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 ضابطۂ اخالق و کاروباری انتظام کا تعارف
 

FMCئی سے اپنا کاروبار کرنے اور تمام قابل اطالق قوانين کی تعميل کے پابند ہيں۔  ميں، ہم ايمانداری اور سچاFMC کا ضابطۂ 
ان اعلی کاروباری معيارات کے تئيں ہمارے جذبۂ فرض شناسی کی مثال پيش کرتا ") ضابطۂ اخالق("اخالق و کاروباری انتظام 

ان کرتا ہے، جن پر ہم اپنے روز مرہ کے کاموں ميں عمل ہے۔ يہ ضابطۂ اخالق ان قانونی اور اخالقی اصولوں کا خالصہ بي
 کرتے ہيں اور ہماری پاليسيوں اور اعمال پر ان اصولوں کا اطالق کرتا ہے۔

 
FMC کے ضابطوں کی پابندی کا آغاز کمپنی کی اعلی ترين سطح سے ہوتا ہے۔ FMCکارپوريٹ / مشترک ذمہ داری کی کميٹی

اعلی انتظاميہ پر مشتمل ہے اور بورڈ آف ڈائريکٹرز کی ] Corporate Responsibility Committee[رسپانسيبيليٹی کميٹی 
کی " ضابطے" کی قابل اطالق قانون اور FMCپبلک پاليسی کميٹی کے سامنے جواب دہ ہے۔ کارپوريٹ رسپانسيبيليٹی کميٹی 
ل سے متعلقہ اہم معامالت اور قانونی تبديليوں کے تعميل کا جائزہ ليتی ہے، تعميلی تربيتی پروگرام کی نگرانی کرتی ہے اور تعمي

 تئيں مناسب رويوں پر غور کرتی ہے۔
 

قوانين اور معيارات مختلف ممالک اور تہذيبوں ميں مختلف ہوتے ہيں ليکن ايک بين االقوامی کمپنی کی حيثيت سے ہم جہاں کہيں 
پر اعلی معيارات کو بر قرار رکهناہے۔ ضابطے کے بهی تجارت کرتے ہوں ہمارا مشترک مقصد اور مسلسل عزم يکساں طور 
 کا صدر دفتر اور مقام تشکل رہاستہائے متحدہ ہے FMCبعض حصے رہاستہائے متحدہ امريکہ کے قوانين پر مرکوز ہيں کيونکہ 

 قابل جہاں اعلی سطح کے کاروباری ضابطے کی پابندی کی جاتی ہے۔ تاہم پو ايس پر توجہ مرکوز ہونے سے ديگر ممالک کے
 اطالق قوانين کی بهی پابندی کی ہماری ذمہ داری ميں کمی نہيں آ جاتی۔

 
ضابطے کی معمولی اور  تا کہ  تجديد کی ہےاب اس کی کے بعد سے 2007جوالئی  سب سے حاليہ اشاعت ہم نے ضابطے کی

 دن 7 گهنٹے، ہفتے ميں 24 ذريعہ ٹيليفون، آن الئن بذريعہ انٹرنيٹ نيز بان تبديليوں ميںانتظامی تبديليوں کی عکاسی کی جا سکے۔ 
اپنی ايتهکس ہماری گمنام، رازدارانہ اطالع دہندگی کو يقينی بنانے کے ليے بال معاوضہ اور دنيا ميں کہيں سے بهی، کی بنياد پر 

  ہے۔نا شامل کوبہتر بنا]Ethics Response Line[رسپانس الئن 
 

 کارپوريشن، اس کی ذيلی اکائيوں، الحاقی اداروں، مشترک مہمات اور FMC )1: ضابطے کی الزمی شقوں کا اطالق ہوتا ہے
ان شناختوں ) 2 کے ضابطے يا انتظام کے تحت آئے ہوں۔ FMCديگر تمام شناختوں پر جو ہر حال ميں براہ راست يا بالواسطہ 

 کے لئے کام کرنے FMC) 3اور )  کے کام کے ليے ان کے کام پر قابل اطالق حد تکFMC(کے مالزمين اور ڈائريکٹروں پر 
 والے صالح کاروں اور ٹهيکيداروں پر اپنے کام کی انجام دہی کے دوران۔

 
ہم سب جن ميں تمام مالزمين، افسران، ڈائريکٹرز اور ضابطے کی پابندی کے تحت آنے والے تمام افراد شامل ہيں ضابطے سے 

 گروپ، ڈويژن اور آپريشنز مينيجرز اور FMCس کے عالوہ واقف ہونے اور اس کی تعميل کرنے کے ليے ذمہ دار ہيں۔ ا
سپروائزر ان اعمال کے ليے جن کا انتظام وہ ديکهتے ہوں ضابطے کی تعميل اور نفاذ کے ليے ذمہ دار ہيں۔ ان ذمہ داريوں کی 

 انجام دہی ميں ناکامی کے نتيجے ميں تاديبی کارروائی کی جا سکتی ہے جس ميں برطرفی بهی شامل ہے۔
 

 اور درست طور پر اطالع ديں جو آپ کے آپ کے ليے يہ بهی ضروری ہے کہ آپ ضابطے کی ايسی کسی خالف ورزی کی فورًا
 مخصوص آپ کی اطالع دہندگی کی ذمہ داريوں کی تکميل کے بارے ميں  ميں4اور  3علم ميں آئے۔ ضابطے کے سيکشن 

اس ضابطے کا مقصد ہر  اس ضابطے کے آخر ميں بهی ديئے گئے ہيں۔اطالع دہندگی اور معلومات کے ذرائع  معلومات شامل ہيں۔
ممکن اخالقياتی يا قانونی صورت حال کا احاطہ کرنا نہيں ہے۔ دانائی، شعور اور دانشمندانہ فہم سے ہر کسی کو رہنمائی حاصل 

  کرنی چاہيے۔ 
 

FMCو برقرار رکهنے ميں مدد کے ليے ہميں آپ کی  کے نزديک اہميت رکهنے والے اخالقی، اخالقياتی اور قانون شعار ورثے ک
  حمايت کی ضرورت ہے۔ ميں جانتا ہوں کہ ميں آپ پر اعتماد کر سکتا ہوں۔

 
 پيئرے برونديو

  
 سی ای او اور چيئرمين ،بورڈ کے صدر
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 نتظامضابطۂ اخالق و کاروباری ا

 
 ہم اخالقياتی رويے کے پابند ہيں۔1. 

 اخالقيات کی پابندی۔
 

ہ ايک انفرادی ذمہ داری ہے۔ عہدے يا محل وقوع سے قطع نظر تمام ڈائريکٹروں، مالزمين اور ضابطے ميں بندهے اخالقی روي
کی جاتی ہے۔ کسی بهی ڈائريکٹر، آفيسر، منيجر يا توقع ہوئے ديگر افراد سے اعلی اخالقی معيارات کے عکاس رويے کی 

کو پامال کرے يا کسی دوسرے مالزم يا ديگر فرد سے ايسے عمل کا سپروائزر کو يہ اختيار حاصل نہيں ہے کہ وہ اس ضابطے 
  کی ديگر پاليسيوں کی يا قابل اطالق قانون کی خالف ورزی ہوتی ہو۔FMCمطالبہ کرے جس سے ضابطے کی، 

  
ديگر تمام  کارپوريشن، اس کی اکائيوں، الحاقی اداروں، مشترک مہمات اور FMCضابطۂ اخالق ميں مذکور ذمہ داريوں کا اطالق 

 کے زير انضباط يا زير انتظام آتے ہيں، ان شناختوں کے مالزمين اور FMCشناختوں پر جو کہ براہ راست يا بالواسطہ 
 کے ليے کام کرنے والے صالح کاروں اور ديگر خود مختار ٹهيکيداروں پر اپنے کام کی انجام دہی کے FMC(ڈائريکٹروں پر 
 دوران ہوتا ہے۔

 ق انتظاميہ کی ذمہ داری۔اخالقيات سے متعل
 

FMC کے تمام افسران، منيجران اور سپروائزر ان مالزمين کے اعمال کے ليے جواب دہ جو انهيں رپورٹ کرتے ہيں اور يہ 
 کی ديگر پاليسيوں اور قابل اطالق قوانين پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ان کے ليے الزم FMCديکهنے کے ذمہ دار ہيں کہ ضابطہ، 

 :ہے کہ
 
نے مالزمين کو کميٹی کی پاليسيوں کے بارے ميں متعلق مطلع کريں جن ميں قانون اور اخالقی رويوں سے متعلقہ پاليسياں اپ •

 بهی شامل ہيں؛
 
يہ يقينی بنائيں کہ مالزمين کی موزوں جاری تربيت کی جاتی رہے اور يہ کہ ضابطے کی خالف ورزی کرنے والوں کے  •

 جاتی رہے؛خالف مناسب تاديبی کارروائی کی 
 
ايسے افراد کا تقرر کرنے سے گريز کريں جن کا ميالن کسی قابل اطالق قانون يا اس نوعيت کے ضابطے کی خالف ورزی  •

 کی طرف ہو جو کميٹی کے ضابطۂ اخالق کا حصہ ہو؛ اور
 
لہ افزائی اور کسی کام کا ايسا ماحول برقرار رکهيں جہاں اخالقيات سے متعلق تعميری، بے تکلف اور کهلی گفتگو کی حوص •

 انتقامی کارروائی کے خوف کے بغير اس کی توقع کی جاتی ہو۔
 

 ، کے آڈٹ، انسانی وسائل اور قانون کے شعبوں اور ايتهيکس آفس سے تعاون طلب کرنا چاہيئےFMCاس کوشش ميں منيجران کو 
 جو کہ انهيں فراہم کيا جائے گا۔

 
 ور تمام قابل اطالق قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔ کی ديگر پاليسيوں اFMCہم ضابطۂ اخالق، 2. 

 
  کی ديگر پاليسيوں اور تمام قابل اطالق قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔FMCاپنا کاروبار چالنے ميں ہم ضابطۂ اخالق، 

 
 کے ضابطۂ FMCايسے ممالک بهی ہيں جہان عام تجارت يا مول بهاؤ کے طريقے ان ضوابط اخالق پر مبنی ہوتے ہيں جو 

اخالق کے مقابلے مين کم سخت گير يا مختلف ہوتے ہيں۔ ايسے ممالک ميں مالزمين کو چاہيئے کہ وہ اس طرح کے ردوبدل کو 
 کے FMCچهوڑ کر جن کی اجازت قابل قبول قانون کی رو سے ہو اور جو اچهے اخالقی اور کاروباری فيصلے پر مبنی ہوں 

متعلقہ ڈويژن منيجر يا ڈويژن منيجر کی غير موجودگی ميں وائس پريزيڈنٹ کے کارپوريشن  FMCضابطۂ اخالق پر عمل کريں۔ 
کو تحريری طور پر اس رد و بدل کی منظوری دينی چاہيے۔ اگر کسی ملک کے قانون کے اطالق کے بارے ميں، ضابطۂ اخالق 

 کے کسی FMCئی سوال ہو تو کے بارے مين يا دونوں ميں تعلق يا دونوں ميں ظاہری تصادم کے بارے ميں آپ کے ذہن ميں کو
 وکيل سے رابطہ کريں۔
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يکيٹو آفيسر يا ڈائريکٹر کے ليے ضابطۂ اخالق سے دست کشی کی ضرورت ہو تو  ايسے غير معمولی حاالت ميں جہاں کسی ايگز
اور ايسی دست کشی کی منظوری بورڈ آف ڈائريکٹرز يا بورڈ کی کسی کميٹی سے لی جانی چاہيے اور قابل اطالق قوانين 

ضابطوں کے تقاضے کے مطابق اس کا انکشاف فورا کيا جانا چاہيے۔ ديگر تمام مالزمين کے معاملے ميں جنرل قونصل کے 
 مشورے سے صرف کوئی کارپوريٹ آفيسر ايسی دست کشی کی منظوری دے سکتا ہے۔

 
  کے کارپوريٹ رسپانسيبيليٹی کے پروگرام کی تکميل کرتے ہيں FMCہم 3. 

 انسيبيليٹی کميٹی۔کارپوريٹ رسپ
 

FMC کی کارپوريٹ رسپانسيبيليٹی کميٹی اعلی انتظاميہ پر مشتمل ہے اور بورڈ آف ڈائريکٹرز کی پبلک پاليسی کميٹی کو رپورٹ 
 کی قابل اطالق قانون اور ضابطۂ اخالق کی مجموعی تعميل کا جائزہ ليتی ہے، FMCکرتی ہے۔ کارپوريٹ رسپانسيبيليٹی کميٹی 

تی پروگرام کی نگرانی کرتی ہے اور تعميل سے متعلق اہم معامالت اور قانونی تبديليوں کے تئيں مناسب رويوں پر تعميلی تربي
ضابطۂ اخالق کی مشکوک خالف ورزی کی نشاندہی کے ليے فراہم کيے گئے ذرائع کے  غور کرتی ہے۔سواالت پوچهنے اور

 ہے کہ وہ نيچے ديے گئے پتے پر کارپوريٹ رسپانسيبيليٹی کميٹی عالوہ مالزمين کی حوصلہ افزائی اس بات کے ليے کی جاتی
  يں۔رسے رابطہ ک

 
FMC Ethics Office 

PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 

Charlotte, NC  28273 
USA 

 
 : آن الئن يا

https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp 
  
  )ٹول فری ( 6800-332-866-1امريکہ  :ئنسپانس اليايتهکس ر FMC: يا

  2082-759-704-1+00: بين االقوامی    
  )کال کی ادائيگی وصول کنندہ کے ذريعہ ہوگی(

  )ملک کے رسائی کوڈز ديکهيں(
  

 ہم مشتبہ عدم تعميل کی اطالع کرتے ہيں۔4. 
 

ندرجہ ذيل طريقے پر عمل کرتے ہوئے اس  مکسی بهی مالزم کو، جيسے ہی ضابطۂ اخالق کی خالف ورزی کا پتہ چلے، فورًا
کی اطالع دينی چاہيے۔ مالزمين کے ليے ضروری ہے کہ وہ مشتبہ مجرم کی شناخت يا حيثيت سے قطع نظر ايسی کسی اطالع 

 کو آگے پہنچائيں۔ 
 

FMCعلومات کے  اس اطالع پر راز دارانہ طور پر کارروائی کرے گی اور اس کی ضمانت دے گی کہ خلوص نيت سے دی گئی م
 نتيجے ميں معلومات فراہم کرنے والے کے خالف کوئی تشددانہ يا انتقامی اقدام نہيں کيا جائے گا۔

 
 عدم تعميل کی اطالع دہندگی کا طريقۂ کار

 
 اس کی اطالع  کسی بهی مالزم کو جب ضابطۂ اخالق کی خالف ورزی کا پتہ چلے تو اسے فورًا:مالزم کی طرف سے رپورٹ

  ۔کرنی چاہيئے
 

 کی کسی اور پاليسی، يا قابل اطالق قانون کی مبينہ خالف FMC کی پاليسی اور مقصد يہ ہے کہ ضابطۂ اخالق، FMC :تحقيقات
 کی طرف سے تعين کردہ مناسب کارروائی کی جائے۔ FMCورزی کی تحقيق کی جائے اور تحقيق کے نتائج کی بنياد پر 

مالت کی اطالعات کی تحقيقات بورڈ آف ڈائريکٹرز کی آڈٹ کميٹی کی نگرانی مين اکاؤنٹنگ، اکاؤنٹنگ کنٹرولز اور آڈٹ کے معا
انجام دی جائيں گی۔ تمام ديگر خالف ورزيوں کی تحقيقات ايتهيکس آفس کی نگرانی ميں کی جائيں گی۔ مالزمين سے توقع کی 

 جاتی ہے کہ وہ اطالع کردہ خالف ورزيوں کی تحقيقات ميں تعاون کريں گے۔
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 تحقيق کار افراد ايسے کسی آدمی کی شناخت ظاہر نہيں کريں گے جس نے کسی مشتبہ خالف ورزی کی اطالع دی ہو :یرازدار
گی يا جو تحقيقات ميں شريک رہا ہو۔ مالزمين کو اس امر سے آگاہ ہونا چاہيے کہ ايتهکس آفس اور آڈٹ کميٹی کے ليے الزم ہے 

 زمين کے ذاتی نمائندوں يا وکيلوں کی حيثيت سے کام نہ کريں۔ کے بہترين مفاد ميں عمل کريں اور مالFMCکہ 
 

 کسی ايسے فرد کے خالف، جو خلوص نيت سے ضابطۂ اخالق کی کسی خالف ورزی کی اطالع :انتقامی کارروائی سے تحفظ
ے چاہے وہ دے يا جو کسی اطالع کردہ خالف ورزی کی تحقيقات ميں مدد دے، کسی بهی طرح کی انتقامی کارروائی ممنوع ہ

ہر مالزم اپنے ساتهی مالزمين، سپروائزر يا اطالع ميں نامزد ديگر افراد کی طرف سے انتقامی اطالع غلطی سے ہی کی گئی ہو۔ 
 کارروائی کے خوف کے بغير ايسی خالف ورزی ہونے کی اطالع دے سکتا ہے۔

 
 عدم تعميل کے خالف تاديبی کارروائی

 
 کے نتيجے ميں تاديبی کارروائی کی جائے گی جس ميں سرزنش سے لے کر برطرفی جيسے ضابطۂ اخالق کی تعميل ميں ناکامی

 اقدامات شامل ہيں۔ ديوانی يا فوجداری نوعيت کی خالف ورزيوں پر مقدمہ بهی چاليا جا سکتا ہے۔
 

 ہم گاہکوں کے ساته اپنے تعلقات کی قدر اور حفاظت کرتے ہيں۔5. 

 سب سے زيادہ قابل قدر فراہم کار۔
 

FMCکا بنيادی مقصد اپنے گاہکوں کا سب سے زيادہ قابل قدر فراہم کار بننا ہے۔  
 

اس مقصد کو ہم ايسی مصنوعات اور خدمات فراہم کر کے حاصل کرتے ہيں جو بہترين طور پر گاہکوں کی ضروريات پر پوری 
 د کا پائيدار رشتہ قائم ہوتا ہے۔اترتی ہوں اور يہ عمل ہم اس انداز سے سرانجام ديتے ہيں جس سے تعاون اور اعتما

 
ہم ہر وقت گاہکوں سے اس انداز سے خوش اخالقی اور ايمانداری سے پيش آتے ہيں، جو تمام قابل اطالق قوانين کے ساته مطابقت 

 يا رکهتا ہو اور اچهے کاروباری اصولوں سے ہم آہنگ ہو۔ ہم دوسری کمپنيوں، بشمول ہمارے مسابقت کاران، يا ان کے مالزمين
 ان کی مصنوعات کے بارے ميں جهوٹے يا گمراہ کن جملے نہيں کستے۔

 محفوظ اور اعلی معيار کی مصنوعات۔
 

ہم اپنی مصنوعات اور خدمات استعمال کرنے والوں کی صحت اور حفاظت کا حد درجہ لحاظ رکهتے ہوئے کاروبار کرتے ہيں۔ يہ 
 ہمارے گاہکوں کے درميان رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر مالزم  اورFMCلحاظ و احترام حفاظت کی ضمانت ديتا ہے اور 

 مصنوعات کے معيار اور حفاظت کی FMCڈيزائن سے لے کر تياری، جاری اصالحات اور گاہگوں کی مدد کے مراحل ميں، 
 ضمانت دينے ميں کليدی کردار ادا کرتا ہے۔

 
 يں۔ہم مالزمين کے ساته اپنے تعلقات کی قدر اور حفاظت کرتے ہ6. 

 ۔احترامقانون کے تحت مالزمين کے ليے 
 

اعتماد، احترام اور اخالق مندانہ کاروباری معامالت ہمارے مالزمين کے درميان گہرا تعلق قائم کرنے اور اسے برقرار رکهنے 
ہم اپنے  ميں FMCہيں۔ ان تعلقات کا بنيادی عنصر ہر مالزم کی ذاتی قدر اور اس کے تعاون کا اعتراف ہے۔ لئے الزمی کي

 مالزمين کے تنوع کی قدر کرتے ہيں اور وقار و احترام کے ساته ہر مالزم کو پرکهتے اور اس کے ساته سلوک کرتے ہيں۔
 

تقرری کے مقام پر قابل اطالق قوانين کے مطابق مالزمين اور روزگار کے ليے درخواست دہندگان کی کارکردگی اور تعليمی 
 ، قومی اصل، عمر، معذوری، بڑهاپے يا جنسی ميالن سے باالتر رکه کر پرکها جائے گا۔صالحيتوں کو نسل، ذات، جنس، مذہب

  ۔کسی بهی طرح جنسی طور پر ہراساں کرنا ممنوع ہے
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 مالزمين کی رازداری کا احترام۔
 

FMCل اطالق  اپنے مالزمين، اپنے سابق مالزمين اور مالزم کے درخواست دہندگان کی رازداری کا احترام کرتی ہے اور قاب
 9قانون کے مطابق صرف کاروباری مقاصد سے مالزمين سے متعلق معامالت ميں کسی کو شريک کرے گی۔ جيسا کہ سيکشن 

  کے برقی مواصالت کی نگرانی کے حق سے عدم مطابقت نہيں رکهتی۔FMCميں مزيد بتايا گيا ہے، يہ شق 

 کام کا محفوظ اور صحت مند ماحول۔
 

احول کو برقرار رکهنا ہمارے کاروباری عمل کا الزمی حصہ ہے۔ حادثوں سے ہمارے مالزمين کو کام کے محفوظ اور صحت م
نقصان پہنچتا ہے اور تجارت کی مؤثر کارکردگی ميں کمی کے ساته ساته ان کميونٹيوں کے اعتماد پر بهی خراب اثر پڑتا ہے جن 

 کر، محفوظ طريقوں اور اصولوں پر عمل کر کے اور ذاتی ميں ہم کام کرتے ہيں۔ ہم کام کے صحت مند ماحول کو برقرار رکه
 حفاظت کے تمام تجويزکردہ آالت کو استعمال کر کے حادثوں کو روکنے کے ذمہ دار ہيں۔

  نہيں۔نشيلی دواؤں کا ناجائز استعمال قطعًا
 

FMC ،کے احاطے ميں موجود ہوتے ہوئے FMC کے کسی کاروبار ميں مصروف ہونے کے دوران، يا FMC کی کوئی مشين 
قانونا (ڈيزائنر منشيات، يا کوئی اور قابل ضبطی دوا /چالنے کے دوران ہم کوئی غير قانونی يا نا جائز نشيلی دوا، مصنوعی

نہ تو استعمال کرنے، بيچنے، خريدنے، منتقل کرنے، تيار کر کے تحويل ميں رکهنے يا اپنے ) تجويزکردہ دواؤں کو چهوڑ کر
 ے کی اجازت ديتے ہيں اور نہ ہی تجويز کردہ دواؤں کا بيجا استعمال کرتے ہيں۔نظام ميں موجود رکهن

 
 کی کسی سہولت گاہ FMC) کمپنی کی طرف سے حمايت يافتہ، مجاز شدہ اور نگرانی شدہ مواقع کو چهوڑ کر(اس کے عالوہ ہم 

تے، منتقل کرتے يا اپنی تحويل ميں رکهتے ميں يا اس کے احاطے ميں شراب نہ تو استعمال کرتے يا بيچتے ہيں اور نہ ہی خريد
 کے آالت کو FMC کے کاروبار ميں مصروف ہوتے ہوئے يا مالزمت سے متعلق ذمہ داريوں کو انجام ديتے ہوئے يا FMCہيں۔ 

  چالنے ہوئے ہم شراب کے نشے ميں نہيں ہوتے۔
 

 ہم صحت، حفاظت اور ماحوليات کے قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔7. 
 

قابل اطالق قوانين کی مکمل تعميل اور ماحولياتی، طبی اور حفاظتی، امور ميں اپنی کارکردگی کی مسلسل اصالح کے ہم تمام 
 ذريعہ ماحول اور اپنے مالزمين، اپنے خاندانوں، اپنی کميونٹيوں اور عوام کی صحت اور حفاظت کے ذمہ دار ہيں۔

 
FMC کے ماحولياتی معيار کی تکميل کے ليے FMCملکيت يا اس کے زير انتطام ہر سہولت گاہ کو الزما اپنے افعال  کی زير

سے متعلق صحت اور ماحوليات کے تمام قوانين کی تعميل کا مظاہرہ کرنا چاہيے اور قابل اطالق قانون سے مطابقت رکهتے 
ونٹيوں سے آزادانہ تبادلۂ ہوئے، جو سامان وہ تيار کرتی يا استعمال کرتی ہو اس کے خطرات کی نوعيت کے بارے ميں مقامی کمي

  خيال کا سلسلہ جاری رکهنا چاہيے۔
 

  کی عالمگير پاليسیFMCر ماحول سے متعلق و اتحفظ، سالمتیصحت، 
 

FMC ماحول اور اپنے مالزمين، ان کے خاندانوں اور عوام کی صحت و حفاظت اور ماحول کے تحفظ کی اپنی ذمہ داری قبول 
ماحولياتی کارکردگی کاپوريشن کی بنيادی اقدار ہيں اور مالزمين، گاہکوں، پڑوسيوں اور  اور ، تحفظسالمتیکرتی ہے۔ صحت، 

 کے FMCحصہ داروں کو فائدہ پہنچانے کے ليے ہماری تجارت کے ايک الزمی حصے کے طور پر ان کا انتظام کيا جائے گا۔ 
  بہتری کے مقصد کو حاصل کرتے رہيں۔تمام مالزمين يہ ضمانت دينے کے ذمہ دار ہيں کہ ہم مسلسل اور قابل پيمائش

 
 :ہم
 

 اس انداز سے کاروبار کريں گے جو عوامی اور حرفتی صحت، ماحول اور مالزمين کی سالمتی کا تحفظ کرے؛ •
 

 تمام حادثات اور ماحوليات سے متعلقہ ناگہانی واقعات کے خاتمے کی کوشش کريں گے؛ •
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ت گاہوں اور طريقوں کی منصوبہ بندی کرنے کے دوران صحت، موجودہ مصنوعات کی تياری اور نئی مصنوعات، سہول •
  اور ماحولياتی مصلحتوں کو ترجيحی حيثيت ديں گے؛، تحفظسالمتی

 

 ماحول، صحت اور حفاظت کے تمام قوانين اور ضابطوں کی تعميل کريں گے؛ •
 

اور فضلے کے اخراج کو کم کريں توانائی اور قدرتی وسائل کو مؤثر طور پر اور ذہانت سے استعمال کرتے ہوئے دهوئيں  •
 گے؛

 

 مصنوعات اور طريقہ ہائے  شراکت داروں کے ساته مل کرکاروباریفراہم کاروں، گاہکوں، ٹهيکيداروں اور ے مالزمين، اپن •
  امريکن کيمسٹری کونسل ذمہ دارانہ نگہداشت ی حوصلہ افزائی کرکےکار کے ذمہ دارانہ انتظام ک

) American Chemistry Council Responsible Care® (؛ کی حمايت کريں گےکے اصولوںم اپروگر  
 
صحت، حفاظت اور ماحولياتی مسائل کی انتظام کاری سے متعلق اپنے مالزمين، گاہکوں، فراہم کاروں، پڑوسيوں اور حصص  •

 داروں کے ساته تعميری گنفتگو کی حوصلہ افزائی کريں گے۔
 

يا مقام کار کی پاليسيوں اور مقاصد و اہداف کا تعين کرنے والے /روپ، ڈويژن اوراس پاليسی کو مشترک معيارات اور مناسب گ
انتظامی منصوبوں کے ذريعے بروئے کار اليا جائے گا۔ اس کے نفاذ ميں انتظامی اور تنظيمی احساس ذمہ داری، کافی انسانی اور 

 اقدام کے نظامات کے ذريعہ کاميابی حاصل کی مادی وسائل کی دستيابی اور اس کے ساته ساته انتهک ناپ تول اور اصالحی
 جائے گی۔

 
ہم پوری دنيا ميں جہاں بهی کاروباری کرتے ہوں، ماحول، صحت اور حفاظت سے متعلق قابل اطالق قوانين کی تعميل کرتے ہے۔ 

FMC ،کے زير ملکيت اور زير انتظام ہر سہولت گاہ FMCطالق قوانين، دونوں  کی عالمگير پاليسی اور اس کے افعال پر قابل ا
 کی پاليسی يا کسی قانون يا ضابطے کے متعلق کوئی FMCکو سمجهنے اور ان کی تعميل کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اگر آپ کو 

  کے کسی وکيل سے رابطہ قائم کريں۔FMCسوال پوچهنا ہو تو انوائرمينٹل گروپ، سيفٹی، ہيلته اينڈ رسک سروسز يا 
 

 داروں کے ساته اپنے تعلقات کی قدر اور حفاظت کرتے ہيں۔ہم فراہم کاروں اور ٹهيکي8. 
 

ہم فراہم کاروں سے معاملہ کرتے ہوئے مساوات پسند اور معتبر رہ کر قابل اعتماد گاہک کی حيثيت سے اپنی شہرت يا ساکه کو 
منصفانہ اور ايماندارانہ برقرار رکهنے کی کوشش کرتے ہيں۔ ہم فراہم کاروں اور ٹهيکيداروں سے ہميشہ اور ايسے انداز ميں 

 برتاؤ کريں گے جو تمام قابل اطالق قوانين سے مطابقت رکهتا ہو۔
 

 ہم اپنی امالک اور دوسروں کی امالک کی حفاظت کرتے ہيں۔9. 
 

 کی امالک کی، جن ميں مادی امالک، غير مادی امالک اور ہر طرح کے کاروباری مواصالت مع برقی ميل، ٹيليفون، FMCہم 
 کی امالک FMC اور انٹرانيٹ، شامل ہيں، گمشدگی، چوری اور بيجا استعمال کے خالف تحفظ کے ليے ذمہ دار ہيں۔ انٹرنيٹ

رنےکيلئے ہيں اورہم انهيں ذاتی فائدے کے ليے نہيں استعمال کر سکتے اور نہ کمپنی کے ضروری مقاصد کے ليے ہی استعمال ک
 کر سکتے ہيں، مستعار دے سکتے ہيں، کسی کو دے سکتے ہيں يا تلف کر ہی ہم انهيں باقاعدہ اجازت نامے کے بغير فروخت

 وسائل کے قابل قبول استعمال کی اجازت اور ديگر متعلقہ پاليسيوں پر عمل کيا جاتا ہے، اگر IT کی FMCسکتے ہيں۔ اگر 
 ميں انتشار پيدا نہ ہو تو ہم موقع اخراجات ميں قابل قدر حد تک اضافہ نہ ہوتا ہو اور استعمال کے سبب دوسرے مالزمين کی توجہ

 اس کے عالوہ، ان امالک کا ذاتی فائدے کيلئے استعمال بہ موقع اور محدود پيمانے پر ان وسائل کا ذاتی استعمال کرسکتے ہيں۔
 ممنوع ہے۔

 ہم اپنے برقی مواصالت اور انٹرنيٹ تک رسائی کو کمپنی کے مقاصد کے ليے استعمال کرتے ہيں
 

FMC مواصالت اور انٹرنيٹ تک رسائی کے نظام ايسے اہم اوزار ہيں جن کے ذريعہ ہم اپنا بہت کچه کاروبار انجام  کی برقی
 ديتے ہيں۔ ان مواصالتی نظاموں اور آالت ميں ای ميل، فيکس اور فوری پيغام رسانی کے نظام شامل ہيں۔

 
FMCر امکانی بدعنوانيوں کی تفتيش کا حق محفوظ رکهتی  اپنے انٹرنيٹ وسائل اور برقی مواصالت کے استعمال کی نگرانی او

 انٹرنيٹ سے FMC مواصالتی نظام کے استعمال ميں کسی رازداری کی کوئی توقع نہيں رکهنی چاہيئے۔ FMCہے۔ صارفين کو 
 نا حاصل ہونے والے اس مواد کو صارفين تک پہنچنے سے روکنے کا حق محفوظ رکهتی ہے جو اس کے نزديک اشتعال انگيز يا
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 پاليسيوں کے FMCانٹر نيٹ تک رسائی اور برقی مواصالت کا تمام تر استعمال قابل اطالق قوانين، ضابطوں اور  مناسب ہو۔
 :مطابق ہوگا اور ان کا استعمال

 
 کاپی رائٹ، تجارتی راز، پيٹينٹ اور ديگر ذہنی امالک کے حقوق کی خالف ورزی کے ليے نہيں کيا جائے گا؛ •
 
  ورک يا ديگر طريقے سے کمپنی کی رازدارانہ معلومات کا افشاء؛سوشل ميڈيا نيٹ •
 
دوسروں کو دهمکانے، دهوکہ دينے، فريب دينے، پريشان کرنے، رسوا کرنے، ڈرانے يا اشتعال دالنے يا بصورت ديگر کسی  •

 شخص کی رازداری ميں مخل ہونے کے ليے نہيں کيا جائے گا؛
 
  غير قانونی رسائی حاصل کرنے کے ليے نہيں کيا جائے گا؛کسی دوسرے کمپيوٹر نيٹ ورک يا نظام تک •
 
، پاس ورڈ پکڑنے والے پروگرام، ٹروجن گهوڑے وغيرہ وضع (worms)غير منظور شدہ فائليں جيسے کہ وائرس، کيڑے  •

 کرنے، استعمال کرنے يا جان بوچه کر پهيالنے کے لئے نہيں کيا جائے گا؛
 
• FMCانهيں ناکارہ بنانے يا ديگر مجاز صارفين کو يہ وسائل استعمال کرنے سے روکنے  کے وسائل ميں قصدا خلل ڈالنے يا 

 کے ليے نہيں کيا جائے گا؛
 
 زنجيری خطوط، غير مجاز درخواستيں يا اشتہارات بهيجنے کے ليے نہيں کيا جائے گا؛ •
 
ے کے ليے، مثال پرائيويٹ  کا کاروباری ای ميل ايڈريس پهيالنFMCغير کاروباری مقاصد کے ليے دوسرے مالزمين کا  •

خبر نامے کے بورڈ، خريداری کی سائٹوں اور ديگر غير کاروباری سائٹوں کی رکنيت حاصل کرنے کے لئے، نہيں کيا جائے 
 گا؛

 
 کام کی جگہ پر جنسی ترغيب دينے والے يا اشتعال انگيز مواد کی نمائش کے ليے نہيں کيا جائے گا؛ •
 
 امور سے غير متعلق چيٹ رومز يا پيغاماتی بورڈوں تک رسائی کے ليے نہيں کيا فحش نگاری، جوئے بازی، کاروباری •

 جائے گا؛ يا
 
فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے ليے نہيں کيا جائے گا سوائے اس کے کہ وہ کاروباری مقاصد کے ليے ضروری ہوں اور  •

  انتظاميہ کی طرف سے منظور شدہ ہوں۔ITمقامی

 ط استعمال کی اطالع دہندگی۔امالک کی گمشدگی يا اس کے غل
 

کسی بهی فرد کے ليے، جو کسی امالک کی گمشدگی يا اس کے غلط طور پر استعمال کيے جانے سے واقف ہو، يہ ضروری ہے 
 کے کسی ديگر معتبر شخص کو اس کی اطالع دے۔ ايسی اطالعات وصول کرنے والے FMCکہ وہ اپنے منيجر يا سپروائزر يا 

 اور تفصيلی انداز ميں کارروائی کرنی ہوگی۔شخص کو ان پر محتاط 
 

  کی خفيہ معلومات کی حفاظت کرتے ہيں اور دوسروں کی خفيہ معلومات کا احترام کرتے ہيں۔FMCہم 10. 
 

 خفيہ معلومات کيا ہيں؟
 

ر پر کر ديا جائے خفيہ معلومات وہ معلومات ہيں جو عموما لوگوں کے علم ميں نہيں ہوتيں اور اگر ان کا انکشاف غير مناسب طو
تو وہ کمپنی يا اس کے گاہکوں يا فراہم کاروں کے ليے نقصان دہ يا اس کے مسابقت کاروں کے ليے مفيد ثابت ہو سکتی ہيں۔ 

FMCکے پاس ايسی قيمتی خفيہ معلومات موجود ہيں جو کافی زيادہ رقم صرف کر کے کئی سال ميں مرتب کی گئی ہيں۔  
 

ومات اور تجارتی راز، مثال فروخت، ماليات، سائنسی، اقتصادی يا انجينيرنگ سے متعلق معلومات، ان معلومات ميں ملکيتی معل
گاہکوں کی فہرست، بازار يابی کے منصوبے، تکنيکی منصوبے، فارمولے، طريقے، اعمال، ضابطے، پروگرام اور اشارے شامل 
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ی ہيں يا انہيں کيسے ياد رکها جاتا ہے، ان کی رازداری ہوتے ہيں، اس سے قطع نظر کہ يہ معلومات کيسے جمع يا مرتب کی جات
  معقول اقدامات کرتی ہے۔FMCکے ليے 

 
 ہم خفيہ معلومات کا تحفظ کيسے کرتے ہيں؟

 
 کی مادی اور ديگر امالک کی حفاظت کرتے ہيں FMCہميں ان معلومات کی رازداری کا تحفظ اسی طرح کرنا چاہيئے جيسے ہم 

 کے باہر FMCس معلومات کا انکشاف نہ ہونے دينے کے ليے احتياطی تدابير اختيار کرنا چاہيئں۔ ہم اور معمول کے طور پر ا
 کے ان افراد کو FMC يہاں تک کہ ، يا اس کے استعمال کی اجازت نہيں ديتےکے افراد کو خفيہ معلومات ميں شريک نہيں کرتے

 ان کے معاہدے ميں ايسی کوئی شق شامل کی گئی ہو يا قانونی بهی نہيں جنهيں يہ معلومات جاننے کی ضرورت نہ ہو تاوقتيکہ
 ميں کسی کی مالزمت کے FMC کی خفيہ معلومات کے تحفظ کی ذمہ داری FMCطور پر ايسا کرنا الزم قرار ديا گيا ہو۔ 

ت ميں  کی خفيہ معلوماFMC کے باہر کے کسی فرد کو FMCخاتمے کے بعد بهی باقی رہتی ہے۔ اگر کاروباری مقصد سے 
 کی ضرورت پڑ ہی جائے تو  سے باہر کے کسی فرد کے ذريعہ رازدارانہ معلومات کے استعمالFMCيا /  اورشريک کرنے

 کا کوئی وکيل درپيش صورت حال کی مناسبت FMC ۔ رازداری کی تکميل کرانی ضروری ہوگیۀپيشگی طور پر تحريری معاہد
 شعبۂ قانون کی انٹرانيٹ ويب سائٹ ہرستوکالء کی ف کے FMC  سکتا ہے۔ مرتب کرمعاہدہسے 

[http://law.fmcweb.com/index.asp]مزيد برآں ہم معلومات کو محفوظ، ناقابل رسائی  مالحظہ کی جا سکتی ہے۔ پر 
  مقام پر رکهتے ہيں اور صرف محفوظ انتظام کے تحت ہی برقی طريقے سے معلومات کو کسی دوسرے تک منتقل کرتے ہيں۔

  
 کے مالزمين کو FMCعلومات کے تحفظ سے متعلق ہماری ذمہ داری سوشل ميڈيا نيٹ ورکنگ کيلئے بهی ہے۔ مرازادارانہ 

کمپنی کے رازدارانہ معلومات کے تحفظ کيلئے انہيں ضابطوں پر سوشل نيٹ ورکنگ سے متعلق سرگرميوں کو انجام ديتے وقت 
  عمل کرنا چاہئے۔

 
FMCپر سخت کارروائی کرے گا۔ اگر يا استعمال/  اورئز منتقلی اپنی خفيہ معلومات کی کسی مشتبہ ناجا FMC کی خفيہ 

 کے کسی وکيل يا ديگر موزوں شخص FMCمعلومات کی ممکنہ چوری کا پتہ چلے تو ہميں اس کے بارے ميں اپنے سپروائزر، 
 کو بتانا چاہيئے۔

 
 ہم اخالقی اور قانونی طور پر کاروباری معلومات جمع کرتے ہيں۔11. 

 
ی تجارت کی يوميہ انجام دہی کے ايک حصے کے طور پر ہم اپنے مسابقت کاروں، فراہم کاروں اور گاہکوں سے متعلق اپن

معلومات اخالقی اور جائز طريقے سے جمع کرتے ہيں۔ مفيد ترين معلومات عوامی ذرائع سے سخت محنت اور مسلسل کوشش 
کرنے کی کوشش ميں ہم ايمانداری اور سچائی کے ساته کام کرتے سے حاصل ہوتی ہيں۔ غير عوامی ذرائع سے معلومات حاصل 

ہيں اگر معلومات سے کسی قابل اطالق قانون کی خالف ورزی ہوتی ہو تو ہم اسے حاصل کرنے يا استعمال کرنے کی کوشش نہيں 
 اور آجروں اور مالزمين کے کرتے، جن ميں المحدود اعتماد مخالف قوانين، تجارتی راز يا خفيہ معلومات سے متعلق ديگر قوانين

  درميان خفيہ تعلقات سے متعلق قوانين شامل ہيں۔
  

 کو خفيہ طور پر دوسروں کی طرف سے دی FMCہم عموما معلومات سے متعلق معاہدوں ميں مذکور ضابطوں پر عمل کر کے 
 گئی رازدارانہ معلومات کی حفاظت کرتے ہيں۔

 
لومات حاصل نہيں کرتے۔ رياستہائے متحدہ امريکہ ميں ناموزوں طريقے سے ہم دوسروں سے غير موزوں طريقے سے خفيہ مع

 کے تحت ]Economic Espionage Act[تجارتی راز حاصل کرنے والے افراد اور کمپنيوں پر اقتصادی جاسوسی قانون 
يں مالی جرمانے اور نقصانات اوراحکام امتناعی، مجرمانہ جواب دہی کے ليے ديوانی مقدمات دائر کر دئے جاتے ہيں، جن م

 سزائے قيد بهی شامل ہيں۔
 

ہم ايسے پيغامات کو جن کا مقصد انهيں ہم تک پہنچانا نہ ہو نہ قبول کرتے ہين اور نہ انهيں کسی دوسری طرف ارسال کرتے ہين۔ 
مل ہوں، مثال ايسے کسی پيغام کی وصوليابی کی اطالع، جو غلطی سے آيا ہوا لگے اور جس ميں ملکيتی يا حساس معلومات شا

 ITکسی مسابقت کار کے بازاريابی منصوبہ جات يا انجينيرنگ خاکے، اپنے سپروائزر کو اور برقی پيغام کی صورت ميں 
 سيکيورٹی ڈائريکٹر کو دی جانی چاہيے تاکہ کوئی مناسب کارروائی کی جا سکے۔
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 ہم مفادات کے تصادم سے بچتے ہيں۔12. 
 

 FMCاور ) خانہ کے مفادات بشمول ہمارے قريبی افراد(ہيں ہوں گے جو ہمارے ذاتی مفادات ہم ايسی کسی سرگرمی ميں ملوث ن
  کے بہترين مفادات ميں کريں گے۔FMCکے بہترين مفادات کے درميان تصادم کا سبب بنے۔ ہم تمام کاروباری فيصلے 

 
FMCے اس کے کہ اس کی منظوری ہمارے  اور ہمارے درميان مفادات کا کوئی حقيقی يا امکانی تصادم ممنوع ہے، سوائ

دی گئی ہو جو اس معاملے سے ) يا کسی ڈائريکٹر کے معاملے ميں، بورڈ آف ڈائرکٹر کی طرف سے(سپروائزر کی طرف سے 
سے مشورہ کرے گا۔ مفادات کے تصادم کی موجودگی يا غير موجودگی کا يقين ] General Counsel[ متعلق جنرل قونضل

 ميں ہماری حيثيت اور مسئلے پر اثر FMCہماے مالی مفادات کی مقدار؛ : نکات ملحوظ رکهے جائيں گےکرنے ميں مندرجہ ذيل 
 انداز ہونے والے کاروباری معامالت پر ہماری طرف سے پڑنے واال اثر۔

 
 :مفادات کا تصادم پيدا کر سکنے والی سرگرميوں ميں شامل ہيں

 
  سے باہر کے کاروبار ميں شرکت؛FMCے کسی ذاتی يا کمپنی کے وقت ميں يا کمپنی کی امالک کی مدد س •
 
• FMC کے مالزم يا آزادانہ ٹهيکيدار کی حيثيت سے کام کرنا يا ) بشمول خود روزگاری( کے باہر کی کسی کمپنی يا شخص

کے  FMCکسی دوسری سرگرمی ميں ملوث ہونا بشرطيکہ وہ کام يا سرگرمی مالزمت کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتی ہو يا 
 کاموں پر لگنے والے وقت يا توجہ ميں تصرف و مداخلت کرتی ہو؛

 
• FMCميں اپنی حيثيت کے وسيلے سے حاصل کردہ خفيہ معلومات کا انکشاف يا ذاتی فائدے کے ليے ان کا استعمال  
 
وں اور دفتری  کی امالک کو فروخت کرنا۔ اس پاليسی کا اطالق مادی امالک مثال آالت، اور ٹرکFMCذاتی فائدے کے ليے  •

 کی طرف سے فراہم کردہ اور اداشدہ خدمات مثال انٹرنيٹ تک رسائی، برقی ڈاک، ٹيليفون، فيکس اور FMCسامان اور 
 داخلی ڈاک نظام، دونوں پر ہوتا ہے

 
کو يا  قرضے، کسی طرح کے تحفے، ترجيحی سلوک اور انعامات قبول کرنا جس سے ہم کو يا ہمارے قريبی افراد خانہ •

FMCے کسی مسابقت کار، فراہم کار، يا گاہک کے تئيں بظاہر احسان مندی کا احساس ہو يا دوسروں پر ايسا تاثر قائم ہو۔  ک
مثال کے طور پر اگر دوسروں کے ليے عموما اس کا انتظام نہيں کيا گيا ہے يا اگر ہمارے فرائض اور ذمہ داريوں کی وجہ 

وتا ہے تو ہم مسابقت کاروں، فراہم کاروں، اور گاہکوں پر کسی طرح کی سے مفادات کا حقيقی يا ظاہری تصادم رونما ہ
سرمايہ کاری نہيں کرتے۔ ہم نقل و حمل کی کمپنيوں، ہوٹلوں اور اسی جيسی خدمات کے فراہم کاروں سے ترقياتی منافع اور 

اعات اگر وہ مسافروں کو عموما پروگرام کی مر" بار بار ہوائی سفر کرنے والوں کے ليے"رعايتيں قبول کر سکتے ہيں مثال 
  نے اس کے برعکس کوئی خصوصی وضاحت نہ کی ہو۔FMCپيش کی جاتی ہوں اور 

 
 انضمام، قانونی حصول، مشترک کاروبار يا ديگر اہم معاہدوں کے ليے FMCکسی فرم سے کوئی مفاد وابستہ کرنا جس سے  •

 ميں ہمارے ذاتی مفادات کے ساته ہمارے قريبی افراد خانہبات چيت کر رہی ہو يا بات چيت کرنے پر غور کر رہی ہو۔ اس 
کے مفادات بهی شامل ہيں۔ عموما اس پاليسی کا مقصد عوامی سطح پر کاروبار کرنے اور کمپنی ميں چهوٹی موٹی سرمايہ 

 ہوئے کاری سے روکنا نہيں ہے۔ تاہم، عوامی سطح پر کاروبار کرنے والی کسی کمپنی ميں سرمايہ کاری پر غور کرتے
مفادات کے تصادم يا مفادات کے تصادم کے تاثر سے بچنے کے ليے عقل سليم سے کام لينا چاہيے۔ مثال کے طور پر اگر 

 يا ديگر کمپنی FMC نے کوئی ايسا تجارتی معاہدہ کيا ہے يا کرنے والی ہے جو FMCہميں اندر سے يہ معلوم ہو جائے کہ 
ہم عوامی سطح پر بهی کاروبار کرنے والے مسابقت کار، گاہک يا فراہم کار کے کے ليے مالی طور پر اہم ہو سکتی ہے تو 

 ساته سرمايہ کاری نہيں کريں گے۔
 
نمايان سرمايہ کاری کرنا يا اس کے ) يہاں تک کہ خود روزگاری کی حيثيت سے بهی(کسی دوسری فرم يا شخص کے ساته  •

 کی مسابقت کار، فراہم کار يا گاہک FMCدينا اگر وہ فرم يا شخص مشير يا صالح کار کے طور پر کام کرنا يا خدمت انجام 
 ۔)يا ان ميں سے کچه بهی بننے کا فعال طور پر منصوبہ بنا رہی ہو(ہو 

 
  کا کاروبار کرنا، جس سے خون کا يا ازدواجی رشتہ ہو۔FMCکسی ايسے شخص کے ساته  •
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 کے جنرل قونصل کی تحريری منظوری کے بغير FMCئی شخص  ميں سے کو1خانہ قريبی افراداس کے عالوہ نہ ہم نہ ہمارے 
FMC کی کسی مسابقت کار، سامان يا خدمات کی فراہم کار يا گاہک کمپنی کے بورڈ آف ڈائريکٹرز کی رکنيت قبول نہيں کرے 

 گا۔
 

سے پہلے پورے بورڈ اگر کسی ڈائريکٹر کا بورڈ سے کوئی ذاتی مفاد وابستہ ہے تو ڈائريکٹر اس مسئلے پر بحٹ يا غوروخوض 
کے سامنے مفاد کا انکشاف کرے گا، خود کو بحث ميں شرکت سے دور رکهے گا اور اس مسئلے پر ووٹ نہيں دے گا۔ ذاتی 

مفادات ميں تجارتی، صنعتی، بينک کاری سے متعلق، مشاورت سے متعلق، قانونی، حساب داری، رفاہی اور مالياتی روابط اور 
 يں۔ديگر امور شامل ہو سکتے ہ

 
 ہم مفادات کے تصادم کی اس پاليسی کے تحت مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہيں۔

 
ں گے، جس سے ہم کسی ايسے حقيقی لين دين يا تعلق يا امکانی لين دين يا تعلق کا انکشاف اپنے سپروائزر کے سامنے فورا کري

چاہے وہ حقيقی (ايسے کسی تصادم کے رونما ہونے کا معقول انديشہ ہو۔ اگر کسی مخصوص سرگرمی، تعلق، مفاد، يا لين دين پر 
 کے کسی FMCمفادات کے تصادم کی اس پاليسی کے اطالق کے بارے ميں کوئی شک ہو تو وضاحت کے ليے ) ہو يا مجوزہ

 کے کسی وکيل سے رجوع FMCيے دريافت کريں۔ حساس اور مشکل سواالت کے لئے سپروائزر يا منيجر سے وضاحت کے ل
 کيا جانا چاہيے۔

 
 ہم اعتماد مخالف اور ديگر مسابقتی قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔13. 

 
FMCر  کی پاليسی ان تمام اعتماد مخالف اور مسابقت سے متعلق قوانين کی تعميل کرنا ہے جن کا اطالق اس کی سرگرميوں پ

ہوتا ہو۔ اگرچہ مسابقت سے متعلق کوئی بهی دو قوانين يکساں نہيں ہوتے، کليدی حوالوں سے ان ميں مماثلت پائی جاتی ہے۔ يہ 
 کے کسی FMCرہنما خطوط ايسے اعمال کا تعين کرتے ہيں جن سے ہميشہ کريز کرنا الزم ہے اور ايسے اعمال کا بهی جن ميں 

 يک ہوا جا سکتا ہے۔وکيل سے مشورہ کرنے کے بعد ہی شر
 

 کاروبار کرتی ہے يہ قوانين نافذ ہيں، جن ميں رياستہائے متحدہ امريکہ، کينيڈا، يورپی اتحاد، FMCتقريبا تمام ممالک ميں جہاں 
EU بشمول ( کے تمام ممبر ممالک، روس، ميکسيکو، برازيل، جاپان، آسٹريليا اور ديگر کئی مملک شامل ہيں۔ کئی ممالک

مسابقت سے متعلق اپنے ان قوانين کے اطالق کی توسيع اپنے عالقے کے باہر بهی کرتے ہيں، ) EUتحدہ امريکہ اور رياستہائے م
جس سے ان کے مملک متاثر ہوتے ہوں۔ مثال کے طور پر برازيل ميں تيار شدہ اور پهر رياستہائے متحدہ امريکہ کو برآمد شدہ 

ں ہونے والے معاہدے پر رياستہائے متحدہ امريکہ ميں يو ايس کے قانون کے مصنوعات کی قيمتيں طے کرنے کے ليے برازيل مي
 تحت اور برازيل ميں برازيلی قانون کے تحت قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔

 
 :اعتماد مخالف اور مسابقت سے متعلق قوانين کی پامالی کے نتائج سنگين ہوتے ہيں

 
ديگر ممالک ميں خالف ورزياں مجرمانہ نوعيت کی ہو سکتی ہيں، جن ميں ملوث رياستہائے متحدہ امريکہ، کينيڈا اور بعض  •

 افراد پر بهاری جرمانہ ہو سکتا ہے اور سزائے قيد ہو سکتی ہے؛
 
رياستہائے متحدہ امريکہ (بهاری مالی جرمانے عائد کيے جا سکتے ہيں اور کئی ممالک ميں کمپنياں اپنے نقصانات کی تالفی  •

 کے ليے مقدمہ دائر کر سکتی ہيں؛ اور) ار کی تين گناميں نقصان کی مقد
 

خالف ورزيوں کے نتيجے ميں عدالتی اور انتظامی احکام بهی صادر ہو سکتے ہيں جو کسی کمپنی کے طريقۂ کار کو محدود  •
 کر ديتے ہيں۔

 
 ملين ڈالر سے 100$ ميں حکومت کی طرف سے عائد کردہ جرمانے بعض معامالت ميں EUرياست ہائے متحدہ امريکہ اور 

بهی تجاوز کر گئے ہيں اور رہاستہائے متحدہ امريکہ ميں لوگوں نے جيل کی سزا تک کاٹی ہے۔ پرائيويٹ مقدمات ميں بهی 
  ملين ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔100$نقصانات کے جرمانے کی رقم 

 قت کاروں سے سمجهوتہ نہيں کرتے۔ہم قيمتوں، پيداوار کی مقدار يا حجم، مقام فروخت يا ديگر معامالت ميں مساب
 

 اپنا کاروبار کرتی ہے مسابقت کاروں کے ليے مندرجہ ذيل ميں سے کسی بهی معاملے ميں FMCتقريبا تمام ممالک ميں جہاں 
 :سمجهوتہ کرنا جائز نہيں ہے



14 

 
 وہ قيمتيں جو وہ اپنے گاہکوں سے طلب کرتے ہيں؛ •
 
 فروخت کی شرائط اور نقل و حمل کے اخراجات شامل ہيں؛قيمت سے متعلق شرائط جن ميں قرض کی شرائط،  •
 
 گاہکوں کی طرف سے نيالمی بولی کی صورت حال ميں نيالمی بولياں؛ •
 
 پيداوار کی مقدار يا پيداوار کا حجم جس ميں مقدار کو روکنا يا بڑهانا بهی شامل ہے؛ •
 
 رے گی؛وہ عالقے جن ميں کمپنی اپنی مصنوعات فروخت کرے گی يا فروخت نہيں ک •
 
 وہ گاہک جن کے ہاته کمپنی اپنی مصنوعات فروخت کرے گی يا فروخت نہيں کرے گی؛ يا •
 
آيا کہ بعض گاہکوں، فراہم کاروں يا ديگر مسابقت کاروں کا مقاطعہ کيا جائے يا بصورت ديگر ان سے لين دين سے انکار کيا  •

 جائے۔
 

کا مطلب " سمجهوتہ کرنے"نی چاہيئے۔ کسی مسابقت کار سے ان موضوعات پر کسی مسابقت کار سے گفتگو بهی نہيں کی جا
اس سياق و سباق ميں نہ صرف رسمی معاہدے بلکہ زبانی معاہدے اور غير رسمی مفاہمتيں بهی ہو سکتا ہے۔ يہاں تک کہ 

 يا FMCمصنوعات کی قيمتوں کے رجحانات کے بارے ميں کسی مسابقت کار سے اتفاقی گفتگو يا اس بارے ميں بات چيت کہ 
مسابقت کار پيداوار کے حجم ميں توسيع کرے گا يا اس پر روک لگائے گا اس بات کے ثبوت کے طور پر استعمال کی جا سکتی 

  ہے کہ اس موضوع پر جو زير بحث آيا تها کوئی معاہدہ کيا گيا تها۔
  

ر، ٹيکنالوجی کے الئسنس کے مسابقت کاروں کے ساته بعض سمجهوتے بعض حاالت ميں جائز ہوتے ہيں مثال مشترک کاروبا
معاہدے، فراہم کاری کے معاہدے، اور سرکاری حلقوں ميں رائے ہموار کرنے کی مشترک تدابير۔ يہ ضروری ہے کہ مسابقت کار 

 FMCکے ساته گفت وشنيد کے آغاز سے پہلے زير غور اقدام کا جائزہ لينے کے ليے اس طرح کے سمجهوتوں پر گفتگو ميں 
  شريک کيا جائے تاکہ کسی خالف ورزی يا خالف ورزی کے کسی امکان سے بچا جا سکے۔کے کسی وکيل کو 

  

ہم بازار کی طاقت يا باالدستی کی حيثيتوں کو ناجائز طور پر حاصل کيے بغير يا ان کا بيجا استعمال کيے بغير جان توڑ مسابقت 
  کرتے ہيں۔

  
نے کے بجائے اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہيے، بہتر اعلی درجے کی اور جارحانہ بازاری کارکردگی پر تاوان لگا

مصنوعات فروخت کر کے اور زيادہ موثر طور پر کام کر کے نماياں بازاری حصہ حاصل کرنا جائز اور کسی بهی مسابقت کار 
کان پيدا ہو جانے پر کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ ايک بار ہميں کوئی با اختيار يا غالب بازاری حيثيت حاصل ہو جانے پر يا اس کا ام

بعض سرگرمياں شايد ناجائز ہو جائيں گی اگر وہ اس بازاری حيثيت کے حصول يا اس کے استحکام ميں مددگار ہوتی ہيں۔ طاقتور 
 فيصد سے زيادہ ہو ليکن يہ کم و بيش بهی ہو سکتا ہے؛ اس 50يا غالب بازاری حيٹيت اکثر اس وقت بنتی ہے جب بازار کا حصہ 

 متعلقہ ملک اور حاالت پر ہوتا ہے۔کا انحصار 
 

ايسے کاروبار ميں جہاں ہميں کوئی طاقت ور يا غالب بازاری حيثيت حاصل ہو يا ايسی حيٹيت حاصل ہونے کا امکان ہو، مندرجہ 
 : کے کسی وکيل سے مشورہ کيا جانا چاہيےFMCذيل ميں سے کسی سرگرمی ميں ہاته ڈالنے سے پہلے 

 
 سے نيچے کی سطح پر نرخ بندی؛) ل الگت بهیبعض اوقات اوسط ک(الگت  •
 
 ايک سامان کی فروخت کو دوسرے سامان يا خدمت کی فروخت يا خريداری سے مشروط يا مربوط کرنا؛ •
 
کسی گاہک، مسابقت کار يا فراہم کار سے لين دين کرنے سے انکار کرنا اگر اس سے دوسرے فريق کی کاروبار کرنے کی  •

 صالحيت مجروح ہوتی ہو؛ يا
 
 کوئي ديگر سرگرمی جو کسی مسابقت کار کو بازار سے نکال باہر کر سکے۔ •
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يہ سرگرمياں جائز ہو سکتی ہيں، ليکن اس کا انحصار مخصوص سرگرمی کی تشخيص يا جائزے اور متعلقہ بازار پر ہے۔ نيز يہ 

 سے باہر اس کے الئسنس داروں کے کہ پيٹينٹ غلط معلومات کی مدد سے کبهی حاصل نہيں کيا جانا چاہيئے يا اسے اس کی حد
 عمل کو محدود کرنے کے ليے استعمال نہيں کيا جانا چاہيئے۔

 گاہکوں اور فراہم کاروں سے معاملہ کرتے وقت ہم ناجائز طور پر مسابقت ميں رکاوٹ نہيں ڈالتے۔
 

ئی قوانين کسی گاہک يا فراہم کار کی اگر مسابقت، کسی مسابقت کار يا صارفين کو کوئی نقصان پہنچتا ہو تو مسابقت سے متعلق ک
 کے FMCمسابقتی آزادی کو محدود کرنے کی اجازت نہيں ديتے۔ مندرجہ ذيل ميں سے کسی سرگرمی ميں ہاته ڈالنے سے پہلے 

 :کسی وکيل سے مشورہ کر ليا جانا چاہيئے
 
 ؛کا معاہدہ کرنا) کہا جاتا ہے" لوازمات"جسے اکثر (غير شرکتی فراہمی يا خريداری  •
 
 کسی مخصوص عالقے کے ليے غير شرکتی تقسيمی معاہدہ کرنا؛ •
 
گاہکوں يا تقسيم کاروں کے ليے يہ ضروری قرار دينا کہ وہ مخصوص عالقوں کے اندر ہی مخصوص گاہکوں يا گاہکوں  •

 کے طبقات کو ہی ہماری مصنوعات دوبارہ فروخت کريں؛
 
  درميان قيمت، شرائط يا خدمات کے معاملے ميں تفريق برتنا؛يکساں مصنوعات خريدنے والے ايک ہی طرح کے گاہکوں کے •
 
جب تک کہ گاہک کوئی دوسرا سامان يا خدمت نہ خريدے اس کے ہاته کسی سامان يا خدمت کو فروخت کرنے سے انکار  •

 کرنا؛ يا
 
 وخت نہ کرے۔کسی گاہک کے ليے يہ ضروری قرار دينا کہ وہ مصنوعات کو مقررہ قيمتوں سے کم يا زيادہ دام پر فر •

 ہم تحصيالت و انضمامات کی ضابطہ بندی کرنے والے قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔
 

بيشتر تحصيالت و انضمامات مسابقت کے قوانين کی خالف ورزی نہيں کرتے، تاوقتيکہ وہ گاہکوں کے نقصان کی حد تک 
وری ہے کہ اہم تحصيالت و انضمامات کی اطالح مسابقت کم نہ کر ديں۔ کئی ممالک ميں ايسے قوانين ہيں جن کی رو سے يہ ضر

 انضمامات و تحصيالت کی FMCاکثر سودا طے ہونے سے پہلے مسابقت سے متعلق حکومت کے ذمہ داران کو دی جائے۔ 
ضابطہ بندی کے قوانين کی تعميل کرتا ہے جن ميں اطالع دينے کی شرط بهی شامل ہے۔ تعميل کی ضمانت کے ليے اور مسابقت 

ل اطالق قوانين کے تحت خوشگوار سرکاری جائزے کے تيقن کے ليے ضروری پيشگی منصوبہ بندی کی اجازت کے ليے کے قاب
  کے کسی وکيل کو مطلع کريں۔FMCتحصيل يا انضمامات کے بارے ميں غور و خوض کے آغاز ميں ہی 

 ۔ہم جائز قانونی اصولوں کو بروئے کار التے ہوئے پرجوش طور پر مسابقت کرتے ہيں
 

کئی ممالک ميں جهوٹی بدنامی يا ديگر ذرائع استعمال کر کے کسی مسابقت کار، گاہک يا فراہم کار سے فريب کاری يا اس کے 
  ميں ہم ايسے تمام قوانين کی پابندی کرتے ہيں۔FMCکاروباری تعلقات ميں مداخلت کو ناجائز قرار دينے والے قوانين موجود ہيں۔ 

 
 ر کے قوانين و ضوابط کی تعميل کرتے ہيں۔ہم بيرون ملک کاروبا14. 

 
 کے ضابطۂ FMCايسے ممالک ہيں جہاں تجارت يا مول تول کے اعمال ايسے ضوابط اخالق پر مبنی ہيں جو کم سخت گير يا 

اخالق کے مقابلے ميں مختلف ہيں۔ ايسے ممالک ميں مالزمين کو ہمارے ضابطۂ اخالق پر ہی عمل کرنا چاہيئے عالوہ ان 
فات کے جن کی اجازت قابل اطالق قانون ديتا ہو اور جو اچهے اخالقی اور کاروباری منصوبوں پر مبنی ہوں۔ ايسے کسی اختال

 کے کسی وائس پريزيڈنٹ کو FMC کے متعلقہ ڈويژن منيجر يا ڈويژن منيجر کی عدم موجودگی ميں FMCاختالف کی منظوری 
 دينی چاہيئے۔

 
طالق کے بارے ميں، ضابطۂ اخالق کے بارے ميں يا ان کے درميان کسی تعلق يا اختالف اگر آپ کو کسی ملک کے قانون کے ا

   کے کسی وکيل سے رابطہ قائم کريں۔FMCکے بارے ميں کوئی سوال پوچهنا ہو تو 
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 ہم درآمدی انضباط کے تمام قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔
 

FMC تمام درآمدات پر قابل اطالق تمام قوانين و ضوابط کی پابندی کی  کی پاليسی يہ ہے کہ رياستہائے متحدہ امريکہ ميں اس کی
جائے۔ يہ ہر تجارتی اکائی يا وحدت کی ذمہ داری ہے کہ وہ درآمدی تعميل کے داخلی انضباطات کو نافذ کرے اور انهيں برقرار 

 کوشش کرے کہ متعلقہ کارکنان يو رکهے، تمام درآمدی سرگرميوں ميں معقول احتياط برتے اور يہ يقينی بنانے کے ليے ہر ممکن
 ايس کے تمام درآمدی قوانين کی تعميل کرتے رہيں۔

 
امريکی درآمدی قوانين ہماری درآمدات کے کئی پہلوؤں کی ضابطہ بندی کرتے ہيں جن ميں رہاستہائے متحدہ امريکہ ميں درآمدات 

ياری کے ملک کی نشان کاری، ماحوليات کی اطالع کے داخلے کا امکان، محصول کے مقاصد سے زمرہ بندی اور قدر پيمائی، ت
 کی FMCاور ريکارڈوں کی بحالی شامل ہيں۔ ) NAFTAيعنی (دہندگی، حفاظت، خصوصی ترجيح کے پرگرام کے ليے اہليت 

  کےFMCانتظاميہ تمام درآمدی قوانين و ضوابط کی سختی سے تعميل کی پابند ہے اور تمام مالزمين سے توقع کرتی ہے کہ وہ 
کاروباری اعمال ميں اس ذمہ داری کا نفاذ کريں گے۔ نفاذ کا مقصد تنظيمی ذمہ داری، کافی انسانی اور مالی وسائل کے تعين اور 

کاروباری درآمدی قوانين کی پابندی کی ايک برآمداتی اور  نے FMCموزوں نگرانی اور اقدامات کے ذريعہ حاصل کيا جائےگا۔ 
ڈويژن کے نمائندے بهی شامل ہيں۔ نيز يہ کہ ہر / کے عالوہ گروپITليات، ٹيکس، قانون اور کميٹی قائم کی ہے، جس ميں ما

  ڈويژن ميں ايک امپورٹ کمپالئنس آفيسر ہونا چاہيے جو کثير عملی امپورٹ کمپالئنس ٹيم کی نگرانی کا ذمہ دار ہو۔/گروپ
  

FMCاميہتظ کی ان Customs Trade Partnership Against Terrorism (“C-TPAT”) کے تمام پہلوؤں کی بهی پابندی 
 اور دوسرے  پہنچنے تکپر ان کے ماخذ سے لے کر آخری منزل رياستہائے متحدہ امريکہ ميں FMC، جس کے تحت رتی ہےک

 نے ايک FMC ۔ ہے کی پابنديقينی بنانے تمام درآمدات کی حفاظت اور تحفظ ، ميں متعلقہ پروگراموں کے مطابقحلقہ ہائے اختيار
C-TPATاور ڈويژن/جو کہ ہر گروپ  کمپالئنس ٹيم تشکيل دی ہے FMC کو ی فراہمی کے سلسلے کے شريک کاروںک C-

TPAT  سے باخبر رکهتی ہے۔توقعاتصورتحال اور کی تازہ ترين  

 ہم برآمدی ضابطہ بندی کے تمام قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔
 

ايسے قوانين و ضوابط رائج ہيں، جو بعض مصنوعات، خدمات اور رياستہائے متحدہ امريکہ اور بعض ديگر ممالک ميں 
 اور ٹيکنالوجيوں کی برآمد کو مخصوص ممالک يا خريداروں تک ہی محدود رکهتے ہيں۔ يہ ضمانت دنيا ہر تجارتی وحدت

يا فروخت کی جا  کی ذمہ داری ہے کہ ان کی برآمد کردہ اشياء اس ملک اور افراد کو جائز طور پر برآمد کی جا سکتی محکمے
 سکتی ہيں، جسے وہ فروخت کرنا چاہيں۔

 
رياستہائے متحدہ امريکہ کی حکومت رياستہائے متحدہ امريکہ سے اشياء، خدمات اور تکنيکی معلومات کی برآمدات اور ديگر 

ال شمالی کوريا مث(ممالک سے دوبارہ برآمدات پر سخت انضباط رکهتی ہے۔ اس طرح کی پابنديوں ميں بعض زير امتناع ممالک 
کے ہاتهوں امريکی کمپنيوں يا ان کی معاون کمپنيوں کی طرف سے کسی بهی سامان کی ) اور کيوبا کی موجودہ صورت حال

فروخت پر مکمل پابنديوں سے لے کر مخصوص افراد يا تنظيموں کو بعض اشياء کی فروخت کی ممانعت تک شامل ہيں۔ امريکی 
 کی بيشتر مصنوعات کو FMCم اشياء کی پيشگی منظوری کو ضروری قرار ديتا ہے اگرچہ قانون برآمد کيے جانے والی تما

 پہلے ہی پيشگی منظوری مل چکی ہے۔
 

ان امريکی قوانين کا اطالق کئی بظاہر غير نقصان دہ اشياء کی برآمد پر کيا جا سکتا ہے اور بہت سے کيميائی مواد اور آالت کی 
ط اور برآمدی انضباطات سے مشروط ہيں۔ اسی طرح ٹيکنالوجی کی برآمد کسی غير ملکی برآمدات الئسنس يافتگی کی شرائ

باشندے کے فيکٹری کے دورے يا بين االقوامی ٹيليفون کے ذريعہ بات چيت يا ای ميل کے ذريعہ ہو سکتی ہے۔ انضباطات کی 
ر ان کی آخری منزل پر ہوتا ہے۔ رياستہائے شدت مختلف نوعيتوں کی ہوتی ہے جس کا انحصار اشياء کی نوعيت اور معلومات او

متحدہ امريکہ اور اس کے حليفوں کی پاليسی ميں تبديلی کے ساته ساته ضابطوں ميں بهی بار بار تبديلی آتی رہتی ہے۔ ان 
يجے ميں انضباطات کی خالف ورزيوں کے ليے، چاہے وہ غير ارادی ہی ہوں، عائد کردہ پابندياں شديد ہو سکتی ہيں اور ان کے نت

جرمانہ ہو سکتا ہے، قيد کی سزا ہو سکتی ہے اور يہاں تک کہ کسی کمپنی کو تمام برآمدی مراعات سے محروم کيا جا سکتا ہے۔ 
 پر مختلف برآمدی قوانين سے متعلق اضافی [http://law.fmcweb.com/index.asp]شعبۂ قانون کی انٹرانيٹ ويب سائٹ 

 الء برآمد کے مسائل پر اضافی رہنمائی اور مدد فراہم کر سکتے ہيں۔ کے وکFMCمعلومات موجود ہيں اور 

ہم ان ثانوی مقاطعوں ميں شرکت اور ان کی تعميل نہيں کرتے ہيں جو رياستہائے متحدہ امريکہ کی حکومت کی پاليسی کے 
 خالف ہوں جن ميں عرب ليگ کی طرف سے اسرائيلی مقاطعہ بهی شامل ہے۔
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علق سخت گير امريکی قوانين و ضوابط کی تعميل کرتے ہيں۔ ان قوانين و ضوابط کا اطالق امريکہ سے ہم ثانوی مقاطعوں سے مت
 کی معاون الحاقی کمپنيوں پر ہو سکتا ہے، چاہے امريکی تجارت کا اس ميں ذرہ برابر ہی حصہ ہو۔ اس کے عالوہ اگر FMCباہر 

 اس پر ٹيکس کے جرمانے عائد کيے جا سکتے ہيں۔ قوانين کی کوئی سودا امريکی تجارت سے تعلق نہ بهی رکهتا ہو تب بهی
بهرپور تعميل ميں ناکامی کے نتيجے ميں کسی تجارتی اکائی يا وحدت پر معقول جرمانے اور ٹيکس سے متعلق تاوان عائد کيے 

 جا سکتے ہيں۔
 

 :ثانوی مقاطعوں سے متعلق امريکی قوانين کی رو سے يہ ضروری ہے کہ ہم
 
 ات ميں شريک ہونے کی ان درخواستوں کی تعميل سے انکار کر ديں جو امريکی پاليسی کے خالف ہوں؛ اورثانوی مقاطع •
 
ايسے کسی مقاطعے ميں جو بہت اجمالی طور پر زبانی بحث اور معياری کاروباری صورتوں ميں طبع شدہ بيانات کی  •

عبۂ قانون کو اور اس کے بعد امريکی محکمۂ  کے شFMCوصوليابی پر مشتمل ہو، شرکت کی ہر درخواست کی اطالع پہلے 
 تجارت کو ديں۔

 
عملی طور پر وہ مقاطعہ جو عام طور پر سب سے زيادہ مسئلہ کهڑا کرتا ہے وہ بعض عرب ممالک کی نہ صرف اسرائيل سے 

) ثانوی مقاطعہ(رائيل اشياء کی درآمد پر ممانعت لگانے کی پاليسی بلکہ ان کمپنيوں سے تجارت پر بهی اثر انداز ہوتا ہے جو اس
 اسرائيل کو FMCسے بهی تجارت کرتی ہيں۔ ايسی کسی بهی کاروباری درخواست کی اطالع جس ميں يہ دريافت کيا جائے کہ 

  کے کسی وکيل کو دی جانی چاہيے۔FMCسامان فروخت کرتی ہے يا اس ملک ميں کاروبار کرتی ہے، 
 

 پيچيدہ ہوتے ہيں اور غير ملکی مقاطع يا تعميل کی تصديق کاری کی اطالع غير ملکی مقاطعات کا انضباط کرنے والے قوانين
الزمی طور پر کی جانی چاہيے چاہے غير ملکی مقاطع کی قانونا اجازت ہو۔ بعض اقدامات کے، جن کی اجازت قانون ديتا ہے، 

ی ٹيکس پر منفی نتائج سامنے آئے جن ميں غير امريکی ذيلی کمپنيوں کی طرف سے کيے جانے والے اقدامات شامل ہيں، امريک
 کے کسی وکيل اور ٹيکس کے FMCہين۔ اگر کسی مخصوص درخواست يا معاہدے کی شق کے بارے ميں کوئی شک ہو تو 

 شعبے دونوں سے مشورہ کريں۔
 

 :ان قوانين کی تعميل کرنے کے ليے ہر گروہ، ڈويژن اور شعبۂ اعمال کو مندرجہ ذيل باتوں پر عمل کرنا چاہيے
 
مقاطعہ کرنے والے ممالک کے گاہکوں، تاجروں، يا ديگر افراد کی طرف سے موصول ہونے والے، يا ان کو ارسال کيے  •

جانے والے تمام دستاويزات اور پيغامات کا جائزہ لينے کے ليے کوئی ضابطہ مقرر کريں۔ يہ جائزہ ہر ڈويژن يا شعبۂ اعمال 
اہيے جو قابل اطالق قوانين کے تقاضوں کو سمجهتے ہيں۔ جو آگے کے تمام ميں مقررہ افراد کی طرف سے انجام ديا جانا چ

ضروری جائزوں کو انجام ديں گے اور جو مقاطعے کی کسی بهی درخواست سے متلعق قانون اور ٹيکس کے شعبوں سے 
 رابطہ کريں گے۔

 
ور سے متعلق کارکنان کو جن کے غير يہ يقينی بنائيں کہ بين االقوامی فروختگياں، آمدورفت، دستاويز سازی اور مالی ام •

ملکی مقاطعوں کی تعميلی کی درخواستون کے رابطے ميں آنے کا امکان ہو، اس بارے ميں ہدايت دی جائے کہ ان قوانين کی 
  کے ضابطوں پر عمل کرتے رہيں۔FMCتعميل کيسے کی جائے گی اور يہ کہ وہ ان قوانين سے متعلق 

 
 نہ غير مناسب ادائيگياں کرتے ہيں۔ہم نہ رشوت ديتے ہيں اور 15. 

 
FMC کی رقوم ايسی ادائيگياں کرنے کے ليے استعمال نہيں کی جائيں گی جن سے قابل اطالق قانون يا ضابطے کی خالف 

ورزی ہوتی ہو۔ اگرچہ يہ پاليسی عام طور پر اطالق شدہ قوانين و ضوابط کا خالصہ پيش کرتی ہے، ان کی تعبير ميں پيچيدگی اور 
 کے کسی وکيل سے FMCواری بهی پيش آ سکتی ہے۔ اگر آپ کو کسی ادائيگی کے بارے ميں يقين سے معلوم نہ ہو تو دش

 مشورہ کريں۔

 ہم تجارتی رشوت ستانی ميں ملوث نہيں ہوتے۔
 

ے ليے ہم تجارت کا موقع حاصل کرنے يا تجارت کو جاری رکهنے يا کسی اور فرد يا کمپنی کی طرف تجارت کو منتقل کرنے ک
افراد اور تنظيموں کو رشوت، کميشن يا انعام نہيں ديتے يا اس جيسی ديگر ادائيگياں نہيں کرتے۔ اس پاليسی کا اطالق براہ راست 

 کی گئی ادائيگيوں اور کسی ثالث کے ذريعے کی گئی ادائيگيوں، دونوں پر ہوتا ہے۔
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 يں ديتے۔ہم سرکاری ايجنسيوں، مالزمين يا افسروں کو رشوت يا کميشن نہ
 

 کے ساته کاروبار کرنے والی امريکی وفاقی، رياستی يا مقامی ايجنسی کے کسی مالزم کو براہ راست يا بالواسطہ کوئی FMCہم 
 FMCرقم، تحفہ، خدمت، تفريح، قرض، انعام يا کوئی ديگر قيمتی چيز نہ پيش کرتے ہيں اور نہ ديتے ہيں۔ تا وقتيکہ ضابطوں يا 

 کے ان اداروں کو جو امريکی حکومت کے FMCنظيم کے ضابطوں کے معيارات کی خالف ورزی نہ ہو، يا وصول کنندہ کی ت
ساته کاروبار کر رہے ہوں يا امريکی حکومت کے زير انضباط ہوں ايسے کهانے اور ناشتے فراہم کرنے کی اجازت دی جاتی ہے 

 ۔جو معقول ہوں اور کاروباری مذاکرات سے براہ راست تعلق رکهتے ہوں
 

ہم کسی ملک کے سرکاری عہديدار، مالزم، سياسی پارٹی يا اميدوار کو مندرجہ ذيل مقاصد سے براہ راست يا بالواسطہ ادائيگياں 
 : کی رقوم، ذاتی رقوم يا کوئی اور قيمتی چيز شامل ہيںFMCنہيں کرتے، جن ميں 

 
• FMCع حاصل کرنے اور انهيں برقرار رکهنے کے  يا اس کی کسی ذيلی کمپنی يا الحاقی کمپنی کے ليے تجارت کے مواق

 ليے، يا
 
 تجارت کو کسی دوسرے شخص کی طرف منتقل کرنے کے ليے۔ •
  

اگر ہم جانتے ہوں اور قابل ذکر حد تک اس کا ہميں يقين ہو کہ ادائيگی کا کوئی بهی حصہ سرکاری عہديدار يا مالزم يا سياسی 
کيا جائے گا تو ہم کسی تيسرے فريق کے ذريعہ ايسی ادائيگی کيے جانے کا اختيار پارٹی يا اميدوار کو ادا کرنے کے ليے استعمال 

 نہيں ديں گے۔
 

FMC ايسے کسی ملک ميں کام نہيں کرتی جہاں سرکاری سياسی ذمہ داران کو رشوت دينا جائز ہو۔ اس کے عالوہ رياستہائے 
 کی رو سے غير ملکی سرکاری عہديداروں کو رشوت پيش متحدہ امريکہ اور ديگر ممالک نے ايسے قوانين نافذ کر ديے ہيں جن

 ميں ہم قابل اطالق قوانين و ضوابط کی تعميل کرتے ہيں۔ خصوصا ہم غير ملکی قانون کی خالوف ورزی FMCکرنا جرم ہے۔ 
اقع کا نہيں کرتے، چاہے مقامی کاروباری اعمال ميں قانون کی خالف ورزی نہ ہوتی نظر آئے۔ اگر ان کا مقصد تجارتی مو

حصول، برقراری اور منتقلی نہ ہو تو بهی ہم کسی ملک کے سرکاری عہديداران اور مالزمين کو اس حد سے تجاوز کر کے 
تحائف اور تفريحی مواقع فراہم نہيں کرتے جس حد تک متعلقہ ملک ميں روز مرہ کے رسوم و رواج کے مطابق ديئے جا سکتے 

  ہوں۔
  

ی ہے مطلوبہ انتظامی کارروائی يا ضابطہ جاتی مدد جس ميں تجارتی موقع کا حصول اور  کام کرتFMCبعض ممالک ميں جہاں 
برقراری شامل نہ ہو سرکاری ذمہ داران يا مالزمين کو معمولی انعامات کی ادائيگی کے ذريعہ سے ہی بروقت حاصل کی جا 

نظوری کے ساته کی جا سکتی ہيں جو سکتی ہے۔ اس طرح کی تعجيلی ادائيگياں جائز طور پر ليکن صرف موزوں مشترک م
 :مندرجہ ذيل فيصلوں پر مبنی ہوں

 
 کہ کمپنی يا اس کی شاخ سرکاری اقدام يا مطلوبہ مدد کا استحقاق رکهتی ہے؛ •
 
 مقامی رسوم و رواج ميں اس طرح کی ادائيگيوں کی اجازت ہے؛ اور •
 
 کوئی معقول متبادل موجود نہيں۔ •
 

 ميں موجود ہيں،  جو  G.210 پابندی کا معيار نمبر FCPA کی تفصيالت  مشترک منظوری مطلوبہتعجيلی ادائيگی سے متعلق 
 چاہيئے۔اں ساالنہ بنيادوں پر ہونی منظوری کی نوعيت سے قطع نظر تمام تعجيلی ادائيگيپر موجود ہے۔ ] لنک درج کريں[

 تياط سے کام ليتے ہيں۔ہم نمائندگان فروختگی، تقسيم کاروں اور صالح کاروں کی تقرری ميں خصوصی اح
 

کميشن يا فيس کی ادائيگی کا معاہدہ صرف ان فرموں اور افراد کے ساته کيا جا سکتا ہے جو معتبر تجارتی نمائندگان فروختگی، 
کی حيثيت سے کام کر رہے ہوں۔ يہ معاہدے کسی ايسی فرم کے ساته نہيں ") نمائندے"مجموعی طور پر (تقسيم کاروں، يا مشيروں 

ا سکتے جن ميں سرکاری عہديدار يا مالزم کا کوئی مفاد ہو يا يہ معلوم ہو اور يہ سمجها جاتا ہو کہ اس کا مفاد ہے کيے ج
 اس سرکاری ايجنسی کے ساته تجارت کرے يا کرنے کی کوشش کر سکتی ہو جس سے کہ عہديدار يا مالزم کا FMCبشرطيکہ 

ہيئے کہ نمائندوں کی تقرری سے پہلے ان کی موزونيت کے يقين کے ليے ہر تعلق ہے۔ تمام کاروباری وحدتوں يا اکائيوں کو چا
 مجوزہ نمائندے کے کردار اور شہرت کی تحقيق کر لے۔
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ہم اپنے نمائندوں کو غير نقدی ذرائع سے ادائيگی کرتے ہيں۔ ادائيگياں نقد کی صورت ميں ہرگز نہيں کی جانی چاہئيں اور وہ اس 

نہ کہ کسی دفتر خارجہ يا غير ملکی بينک (اری دفتر ميں کی جانی چاہئيں جس سے اس کا تعلق ہو ملک ميں نمائندے کے کاروب
 نے اس کے برعکس منظوری دی ہو۔) ال ڈپارٹمنٹ(تاوقتيکہ شعبۂ قانون ) کهاتے ميں

 
يں عمومی شرائط و نمائندوں کے ساته کميشن اور فيس کے تمام معاہدوں کا احاطہ ايک تحريری معاہدے سے ہوگا۔ اس معاہدے م

 :ضوابط کے عالوہ شامل ہونا چاہيے
 
 فراہم کی جانے والی خدمات کا ايک واضح بيان؛ •
 
نمائندے کی طرف سے قابل اطالق قانون کی تعميل کا وعدہ جس ميں ايک نمائندگی بهی شامل ہے کہ کوئی بهی ممنوع  •

 ائے گا؛ اورادائيگياں نہيں کی گئی ہيں يا کی جائيں گی يا ان کا وعدہ کيا ج
 
 کو مجاز شدہ سرکاری ايجنسيوں کو معاہدے کی موجودگی اور اس کی شرائط و ضوابط FMCايک بيان جس کی ضرورت  •

 کے انکشاف کے ليے پڑ سکتی ہے۔
 

خريداری کے آرڈر حاصل کرنے ميں مدد اور بعد از فروخت مرمت کے ليے کميشن يا فيس کی مدد ميں ادا کی جانے والی رقم 
 عام روايت، متعلقہ مصنوعات کے کاروبار اور فراہم کی جانے والی تجارتی خدمت کی روشنی ميں معقول طور پر صنعت کی

  کے وکالء سے دستياب ہيں۔FMCطے کی جانی چاہيے۔ نمائندۀ فروختگی اور تقسيم کار کے معاہدہ نامے 
 

 ے قوانين کی تعميل کرتے ہيں۔ہم سياسی عمل کا احترام اور سياسی عطيات کی ضابطہ بندی کرنے وال16. 
 

ہم ذيل ميں بيان کردہ ضوابط سے مشروط ہو کر عوامی امور ميں کمپنی اور مالزمين کی شرط کی ضابطہ بندی کرنے والے تمام 
 مالزمين کی اس بات کے ليے حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کا FMCقوانين کی پوری طرح تعميل کرتے ہيں۔ 

  اور شہريوں کی حيثيت سے اپنی ذمہ دارياں سنبهاليں۔استعمال کريں
 

جہاں قابل اطالق امريکی قوانين کارپوريشنز کو سرکاری عہدوں کے اميدواروں کو عطيات دينے کی اجازت ديتی ہيں، وہاں ان 
 کے نائب رز گورنمنٹ افيئ جنرل کونسل اور  کے FMC عطيات کيلئے درخواست کرنے والے بزنس يا شعبے کو پيشگی طور پر

 صدر سے اجازت لينی چاہئے۔
 

 مالزمين کے FMCہيں۔ يہ رکهتے  سے تعلق  سے ديے جانے والے سياسی عطيات  کے اجتماعی فنڈFMC صرف يہ تقاضے
کی حمايت کے ذريعہ جائز انفرادی عطيات دينے کے ذاتی فيصلے پر "  کارپوريشن گڈ گورنمنٹ پروگرامFMC"ذاتی طور پر يا 

 اس نوعيت کے عطيات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تاہم مالزمين کو اخراجاتی يا بصورت ديگر کسی FMCں لگاتيں۔ پابندی نہي
 اور مد سے اس طرح کے ذاتی عطيات کے ليے ادائيگی نہيں کی جانی چاہيے۔

 
 کے تحت متعلقہ ملک  يا اس کی ذيلی اکائيوں کی طرف سے سياسی عطيات کا اختيار قابل اطالق قانونFMCديگر ممالک ميں 

 کی سرگرميوں کے ذمہ دار کارپوريٹ آفيسر اور گورنمنٹ افيئرز، قانون کے شعبوں کی پيشگی تحريری منظوری کے FMCميں 
 بعد ہی ديا جا سکتا ہے۔

 
 ہم خفيہ سودے بازی يا متعلقہ ناجائز کاموں ميں ملوث نہيں ہوتے۔17. 

 
کمپنيوں کی عوامی سطح پر تجارت شدہ تمسکات کی خريد و فروخت کر سکتے  اور ديگر FMCمالزمين اور ڈائريکٹر عموما 

ہيں۔ تاہم امريکی قانون اندر کی معلومات رکهنے والے کسی شخص کے ذريعہ عوامی سطح پر تجارت شدہ تمسکات کی خريد و 
ائج کا سبب بن سکتی ہيں۔ اس کی فروخت کو ممنوع قرار ديتا ہے۔ يہاں تک کہ قوانين تمسکات کی معمولی خالف ورزياں سنگين نت

سزاؤں ميں منافع سلب کيا جانا، حاصل شدہ منافع يا بچائے گئے نقصان کی تين گنا رقم تک کا ديوانی تاوان، سزائے قيد اور بڑے 
 جرمانے شامل ہيں۔

 
انڈز، تجارتی اندرونی سودے بازی کے ضابطے کا اطالق تمام تمسکات پر ہوتا ہے جن ميں مشترک اور ترجيحی اسٹاک، ب

دستاويزات، مقررہ معياد کے اندر لين دين کا حق اور وارنٹ شامل ہيں۔ ان کا اطالق اندرونی معلومات رکهنے والے فرد کے 
 ہاتهوں براہ راست خريد اور فروخت اور کسی دوست يا فرد خانہ کو سراغ دينے پر ہوتا ہے۔
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 :اندرونی معلومات رکهنے والے لوگوں ميں شامل ہيں

 
• FMCکے افسران، ڈائريکٹران اور مالزمين جو اپنی مالزمت کے دوران اہم غير عوامی معلومات سے واقف ہو جاتے ہيں؛  
 
• FMCسے خفيہ تعلق رکهنے والے لوگ مثال بينک کار، صالح کاران اور وکالء؛ اور  
  
اتے ہيں جس سے اس دوست يا وہ لوگ جو کسی دوست يا شناسا سے کسی کمپنی کے بارے ميں اہم معلومات سے واقف ہو ج •

 شناسا کا تعلق ہو۔
 

اگرچہ لوگ کسی کمپنی کے بارے ميں اندرونی معلومات سے واقف ہو سکتے ہيں، ادرونی سودے بازی کے ضابطے کا اطالق 
يکن  ہوں۔ اہميت کی ايسی کوئی تعريف نہيں ہے جس کا اطالق ہر معاملے پر کيا جا سکے ل"اہم"انهی معلومات پر ہوتا ہے جو 

عموما کوئی معلومات اس وقت اہم سمجهی جاتی ہے جب اس سے کسی کمپنی کے حصص کی قيمتوں پر اثر انداز ہونے کی توقع 
 :کی جائے۔ اہم معلومات کی بعض مثاليں ہيں

 
 کسی کمپنی کی آمدنی سے متعلق معلومات؛ •
 
 ی قيمتوں کی نماياں قلم زدگی يا قلم بندی؛کمپنی کی سہولت گاہوں کی توسيع يا تعطل کے منصوبے يا کمپنی کی امالک ک •
  
بعض لين دين مثال ديگر کمپنيوں کے ساته انضمام، ديگر کمپنيوں يا ديگر کمپنيوں کے حصوں کا حصول، کسی کمپنی کے  •

 تمام يا بعض حصوں کی فروخت، کسی دوسری کمپنی کی طرف سے نيالمی فروخت کی پيش کش؛ اور
  
 انتظاميہ ميں اہم تبديلياں۔ •
  

جرمانوں کی شدت اور قابل اطالق ضابطوں کی پيچيدگی کی وجہ سے اس بارے ميں اگر آپ کوئی سوال پوچهنا چاہيں کہ آيا 
 يا کسی ديگر کمپنی کے تمسکات کی خريد يا فروخت پر ہوتا ہے تو، آپ کو FMCاندرونی سودے بازی کے ضابطوں کا اطالق 

FMCکے وکيل سے رابطہ کرنا چاہيے۔   
  

FMC يکيٹو افسران اور ڈائريکٹروں کے ليے بهی کسی مدت کے دوران جس ميں  ايگز کےFMC کے سبکدوشی کے منصوبوں 
 کے اعالنيہ طور پر تجارت شدہ تمسکات کی تجارت کی FMCکے شرکاء يکساں نوعيت کے لين دين ميں شامل نہ ہو سکيں 

  دفتر کے توسط سے دستياب ہيں۔ممانعت ہے۔ ان پابنديوں سے متعلق اضافی تفصيالت جنرل قونصل کے
 

 ہم سرکاری فراہمی اشياء ميں جائز اور منصفانہ معاملہ کرتے ہيں۔18. 
 

ہم امريکی حکومت اور ديگر سرکاری گاہکوں کے ساته اعلی اخالقی معيارات کے مطابق تجارت کرتے ہيں۔ ہم امريکی حکومت، 
ور اعتماد کی حفاظت و بحالی کی مخصوص ذمہ داری کا اعتراف ديگر سرکاری گاہکوں اور ان کے ٹيکس دہندگان کے خلوص ا

 کے تمام کاروباری اداروں ميں کی جاتی ہے، امريکی FMCکرتے ہين۔ اگرچہ ايمانداری کے بنيادی اصولوں کی مستقل پابندی 
ر عملی اظہار کے حکومت اور ديگر کئی حکومتوں کی خدمت کرنے والی کسی کاروبار کو سچائی اور ايمانداری کے ظاہری او

 ليے اضافی شرائط کی تکميل کرنی ہوتی ہے۔
 

 اور متعلقہ تکنيکی اور انتظامی FMCوفاقی حکومت کے ليے فراہمی سے متعلق امريکی قوانين کی خالف ورزی کے خطرات 
سزائے قيد، بڑے عملے کے مالزمين دونوں کے ليے غير معمولی نوعيت کے ہيں۔ عام تاوانوں ميں افراد اور کمپنيوں کے ليے 

  کے ليے امريکی حکومت کو اشياء فروخت کی موقوفی يا اس پر پابندی شامل ہيں۔FMCجرمانے اور پوری 
 

کے تعميل کرنے کے عالوہ ہم پر جوش طور پر سرکاری ٹهيکوں کے ليے " ضابطۂ اخالق" کے FMCقابل اطالق قانون اور 
شياء حاصل کرنے کے امريکی حکومت فراہمی اشياء کے معيارات و ضوابط ممکنہ طور پر بہترين قيمتوں پر موزوں معيار کی ا

 کے مطابق قيمتوں پر انضباط رکهنے کی کوشش کرتے ہيں۔
 

   کے کسی وکيل سے مشورہ کريں۔FMCکوئی سوال پوچهنے کے ليے 
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 رتے ہيں۔ہم کمپنی ريکارڈ درست رکهتے ہيں اور مکمل، جائز، درست، بروقت اور قابل فہم انکشافات ک19. 
 

FMC ،کی طرف سے قابل اطالق قوانين، قواعد اور ضوابط کے تحت اور ديگر عوامی ترسيالت ميں ہم مکمل، سچے، درست 
بروقت اور قابل فہم انکشافات کرتے ہيں۔ غير ديانتدارانہ اطالع دہندگی خواہ وہ کمپنی کے اندر ہو يا باہر برداشت نہيں کی جائے 

يا غلط اطالع دينے کی کوشش ميں اطالع دہندگی يا معلومات کی ترتيب شامل ہيں۔ کمپنی کے کهاتوں گـی۔ اس ميں گمراہ کرنے 
اور ريکارڈوں ميں ايسے کسی لين دين کا اندراج نہيں کيا جائے گا جس ميں قصدا اس کی صحيح نوعيت کو چهپايا گيا ہو يا اسے 

 کسی دوسری شکل ميں پيش کيا گيا ہو۔
 

FMCات اور قابل اطالق قوانين و ضوابط کے تقاضوں کے مطابق  نے داخلی ضروريFMC کی امالک کے تحفظ اور اپنے 
مالياتی ريکارڈوں اور رودادوں کی درستگی کے تيقن کے ليے انضباطی طريقے اختيار کيے ہيں۔ تمام کاروباری لين دين کے 

کے ان معينہ اصولوں اور ضابطوں پر عمل کرنا مکمل اور درست اندراج کو يقينی بنانے کے ليے حساب داری يا اکاؤنٹنگ 
 منيجر کی ہدايات کے مطابق ان FMCچاہيے۔ تمام مالزمين سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ذمہ داری کے شعبوں ميں متعلقہ 

 ضابطوں کی تعميل کريں گے۔
 

گ مين مداخلت يا نا مناسب طور پر اسے  کے مالی ريکارڈوں کی آڈٹنFMCکوئی بهی مالزم يا ڈائريکٹر براہ راست يا بالواسطہ 
متاثر نہيں کر سکتا۔ ان دفعات کی خالف ورزی کے نتيجے ميں تاديبی کارروائی کی جائے گی جس ميں برطرفی تک شامل ہے 

 اور خالف ورزی کرنے والے پر اچهی خاصی ديوانی اور فوجداری جوابدہی عائد ہو سکتی ہے۔
 

ن دين يا حساب داری کے طريقۂ کار کا پتہ چل جائے تو اسے چاہيے کہ اس ضابطۂ اخالق اگر کسی مالزم کو کسی نامناسب لي
  ميں بيان کردہ طريقے کے مطابق اس معاملہ کی اطالع دے۔4کے سيکشن 

 
معلومات کو درستگی اور ايمانداری سے ضابطۂ تحرير ميں النے اور اس کی اطالع دينے کی ہماری ذمہ داری کا اطالق کام ميں 

ائے گئے وقت، کام کی انجام دہی کے دوران کيے جانے والے اخراجات، تحقيقی جانچ کے نتائج اور کاروبار سے متعلق ديگر لگ
 سرگرميوں پر بهی ہوتا ہے۔

 
 ہم اپنے ريکارڈوں کا انتظام مناسب طور پر کرتے ہيں۔20. 

 
يا جانا چاہيے۔ جاری کاروبار کے ليے ضروری يا موثر اور مفيد طور پر کام کرنے کے ليے ريکارڈوں کا انتظام اچهی طرح ک

قانونا مطلوب ريکارڈوں کو ہمہ وقت تيار رکهنا چاہيئے جب کہ تمام ديگر دستاويزات کو تلف کر ديا جانا چاہيئے۔ اگر فاضل 
تی ہے۔ ريکارڈ کو تلف نہيں کيا جاتا تو ريکارڈوں کی حفاظت کے اخراجات اور ان کی حفاظت کی الجهن برابر بڑهتی رہ

دستاويزات کو مسلسل جاری بنياد پر تلف کيا جانا چاہيئے جب ان کی مزيد ضرورت نہيں رہے اور اس بارے ميں کہ کيا 
دستاويزات کی ضرورت اب بهی باقی ہے، سال ميں کم از کم ايک بار دستاويزات کا عمومی جائزہ انجام ديا جانا چاہيئے۔ عموما 

 زيادہ عرصے تک نہيں رکها جانا چاہيئے تاوقتيکہ اس کی ضرورت جاری کاروبار کے ليے  سےوں سال دوکسی بهی دستاويز کو
 کی FMCہو يا کوئی قانون اس کے تحفظ کا تقاضہ کرتا ہو۔ دستاويزات کو تلف کرنے سے پہلے مالزمين اور ڈائريکٹروں کو 

انٹرانيٹ ويب سائٹ کی  FMC  جوکا مطالعہ کرنا چاہيئے] Record Retention Policy[تحفظ ريکارڈ پاليسی 
]http://www2.fmcweb.com/Default.aspx?tabid=409[۔ جو لوگ مخصوص دستاويزات کو باقی  پر موجود ہے

 سپروائزر سے مشورہ کرنا چاہيے تاکہ  يا کے منتظم ريکارڈرکهنے سے متعلق يقينی طور پر فيصلہ نہ کر سکتے ہوں انهيں اپنے
جب بهی يہ واضح ہو جائے کہ  اس امکان کے بارے ميں کوئي فيصلہ کيا جا سکے کہ دستاويزات کی ضرورت ہوگی يا کہ نہيں۔

کسی مقدمے يا سرکاری تفتيش کے سلسلے ميں دستاويزات کی ضرورت پيش آئے گی تو ہم ممکنہ طور پر تمام متعلقہ دستاويوات 
کو محفوظ کريں گے اور مقدمے يا تفتيش کے موضوع سے تعلق رکهنے والے دستاويزات کی تلفی يا ان ميں ردوبدل کو فورا 

موقوف کر ديں گے۔ ان دستاويزات ميں ہم کسی بهی حالت ميں کوئی رد و بدل نہيں کريں گے۔ اگر اس بارے ميں ہميں يقين نہ ہو 
ات کو اس وجہ سے محفوظ رکها جانا چاہيے کہ ان کا تعلق کسی مقدمے سے يا تفتيش کہ کيا ہمارے قبضے مين موجود دستاويز

  سے ہو سکتا ہے تو ہم رہنمائی کے ليے شعبۂ قانون سے رابطہ کريں گے۔
  

 ہم سرکاری تحقيقات کا مناسب طور پر جواب ديتے ہيں۔21. 
 

FMCا خاتمہ اکثر  عموما سرکاری تفتيشوں ميں تعاون ديتی ہے اور سرکاری تفتيشوں کFMC کی طرف سے مبينہ طور پر کيے 
 کو اس بات کا معقول جائزہ لينے کے قابل ہونا چاہيے کہ کسی FMCگئے کسی غلط اقدام کی عدم نشاندہی پر ہوتا ہے۔ پهر بهی 

 مخصوص تحقيق و تفتيش کا جواب کيسے ديا جائے۔
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دی نکات کو ابهی سمجه لينا ضروری ہے۔ کيونکہ سرکاری تفتيش اس سے پہلے کہ کسی تفتيش کا آغاز ہو سرکاری تفتيش کے بنيا
 ايجنٹوں کے بارے FBIکاران اکثر مالزمين سے چاہے وہ کام پر موجود نہ ہوں براہ راست رابطے کی کوشش کرتے ہيں۔ مثال 

ام جانے کے ليے نکل ميں يہ بات مشہور ہے کہ وہ بغير کسی انتباہ کے مالزمين کے گهروں پر صبح پہنچ جاتے ہيں، جب وہ ک
 کے کسی FMCاگر کوئی سرکاری افسر يا تفتيش کار کسی مالزم سے  رہے ہوتے ہيں اور سواالت پوچهنا شروع کر ديتے ہيں۔

  :معاملے ميں رابطہ کرے تو اسے چار بنيادی نکات ياد رکهنے چاہئيں

FMCکی طرف سے نہ بوليں۔  
 

 کے ترجمان کا کردار ادا FMC نہيں ہے کہ وہ قانونی معامالت يا تفتيشوں ميں بيشتر مالزمين کو انفرادی طور پر اختيار حاصل
 : کی طرف سے کوئی بيان دينے کے بجائے مالزمين کو چاہيے کہFMCکريں۔ 

 
  وکيل کے پاس بهيج ديں؛ اورFMCتفتيش کار کو  •
 
کسی وکيل دونوں سے فورا رابطہ  کے FMCتفتيش کی اطالع دينے کے ليے اپنے سپروائزر يا ديگر ذمہ دار منيجر اور  •

  کريں۔

 سے رابطے کے بارے ميں اچهی طرح غور کر FMCسرکاری افسروں يا تحقيق کاروں سے کوئی گفتگو کرنے سے پہلے  
 ليں۔

 
 کی درخواست يہی FMCمالزم کويہ انتخاب کرنا ہوتا ہے کہ کسی سرکاری افسر يا تفتيش کار سے بات کی جائے يا نہيں ليکن 

 کے کسی وکيل سے رابطہ کريں۔ آپ بس اس شخص کا نام FMCيسے کسی شخص سے بات کرنے سے پہلے مالزمين ہے کہ ا
 اور ٹيليفون نمبر پوچه ليں اور اسے بتا ديں کہ اس پر رابطہ کر ليا جائے گا۔

 
طور پر اس مالزم تقريبا تمام معامالت ميں کوئي مالزم کسی سرکاری افسر يا تفتيش کار سے جو کچه کہتا ہے اسے ذاتی  •

  کے ديگر مالزمين کے خالف استعمال کيا جا سکتا ہے۔FMC اور FMCکے خالف اور اس کے ساته ساته 
 
 سے رابطہ FMCمعموال کسی مالزم کو يہ حق حاصل ہے کہ ايسی گفتگو کے دوران کسی وکيل کو اپنے ساته رکهے۔ اگر  •

  ميں کسی وکيل کا انتظام کر سکتی ہے۔ مالزم کی حمايتFMCکيا جاتا ہے تو ضروری حاالت ميں 
 
رياستہائے متحدہ امريکہ اور ديگر کئی ممالک ميں سرکاری تفتيش کار کو يہ حق نہيں ہوتا کہ وہ کسی مالزم سے اصرار  •

 کريں کہ وہ انهيں کچه بتائے، يا اگر وہ کچه بتانے سے انکار کرے تو مالزم کو دهمکی ديں۔
 
فتيش کار سے بات کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو اسے صحيح بات کہنی چاہيے۔ کسی اگر کوئی مالزم کسی سرکاری ت •

 سرکاری تفتيش کار کو غلط بيان دينے پر قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔

 تحقيق کار کے اختيار کی تصديق کر ليں۔ 
 

کے گروپس اور پرائيويٹ تفتيش کار سرکاری افسران اور تفتيش کار اور غير سرکاری افراد بهی مثال صحافی، خصوصی مفادات 
کمپنی کے مالزم سے سوال کرنے کی کوشش ميں بعض اوقات کوئی جارحانہ طريقہ يا ناگہانی حربہ استعمال کرتے ہيں جب کہ 

 ان کے پاس مالزمين کو اپنے سوالوں کے جواب دينے پر مجبور کرنے کا کوئی اختيار نہيں ہيں۔
 
۔ رياستہائے متحدہ امريکہ )مثال ايجنسی کی نشانی يا شناختی کارڈ(خت کا ثبوت طلب کريں تفتيش کار کا نام اور اس کی شنا •

ميں مالزمين کو ہميشہ شناختی پروف طلب کرنے کا حق حاصل ہے اور عموما دوسرے ممالک ميں بهی وہ اس امر کا 
 استحقاق رکهتے ہيں۔

 
 فت کريں۔موضوع تفتيش کی وضاحت کے ليے کہيں اور تفتيش کا مقصد دريا •
 

FMC کے مالزمين کو کبهی بهی پيشگی اجازت کے بغير FMC ميں اپنے کام يا FMC کے کاروبار سے متعلق پرائيويٹ تفتيش 
  کاروں، صحافيوں، خصوصی مفادات کے گروپس يا دوسرے مشابہ افراد سے بات چيت کرنے کا اختيار حاصل نہيں ہے۔
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FMCاظت کريں۔ کے دستاويزات اور ملکيتی معلومات کی حف 
  

FMC کے وکيل يا سپروائزر کے پيشگی مخصوص اختيار نامے کے بغير FMC کی فائليں يا کسی طرح دستاويزات ہرگز کسی 
 کے کام کے ليے تشکيل FMC کی فائلوں يا دستاويزوں ميں کمپيوٹر فائليں، نقشے، کاغذات يا FMCتفتيش کار کو فراہم نہ کريں۔ 
 کی ملکيت ہيں، چاہے وہ گهر پر رکهی ہوئی ہوں يا کسی اور FMCں شامل ہيں۔ يہ سب چيزيں دی گئی يا حاصل کی گئی فائلي

 جگہ۔
 

تالشی وارنٹ يا اس جيسے کسی دوسرے عدالتی حکم نامے کو اس ضابطے سے استثنا حاصل ہے۔ نفاذ قانون کے کسی ايسے 
 اس جيسا عدالتی حکم نامہ ہو۔ اگر آپ کو تالش وارنٹ افسر کے کام ميں مداخلت نہ کريں جس کے پاس قابل قبول تالشی وارنٹ يا

 يا اس جيسا کوئی عدالتی حکم نامہ موصول ہو تو فورا شعبۂ قانون سے رابطہ کريں۔
 

 اطالع دہندگی اور معلومات کے ذرائع
 

 :اطالع دہندگی
 

 اور صحيح طور پر ے فورًاآپ کے ليے ضروری ہے کہ ضابطۂ اخالق کی کسی خالف ورزی کی اطالع، جو آپ کے علم ميں آئ
 کے جنرل قونصل اور ديگر وکيلوں کے ناموں FMC کے کسی وکيل کو ديں۔ FMCاپنے منيجر، وسائل انسانی کے منيجر يا 

ٹيليفون نمبروں اور پتوں کی فہرست کمپنی کی ڈائريکٹری ميں دی گئی ہے۔ اگر آپ کو کسی خالف ورزی کی اطالع ان افراد کو 
 : ہو يا آپ گمنام طور پر خالف ورزی کی اطالع دينا چاہتے ہوں تو اس پتہ پر لکهيںدينے ميں پريشانی

 
FMC Ethics Office 

PBM 3767 
13950 Ballantyne Corporate Place 

Charlotte, NC  28273 
USA  

  
 https://www.compliance-helpline.com/FMCCorporation.jsp: يا آن الئن

  
  )ٹول فری (6800-332-866-1 امريکہ  : ايتهکس ريسپانس الئنFMC: يا فون کريں

  2082-759-704-1+00: بين االقوامی     
  )کال کی ادائيگی وصول کنندہ کے ذريعہ ہوگی(     

  
  

 ہيں۔ی کارروائی کے خوف کے بغير ايسا کر سکتے آپ انتقام
 

 :معلومات
 

 منيجر، FMCاکر آپ کو ضابطۂ اخالق کے کسی پہلو کے بارے ميں کوئی سوال پوچهنا ہو يا آپ کو کوئی شک ہو تو اپنے 
 کے کسی دوسرے متعلقہ فرد سے مشورہ FMC کے ايتهيکس آفس يا FMC کے کسی وکيل، FMCوسائل انسانی کے منيجر، 

  کريں۔
  

FMCکرتی ہےيہ خدمات مہيا سروس  ايتهکس ريسپانس الئن :  
  دن، مسلسل مدد 7 گهنٹے، ہفتے ميں 24

  سہولتاطالع دينے کی ) toll-free(مفت فون بذريعہ  کے مقامات ميں سے بيشتر کے ليے FMC ميں دنيا بهر
  زبانيں 100 ۔ خدمتکثير لسانی 

   کی يقين دہانیی اور گمنامرازداری کیفون کرنے والوں 
  کے ليے تربيت يافتہ عملہ فون وصول کرنے اخالقياتی
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  )ٹول فری( 6800-332-866 -1 :رياستہائے متحدہ امريکہ
  

  )کال کی ادائيگی وصول کنندہ کے ذريعہ ہوگی(  2082-759-704-1+00 :بين االقوامی
  
  

  https://www.compliance-helpline.com/fmccorporation.jsp: يا آن الئن


