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These Master Terms and Conditions for Purchase Orders (“MTC”) are 

expressly incorporated into, and are material terms and conditions of every 

Purchase Order entered into by International Medical Corps (IMC), and its 

vendor (“Vendor”) and shall apply to all goods and items ordered by IMC 

and provided by Vendor. By entering into a Purchase Order with IMC, 

Vendor acknowledges it has read and agreed to these MTC. Each Purchase 

Order is subject to these MTC and constitutes an agreement (“Agreement”) 

with respect to each party’s rights and obligations hereunder. In the event of 

any inconsistency between these MTC and the terms and conditions of any 

other agreement or document, the MTC shall prevail and govern to the extent 

of that inconsistency.  

 

1. LEGAL STATUS  

Nothing in these MTC or the Purchase Order shall at any time shall be 

construed to create employer and employee relationship, partnership, 

principal and agent relationship, or joint venture between IMC and Vendor.  

Vendor shall be fully responsible for all work and/or services performed by 

its employees, representatives, agents, and sub Vendors and for all acts and 

omissions of such employees, representatives, agents, and sub Vendors.  

Neither IMC nor Vendor shall have the power to obligate the other in any 

manner whatsoever, except as specifically provided herein.  IMC and Vendor 

agree that MTC or the Purchase Order creates no relationship between 

Vendor and IMC’s Donor.  Vendor has no right to submit claims directly to 

IMC’s Donor and Donor assumes no liability for any third party claims under 

this Purchase Order.  Vendor shall provide its Data Universal Numbering 

Systems (DUNS) to IMC along with an executed copy of this MTC. 

 

 

 

 

 
 

2. CERTIFICATION OF INDEPENDENT PRICE 

DETERMINATION 

(a) The Vendor certifies that: 

 (1) The prices in this offer have been arrived at independently, without, 

for the purpose of restricting competition, any consultation, communication, 

or agreement with any other Vendor, including but not limited to subsidiaries 

or other entities in which Vendor has any ownership or other interests, or any 

competitor relating to (i) those prices, (ii) the intention to submit an offer, or 

(iii) the methods or factors used to calculate the prices offered; 

 (2) The prices in this offer have not been and will not be knowingly 

disclosed by the Vendor, directly or indirectly, to any other Vendor, 

including but not limited to subsidiaries or other entities in which Vendor has 

any ownership or other interests, or any competitor before bid opening (in the 

case of a sealed bid solicitation) or contract award (in the case of a negotiated 

or competitive solicitation) unless otherwise required by law; and 

(3) No attempt has been made or will be made by the Vendor to induce 

any other concern or individual to submit or not to submit an offer for the 

purpose of restricting competition or influencing the competitive 

environment. 

(b) Each signature on the offer is considered to be a certification by the 

signatory that the signatory: 

(1) Is the person in the Vendor's organization responsible for 

 كل وأحكام شروط حيث توّضح إىل صراحة الشراء لطلب الرئيسية واألحكام الشروطهذه  مت إدراج
 واملواد السلع مجيع على وتنطبق"( البائع)" بائعمع ال الدولية الطبية اهليئة أبرمتها اليت الشراء طلبات وأوامر

 اهليئة مع الشراء أمر يف الدخول من خالل. البائع قبل من ةالدولية واملقدم الطبية اهليئة قبل من املطلوبة
. حيث أن كل الرئيسية واألحكام الشروط هذهباإلطالع واملوافقة على  بائعجيب أن يقر الالدولية  الطبية

 كل حبقوق يتعلق فيما"( االتفاقية)" االتفاق ويشكل الرئيسية واألحكام الشروطأمر شراء خيضع هلذه 
الرئيسية  واألحكام الشروط هذه بني تعارض أي وجود حال يف. االتفاقية هذه مبوجب والتزاماته طرف

 يف وحتكم تسودهي اليت  الرئيسية واألحكام الشروطتكون  أخرى، وثيقة أو اتفاق أي وأحكام وشروط
 .التناقض حالة
 
 القمنوني الوضع .1

 خلقبشكل  طلب الشراء هذال الرئيسية واألحكام الشروط يف شيء أي يفسر أن وقت، أي يف الينبغي
 الطبية اهليئة بني مشرتك مشروع أو الرأس مايل والوكيل، عالقة بني شراكة، واملشغل، العمال أي عالقة بني

 أو/  و األعمال مجيع عن كاملة مسئولية أن يكون مسئوال البائع على يتعني. والبائع( IMC) الدولية
 هؤالء وهفوات أفعال مجيع وعن الباطن من املقاولني وكالءه، ممثليه، موظفيه، يؤديها اليت اخلدمات
 أن يكون لديهم البائع وال الدولية الطبية للهيئة جيوز ال. الباطن من واملقاولني والوكالء، واملمثلني املوظفني

. التحديد وجه على هنا عليه ينص ما باستثناء األشكال، من شكل بأي آخر طرف إلزام على القدرة
 عالقة أي لقال خت هذهالشراء  مرأل الرئيسية واألحكام الشروط أن على يتفقان والبائع الدولية الطبية اهليئة
 املاحنة اجلهات إىل مباشرة مطالبات تقدمي يف احلق له ليس البائع الدولية. الطبية اهليئة وماحني البائع بني

 الثالث ختص الطرف مطالبات أي عن مسؤولية أية تتحمل ال املاحنة واجلهات الدولية الطبية التابعة للهيئة
 الطبية اهليئة إىل( DUNS) اخلاصة بهالعاملية  البيانات أنظمة ترقيم توفري البائع على يتعني. الشراء أمر حتت

 .الشراء مرأل الرئيسية واألحكام الشروط من مت تنفيذها نسخة مع جنب إىل جنبا الدولية
 
  للسعر للتحديد المستقل شهمدة. 2
 :أن البائع يشهد( أ)
 وتواصل، تشاور أي املنافسة، تقييد لغرض دون، مستقل، حنو العرض على هذا يف األسعاروصلت ( 1)

 اليت األخرى الكيانات أو التابعة الشركات على تقتصر ال ولكن ذلك يف مبا آخر، بائع أي مع اتفاق أو
 أو عرض، لتقدمي نية( ii) األسعار، تلك( i) متعلق منافس أي أو مصاحل فيها، أو ملكية لدى البائع أي

(iii )املعروضة األسعار حلساب املستخدمة العوامل أو الطرق.   
 غري أو مباشر بشكل البائع، قبل من قصد عن عنها الكشف يتم ولن مل العرض هذا يف األسعار( 2)

 اليت األخرى الكيانات أو التابعة الشركات على تقتصر ال ولكن ذلك يف مبا آخر، بائع أي إىل مباشر،
 التماس حماولة وجود حالة يف) املظاريف فتح قبل منافس أي أو مصاحل فيها ، أو ملكية لدى البائع أي

 و   ؛ ذلك قانونيا   خالف يطلب مل ما( تنافسي أو تفاوضي التماس وجود حالة يف) العقود منح أو( خمتومة
 عرض تقدمي عدم أو لتقدمي آخر فرد أو جهة أي حلث البائع قبل من حماولة أي إجراء أو لن يتم مل( 3)

 .التنافسية البيئة على التأثري أو املنافسة تقييد لغرض
 :املوقع أن املوقع على قبل من شهادة عرض على توقيع كل يعترب( ب)
 اإلقرتاح، أو املناقصة هذه يف عرضت اليت األسعار حتديد عن البائع املسؤول يف مؤسسة الشخص هو( 1)

 أعاله؛( 3( )أ) إىل( 1( )أ) الفرعيتني الفقرتني مع يتعارض عمل أي يف يشارك ولن يشارك مل املوقع وأن
 أو
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determining the prices being offered in this bid or proposal, and that the 

signatory has not participated and will not participate in any action contrary 

to subparagraphs (a)(1) through (a)(3) above; or 

(2)     (i) Has been authorized, in writing, to act as agent for 

the principals of the Vendor in certifying that those principals have not 

participated, and will not participate in any action contrary to subparagraphs 

(a)(1) through (a)(3) above;   

(ii) As an authorized agent, does certify that the principals of the 

Vendor have not participated, and will not participate, in any action contrary 

to subparagraphs (a)(1) through (a)(3) above; and 

 (iii) As an agent, has not personally participated, and will not 

participate, in any action contrary to subparagraphs (a)(1) through (a)(3) 

above. 

(c)  Vendor understands and agrees that:                                                          

 (1)Violation of this certification will result in immediate 

disqualification from this solicitation without recourse and may result in 

disqualification from future solicitations; and 

 (2)  Discovery of any violation after award to the Vendor will result in 

the termination of the award for default.   

3. ACCEPTANCE AND ACKNOWLEDGEMENT 
The Purchase Order shall not become effective until these MTC are signed 

by Vendor and authorized representatives of both parties have signed the 

Purchase Order. 

 

 

 

4. TAX EXEMPTION 

IMC may be exempt from all direct taxes and customs duties with respect to 

articles imported or exported for its official use. In such cases, Vendor 

authorizes IMC to deduct from its invoices any amount representing such 

taxes or duties improperly charged by Vendor to IMC without IMC prior 

consent.  Payment of such corrected amounts shall constitute full payment by 

IMC.  In the event any taxing authority refuses to recognize IMC’s 

exemption from such taxes, Vendor shall immediately consult with IMC to 

determine a mutually acceptable procedure. 

 

 

5.  DEFECTS; WARRANTY  

(a)  IMC has the right to inspect and test all supplies, equipment and services 

quantity and quality of delivery called for by the Contract, to the extent 

practicable, at all places and times, including the period of manufacture, 

seller’s warehouse and in any event before acceptance. IMC assumes no 

contractual obligation to perform any inspection and test for the benefit of the 

Vendor.  

(b) IMC has the right to inspect the items upon their delivery and provide 

written notice to Vendor as to any defects, non-conformities, or issues in 

Vendor’s performance of its Contract obligations.  

(c) Vendor may be present during IMC’s quantitative and quality control 

process to be undertaken at the time of delivery. If Vendor does not attend, 

Vendor accepts the quantitative and qualitative control outcome performed 

by IMC.  

(d) IMC shall not be obliged to buy or pay for, and IMC may at any time 

after delivery reject, all or any part of a given delivery of goods and services 

that IMC determines does not conform to the Contract, is defective in 

material or workmanship, or are otherwise not in conformity with the 

specifications in the Purchase Order.  

(e) Vendor shall remove items rejected or required to be corrected at its sole 

cost, including Vendor solely bearing the costs for re-loading cargo 

following a negative inspection. However, IMC may require or permit 

(2( )i) ح له، قد  مل املالكون هؤالء أن تصديق يف البائع مالكي مؤسسة وكيل مبثابة ليكون كتابة ، ُسم
 أعاله؛( 3( )أ)  إىل( 1( )أ) الفرعيتني الفقرتني مع يتعارض عمل أي يف تشاركوا ولن يشاركوا،

(ii )عمل أي يشاركوا يف ولن يشاركوا، مل البائع مالكي مؤسسة بأن يشهد ال الوكيل معتمد، باعتباره 
 و أعاله؛( 3)خالل  من( 1( )أ) الفرعيتني الفقرتني مع يتعارض

(iii )،إىل( 1( )أ) الفرعيتني الفقرتني مع يتعارض عمل أي يف يشارك ولن شخصيا، يشارك مل كوكيل 
 .أعاله( 3( )أ)
 :أن على ويوافق يفهم البائع( ج)
 أن وميكن اللجوء دون االلتماس هذا ألهلية الفقدان الفوري إىل يؤدي سوف الشهادة هذه انتهاك( 1)

 و املستقبل؛ يف العروض استدراج أهلية فقدان إىل يؤدي
 .االفرتاضي القرار إهناء إىل سيؤدي البائع للقرار إستالم بعد خمالفة أي اكتشاف( 2)
 
 والتقدير والشار القبول. 3

 الشروطعلى  الطرفني من املفوضني املمثلني توقيع حىت املفعول ساري يصبح لن الشراء هذا طلب
 .الرئيسية واألحكام

 
 الضريبي اإلعفمء .4

 باملواد يتعلق فيما اجلمركية والرسوم املباشرة الضرائب مجيع من معفاة تكون قد اهليئة الطبية الدولية
 إىل اهليئة الطبية الدولية خيول فإن بائع احلاالت، هذه مثل يف. الرُسي لالستخدام املصدرة أو املستوردة

اهليئة  إىل البائع قبل من صحيح غري بشكل فواتريها من الرسوم أو الضرائب هذه متثل مبلغ أي خصم
 كامال املصححة شكل املبالغ هذه دفع جيب. من اهليئة الطبية الدولية مسبقة موافقة دون الطبية الدولية

 ، اإلعرتاف باإلعفاء الضرييب للهيئة الطبية الدولية سلطة أي رفض حال يف. اهليئة الطبية الدولية قبل من
   .للطرفني مقبول إجراء لتحديد اهليئة الطبية الدولية مع فورا التشاور البائع على يتعني

 
  ضممن. العيوب. 5
اجملراة  اخلدمات ونوعية وكمية واملعدات اللوازم مجيع واختبار فحص يف احلق لدى اهليئة الطبية الدولية( أ)

 اإليداع لدى التصنيع فرتة ذلك يف مبا واألوقات، األماكن مجيع يف عمليا، املمكن احلد إىل مبوجب العقد،
 واختبار فحص أي إلجراء تعاقدي التزام أي اهليئة الطبية الدولية يفرتض. القبول قبل حدث أي ويف البائع

   .املقاول لصاحل
 أي عن املقاول إىل خطي إشعار وتقدمي عند وصوهلا العناصر تفقد يف احلق الدولية الطبية اهليئة لدى )ب(

 .التعاقدية اللتزاماته املقاول بأداء تتعلق قضايا أو مطابقة، عدم عيوب،
من قبل اهليئة الطبية  اجلودة ومراقبة مراجعة الكمية عملية خالل متواجدا   املقاول يكون أن ميكن( ج)

 الكمية رقابة نتائج املقاول يقبل املقاول، حيضر مل إذا. التسليم وقت يف هبا القيام اليت سيتم الدولية
   .اهليئة الطبية الدولية هبا يقوم اليت والنوعية

 بعد وقت أي يف كما جيوز للهيئة الطبية الدولية مثن، دفع أو بشراء ملزمة تكون ال اهليئة الطبية الدولية( د)
 أهنا ال اهليئة الطبية الدولية حتدد اليت واخلدمات السلع تسليم من معني جزء أي أو كل ترفض، التسليم أن

طلب  يف للمواصفات مطابقة غري بأي صورة كانت أو التصنيع، أو املواد يف خلل وجود العقد، مع تتوافق
 احملددة البضائعالسلع و  وزن أو كمية من( ئةاامل يف ثالثة٪ )3 -+/ تسليم ما يصل مقداره إىلالشراء. 
 .لطلب الشراء تنفيذا تشكل شراء طلب مبوجب
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correction in place, promptly after notice, by and at the expense of the 

Vendor. The Vendor shall not tender for acceptance corrected or rejected 

supplies without disclosing the former rejection or requirement for 

correction, and, when required, shall disclose the corrective action taken.  

(f) If Vendor fails to make delivery of all or part of the order, or to promptly 

remove, replace, or correct rejected items that are required to be removed or 

to be replaced or corrected, IMC may (1) by contract or otherwise, remove, 

replace, or correct the items and charge the cost to the Vendor; (2) terminate 

the contract for default and require Vendor to remove all delivered items (i.e., 

entire shipment) at Vendor’s cost; (3) take delivery of the conforming goods 

and make an equitable price reduction to the contract and receive 

reimbursement of any funds paid in advance in excess of the equitably 

adjusted price; (4) keep the agreement in effect and charge the Vendor 

liquidated damages in the amount 5% (five percent) of the value of the 

procurement per month until delivery is completed. Liquidated damages shall 

be paid proportionately for any period of less than one month calculated on 

the basis of thirty (30) days in the month. In the case of a rejection of 

defective or non-conforming items contained in a shipment, that  

shipment is still considered undelivered, and penalties for late delivery will 

be applied.  

(g)  Vendor is exclusively liable for any defects in the items by Vendor, its 

agents, representatives, or subcontractors. Vendor hereby agrees to indemnify 

IMC for any losses, damages or claims of any kind arising from such defects.  

(h)  IMC’s failure to inspect and accept or reject the supplies shall not relieve 

the Vendor from responsibility, nor impose liability on IMC, for 

nonconforming items. Inspections and tests by IMC do not relieve the 

Contractor of responsibility for defects or other failures to meet Contract 

requirements discovered before acceptance.  

(i) (Vendor warrants that any workmanship, equipment, materials, and 

contents of the items provided under this Contract shall be free from defects 

and deficiencies and conform to the specifications in this agreement. This 

General Warranty shall apply to the equipment, materials, and contents of the 

items procured under this agreement.  

(j) If items are being procured, Contractor shall make delivery to the 

specified destination by the due date stated or as otherwise agreed in writing 

by both parties. Any such stated due date is of the essence and the Contractor 

shall notify IMC promptly if it anticipates that delivery will not be on time. 

Contractor shall incur all costs related to unauthorized early delivery or any 

late delivery.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EXPORT COMPLIANCE 
Vendor shall comply with all U.S. (and any other applicable) export control 

laws and regulations, including the requirement for obtaining any export 

license or agreement, if necessary.  Without limiting the foregoing, Vendor 

agrees that it will not transfer any export controlled item, data, or service 

without the authority of an export license, agreement, or applicable 

exception.  It shall be the responsibility of Vendor to obtain such a license, 

agreement, or exception. IMC may, at its discretion, assist Vendor with such 

efforts. 

 تكاليف حتمل ذلك يف مبا ، نفقته على تصحيحها املطلوب أو املرفوضة املواد إزالة ينبغي على املقاول( ه)
 قد تطلب أو فإن اهليئة الطبية الدولية ذلك، ومع. السليب التفتيش بعد التحميل اليت تلي إعادة الشحن
 املقاول ينبغي على ال .املقاول حساب عن طريق وعلى اإلشعار، بعد فورا املكان، يف بالتصحيح تسمح

 شرط أو السابق الرفض عن الكشف دون لإلمدادات الرفض أو التصحيح قبول بعطاء أن يتقدم
 .التصحيحية اإلجراءات اختاذ عن يفصح أن جيب االقتضاء، وعند التصحيح،

يف حالة الفشل يف اإلزالة بعضا  من أجزائه يف تسليم مجيع أجزاء وتفاصيل الطلب أو  املقاول فشل إذا( و)
فإن اهليئة  تصحيحها، أو استبداهلا أو إزالتها املطلوب املرفوضة العناصر تصحيح أو اإلستبدال، الفورية،

 على التكلفة ورسوم البنود تصحح أو تستبدل أو ذلك، غري أو العقد مبوجب تزيل( 1) قد الطبية الدولية
التقصري مع تقدمي الطلب إىل املقاول بإزالة مجيع تفاصيل وأجزاء  بسبب العقد تنهي( 2) أو املقاول

 توفري تسليم( 3. )الطلب )مثال مجيع محولة الشحن( على أن يتم ذلك وفق حتّمل النفقات من املقاول
 يف مقدما   مدفوعة مبالغ أي سداد وتلقي قدللع العادل السعر ختفيض مع إجراء املطابقة السلع والبضائع

 حتميل وتوجيه إطار السريان والتأثري يف االتفاق على احلفاظ( 4) .عادل بشكل املعدل السعر يف الزيادة
الشهر حىت يتم  يف املشرتيات قيمة من( املائة يف مخسة٪ )5 األضرار واخلسائر البالغة بتعويضات البائع

 واحد شهر عن تقل فرتة أي عن نسبيا جزئي بشكل التعويضات تدفع أن جيبتسليم السلع والبضائع. 
 يف الواردة املطابقة غري أو املعيبة البنود رفض حالة يف. الشهر يف يوما  ( 33) ثالثني أساس على حمسوبة

 .التسليم يف التأخري على العقوبات تطبيق وسيتم مسّلمة، غري تعترب تزال ال الشحنة فإن الشحنة،
 من املقاولني أو املمثلني عنه، وكالئه، املقاول، قبل من املواد يف عيوب أي عن حصرا   مسؤول املقاول( ز) 

 نوع أي من مطالبات أو أضرار أو خسائر أي عن اهليئة الطبية الدولية تعويض على يقر املقاول. الباطن
  .العيوب هذه مثل عن تنشأ

 املسؤولية، من املقاول يعفي ال اإلمدادات تسلم رفض أو وقبول يف فحص اهليئة الطبية الدولية فشل( ح)
 من واالختبارات الفحوص. للمواصفات ، لعدم مطابقة البنود اهليئة الطبية الدولية على مسؤولية يفرض وال
 متطلبات لتلبية األخرى املخالفات أو العيوب عن املسؤولية من املقاول تعفي ال اهليئة الطبية الدولية قبل

   .القبول قبل املكتشفة العقد
 أن جيب العقد هذا يف عليها املنصوص البنود وحمتويات مواد، معدات، تصنيع، أي أن املقاول يضمن (ط)

 الفنية املوضحة يف هذه اإلتفاقية. ويسري للمواصفات ومطابقة القصور وأوجه العيوب من خالية تكون
 مبوجب هذه اإلتفاقية. عليها املنصوص البنود وحمتويات املعدات، املواد، على العام الضمان هذا

 املوافق عليه أو ذكره احملدد املوعد يف احملددة الوجهة إىل التسليم املقاول على جيب البنود، شراء مت إذا( ي)
اهليئة  خيطر أن املقاول على وجيب املسألة جوهر هو املعلن احملدد املوعد هذا مثل. الطرفني قبل من خطيا

 تكبد املقاول على جيب. احملدد الوقت يف يكون التسليم أن ال يتوقع كان اذا ما الفور على الطبية الدولية
 .متأخر وقت يف تسليم أي أو به املصرح غري املبكر بالتسليم املتعلقة التكاليف كل
 
  إمتثمل التصدير. 6

وما ) املتحدة الواليات يف واللوائح مجيعها الصادرات على الرقابة إىل قوانني البائع أن ميتثل على يتعني
 بدون. األمر لزم إذا اتفاق، أو تصدير رخصة أي على احلصول شرط ذلك يف مبا ،( عداها مما ينطبق

 سلطة دون خدمة أو بيانات أو للرقابة خاضع تصدير أي ينقل لن سوف أنه البائع يوافق سبق، ما حتديد
 هذا على عن احلصول مسؤوال   البائع يكون أن جيب. للتطبيق استثناء أو اتفاق أو تصدير رخصة

هكذا  يف البائع تساعد تقديرها، وحسب ، قد اهليئة الطبية الدولية. اإلستثناء أو اإلتفاق، الرتخيص،
  جهود.
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7. ANTI-CORRUPTION/ANTI-FRAUD 
Vendor shall ensure that it and its directors, officers, employees, partners and 

Vendors do not engage in any corrupt practice (including offering, giving, 

receiving or soliciting anything of value to influence the actions of any public 

official or any IMC officer or employee) or any fraudulent practice 

(including misrepresentation of facts in any transaction or report).  Vendor 

represents and warrants that no staff of IMC has been, or shall be, offered by 

Vendor any direct or indirect benefit arising from this Purchase Order or the 

award thereof.  Vendor agrees that breach of this provision constitutes a is 

breach of an essential term of this Purchase Order. 

 

8. FORCE MAJEURE 
“Force Majeure” is any event that could not be foreseen, avoided or 

eliminated, including fire, flood, or other natural disaster, changes in the law, 

adverse government actions, industrial disturbances, war, unrest, explosions 

and any other similar circumstances.  As soon as possible, but no longer than 

fifteen (15) days, after a Force Majeure occurrence, Vendor shall provide 

IMC with notice and complete and accurate details, in writing, of such an 

occurrence.  If Vendor is thereby unable, wholly or in part, to perform its 

obligations and/or meet its responsibilities under this Purchase Order, IMC 

shall have the right to cancel the Purchase Order, in writing, with seven (7) 

days’ notice of termination to Vendor. 

 

 

9. BANKRUPTCY 
Should Vendor be adjudged bankrupt, or should Vendor make a general 

assignment for the benefit of its creditors, or should a receiver be appointed 

on account of Vendor’s insolvency, IMC may terminate this Purchase Order, 

immediately, by giving Vendor written notice of such termination. 

 

 

 

 

10. AMENDMENTS 
No change or modification to any Purchase Order shall be made except by 

prior written agreement between IMC and Vendor.  

 

 

 

11. ASSIGNMENTS 

Vendor shall not assign, transfer, pledge or make other disposition of any 

Purchase Order or any part thereof or of any of Vendor’s rights, claims or 

obligations under this Purchase Order except with the prior written consent 

of IMC. 

 

 

12. INDEMNIFICATION; LIMITATION ON LIABILITY 
Vendor shall indemnify and hold harmless IMC, its directors, officers, 

employees and agents from and against all damages of any kind, under any 

legal theory, as a result of any third party claims, liabilities, demands, 

judgments or causes of action, and all costs and expenses related thereto 

(including without limitation reasonable attorneys’ fees and costs), arising 

out of Vendor’s performance of or any failure to perform its duties and 

obligations under this Purchase Order.  In no event shall IMC, or its 

associates, affiliates, employees or agents, be liable, in whole or in part, to 

Vendor or its affiliates for consequential, incidental, indirect, special, 
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 فاسدة ممارسات أي يف يشاركون ال املقاولني شركاءه، مسؤوليه، موظفيه، أنه، من التأكد البائع على يتعني
 موظف أي تصرفات على للتأثري قيمة ذي شيء أي التماس أو تلقي أو إعطاء أو عرض ذلك يف مبا)

 حتريف ذلك يف مبا) احتيالية ممارسة أي أو( يف اهليئة الطبية الدولية موظف ضابط أو أي أو عمومي
يف اهليئة  من موظف ألي أنه مل يعرض ولن يعرض ويضمن البائع ميثل(. تقرير أو صفقة أي يف احلقائق

 يوافق . الصادر منه القرار أو هذا الشراء أمر عن نامجة مباشرة غري أو مباشرة فائدة أي الطبية الدولية ،
 .الشراء هذا ألمر بند رئيسي خرقا   يشكل البند هذا خرق أن البائع

 القمهرة القوة. 8
 احلرائق ذلك يف مبا عليها، القضاء أو جتنبها التنبؤ به، ميكن ال حدث أي هي" القاهرة القوة"

 الضارة، احلكومية اإلجراءات القانون، يف التغيريات الطبيعية، الكوارث من غريها أو والفيضانات،
 ممكن، وقت أقرب يف. مماثلة أخرى ظروف وأية واالنفجارات االضطرابات احلروب، الصناعية، اإضطرابات

إشعار  أن يقدم ينبغي على البائع القاهرة، القوة حدوث بعد يوما،( 15) عشر مخسة من ليس أبعد ولكن
قادرا   مل يكن البائع إذا. هكذا ظروف مثل عن وقوع كتابة ، ودقيقة، كاملة وتفاصيل للهيئة الطبية الدولية

 فإن للهيئة الطبية الدولية الشراء، أمر جزئيا مبوجب أو كليا مسؤولياته تلبية أو/  و التزاماته أداء على ،
 .البائع إىل بانتهاء العقد أيام( 7) ملدة سبعة إشعار مع كتابة  ، الشراء، أمر إلغاء يف احلق

 
 اإلفالس . 9

 ينبغي أو دائنيه، لصاحل عمل تقييم عام البائع على أم جيب املفلس، حلكم على البائع اخلضوع هل جيب
 الفور، وعلى الشراء، طلب تنهي قد اهليئة الطبية الدولية البائع، إعسار حساب اإليفاء إىل املستلم على

 .اإلهناء هبذا خطي إشعار البائع إعطاء طريق عن
 

 التعديالت. 11
اهليئة الطبية  بني مسبق خطي اتفاق طريق عن إال الشراء هذا طلب على تعديل أو تغيري أي إجراء جيوز ال

 .والبائع الدولية
 

 الواجبمت. 11
 أو منه جزء أي شراء أوأي طلب  يف آخر تصرف إجراء أو التعهد أو نقل أو تعيني البائع على ال يبغي

 من مسبقة خطية مبوافقة إال شراء هذا طلب مبوجب البائع على التزامات أو مطالبات أو حقوق أي من
 .اهليئة الطبية الدولية

 
 المسؤولية تحديد. التعويض. 12

وكالء اهليئة الطبية  موظفي ومسؤويل، مديري مؤذية على، احلفاظ بصورة غري تعويض البائع على يتعني
 اطراف ثالثة، مطالبات، أي نتيجة قانونية، نظرية أي حتت نوع، أي من األضرار مجيع وضد من الدولية

رسوم  ذلك يف مبا)  هبا املتعلقة واملصروفات التكاليف ومجيع عمل، أسباب أو أحكام ومطالب، التزامات
 طلب مبوجب والتزاماته واجباته أداء يف البائع تقصري أداء أو عن الناشئة ،(تقييد دون وتكاليف احملاماة

 كليا املسؤولية، وكالئها، أو موظفيها أو ينبغي على اهليئة الطبية الدولية ، األحوال من حال أي يف. الشراء
 أو اخلاصة أو مباشرة غري أو العرضية أو الالحقة األضرار عن له التابعة الشركات أو بائع إىل جزئيا، أو
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multiple, exemplary or punitive damages of any kind whatsoever, whether in 

an action that is the subject of a contract or in tort, including negligence, or 

otherwise, arising out of or in connection with this Purchase Order, whether 

or not IMC has been advised of the possibility of any such damages.  This 

provision shall extend to, but shall not be limited to, claims and liability in 

the nature of product liability claims. If this Purchase Order is funded by a 

grant from the European Commission's Humanitarian Aid and Civil 

Protection department (ECHO), Vendor agrees that it has no rights vis-à-vis 

the Commission under that specific grant agreement and the Commission 

cannot under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable 

for damages or injuries caused or sustained by IMC, Vendor, or by third 

parties.  If this Purchase Order is funded by the United States Federal 

Government through one or more federal agencies, Vendor agrees that this 

Purchase Order creates no relationship between Vendor and the cognizant 

United States federal agency and the United States Federal Government 

cannot under any circumstances or for any reason whatsoever be held liable 

for damages or injuries caused or sustained by IMC, Vendor, or by third 

parties. 

 

 

 

 
 

13. DISPUTE RESOLUTION 

Vendor agrees to attempt to resolve any dispute arising under these MTC by 

mutual consent and in the spirit of good business relationships. In the event 

that an agreement is not reached, the dispute shall be decided solely by IMC. 

Vendor shall be given an opportunity to timely submit written evidence in 

support of its position. A decision by IMC shall be binding and final. 

 

 

14. LIQUIDATED DAMAGES 
Late delivery, or dispatch outside the agreed shipping schedule, shall be 

subject, without notice, to an assessment of liquidated damages equivalent to 

5% (five percent) of the value of the procurement per month. IMC has the 

right to deduct this amount from Vendor’s outstanding invoices, if any, or 

request reimbursement.  This remedy is without prejudice to any others that 

may be available to IMC, including cancellation, for Vendor’s non-

performance, breach or violation of any term or condition of the Purchase 

Order. Acceptance of goods delivered late shall not be deemed a waiver of 

IMC’s rights to hold Vendor liable for any loss and/or damage resulted there 

from, nor shall it act as a modification of the vendor’s obligation to make 

future deliveries in accordance with the delivery schedule. 

 

 

15. TERMINATION 

(a) IMC reserves the right to terminate the Purchase Order, in whole or in 

part, for its sole convenience upon providing ten (10) days prior written 

notice to Vendor. In the event of such termination, Vendor shall immediately 

cease all work hereunder on the termination date specified by IMC and shall 

cause any and all of its suppliers, and sub-contractors to cease work on such 

termination date. In the case of termination for convenience by IMC 

hereunder, Vendor may submit a claim to IMC within thirty (30) days after 

the effective date of such termination, for amounts expended in accordance 

with the terms of this Purchase Order up to the termination date. In no event 

shall IMC be obligated to pay Vendor any amount in excess of the total 

agreed upon price reflected in the Purchase Order.  

(b) IMC may terminate this Purchase Order, in whole or in part, immediately 

 املسؤولية أو العقد موضوع هو الذي العمل يف سواء كان، نوع أي من العقابية أو الرادعة املتعددة،
إذا حدث أو مل  شراء، بطلب يتعلق فيما أو عن تنشأ واليت ذلك، غري أو اإلمهال، ذلك يف مبا التقصريية،
 ولكن املادة، هذه تسري. األضرار هذه مثل وقوع احتمال من نمصحت قد الطبية الدولية اهليئة حيدث أن

 إذا ما. املنتجات عن واملسؤوليات املطالبات بطبيعة املتعلقة واملسؤوليات على املطالبات تقتصر أن جيوز ال
 املدنية واحلماية اإلنسانية املساعدات التابعة إلدارة املساعدات من منحة طريق عن الشراء طلب متويل كان

 ال واللجنة االتفاق هذا إطار يف اللجنة مع حقوق لديه يوجد ال أنه البائع يوافق األورويب، اإلحتاد يف
 أو األضرار عن مسؤولة   تكون أن األسباب من سبب ألي أو الظروف من ظرف أي حتت ميكنها

 متويل كان إذا ما. ثالثة أطراف طريق عن أو البائع، الدولية،باهليئة الطبية  حلقت اليت أو النامجة اإلصابات
 الوكاالت من أكثر أو واحد خالل من املتحدة الواليات يف االحتادية احلكومة قبل من الشراء طلب

 حيث تدرك الفدرالية الوكالة البائع، بني عالقة أي خيلق ال الشراء طلب أن البائع يوافق الفيدرالية،
 ألي أو الظروف من ظرف أي حتت ميكن ال املتحدة أنه الواليات يف االحتادية واحلكومة املتحدة الواليات

باهليئة الطبية  حلقت اليت أو النامجة اإلصابات أو األضرار عن مسؤولة   تكون أن اإلطالق على سبب
 .ثالثة أطراف طريق عن أو الدولية والبائع،

 
 فض المنمزعمت. 13

 بالرتاضي الشراء طلبل الرئيسية واألحكام الشروط مبوجب ينشأ نزاع أي حل حماولة على البائع يوافق
ينبغي أن يتم فقط  النزاع يف فإن البت اتفاق، إىل التوصل يتم مل حال يف. التجارية جيدة للعالقات وبروح

 يكون. موقفه لدعم املناسب الوقت يف مكتوبة أدلة لتقدمي فرصة البائع مينح. عن طريق اهليئة الطبية الدولية
 .وهنائيا اهليئة الطبية الدولية ملزما قرار

 
 المقطوعة  التعويضمت. 14

 سابق دون خيضع، أن جيب عليه، املتفق للشحن الزمين اجلدول خارج اإلرسال أو التسليم، يف التأخر
 الطبية الدولية لديها . اهليئة5مت حتديده يف الفقرة الرابعة من املادة ماوفق  األضرار لتقييم تصفية إنذار،

 ال العالج هذا. مت التسديد أو وجدت، إن للبائع، املسددة غري الفواتري من املبلغ هذا اقتطاع يف احلق
 خرق البائع، أداء عدم إلغاء ذلك يف مبا متاحني للهيئة الطبية الدولية ، يكونون قد الذين لآلخرين يتحيز

 عن تنازال متأخر وقت يف تسليمها مت اليت السلع قبول يعترب ال. الشراء طلب أو شرط أي انتهاك أو
 مبثابة له جيوز وال ، نتج ضرر أو/  و خسارة أي عن للبائع املسؤولية اهليئة الطبية الدولية لتحميل حقوق
 . للتسليم الزمين للجدول وفقا املستقبل يف بالتسليم للقيام البائع اللتزام تعديل

 
 إنهمء العقد. 15

 مسبق خطي إشعار توفري على جزئيا، أو كليا الشراء، طلب إهناء يف اهليئة الطبية الدولية باحلق حتتفظ( أ)
 اعتبارا مبوجبه العمل عن فورا التوقف البائع على يتعني اإلهناء، حالة يف. البائع إىل يوما( 13) قبل عشرة

 الباطن من واملقاولني مورديه ومجيع كل يأمراهليئة الطبية الدولية وأن  قبل من احملدد اإلنتهاء تاريخ من
 تقدمي طلب  حيق للبائع اهليئة الطبية الدولية ، قبل من اإلهناء حالة يف. اإلهناء تاريخ يف العمل لوقف

 اليت للمبالغ اإلهناء، هذا نفاذ تاريخ من يوما( 33) ثالثني غضون اهليئة الطبية الدولية يف إىل إلتماس
 بأي تلتزم اهليئة الطبية الدولية أن ينبغي على . اخلدمة إهناء تاريخ حىت الشراء طلب ألحكام وفقا أنفقت

   .الشراء طلب يف ومذكور عليه املتفق السعر جمموع عن يزيد مبلغ أي للبائع ألن تدفع األحوال من حال
 أهنى مانح حال يف البائع إخطار فور جزئيا، أو كليا الشراء، طلب للهيئة الطبية الدولية إهناء جيوز( ب)



 

 طلب الشراءالرئيسية لكحام  األشروط و ال
 

This Agreement has been executed in both English and Arabic; in case of any 
conflict, the English version shall prevail 

باللغة  تكون النسخة السارية هي النسخةهذه االتفاقية باللغتني اإلجنليزية والعربية. يف حال وجود أي نزاع،  إعدادمت 
 اإلجنليزية

 

upon notice to Vendor in the event that IMC’s Donor terminates funding for 

the Project that this procurement relates to or otherwise directs International 

Medical Corps to cease procurement activity. In the event that IMC exercises 

its rights pursuant to this provision, IMC shall only be liable for any 

outstanding amounts due to Vendor for confirming, delivered items as of the 

date of termination of funding for the Project by the Donor. Any such 

amounts shall be paid in accordance with the terms of this Purchase Order. 

(c) In addition to the remedies under Article 5, IMC may terminate this 

Purchase Order, in whole or in part, immediately without prior notice, for 

cause in the event of any default by the Vendor for the failure to (1) make 

delivery of the supplies or perform the services within the time specified in 

the Purchase Order; (2) perform any provision of this Purchase Order; (3) 

provide IMC, upon request, with adequate assurances of future performance; 

or (4) if there is any negligence, reckless misconduct, or fraud by Vendor and 

its personnel. In the event of termination for default, IMC shall not be liable 

to Vendor for any amount for supplies or services not accepted, and Vendor 

shall be liable to IMC for any and all rights and remedies provided by law. If 

it is determined that IMC improperly terminated Vendor for default, such 

termination shall be deemed a termination for convenience and the basis for 

settlement shall be made in accordance with Article 15(a). 

 

 

 

 

16. INTELLECTUAL PROPERTY  

Vendor warrants that the use or supply of the goods sold under these MTC or 

any Purchase Order does not infringe on any patent, design, copyright, trade 

name, or trademark. If this Purchase Order is funded by a grant from 

government funding (‘Donors’), Vendor agrees and acknowledges that IMC 

owns all resulting intellectual property rights and other documents related to 

it and may grant its Donors the right to use such intellectual property and 

related documents without restrictions. 

 

 

 

17. SHIPMENT AND PACKING 

Vendor is solely responsible for the state of goods before receipt by IMC.  

IMC shall not assume any liability whatsoever for any damage, decay or 

destruction that may have been sustained by any goods during shipment or 

delivery. Vendor shall pack the goods with new materials of a good quality 

and with reasonable care, in accordance with normal commercial standards of 

export packing for the type of goods and transport mode specified herein.  

Such packing materials used must be adequate to safeguard the goods while 

in transit.  Vendor shall be responsible for any damage or loss resulting from 

faulty or inadequate packing.   

 

 

18. INSURANCE 
Vendor shall obtain and maintain all appropriate insurance necessary to 

safeguard its employees, agents, and representatives, and fully cover its 

potential liabilities, including, but not limited to: (1) workmen’s 

compensation insurance; (2) comprehensive general liability insurance to 

cover claims for personal injury, illness, and death; and (3) insurance 

safeguarding goods against any damage, decay, removal, and/or destruction. 

Vendor shall, upon IMC’s request, furnish adequate proof of such insurance.  

In the event Vendor fails to obtain and maintain such insurance, Vendor shall 

fully cover its liabilities, including any resultant IMC and third party claims. 

IMC does not assume any liability whatsoever for Vendor’s failure to obtain 

any applicable insurance coverage. 

 لوقف الدولية الطبية اهليئة مت توجيه ذلك غري الشراء أو املرتبط بطلب املشروع اهليئة الطبية الدولية التمويل
اهليئة  تكون أن جيب املادة، هذه ألحكام وفقا مارست اهليئة الطبية الدولية حقوقها حال يف. الشراء نشاط

لتأكيد أنواع السلع والبضائع املستلمة  وذلك للبائع مستحقة مبالغ أي عن مسؤولة   الطبية الدولية فقط
 من مبالغ أي تدفع أن جيب. املاحنني قبل من املشروع متويل انتهاء تاريخ من اعتباراواليت مت التأكيد عليها 

 .الشراء طلب ألحكام وفقا القبيل هذا
 أو كليا الشراء، طلب تنهي الطبية الدولية قد، اهليئة 5 املادة مبوجب االنتصاف سبل إىل باإلضافة( ج)

( 1) عدم عن البائع جانب من تقصري أي وجود حال ويف لسبب مسبق، إشعار دون الفور وعلى جزئيا،
 أحكام من حكم أي أداء( 2. )الشراء طلب يف احملدد الوقت داخل اخلدمات أداء أو اإلمدادات إيصال
 أو. طلبها، على بناء املستقبلي للهيئة الطبية الدولية ، لألداء كافية تأكيدات توفري( 3) .الشراء طلب

 اإلهناء حال يف. وموظفيه البائع قبل من االحتيال أو متهور، تصرف سوء أو إمهال أي هناك كان إذا( 4)
 أو لإلمدادت مبلغ أي عن البائع مسؤولة جتاه تكون أن ال على اهليئة الطبية الدولية جيب االفرتاضي،

 احلقوق ومجيع أي اهليئة الطبية الدولية عن مسؤوال  جتاه يكون أن البائع على ويتعني مقبولة، غري خدمات
 االفرتاضي بشكل اهليئة الطبية الدولية أهنت العقد أن ثبت إذا. القانون يف عليها املنصوص والتعويضات

 (.أ) 15 للمادة وفقا يتم أن جيب لتسوية وأساسا للراحة إهناء اإلهناء هذا فيعترب ، للبائع صحيح غري
 

 الفارية الملاية. 16
 هذا ال الشراء طلبالشروط واألحكام الرئيسية ل حتت تباع اليت السلع توريد أو استخدام أن البائع يضمن

 متويل كان إذا ما. التجارية العالمة أو التجاري، اإلسم املؤلف، حقوق تصميم، اخرتاع، براءة أي ميس
اهليئة الطبية  بأن ويقر البائع يوافق ،(املاحنني) ' احلكومي التمويل من منحة طريق هذا عن الشراء طلب

 اجلهات منحت وقد به املتعلقة الوثائق من وغريها عنه، الناجتة الفكرية امللكية حقوق مجيع متتلك الدولية
 .قيود دون من من وثائق هبا يتصل وما الفكرية امللكية هذه مثل استخدام يف احلق هلا املاحنة

 
  والتعبئة الشحن. 17

ينبغي أن ال تتحمل اهليئة . اهليئة الطبية الدولية قبل من استالمها قبل البضاعة حالة عن مسؤول البائع
 .التسليم أو الشحن ينشأ أثناء للسلع قد الدمار أو تسوس ضرر، أي عن مسئولية أية الطبية الدولية

 العادية التجارية للمعايري وفقا هبا، والعناية جيدة نوعية ذات جديدة مواد مع السلع حزم البائع على يتعني
 جيب والتغليف املستخدمة التعبئة مواد. الوثيقة هذه يف احملددة النقل ووضع السلع لنوع والتعبئة للتصدير

 خسارة أو ضرر أي عن مسؤوال يكون أن البائع على يتعني. العبور أثناء البضائع حلماية كافية تكون أن
 .الكافية غري أو اخلاطئة التعبئة عن ناجتة

 
 التأمين. 18

 والوكالء موظفيه حلماية والضرورية املناسبة التأمينات كافة على واحلفاظ احلصول البائع على يتعني
 تأمني( 1: )احلصر ال املثال على سبيل ذلك يف مبا ، احملتملة بالكامل التزاماته وأن تغطي واملمثلني،

 اإلصابة عن التعويض مطالبات لتغطية العامة املسؤولية على الشامل التأمني( 2) و العمال؛ تعويض
 يتعني. تدمري أو/  و إزالة تسوس، ضرر، أي من البضائع محاية تأمني( 3) و. املوت املرض، الشخصية،

يف  البائع حال فشل يف. التأمني هلذا كافيا دليال توفري اهليئة الطبية الدولية، طلب على بناء البائع، على
مطالبات  أي ذلك يف مبا ، بالكامل تغطية التزاماته البائع على يتعني التأمني، هذا على واحلفاظ احلصول

 عن مسؤولية أية تتحمل ال اهليئة الطبية الدولية. الثالث ومطالبات الطرف ناجتة جتاه اهليئة الطبية الدولية
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19. OVERRIDING CLAUSE 

In the event of any conflict or inconsistencies between these MTC, the 

Purchase Order and any other document which forms part of the Purchase 

Order, these MTC shall prevail except where they have been amended (by 

specific reference to the relevant clause and paragraph of these Conditions) 

as provided for herein. 

 

 

 

20. PAYMENT INSTRUCTIONS 

Unless otherwise agreed to by both IMC and Vendor in writing, IMC shall 

pay Vendor by check, bank transfer, or credit card within thirty days of 

receipt of an invoice and delivery of goods and/or services in accordance 

with this Purchase Order. 

 

 

 

21. PUBLICITY 
Vendor hereby undertakes not to advertise or otherwise make public the fact 

that Vendor is a supplier to IMC. Vendor shall in no other manner 

whatsoever use the name, emblem or official seal/stamp of IMC in 

connection with its business. 

 

 

22. ANTI-TERRORISM 
Vendor must comply with all U.S. Executive Orders and U.S. laws that 

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

individuals and organizations associated with terrorism.  Vendor certifies it 

has not and will not engage in transactions with, or provide resources or 

support to, individuals or organizations associated with terrorism.  In 

accordance with guidelines issued by the U.S. Department of the Treasury’s 

Office of Foreign Assets Control (http://www.treas.gov/ofac; 

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

List/Pages/default.aspx).  Vendor certifies that none of its employees, 

representatives or agents appear on U.S. Government lists of persons or 

entities associated with terrorist activities or support, or whose assets are 

otherwise blocked by the U.S.  Department of the Treasury’s Office of 

Foreign Assets Control.   

 

23. SUSPENSION AND DEBARMENT 
Vendor certifies, by submission of this Purchase Order, to the best of its 

knowledge and belief that it and its principals, as defined at 49 CFR 29.995, 

or affiliates, as defined at 49 CFR 29.905, are not presently debarred, 

suspended, proposed for debarment, declared ineligible, voluntarily excluded, 

or excluded or disqualified as defined at 49 CFR 29.940 and 29.945  from 

participation in this transaction by any United States Government federal 

department or agency and that it shall immediately notify IMC should this 

status change. Vendor is required to comply with 49 CFR 29, Subpart C and 

must include the requirement to comply with 49 CFR 29, Subpart C in any 

lower tier transaction it enters into.  

 

 

 

 

24. ACKNOWLEDGEMENTS 

 .هبا معمول للتأمني تغطية أي على احلصول يف املقاول فشل
 

 الشروط تجموز. 19
 أخرى وثيقة وأيةالشراء  لطلب الرئيسية واألحكام الشروط هذه بني تضارب أو تعارض أي وجود حال يف

 مت إذا إال تسود الشراء لطلب الرئيسية واألحكام الشروط هذه فإن الشراء، طلب من جزءا تشكل واليت
 يف عليه منصوص هو كما(  الشروط هبذه الصلة ذات فقرة شرط، إىل حمددة إشارة طريق عن) تعديلها

 .القانون هذا
 

 الدفع إرشمدات. 21
 فإن اهليئة الطبية الدولية كتابة ، والبائع اهليئة الطبية الدولية من كل قبل من ذلك خالف على يتفق مل ما

 يوما ثالثني خالل االئتمان بطاقة أو املصريف، التحويل الشيكات، طريق عن للبائع ينبغي عليها أن تدفع
 .الشراء لطلب وفقا اخلدمات أو/  و السلع وإيصال فاتورة استالم من
 

 اإلعالن. 21
 إىل املورد هو البائع أن حقيقة عن من وسائل النشر ذلك غري أو اإلعالن عدم على مبوجبه البائع يتعهد

 شعار اسم، اإلطالق على يستخدمال  األشكال أنبأي شكل من  البائع على ينبغي. اهليئة الطبية الدولية
 .اهليئة الطبية الدولية أثناء ممارسته أعماله ختم/  رُسي ختم أو
 

 اإلرهمب مامفحة. 22
 حتظر اليت املتحدة الواليات وقوانني املتحدة للواليات التنفيذية األوامر جلميع ينبغي على البائع اإلمتثال

 تشارك ولن مل ألنه يشهد البائع. باإلرهاب املرتبطة واملنظمات لألفراد والدعم املوارد وتوفري مع، املعامالت
 التوجيهية للمبادئ وفقا. باإلرهاب املرتبطة املنظمات أو الألفراد دعم أو موارد توفري أو مع، املعامالت يف

 http) األجنبية األصول ملراقبة اخلزانة وزارة مكتب من املتحدة الواليات دائرة عن الصادرة
://www.treas.gov/ofac;  http://www.treasury. gov/resource-center/sanctions/SDN- 

List/Pages/default.aspx .)حكومة قوائم يف مل يظهر وكالءه أو وممثليه موظفيه من أيا أن يشهد البائع 
 حظرها يتم اليت أو ، ابيةاإلره الداعمة لألنشطة أو املرتبطة الكيانات أو األشخاص من املتحدة الواليات
 .األجنبية األصول ملراقبة اخلزانة وزارة مكتب من املتحدة الواليات خارجية وزارة ذلك من قبل خالف

 
 والحظر التعليق. 23

 مبا يتمتع من معرفة وعلى قدر علمه أن املالكني للمؤسسة، الشراء، طلب تقدمي خالل من البائع، يشهد
 ،CFR 29.905 49 يف احملدد النحو على له، التابعة الشركات أو ،CFR 29.995 49 يف احملدد النحو على

 مستبعدين مؤهلني، على أهنم غري عالنمت اال مرشحون لإليقاف، موقوفون، ، حاليا ليوا يف وضع حرمان
 هذه يف املشاركة من 45...2و  CFR 29.940 49 يف احملدد النحو على مبعدين أو مستبعدين أو طوعا،

اهليئة  الفور على أخطر وأن أو املتحدة الواليات فيدرالية يف حكومية دائرة أو وكالة أي قبل من الصفقة
 وجيب C الفرعي اجلزء ،CFR 29 49 مع أن يتوافق من البائع مطلوب. القائم التغيري هذا عن الطبية الدولية

 .فرعية تدخل يف هذا احليز إتفاقية أي يف C الفرعي اجلزء ،CFR 29 49 االمتثال متطلبات تشمل أن
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(a) Vendor acknowledges and agrees that Vendor’s performance will be 

measured for the purpose of mitigating procurement risk, and the nature and 

extent of performance problems will determine future eligibility status 

(active, suspended, or ineligible) as a Vendor for IMC.  

(b) Vendor acknowledges and agrees that that in order to reduce procurement 

risk, that International Medical Corps may discuss, obtain from, or share with 

other third parties, Vendor’s past performance information, pricing and cost 

information, and information on limitations on output and delivery.  

 

 

 

 

25. TRAFFICKING-IN-PERSONS 

Vendor must comply with Executive Order 13627 issued on 9/25/2012, FAR 

52.222-50, Combating Trafficking in Persons (MAR 2015), and USAID 

Standard Provision, Trafficking in Persons (JULY 2015). Vendor shall 

conduct all activities under this Purchase Order in a manner consistent with 

international laws prohibiting corruption, sexual exploitation, trafficking, and 

other abuse of persons. Vendor, its employees, agents, and subcontractors are 

prohibited from engaging in behaviors that facilitate or support trafficking in 

persons in any form to include sex trafficking or the recruitment, harboring, 

transportation, provision or obtaining of a person for labor or services 

through the use of force, fraud, or coercion, and as specifically set forth in 

USAID Standard Provision, Trafficking in Persons, (JULY 2015). All 

subcontracts must contain a provision prohibiting the conduct described in 

section (a) thereof. Vendors certifies that, to the best of its knowledge, 

neither the Vendor, nor any of its employees, Vendors, or agents are engaged 

in any of the activities described in section (a) of the USAID Mandatory 

Provision “Trafficking in Persons.” 

 

 

 

26. DRUG TRAFFICKING 
IMC reserves the right to terminate these MTC and any Purchase Order, to 

demand a refund, or take other appropriate measure if Vendor is found to 

have been convicted of a narcotics offense or to have engaged in drug 

trafficking as defined in 22 CFR Part 140. 

 

 

 

27. COMPLIANCE WITH LAWS 

Vendor’s performance of work hereunder and all goods and services to be 

delivered hereunder shall be in accordance with all applicable federal, state, 

municipal and other country-specific governmental agencies and local laws, 

ordinances, rules, orders, requirements, and regulations as may be applicable 

under each jurisdiction covering the work, goods, and/or services provided 

under this Purchase Order.  Compliance with all laws shall include the 

payment of all applicable and required taxes resulting from this transaction.  

 

 

 

28. CHILD LABOR 

Vendor shall not engage in or support child labor.  Vendor agrees that breach 

of this provision constitutes a breach of an essential term of this Purchase 

Order. 

 

 

 

29. ETHICAL BUSINESS PRACTICES 

 والتقدير الشار. 24
 و طبيعة الشراء، خطر من التخفيف لغرض قياسه يتم سوف املوردين أداء أن على ويوافق البائع يقر( أ)

( مؤهل غري أو التنفيذ، وقف مع نشط،) لألهلية املستقبلي الوضع حتدد سوف األداء مشاكل ومدى
 .الدوليةللهيئة الطبية  كمقاول

 تناقش، قد الدولية الطبية اهليئة أن املشرتيات، خماطر تقليل أجل من أنه على ويوافق البائع يقر( ب)
 واملعلومات والتسعري للبائع، السابق األداء عن معلومات أخرى، ثالثة أطراف مع املشاركة أو من، احلصول
 .توصيل خدمه و االنتاج على املفروضة القيود عن ومعلومات بالتكاليف، املتعلقة

 
 نقل األشخمص في االتجمر. 25

 ،FAR 52،222-50 ،25/./2312 بتاريخ الصادر 13627 التنفيذي األمر مع يتوافق أن جيب البائع
 ، االجتار للتنمية األمريكية األحكام القياسية للوكالة ،(2315 مارس) باألشخاص االجتار ملكافحة

 تتفق بطريقة الشراء طلب إطار يف األنشطة مجيع جيري أن البائع على يتعني(. 2315 يوليو) باألشخاص
 اإلساءة أشكال من وغريها واالجتار، اجلنسي واالستغالل الفساد حتظر اليت الدولية القوانني مع

 السلوكيات يف االخنراط الباطن من واملقاولني وعمالئه، موظفيه على حيظر البائع، ينبغي أن. لألشخاص
 إيواء أو جتنيد أو باجلنس االجتار لتشمل األشكال من شكل بأي باألشخاص االجتار أو دعمتسهل  اليت
 أو االحتيال أو القوة استخدام خالل من اخلدمات أو للعمل شخص على احلصول أو تزويد أو نقل أو

 االجتار ، USAID للتنمية األمريكية األحكام القياسية للوكالة يف التحديد وجه على مبني هو كما اإلكراه،
 يف املبني السلوك حيظر حكما الباطن من العقود مجيع على حتتوي أن جيب(. 2315 يوليو) باألشخاص،

 معه، واملتعاقدين موظفيه من أي أو البائع، ال على قدر معرفته وإطالعه، أن، يشهد البائع. منها( أ) الفقرة
 اإللزامي احلكم من( أ) الفقرة يف املذكورة األنشطة من أي لدية ال يتورطون يف يعملون الوكالء الذين أو

   ".باألشخاص االجتار" USAID للتنمية األمريكية ألحكام القياسية للوكالة
 

 في المخدرات االتجمر. 26
 ،ات الشراءطلبومجيع  الشراء لطلب الرئيسية واألحكام الشروط إهناء يف باحلق الطبية الدولية اهليئة حتتفظ

 أو خمدرات جرمية يف أدين قد البائع وجد أن إذا أخرى مناسبة تدابري اختاذ أو بإعادة التمويل، للمطالبة
 .143 اجلزء  CFR 22 يف احملدد النحو على املخدرات هتريب يف عمل

 
 بملقوانين االلتزا . 27
 جيب تسليمهااليت ينبغي  واخلدمات السلع الشروط واألحكام املوضحة ومجيع مبوجب للعمل البائعني أداء
 واجلهات البلدية الوالئية، القوانني االحتادية، جلميع وفقا املوضحة واألحكام الشروط مبوجب تكون أن

 تكون قد اليت األخرى واألنظمة واملتطلبات، واألوامر واللوائح واملراسيم واحمللية بلد بكل اخلاصة احلكومية
. الشراء هذا طلب إطار يف املقدمة اخلدمات أو/  و السلع العمل، تغطي قضائية والية كل حتت ينطبق

 .الصفقة هذه عن الناجتة واملطلوبة هبا املعمول الضرائب مجيع أن يشمل دفع جيب القوانني جلميع االمتثال
 

 األطفمل عمملة. 28
 خرقا يشكل احلكم هذا خرق أمن البائع يوافق. األطفال عمالة يدعم أو يزاول ال البائع أن على يتعني
 .الشراء هذا من شروط طلب أساسي لشرط
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Vendor shall (i) fulfill its obligations hereunder in a professional manner, 

with a degree of skill and judgment that meets the highest international 

standards of recognized professional firms performing the same or similar 

services; (ii) not permit any of its employees, officers or agents to participate 

in the selection, award or administration of any contract supported by IMC 

funds if a conflict of interest is involved, including, but not limited to, if the 

employee, officer or agent, any member of his or her extended or immediate 

family, his/her partner, or an organization which employs or is about to 

employ any of the parties indicated herein, has a financial or other interest in 

the entity selected for an award; (iii) make no attempt to obtain confidential 

information, enter into unlawful agreements with competitors or influence 

IMC during the process of examining, clarifying, evaluating and comparing 

tenders; and (iv) Vendor shall adhere to the principles of humanitarian aid 

procurement (ethical procurement, sound financial management, equal 

treatment, non-discrimination and United Aid, transparency, proportionality, 

avoiding conflict of interest, supporting the local economy and due 

diligence). 

 

 

30. RIGHT OF ACCESS  

(a) Vendor is responsible for keeping all necessary documents, including, but 

not limited to, supporting documents relating to the conditions of this 

Purchase Order’s execution, complete and up to date. Vendor shall allow 

reasonable access to IMC and its donors’ authorized representatives, 

including ECHO as applicable to all documents and information, including in 

electronic format, to oversee the supplying of the goods and/or services, and 

shall also allow access for on-site, field, or headquarters visits, and any 

checks, inspections and verifications to be performed by IMC and its donors.  

(b) Notwithstanding Article 32(a), for purchases made pursuant to an ECHO 

award, Vendor must comply with Article 21, Right of Access and Article 23 

On-site visits, audits, checks and inspections of ECHO’s General Conditions 

(“General Conditions”). Vendor shall give the European Commission 

(“Commission”), or any other person or organization authorized by the 

Commission, access to any location where the Action is or was implemented, 

and to all documents and information, including information in electronic 

format, that are necessary to monitor the implementation of the Action, or 

evaluate, check or audit it pursuant to Articles 22 and 23 of the General 

Conditions. Vendor must also allow access for on-site visits and field or 

headquarter audits, and any checks, inspections and verifications to be 

carried out by the Commission or any other person or organization 

authorized by the Commission, the European Anti-Fraud Office, or the 

European Court of Auditors. 

(c) IMC may, and may engage third parties to, conduct onsite audits of 

Vendor’s conformance with the IMC Code of Conduct as well as relevant 

laws, codes and ordinances.  If IMC has reason to believe that the Code of 

Conduct has been violated these audits can be conducted without providing 

prior notice to the Vendor. 

 

 

 

 

 

 

 

31. PRIOR NEGOTIATIONS SUPERSEDED BY PURCHASE 

ORDER  

These MTC and the Purchase Order are the complete and exclusive statement 

of the agreement between the parties, which supersedes any prior oral or 

written agreements, proposals, commitments, understandings, or 
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 املهارة من درجة وجود مع مهنية، بطريقة هلا االتفاقية هذه مبوجب بالتزاماته الوفاء( i) البائع على يتعني
اليت تؤدي نفس  أو هبا املعرتف املهنية للشركات الدولية ألداء املعايري أعلى مع تتوافق اليت واحلكم

 عقد أي إدارة أو القرار االختيار، يف باملشاركة وكالءة أو موظفيه من ألي يسمح أن ال( ii) اخلدمات؛
 ولكن ذلك، يف مبا املصاحل، يف تضارب على ينطوي األمر كان إذا اهليئة الطبية الدولية أموال من بدعم
 شريكها،/  شريكه ، أسرته من فرد أي أو الوكيل أو املسؤول أو املوظف كان إذا احلصر، سبيل على ليس

 لديها الوثيقة، هذه يف املبينة األطراف من أي تنوي أن تستخدم أو هبا اليت تستخدم يعمل اليت املنظمة أو
 على للحصول حماولة بأي القيام( iii. )اجلائزة على يف احلصول من املصاحل غريها أو مالية مصلحة

 خالل على اهليئة الطبية الدولية التأثري أو املنافسني مع قانونية غري اتفاقيات يف الدخول سرية، معلومات
 مببادئ االلتزام البائع على يتعني( iv) و. بينها واملقارنة العطاءات وتقييم وتوضيح الفحص عملية

 عدم التمييز، املعاملة، يف واملساواة السليمة املالية واإلدارة األخالقية، املشرتيات) اإلنسانية املعونة مشرتيات
 (.الواجبة والعناية احمللي االقتصاد ودعم املصاحل، تضارب جتنب واإلتساق، والشفافية املتحدة املساعدات
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 سبيل على ليس ولكن ذلك، يف مبا الضرورية، الوثائق مجيع على احلفاظ عن املسؤول هو البائع( أ)
 بالوصول السماح البائع على يتعني. وحمّدثة كاملة الشراء طلب تنفيذ بشروط املتعلقة الوثائق دعم احلصر،
إدارة املساعدات اإلنسانية  ذلك يف مبا املاحنة، للجهات املعتمدين واملمثلني للهيئة الطبية الدولية املعقول

 الشكل يف ذلك يف مبا ،واملعلومات الوثائق مجيع على تنطبق واحلماية املدنية يف اإلحتاد األورويب كما
 والزيارات للموقع بالوصول أيضا يسمح وسوف اخلدمات، أو/  و السلع توريد على لإلشراف إلكرتوين،
 اهليئة الطبية الدولية سيؤديها اليت والتحقق التفتيش عمليات عمليات حتقيق، وأي املقر، أو امليدانية،
 .املاحنة واجلهات

 املدنية واحلماية اإلنسانية املساعدات إدارة لقرار وفقا تتم اليت للمشرتيات ،(أ) 32 املادة من بالرغم( ب)
حوال الزيارات  23 واملادة الوصول يف احلق 21 املادة مع يتوافق أن جيب فإن البائع األورويب، اإلحتاد يف

 املساعدات إدارة العامة من قبل الشروط التفتيش وعمليات والتحقيقات احلسابات مراجعة امليدانية،
 املفوضية إعطاء البائع على يتعني"(.  العامة الشروط) " األورويب اإلحتاد يف املدنية واحلماية اإلنسانية
 حيث مكان أي إىل حق الوصول اللجنة، قبل من خمولة منظمة أو شخص أي أو ،"(اللجنة) " األوروبية

 ذات األمهية اإللكرتوين، الشكل يف املعلومات ذلك يف مبا واملعلومات، الوثائق مجيع على يتم تنفيذ العمل،
 البائع. العامة الشروط من 23 و 22 باملادتني عمال املراجعة أو والتحقق التقييم، أو العمل، تنفيذ ملراقبة
 اليت وحتقق تفتيش وعمليات حتقيقات، وأي ، التدقيق أو للزيارات امليدانية بالوصول أيضا يسمح أن جيب
 املكتب اللجنة، قبل من خمولة أخرى منظمة أو شخص أي أو اللجنة قبل من هبا االضطالع يتعني

 .احلسابات ملراجعي األوروبية احملكمة أو الغش، ملكافحة األورويب
 لتوفري املوافقة على املوقع يف التدقيق عمليات إلجراء ثالثة قد توفر اهليئة الطبية الدولية إشراك أطراف( ج)

 واألحكام والقوانني القوانني الدولية وكذلك الطبية اهليئة قانون والسلوكيات املتبعة يف بالتوافق مع البائع
 هذه انتهكت قد السلوك قواعد مدونة بأن لالعتقاد الدولية سبب الطبية اهليئة لدى كان إذا. الصلة ذات

 .للبائع مسبق إشعار تقدمي أعمال املراجعة والتفتيش دون تتم أن ميكن املراجعات
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communications. 

32. ANTI-LOBBYING 

Vendors who apply for or bid for an award of $100,000 or more shall 

complete the certification required by 49 CFR part 20, "New Restrictions on 

Lobbying." Each tier certifies to the tier above that it will not and has not 

used Federal appropriated funds to pay any person or organization for 

influencing or attempting to influence an officer or employee of any U.S. 

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

Congress, or an employee of a member of the U.S. Congress in connection 

with obtaining any Federal contract, grant or any other award covered by 31 

U.S.C. 1352. Each tier shall also disclose the name of any registrant under 

the Lobbying Disclosure Act of 1995 who has made lobbying contacts on its 

behalf with non-Federal funds with respect to that Federal contract, grant or 

award covered by 31 U.S.C. 1352. Such disclosures are forwarded from tier 

to tier up to the recipient. 

 

 

 

33. MANDATORY DISCLOSURES 

Consistent with 2 CFR §200.113, applicants and recipients must disclose, in 

a timely manner, in writing to the USAID Office of the Inspector General, 

with a copy to the cognizant Agreement Officer, all violations of Federal 

criminal law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially 

affecting the Federal award. Subrecipients must disclose, in a timely manner, 

in writing to the USAID Office of the Inspector General and to the prime 

recipient (pass through entity) all violations of Federal criminal law 

involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially affecting the 

Federal award. Disclosures must be sent to: U.S. Agency for International 

Development Office of the Inspector General P.O. Box 657 Washington, DC 

20044-0657, Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023 Email: 

ig.hotline@usaid.gov URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-Vendor-

reporting-form. Failure to make required disclosures can result in any of the 

remedies described in 2 CFR §200.338 Remedies for noncompliance, 

including suspension or debarment (See 2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 

U.S.C. 3321). The recipient must include this mandatory disclosure 

requirement in all subawards and contracts under this award. 

 

 

 

 

 

 

34. VENDOR FILE 

For all Purchase Orders starting at $1,000, the Vendor must be registered 

with IMC and Vendor must provide relevant requested information to 

maintain a Vendor file. Vendor shall provide to IMC a fully completed and 

signed MTC, and Vendor shall maintain a copy for its records.     

 

I, HEREBY CERTIFY THAT I HAVE (1) READ THIS DOCUMENT  

THOROUGHLY; (2) UNDERSTAND ITS CONTENTS; (3) AGREE 

TO ABIDE BY THE TERMS SET FORTH HEREIN; (4) HAVE BEEN 

PROVIDED A COPY OF THIS DOCUMENT; (5) UNDERSTAND 

THAT FAILURE TO ABIDE BY AND COMPLY WITH THE TERMS 

AND CONDITIONS OF THIS DOCUMENT MAY RESULT IN MY 

VENDOR’S REGISTRATION WITH IMC BEING REVOKED. 

 

I ALSO CERTIFY THAT THE FOREGOING IS TRUE AND 

ACCURATE. THE VENDOR AGREES AND INTENDS TO BE 

BOUND BY THE TERMS FORTH HEREIN, AND HAS SIGNED AND 

 الذي الطرفني، بني لإلتفاق واحلصري الكامل البيان هي الشراء لطلب الرئيسية واألحكام الشروطهذه 
  .السابقة االتصاالت أو سابقة مكتوبة أو شفوية أو تفامهات التزامات مقرتحات، أي اتفاقات، حمل حيل
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 أو دوالر أمريكي 133,333 قرار عطاء بقيمة على للحصول حماولة أو للحصول يتقدمون الذين الباعة
." التحزب على جديدة القيود" ،23 جزءال  CFR 49من قبل  املطلوبة الشهادة عليهم إكمال جيب أكثر
 ألي للدفع االحتادية حصص األموال تستخدم ومل لن أهنا األعلى منها الدرجة على تشهد درجة كل

 تابعة للواليات وكالة حكومية أي يف موظف أو ضابط على التأثري حماولة أو للتأثري منظمة أو شخص
 ألحد موظف أو األمريكي، يف الكوجنرس موظف أو ضابط األمريكي، الكوجنرس يف عضو املتحدة،

 من قبل أخرى جائزة أي أو منح احتادي، عقد أي على باحلصول يتعلق فيما األمريكي الكوجنرس أعضاء
31 U.S.C. 1352 .اإلفصاح  ممارسة قانون مبوجب مسجل أي اسم عن تفصح أن أيضا درجة كل على

 فيما احتادية غري بأموال تتم بني أطراف كسب التأييد االتصاالت جعل الذي 5..1 لعام عن التحزب
قبل  من اإلفصاحات هذه. U.S.C. 1352 31 مغطاة من قرار عطاء أو منح االحتادي، العقد هبذا يتعلق

 .املتلقي الدرجات يتم إرساهلا من قبل كل درجة إىل الدرجة اليت تليها وهكذا حىت تصل إىل
 

 اإللزامي اإلفصمح. 33
 املناسب، الوقت يف يتم الكشف عنهم ، أن جيب واملستفيدين املتقدمني ،CFR §200.113 2 مع اتساقا
 مجيع ، االتفاقية ضابط إىل منه نسخة مع العام، املفتش للتنمية األمريكية الوكالة مكتب إىل كتابة  

 أن حيتمل املكافأة انتهاكات أو الرشوة أو اإلحتيال على تنطوي اليت االحتادي اجلنائي القانون انتهاكات
 الوكالة مكتب إىل كتابة   املناسب، الوقت يف الكشف، على املشرتكني جيب. االحتادية اجلائزة على تؤثر

 اجلنائي القانون انتهاكات مجيع( كيان خالل من متر) رئيس املستلم وإىل العام املفتش للتنمية األمريكية
. االحتادية اجلائزة على تؤثر أن واليت حيتمل املكافأة أو الرشوة، الغش، انتهاكات على تنطوي اليت االحتادي

 العام املفتش ، الدولية للتنمية املتحدة الواليات الربيد وكالة مكتب: إىل اإلفصاحات ترسل أن جيب
-1323 أو 1-033-233-.653: رقم اهلاتف ،DC 20044-0657 واشنطن، 657 صندوق بريد

 ig.hotline@usaid.gov: اإللكرتوين ، الربيد 712-232

URL: https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form. عمل يف الفشل 
 اإلنتصافات  CFR §200.338 2 يف املوصوفة اإلنتصافات من أي يف يؤدي أن كنمي املطلوبة اإلفصاحات

(. U.S.C. 3321 31 و CFR 180, 2 CFR 780 2 انظر) احلرمان أو التعليق ذلك يف مبا االمتثال، لعدم
 .اجلائزة هذه حتت وعقود اجلوائز الفرعية مجيع يف اإللزامي الكشف شرط املتلقي يشمل أن جيب
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 والبائع اهليئة الطبية الدولية مع على البائع تسجيلها جيب دوالر، 1333 من ابتداء الشراء طلبات جلميع
 إىل يوفر أن البائع على يتعني. البائع ملف على للحفاظ الصلة ذات املطلوبة املعلومات توفر أن جيب

 البائع على ويتعني املكتملة واملوقع عليها، الشراء لطلب الرئيسية واألحكام الشروط اهليئة الطبية الدولية
 .سجالته عن نسخة على احلصول
 فهممع ( 2. )تمممم الوثيقة هذهمع اإلطالع على  قراءةأنني قمت بمل( 1) وأقر بملتملي أشهد

 أفهم( 5) الوثيقة؛ هذه من نسخة توفير تم( 4. )مفيه الواردة شروطال على أوافق( 3. )ممحتويمته
 مع بمئعك تسجيليإلى إلغمء  يؤدي قد الوثيقة هذه وأكحام  لشروط واالمتثمل االلتزا  في الفشل أن

 .الهيئة الطبية الدولية
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DATED THIS DOCUMENT BELOW AS EVIDENCE OF THE FACT. 

 

 (SIGNATURE OF VENDOR’S AUTHORIZED REPRESENTATIVE) 

 

 

 

(PRINT NAME) 

 

 

(TITLE) 

 

 

(DATE) 

 

 
 االلتزا  وينوي على المحتويمت البمئع كمم يوافق. ودقيق صحيح سبق ممجميع  أن أيضم أشهدكمم 

 على كدليل الموضح أدنمهمع توقيعه على هذه الوثيقة في التمريخ  والمواد المنصوصة فيهم بنودملب
 .الحقيقة هذه

  
 (للبمئع المعتمد الممثل توقيع)
 
 

 (إطبع االسم)
 
 

 (الوظيفة)
 
 

 (البائع اسم)
 
 

 (التاريخ)
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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/
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VENDOR REGISTRATION FORM REF:

COUNTRY

FIELD SITE

DATE OF REGISTRATION

NAME OF BUSINESS

CATEGORY OF SERVICES / SUPPPLIES

Name of owner / manager / official rep

Vendor address

Vendor City/Location incl. Zip code

Vendor Country

Phone Number including dial code

Email (for sending RFQ/ITT)

Web

Operating hours

Agreed mean of payment (E-pay)

Agreed payment terms (30-day from receipt)

Bank account details

Legal Registration  (number / on file) DOC ON FILE

Type of business registered for

Owner Name

Owner /manager / official rep  ID (number / on 

file)
DOC ON FILE

Tax certification (number / on file) DOC ON FILE

W9 form (for USA vendors) DOC ON FILE

Initial Bridger Insight check on file? DOC ON FILE

Signed Supplier Code of Conduct DOC ON FILE

Signed Terms & Conditions DOC ON FILE

Vendor pre-qualified for (type of commodity) DOC ON FILE

Date pre-qualifciation

Physical inspection done / date DOC ON FILE

Vendor verification done / date DOC ON FILE

Vendor turnover / year (mention year)

Number of staff directly employed

Ownership of equipment

US Procurement only: Small, Minority Women’s 

Enterprises, Labor Surplus Area Firms

Other 

REFERENCE CONTROL CLIENT CONTROL DONE?

Reference 1

Reference 2

Reference 3

Reference 4

COMMENTS

REGISTRATION DONE BY (User) INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

Name / Position / Date / Signature / Stamp 

VALIDATION BY (Logistics Desk Officer) INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

Name / Position / Date / Signature / Stamp 

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

#00964

Iraq 

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

YES / NO

Neaam Walaa

Logistics Officer

YES / NO

TYPE OF CONTRACT CONTACT REFERENCE REPORT ON FILE

YES / NO

For any order with value over $1,000, vendors/bidders must register with International Medical Corps. If not already a registered vendor, please provide information/documentation as listed on the attached sheet, and 

confirmation of adherence to International Medical Corps standard Terms and Conditions. This document should be filled by International Medical Corps staff member

Iraq



NAME OF BUSINESS*

Official Representative Name*

Official Representative Position

Vendor address*

Vendor City/Location incl. Zip code*

Vendor Country*

Phone Number including dial code*

Email (for sending RFQ/ITT)

Web

Operating hours

Business turnover / year (mention year)

Number of staff directly employed

Ownership of equipment

Other

Legal Registration (type of business, date, Ref number)**

Tax certification number**

Agreed payment terms (IMC standard: 30/45 days from 

invoice)**

Bank account details (for payment)**

W9 form (US vendors only)**

REFERENCES

Reference 1

Reference 2

Reference 3

Reference 4

COMMENTS

REGISTRATION DONE BY VENDOR RECEIVED & REVIEWED BY INTERNATIONAL MEDICAL CORPS

Name / Position / Date / Signature / Stamp 

#00964

Iraq 

PLEASE PROVIDE COPY OF:

Tax registration certificate (and W9 form for US companies)

Company registration document

Note: ITT/RFQ may request for additional documents and certificates

CLIENT TYPE OF CONTRACT NAME OF CONTACT PHONE/E-MAIL

        Food         WASH         PPE
        Travel /

        Accommodation

         Transport         Communication
        equipment
        IT (hardware

        and software)
        Security         Construction

        Office supplies         Vehicle rental         Property rental         Service          Other: ___________

VENDOR REGISTRATION FORM (for vendors)

INSTRUCTIONS: If not already registered with International Medical Corps, please fill and submit this form and send it to International Medical Corps procurement office or along with your offer as instructed. 

Please, fill mandatory and recommended fields as appropriate. Fields marked with  * are mandatory at registration stage, ** Vendors awarded contracts with value starting $1,000 and above must provide fields marked 

Category of supplies* 

      Pharmaceuticals         Medical supplies
        Medical

        equipment        
        Live stock         Vehicles

         NFI
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