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SERVICE CONTRACT  

  عقد خدمات
Contract No. _________  معمد رل        

THIS SERVICE CONTRACT entered into as of 
__________ by and between Mercy Corps (“MC” or 
“Mercy Corps”) / Jordan a Foreign Association 
Branch duly registered under No. 2006011100010 at 
the Associations’ Registrar / Ministry of Social 
Development, having a principle address of business 
at Building No. 8, Tabasheer 3 Street, 7th Circle, 
Amman, Jordan, represented for the purposes of this 
Agreement by Hunter Keith, Country Director 
(hereinafter referred to as “Mercy Corps”) and 
_____________________________ (“Contractor”) is 
as follows: 

1. Defined Terms.   Each of the following terms 

has the meaning given to such term on Schedule I 
attached hereto:  Authorized Representative, 
Payment Terms, Services and SOW.  “Contract” 
means this Service Contract as amended, modified 
or supplemented from time to time taken together 
with its Schedules.  Additional terms may be defined 
throughout this Contract. 

2. Delivery of Services.    

a. Contractor will perform the Services, and 
Mercy Corps will pay for the Services, in 
accordance with the terms and conditions 
and within the Performance Period set forth 
in this Contract and the Statement of 
Services.   

b. Contractor will perform all Services through 
the services of Contractor’s employees.  
Contractor will not delegate or subcontract 
any Services to be provided to Mercy Corps 
without Mercy Corps’ prior written consent.   
Contractor agrees that including the specific 
individuals named (if any) as Key Personnel 
in Schedule I is a material part of the 
bargain.  Contractor will not change the Key 
Personnel without prior notice and an 
amendment to this Contract specifying the 
change.  Mercy Corps may withhold its 
consent to substitute personnel using its 
sole discretion. 

3. Compliance with SOW and Changes to the 
SOW. Services will be provided strictly in accordance 

with the SOW.  No deviation, substitution or change 
is permitted without Mercy Corps’ prior written 
consent; provided that Mercy Corps may terminate, 
suspend, increase or decrease the scope of 
Contractor's performance under the SOW by written 
notice to Contractor specifying the changes.  Unless 

تم إبرام عمد الخدمات هذا بتارٌخ ___________ بٌن مٌرسً 
"( وهً فرع لمنظمة أجنبٌة مسجلة ميرسي كوركور/ األردن )"
لدى مسجل الجمعٌات فً  2006011100010أصوالً بالرلم 

، شارع 8وزارة التنمٌة االجتماعٌة، وعنوانها الرئٌسً عمارة رلم 
، الدوار السابع، عمان، األردن، وٌمثلها لغاٌات هذه 3التباشٌر 

ر ، مدٌر مكتب األردن )ٌشا Hunter Keithاالتفالٌة هنتر كٌث 
 ")ميرسي كورإلٌها فٌما ٌلً بـ "

و 
______________________________________ 

 )المماول( وكما ٌلً: 
 
 
ٌكون للمصطلحات التالٌة المعانً المصطلحات المعرفة: .1

المرفك بهذا العمد: الممثل المخول،  1الجدول المبٌنة لها فً 

" العقدأحكام الدفع، الخدمات، الخدمات، وبٌان العمل، وٌعنً "

عمد الخدمات كما ٌتم تعدٌله أو اإلضافة إلٌه من ولت آلخر، 

وٌمكن تعرٌف مصطلحات إضافٌة فً متن العمد بحسب ما 

 ٌجري بٌانه.

 

 

 تقديم الخدمات:.2

أ. ٌنفذ المماول الخدمات وتدفع مٌرسً كور ممابل تلن الخدمات 

العمد وفماً لألحكام والشروط، وخالل مدة التنفٌذ الواردة فً هذا 

 وبٌان الخدمات.

 

ب. ٌنفذ المماول كافة الخدمات بواسطة موظفً المماول، لٌس 

للمماول أن ٌفوض للغٌر تنفٌذ أي خدمة متوجب تمدٌمها إلى 

مٌرسً كور أو أن ٌتعالد من الباطن على تنفٌذها دون 

الحصول على موافمة خطٌة مسبمة من مٌرسً كور، وٌوافك 

اص المحددٌن الواردة أسماإهم المماول على أن تضمٌن األشخ

ٌعتبر جزءاً مهما  1كموظفٌن أساسٌٌن )إن وجدوا( فً الجدول 

من التعالد، ولٌس للمماول تغٌٌر الموظفٌن األساسٌٌن دون 

إشعار مسبك مع تعدٌل هذا العمد بشكل ٌحدد ذلن التغٌٌر، ولـ 

مٌرسً كور أن تحجب الموافمة على الموظفٌن البدالء وفماً 

 ا المنفرد.لتمدٌره

 

ٌخضع  االلتزام بأحكام بيان العمل والتعديالت التي ترد عليه:.3

تمدٌم الخدمات للتمٌد التام ببٌان العمل، وال ٌسمح بؤي انحراف 

أو استبدال أو تعدٌل دون الحصول على موافمة خطٌة مسبمة 

من مٌرسً كور، على أن لـ مٌرسً كور أن تنهً أو تولف أو 

مهام المماول الموصوف فً بٌان  تزٌد أو تنمص من نطاق
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العمل بإشعار خطً إلى المماول ٌبٌن التعدٌالت، وما لم ٌتم 

االتفاق على ذلن، ال ٌسري التعدٌل على بٌان العمل على 

الخدمات التً تم كانت لد لدمت وسلمت بالكامل وفً الولت 

المحدد لبل تارٌخ التعدٌل، وفً حال ترتب على أي تعدٌل زٌادة 

فً التكلفة، أو فً الولت الالزم لتنفٌذ المماول لمهامه، أو خفض 

فٌمكن االتفاق على تعدٌل عادل على أمر المهمة أو أحكام الدفع 

أو كلٌهما، فً حال ان التعدٌل المذكور على شكل تعدٌل مولع 

 من كل من مٌرسً كور والممثل المفوض عن المماول.

 . الفوترة والدفع4

ً لجدول  ٌمدم المماول فواتٌرهأ.  إلى مٌرسً كور وفما

الفوترة وأحكام تمدٌم الفواتٌر المبٌنة فً بٌان الخدمات 

ٌوماً  60(، وٌجب تمدٌم الفواتٌر النهائٌة خالل 1)الجدول 

من تارٌخ نهاٌة العمد، ٌدرن المماول أن مانح مٌرسً كور 

ٌمتنع فً العدٌد من الحاالت عن رد لٌمة الفواتٌر إلى 

ٌوماً من انتهاء العمد،  60تمدٌمها بعد  مٌرسً كور إذا تم

وعلٌه ال تكون مٌرسً كور ملزمة بدفع أي فاتورة ٌجري 

ً من تارٌخ انتهاء العمد،  60استالمها بعد أكثر من  ٌوما

( 2( رلم العمد )1وعلى أن تتضمن كل فاتورة ما ٌلً: )

( 4( وصف الخدمات الممدمة، )3اسم وعنوان المماول، )

( احتساب 5م فٌها تمدٌم هذه الخدمات، )التوارٌخ التً ت

( فً النفمات المابلة 6لألسعار مبنً على أحكام الدفع )

لالسترداد بشكل مناسب )إن وجدت( والتً تم تكبدها 

والوصوالت المثبتة لها )إذا كان هذا ٌنطبك( بالنسبة لكافة 

( أي 7دوالر أمرٌكً، ) 25النفمات الفردٌة التً تتجاوز 

تطلبها مٌرسً كور بشكل معمول، وال  معلومات أخرى

تعتبر الفواتٌر مستلمة إال من تارٌخ تسلٌمها إلى الممثل 

(، وفً حال 1المفوض وفماً ألحكام الدفع )انظر الجدول 

لررت مٌرسً كور أن الخدمات محل الفاتورة لم تمدم بما 

ٌتوافك مع بٌان الخدمات، فـلـ مٌرسً كور أن تنازع فً 

إشعار إلى المماول بتلن المنازعة بعد  الفاتورة بإرسال

استالمها للفاتورة، وٌجب أن ٌبٌن اإلشعار بشكل واضح 

الخدمات المحددة التً كانت محال للمنازعة، وأسباب 

المنازعة فً تنفٌذ الخدمات، وفً حال لبل كال الطرفٌن 

المنازعة فً الفاتورة، فعلٌهم االتفاق خطٌاً على الخطوات 

المماول لضمان استكمال تنفٌذ الخدمات  الالزمة من جانب

محل المنازعة بحسب موجب األحكام اإلضافٌة والولت 

 الذي ٌتوجب فٌه على المماول استكمال الخدمات,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب. ما لم ٌنص بٌان الخدمات على خالف ذلن، تدفع 

مٌرسً كور كل فاتورة )أو فاتورة معدلة إذا كانت محالً 

( 1ٌوماً من تارٌخ ) 30الدفع خالل لمنازعة( وفما ألحكام 

mutually agreed, change to the SOW by Mercy Corps 
does not apply to change Services timely and fully 
delivered and performed before the date of the 
change.  If any change causes an increase or 
decrease in the cost of, or the time required for, 
Contractor's performance, an equitable adjustment 
may be made in the SOW or Payment Terms or both, 
if such adjustment is set forth in an amendment 
signed by Mercy Corps’ and Contractor’s Authorized 
Representative.  

4. Invoicing and Payment.    

a. Contractor will submit invoices to Mercy 
Corps in accordance with the invoicing 
schedule and invoicing delivery terms set 
forth in the Statement of Services (Schedule 
I). Final invoices must be submitted within 
60 days of the end date of the Contract. 
Contractor recognizes that in many cases 
Mercy Corps’ donor will not reimburse 
Mercy Corps for invoices submitted beyond 
60 days after the termination of a contract 
and therefore Mercy Corps will have no 
obligation to pay any portion of invoices 
received more than 60 days after the end 
date of the Contract. Each invoice will 
include (i) the Contract Number; 
(ii) Contractor’s name and address; (iii) a 
description of the Services performed, 
(iv) the dates such Services were 
performed, (v) a pricing calculation based on 
the payment terms, (vi) properly 
reimbursable expenses (if any) incurred 
along with receipts for such expenses (if 
applicable) for all individual expenses 
exceeding $25 USD, and (vii) such other 
information as Mercy Corps may reasonably 
request.  Invoices will only be deemed 
received on the date they are delivered to 
the Authorized Representative pursuant to 
the Payment Terms (see Schedule I).  If 
Mercy Corps determines that Services that 
are the subject of an invoice have not been 
performed in accordance with the Statement 
of Services, Mercy Corps may dispute the 
invoice by sending Contractor notice of such 
dispute after Mercy Corps’ receipt of the 
invoice. Such notice shall clearly state the 
specific Services disputed, and Mercy 
Corps’ reason for disputing the performance 
of the Services. If both parties accept the 
dispute of the invoice, they shall agree in 
writing as to the steps required of Contractor 
to ensure that the performance of the 
disputed Services is subsequently 
completed in accordance with the Additional 
Terms, and the time required of Contractor 
to complete the Services. 

b. Except as otherwise provided in the 
Statement of Services, Mercy Corps will pay 
each invoice (or adjusted invoice if the 
subject of dispute) in accordance with the 
Payment Terms within 30 days after the 
later of (i) receipt of the invoice or 
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( تسوٌة المسائل الواردة فً إشعار 2استالم الفاتورة أو )

 التكالٌف المتنازع علٌها.

ج. لـ مٌرسً كور أن تجري التماص بٌن المبالغ التً تدٌن 

 بها إلى المماول والمبالغ التً ٌدٌن بها المماول إلبها.

 

 . الضرائب والرسوم والنفقات5

 

باستثناء ما هو منصوص علٌه فً بٌان الخدمات، ٌكون أ. 

المماول مسإوال عن كافة النفمات التً ٌتكبدها فً تنفٌذ 

التزاماته بموجب هذا العمد، وكذلن كافة الضرائب 

والرسوم ورسوم التصارٌح وغٌرها من التكالٌف الحكومٌة 

المتعلمة بتمدٌم الخدمات، وفً حال تطلب المانون من 

استمطاع ضرائب من الدفعات التً تإدٌها  مٌرسً كور

إلى المماول، فلـ مٌرسً كور أن تمتطع تلن الضرائب وأن 

توردها إلى السلطة الضرٌبة المختصة، وتزود مٌرسً 

كور المماول بإشعار رسمً بتلن الضرائب، وتبذل 

جهودها المعمولة لتخفٌض أي ضرائب تمتطعها إلى الحد 

 الذي ٌسمح به المانون.

 

فً حال لم ٌكن بٌان الخدمات ٌسمح بتعوٌض المماول ب. 

عن النفمات التً ٌتكبدها، فٌجب أن تكون النفمات معمولة 

وأن ٌتم إدراجها فً نطاق النفمات المسموحة المبٌنة فً 

مع توثٌمها بشكل كامل مع الوصوالت وأي  1الجدول 

وثائك أخرى تكون الزمة بشكل معمول لـ مٌرسً كور 

 كانت التكلفة معمولة وتم تكبدها بشكل مناسب. لتحدد ما إذا

 

ٌصرح وٌضمن . التصريحات والضمانات والتعهدات اإلضافية: 6

 وٌتعهد المماول إلى مٌرسً كور بما ٌلً:

 

أ. أن المماول ٌتمتع بشكل كامل بالحك والصالحٌة 
إلبرام هذا العمد وتنفٌذ التزاماته بموجبه، وأن تنفٌذ 

تفاق أو التزام بٌن المماول وأي من المماول لن ٌخل بؤي ا
 الغٌر.

 
 

ب أن لدى المماول المهارات الالزمة لتنفٌذ العمل وفماً 
 ألحكام هذا العمد.

 
 

ج. أن المماول حاصل على كافة الشهادات والتراخٌص 
الحكومٌة وغٌرها، الالزمة لتنفٌذ العمل وأن تنفٌذ 

براءة  المماول اللتزاماته بموجب هذا العمد ال ٌخل بؤي
اختراع أو عالمات تجارٌة أو أسرار تجارٌة أو أي 

 حموق ملكٌة أخرى عائدة للغٌر.
 
 

د. أن المماول سوف ٌلتزم بكافة أحكام الموانٌن واألنظمة 
 والمواعد عند تنفٌذه اللتزاماته بموجب هذا العمد.

 
 

ه. لم ولن ٌدخل المماول طرفاً أو ٌمدم موارد أو دعم إلى 

(ii) resolution of the items set forth in the 
notice of disputed charges. 

c. Mercy Corps may off-set any amount it 
owes Contractor against any amount 
Contractor owes Mercy Corps. 

5. Taxes, Duties and Expenses.    

a. Except as otherwise provided in the 
Statement of Services, Contractor is 
responsible for all expenses incurred by it in 
performing under this Contract and all taxes, 
duties and other governmental charges with 
respect to the provision of Services.  If the 
law requires Mercy Corps to withhold taxes 
from payments to Contractor, Mercy Corps 
may withhold those taxes and pay them to 
the appropriate taxing authority.  Mercy 
Corps will deliver to Contractor an official 
notice for such taxes.  Mercy Corps will use 
reasonable efforts to minimize any taxes 
withheld to the extent allowed by law. 

b. In the event Statement of Services does 
allow for reimbursement of Contractor 
expenses, such expenses must be 
reasonable and included in the scope of 
allowable expenses stated in Schedule I 
and fully documented with receipts and any 
other documentation reasonably necessary 
for Mercy Corps to determine the costs were 
reasonable and properly incurred. 

6. Representations, Warranties and Additional 
Covenants.   Contractor represents and 

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

a. Contractor has full rights and authority to 
enter into and perform its obligations under 
this Contract.  Contractor’s performance will 
not violate any agreement or obligation 
between Contractor and any third party. 

b. Contractor has the requisite skills to perform 
the Services in accordance with the SOW. 

c. Contractor possesses all governmental and 
other certifications and licenses necessary 
to perform the Services.  Performance by 
Contractor of its obligations under this 
Contract will not infringe on any patent, 
copyright, trademark, trade secret or other 
proprietary right of any third party. 

d. Contractor will comply with all applicable 
law, regulations and rules in the 
performance of its obligations under this 
Contract. 

e. Contractor has not, and will not, engage in 
transactions with, or provide resources or 
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ت ذات صلة باإلرهاب، بما فً لن أفراد أو منظما
األفراد والجهات التً تظهر فً لائمة الوطنٌٌن 
المحددٌن حصراً واألشخاص المحظورٌن التً تحتفظ 
بها وزارة الخزانة األمرٌكٌة  

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

List/Pages/default.aspx  ًأو أولئن المحددٌن ف
لائمة التحدٌد األمنً لألمم المتحدة 
(http://www.un.org/sc/committees/1267

/aq_sanctions_list.shtml. 
 
 

و. أن المماول سٌلتزم بؤحكام الموانٌن واجبة التطبٌك 
والمناهضة للرشوة والفساد والمٌود والسجالت المغلوظة 
والتدابٌر الرلابٌة الداخلٌة غٌر الكافٌة وغسٌل األموال 
وسٌدرب منسوبٌه على االلتزام بها، وم ذلن أحكام 

الصادر عن الوالٌات لانون ممارسات الفساد فً الخارج 
المتحدة وكذلن لانون المملكة المتحدة المتعلك بالرشوة، 
وأن المماول لم ولن ٌعرض أو ٌمدم إلى أي عامل أو 
وكٌل أو ممثل لـ مٌرسً كور أي شًء ذي لٌمة 
للحصول على الفرصة التجارٌة من مٌرسً كور أو 
لٌإثر على الشخص المذكور لٌموم بتعدٌل شروط أو 

مستوى أداء أي عمد أو أمر شراء مع مٌرسً  أحكام أو
 كور بما فً ذلن دون حصر هذا العمد.

 

 

ز. ال ٌملن المماول وال الجهات المالكة له وال منسوبوه 

بشكل مباشر أو غٌر مباشر أي شركة اشتركت فً 

المنافسة للحصول على هذا العمد ، ولم ٌسعى المماول 

حالة هذا إلى الحصول على معلومات سرٌة تتعلك بإ

العمد أو أي أمر مهمة من أي من موظفً مٌرسً كور، 

أو وكالئها أو ممثلٌها، ولم ٌتواطؤ المماول أو ٌتآمر مع 

أي فرد أو جهة للحد من المنافسة على ترسٌة هذه 

االتفالٌة أو أي أمر مهمة أو لتحدٌد األسعار الممدمة بؤي 

 شكل آخر للتؤثٌر على المنافسة الحرة والمفتوحة.

 

 

ح. أن المماول لٌس مملوكاً كال أو جزءاً، بشكل مباشر 

أو غٌر مباشر من لبل أي فرد من عائلة أي من موظفً 

مٌرسً كور أو وكالئها أو ممثلٌها )سواء العائلة 

إذا كان الحال كذلن، لام -المباشرة أو الممتدة(، أو 

المماول باإلفصاح الكامل عن هذه العاللة ولد تنازلت 

 كتابة عن أي حالة تعارض مصالح.  مٌرسً كور

 

ط. لم ٌنخرط المماول فً ولن ٌنخرط فً أي من األفعال 

التالٌة: )أ( اإلتجار بالبشر )كما هو معرف فً 

بروتوكول منع ولمع ومعالبة االتجار باألشخاص، 

وبخاصة النساء واألطفال، المكمل التفالٌة األمم المتحدة 

طنٌة، )ب( التروٌج لمكافحة الجرٌمة المنظمة عبر الو

 التجاري للجنس، )ج( استخدام العمالة بالسخرة.

 

 

ي. أن المماول لم ٌخضع ألي تحمٌك حكومً أو تحمٌك 

من لبل جهة مانحة ولم ٌمنع أو ٌولف عن العمل من لبل 

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_s
anctions_list.shtml). 

f. Contractor 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.  Contractor 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 
Contract. 

g. Contractor, including its owners or 
employees, does not own, directly or 
indirectly, any other company that was 
competing for award of this Contract.  
Contractor did not seek or obtain 
confidential information related to the award 
of this Contract from any Mercy Corps 
employee, agent or representative.  
Contractor did not collude or conspire with 
any other individual or entity to limit 
competition for the award of this Contract, to 
set prices being offered or in any other way 
to interfere with free and open competition. 

h. Contractor 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, Contractor fully disclosed 
such relationship and any potential conflict 
of interest has been waived, in writing, by 
Mercy Corps. 

i. Contractor 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 Women 
and Children, supplementing the UN 
Convention against Transnational 
Organized Crime); (B) procuring a 
commercial sex act; or (C) using forced 
labor. 

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml
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j. Contractor is not the subject or any 
governmental or donor investigation and 
has not been debarred or suspended by any 
government, governmental agency or donor. 

7. Independent Contractor.   The parties intend to 

be independent Contractors.  Contractor will be 
solely responsible for and have control over the 
means, methods, techniques, personnel and 
procedures for performing the Services.  Neither 
party will be deemed an agent or partner of the other 
party. 

8. Work Product and Intellectual Property 
Rights.    

a.  The results and proceeds of the Second 
Party’s services and all ideas of the Second 
Party in connection with the services 
rendered in accordance with the tasks 
specified in this Agreement, including 
without limitation all material composed, 
submitted, added, created, or interpolated 
by the Second Party, from the inception of 
creation and irrespective of the stage of 
development or completion of any work 
(collectively, hereafter the “Work”), which 
the Second Party acknowledges may have 
been or may be rendered in collaboration 
with others engaged by the First Party, shall 
be deemed a work-made-for-hire specifically 
ordered by the First Party, and the Second 
Party hereby further acknowledges that all 
of the Work has been paid for by First Party 
and is the sole property of First Party for any 
and all purposes whatsoever. 

b. Contractor will promptly disclose in writing to 
Mercy Corps all Work Product that 
Contractor creates, alone or jointly with 
others, in the performance of its obligations 
under this Contract. 

c. Contractor hereby irrevocably assigns and 
transfers to Mercy Corps (i) all rights, title 
and interest in all Work Product, (ii) all 
related rights and remedies, and (iii) all 
claims (for damages or otherwise) and 
causes of action with respect to any Work 
Product. 

d. Contractor hereby irrevocably waives and 
agrees never to assert any Moral Rights that 
may exist anywhere in the world in or with 
respect to any Work Product, including 
claims for damages and other remedies.  
“Moral Rights” means any and all right to 
claim authorship to or to object to any 
distortion, mutilation or other modification or 
other derogatory action in relation to a work, 

 أي حكومة أو مإسسة حكومٌة أو جهة مانحة.

 

متعالداً : ٌستهدف الطرفان أن ٌكون المماول . المقاول المستقل7
مستمأل، وٌكون المماول مسإوال لوحده، كما وٌكون وحده المسٌطر 
على، الوسائل واألسالٌب والتمنٌات وطوالم العمل واإلجراءات المتعلمة 

 بتنفٌذ الخدمات، وال ٌعتبر أي طرف وكٌال أو شرٌكاً للطرف اآلخر.

 

 . منتج العمل وحقوق الملكية الفكرية8

ترتبة على خدمات الطرف الثانً . النتائج والعوائد المأ

وكافة أفكار الطرف الثانً فٌما ٌتصل بالخدمات المحددة 

فً االتفالٌة بما فً ذلن دون حصر كافة المواد المنشؤة أو 

الممدمة أو المبتكرة أو  المستكملة من لبل الطرف الثانً 

منذ ابتداء عملٌة اإلنشاء وبغض النظر عن مرحلة تطوٌر 

)ٌشار إلى كل ما تمدم مجتمعاً بـ "العمل"(، أو إنهاء العمل 

والذي ٌمر الطرف الثانً بؤنها لد تكون لد لدمت بالتشارن 

مع الغٌر ممن استعان بهم الطرف األول حٌث ٌعتبر العمل 

عمالً منجزاً بموجب مماولة تمت بناء على أمر محدد من 

الطرف األول، كما وٌمر الطرف الثانً كذلن بؤنه لد تم 

ابل كافة األعمال إلى الطرف األول وأن هذه دفع مم

األعمال ملن حصري للطرف األول لكافة الغاٌات مهما 

 كانت. 

 

ب. ٌفصح المماول فوراً وبشكل خطً إلى مٌرسً كور 

عن كافة منتجات العمل التً ٌبتكرها المماول، سواء وحده 

أو بالتشارن مع الغٌر، فً تنفٌذ التزاماته بموجب هذا 

 العمد.

ٌتنازل المماول بموجب هذه االتفالٌة وبشكل ال ٌمبل  ج.

( كافة الحموق 1الرجوع عنه وٌنمل إلى مٌرسً كور )

وحموق الملكٌة والمصالح المترتبة على كافة منتجات 

( كافة الحموق والتدابٌر التعوٌضٌة المتعلمة بها 2األعمال، )

( كافة المطالبات )عن األضرار أو خالف ذلن( وأسباب 3(

 ع الدعاوى فٌما ٌتصل بمنتج األعمال.رف

د. ٌتنازل المماول بشكل ال ٌمبل الرجوع عنه وٌوافك على 

عدم االستحواذ على أي حك معنوي لد ٌكون له فً أي 

مكان فً العالم على أو فٌما ٌتصل بمنتج العمل، بما فً 

ذلن المطالبة بالتعوٌض عن األضرار وغٌر ذلن من 

وتعنً "الحموق المعنوٌة" أي وكافة التدابٌر التعوٌضٌة، 

الحموق فً المطالبة بنسبة العمل إلى مإلفه والحك فً 

االعتراض على أي تشوٌه أو أي تعدٌل أو أي تصرف 

ٌنال من العمل سواء أكان هذا العمل مخال باحترام المإلف 
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whether or not such action would be 
prejudicial to the author’s reputation, and 
any similar right, existing under common or 
statutory law of any country in the world or 
under any treaty, regardless of whether or 
not such right is denominated or generally 
referred to as a “moral right”. 

9. Confidentiality.   Contractor will maintain, and 

cause each of its employees and others it involves in 
performing its obligations under this Contract to 
maintain, the confidentiality of: (i) any information 
Mercy Corps provides to Contractor that Mercy Corps 
identifies as confidential; (ii) the terms and conditions 
of this Contract; and (iii) nonpublic information 
regarding Mercy Corps’ policies and practices.  Upon 
Mercy Corps’ request, Contractor will return to Mercy 
Corps all confidential information provided by Mercy 
Corps to Contractor. 

10. Indemnification.   Contractor 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 Contractor arising out of, in 
connection with, or as a result of this Contract, any 
failure by Contractor to fully perform its obligations 
under this Contract or any breach by Contractor of 
any of its representations and warranties under this 
Contract, 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. 

11. Termination.  This Contract may be terminated 

under the following circumstances: 

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

b. by either Party for its convenience with 
written notice and after the Termination 
Notice Period specified in Schedule I has 
expired; 

c. 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 Contract; 

d. by either Party due to the non-terminating 
Party’s breach of this Contract and failure to 
correct such breach within 15 days prior 
notice of such breach; 

أو لم ٌكن وأي حك مشابه بموجب المانون العرفً أو 

و بموجب أي اتفالٌة بغض المدون ألي دولة فً العالم أ

النظر عما إذا كان هذا الحك مخصصاً أو ٌشار إلٌه بشكل 

 عام بـ "الحك المعنوي".

ٌحافظ المماول وٌتدبر حفاظ موظفٌه وغٌرهم من . السرية: 9

المنخرطٌن فً تنفٌذ التزاماته بموجب هذا العمد على سرٌة ما ٌلً: 

ل إذا أشارت مٌرسً ( أي معلومات تمدمها مٌرسً كور إلى المماو1(

( المعلومات غٌر 3( أحكام وشروط هذا العمد )2كور بسرٌتها )

المتاحة للعامة بخصوص سٌاسات وممارسات مٌرسً كور، وبناء 

على طلب مٌرسً كور، ٌعٌد المماول إلى مٌرسً كور كافة المعلومات 

 السرٌة التً لدمتها إلٌه.

 

له مٌرسً كور ٌضمن المماول ما تتعرض . ضمان التعرضات: 10

وموظفٌها ومدراإها ومسإولٌها وممثلٌها ووكالئها )ٌشار إلى كل منهم 

بـ "الشخص المضمون"( تجاه كافة الخسائر والمطالبات واألضرار 

والمسإولٌات والتحمٌمات الحكومٌة أو تلن التً تباشرها الجهات 

ا المانحة، والغرامات أو العموبات وغٌرها من النفمات ذات الصلة، بم

فً ذلن األضرار العرضٌة والتبعٌة وأتعاب المحامٌن المعمولة سواء 

تم تكبدها فً مراحل التحمٌك أو المحاكمة أو االستئناف أو خالف ذلن( 

والتً ٌتكبدها أي شخص مضمون أو تترتب علٌه تجاه أي من الغٌر أو 

ول المماول والتً تنشؤ عن، أو فٌما ٌتصل بـ، أو كنتٌجة لعدم تنفٌذ المما

اللتزاماته بشكل كامل بموجب هذا العمد أو أي إخالل من جانب 

المماول بؤي من التصرٌحات والضمانات الواردة فً هذا العمد، على 

أن هذه الضمانة بالنسبة للشخص المضمون ال تسري إلى الحد الذي 

تنشؤ إلٌه الخسارة أو المطالبة أو األضرار أو المسإولٌات أو 

لة عن اإلهمال الجسٌم أو الخطؤ العمدي من المصارٌف ذات العال

 جانب األشخاص المضمونٌن المذكورٌن. 

 . اإلنهاء 11

 ٌمكن إنهاء هذا العمد فً األحوال التالٌة:

 أ. من لبل كال الطرفٌن باتفاق خطً على ذلن,
 

ب. من لبل أي من الطرفٌن إذا رغب فً ذلن،  بإرسال 
هاء المحددة فً إشعار خطً وبعد انمضاء مدة إشعار اإلن

 .1الجدول 
 

ج. من لبل مٌرسً كور فورا بموجب إشعار خطً فً 
حال إنهاء مانح/ مانحً مٌرسً كور للتموٌل الذي كانت 
مٌرسً كور لتستخدمه لغاٌات الدفع إلى المماول بموجب 

 هذا العمد
 

د. من لبل أي من الطرفٌن بسبب إخالل الطرف اآلخر 
ً من  15لإلخالل خالل بهذا العمد وعدم تصحٌحه  ٌوما

 اإلشعار المسبك بذلن اإلخالل.
 

ه. من لبل أي من الطرفٌن بإشعار خطً فً حال طرأ 
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ظرف من ظروف الموة الماهرة بما فً ذلن أي حرب 
غٌر متولعة بشكل معمول، عصٌان مسلح، تعدٌل على 
المانون أو لٌام أو أعمال أو امتناعات الحكومة، 

الطبٌعٌة واألحوال المشابهة، واإلضرابات والكوارث 
والتً تمنع الطرف المنهً للعمد من تنفٌذ التزاماته 

 بموجب هذا العمد، أو
و.  من لبل مٌرسً كور فوراً بموجب إشعار خطً فً 

وفما لتمدٌرها المنفرد، أن -حال رأت مٌرسً كور 

المماول لد أخل أو سوف ٌخل بؤي ضمان أو تعهد أو 

وفً هذه الحالة ٌجور لـ  تصرٌح بموجب هذا العمد،

مٌرسً كور أن تولف دفع كافة المبالغ التً تدٌن بها 

 إلى المماول إلى حٌن تدارن ذلن اإلخالل.

 

 

 

فً حال إنهاء العمد بسبب إخالل المماول أو من لبل المماول باختٌاره، 

 ممابلفال تكون مٌرسً كور ملزمة بؤن تدفع إلى المماول أي غرامة 

ملة، وفً حال كان اإلنهاء ناتجاً عن إخالل مٌرسً األعمال المستك

كور بهذا العمد أو بسبب مٌرسً كور باختٌارها أو بسبب الموة 

الماهرة، أو بسبب فمدان التموٌل، فتكون مٌرسً كور ملزمة بؤن تدفع 

إلى المماول التكالٌف المعمولة لألعمال المستكملة والمصارٌف التً 

 س النسبة والتناسب.تكبدها لبل اإلنهاء على أسا

 

 

إذا لم ٌلتزم المماول بمواعٌد التنفٌذ المحددة فً االتفاٌة . الغرامات: 12

الستكمال كافة األعمال أو تسلٌم كافة البضائع/ الخدمات، فٌمكن أن 

% من 0.5ٌلزم المماول بؤن ٌدفع إلى مٌرسً كور غرامة بوالع 

سب اعتباراً من مجموع المٌمة المصوى للعمد عن كل ٌوم تؤخٌر تحت

تارٌخ االستكمال وإلى حٌن االستكمال الجهوري، وٌتم التطاع )تماص( 

مبلغ الغرامة من أي دفعة مستحمة للمماول، وعلى أن ال ٌتجاوز 

% من المٌمة الفعلٌة للعمد، وٌتم فرض هذه 15مجموع الغرامات 

الغرامات بحسب تمدٌر مٌرسً كور، كما وٌمكن بناء على تمدٌرها 

اء من هذه الغرامات إذا تم تمدٌم أسباب/ مبررات خطٌة خارج اإلعف

نطاق سٌطرة البائع  ولبلت مٌرسً كور بهذه األسباب/ المبررات 

 خطٌاً.

 

 

تتم تسوٌة أي نزاع أو ادعاء ال ٌتم حله . تسوية المنازعات: 13

باللجوء إلى التحكٌم، تتم إدارة التحكٌم من لبل المركز الدولً لتسوٌة 

المنازعات بموجب لواعد التحكٌم المعمول بها لدٌه، ٌكون عدد 

، ولغة التحكٌم هً عمان/ األردنالمحكمٌن واحدا ومكان التحكٌم هو 

 اللغة اإلنجلٌزٌة.

 

 

ٌكون لـ مٌرسً كور، ولمانحٌها  على القيود والسجالت:. االطالع 14

الوكالة األمرٌكٌة للتنمٌة الدولٌة،  -إذا كان ذلن ٌنطبك -)بمن فٌهم

والمرالب العام فً الوالٌات المتحدة(، وألي من ممثلً الجهات 

المذكورة الحك فً االطالع على السجالت والوثائك المٌود واألوراق 

تتعلك بشكل مباشر بهذا العمد لغاٌات التدلٌك  الخاصة بالمماول والتً

 والفحص وااللتباس والتكٌٌف، وذلن لمدة سبع سنوات تلً انتهاء العمد.

 

e. 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 Contract; or 

f. 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 Contract, in which 
case Mercy Corps may withhold any and all 
amounts owed to Contractor until such 
breach is remedied. 

In the event of termination due to Contractor’s breach 
of this Contract or by Contractor for Contractor’s 
convenience, Mercy Corps will not be obligated to 
pay Contractor for any partially completed work.  In 
the event termination is due to Mercy Corps’ breach 
of this Contract, by Mercy Corps for Mercy Corps’ 
convenience, due to force majeure event, or due to 
loss of funding, Mercy Corps will be obligated to pay 
Contractor for its reasonable, pro-rated costs of work 
completed and expenses properly incurred prior to 
termination. However, Mercy Corps will not be 
responsible for any expenses incurred in anticipation 
of termination or suspension. 
 
12. Penalties: If the Contractor does not honor the 

contracted deadline for completion of all works or 
delivery of goods/services, Contractor may pay to 
Mercy Corps penalty equal to 0.5% of the total 
maximum value of the Contract, for each Day of 
delay calculated starting on the Completion Date until 
Substantial completion. Penalty amount will be 
withheld (offset) from any payment due to Contractor. 
The total penalties will not exceed 15% of the actual 
contract value. Any such penalties will be imposed as 
exercisable at Mercy Corps’ discretion and may be 
waived off by Mercy Corps, if a valid 
justification/reasons are provided in writing which 
were beyond control of the vendor and such 
justification/reasons are accepted/approved by Mercy 
Corps in writing. 
 
13. 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 Amman, Jordan.  The language of 
the arbitration will be English. 

14. 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 
Contractor that are directly pertinent to this Contract 
for the purpose of making audits, examinations, 
excerpts and transcriptions for a period of seven 
years following the completion of the Contract. 
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15. Additional Donor Terms and Conditions.   

The Donor Terms (if any) are incorporated in this 
Contract by reference and are fully binding on 
Contractor and Mercy Corps.  In the event of a 
conflict between the Donor Terms and any other 
provision of this Contract or any other document 
between Contractor and Mercy Corps, the Donor 
Terms will prevail. 

16. Miscellaneous.    

a. This Contract 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 Contract 
(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 
Contract. 

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 Contractor under this Contract. 

e. If any provision of this Contract 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 Contract. 

f. Except as otherwise provided above, this 
Contract may be amended or modified only 
by a written document signed by both 
parties.  This Contract constitutes the entire 
contract between the parties relating to the 
subject matter hereof and supersedes any 
and all previous Contracts and 
understandings, oral or written, relating to 
the subject matter hereof. 

g. No failure on the part of Mercy Corps to 
exercise, and no delay in exercising, any 
right, power, privilege or remedy under this 
Contract will operate as a waiver thereof; 

 

تعتبر الشروط المفروضة من  اإلضافية: . أحكام وشروط المانح15

المانح )إن وجدت( جزءاً من هذا العمد بموجب هذه اإلحالة وتكون 

مٌرسً كور، وفً حال التعارض بٌن  ملزمة بشكل كامل للمماول ولـ

شروط المانح وأي من أحكام هذا العمد )بما فً ذلن أي شروط إضافٌة 

أو أمر مهمة( أو أي وثٌمة أخرى فٌما بٌن المورد ومٌرسً كور، 

 فتسود شروط المانح.

 
 . أحكام متفرقة:16
 

أ. ٌخضع هذا العمد وحموق والتزامات طرفٌها وتفسر وفماً 

ن والٌة أورٌغون )باستثناء اتفالٌة األمم ألحكام لوانٌ

المتحدة بشؤن البٌع الدولً للبضائع(، وذلن دون النظر إلى 

 لواعد تنازع الموانٌن بموجب المانون المذكور.

 

 

ب. ال ٌجوز التنازل عن أي حك أو التزام بموجب هذا 

العمد )بما فً ذلن الحك فً لبض المبالغ المستحمة( دون 

موافمة خطٌة مسبمة من مٌرسً كور، الحصول على 

وتكون باطلة أي حوالة تتم دون الحصول على الموافمة، 

وٌمكن لـ مٌرسً كور أن تتنازل عن حمولها بموجب هذا 

 العمد.

 

 

ج. ٌجب أن تكون كافة اإلشعارات المنصوص على 

إعطائها بموجب هذه االتفالٌة خطٌة، وٌتم تسلٌمها ٌدوٌؤً أو 

ٌد للتسلٌم فً الٌوم التالً، أو البرٌد بواسطة خدمات البر

اإللكترونً أو الفاكس وعلى بٌانات االتصال الخاصة بكل 

، وتعتبر اإلشعارات مستلمة 1طرف والمبٌنة فً الجدول 

لدى استالمها فعال، على أن اإلشعارات المرسلة بالبرٌد 

اإللكترونً أو الفاكس تعتبر مستلمة لدى إرسالها )إال إذا لم 

الل ساعات عمل المستلم االعتٌادٌة، فتعتبر ترسل خ

 مستلمة فً بداٌة دوام ٌوم العمل التالً لدى المستلم(.

 

د. ٌعتبر الولت عامال مهما بالنسبة لكل التزام من التزامات 

 المورد بموجب هذا العمد.

 

ه. فً حال تبٌن أن أي من أحكام هذا العمد ممنوع أو غٌر 

لتطبٌك، ٌعد ذلن الحكم غٌر نافذ بموجب المانون الواجب ا

نافذ بحدود ذلن المنع أو عدم النفاذ وال ٌإثر ذلن على نفاذ 

 بالً الحكم أو أي من أحكام العمد األخرى.

 

و. باستثناء ما ورد علٌه النص أعاله، ٌمكن تعدٌل هذا 

العمد بموجب وثٌمة خطٌة مولعة من لبل الطرفٌن حصرا، 

علٌه الطرفان بخصوص وٌشكل هذا العمد كامل ما تعالد 

موضوعها وتسمو على كافة االتفالات والتفاهمات السابمة، 

 الخطٌة أو الشفهٌة التً تتصل بموضوعها.

 

 

 

ز. إن عدم لٌام مٌرسً كور بمزاولة أي حك أو صالحٌة 
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nor will any single or partial exercise of any 
such right, power, privilege or remedy 
preclude any other or further exercise 
thereof or the exercise of any other right, 
power, privilege or remedy.  The rights and 
remedies under this Contract are cumulative 
and not exclusive of any rights, powers, 
privileges and remedies that may otherwise 
be available to Mercy Corps. 

h. The warranty, representations, dispute 
resolution, confidentiality and 
indemnification provisions of this Contract 
will survive the termination, cancellation of 
expiration of this Contract. 

IN WITNESS WHEREOF, this Service Contract has 
been duly executed as of the date first written above. 
 

أو مٌزة أو تدبٌر تعوٌضً بموجب هذا العمد أو التؤخر فً 

شؤن أي  مزاوله ما تمدم ال ٌعد تنازال عنه، ولٌس من

مزاولة جزئٌة ألي حك أو سلطة أو مٌزة أو تدبٌر 

تعوٌضً أن ٌمنع من مزاولة حك آخر أو مزاولة ذات 

الحك ثانٌة أو مزاولة  أي حك أي وسلطة أو مٌزة أو تدبٌر 

تعوٌضً آخر، وتعد الحموق والتدابٌر التعوٌضٌة بموجب 

هذا العمد تراكمٌة وال تستثنً أي حك أو صالحٌة أو مٌزة 

 أو تدبٌر تعوٌضً ٌكون متاحاً لـ مٌرسً كور.

 

ح. تبمى أحكام الضمانات والتصرٌحات وتسوٌة المنازعات 

والسرٌة والضمانات الواردة فً هذا العمد سارٌة حتى بعد 

 ميرسي كور

 بواسطة: 

 االسم:

 الصفة:

 التارٌخ:

 المورد

 بواسطة: 

 االسم:

 الصفة:

 التارٌخ:

 المراجعة المالية

 بواسطة: 

 االسم:

 الصفة:

 التارٌخ:

MERCY CORPS 
 

By:  
 
Name:       
 
Title:  
 
Date: ______________________________ 

 
 

CONTRACTOR 
 

By:  
 
Name:  
 
Title:  
 
Date: ______________________________ 
 

 
FINANCIAL REVIEW 

 
By:  
 
Name:  
 
Title:  
 
Date: ______________________________ 
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 يتم حذف هذه التعليمات بعد القراءة

 خيارات للمبرز أ: 3هنالك  

 

 السعر المقطوع -

 التكلفة الثابتة مع إضافة مبلغ عليها )استرداد التكاليف( -

 أسعار محدد مقابل العمل -والموادالمدة   -

 يرجى استكمال الخيار المناسب وحذف البقية

 

 

*************************** 

 

INSTRUCTION TO DELETE AFTER 
READING 
There are 3 options for Schedule I: 
 

- Fixed Price 
- Cost Plus Fixed Fee (Cost 
Reimbursement) 
- Time & Materials – Fixed Labor 
Rates 

Please complete the appropriate option and 
delete the other options. 
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 : األحكام اإلضافية1الجدول 1
 سعر مقطوع-نموذج أمر مهمة 

 
ٌوافك المماول بناء على أحكام العمد على  . الخدمات وبيان العمل:1

 تنفٌذ الخدمات التالٌة وبالشكل المبٌن أدناه:

 

 

إلٌراد خلفٌة عن البرنامج/ البرامج التً تمع أ. الخلفٌة:  ]

ضمن نطاق هذا العمد، بما ٌحدد أهداف البرنامج التً 

تدعمها هذه الخدمات، مع وصف السٌاق الذي سٌتم فٌه 

ٌمكن أن ٌكون ذلن مشابهاً لما هو وارد فً  تنفٌذ هذا العمد،

 [استدراج العروض/ طلب عرض األسعار

 

 

 

]لتضمٌن وصف سردي للعمل الواجب ب. نطاق العمل:  

تنفٌذه بموجب العمد بحٌث ٌبٌن بشكل كامل المهام المطلوبة 

والمخرجات، ٌجب أن ٌعطى المماول سلطة تمدٌر واسعة 

وعلٌه ٌجب أن ٌمتصر بشؤن المخرجات الواجب تسلٌمها، 

هذا المسم على إٌراد الخطوات التً ال ٌمن للمماول إن ٌمدم 

 مخرجات ممبولة دونها[.

 

 

 

 

ج. المخرجات: ٌسلم المماول المخرجات التالٌة وفماً للجدول 

 أدناه: 2المبٌن فً البند 

]ٌتم تضمٌن وصف تفصٌلً للمخرجات : 1. المخرج 1

أن تستكمل فٌه وأي  الفردٌة ومستوى األداء الذي ٌجب

مواصفات وأسلوب االستكمال، وأسلوب التسلٌم المادي 

لهذه المخرجات، إلخ، وٌجب أن ٌتم وصف المخرجات 

بؤدق تفصٌل ممكن لضمان الحصول على المٌمة المطلوبة 

 والحد من حاالت سوء الفهم والتماضً[.

  :2. المخرج 2

 :3. المخرج 3

 

 

 

 

 الحاجة[.]تضاف المخرجات اإلضافٌة حسب 

ٌعنً مصطلح "الخدمات" كافة الخدمات بما فً ذلن تسلٌم كافة 

 المخرجات الموصوفة فً هذا البند والتً تعد جزءاً من نطاق العمل.

 

ٌكون تارٌخ نفاذ هذا العمد هو ______، وما لم . فترة التنفيذ:  2

من هذا العمد، ٌنتهً نفاذه  11ٌتم إنهاإه بشكل مبكر بموجب المادة 

 بتارٌخ_______، وتكون توارٌخ تسلٌم كل مخرج كما ٌلً:

 

SCHEDULE I: ADDITIONAL TERMS 
Statement of Services – Fixed Price 
 
1. Services and Statement of Work: In 
accordance with the terms of the Contract, 
Contractor agrees to perform the following 
services in the following manner.  
 

a. Background: [Include background 
information on the program(s) under which 
this contract falls, identifying where in the 
program objectives these services will be 
supporting. Describe the context in which 
the contract will be working. This may be 
similar to what was included in the 
RFQ/RFP.] 
 
b. Scope of Work: [Include a 
narrative description of the work being 
performed under this contract that fully 
outlines all of the tasks required to achieve 
the deliverables. Substantial discretion 
should be given to the Contractor on how 
the deliverables are achieved. Therefore, 
this section should only specify steps 
without which the Contractor could not 
possibly produce acceptable deliverables.] 
 
c. Deliverables: The Contractor shall 
deliver the following deliverables in 
accordance with the schedule set in 
Section 2 below: 
          i.  Deliverable 1: [Include a detailed 
description of the individual deliverable, 
the standard the work must be completed 
to, any specifications, how it must be 
completed, what the physical submission 
of said deliverable will be, etc.  
Deliverables should be as tightly defined 
as possible to ensure that we receive the 
intended value and so as to limit 
miscommunication and litigation] 
          ii. Deliverable 2:  
          iii.Deliverable 3:  
[add additional deliverables as needed]. 

The term “Services” means all services, including 
delivery of all deliverables, described in this 
clause, which is the scope of work (the “SOW”).   
 
 
2. Performance Period: The start date of this Contract 

is XXX and, unless earlier terminated in accordance with 
Section 11, has an end date of XXX. The individual due 
dates of each deliverable are as follows: 
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Deliverable # 
 تارٌخ تسلٌم المخرج

Deliverable Description 
 وصف المخرج

Deliverable Due Date 
 رلم المخرج

   

   

   

 

Deliverable # 
 مجموع السعر

Deliverable 
Description 

 سعر المخرج

Deliverable Price 
 وصف المخرج

Total Contract Price 
 رقم المخرج

    

    

ً للسعر بوالع . السعر:  3 هذا العمد محدد بسعر ثابت، وٌتضمن سمفا
______ عن الخدمات التً تمدم بموجب هذا العمد، وٌتم أداء 

 الدفعات وفماُ لجدول المخرجات التالً: 
 

Invoicing and Payment Terms: [Upon written 
acceptance by Mercy Corps of each Services 
deliverable] [Upon completion of the Contract] 
Contractor will submit an Invoice in accordance with 
pricing as specified in the Contract.  Mercy Corps will 
make payment to Contractor for all sums not in dispute 
within 30 days of receipt of Contractor’s invoice(s) (the 
“Payment Terms”). 
 
Key Personnel: [if applicable, include a list of the 
Contractor’s personnel that are key to the bargain and 
the project and that the Contractor cannot change 
without prior written approval.  If not applicable, note 
“Not Applicable” here.] (the “Key Personnel”).  
 
Authorized Representatives and Contact 

Information:  

Mercy Corps: Only the 
following Mercy Corps 
employees are 
authorized to agree to 
any amendment of this 
Contract:  
 
 

Contractor: Contractor’s 
authorized representative 
for all purposes is:  

 
Only the following Mercy Corps employees are 
authorized to receive invoices, accept, or reject 
Services or sign SCRs.  
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   3. Pricing: This is a firm and fixed price Contract that 

includes a ceiling amount of XXX for Services 
rendered under this Contract. Payments will be made 
according to the deliverables schedule below: 

]بموجب المبول الخطً من طرف مٌرسً أحكام الفوترة والدفع:  
ٌمدم المماول الفواتٌر بما كور لكل مخرج خدمة[ ]لدى استكمال العمد[ 

ٌتوافك مع أحكام التسعٌر الواردة فً العمد، وتإدي مٌرسً كور إلى 
ً من استالم  30المماول كافة الدفعات غٌر المنازع فٌها خالل  ٌوما

  فاتورة/ فواتٌر المماول )"أحكام الدفع"(.
 
 

]فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن لائمة  الموظفون األساسٌون:
بموظفً المماول الرئٌسٌٌن ممن ٌعدون جزءاً من الصفمة والمشروع، 
والذٌن ال ٌجوزر للمماول تغٌٌرهم دون موافمة خطٌة مسبمة، وفً حال 

بك، تذكر عبارة "ال ٌنطبك" هنا[ )"الموظفون لم ٌكن ذلن ٌنط
 األساسٌون"(
 

 الموظفون المخولون وبيانات االتصال بهم:
 

ٌكون الموظفون  ميرسي كور:
المذكورون أدناه لدى مٌرسً 
كور هم المخولون بالموافمة 

 على أي تعدٌل على هذا العمد:
 
 
 
 

ٌكون ممثلو المماول المقاول: 
 هم:المخولون لكافة الغاٌات 

 
ٌكون موظفو مٌرسً كور المذكورون أدناه هم المخولون باستالم 

 SCRالفواتٌر ولبول أو رفض الخدمات والتولٌع على 
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Termination for Convenience Notice Period: [include 

the number of days within which Mercy Corps can 

terminate for its convenience] (the “Termination Notice 

Period”) 

Donor Terms: [If applicable, include the following 

statement here: The Donor Terms are set forth in 

Schedule II are hereby incorporated in this Contract by 

reference.] 

 

]لبٌان عدد األٌام التً ٌمكن لـ مٌرسً  فترة اإلنهاء باإلرادة المنفردة:
 )"فترة إشعار اإلنهاء"(.كور خاللها إنهاء العمد من جانبها[ 

 
 
 

هنا: ]فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن البٌان التالً شروط المانح: 
شروط المانح وتعد جزءاً من هذا العمد بموجب هذه  2ٌبٌن الجدول 

 اإلحالة[.
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SCHEDULE I: ADDITIONAL 
TERMS 
Statement of Services – Cost Plus Fixed Fee 
Contract (Cost Reimbursement) 

 
Services and Statement of Work: In accordance with 

the terms of the Contract, Contractor agrees to perform 
the following services in the following manner.  
 
a. Background: [Include background information 
on the program(s) under which this contract falls, 
identifying where in the program objectives these 
services will be supporting. Describe the context in 
which the contract will be working. This may be similar 
to what was included in the RFQ/RFP.] 
 
b. Scope of Work: [Include a narrative description 
of the work being performed under this contract that fully 
outlines all of the tasks required to achieve the 
objectives of the Contract. Be as specific as possible. If 
tangible work products are to be produced, those may 
be listed here as well.] 

 
The term “Services” means all services, including 
delivery of any deliverables, described in this clause, 
which is the statement of work (the “SOW”).   
 
Performance Period: The Contract shall have an 

effective date of XXX and, unless earlier terminated in 
accordance with Section 11, an expiration date of XXX. 
 
Pricing:  This is a cost plus fixed fee priced Contract 

with a ceiling amount of XXX. Contractor may not 
exceed this amount without advanced, written approval 
from Mercy Corps via an amendment signed by both 
parties. 
Contractor agrees to perform the Services within the 
performance period in accordance with the pricing 
standards listed below : 
 

a. The following itemized budget sets for the 
estimates for reimbursement of costs for 
individual line items of cost providing the 
Services and deliverables specified in this 
Contract. Contractor may not exceed the 
estimated costs for any individual line item of 
cost shown in the itemized budget without prior 
written approval from Mercy Corps. [If we want 
to give Contractor more budget flexibility, we 
may replace the final sentence with, “Mercy 
Corps restricts the transfer of funds among 
individual line items of cost when the 
cumulative amount of such transfers exceeds 
or is expected to exceed 10 percent of the total 
budget, as last approved by Mercy Corps. 
Transfers between line items to exceed 10 
percent of the total budget must be approved in 
advance and in writing by Mercy Corps.”] 

 
Insert the contract budget below with the appropriate 
direct line items (similar to what Mercy Corps would 
include in a budget summary) 
 

 المبرز أ 
 التكلفة مضافاً إليها مبلغ مقطوع-بيان خدمات 

 )استرداد التكاليف(
 
 

ٌوافك المماول بناء على أحكام اتفالٌة  العمل:الخدمات وبيان 
الخدمات الرئٌسٌة المشار إلٌها أعاله على تنفٌذ الخدمات التالٌة 

 وبالشكل المبٌن أدناه:
إلٌراد خلفٌة عن البرنامج/ البرامج التً تمع ضمن أ. الخلفٌة:  ]

نطاق هذا العمد، بما ٌحدد أهداف البرنامج التً تدعمها هذه 
وصف السٌاق الذي سٌتم فٌه تنفٌذ هذا العمد، ٌمكن أن  الخدمات، مع

ٌكون ذلن مشابهاً لما هو وارد فً استدراج العروض/ طلب عرض 
 [األسعار

 
 

]لتضمٌن وصف سردي للعمل الواجب تنفٌذه ب. نطاق العمل:  
بموجب العمد بحٌث ٌبٌن بشكل كامل المهام المطلوبة والمخرجات، 

تمدٌر واسعة بشؤن المخرجات ٌجب أن ٌعطى المماول سلطة 
الواجب تسلٌمها، وعلٌه ٌجب أن ٌمتصر هذا المسم على إٌراد 

 الخطوات التً ال ٌمن للمماول إن ٌمدم مخرجات ممبولة دونها[.
 

ٌعنً مصطلح "الخدمات" كافة الخدمات بما فً ذلن تسلٌم كافة 
المخرجات الموصوفة فً هذا البند والتً تعد جزءاً من نطاق 

 العمل.
 
 

ٌكون تارٌخ نفاذ هذا العمد هو ______، وما لم ٌتم  فترة التنفيذ:
من هذا العمد، ٌنتهً نفاذه  11إنهاإه بشكل مبكر بموجب المادة 

 بتارٌخ_______.
 

هذه المهمة مبنٌة على أساس التكلفة زائداً علٌها مبلغ التسعير: 
السمف  ممطوع بحد أعلى ______، ولٌس للمماول أن ٌتجاوز هذا

دون موافمة خطٌة مسبمة من مٌرسً كور على شكل تعدٌل مولع 
 من كال الطرفٌن.

ً لمواعد  ٌوافك المماول على تنفٌذ الخدمات خالل مدة التنفٌذ ووفما
 األسعار المبٌنة أدناه:

 
أ. تبٌن الموازنة المفصلة التالٌة تمدٌرات استرداد مبالغ 

المحددة فً العمد، مفردات تكلفة تمدٌم الخدمات والمخرجات 
وال ٌجوز أن ٌتجاوز المماول التكلفة الممدرة ألي بند من 
التكلفة المبٌنة فً الموازنة المفصلة دون موافمة خطٌة مسبمة 

]فً حال الرغبة بإعطاء المماول لدراً أكبر من مٌرسً كور 
من المرونة فٌما ٌتصل بالموازنة، ٌمكن استبدال الجملة 

الٌة: "تمٌد مٌرسً كور مناللة األموال بٌن النهائٌة بالجملة الت
بنود التكلفة إذا كان المبلغ التراكمً لهذه المنالالت ٌتجاوز أو 

بالمائة من مجموع الموازنة، كما هً  10ٌتولع أن ٌتجاوز 
مصادلة مٌرسً كور األخٌرة، أما المنالالت بٌن بنود 

بالمائة من مجموع الموازنة  10الموازنة التً تتجاوز 
 تخضع لموافمة خطٌة مسبمة من جانب مٌرسً كور"[ف

 
 
 
 

أدخل موازنة العمد مع البنود المباشرة المناسبة )مشابهة لما تضمنه  
 مٌرسً كور فً ملخص الموازنة(
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Line Item Amount 

Labor 

 عمبنت

 

Fringe 

 نثريبث
 

Travel and Transportation 

 سفر ونقم

 

XXX  

XXX  

Fixed Fee 

 مبهغ ثببج

 

Grand Total 

 المجموع العام
 

 

: ال ٌحاسب المماول مٌرسً كور إال عن التكالٌف التً ةب. العمال

التً تكون لٌاسٌة وتنطبك بشكل عام على ٌتكبدها فً دفع األجور 

، والمنافع المترتبة لموظفٌه عن الفترة التً ٌعملون فٌها كافة العمال

بشكل مباشر وحصري على تمدٌم الخدمات وبما ال ٌشمل أي أعمال 

شرة متعلمة بالعمل المباشر، وٌحتفظ إدارٌة أو  أعمال غٌر مبا

المماول بسجل ألسماء كافة عماله المباشرٌن مع تارٌخ وتولٌت 

بداٌة عمل كل موظف وتولٌعه عن كافة األعمال الموكولة إلى 

وتشمل تكالٌف األجور والمنافع مٌرسً كور بموجب هذا العمد، 

ى كل ، وٌجب علللعمال المذكورٌن هذه المٌود مع تمدٌم الفواتٌر

عامل من عمال المماول ٌتم التضاء ممابل عن ولته بموجب هذا 

العمد التولٌع على كشف زمنً ٌبٌن وٌتَفك فٌه على عدد الساعات 

التً تم استغرالها فً العمل على تمدٌم الخدمات، وكما هو حال 

المٌود األخرى، ٌمكن أن تطلب مٌرسً كور لٌوداً إضافٌة 

لمماول فً أي ولت ولها تعلٌك أي وتؤكٌدات مباشرة من موظفً ا

دفعة أو المنازعة فٌها إلى حٌن تمدٌم المٌود و/أو التؤكٌد والتثبت 

 منها.

ج.  التكالٌف المباشرة األخرى: فً حال كان ذلن الزماً الستكمال 

الخدمات، ٌوافك المماول كذلن على شراء وتورٌد كافة المواد أو 

ستكمال الخدمات وتحمٌل التكالٌف المباشرة األخرى الالزمة ال

مٌرسً كور المبالغ الفعلٌة التً تكبدها المماول بالنسبة للتكالٌف 

المباشرة األخرى المتكبدة فً تمدٌم الخدمات، ٌبذل المماول أفضل 

جهوده للحصول على أفضل األسعار لكافة التكالٌف المباشرة 

ة الحصول على عد -عندما ٌكون ذلن معموالً -األخرى بما فً ذلن 

عروض متنافسة واختٌار أفضلها لٌمة، وٌجب أن تمدم أي مواد 

تواصل مع رئٌس الدائرة المالٌة -]المبلغ والعملة تتجاوز لٌمتها 

إلى مٌرسً كور للحصول على بالنسبة للحدود المتصلة بالمانحٌن[ 

موافمتها الخطٌة المسبمة على شراء المماول للوازم، وٌجب أن 

ت بكافة التكالٌف التً ٌطالب مٌرسً ٌحصل المماول على وصوال

دوالراً أمرٌكٌاً وأن ٌضمنها فً الفواتٌر  25كور بها والتً تتجاوز 

b. Labor: Contractor will only charge Mercy Corps for 
its costs in paying the wages and standard, generally 
applicable to all employees, benefits for its 
employees for the time period that they are directly 
and solely working on the Services, not to include 
any management, administrative or overhead work 
associated with the direct work.   Contractor will keep 
a record of all of the names of its direct labor 
employees with each employee’s date and time of 
start and stop of all work charged to Mercy Corps 
under this Contract, wages, and benefits costs for 
such employees and will include such records with 
invoice submissions.   Each of Contractor’s 
employees whose time is charged to this Contract 
must sign a timesheet certifying and agreeing to the 
number of hours worked on the Services.  As with 
other records, Mercy Corps may request additional 
records and direct confirmation from Contractor’s 
employees at any time and may withhold or dispute 
payment until the records and/or confirmation are 
provided and verified.   
c.  Other Direct Costs:  If necessary to complete the 
Services, Contractor also agrees to procure and 
provide all other direct cost items necessary to 
complete the Services and to charge Mercy Corps for 
only the actual costs incurred by Contractor for other 
direct costs incurred in performing the Services.  
Contractor will use its best efforts to obtain the best 
possible prices for all other direct costs, including, 
when reasonable, obtaining multiple competing bids 
and selecting the item with the best value.  Any 
materials that cost in excess of [amount and currency 
-contact your Head of Finance for donor-related 
thresholds] must be presented to Mercy Corps for its 
written approval prior to Contractor purchasing the 
item(s).  Contract must obtain receipts for all costs it 
charges to Mercy Corps hereunder that are above 
$25 USD and include them in invoice submissions.  
Mercy Corps may request additional documentation 
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regarding prices paid, quality, and contractual 
arrangements at any point and may withhold or 
dispute payment for any costs until such 
documentation is provided.  Likewise, if Contractor 
makes purchases at rates that Mercy Corps 
reasonably determines exceed local market rates, 
Mercy Corps may choose to only reimburse 
Contractor for verified market rates in the local 
market.   
 
d. Indirect Costs:  Pending establishment of revised 
provisional or final indirect cost rates, allowable 
indirect costs shall be reimbursed on the basis of the 
following negotiated provisional or pre-determined 
rates and the appropriate bases: [Insert the 
established indirect rate that has been agreed on by 
both parties. This will either be in the form of a 
NICRA (preferred) or other negotiated indirect rate 
that has occurred based on financial proof of rates.] 
 
Contractor shall make no change to its established 
rate nor to its established method of classifying or 
allocating indirect costs without prior written approval 
from Mercy Corps. Mercy Corps will not be obligated 
to pay any additional amount without prior agreement 
and written approval. 
 
e.  Fixed Fee:  In addition to reimbursement for 
Contractor’s labor, other direct costs, and indirect 
costs, Mercy Corps will pay Contractor a fixed fee 
equal to [amount and type of currency]. This amount 
will be allocated as a percentage of costs incurred on 
a monthly basis with each invoice. Any remaining 
unrecovered fee will be reconciled at the end of the 
Contract. Should the total costs incurred under this 
Contract be substantially lower than the ceilings 
established above, Mercy Corps reserves the right to 
reassess the fee amount and renegotiate it to a lower 
amount with Contractor to avoid overpayment. 
 
Invoicing and Payment Terms: [Upon acceptance 
of each Services deliverable] [Within [X] days at the 
end of each month] [Upon completion of the 
Contract] Contractor will submit an Invoice in 

accordance with pricing as specified in the Contract.  
Mercy Corps will make payment to Contractor for all 
sums not in dispute within 30 days of receipt of 
Contractor’s invoice(s) (the “Payment Terms”). 
 
Key Personnel: [if applicable, include a list of the 
Contractor’s personnel that are key to the bargain 
and the project and that the Contractor cannot 
change without prior approval.  If not applicable, note 
“Not Applicable” here.] (the “Key Personnel”).  
 
 
Authorized Representatives and Contact 

Information:  

 

التً ٌمدمها، ولـ مٌرسً كور أن تطلب وثائك إضافٌة إلثبات السعر 

المدفوع والجودة والترتٌبات التعالدٌة فً أي نمطة ولها أن تعلك 

إلى حٌن تمدٌم تلن الوثائك، دفع دفع أي تكالٌف أو تنازع فً دفعها 

وبالمثل، فً حال لام المماول بؤي مشترٌات بؤسعار ترى مٌرسً 

كور بشكل معمول أنها تتجاوز أسعار السوق المحلً بالنسبة للمواد، 

فلـ مٌرسً كور أن تختار أن تدفع إلى المماول فمط أسعار السوق 

 المحلً المتثبت منها.

 

د, التكالٌف غٌر المباشرة: إلى حٌن إثبات األسعار  غٌر المباشرة 

المراجعة أو النهائٌة تتم المحاسبة على التكالٌف غٌر المباشرة 

المسموح بها على أساس األسعار المتفاوض علٌها المإلتة أو 

]أدخل األسعار المثبتة المحددة مسبماً وعلى أساس ما ٌكون مناسباً: 

تً تم االتفاق علٌها من لبل كال الطرفٌن، وٌكون غٌر المباشرة ال

هذا إما على شكل اتفالٌة أسعار تكالٌف غٌر مباشرة متفاوض علٌها 

)ٌفضل( أو أي أسعار غٌر مباشرة متفاوض علٌها والتً تم تكبدها 

 بناء على بٌانات مالٌة باألسعار[.

 ال ٌجري المماول أي تعدٌل على السعر المثبت وال على أسلوبه 

المثبت فً تصنٌف أو توزٌع التكالٌف غٌر المباشرة بدون موافمة 

خطٌة مسبمة من مٌرسً كور، وال تلزم مٌرسً كور بدفع أي مبالغ 

 إضافٌة دون االتفاق المسبك والموافمة الخطٌة.

 

ه. الرسوم الثابتة: باإلضافة إلى استرداد المماول لتكالٌف العمالة 

تكالٌف غٌر المباشرة، تدفع مٌرسً والتكالٌف المباشرة األخرى وال

ً ٌساوي  ً ثابتا وٌحتسب هذا ]المبلغ والعملة[ كور إلى المماول رسما

المبلغ كنسبة مئوٌة من التكالٌف التً ٌتم تكبدها على أساس شهري 

بكل فاتورة، وٌتم توفٌك أي مبالغ متبمٌة غٌر مستركة فً نهاٌة مدة 

تكبدة بموجب هذا العمد العمد، وفً حال كان مجموع التكالٌف الم

ألل بشكل جوهري من السمف المبٌن أعاله، فتحتفظ مٌرسً كور 

بالحك فً إعادة تمٌٌم مبلغ الرسم وإعادة التفاوض علٌه مع المماول 

 للوصول إلى مبلغ ألل لتجنب الدفع فوق المستحك. 

 

]×[ ]لدى لبول كل مخرج خدمة[ ]خالل  أحكام الفوترة والدفع:

ً من نهاٌ ٌمدم المماول فاتورة ة كل شهر[ ]لدى استكمال العمد[ ٌوما

بما ٌتفك مع التسعٌر المحدد فً العمد، وتإدي مٌرسً كور إلى 

ٌوماً من تارٌخ  30المماول كافة الدفعات غٌر المتنازع علٌها خالل 

 استالم فاتورة/ فواتٌر المماول )"أحكام الدفع"(.

 

]فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن لائمة  :الموظفون األساسيون

بموظفً المماول الرئٌسٌٌن ممن ٌعدون جزءاً من الصفمة 

والمشروع، والذٌن ال ٌجوزر للمماول تغٌٌرهم دون موافمة خطٌة 

مسبمة، وفً حال لم ٌكن ذلن ٌنطبك، تذكر عبارة "ال ٌنطبك" هنا[ 

 )"الموظفون األساسٌون"(.

 
 وبيانات االتصال:الممثلون المخولون 
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Mercy Corps: Only the following Mercy Corps 
employees are authorized to agree to any amendment 
of this Contract:  

ً هم فمط ميرسي كور:  ٌكون موظفو مٌرسً كور المذكورون تالٌا
االتفالٌة أو على أي أمر مهمة المخولون بالموافمة على أي تعدٌل على 

 جدٌد أو أي تعدٌل على أمر مهمة لائم:
 
 
 

Contractor: Contractor’s authorized representative for 
all purposes is:  

 : ٌكون ممثل المماول لكافة الغاٌات هو: المقاول
 

Only the following Mercy Corps employees are authorized to receive invoices, accept, or reject Services or sign 
SCRs.  

 CRSٌكون ممثلو مٌرسً كور التالً ذكرهم هم فمط المخولون باستالم الفواتٌر أو لبول أو رفض الخدمات والتولٌع على الـ 
 
 

   

]لتضمٌن عدد األٌام التً فترة  إشعار اإلنهاء باإلرادة المنفردة: 
)"فترة ٌمكن لـ مٌرسً كور خاللها إنهاء العمد باإلرادة المنفردة[

 إشعار اإلنهاء"(.
 
 

البٌان فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن ]. شروط المانح: 10
من هذه  2تعتبر شروط المانح الواردة فً الجدول  التالً هنا:

  [االتفالٌة جزءأً من هذه االتفالٌة بموجب هذه اإلحالة
 

Termination for Convenience Notice Period: [include 

the number of days within which Mercy Corps can 

terminate for its convenience] (the “Termination Notice 

Period”) 

Donor Terms: [If applicable, include the following 

statement here: The Donor Terms are set forth in 

Schedule II are hereby incorporated in this Contract by 

reference.] 
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 : الشروط اإلضافية1الجدول 
 سعر مقطوع للعمالة  -الوقت والمواد-بيان الخدمات 

 
 
 

ٌوافك المماول بناء على أحكام اتفالٌة  الخدمات وبيان العمل:
الخدمات الرئٌسٌة المشار إلٌها أعاله على تنفٌذ الخدمات التالٌة 

 وبالشكل المبٌن أدناه:
 

إلٌراد خلفٌة عن البرنامج/ البرامج التً تمع ضمن أ. الخلفٌة:  ]
نطاق هذا العمد، بما ٌحدد أهداف البرنامج التً تدعمها هذه 

السٌاق الذي سٌتم فٌه تنفٌذ هذا العمد، ٌمكن أن الخدمات، مع وصف 
ٌكون ذلن مشابهاً لما هو وارد فً استدراج العروض/ طلب عرض 

 [األسعار
 
 

]لتضمٌن وصف سردي للعمل الواجب تنفٌذه ب. نطاق العمل:  
بموجب العمد بحٌث ٌبٌن بشكل كامل المهام المطلوبة لتحمٌك غاٌات 

ً إلى ألصى حد ممكن، وفً العمد، وٌجب أن ٌكون الوصف  دلٌما
 حال كان الزماً إنتاج أعمال مادٌة فٌجب إدراج هذه األعمال هنا[.

 
 
 

ٌعنً مصطلح "الخدمات" كافة الخدمات بما فً ذلن تسلٌم كافة 
 المخرجات الموصوفة فً هذا البند والتً تعد جزءاً من بٌان العمل.

 
______، وما لم ٌتم ٌكون تارٌخ نفاذ هذا العمد هو  فترة التنفيذ:

من هذا العمد، ٌنتهً نفاذه  11إنهاإه بشكل مبكر بموجب المادة 
 بتارٌخ_______.

 
هذه المهمة مبنٌة على أساس الولت والمواد بحد أعلى السعر:  

______، ولٌس للمماول أن ٌتجاوز هذا السمف دون موافمة 
خطٌة مسبمة من مٌرسً كور على شكل تعدٌل مولع من كال 

رفٌن، وٌوافك المماول على تنفٌذ الخدمات خالل مدة التنفٌذ من الط
 خالل عمالته المباشرة  باألسعار الثابتة التالٌة: 

 
 

أسعار العمالة: تدفع مٌرسً كور إلى المماول السعر .أ
المبٌن فً الجدول أدناه، وتبمى األسعار  الٌومً/ الساعً

 الساعً الٌومً/نافذة لكامل مدة االتفالٌة، وٌعد السعر 
المبٌن أدناه "شامال" وٌتضمن تكالٌف الراتب وتكالٌف 
كشف الرواتب والتكالٌف غٌر المباشرة التً تترتب على 
العمالة واألرباح/ الرسوم )إن وجدت(، وٌجب أن ال 

أو ٌستخدم لتسدٌد  الٌومً/ الساعًٌتضمن السعر 
التكالٌف التً ٌتم تغطٌتها بوصفها مواد كتكالٌف السفر 

 ل وغٌرها من التكالٌف المباشرة.والنم
 
 

]إلدراج   بموجب هذه االتفالٌةالٌومٌة/ الساعٌة فٌما ٌلً األسعار 
كافة المناصب الوظٌفٌة/ فئات العمالة التً ٌتم تمدٌم خدمات 

 االتفالٌة بموجبها، ٌذكر السعر بنفس عملة العمد[
 

SCHEDULE I: ADDITIONAL 
TERMS 
Statement of Services – Time & 
Materials – Fixed Labor Rates 
 
Services and Statement of Work: In accordance 

with the terms of the Contract, Contractor agrees to 
perform the following services in the following 
manner.  
 
a. Background: [Include background 
information on the program(s) under which this 
contract falls, identifying where in the program 
objectives these services will be supporting. 
Describe the context in which the contract will be 
working. This may be similar to what was included 
in the RFQ/RFP.] 
 
b. Scope of Work: [Include a narrative 
description of the work being performed under this 
contract that fully outlines all of the tasks required to 
achieve the objectives of the Contract. Be as 
specific as possible. If tangible work products are to 
be produced, those may be listed here as well.] 
 
The term “Services” means all services, including 
delivery of all deliverables, described in this clause, 
which is the statement of work (the “SOW”).   
 
Performance Period: The Contract shall have an 

effective date of XXX and, unless earlier terminated 
in accordance with Section 11, an expiration date of 
XXX. 
 
Pricing:  This is a time-and-materials with fixed 

labor rates Contract. This Contract includes a 
ceiling price in the amount of XXX. Contractor shall 
not exceed this amount without advance, written 
approval from Mercy Corps.Contractor agrees to 
perform the Services within the performance period 
through direct labor  at the following specified fixed 
rates: 
 

a.    Labor Rates: Mercy Corps will pay 
Contractor fixed daily/hourly rates set forth 
in the table below. The rates will remain in 
effect for the entire Contract term. Each 
fixed daily/hourly rate set forth below is 
“loaded” and includes salary cost, payroll 
costs, indirect costs applicable to labor, 
and profit/fee (if any). Fixed daily/hourly 

rates must not include or be applied to 
costs covered as Materials, such as travel 
and transportation or other direct costs. 

 
The following are the fixed daily/hourly rates under 
this Contract: [List all positions/labor categories 
under which the Service Contract will be provided. 
Include the rate in whatever currency the Contract 
is in.] 
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Position/Labor 
Category 
 انمنصب/ فئت انعمبنت

Daily/Hourly Rate [insert 
currency here] 

انيومي/ انسبعي ]أدخم انعمهت انسعر 

 هنب[

Daily/Hourly Rate Y2[if the Contract is more than one 
year, you may want to allow for salary increases in Y2.] 

انيومي/ انسبعي: سعر انسعر  Y2 ]في حبل كبنج مدة االحفبقيت أكثر من سنت  

رواحب في  ثواحدة، فيمكن اننص عهى زيبدا Y2] 

Position/Category 1 

١منصب/فئة   
Daily Rate 

 سعر يومي
 

Position/Category 2 

٢منصب/فئة   

Daily Rate 

 سعر يومي
 

Position/Category 3 

٣منصب/فئة   

Daily Rate 

 سعر يومي
 

Position/Category 4 

٤منصب/فئة   

Daily Rate 

 سعر يومي
 

]لتحدٌد ٌكون عمل المماول محدوداً بما مجموعه ___أٌام/ ساعات 

ما إذا كنت ترغب بتحدٌد األٌام/ الساعات بالنبة لمناصب معٌنة[ 

وال ٌتم تجاوز هذا الحد األعلى دون موافمة خطٌة مسبمة من 

مٌرسً كور، وٌحاسب المماول  مٌرسً كور فمط على المدة التً 

ٌكون عماله فٌها ٌعملون بشكل مباشر وحصري على الخدمات وبما 

رٌة أو  أعمال غٌر مباشرة حٌث تبنى هذه ال ٌشمل أي أعمال إدا

األسعار على أسعار العمالة، وٌحتفظ المماول بسجل ألسماء كافة 

عماله المباشرٌن مع تارٌخ وتولٌت بداٌة عمل كل موظف وتولٌعه 

عن كافة األعمال التً ٌعود على مٌرسً كور بها بموجب هذا 

ت الموظفٌن إال العمد، وال ٌعود المماول على مٌرسً كور بممابل ول

إذا كان المنصب/الفئة مدرجة فً الجدول أدناه، وللمماول بدوره أن 

ٌعدله من ولت آلخر  شرٌطة الحصول على موافمة خطٌة مسبمة 

من ممثل مٌرسً كور المخول، وفً حال كانت الوحدة الزمنٌة 

المتبعة للمحاسبة هً الساعة، فلٌس للمماول إال المحاسبة على 

اعة ومضاعفاتها ممربة إلى ألرب نصف ساعة، وحدات نصف الس

وفً حال كانت الوحدة الزمنٌة هً الٌوم، فال ٌعود المماول على 

مٌرسً كور إال باألٌام التً تم العمل بها بشكل كامل، حٌث ٌتطلب 

ساعة،  24ساعات كحد أدنى لكل ٌوم من  7ٌوم العمل العمل لمدة 

 24ي ٌعمله العامل خالل وٌمكن تمدٌد هذه  المدة إلى الممدار الذ

ساعة، وٌجب أن ٌولع كل موظف لدى المماول وتجري المحاسبة 

على ولته بموجب هذه االتفالٌة على كشف زمنً ٌبٌن وتجري 

بموجبه الموافمة على عدد الساعات التً تم فٌها العمل على تمدٌم 

الخدمات، وٌجب أن ٌتم تضمٌن الكشوف الزمنٌة مع الفواتٌر 

ظ االحٌتاطً، ، وكما هو حال المٌود األخرى، ٌمكن أن لغاٌات الحف

تطلب مٌرسً كور لٌوداً إضافٌة وتؤكٌدات مباشرة من موظفً 

المماول فً أي ولت ولها تعلٌك أي دفعة أو المنازعة فٌها إلى حٌن 

 تمدٌم المٌود و/أو التؤكٌد والتثبت منها.

ً الستكمال الخدمات ، ٌوافك ب. المواد:  فً حال كان ذلن الزما

المماول كذلن على تورٌد وتمدٌم كافة المواد الالزمة الستكمال 

الخدمات ولمحاسبة مٌرسً كور فمط على التكالٌف الفعلٌة التً 

ٌتكبدها المماول بالنسبة للمواد التً تستخدم فعالً فً تنفٌذ الخدمات، 

وٌبذل المماول أفضل جهوده للحصول على أفضل األسعار لكافة 

 -عندما ٌكون ذلن معموالً -لمباشرة األخرى بما فً ذلن التكالٌف ا

Contractor is limited to a total of X days/hours 
[specify here if you wish to further limit the 
days/hours of specific positions] and may not exceed 
this cap without advance, written approval by Mercy 
Corps. Contractor will only charge Mercy Corps for 
the time period that its employees are directly and 
solely working on the Services and will not charge 
time for management, general overhead or 
administration, such costs being built into the labor 
rates.  Contractor will keep a record of all of the 
names of its direct labor employees with each 
employee’s date and time of start and stop of all work 
charged to Mercy Corps under this Contract.   
Contractor may only charge for employee time if the 
position/category is listed in the table above, which 
Contractor may amend from time-to-time with written 
approval from Mercy Corps’ Authorized 
Representative.  If the applicable time increments 
noted above are by the hour, Contractor may only 
charge Mercy Corps for increments of half an hour 
rounded to the nearest half-hour increment.  If the 
applicable time increments noted above are by the 
day, Contractor may only charge Mercy Corps for full 
days worked.  A full day requires a minimum of 7 
hours of work time in a 24 hour day, but may extend 
to as many hours as an employee works in a 24 hour 
day. Each of Contractor’s employees whose time is 
charged to this Contract must sign a timesheet 
certifying and agreeing to the number of hours 
worked on the Services. Timesheets must be 
included with invoices as backup documentation.  As 
with other records, Mercy Corps may request 
additional records and direct confirmation from 
Contractor’s employees at any time and may 
withhold or dispute payment until the records and/or 
confirmation are provided and verified.    
 
b.  Materials:  If necessary to complete the Services, 
Contractor also agrees to procure and provide all 
materials necessary to complete the Services and to 
charge Mercy Corps for only the actual costs incurred 
by Contractor for materials actually used in 
performing the Services.  Contractor will use its best 
efforts to obtain the best possible prices for all 
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Mercy Corps: Only the following Mercy Corps employees 
are authorized to agree to any amendment of this 
Contract:  

ً هم فمط ميرسي كور:  ٌكون موظفو مٌرسً كور المذكورون تالٌا
تعدٌل على االتفالٌة أو على أي أمر مهمة المخولون بالموافمة على أي 

 جدٌد أو أي تعدٌل على أمر مهمة لائم:
 
 
 

Contractor: Contractor’s authorized representative for 
all purposes is:  

 : ٌكون ممثل المماول لكافة الغاٌات هو: المقاول
 

materials, including, when reasonable, obtaining 
multiple competing bids and selecting the item with 
the best value.  Any materials that cost in excess of 
[amount and currency --contact your Head of Finance 
for donor-related thresholds] must be presented to 
Mercy Corps for its written approval prior to 
Contractor purchasing the item(s).  Contractor must 
obtain receipts for all materials it charges to Mercy 
Corps hereunder whose costs exceed $25 USD. 
These receipts must be included in all invoice 
submissions as backup documentation. Mercy Corps 
may request additional documentation regarding 
prices paid, quality, contractual arrangements at any 
point and may withhold or dispute payment for any 
materials until such documentation is provided.  
Likewise, if Contractor purchases materials at rates 
that Mercy Corps reasonably determines exceed 
local market rates for the materials, Mercy Corps may 
choose to only reimburse Contractor for verified 
market rates in the local market.  The maximum 
amount that Contractor may charge Mercy Corps for 
materials under this Contract is [amount].  Contractor 
will be responsible for the costs of any materials 
required to complete the deliverables that exceed this 
maximum amount. 
 
Invoicing and Payment Terms: [Within [X] days at 
the end of each month] [Upon completion of the 
Contract] Contractor will submit an Invoice in 
accordance with pricing as specified in the Contract.  
Mercy Corps will make payment to Contractor for all 
sums not in dispute within 30 days of receipt of 
Contractor’s invoice(s) (the “Payment Terms”). 
 
Key Personnel: [if applicable, include a list of the 
Contractor’s personnel that are key to the bargain 
and the project and that the Contractor cannot 
change without prior approval.  If not applicable, note 
“Not Applicable” here.] (the “Key Personnel”).  
 
Authorized Representatives and Contact 

Information:  

الحصول على عدة عروض متنافسة واختٌار أفضلها لٌمة، 

تواصل -]المبلغ والعملة وٌجب أن تمدم أي مواد تتجاوز لٌمتها 

إلى مع رئٌس الدائرة امالٌة بالنسبة للحدود المتصلة بالمانحٌن[ 

المسبمة على شراء مٌرسً كور للحصول على موافمتها الخطٌة 

المماول للوازم، وٌجب أن ٌحصل المماول على وصوالت بكافة 

دوالراً  25التكالٌف التً ٌطالب مٌرسً كور بها والتً تتجاوز 

ً وأن ٌضمنها فً الفواتٌر التً ٌمدمها لمٌرسً كور  أمرٌكٌا

لغاٌات التوثٌك اإلضافً، ولـ مٌرسً كور أن تطلب وثائك 

المدفوع والجودة والترتٌبات التعالدٌة فً إضافٌة إلثبات السعر 

أي نمطة ولها أن تعلك دفع أي تكالٌف أو تنازع فً دفعها إلى 

حٌن تمدٌم تلن الوثائك، وبالمثل، فً حال لام المماول بؤي 

مشترٌات بؤسعار ترى مٌرسً كور بشكل معمول أنها تتجاوز 

تختار أسعار السوق المحلً بالنسبة للمواد، فلـ مٌرسً كور أن 

أن تدفع إلى المماول فمط أسعار السوق المحلً المتثبت منها، 

وٌكون الحد األعلى للمبلغ الذي ٌجوز أن ٌعود فٌه المماول على 

، ]مبلغ[مٌرسً كور عن المواد بموجب هذه االتفالٌة عن 

وٌكون المماول مسإوالً عن تكالٌف أي مواد مطلوبة الستكمال 

 حد األعلى.المخرجات التً تتجاوز هذا ال

 

ً من نهاٌة كل شهر[ ]×[ ]خالل  أحكام الفوترة والدفع: ٌوما

ٌمدم المماول فاتورة بما ٌتفك مع التسعٌر ]لدى استكمال العمد[ 

المحدد فً العمد، وتإدي مٌرسً كور إلى المماول كافة الدفعات 

ً من تارٌخ استالم فاتورة/  30غٌر المتنازع علٌها خالل  ٌوما

 )"أحكام الدفع"(. فواتٌر المماول

]فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن  :الموظفون األساسيون

لائمة بموظفً المماول الرئٌسٌٌن ممن ٌعدون جزءاً من الصفمة 

والمشروع، والذٌن ال ٌجوزر للمماول تغٌٌرهم دون موافمة 

خطٌة مسبمة، وفً حال لم ٌكن ذلن ٌنطبك، تذكر عبارة "ال 

 األساسٌون"(. ٌنطبك" هنا[ )"الموظفون

 

 الممثلون المخولون وبيانات االتصال:
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Only the following Mercy Corps employees are authorized to receive invoices, accept, or reject Services or sign 
SCRs.  

 CRSٌكون ممثلو مٌرسً كور التالً ذكرهم هم فمط المخولون باستالم الفواتٌر أو لبول أو رفض الخدمات والتولٌع على الـ 
 
 

]لتضمٌن عدد األٌام التً فترة  إشعار اإلنهاء باإلرادة المنفردة: 
)"فترة ٌمكن لـ مٌرسً كور خاللها إنهاء العمد باإلرادة المنفردة[

 إشعار اإلنهاء"(.
 
 

البٌان التالً فً حال كان ذلن ٌنطبك، ٌتم تضمٌن ]شروط المانح: 
من هذه االتفالٌة  2تعتبر شروط المانح الواردة فً الجدول  هنا:

 .[جزءأً من هذه االتفالٌة بموجب هذه اإلحالة

Termination for Convenience Notice Period: 

[include the number of days within which Mercy Corps 

can terminate for its convenience] (the “Termination 

Notice Period”) 

Donor Terms: [If applicable, include the following 

statement here: The Donor Terms are set forth in 

Schedule II are hereby incorporated in this Contract by 

reference.] 
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 2الجدول 
 شروط المانح

 
 تحذف هذه التعليمات بعد القراءة:

 
 تتم إضافة "شروط المانح" المناسبة

 
. بالنسبة للمانحٌن من جانب األمٌن العام للحكومة، وزارة 1

التنمٌة الدولٌة، االتحاد األوروبً: حك الوصول إلى األحكام 
 فً المكتبة الرلمٌة. هناالتعالدٌة المطلوبة 

. بالنسبة للمإسسة الكندٌة للعاللات الدولٌة واألمم المتحدة، 2
دارة ٌرجى التواصل مع مكتب المساعدة فً االمتثال/ اإل

 العامة للمساعدة.
. بالنسبة لالتفالٌات التً تجمع أكثر من جهة مانحة ٌرجى 3

مراجعة الشروط الخاصة بكل جهة مانحة وتضمٌنها فً 
االتفالٌة وفً حال كان هنالن تعارض بٌن شروط الجهات 
المانحة، ٌرجى التواصل مع مع مكتب المساعدة فً االمتثال/ 

 اإلدارة العامة للمساعدة.
 

***********************  

SCHEDULE II 

 
Donor Terms 

 
 
INSTRUCTION TO DELETE AFTER READING 
 
Add the appropriate “Donor Terms”: 

1. For USG, DFID, and EU donors, access the 
Required Contract Provisions here in the 
Digital Library. 

2. For GAC, UN, or other donor funding, 
please reach out to the HQ Compliance 
Help Desk for assistance. 

3. For Contracts that incorporate multiple 
donors, please review each donor’s terms 
and incorporate them into the Contract. If 
there is a conflict between donor terms, 
please contact HQ Compliance Help Desk 
for assistance. 

********************* 

 

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/cgi-bin/library?a=q&r=1&hs=1&t=0&c=all&h=dtt&q=required+contract+provisions
https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/cgi-bin/library?a=q&r=1&hs=1&t=0&c=all&h=dtt&q=required+contract+provisions

