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Vendor Code of Conduct 
 
 
International Medical Corps is committed to 
upholding the highest standards in all our business 
dealings with the U.S. Government and other 
international and private funders, protecting taxpayer 
resources, and providing high-quality services and 
products. Complying with all laws and regulations and 
ensuring fair competition are fundamental to this 
commitment.  
 
This Vendor Code of Conduct expresses the 
expectations we hold for all of International Medical 
Corps vendors. 
 
 
 
 
 
 

General Disclaimer 
This Vendor (“vendors”) Code of Conduct contains 
principles to promote ethical conduct in the workplace, 
safe working conditions, the protection of sensitive 
information, and the treatment of workers with respect 
and dignity. As used in this Vendor Code, “Vendor” refers 
to any entity providing products, people or services to 
International Medical Corps, including its subcontractors 
and agents, and where applicable, the personnel of Vendor 
and its subcontractors and agents. At a minimum, all 
Vendors must operate in full compliance with the laws, 
rules and regulations of the jurisdictions (whether U.S. or 
otherwise) in which they operate or where they provide 
services to International Medical Corps. Where this Vendor 
Code sets higher standards than what the law provides, 
International Medical Corps expects Vendors to adhere to 
such standards. This Vendor Code is not intended to create 
new or additional rights, or any additional International 
Medical Corps obligations, in favor of Vendors, Vendor 
personnel, or any third parties. It supplements, but does 
not supersede, the contracts between International 
Medical Corps and the Vendor. 

 الهيئة الطبية الدولية 
 سلوك البائع مدونة

 

 مع التجارية اتعامالهت مجيع يف املعايري أعلى على باحلفاظ الدولية الطبية اهليئة تلتزم
 موارد محايةان واحملليني.  الدوليني املمولني من وغريها املتحدة الواليات حكومة
 جلميع االمتثال ،عالية جودة ذات ومنتجات خدمات تقدمي الضرائب، دافعي

 .االلتزام هذا أمر أساسي يف العادلة املنافسة وضمان واألنظمة القوانني
 

 للهيئة البائعني التابعني جلميع هااليت حنمل تطلعات عن عربت هذه البائع سلوك مدونة
 .الدولية الطبية

 
 
 
 

 عام تنويه
 العمل، مكان يف األخالقي السلوك لتعزيز مبادئ على حتتوي "(البائعني) " البائع سلوك مدونة

 يف تستخدم كما. وكرامة باحرتام العمال معاملة احلساسة، املعلومات محاية اآلمنة، عمل ظروف
 أو أشخاص أو منتجات يوفر كيان أي إىل يشري" البائع" مدونة سلوك البائع ، املدونة هذه

 أفراد االقتضاء، وعند والوكالء، الباطن من املتعاقدين ذلك يف مبا الدولية، الطبية اهليئة إىل خدمات
 أن يوفروا االمتثال البائعني مجيع على جيب أدىن، كحد. والوكالء الباطن من واملقاولني البائعني من

حيث ( غريها أو املتحدة الواليات سواء) قضائيا   هبا املعمول واألنظمة والقواعد للقوانني الكامل
 للبائع القانون هذا حيدد حيثما. الدولية الطبية للهيئة اخلدمات مكان تقدمي حيث أو مكان العمل

 ذههب اإلمتثال من البائعني الدولية تتوقع الطبية فإن اهليئة القانون، عليه ينص ما من أعلى معايري
 التزامات أي أو إضافية، أو جديدة حقوق مدونة سلوك البائع خلق من القصد ليس. املعايري
 هو. ثالث طرف أي أو التابعني للبائع، واملوظفني البائعني لصاحل الدولية، الطبية على اهليئة إضافية
 .والبائع الدولية الطبية اهليئة بني املربمة العقود يلغي ال ولكن يكمل،
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I. Compliance with Laws  

International Medical Corps expects our vendors to 
maintain full compliance with all laws and regulations 
applicable to their business. When conducting 
international business, or if their primary place of business 
is outside the United States, vendors must comply with 
local laws and regulations.  

A. Maintain Accurate Records  

Vendors must create accurate records and not change 
any record entry to conceal or misrepresent the 
underlying transaction represented by it. All records, 
regardless of format, made or received as evidence of 
a business transaction must fully and accurately 
represent the transaction or event being documented.  

 

II. Human Rights  

International Medical Corps expects our vendors to treat 
people with respect and dignity, encourage diversity, 
remain receptive to diverse opinions, promote equal 
opportunity for all, and foster an inclusive and ethical 
culture.  

A. Child Labor  

International Medical Corps expects our vendors to 
ensure that illegal child labor is not used in the 
performance of work. The term “child” refers to any 
person under the minimum legal age for employment 
where the work is performed. 

B. Human Trafficking  

Vendors must adhere to regulations prohibiting human 
trafficking and comply with all applicable local laws in 
the country or countries in which they operate. 
Vendors must refrain from violating the rights of 
others and address any adverse human rights impacts 
of their operations. Vendors must educate employees 
on prohibited trafficking activities, discipline 
employees found to have violated the law or rules, and 
notify International Medical Corp of violations and 
action taken against employees. Specifically, vendors 
will be prohibited from the following in all contracts:  

 Destroying, concealing, or confiscating identity or 

I. متثال للقوانيناإل 
 القوانني جلميع الكامل االمتثال على احلفاظ التابعني هلا البائعني الدولية من الطبية اهليئة تطلب

 الرئيسي املكان كان إذا أو الدولية، التجارية األعمال إجراء عند. أعماهلم يف هبا املعمول واللوائح
 .احمللية واللوائح القوانني مع يتوافقوا عليهم أن جيب فإن البائعني املتحدة، الواليات خارج ألعماهلم

 
 دقيقة بالسجالت االحتفاظ أ.

 الصفقة حتريف أو إلخفاء سجل إدخال أي تغيري وعدم دقيقة سجالت إنشاء جيب على البائعني
 يتم إستالمها أو يتم عملها الشكل، عن النظر بغض السجالت، كل. ذلك ميثلها اليت األساسية

 الذي جرى احلدث أو للمعاملة ودقيق كامل بشكل متثل أن جيب جتارية صفقة وجود على كدليل
 .توثيقه

 
 
 

II.  االنسان حقوق 
 التنوع، وتشجيع وكرامة، باحرتام الناس معاملة لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئةتطلب 

 .واألخالقية الشاملة الثقافة وتعزيز للجميع، الفرص تكافؤ تعزيز اآلراء، خمتلف على واالنفتاح
 

 األطفال عمالة أ.
 غري األطفال عمالة استخدام يتم ال أن لضمان بذل اجلهد من البائعني الدولية الطبية اهليئةتطلب 

 األدىن القانوين السن دون شخص أي إىل" طفل" مصطلح يشري. العمل أداء يف الشرعيني
 .العمل تنفيذ يتم حيث للتوظيف

 

 بالبشر ب. االجتار
 احمللية القوانني جلميع واالمتثال بالبشر االجتار حتظر اليت األنظمة إىل اإلمتثال البائعني على جيب

 حقوق انتهاك عن االمتناع البائعني على جيب. فيها تعمل اليت البلدان أو البلد يف هبا املعمول
 تثقيف البائعنيعلى جيب . اإلنسان حقوق جمال يف للعمليات السلبية اآلثار معاجلة اآلخرين،
 أو القانون قد إنتهكوا املوظفني تم إكتشاف أنيحيثما  احملظورة، االجتار أنشطة حول العاملني
. املوظفني ضد املتخذة واإلجراءات االنتهاكات حول الدولية الطبية اهليئة فيجب إخطار القواعد،

  :العقود مجيع يف يلي من ما البائعني حظر سيتم التحديد، وجه على
 ؛  وثائق اهلجرة أو اهلوية مصادرة أو إخفاء، تدمري، •
 .التوظيف يف مزيفة أو مضللة تكتيكات استخدام •
 والقوانني احمللية املعايري أساس على الئقة غري مساكن توفري أو العامل استقدام رسوم فرض •

 .والتوجيهات
 .للموظف األم باللغة الوثائق من وغريها العمل عقود توفري عدم •
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immigration documents;  

 Using misleading or fraudulent tactics in recruiting;  

 Charging employee recruitment fees or providing 
inadequate housing based on local standards, laws, 
and directives;  

 Failing to provide employment contracts and other 
documentation in the employee’s native language;  

 Failing to provide return transportation upon the 
end of employment for employees brought to the 
country for the purpose of working on a U.S. 
Government award; and  

 Failing to interview and protect employees 
suspected of being trafficking victims.  

 

III. Employment Practices  

A. Harassment  

International Medical Corps expects our vendors to 
ensure their employees are afforded an employment 
environment that is free from physical, psychological, 
and verbal harassment or other abusive conduct.  

B. Non-Discrimination  

International Medical Corps expects our vendors to 
provide equal employment opportunity to its 
employees and applicants for employment, without 
regard to race, ethnicity, religion, color, sex, national 
origin, age, military veteran status, ancestry, sexual 
orientation, gender identity or expression, marital 
status, family structure, genetic information, or mental 
or physical disability, so long as the essential functions 
of the job can be competently performed with or 
without reasonable accommodation. 

C. Substance Abuse  

International Medical Corps expects our vendors to 
maintain a workplace free from illegal use, possession, 
sale, or distribution of controlled substances.  

IV. Anti-Corruption  

A. Anti-Corruption Laws  

Our vendors must comply with the anti-corruption 
laws, directives, and/or regulations that govern 

 لغرض البالد إىل الذين مت جلبهم للموظفني العمل انتهاء عند والعودة النقل وسائل توفر عدم •
 و. املتحدة الواليات حكومة عطاء على العمل

 .االجتار ضحايا كوهنم يف الذين يشتبه املوظفني ومحاية مقابلة عدم •
 
 
 
 
 
 
 
 

III. التوظيف ممارسات 
 التحرش أ.

 املضايقات من خالية عمل بيئة موظفيها منح ضمان لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئةتطلب 
 .املسيئة التصرفات من ذلك غري أو واللفظية والنفسية اجلسدية

 
 التمييز عدم ب.

 العمل، وطاليب ملوظفيها املتساوية العمل فرص توفري لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئة تتوقع
 الوضع أو السن أو القومي األصل أو اجلنس أو اللون أو الدين أو اإلثنية أو العرق عن النظر بغض

 األسرة، وبنية العائلي والوضع التعبري أو اجلنسية واهلوية اجلنسي والتوجه النسب، ، العسكري
 أن ميكن للعمل األساسية الوظائف أن طاملا اجلسدية، أو العقلية اإلعاقة أو اجلينية، املعلومات

 .املعقولة التيسريية الرتتيبات بدون أو مع املوظف بكفاءة يؤديها
 

  املواد استخدام إساءة ج.
 غري االستخدام من خالية عمل بيئة على احلفاظ لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئةتطلب 

 .للرقابة اخلاضعة املواد توزيع أو بيع أو وحيازة املشروع،
 
 
 

IV. الفساد مكافحة 
  الفساد قوانني مكافحة أ.

 حتكم اليت اللوائح أو/  و التوجيهات، الفساد، مكافحة لقوانني االمتثال البائعني على جيب
 املتحدة للواليات الفاسدة األجنبية املمارسات قانون مثل فيها، تعمل اليت البلدان يف العمليات
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operations in the countries in which they do business, 
such as the U.S. Foreign Corrupt Practices Act and the 
UK Bribery Act.  

We require our vendors to refrain from offering or 
making any improper payments of money or anything 
of value to government officials, political parties, 
candidates for public office, or other persons. This 
includes a prohibition on facilitating payments 
intended to expedite or secure performance of a 
routine governmental action like obtaining a visa or 
customs clearance, even in locations where such 
activity may not violate local law. Personal safety 
payments are permitted where there is an imminent 
threat to health or safety.  

We expect our vendors to exert due diligence to 
prevent and detect corruption in all business 
arrangements, including partnerships, joint ventures, 
offset agreements, and the hiring of consultants. 

B. Illegal Payments  

Our vendors must not offer any illegal payments to, or 
receive any illegal payments from, any customer, 
vendor, their agents, representatives, or others. The 
receipt, payment, and/or promise of monies or 
anything of value, directly or indirectly, intended to 
exert undue influence or improper advantage is 
prohibited. This prohibition applies even in locations 
where such activity may not violate local law.  

C. Unfair Business Practices  

Vendors must not engage in unfair business practices 
such as fixing prices or rigging bids with competitors. 
Vendors must not allocate customers or markets with 
competitors, or exchange current, recent, or future 
pricing information with competitors. Vendor will 
otherwise comply with all applicable antitrust and 
competition laws. 

D. Gifts/Business Courtesies  

International Medical Corps expects our vendors to 
compete on the merits of their products and services. 
The exchange of business courtesies may not be used 
to gain an unfair competitive advantage. In any 
business relationship, our vendors must ensure the 

 .املتحدة اململكة يف الرشوة وقانون
 
 أو املال من سليمة غري مدفوعات أي أخذ أو تقدمي عن االمتناع اهلدي البائعني مناهليئة  طلب ت

 غريهم أو العامة، للمناصب واملرشحني السياسية واألحزاب احلكومة ملسؤويل قيمة ذي شيء أي
 اآلمن األداء أو التسريع إىل اليت هتدف املدفوعات تسهيل احلظر هذا يشمل. األشخاص من

 يف حىت اجلمركي، التخليص أو دخول تأشرية على احلصول مثل الروتينية احلكومية لإلجراءات
 عند الشخصية السالمة مبدفوعات يسمح. احمللي القانون ينتهك ال النشاط هذا كان إذا املواقع
 .السالمة أو الصحة على وشيك هتديد وجود

 يف مبا األعمال، ترتيبات مجيع يف الفساد وكشف ملنع الواجبة العناية بذل لدينا البائعني نتوقع من
 .االستشاريني اخلرباء مع والتعاقد االتفاقات املقابلة، املشرتكة، واملشاريع الشراكات ذلك

 
 القانونية غري املدفوعات ب.

 غري مدفوعات أي تلقي أو قانونية، غري مدفوعات أي يقدموا ال أن هالدي البائعنيعلى جيب 
 الوعد أو/  و الدفع، استالم، حيظر. غريهم أو واملمثلني، وكالئهم، أو بائع عميل، أي من قانونية

 له مربر غري نفوذ ممارسة إىل يهدف مباشرة، غري أو مباشرة بصورة قيمة، ذي شيء أي أو باألموال
 القانون تنتهك ال نشاط حيث يكون هكذا املواقع يف حىت احلظر هذا ينطبق. الئقة غري ميزة أو

 .احمللي
 

 األعمال العادلة غري املمارسات ج.
 تزوير أو األسعار حتديد مثل العادلة غري التجارية املمارسات يف تشاركواي أنعلى البائعني  جيب ال

 يتبادلوا أو املنافسني، مع األسواق أو للعمالء خيصصوا أن عليهم  جيب الو . املنافسني مع العروض
 لذلك خالفا   ميتثلعلى البائع ان . املنافسني مع املستقبل يف أو األخرية، احلالية، التسعري معلومات

 .هبا املعمول واملنافسة االحتكار مكافحة قوانني مجيع مع
 
 األعمال جمامالت/  اهلدايا د.

 جمامالت تبادل. وخدماهتا منتجاهتا مزايا على التنافس لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئة تتوقع
على  جيب جتارية، عالقة أي يف. عادلة غري تنافسية ميزة لكسب استخدامه جيوز ال األعمال

 واللوائح، القانون هبا يسمح أعمال أو جماملة هدية أي تلقي أو تقدمي يضمنوا البائعني لدينا أن
 السوق وممارسات األعراف مع وتتفق املستلمة، املؤسسة ومعايري قواعد تنتهك ال التبادالت هذه

 .املعقولة
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offering or receipt of any gift or business courtesy is 
permitted by law and regulation, these exchanges do 
not violate the rules and standards of the recipient’s 
organization, and are consistent with reasonable 
marketplace customs and practices.  

V. Conflict of Interest  

International Medical Corps expects our vendors to avoid 
all conflicts of interest or situations giving the appearance 
of a potential conflict of interest in their dealings with our 
company. We expect our vendors to provide notification 
to all affected parties in the event an actual or potential 
conflict of interest arises. This includes a conflict between 
the interests of our company and personal interests or 
those of close relatives, friends, or associates  

VI. Information Protection  

A. Confidential/Proprietary Information  

We expect our vendors to properly handle sensitive 
information, including confidential, proprietary, and 
personal information. Information should not be used 
for any purpose (e.g., advertisement, publicity, and the 
like) other than the business purpose for which it was 
provided, unless there is prior authorization from the 
owner of the information.  

B. Intellectual Property  

International Medical Corps expects our vendors to 
respect and comply with all the laws governing 
intellectual property rights assertions, including 
protection against disclosure, patents, copyrights, and 
trademarks.  

C. Information Security  

Vendors must protect the confidential and proprietary 
information of others, including personal information, 
from unauthorized access, destruction, use, 
modification, and disclosure through appropriate 
physical and electronic security procedures. Vendors 
must comply with all applicable data privacy laws. 
Vendors shall ensure extension of this requirement to 
all sub-tier sources they employ. 

 

 
 
 
 

V. المصالح تضارب 
اليت يبدو  احلاالت أو للمصاحل تضارب كل جتنب لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئة تطلب

 توجيه لدينا من البائعني نتوقع. الشركة مع تعامالهتم يف املصاحل حمتمل يف تضارب عليها مظهر
 هذا يشمل. املصاحل يف حمتمل أو فعلي تضارب نشوء حال يف املعنية األطراف مجيع إىل إشعار

 أو واألصدقاء، األقارب اليت تأيت من تلك أو الشخصية واملصاحل الشركة مصاحل بني الصراع الصراع
 الزمالء.

 

VI. المعلومات حماية 
 امللكية معلومات/  السرية أ.

 السرية، ذلك يف مبا احلساسة، املعلومات مع التعامل اهلدي من البائعني الدولية الطبية اهليئة تطلب
 على) غرض ألي املعلومات تستخدم أن ينبغي ال. صحيح بشكل الشخصية واملعلومات امللكية،

 قدمت من أجلها، اليت التجارية األغراض خبالف( ذلك شابه وما الدعاية، اإلعالن، املثال، سبيل
 .املعلومات صاحب من مسبق إذن هناك يكن مل ما
 

 الفكرية للملكية ب. 
 تأكيدات حتكم اليت القوانني جلميع واالمتثال اإلحرتام لديها البائعني الدولية من الطبية اهليئة تطلب
 املؤلف وحقوق االخرتاع براءات اإلفصاح، ضد احلماية ذلك يف مبا الفكرية، امللكية حقوق

 .التجارية والعالمات
 

 املعلومات أمن ج.
 الشخصية، املعلومات ذلك يف مبا لآلخرين، واخلاصة السرية املعلومات محاية البائعني على جيب

 اإلجراءات خالل من واإلفصاح التعديل، أو واإلستخدام والدمار به املصرح غري الوصول من
 اخلصوصية البيانات قوانني جلميع االمتثال البائعني على جيب. املناسبة واإللكرتونية املادية األمنية

 اليت الفرعية الطبقة مصادر مجيع على الشرط هذا متديد ضمان البائعني على جيب. هبا املعمول
 .يستخدموهنا
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VII. Environment, Health, and Safety 

International Medical Corps expects our vendors to 
operate in a manner that actively manages risk, conserves 
natural resources, and protects the environment. We 
expect our vendors to comply with all applicable 
environmental, health and safety laws, regulations, and 
directives. Vendors should protect the health, safety, and 
welfare of their people, visitors, and others who may be 
affected by their activities. 

VIII. Global Trade Compliance  

A. Security 

When applicable, vendors are encouraged to 
implement practices and procedures to ensure the 
security of their supply chains in accordance with the 
Customs-Trade Partnership Against Terrorism initiative 
of the U.S. Department of Homeland Security. 

B. Import 

International Medical Corps expects our vendors to 
ensure their business practices are in accordance with 
all applicable laws, directives, and regulations 
governing the import of parts, components, and 
technical data.  

C. Export 

International Medical Corps expects our vendors to 
ensure their business practices are in accordance with 
all applicable laws, directives, and regulations 
governing the export of parts, components, and 
technical data. 

IX. Quality 

Vendors must take due care to ensure their work product 
meets our company’s quality standards. We expect our 
vendors to have in place quality assurance processes to 
identify defects and implement corrective actions and to 
facilitate the delivery of a product whose quality meets or 
exceeds the contract requirements. 

A. Counterfeit Parts 

We expect our vendors to develop, implement, and 
maintain methods and processes appropriate to their 

VII. والسالمة والصحة البيئة 
 على حتافظ بشكل فعال، املخاطر تدير بطريقة العمل لديها البائعني الدولية من الطبية اهليئة تطلب
 الصحة املعمول، البيئية جلميع قوانني االمتثال من البائعني نتوقع حنن. البيئة وحتمي الطبيعية، املوارد

 الزوار، موظفيهم، ورفاهية وسالمة صحة محاية على البائعني جيب. والتعليمات واألنظمة والسالمة،
   .بأنشطتهم يتأثر قد ممن وغريهم

 
 

VIII. العالمية التجارة االمتثال 
 األمن أ.

 اخلاصة التوريد سالسل أمن لضمان واإلجراءات املمارسات لتنفيذ البائعني تشجيع االقتضاء، عند
 األمريكية قسم اخلارجية لوزارة التابعة اإلرهاب ضد التجارية اجلمارك شراكة للمبادرة وفقا هبم

 .الداخلي األمن
 

 اإلسترياد ب.
 جلميع وفقا التجارية أن تكون املمارسات ضمان لديها البائعني الدولية من الطبية اهليئة تطلب

 .الفنية والبيانات واملكونات، الغيار قطع السترياد املنظمة واللوائح والتعليمات هبا املعمول القوانني
 

 التصدير ج.
 جلميع وفقا التجارية أن تكون املمارسات ضمان لديها البائعني الدولية من الطبية اهليئة تطلب

 .الفنية والبيانات واملكونات، الغيار قطع السترياد املنظمة واللوائح والتعليمات هبا املعمول القوانني
 
 
 
  

IX. الجودة 
التابعة  اجلودة معايري مع عملهم منتج لضمان توافق الواجبة العناية البائعني أخذ على جيب

 وتنفيذ العيوب لتحديد املناسبة اجلودة وجود عمليات ضمان لدينا من البائعني نتوقع حنن. لشركتنا
 .العقد شروط يتجاوز أو اجلودة يليب الذي املنتج إيصال ولتسهيل التصحيحية اإلجراءات

 
 املزيفة األجزاء أ.

 للحد ملنتجاهتم املناسبة والعمليات األساليب على واحلفاظ وتنفيذ تطوير البائعني لدينامن  تطلب
 كشف عمليات تكون أن ينبغي. املنجزة إىل املنتجات املقلدة واملواد الغيار قطع إدخال خماطر من

 عندما املنتج )املنتجات( من املستفيدين إىل إخطار وأن يتم تقدمي ، املقلدة فعالة واملواد الغيار قطع
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products to minimize the risk of introducing 
counterfeit parts and materials into deliverable 
products. Effective processes should be in place to 
detect counterfeit parts and materials, provide 
notification to recipients of counterfeit product(s) 
when warranted, and exclude them from the delivered 
product. 

X. Ethics Program Expectations 

A. Whistleblower Protection 

International Medical Corps expects our vendors to 
provide their employees with avenues for raising legal 
or ethical issues or concerns without fear of 
retaliation. We expect our vendors to take action to 
prevent, detect, and correct any retaliatory actions. 

B. Consequences for Violating Code 

In the event of a violation of any of the above 
expectations, we may pursue corrective action to 
remedy the situation. In the case of a violation of law 
or regulation, we may be required to report those 
violations to proper authorities. We reserve the right 
to terminate our relationship with any vendor under 
the terms of the existing procurement/purchasing 
contract.  

C. Ethics Policies 

Commensurate with the size and nature of their 
business, we expect our vendors to have management 
systems in place to support compliance with laws, 
regulations, and the expectations related to or 
addressed expressly within this Vendor Code of 
Conduct. We encourage our vendors to implement 
their own written code of conduct and to flow down 
the principles of a code of conduct to the entities that 
furnish them with goods and services. 

Contacts/Resources 
For questions regarding International Medical Corps’ 
Vendor Code of Conduct, please contact International 
Medical Corps’ Compliance Department at  
compliance@InternationalMedicalCorps.org. 
 
The International Medical Corps EthicsPoint Hotline is 

 .املستلمة املنتجات من واستبعادها ذلك، األمر يستدعي
 
 
 
 

X. األخالقي البرنامج توقعات 
 املبّلغني محاية أ.

 أو قضايا السبل اآلمنة ملوظفيها هبدف رفع توفري لديها من البائعني الدولية الطبية اهليئة تطلب
 اإلجراءات اختاذ البائعني نتوقع من حنن. االنتقام من خوف دون الأخالقية أو قانونية خماوف
 .انتقامية إجراءات أي وتصحيح وكشف ملنع الالزمة

 
 القانون خمالفة عواقب ب.

 اإلجراءات مبتابعة فقد نكون ملزمني أعاله، املذكورة التوقعات من ألي خمالفة وجود حالة يف
 فقد نكون ملزمني الئحة، أو لقانون خمالفة وجود حالة يف. الوضع هذا ملعاجلة التصحيحية

 أي مع عالقتنا إهناء يف باحلق حنتفظ حنن. املختصة السلطات إىل االنتهاكات عن تلك باإلبالغ
 .احلايل/  الشراء عقد ألحكام وفقا بائع

 
 األخالق ج. سياسات

 يف إدارة أن يكون لديهم نظم أعماهلم، وطبيعة حجم مع يتناسب مبا لدينا البائعني نتوقع من
 يف سلوك البائع صراحة   تناول أو الصلة ذات والتوقعات واللوائح للقوانني االمتثال ملساندة املكان

 لقواعد بشكل مكتوب هبم اخلاص السلوك مدونة لتنفيذ لدينا البائعني نشجع حنن. القانون هذا
 .واخلدمات السلع هلم تقدم اليت للجهات السلوك قواعد مدونة ملبادئ واإلمتثال السلوك

 
 
 
 
 
 

 المصادر/  اإلتصاالت
 االتصال بإدارة يرجى ، البائع سلوك قواعد مدونة " الدولية الطبية اهليئة خبصوص ملزيد من األسئلة

 الربيد اإللكرتوينعلى  الدولية الطبية للهيئة االلتزام
compliance@InternationalMedicalCorps.org. 

 
 ملوظفي وكذلك للبائعني متاح EthicsPoint الدولية إثيكس بوينت الطبية للهيئة الساخن اخلط

mailto:compliance@InternationalMedicalCorps.org
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available for Vendors as well International Medical Corps 
employees, to ensure that International Medical Corps 
continues to operate under the highest ethical standards 
and principles. You can use it to ask questions about this 
Code as well as to  report any concerns  involving fraud, 
waste and abuse to International Medical Corps by 
submitting a report online at 
www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com.  You can 
also call your respective country hotline listed on 
International Medical Corps’ EthicsPoint page.  
 
(SIGNATURE OF VENDOR’S AUTHORIZED REPRESENTATIVE) 

 

 

(PRINT NAME) 

 

 

(TITLE) 

 

 

(DATE) 

 
 

 واملبادئ املعايري أعلى وفق تعمل تزال ال الدولية الطبية اهليئة أن لضمان الدولية، الطبية اهليئة
 خماوف أية عن اإلبالغ وكذلك القانون هذا حول األسئلة لطرح استخدامه ميكنك. األخالقية

 على تقرير تقدمي طريق عن الدولية الطبية اهليئة إىل املعاملة وسوء واهلدر اإلحتيال على تنطوي
على املوقع اإللكرتوين  االنرتنت

www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com .االتصال أيضا ميكنك 
 الطبية للهيئة EthicsPoint إثيكس بوينت صفحة على واملدرج بك املعين للبلد الساخن باخلط
 . الدولية

 
 
 (للبائع المفوض توقيع الممثل)

 
 (أدخل اإلسم)
 

 
 (العنوان)
 

 
 (التاريخ)
 

 
 

 

http://www.internationalmedicalcorps.ethicspoint.com/

