كور يجوز المتعاقد، إلى المدفوعات من الضرائب باستقطاع

 ميرسي كور تقوم سوف .المناسبة الضريبيةالسلطة  إلى ودفعها الضرائب تلك
 جهودا ميرسي كور تبذل وسوف. الضرائب بهذه للمتعاقد رسمي إيصال بتسليم

 .القانون به يسمح الذي الحد إلى مستقطعة ضرائب أي لتقليل معقولة

هذه لان المجهز هو المسؤول عن كافة النفقات المتكبدة من قبله في االداء وفقا  .ب

 .االتفاقية

 تحرير الفواتير والدفع  .10

ة التكون ميرسي كور ملزمة بالقيام باي دفع الى المجهز فيما يخص السلع لغاي .أ
ل للمتامرات )ب( وتسليم الفاتورة التي تمتثل بالكام 4القبول النهائي وفقا الى القسم 

 شعارالمنصوص عليها في هذه االتفاقية. تقم الفواتير فقط بعد ان يستل المجهز إ

 من يوم 60 غضون في الفواتير ان تقدم . يجب"(GRN)" المستلمة البضائع
 كوربس مرسي تتحمل لن"(. GRN)" المستلمة البضائع إلشعار المجهز قبول

عترض ت الذي فاتورة مبلغ دفع يوم أو 60 بعد تقديمها يتم فاتورة بدفع التزام أي

تضم كل  المجهز. سوف إلى خطي إشعار في كور ميرسي عليه )تتنازع بشانه(
( اسم 2الموقعة ؛ ) "(GRN)" المستلمة البضائع ( نسخة من إشعار1فاتورة )

ية ، ( وصفا للسلع التي تم تسليمها ، تاريخ التسليم ، الكم3وعنوان المجهز ؛ )
كور  ( كافة المعلومات الالزمة لميرسي4سعر الوحدة والسعر الكلي ليتم دفعه ؛ )

لعنوان ، اسم الممثل الذي يتم ارسال الدفع اليه، لتنفيذ الدفع )على سبيل المثال: ا

؛  ( رقم العقد5معلومات الحساب المصرفي على النحو المطبق لطريقة الدفع( ، )
ة ( الضرائب والرسوم )فقط اذا كانت قابل7( رقم قسيمة )قطعة( التعبئة ؛ )6)

 سليم( موقع الت8للدفع من قبل ميرسي كور وفقا الى شروط هذه االتفاقية( ؛ )

( اي معلومات اخرى على النحو الذي قد تامره ميرسي 9وتاريخ التسليم ؛ و )
 مثلالم إلى تسليمها تاريخ في فقط مستلمة الفواتير كور بشكل معقول. سوف تعتبر

 .االتفاقية هذه في الواردة للمتامرات كامل امتثال وفي المخول

 

المطابقة  فاتورة المجهز استالم من يوم 30 خالل  بالدفع تقوم ميرسي كور سوف .ب
 ، عن األخطاء للتعديل ويخضع للسلع، قبوال الفاتورة سوف لن يشكل دفع. تماما

. االتفاقية هذه بمتامرات في الوفاء المجهز من آخر اخفاق أي أو العيوب ، النقص

 تدين الذي المبلغ مقابل كور لميرسي مستحقة مبالغ مقاصة كور لميرسي يجوز
Sam

ple
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companies, and Mercy Corps will provide notice to Supplier within a 

reasonable time after the setoff. 
 

11. Representations, Warranties and Additional Covenants.   Supplier 

represents and warrants to Mercy Corps and covenants with Mercy Corps as 
follows. 

a. Supplier has full rights and authority to enter into and perform 

its obligations under this Agreement.  Supplier’s performance will not 
violate any agreement or obligation between Supplier and any third party. 

b. The Goods and all documentation required will meet each of 

the standards and specifications set forth in this Agreement.  The Goods 
are merchantable and fit for their intended purpose, comply with all 

applicable law and are free from all defects in material and workmanship. 

 
 

 

c. Supplier will deliver good and marketable title to the Goods 
free and clear of all liens, claims, encumbrances and interests of any other 

person, entity or government.  The Goods will not infringe on any patent, 

copyright, trademark, trade secret or other proprietary right of any third 
party. 

d. Supplier will comply with all applicable law, regulations and 

rules in the performance of its obligations under this Agreement. 
 

e. Supplier has not, and will not, engage in transactions with, or 

provide resources or support to, individuals and organizations associated 
with terrorism, including those individuals or entities that appear on the 

Specially Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by 

the U.S.  Treasury (http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx) or the United Nations 

Security designation list 

(http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml). 

 

f. Mercy Corps must comply with U.S. laws and regulations. 

Supplier understands and agrees that any goods or services it provides 

under the contract will not come from or originate in Iran.  Failure to 

comply with this requirement will be a material breach of the contract 

and Mercy Corps will not be obligated to pay for any goods or services 

that Mercy Corps determines originated in Iran.   
 

 
g. Supplier will comply with and train its employees in all 

applicable laws against bribery, corruption, inaccurate books and records, 

inadequate internal controls and money-laundering, including the U.S. 
Foreign Corrupt Practices Act and the UK Bribery Act.  Supplier has not 

and will not offer or give any employee, agent, or representative of Mercy 

Corps anything of value to secure any business from Mercy Corps or 
influence such person to alter the terms, conditions, or performance of 

any contract with or purchase order from Mercy Corps, including but not 

limited to this Agreement. 
h. Supplier does not own, directly or indirectly, any other 

company that was competing for award of this Agreement.  Supplier did 

not seek or obtain confidential information related to the award of this 
Agreement from any Mercy Corps employee, agent or representative.  

Supplier did not collude or conspire with any other individual or entity to 

limit competition for the award of this Agreement, to set prices being 
offered or in any other way to interfere with free and open competition. 

 

i. Supplier is not owned in whole or in part, directly or 
indirectly, by any immediate or extended family member of any Mercy 

Corps employee, agent or representative, or, if so owned, Supplier fully 

disclosed such relationship and any potential conflict of interest has been 
waived by Mercy Corps. 

j. Supplier has not engaged in, and will not engage in, any of the 

following conduct: (A) trafficking in persons (as defined in the Protocol 
to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially 

 كور وسوف تعطي ميرسي للمجهز، التابعة او للشركات للمجهز كور ميرسي به

 .المقاصة بعد معقولة زمنية فترة غضون اشعار الى المجهز في

الي  . يقر ويضمن المجهز الى ميرسي كور ويتعهداالقرارات ، الضمانات والتعهدات االضافية .11
 ميرسي كور على النحو التالي: 

 هذه بموجب التزاماته البرام واداء الكاملة والصالحية الحقوق يملك ان المتعاقد .أ

 لمجهزا بين التزام أو اتفاقية أي المجهز أداء يخرق سوف لن. وتنفيذها االتفاقية

 .ثالث طرف وأي

 والمواصفات المعايير كل تلبي سوف المطلوبة الوثائق وجميع ان السلع .ب
 رضالغ وتناسب للتسويق قابلة ان تكون السلع. االتفاقية هذه في عليها المنصوص

 وبالعي جميع من وخالية بها المعمول القوانين وهي تمتثل لجميع منها، المقصود

 والصنعة.  المواد في

 

 ميعج من وخالية مجانا للسلع للتسويق وقابلة جيدة ملكية بتسليم المجهز ان يقوم .ج
 نل. أخرى حكومة أو كيان أو شخص ألي والفوائد ، األعباء الرهون ، المطالبات

 تجاري سر ، تجارية عالمة ، ونشر طبع حقوق ، اختراع براءة أي السلع تخرق

 .ثالث طرف ألي امتالكي آخر حق أي أو

زاماته ان المتعاقد سوف يمتثل لكافة القوانين ، اللوائح والقواعد في اداءه اللت .د
 بموجب هذه االتفاقية. 

يقدم موادر او دعم ان المجهز لم ينخرط وسوف لن ينخرط في معامالت مع ، او  .ه

الى ، افراد ومنظمات مرتبطة باالرهاب ، بما في ذلك اولئك االفراد او الكيانات 

خصيصا واالفراد المحظورين التي  المعينين التي تظهر في قائمة والمواطنين
تحتفظ بها وزارة الخزانة االمريكية 

(http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-

List/Pages/default.aspx المتحدة  لألمم التابعة األمني التعيين ( او قائمة
(http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.sh

tml .) 

افق بالقوانين واللوائح األمريكية. يتفهم المورد ويو ميرسي كور يجب أن تلتزم .و
يكون على أن أي سلع أو خدمات يقدمها بموجب العقد لن تأتي أو تأتي من إيران. س

دفع ملزمة ب كورميرسي  عدم االمتثال لهذا المطلب خرقًا ماديًا للعقد ولن تكون

 .في إيران ميرسي كور أي سلع أو خدمات تحددها

 

لتي ان المجهز سوف يمتثل الى ويدرب موظفيه على االمتثال الى كافة القوانين ا .ز

لداخلية اتكافح الرشوة ، الفساد ، الكتب والسجالت غير الدقيقة ، اجراءات الرقابة 
 في الفاسدة األجنبية الممارسات قانون ذلك في غير الكافية وغسل االموال ، بما

لن يقدم وان المجهز لم يقدم  .المتحدة المملكة في الرشوة وقانون المتحدة الواليات

او يعطي اي موظف ، وكيل ، او ممثل لميرسي كور اي شيء قيم لضمان 
الحصول على اي اعمال من ميرسي كور او يؤثر على مثل هذا الشخص لتغيير 

بنود ، شروط او تنفيذ اي عقد مع او امر شراء من ميرسي كور ، بما في ذلك 

  ولكن ال يقتصر على هذه االتفاقية.

ان المجهز ال يمتلك ، بصورة مباشرة او غير مباشرة ، اي شركة اخرى التي  .ح
تتنافس للحصول على هذه االتفاقية. لم يسع المجهز او يحصل على معلومات 

رسي سرية ذات صلة بمنح هذه االتفاقية من اي موظف ، وكيل او ممثل تابع الى مي

 منافسةال من للحد آخر كيان أو دفر أي بالتواطأ او التآمر مع المجهز يقم كور. لم
 قةطري بأي أو المعروضة األسعار لتحديد أو شركة أي أو االتفاقية هذه منح على

 والمفتوحة.  الحرة المنافسة في للتدخل أخرى

 أي قبل من مباشر، غير أو مباشر بشكل جزئيا، أو كليا المجهز غير مملوك ان .ط

 عتاب ممثل او وكيل ، موظف الممتدين ألي أو المباشرين العائلة من أفراد فرد
شكل باالفصاح ب المجهز قام فقد بتلك الطريقة ، مملوكا كان إذا أو لميرسي كور،

بشكل  ، محتمل مصالح تضارب وانه قد تم التنازل عن العالقة هذه كامل عن

 .ميرسي كور قبل من خطي،

االفعال التالية: )أ( ان المجهز لم ينخرط في ، وسوف لن ينخرط في ، اي من  .ي
 االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول في المحدد النحو على)  باألشخاص  االتجار

 لمكافحة المتحدة األمم التفاقية المكمل واألطفال، النساء وبخاصة باألشخاص،

Sam
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Women and Children, supplementing the UN Convention against 

Transnational Organized Crime); (B) procuring a commercial sex act; or 
(C) using forced labor. 

 

k. Supplier is not the subject or any governmental or donor 
investigation and has not been debarred or suspended by any government, 

governmental agency or donor. 

 
12. Confidentiality.   Supplier will maintain the confidentiality of: (i) any 

information Mercy Corps provides to Supplier that Mercy Corps identifies as 

confidential; (ii) the terms and conditions of this Agreement; and (iii) 
nonpublic information regarding Mercy Corps’ policies and practices.  Upon 

Mercy Corps’ request, Supplier will return to Mercy Corps all confidential 

information provided by Mercy Corps to Supplier.  This confidentiality 
obligation will survive final acceptance of the Goods, payment of the purchase 

price and termination of this Agreement. 

13. Indemnification.   Supplier will indemnify Mercy Corps and each of its 
officers, directors, employees, representatives and agents (each, an 

“Indemnitee”), and hold them harmless from, any and all losses, claims, 

damages, liabilities, any government or donor investigations, fines or penalties 
and related expenses (including incidental and consequential damages and 

reasonable attorneys’ fees, whether incurred at the investigative, trial or 

appellate level or otherwise) incurred by any Indemnitee or asserted against 
any Indemnitee by any third party or by Supplier arising out of, in connection 

with, or as a result of this Agreement, any failure by Supplier to fully perform 

its obligations under this Agreement or any breach by Supplier of any of its 
representations and warranties under this Agreement, provided that such 

indemnity will not, as to any Indemnitee, be available to the extent that such 

losses, claims, damages, liabilities or related expenses resulted from the gross 
negligence or willful misconduct of such Indemnitee.  This indemnity 

obligation will survive final acceptance of the Goods, payment of the purchase 

price and termination of this Agreement. 
14. Termination and Remedies.   This Agreement may be terminated under 

the following circumstances: 

 
a. by both Parties on mutual written agreement of the Parties; 

 

b. by Mercy Corps immediately upon written notice in the event 
Mercy Corps’ donor(s) terminates or withdraws funding that Mercy 

Corps would use to pay Contractor under this Agreement; 

 
c. by either Party due to the non-terminating Party’s breach of 

this Agreement and failure to correct such breach within 15 days’ prior 

notice of such breach; 
d. be either Party upon written notice if a force majeure event, 

including any not reasonably foreseeable war, insurrection, change in law 

or government action or inaction, strike, natural disaster or similar event, 
prevents the terminating Party from being able to fulfill its obligations 

under this Agreement; or 

 
e. by Mercy Corps immediately upon written notice if Mercy 

Corps using its sole discretion determines that Contractor has or will 
breach any of its warranties, covenants or representations in this 

Agreement, in which case Mercy Corps may withhold any and all 

amounts owed to Contractor until such breach is remedied. 
                In the event termination is due to Mercy Corps’ breach of this Agreement, 

by Mercy Corps for Mercy Corps convenience, due to force majeure event, or due to 

loss of funding, Mercy Corps shall be obligated to pay Contractor for its reasonable, 
pro-rated costs of work completed and expenses properly incurred prior to 

termination. 

If Mercy Corps determines that Supplier has or will breach any of its 
warranties, covenants or representations in this Agreement, Mercy Corps may, in 

addition to any other remedies for such breach available at law or in equity, 

(i) terminate this Agreement; (ii) reject any Goods delivered; (iii) return any Goods 
already accepted and obtain full repayment for any amount paid for such Goods; 

(iv) if Supplier breaches Section 10(j), withhold payment until such investigation, 

suspension or debarment is lifted; and (v) if Supplier breaches any of Section 10(e), 

 استخدام( ج) أو تجاري؛ جنسي بعمل القيام( ب) ؛(الوطنية عبر المنظمة الجريمة

 .العمالة القسرية

 ايقافه أو حرمانه يتم ولم مانحة جهة أو حكومي تحقيق أي محل ليس ان المجهز .ك
 .مانحة جهة أو حكومية وكالة ، حكومة أي قبل من

 

 

ي ( اي معلومات تقدمها ميرسي كور الى المجهز الت1. سوف يحتفظ المجهز بسرية: )السرية .12
 غير المعلومات( 3) و االتفاقية؛ هذه وأحكام شروط( 2)تحددها ميرسي كور على انها سرية ؛ 

رسي مي امر على سوف يقوم المجهز ، بناء. ميرسي كور وممارسات بسياسات التي تتعلق العامة

  .زالى المجه ميرسي كور تقدمها التي السرية المعلومات جميع بإعادة الى ميرسي كور كور،

 
مدرائها ، اعضاء مجلس التعويض. سوف يقوم المجهز بتعويض وابراء ميرسي كور وكل من  .13

كافة و"( من ، اي المعوض لهادارتها ، موظفيها ، ممثلها ووكالئها )يطلق على كل منهم اسم "

رامات غالخسائر ، المطالبات ، االضرار ، المطلوبات ، اي تحقيقات حكومية او لجهة مانحة ، 
اة واتعاب المحاماو عقوبات ومصاريف ذات صلة )بما في ذلك التعويضات العرضية والتبعية 

غير ذلك(  المعقولة ، سواء التي تم تكبدها في التحقيق ، المحاكمة او على مستوى االستئناف او

 التي تكبدها المعوض له او تم تأكيدها ضد اي معوض له من قبل اي طرف ثالث او من قبل
 ألي لمجهزا قبل من خرق أي المجهز الناشئة عن ، او ذات الصلة ، او نتيجة لهذه االتفاقية ، أو

خص اي فيما ي التعويض، مثل هذا يكون أال شريطة االتفاقية، هذه بموجب وضماناته تعهداته من

 لمطلوباتا ، األضرار ، المطالبات ، مثل هذه الخسائر فيه تكون الذي الحد إلى متاحا معوض له ،
 .لهغش من قبل المعوض  أو الجسيم اإلهمال عن ناتجة الصلة ذات النفقات أو

 

 

 
 

 

 
 

  الية: يجوز ان يتم انهاء هذه االتفاقية في ظل الظروف التاإلنهاء والتدابير )الجزاءات(.  .14

 من قبل كال الطرفين بناءا على اتفاق خطي مشترك للطرفين ؛  .أ

ة من قبل ميرسي كور فورا بناءا على اشعار خطي في حال ان تقوم الجهة المانح .ب

 بانهاء او سحب التمويل الذي كانت ميرسي كور)الجهات المانحة( لميرسي كور 
 سوف تستخدمه لتدفع الى المتعاقد بموجب هذه االتفاقية ؛

واالخفاق في  لهذه االتفاقية المخالف غير الطرف خرق بسبب طرف أي قبل من .ج

 الخرق؛ بهذا مسبق إشعار من يوم 15 غضون في الخرق هذا تصحيح

 ذلك في بما القاهرة، القوة حدث حالفي  خطي اشعار على بناء من قبل اي طرف .د

 أو إجراء أو القانون في تغيير ، عصيان ، معقول بشكل متوقعة غير حرب أي
 الطرف يمنع مماثل، حدث او طبيعية كارثة ، إضراب ، حكومي إجراء اتخاذ عدم

 او اقية؛هذه االتف بموجب بالتزاماته الوفاء على قادرا يكون أن من القائم باالنهاء

 

 وفقا ميرسي كور قررت إذا خطي اشعار فورا بناءا على ميرسي كور قبل من .ه
 تعهداته ، ضماناته من أي يخرق سوف أو قد خرق المتعاقد أن الخاص لتقديرها

 افةوك أي حجب لميرسي كور يجوز الحالة هذه وفي هذه االتفاقية، في اقراراته أو

 الخرق.  هذا الى ان يتم اصالح مثل للمتعاقد المستحقة المبالغ

 بسبب ،ميرسي كور لغرض مالئمة قبل ميرسي كور من أو ميرسي كور خرق بسبب اإلنهاء حالة في            

 المعقولة، يفهتكال عن الى المتعاقد بأن تدفع ملزمة ميرسي كور تكون سوف التمويل، فقدان بسبب أو قاهرة، قوة

 .اإلنهاء قبل صحيح بشكل تكبدها تم التي والنفقات المنجز بالتناسب والعمل

 
 

 قراراتها أو تعهداته ، ضماناته من أي يخرق سوف أو قد خرق المجهز أن ميرسي كور قررت إذا             

 بموجب احةالمت الخرق لهذا أخرى تدابير )جزاءات( أي إلى باإلضافة لميرسي كور، فيجوز االتفاقية، هذه في
تم  سلع أي ادةإع( 3) تسليمها؛ تم سلع أي رفض (2) ؛ .االتفاقية هذه إنهاء( 1) الملكية، حقوق في أو القانون

 ،(ي) 10 قسمال خرق المجهز إذا (4) السلع؛ لهذه مدفوع مبلغ ألي الكامل السداد على والحصول بالفعل قبولها

 ،( هـ)10 قسماذا خرق المجهز اي من ( 5)و الحرمان؛ أو التعليق ، التحقيق هذا رفع يتم أن إلى الدفع حجب
 واإلبالغ لمجهزا إلى إرجاعها يمكن ال أو استهالكها تم ولكن قبولها تم سلع عن أي يدفع لم ،(ط) او( ح) ،( ز)

 .المناسبة الحكومية والسلطات كور لميرسي المانحة للجهات الخرق عن

Sam
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(f), (g), (h) or (i), not pay for any Goods that have been accepted but that have been 

consumed or otherwise cannot be returned to Supplier and report the breach to Mercy 
Corps donors and appropriate governmental authorities.        

 

If Mercy Corps determines that Contractor has or will breach any of its warranties, 
covenants or representations in this Contract, Mercy Corps may terminate the 

Contract. Contractor’s breach of its obligations under the Contract will result in 

Mercy Corps incurring damages in an amount that will be difficult to establish and 
leave Mercy Corps without an adequate remedy. Accordingly, the parties agree that 

the following liquidated damages are reasonable in light of the anticipated harm 

caused by any such breach: 
Penalty will be calculated as follows: 

If the Contractor does not honor the contracted deadline for completion of all 

works, penalties will be implemented by reducing the final payment by 0.1% of the 
total value, for each day over completion date, beginning on the first day of default 

as determined by MERCY CORPS 

Penalty shall accrue on a daily basis until supplier has performed its delivery 
obligations in accordance with the requirements of the contract, up to a maximum 

of ten percent (10%) of the contract value. 

If the justification for the delay days from the contractor approved by MercyCorps 
approved days will not be calculated when performing the liquidated damages 

 

15. Dispute Resolution.   Any unresolved dispute or claims will be settled 
by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution 

in accordance with its International Arbitration Rules.  The number of 

arbitrators will be one.  The place of arbitration will be Portland, Oregon.  The 
language of the arbitration will be English. 

 

16. Access to Books and Records.   Mercy Corps, its donors (including, if 
applicable, USAID, and the Comptroller General of the United States) and any 

of their respective representatives will have access to any books, documents, 

papers and records of Supplier that are directly pertinent to this Agreement for 
the purpose of making audits, examinations, excerpts and transcriptions. 

 

17. Additional Donor Terms and Conditions.   The Donor Terms (if any) 
are incorporated in this Agreement by reference and are fully binding on 

Supplier and Mercy Corps.  In the event of a conflict between the Donor Terms 

and this Agreement or any other document between Supplier and Mercy Corps, 
the Donor Terms will prevail. 

 

18. Miscellaneous.   
  

a. This Agreement and the rights and obligations of the parties 

hereto will be governed by and construed in accordance with the laws of 
the State of Oregon (exclusive of the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods), without regard to the 

conflict of laws provisions thereof. 
 

b. No right or obligation under this Agreement (including the 

right to receive monies due) will be assigned without the prior written 
consent of Mercy Corps.  Any assignment without such consent will be 

void.  Mercy Corps may assign its rights under this Agreement. 
 

c. All notices provided for herein will be in writing and will be 

delivered by hand or overnight courier service, email or fax in accordance 
with each party’s contact information set forth on Schedule I.  Notices 

will be deemed to have been given when received, provided that notices 

sent by email or fax will be deemed received when sent (except that, if 
not sent during normal business hours for the recipient, will be deemed 

received at the opening of business on the next business day for the 

recipient). 
d. Time is of the essence of each and every obligation of 

Supplier under this Agreement. 

e. If any provision of this Agreement is prohibited by or invalid 
under applicable law, such provision will be ineffective only to the extent 

of such prohibition or invalidity without invalidating the remainder of 

such provision or any remaining provisions of this Agreement. 

 

 
 

 

ي هذا العقد ،تمثيالته ف إذا قررت ميرسي كور أن المتعاقد قد خرق أو يخرق أي من ضماناته أو تعهداته أو  
ور تعويضاتفقد تنهي ميرسي كور العقد. سيؤدي خرق المقاول اللتزاماته بموجب العقد إلى تكبد ميرسي ك  

لى أنعفي مبلغ يصعب تحديده وترك ميرسي كور بدون تعويض مناسب. وبناًء على ذلك ، يتفق الطرفان   

يلالمتوقع الناجم عن أي خرق من هذا القبالتعويضات المقطوعة التالية معقولة في ضوء الضرر   : 
 : سيتم احتساب الشرط الجزائي على النحو التالي

لعقوبات عن طريقاإذا لم يحترم المتعاقد الموعد النهائي المتفق عليه إلنجاز جميع األعمال ، فسيتم تنفيذ   

نتهاء ، بدًءا من اليومعلى تاريخ اال٪ من القيمة اإلجمالية للعقد ، لكل يوم  0.1تخفيض الدفعة النهائية بنسبة   
 األول من التخلف عن السداد كما هو محدد بواسطة ميرسي كور

تطلبات العقد ، بحديجب أن تتراكم تعويضات االضرار يوميا حتى يقوم المورد بتنفيذ التزامات التسليم وفقا لم  

٪) من قيمة العقد 10أقصى عشرة بالمائة (   . 
مدة عند تنفيذير أيام التأخير من المقاول المعتمد من قبل أيام ميرسي كور المعتإذا لم يتم احتساب تبر  

 تعويضات االضرار

 
 

 

 
 

 

يم التحك طريق عن . سوف يتم تسوية اي نزاع او مطالبات لم يتم حلها بعدتسوية المنازعات .15
دد المحكمين الذي يديره المركز الدولي لتسوية المنازعات وفقا لقواعد التحكيم الدولية وسيكون ع

 .جليزيةاإلن اللغة هي التحكيم تكون لغة واحد وسيكون مكان التحكيم بورتالند والية اوريغون 

 ذلك، في بما) ، مانحيها لميرسي كور . سوف يكونالوصول الى الكتب والسجالت .16

( المتحدة اتللوالي العام المالي ( والمراقبUSAIDالدولية ) للتنمية األمريكية الوكالة وجدت، إن
 هذهب مباشرة صلة ذات للمجهز وسجالت ، أوراق ، وثائق كتب أي إلى الوصول ممثلين لهم وأي

 والنسخ.  ، الفحص ، المقتطفات التدقيق عمليات إجراء لغرض االتفاقية

منة . ان شروط الجهة المانحة )إن وجدت( هي متضاالضافية للجهة المانحةالشروط واالحكام  .17

ب بين في هذه االتفاقية باالشارة وهي ملزمة بالكامل على المجهز وميرسي كور. في حال تضار
وميرسي  شروط الجهة المانحة واي احكام اخرى لهذه االتفاقية او اي وثيقة اخرى بين المتعاقد

 الجهة المانحة.  كور ، فسوف تسود شروط

 

 فقرات متنوعة  .18

 وتفسر االتفاقية هذه في األطراف والتزامات وحقوق االتفاقية هذه سوف تخضع .أ

 لبيعا عقود بشأن المتحدة األمم اتفاقية باستثناء)والية اوريغون   لقوانين وفقا
 .دون اعتبار الى احكام تضارب القوانين بشان ذلك ،(للبضائع الدولي

 

 لحقا ذلك في بما) االتفاقية هذه بموجب التزام أو حق أي التنازل عن يتم سوف لن .ب

وأن اي . ميرسي كور من مسبقة خطية موافقة دون( المستحقة األموال تلقي في

 التنازل لميرسي كور يجوز. باطال سوف يكون القبيل هذا من موافقة تنازل دون
 .االتفاقية هذه بموجب حقوقها عن

 وسوف يتم خطية االتفاقية هذه في عليها المنصوص االشعارات كافة سوف تكون .ج

 وفقا كسالفا او اإللكتروني البريد ، السريع البريد بواسطة خدمة أو باليد تسليمها

 وتعتبر. الجدول ي في عليها المنصوص طرف لكل االتصال لمعلومات
 رسلةالم اإلشعارات تعتبر ان شريطة استالمها، عند اعطاؤها تم انه قد اإلشعارات

 اذا لم ترسل ، إذا إال) إرسالها انه قد تم استالمها عند الفاكس او اإللكتروني بالبريد

 عمالاال افتتاح عند مستلمة اعتبارها فسيتم للمستلم، العادية العمل ساعات خالل
 (.للمستلم التالي العمل يوم في

 .االتفاقية هذه بموجب للمجهز التزام كل جوهر هو ان الوقت .د

 القانون بموجب صالح غير أو محظورا االتفاقية هذه أحكام من حكم أي كان اذا .ه

 بطالإ دون البطالن أو الحظر هذا بقدر إال فعاال يكون لن الحكم هذا فإن الساري،
 .االتفاقية لهذه متبقية أحكام أي أو الحكم هذا باقي

Sam
ple



Donor Clauses 

Other DOS Contract Provisions Required by Law 

 

Mercy Corps, in accordance with donor regulations, requires certain certifications and provisions, 

set forth herein, to be included in all contracts. 

 

1. The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. law prohibits 

transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and 

organizations associated with terrorism. It is the legal responsibility of the Contractor to 

ensure compliance with these Executive Orders and laws.  

 

2. Contractor certifies that neither it nor its principals is presently excluded or disqualified 

from participation in this transaction by any US Government department or agency.  

 

3. Contractor certifies that it will not and has not used any funds received directly or 

indirectly from the U.S. Government has been paid or will be paid to any person or 

organization for influencing or attempting to influence an officer or employee of any 

agency, a member of U.S. Congress, officer or employee of Congress, or an employee of 

a member of Congress in connection with obtaining this Contract or any other U.S. 

government funded project.   

 

4. Mercy Corps, the US Department of State, the Inspector General of the United States, 

and the Comptroller General of the United States, or any of their duly authorized 

representatives have the right of timely and unrestricted access to any books, documents, 

papers and records of Contractor that are pertinent to this Contract, in order to make 

audits, examinations, excerpts and transcripts and copies of such documents. This right 

also includes timely and reasonable access to a Contractor’s personnel for the purpose of 

interview and discussion related to such documents.    

 

5. The U.S. Government is opposed to prostitution and related activities, which are 

inherently harmful and dehumanizing, and contribute to the phenomenon of trafficking in 

persons. None of the funds made available under this contract may be used to promote, 

support, or advocate for the legalization or practice of prostitution. Nothing in the 

preceding sentence shall be construed to preclude assistance designed to ameliorate the 

suffering of, or health risks to, victims while they are being trafficked or after they are out 

of the situation that resulted from such victims being trafficked. The Contractor does not 

promote, support, or advocate the legalization or practice of prostitution. 

 

6. Mercy Corps has the right to terminate this Contract, without penalty, if Contractor or its 

employees, or any Subcontractor or its employees, engage in any of the following 

conduct: 

 

(i) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish 

Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the UN 

Convention against Transnational Organized Crime) during the period of this Contract; 

(ii) Procure a commercial sex act during the period of time that this Contract is in effect; 

or 

(iii) Use forced labor in the performance of the Contract. 

 

The Contractor agrees to incorporate the terms of “Exhibit B” word-for-word in all of its sub-

contracts funded under this Contract, if any. 



 

 احكام اخرى لعقود وزارة الخاجية مطلوبة بموجب القانون
ها في هذه الوثيقة، ليتم تطلب ميرسي كور، وفقا للوائح الجهات المانحة، بعض الشهادات واالحكام، المنصوص علي

 تضمينها في جميع العقود.
 

يتم تذكير المقاول بان االوامر التنفيذية للواليات المتحدة والقانون االمريكي تحظر اجراء  .1

الصفقات مع االفراد والمنظمات المرتبطة باالرهاب وتقديم الموارد والدعم لها وتقع المسؤولية 

 االمتثال لهذه االوامر التنفيذية والقوانين.القانونية على عاتق المقاول لضمان 

يقر المقاول بانه ال هو وال مدرائه مستبعدين او غير مؤهلين حاليا من المشاركة في هذه الصفقة  .2

 من قبل اي وزارة او وكالة حكومية امريكية.

يقر المقاول بانه لن ولم يستخدم اي اموال تلقاها بشكل مباشر او غير مباشر من الحكومة  .3

المريكية قد قام او سيقوم بدفعها الى اي شخص او منظمة للتأثير او لمحاولة التأثير على اي ا

موظف او مستخدم في اي وكالة، او عضو في الكونغرس االمريكي، او موظف او مستخدم في 

الكونغرس، او مستخدم الحد اعضاء الكونغرس فيما يتعلق بالحصول على هذا العقد او اي 

 لها الحكومة االمريكية.مشروع آخر تمو

لميرسي كور ووزارة الخارجية االمريكية والمفتش العام للواليات المتحدة والمراقب العام  .4

للواليات المتحدة، او اي من ممثليهم المخولين حسب االصول الحق في الوصول في الوقت 

بهذا العقد، من  المناسب وغير المقيد الى اي من كتب ووثائق واوراق وسجالت المقاول المتعلقة

اجل اجراء عمليات التدقيق والفحص ومقتطفات ونصوص ونسخ من هذه الوثائق. هذا الحق يشمل 

ايضا الوصول في الوقت المناسب والمعقول لموظفي المقاول لغرض المقابلة والمناقشة المتعلقة 

 بهذه الوثائق.

شطة ذات الصلة، والتي هي تعارض حكومة الواليات المتحدة ممارسة البغاء )الدعارة( واالن .5

بطبيعتها ضارة ومهينة للكرامة االنسانية وتلك التي تساهم في ظاهرة االتجار باالشخاص. ال 

يمكن استخدام اي من االموال المتاحة بموجب هذا العقد في تعزيز )ترويج( او دعم او الدعوة الى 

في الجملة السابقة لمنع  تقنين او ممارسة البغاء )الدعارة(. ال يجوز تفسير اي شيء ورد

المساعدات التي تهدف الى التخفيف من معاناة، او المخاطر الصحية للضحايا اثناء االتجار بهم او 

بعد خروجهم من الوضع الذي نتج عن االتجار بهؤالء الضحايا. على المقاول ان ال يقوم بتعزيز 

 عارة(.)ترويج( او دعم او الدعوة الى تقنين او ممارسة البغاء )الد

لميرسي كور الحق في انهاء هذا العقد، دون جزاءات، اذا قام المقاول او موظفيه )مستخدميه(، او  .6

 اي مقاول من الباطن او موظفيه )مستخدميه(، باالنخراط في اي من االفعال )التصرفات( التالية:

باالشخاص، االتجار باالشخاص )على النحو المحدد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار  .أ

وبخاصة النساء واالطفال، المكمل التفاقية االمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود( 

  خالل فترة هذا العقد.

 عمل في تجارة الجنس خالل الفترة الزمنية لسريان مفعول هذا العقد ساري. او الحصول على .ب

 استخدام السخرة في تنفيذ العقد. .ج

 

على ادراج شروط "الملحق ج" حرفيا في جميع عقوده المبرمة من الباطن والممولة في اطار هذا يوافق المقاول 

 العقد، ان وجدت.




