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 معلومات المورد: 

 المعلومات المالية:

  

 منظمة ميرسي كور  

 معلومات المورد  استمارة

 

 لتقييم الشركة قبل التعاقد مع منظمة ميرسي كور.  الواردة في هذه االستمارةيتم استخدام المعلومات 

 جميع الحقول. استكمال وملءيرجى 

  اسم الشركة

في   الشركة  تعملأخرى  أسماء  أي  

مثل:   باألحرف )المختصرات    إطارها 

 األسماء و،  لالسماالختصارات  و  االولية،

 المستعارة(  

 

  لشركة  ل السابقة سماءاأل

  العنوان 

  الموقع اإللكتروني 

 فاكس:  هاتف:  أرقام الهاتف/الفاكس 

 رقم الهاتف:  االسم:  التواصل الرئيسي  مسؤول

 عنوان البريد اإللكتروني: 

  عدد الموظفين 

   المقرات /الفروععدد 

بالدوالر    األسهم   قيمة  متوسط  الموجودة 

 األمريكي 

 

أو   الشركة  مالكي  مجلس أعضاء  أسماء 

 اإلدارة

 

  (إن وجدت )الشركات األم 

  ( إن وجدت )  التابعةالفرعية أو الشركات 

  ه وعنوان  اسم البنك

  في البنك المسجلاسم الشركة 

  المعتمدةالعملة 

 ال|  نعم :حوالة مالية                ال  |   نعم الشيك :طريق  عن الدفع شروط الدفع

 )خالل   المعياريةالدفع    شروط  حدد 

 (وما إلى ذلك، يوم 30 أو يوم،  15
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 :اتالخدم/السلع حول معلومات

 

 المراجع: 

 

 شهادة األهلية للمورد: 

 : اآلتيالشركة  تؤكد

  العطاءات التنافسية تقديم  من المشاركة في فرص    -بطريقة أو بأخرى    - استبعادهم  أو    توقيفهمال يتم منعهم أو   -1

واألمم    ،الواليات المتحدةحكومة  والحكومة األوروبية و  ،)مثل االتحاد األوروبي  الخاصة بكبار المانحين

 المتحدة(.
 

أو دخلوا في ترتيبات   ،المحاكم   عن طريقيديرون شؤونهم    أنهم  أو  ،للتصفية  يخضعونأنهم ليسوا مفلسين أو   -2

أو أنهم في    ،جراءات تتعلق بهذه المسائلإل  أنهم يخضعونأو    ،أوقفوا األنشطة التجاريةأنهم  أو    ،مع الدائنين

 التشريعات أو اللوائح الوطنية. إجراء مماثل منصوص عليه في أي وضع مماثل ناشئ عن حالة أو 
 

 بجريمة تتعلق بسلوكهم المهني.  معليه أال يكون محكوما   -3
 

أو تم   ،لسلطة المتعاقدةا  هار تبرجسيم ثبت بأي وسيلة  أي سلوك مهني مسيء ويكونوا مذنبين بارتكاب    أال -4

اإلعالن عن ارتكابهم لخرق جسيم للعقد لعدم امتثالهم اللتزاماتهم التعاقدية تجاه أي عقود ممنوحة في سياق  

 المعتاد. العمل 
 

لألحكام    ا  االجتماعي أو دفع الضرائب وفق   التأمينأن يكونوا قد أوفوا بااللتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات   -5

 سيتم تنفيذ العقد فيه.  الذي بالبلد الخاصة األحكام القانونية  تلكل وفقا  فيه أو  م القانونية للبلد الذي تم إنشاؤه 
 

 يتم الحكم عليهم بتهمة االحتيال أو الفساد أو التورط في منظمة إجرامية أو أي نشاط غير قانوني آخر.  أال -6

 

 بما في ذلك:   ،جتماعيةاالخالقية واألعمل المعايير  أعلى مستوى من على ايحافظوأن  -7

الخدمات /المنتجات قائمة    بإدراجقم  

 المقدمة

 

غير   ،قائمة  ،أساس التسعير )كتالوج

 ( ذلك

 

 : اإللكتروني هبريد و  ،ههاتفرقم و ،لتواصلا شخص  اسم اسم العميل: 

 

 : اإللكتروني وبريده ورقم هاتفه، التواصل، شخص  اسم اسم العميل: 

 

 : اإللكتروني وبريده ورقم هاتفه، التواصل، شخص  اسم اسم العميل: 
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تجنب   • االجتماعية:  والحقوق  العمل  أو    عمالةظروف  العمل    االستعباد األطفال  ضمان  و.  القسريأو 

آمنة   عمل  النقابات حرية  و  ،ومعقولة ظروف  واإلساءة  و  ،الجمعيات و  تشكيل  االستغالل  من  التحرر 

 . منظمة ميرسي كورحماية الحقوق االجتماعية األساسية لموظفيها والمستفيدين من و ،والتمييز

 لجوانب البيئية: توفير السلع والخدمات بأقل تأثير سلبي على البيئة. ا •
 

 لهم  أو تجلب   ،لالعتداءالمدنيين أكثر عرضة  من  الحياد اإلنساني: السعي لضمان أال تجعل األنشطة   •

 أو مقاتلين آخرين.   ة فاعلةعسكري جهات ألي  أو متعمدة ميزة غير مقصودة
 

 وايتورط   وأال.  ةغير مشروع بصورة    نقلهاأو    توريدهاأو  لألسلحة  التصنيع    وامارس النقل والشحن: أال ي   •

 في تهريب المخدرات أو األشخاص.
 

بأنه ال يوجد أي موظف أو مسؤول أو مستشار أو أي طرف آخر مرتبط   -  على حد علمها  -  تتعهد الشركة -8

أي موظف    ال يوجد هناك كما أنه    ،لديه مصلحة مالية في أنشطة الشركة التجارية  منظمة ميرسي كوربـ  

مصالح في الحالة تضارب أي اكتشاف  وأنبمديري أو مالكي الشركة.  ا  مرتبط منظمة ميرسي كورتابع لـ 

مستقبال   إلى إلغاء فوري لحالة المورد المعتمد للشركة واستبعاد الشركة من المشاركة  سيؤدي  ا  غير معلن عنه 

 . منظمة ميرسي كور الخاصة بـ عمليات الشراءفي 
 

أسماء مستعارة لم يتم التصريح  ب أو    أخرى  أسماءتحت  ال تجري أعماال     المنظمةيؤكد المورد بموجب هذا أن   -9

 . منظمة ميرسي كورعنها لشركة  

 

في السرقة أو الممارسات الفاسدة أو التواطؤ أو المحسوبية أو    عدم تورطه يؤكد المورد بموجب هذا االتفاق   -10

 الرشوة أو االتجار بالمواد غير المشروعة.

 

 للمنظمات   والخدمات   السلع   لتقديم  مؤهلة  شركتك  بأن  تقر  فإنك  المورد،  معلومات   استمارة  على  توقيعكمجرد  ب

 .وواقعية  دقيقة أعاله المذكورة البيانات  جميع وأن الرئيسية، المانحة الجهات كبار  من الممولة

 

  

  : اسم الشركة

  اسم الممثل: 

  الصفة: 

  التوقيع: 

  التاريخ: 
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 : فقط منظمة ميرسي كور يستخدم لألغراض الخاصة بـ

 : أدناه  الوثائق تقديمتم 

  السجل التجاري أو الترخيص 

  وثيقة مماثلة عقد التأسيس أو 

  والمنظمات غير الحكومية األخرى   تجارية مرجعيات 

  البيانات والمراجع المصرفية 

  مجلس اإلدارةأعضاء /بطاقات الهوية ألصحاب األعمال / جواز السفر

  المالي )إن وجد( كشف ال

 

________________________ موظفي    ،أنا  كورأحد  ميرسي  قمت    أقر  ،منظمة  هذه  أني  بتعبئة 

 : فيها المعلومات المقدمةصحة ودقة  مؤكدا   ،االستمارة ومراجعتها

 

 

  من هذا التاريخ. سنة واحدةبعد مرور والترخيص له يتم إعادة تكليف المورد * 

  سم: اال

  الصفة: 

  التوقيع: 

  : * التاريخ


