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بورڈ آف ڈائریکٹرز
کی جانب سے
ہم سب  CBREمیں
اخالقی ثقافت کو برقرار
رکھنےمیں ایک الزمی
کردار ادا کرتے ہیں اور
کاروباری طرز عمل
کے معیارات ہمارے
رہنما ہیں۔

Top row (left to right): Brandon Boze, Beth Cobert, Reginald Gilyard, Shira Goodman, Blake Hutcheson, Christopher Jenny.
Bottom row (left to right): Gerardo Lopez, Susan Meaney, Oscar Munoz, Bob Sulentic, Sanjiv Yajnik.

بورڈ آف ڈائریکٹرز CBRE ،بھر میں اخالقی سلوک کے ليے واضح
توقعات اور اعلی معیارات طے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اخالقی برتاؤ
اعتماد کو بڑھاوا دیتا ہے ،کمپنی کی ساکھ میں اضافہ کرتا ہے اور
بہترین کالئنٹس اور ہنر مندوں کو اپنی جانب راغب کرنے ،اور اپنے
لوگوں کے ليے فائدہ مند کیریئر بنانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔
کاروباری طرز عمل کے معیارات 1ہماری کمپنی کے اخالقیاتی
اور تعمیلی پروگرام کی بنیاد ہیں۔ ہم اس پر انحصار کرتے ہیں کہ
وہ ہمارے  RISEاقدار  -یعنی ( Respectاحترام)Integrity ،
(دیانتداری)( Service ،خدمت) اور ( Excellenceعمدگی) کو
تقویت بخشے اور کمپنی کی پالیسیوں اور ان قوانین اور ضوابط کی
تعمیل کو یقینی بنائے جو عالمگیر پیمانے پر ہم پر الگو ہوتے ہیں۔

بورڈ آف ڈائریکٹرز اور ایگزیکیٹیو مینجمنٹ سمیت CBRE ،سے
وابستہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے ،کہ کاروباری طرز عمل کے
معیارات کو پڑھے اور سمجھے اور اپنی ذمہ داریوں اور کاموں کی
انجام دہی میں ان اقدار اور پالیسیوں کی عکاسی کرے۔ اگر ہم سب یہ
کام بغیر کسی استثناء کے ہر روز کرتے ہیں ،تو ہم  CBREکو ایک
ایسی کمپنی کے طور پر ممتاز بنانے کا عمل جاری رکھیں گے جو
کالئنٹس ،مالزمین ،شیئر ہولڈرز اور ہماری برادریوں کے لیے بہترین
نتائج پیش کرتی ہے۔
 CBREکی کامیابی کا انحصار ہمارے ذریعہ کاروباری طرز عمل
کے معیارات میں طے کردہ اقدار پرعمل کرنے پر ہے۔
ہم آپ کے تعاون کی بہت قدر کرتے ہیں۔

 2004 1میں اپنایا گیا؛  2019 ،2011اور  2021میں اپ ڈیٹ ہوا۔
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کا پیغام CEO
احترام ،دیانتداری ،خدمت
اور عمدگی :ہماری عہد
بستگی اس بات سے ہے کہ
کس طرح ہم کام کرتے ہیں

بٹن پر کلوزڈ کیپشننگ ترجمہ دستیاب ہے۔  CCطوالت 1:24 :منٹ ویڈیو کو النچ کرنے کے بعد نیچے دائیں کونے میں موجود

ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں  CBREاس میں عالمی معیار کی کمپنی
بننے کی خواہش رکھتی ہے۔ اپنے لوگوں اور ان کی مسلسل توجہ کا
شکریہ جو کالئنٹ کے بہترین نتائج کی فراہمی پر مرکوز ہیں ،ہم اس
مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے راستے پر قائم ہیں۔
کڑی محنت ہماری کامیابی کی کلید ہے۔ ساتھ میں یہ بات بھی اہم
ہے کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں۔ اعلی اخالقی معیار کے عہد کے
ساتھ— CBREمیں ہم کاروبار کو صحیح طریقے سے چالتے ہیں۔
ہمارے گاہک ہم سے یہی توقع کرتے ہیں — اور یہ وہی ہے جس کی
توقع ہم خود اور اپنے کاروباری شراکت داروں سے کرتے ہیں۔

اخالقی طرز عمل ،جو ہماری  RISEاقدار کی مدد سے بنتا ہے،
ہماری عالمی سطح کی خواہش کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
جس کسی کو صحیح کا م کرنے کے طریقے پر کوۂی سوال ھو یا
ہمارے ممکنہ بدانتظامی کے بارے میں خدشات ھوں تووہ ہمارے
پاس موجود رپورٹنگ کے بہت سے طریقوں میں سے کسی کے
ذریعہ شکایت کر سکتا ہے۔
ہم  CBREاور اپنی  RISEاقدار کے تئيں اپنے لوگوں کی وابستگی
کی قدر کرتے ہیں۔
بصد خلوص،

 CBREکے کاروباری طرز عمل کے معیارات ہماری عہدبستگی
کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ فیصلے کرنے اور اقدامات کرنے میں
ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہماری ثقافت کے تمام پہلوؤں کو متاثر
کرتے ہیں اور احترام ،دیانتداری ،خدمت اور عمدگی کے ہماری
بنیادی اقدار کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔

بوب سولینٹک
پریزیڈنٹ اور سی ای او
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ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات ہمارے اخالقیات اور تعمیل پروگرام کا ایک الزمی حصہ ہیں۔ یہ دستاویز ہماری ثقافت اور اقدار کی
نمائندگی کرتی ہے اور ضروری اصولوں کی وضاحت کرتی ہے جو  CBREکی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کی اخالقی اور قانونی ذمہ داریوں
2
کی رہنمائی کرتی ہے۔

ایسے الفاظ جن کی ہم ہمیشہ عملی مثال پیش کرتے ہیں
ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات  RISEکی اقدار پر مبنی ہیں۔ یہ اقدار وہ بنیاد ہیں جس پر ہماری کمپنی قائم ہے ،اور وہ اس بات کا
خالصہ کرتی ہیں کہ آپ کو اپنی روزمرہ کی کاروباری سرگرمیاں کس طرح انجام دینی چاہیئں۔

 RISEاقدار

 2آپ کی ذمہ داریوں کی ہماری پالیسیوں میں بھی وضاحت کی گئی ہے ،جو آپ  CBREمالزمین
کے انٹرانیٹ پر  myPolicyمیں حاصل کرسکتے ہیں۔ اگر کسی پالیسی اور ہمارے کاروباری
طرز عمل کے معیارات کے مابین کوئی ناہمواری یا تنازعہ موجود ہو ،تو کاروباری طرز عمل کے
معیارات کو فوقیت حاصل ہے۔

دیانت داری

احترام

عمدگی

خدمت

کوئی بھی فرد ،کوئی سودا
اور کوئی کالئنٹ ہماری
کمپنی کے تئیں ہماری عہد
بستگی اور جس کے لیے ہم
حمایت کرتے ہیں ،اس سے
بڑا نہیں ہے۔

ہم دوسروں کے خیاالت
پر غور کرتے ہوئے عمل
کرتے ہیں اور اعتماد کو
متاثر کرنے اور باہمی
تعاون کو فروغ دینے کے
لیے معلومات کا کھلے عام
اشتراک کرتے ہیں۔

ہم اپنے کالئنٹ ،مالزمین
اور شیئر ہولڈرز کے ليے
منافع بخش نتائج پیدا کرنے
پر پوری توجہ مرکوز کرتے
ہیں۔

ہم جوش و جذبے اور تندہی
کے ساتھ اپنے کالئنٹ کے
چیلنجوں کا حل نکالتے ہیں،
صحیح لوگوں ،سرمایہ اور
مواقع کو جوڑ کر طویل
مدتی تعلقات استوار کرتے
ہیں۔
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مزید معلومات کے لیے

آپ کی ذمہ داری
ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات کا اطالق  CBREکے تمام اہلکاروں ،ہمارے بورڈ ممبروں اور ہر ایک ایسے فرد پر ہوتا ہے
جو دنیا میں کہیں بھی کمپنی کے ليے کام کر رہا ہے۔ آپ ان معیارات کو سمجھنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے ذمہ دار ہیں۔ انہیں آپ
کے ساتھ کام کرنے والے ہر فرد کے ساتھ آپ کے اقدامات اور بات چیت کی رہنمائی کرنی چاہیئے۔ کالئنٹ ،حریف ،سرمایہ کار ،کاروباری
شراکت دار ،ٹھیکیدار ،حکومتیں اور آپ کے ساتھی مالزمین۔
کچھ ممالک میں جہاں ہم کام کرتے ہیں ،وہاں ایسے مقامی قوانین یا ضوابط ہوسکتے ہیں جو کاروباری طرز عمل کے معیارات سے کہیں
زیادہ مخصوص یا محدود کرنے والے ہیں۔ اگر کسی مقامی قانون یا ضابطے اور ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات کے مابین کوئی
تنازعہ موجود ہے تو مقامی پالیسی ،طریقہ کار ،قانون یا ضابطے کو فوقیت حاصل ہوگی۔
کاروباری طرز عمل کے معیارات ہر ممکنہ صورتحال کو حل نہیں کرسکتے ہیں ،لہذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اچھی قوت فیصلہ کا
استعمال کریں ،اور جب بھی آپ کو اس بارے میں شک ہو کہ کیا کرنا ہے ،سواالت پوچھیں اور آواز اٹھائیں۔

مینیجرز کا خصوصی کردار
اگر آپ لوگوں کی سپروائز (نگرانی) کرتے ہیں تو آپ ذیل کے لیے ذمہ دار ہیں:
•ہماری  RISEاقدار کے رول ماڈل کی حیثیت سے کام کرنا
•اس بات کو یقینی بنانا کہ آپ کی ٹیم کاروبار کے طرز عمل کے معیارات ،کمپنی کی پالیسیاں اور قانون کو سمجھیں اور ان کی
پیروی کریں

پورے کاروباری طرز عمل کے معیارات میں آپ کو یہ
آئیکن نظر آئے گا۔ یہ آپ کو یہ یاد دالنے کے لیے ہے
کہ اگر آپ  CBREمالزمین کے انٹرانیٹ سے کنیکٹ
ہوسکتے ہیں ،تو آپ اپنے انٹرانیٹ ہوم پیج پر سرچ
باکس میں کلیدی لفظ کے فقرے کو ٹائپ کرکے ہمارے
لکھے ہوئے معیارات کے بارے میں پالیسیاں اور دیگر
اہم معلومات حاصل کرسکتے ہیں۔
حقیقی زندگی کے حاالت کی مثالیں تالش کرنے کے
ليے اس عالمت کو تالش کریں جو آپ کی روزمرہ کی
سرگرمیوں کو متاثر کرسکتی ہے اور ہماری پالیسیوں
اور معیارات کے بارے میں عام سوالوں کے جوابات
دے سکتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے
یہ مختصر حصے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد کریں
گے کہ مخصوص حاالت میں کس طرح عمل کرنا ہے
اور صحیح فیصلہ کرنا ہے۔
الفاظ کو یہ بتانے کے ليے ترچھا کیا گیا ہےکہ وہ
فہرست میں ہیں۔ اگر یہ الفاظ غیر واضح ہیں تو آپ
فہرست سے رجوع کر سکتے ہیں۔

اگر آپ  CBREکی جانب سے کسی تیسری پارٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں ،تو آپ ذیل کے لیے ذمہ دار ہیں:
•اس بات کو یقینی بنانا کہ ان کے اقدامات ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات کے مطابق ہوں

3

•انہیں ضرورت کے مطابق تربیت فراہم کرنا
•ان کے کام کی نگرانی کر کے اس بات کو یقینی بنانا کہ وہ ہمارے معیارات ،پالیسیوں اور قانون کے مطابق ہوں

 3وینڈرز کو بھی ہمارے سپالئر ضابطہ اخالق کی پیروی کرنے پر اتفاق کرنا چاہیئے۔
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آپ کا پختہ وعدہ
ہر سال ،آپ کو ہماری  RISEاقدار کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرنی ہوگی ،اس بات کی تصدیق کر کے کہ آپ کو کاروباری طرزعمل کے
معیارات تک رسائی حاصل ہے ،آپ نے اسے پڑھا اور سمجھا ہے ،اور یہ کہ آپ  CBREکے ساتھ اپنی مالزمت یا خدمت کے دوران اس کی
تعمیل کریں گے۔ اگر آپ اپنے عہد کو پورا رکھنے میں ناکام رہتے ہیں ،تو آپ اپنے آپ کو ،اپنے ساتھی کارکنوں اور  CBREکو خطرہ میں
ڈال دیں گے۔ آپ تادیبی کارروائی کے تابع ہوں گے ،اور اس میں آپ کی مالزمت کا خاتمہ اور ممکنہ طور پر قانونی کارروائی کا سامنا کرنا
تک شامل ہو سکتا ہے۔
پیشہ وارانہ مہارت کے اعلی معیار پر قائم رہنا ہمارے ہر کام کی اساس ہے۔ اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے شعوری وابستگی کی
ضرورت ہوتی ہے۔ تصدیق الزمی ہے اور 30دنوں کے اندر مکمل کی جانی چاہیئے۔

یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ کیوں آپ ساالنہ تصدیق کرتے ہیں
•یہ اخالقی طور پر کام کرنے ،قوانین پر عمل کرنے اور ہماری  RISEاقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اپنے عہد کی
نمائندگی کرتا ہے۔
•یہ کام پر آپ کے اعمال اور آپ کے ساتھیوں ،کالئنٹس اور دوسرے کاروباری شراکت داروں کے ساتھ کس طرح عمل
کرتے ہیں اس کی رہنمائی کرتا ہے۔
•یہ باہر کی جماعتوں کو یقین دالتا ہے جو ہماری کمپنی سے وابستہ ہیں یا اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہمارے تمام لوگ
ساالنہ جائزہ لیتے ہیں ،سمجھتے ہیں اور  CBREکی پالیسیوں اور معیارات پر عمل کرنے پر راضی ہیں۔
•یہ  CBREکے برانڈ کی حفاظت اور اخالقی کمپنی کی حیثیت سے ہماری ساکھ کو برقرار رکھنے کے آپ کے عزم کو
ظاہر کرتا ہے۔
•یہی درست عمل ہے۔ ہمیں اپنی پالیسیوں ،معیارات اور قانون کے پاسداری کے لیے جوابدہ ہیں اور مسائل نیز بدعنوانی کی
اطالع دینی چاہیئے۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

تعارف

بورڈ کا پیغام

 CEOکا پیغام

احترام
ایسے الفاظ جن کی ہم ہمیشہ
عملی مثال پیش کرتے ہیں

دیانت داری
آپ کی ذمہ داری

خدمت
آپ کا پختہ وعدہ

نتیجہ

عمدگی

فرہنگ
تشویشات کی رپورٹ کیسے
کریں

گے
کریں گے
کام کریں
ہمہم کام

آواز اٹھائیں

آواز اٹھانا اہم ہے!
ہم نے اخالقی کاروباری طریقوں پر عمل کرتے ہوئے گاہکوں کے ایک قابل اعتماد مشیر کی حیثیت سے اپنی ساکھ قائم کی ہے۔ لیکن
صرف ایک مالزم کے غلط اعمال کی وجہ سے یہ ساکھ متاثر ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ،آپ کے منصب پر
الگو ہونے والے قانونی اور اخالقی تقاضوں کو جاننے کے عالوہ ،آپ پر یہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسائل کو سامنے الئیں۔
چاہے آپ مالزم ،مینیجر یا سپروائزر ہوں ،آپ کو مشکل اخالقیات اور تعمیل کے امور کو تنہا حل کرنے کی کوشش نہیں کرنی
چاہیئے ،اور نہ ہی آپ سے تمام جوابات جاننے کی امید کی جاتی ہے۔ بس مدد مانگیں–اپنے مینیجر یا سپروائزر سے ،سینیئر لیڈرشپ
کے ممبر ،یا دی پیوپل ،اخالقیات اور تعمیل یا قانونی ٹیموں سے ،چیف کمپالئنس آفیسر ،یا  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن سے۔ خدشات
کی اطالع دے کر ،آپ  CBREکی مدد کر رہے ہیں کہ وہ اس سے پہلے اپنی ساکھ کو برقرار رکھے اور ممکنہ مسائل کو حل کرے
کہ وہ ہماری کمپنی ،ساتھیوں اور کالئنٹ پر منفی اثر ڈالیں۔

جب اخالقی الجھن کا سامنا کرنا پڑے تو ،خود سے
پوچھیں:
•کیا یہ ہماری  RISEاقدار کے مطابق ہے؟
•کیا یہ قانون کی تعمیل کرتا ہے؟
•کیا یہ  CBREکی پالیسیوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے؟
•کیا آپ کو یقین ہے کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے؟
•کیا آپ کے پاس مناسب فیصلہ کرنے کے لیے کافی معلومات
موجود ہے؟
•کیا یہ مناسب نظر آئے گا اگر یہ خبروں میں ظاہر ہو؟

آواز اٹھائیں اگر آپ کو

مینیجرز کی خصوصی ڈیوٹی

•خدشات ہوں کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے (یا
کرنے واال ہے) جو ہماری پالیسیوں یا قانون کی
خالف ورزی ہے ،یا غیر اخالقی طور پر کام
کر رہا ہے

•رازداری برقرار رکھنا

•یقین ہو کہ آپ کسی بھی غلط عمل میں ملوث
ہوسکتے ہیں

•ٹیم کے ممبران کو ان کے اعمال کے لیے جوابدہ
بنانا

•معلوم نہیں ہو کہ کیا مناسب کارروائی کرنی ھے
یا مشورہ کی ضرورت ہے

•جب آپ کو کسی ممکنہ خالف ورزی کے بارے
میں معلوم ہوجائے تو فوری طور پر عمل کرنا

•اپنے طرز عمل سے مثال قائم کرنا

نہیں

ہاں

•جب انہیں آگے الیا جائے تو مسائل سننا

•مناسب طریقوں کے ذریعہ مسائل کو اٹھانا

براہ کرم آگے بڑھیں
لیکن اگر آپ کے
سواالت ہیں تو اپنے
مینیجر یا سپروائزر
سے بات کریں۔

رک جائیں اور آواز اٹھائیں:
•بات کریں اپنے سپروائزر یا مینیجر
سے۔
•سینیئر لیڈرشپ کے کسی ممبر ،یا دی
پیوپل ،اخالقیات اور تعمیل یا قانونی
ٹیموں سے رابطہ کریں۔
•چیف کمپالئنس آفیسرکو ای میل بھیجیں
• CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن کا
استعمال کرتے ہوئے آن الئن یا
فون کے ذریعہ (گمنام طریقے سے
اگر مقامی قانون کے ذریعہ اجازت
ہو) ایک رپورٹ درج کرائیں۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

بورڈ کا پیغام

تعارف
 CEOکا پیغام

دیانت داری

احترام
ایسے الفاظ جن کی ہم ہمیشہ
عملی مثال پیش کرتے ہیں

آپ کی ذمہ داری

خدمت
آپ کا پختہ وعدہ

ہم کام کریں گے

انتقامی کارروائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا

ہماری پالیسیوں یا قانون کی کسی بھی مشتبہ خالف ورزی کا فوری،
مکمل اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جاتا ہے۔ ہر معاملہ جو سنگین
بدعنوانی کی سطح تک پہنچتا ہے اسے اخالقیات اور تعمیل کے
تفتیش کار کو تفویض کیا جائے گا۔

اگر آپ مشورہ لینا چاہتے ہیں ،کوئی مسئلہ اٹھاتے ہیں یا غلط عمل
کی اطالع دیتے ہیں ،تو آپ صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کی
حفاظت کی جائے گی۔ جوابی کارروائی سے متعلق  CBREکی
صفر رواداری کی پالیسی ہے۔ کسی دوسرے مالزم کے خالف
دھمکیاں دینا ،ہراساں کرنا یا جوابی کارروائی کرنا جس نے نیک
نیتی سے مسئلہ اٹھایا ہے ،خالف ورزی کی اطالع دی ہے یا تحقیقات
میں شرکت کی ہے ان سب کی ممانعت ہے۔ کوئی بھی مالزم جو
انتقامی کارروائی کرے گا اسے انضباطی کارروائی کا سامنا کرنا
پڑے گا ،اس میں مالزمت سے معطلی بھی شامل ہے۔

آپ کو اپنے طور پر بد سلوکی کے الزامات کی تحقیقات ہرگز نہیں
کرنی چاہئیں ،چاہے آپ مینیجر یا سپروائزر ہی کیوں نہ ہوں۔ اس
کے بجائے ،الزام کی اطالع دیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام
اخالقیات اور تعمیل کی چھان بین میں مکمل تعاون کریں اور سوالوں
کے سچے ،مکمل جوابات فراہم کریں۔ ایسا کرنے میں ناکامی کے
نتیجے میں تادیبی اقدامات ہوں گے ،جن میں مالزمت سے برخاستگی
تک شامل ہو سکتے ہیں۔ مناسب کارروائی سے متعلق حتمی فیصلہ
مینجمنٹ کے مناسب ممبر کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔
اگر آپ کسی تشویش کی اطالع دیتے ہیں تو آپ اعتماد کرسکتے ہیں
کہ ہم اسے سنجیدگی سے لیں گے۔ یقین کریں کہ آپ کی رپورٹ کی
مکمل چھان بین کی جائے گی اور ،باآلخر ،مناسب کارروائی کی
جائے گی۔

سنگین غلط عمل کیا ہے؟

نتیجہ

عمدگی
آواز اٹھائیں

ہم کام کریں گے

فرہنگ
تشویشات کی رپورٹ کیسے
کریں

تفتیشی عمل
مرحلہ

1

مرحلہ

2

غلط عمل کی اطالع دی گئی

شکایت کا جائزہ لیا گیا

مرحلہ

•ایسی کوئی بھی سرگرمی جو کمپنی کو اہم قانونی،
مالی یا ساکھ کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی
ہو

3

تفتیش کار مقررکیا گيا اور رپورٹ کردہ غلط
عمل کی تفتیش کی گئی

•ساتھیوں ،کالئنٹ یا ہمارے کام کی جگہ پر آنے
والے ہر فرد کے ساتھ امتیازی سلوک ،ہراسانی یا
دیگر سنگین طرزعمل

مرحلہ

تفتیش کار سینیئر مینجمنٹ کو مناسب کارروائی
کے لیے سفارشات دیتا ہے

•غیر قانونی سرگرمی یا  CBREکی پالیسیوں یا
معیارات کی سنگین خالف ورزی
•امریکہ میں سربینز آکسلے ایکٹ  2002کے
تحت دھوکہ دہی سے متعلق معاشی رپورٹنگ اور
دوسرے ممالک میں موازنہ کرنے والے قوانین اور
ضوابط

4

مرحلہ

5

مناسب کارروائی کا تعین کیا گیا
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

بورڈ کا پیغام

تعارف
 CEOکا پیغام

احترام
ایسے الفاظ جن کی ہم ہمیشہ
عملی مثال پیش کرتے ہیں

دیانت داری
آپ کی ذمہ داری

خدمت
آپ کا پختہ وعدہ

نتیجہ

عمدگی
آواز اٹھائیں

گے
کریں گے
کام کریں
ہمہم کام

فرہنگ
تشویشات کی رپورٹ کیسے
کریں

تشویشات کی رپورٹ کیسے کریں
 CBREبدعنوانی یا مشتبہ غیر اخالقی یا غیر قانونی سرگرمیوں کے
بارے میں سواالت پوچھنے یا خدشات اٹھانے کے متعدد طریقے مہیا
کرتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کس رپورٹنگ کا
طریقہ منتخب کرتے ہیں ،آپ کی تشویش کو خفیہ رکھا جائے گا اور
اچھی طرح سے تفتیش کی جائے گی۔

آپ اس حصے میں  CBREکی پالیسیاں اور دیگر
اہم معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں جس
کا حوالہ  CBREمالزمین کے انٹرانیٹ پر اس
سیکشن میں ہے۔
کلیدی الفاظ کی تالش:

بات کریں اپنے سپروائزر یا مینیجر سے۔

کاروباری طرز عمل کے
معیارات

سینیئر لیڈرشپ کے کسی ممبر ،یا دی
پیوپل ،اخالقیات اور تعمیل یا قانونی
ٹیموں سے رابطہ کریں۔

چیف کمپالئنس آفیسرکو
ای میل بھیجیں۔

 CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن کا استعمال

کرتے ہوئے آن الئن یا فون کے ذریعہ
(گمنام طریقے سے اگر مقامی قانون
کے ذریعہ اجازت ہو) ایک رپورٹ درج
کرائیں۔  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن ایک
آزاد کمپنی کے ذریعہ چالئی جاتی ہے
اور ہر ملک میں  24/7دستیاب ہے جہاں
 CBREکاروبار کرتی ہے۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

سب کے ساتھ
احترام کا سلوک کرنا

احترام

تعارف
تنوع ،انصاف اور شمولیت

دیانت داری

ہراسانی اور غنڈہ گردی کو روکنا

خدمت

جنسی ہراسانی سے نمٹنا

عمدگی
تشدد سے پاک کام کی جگہ کو
یقینی بنانا

نتیجہ
شراب اور منشیات خراب فیصلوں
کا باعث بن سکتے ہیں

فرہنگ
انسانی حقوق کا احترام

احترام
ہم دوسروں کے خیاالت
پر غور کرتے ہوئے عمل
کرتے ہیں اور اعتماد کو
متاثر کرنے اور باہمی
تعاون کو فروغ دینے کے
لیے معلومات کا کھلے عام
اشتراک کرتے ہیں۔

احترام ہماری  RISEاقدار میں اولین حیثیت رکھتا ہے اور اس کی
ایک اچھی وجہ ہے۔ احترام اعتماد پیدا کرتا ہے ،مواصالت کو بہتر
بناتا ہے اور ٹیم ورک کو فروغ دیتا ہے۔ چاہے آپ کا ساتھی ،کالئنٹ
یا کاروباری شراکت دار آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں یا آدھی دنیا ،آپ ان
کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے ہیں یہ ہماری ثقافت اور ہماری قدر
کی اہمیت کا حامل ہے۔

سب کے ساتھ احترام کا سلوک کرنا
 CBREہر شعبہ ہائے زندگی کے انتہائی ہونہار لوگوں کو راغب
کرتی ہے۔ ہم کام کا ایک ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں جہاں آپ اپنی
صالحیتوں اور قابلیت کی بنیاد پر مقابلہ کرسکتے ہیں اور کامیاب
ہوسکتے ہیں اور اسی کے مطابق اس کے لیے پہچان اور اجرت
مل سکتی ہے۔ ہمارے کام کی جگہ پر ہراساں کرنے ،نسل پرستی یا
تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ
کسی بھی پس منظر یا پوزیشن سے قطع نظر وقار اور احترام سے
پیش آنا چاہیئے۔
مینیجرز اور سپروائزر کا ایک ایسے ماحول کو فروغ دینے میں ایک
اہم کردار ہے جو متنوع ،مساوی اور جامع کام کی جگہ کو فروغ دیتا
ہے۔

امتیازی سلوک کی نشاندہی
امتیازی سلوک کام کی جگہ پر ہونے واال کوئی ایسا طرزعمل ہے،
جو چاہے تحریری ہو ،تقریری ہو ،عملی ہو یا جو کسی کی نسل،
رنگ ،ذات ،جنس ،صنفی شناخت اور/یا اظہار خیال ،جنسی رجحان،
عمر ،معذوری ،قومی اصلیت کی بنا پر کسی کے ساتھ دشمنی یا
نفرت کو ظاہر کرتا ہے ،شہریت ،نسب ،پیدائش یا آباواجداد کی جگہ،
مذہب ،تجربہ کار یا فوجی حیثیت ،یا قابل اطالق قانون کے ذریعہ
محفوظ کوئی دوسرا محفوظ طبقہ یا خصوصیت ہے۔

اگر آپ مینیجر یا سپروائزر ہیں
•عملی مثال پیش کریں اور ٹیم کے خوشگوار
ماحول کو فروغ دیں۔
•اگر مالزمین کو امتیازی سلوک یا نسل پرستی کے
معامالت پر تبادلہ خیال کرنے کی ضرورت ہو تو
قابل رسائی اور دستیاب رہیں۔
•کسی بھی طرح کے رپورٹنگ کے اختیارات کے
ذریعہ کسی حد بندی کے بغیر ،نسلی بدعملی سمیت
تمام غلط عمل کی اطالع دیں ،جن میں
 CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن شامل ہے۔
•خدشات کی اطالع دینے والے مالزمین کے خالف
کبھی بھی انتقامی کارروائی نہ کریں۔
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تنوع ،انصاف اور شمولیت
 CBREمیں ،تنوع ،مساوات اور شمولیت ایک اسٹریٹجک ترجیح
ہے کیونکہ ہم ایک جامع ثقافت کی تشکیل کرنا جاری رکھتے ہیں،
لہذا ہر کوئی اپنے آپ کو محفوظ ،قابل قدر اور قابل سماعت محسوس
کرتا ہے۔ ہمارا عہد کمپنی کے پورے ڈی این اے سے جڑا ہوا ہے
اور وہ ہماری  RISEاقدار میں سرایت شدہ ہے۔ اپنے مسابقتی فائدہ
کو مستحکم کرنے میں مدد کے ليے ،ہم نے ان اصولوں کو متنوع
نقطہ نظر اور جدید حل پیش کرنے کے لیے اپنے ہنر مندانہ عمل اور
کاروبار میں مربوط کیا ہے۔

سوال:ایک کالئنٹ نے مجھ سے اپنے مذہب کی وجہ
سے ٹیم کے ایک ممبر کو تبدیل کرنے کو کہا
ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:آپ کے کالئنٹ کی درخواست غلط ہے۔ اپنے
مینیجر سے بات کریں اور ایک ساتھ مل کر،
مناسب طریقے سے اپنے کالئنٹ کی درخواست
کا حل نکالیں۔ یا آپ دی پیوپل ،قانونی یا ایتھکس
اینڈ کمپالئنس ٹیموں ،یا  CBREاخالقیاتی ہیلپ
الئن کو اس کی اطالع دیں۔

 CBREتمام مالزمین کو مالزمت کے مساوی مواقع فراہم کرتا ہے،
جس میں بھرتی ،معاوضہ ،مالزمت میں کام دینا ،پروموشن ،نظم و
ضبط اور برطرفی شامل ہے۔ مالزمت کے فیصلے کرتے وقت ،آپ
کو انہیں اہلیت کی بنیاد پر کرنا چاہیئے۔  CBREنسل ،رنگ ،نژاد،
صنف ،صنفی شناخت اور/یا اظہار خیال ،جنس ،جنسی رجحان ،عمر،
معذوری ،قومی اصلیت ،شہریت ،نسب ،پیدائش یا خاندان ،مذہب ،سابق
فوجی یا فوج میں حیثیت ،یا قابل اطالق قانون کے ذریعہ محفوظ کردہ
کوئی دوسرا محفوظ طبقہ یا خصوصیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک
برداشت نہیں کرتا ہے۔
کچھ ممالک میں ،ہماری قانونی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کچھ مخصوص
درجہ بندیوں میں رہنے والے افراد میں مالزمت کی خدمات حاصل
کرنے اور مالزمت میں اضافے کو فروغ دینے کے لیے مثبت اقدام
اٹھائیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کرنے کے لیے درست کام ہے اور یہ
ہمارے کاروبار کے ليے اچھا ہے۔
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ہراسانی اور غنڈہ گردی کو روکنا
ہم جہاں بھی کام کرتے ہیں وہاں  CBREکی ہراسانی مخالف پالیسیاں
موجود ہیں۔ ہراساں کرنے کا کیا مطلب ہے اگر آپ یہ جان لیتے ہیں
تو اس سے آپ کو اس کے خالف آواز اٹھا کر اس کی روک تھام میں
مدد مل سکتی ہے۔
جو بھی شخص ہمارے ہراسانی مخالف پالیسیوں کی خالف ورزی
کرے گا اس کو ذاتی طور پر ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔
بعض اوقات ،مالزمت کی جگہ پر ہراساں کرنے کا کام کمپنی سے
باہر کسی کے ذریعہ کیا جاتا ہے ،جیسے مشیر ،سپالئیر یا کالئنٹ۔
اگر آپ ہراسانی کا مشاہدہ کرتے ہیں اور آپ اس کی اطالع نہیں دیتے
ہیں یا اس کا ازالہ نہیں کرتے ہیں تو ،یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اس
سلوک کو معاف کر رہے ہوں یا خود ہی اس طرز عمل میں مشغول
ہو رہے ہوں۔ آپ کو جوابدہ ٹھہرایا جاسکتا ہے۔
ہراساں کرنے کی بہت شکلیں ہیں اور اس میں کوئی فرد یا لوگوں
کا ایک گروپ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک دفعہ کا سنگین واقعہ
ہوسکتا ہے یا طویل وقت تک برقرار رہ سکتا ہے۔ اس کی نوعیت
سے قطع نظر ،ہراساں کرنا ناگوار ،نامناسب اور ہتک آمیز ہے اور
یہ کام کے لیے ایک معاندانہ ماحول پیدا کرتا ہے جو آپ کے ساتھیوں
کی مالزمت کرنے اور ان کی مالزمت سے لطف اندوز ہونے کی
صالحیت میں مداخلت کرسکتا ہے۔ اگر آپ ایسی حرکات میں مشغول
ہوتے ہیں جو ہماری ہراسانی سے پاک کام کی جگہ کی پالیسیوں یا
قانون کی خالف ورزی کرتے ہیں تو آپ کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا۔

کام کی جگہ پر ہراساں کرنے کی مثالیں
•معاندانہ تبصرے ،جسمانی حملے یا دھمکیاں
•ذاتی زندگی میں مداخلت
•کسی فرد کو شکایات درج کرنے سے روکنے کے
لیے ڈرانے والے طرز عمل
•اشارے اور واضح جنسی پیشرفت
•جنسی تبصرے ،لطیفے یا سواالت
•نسلی یا قبائلی گندے تبصرے یا منفی دقیانوسی
تصورات
•جنسی عمل کے بدلے میں مالزمت کے فوائد/
پروموشن (ادل بدل) کی پیش کش
•کسی فرد کی موجودگی کو الگ تھلگ کرنا یا انکار
کرنا
•سوشل میڈیا پر کسی مالزم کے بارے میں جھوٹ یا
گپ شپ پھیالنا

اگر آپ مینیجر یا سپروائزر ہیں
•ہراساں کرنے اور عدم انتقامی کارروائیوں سے متعلق
ہماری پالیسیوں کو سمجھیں ،ان کے بارے میں بات
چیت کریں اور ان کا نفاذ کریں۔
•اگر آپ نامناسب سلوک کا مشاہدہ کرتے ہیں یا کوئی
مالزم ہراساں کرنے کی شکایت کرتا ہے تو فوری
طور پر عمل کریں۔
•کاروباری طرز عمل ،کمپنی کی پالیسیاں یا قانون کے
 CBREکے معیارات کی خالف ورزیوں کی اطالع
دیں۔ کارروائی نہ کرکے ،آپ اس طرز عمل سے چشم
پوشی کر رہے ہوتے ہیں۔

سوال:میں اپنی ٹیم کی نئی ممبر اور واحد خاتون
ہوں۔ میرے ساتھی مجھ سے سواالت کرتے
ہیں اور ایسے تبصرے کرتے ہیں جو غیر
پیشہ وارانہ اور نامناسب ہوتے ہیں۔ میں چاہتی
ہوں کہ مجھے قبول کیا جائے ،لہذا میں مردوں
کے ساتھ گفتگو اور مذاق میں شامل ہونے کی
کوشش کرتی ہوں۔ مذاق مزید نامناسب اور خراب
ہوتا جارہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رکے ،لہذا
میں نے اپنے مینیجر کو اس کی اطالع دی۔ وہ
کہتی ہیں کہ میں انتہائی حساس عورت بن رہی
ہوں اور انھوں نے میری مدد کے لیے کچھ بھی
نہیں کیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:آپ کے ساتھی نامناسب سلوک میں مصروف ہیں
جس سے کام کرنے کا ماحول خراب ہوسکتا ہے۔
یہ ضروری ہے کہ آپ کے ساتھیوں کو ان کے
برتاؤ کے لیے نصیحت کی جائے اور ان کے
طرز عمل کو نظم و ضبط میں رکھا جائے۔ آپ
کے مینیجر کو بھی ان کے طرز عمل سے چشم
پوشی کرنے اور صورت حال سے آگاہ ہونے پر
کارروائی کرنے میں ناکامی کی وجہ سے جوابدہ
ٹھہرایا جاسکتا ہے۔ آپ کو رپورٹنگ کے کسی
بھی طریقے کے ذریعے اس طرزعمل کی اطالع
دینی چاہیئے جن میں  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن
بھی شامل ہے۔

کوئی سوال پوچھیں یا غلط عمل کی اطالع دیں  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن۔

12

 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

سب کے ساتھ
احترام کا سلوک کرنا

احترام

تعارف
تنوع ،انصاف اور شمولیت

دیانت داری

ہراسانی اور غنڈہ گردی کو روکنا

خدمت

جنسی ہراسانی سے نمٹنا

عمدگی
تشدد سے پاک کام کی جگہ کو
یقینی بنانا

نتیجہ
شراب اور منشیات خراب فیصلوں
کا باعث بن سکتے ہیں

فرہنگ
انسانی حقوق کا احترام

جنسی ہراسانی سے نمٹنا
کام کی جگہ پر جنسی تناضعاتی ماحول ہراسانی کی ایک اور شکل ہے۔ اگر اس کو ٹھیک نہیں کیا جائے ،تو اس سے اعتماد کمزور ہوتا ہے،
اور کام کے نتائج پر منفی اثر پڑتا ہے اور ہمارے ماحول کو درہم برہم کر دیتا ہے۔

اگر آپ مینیجر یا سپروائزر ہیں
•جب مالزمین جنسی بدسلوکی کی اطالع دیتے ہیں تو
فوری طور پر کارروائی کریں۔

جنسی بد سلوکی زبانی ،غیر زبانی یا جسمانی ہوسکتی ہے ،جس میں ایک ہی یا مختلف جنس کے لوگوں کے مابین تحریری اور الیکٹرانک
مواصالت شامل ہیں۔ جنسی بد سلوکی صرف نگراں اور ماتحت افراد کے مابین تعلقات تک ہی محدود نہیں ہے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی ہوسکتی
ہے۔

•واقعہ کی اطالع ایتھکس اینڈ کمپالئنس ٹیم کو دیں۔

جنسی بد سلوکی پر  CBREکا سخت مؤقف ہے۔ اسے اپنی تمام شکلوں میں پہچانا جانا چاہیئے اور اسے برداشت نہیں کرنا چاہیئے۔ اگر آپ
کی ٹیم یا دفتر میں جنسی بد سلوکی ہو رہی ہے ،بشمول ایک کالئنٹ کے مقام پر ،تو آپ اس کی اطالع ضرور دیں۔

•آگے آنے والے مالزمین کی حمایت کریں ،اور اپنے
خدشات سے آگاہ کرنے کے لیے ان کا شکریہ ادا
کریں۔

جنسی بد سلوکی کی نشاندہی کرنا

•کبھی بھی اس طرح سے کام نہ کریں جسے جنسی
بدسلوکی کی اطالع دینے والے مالزمین کے خالف
سزا یا انتقامی کارروائی سمجھا جاسکے۔

•جنس/صنف سے متعلق حقارتی یا غیر پیشہ وارانہ تبصرے
غیر مناسب جنسی سلوک اور
صنف پر مبنی غنڈہ گردی

•جنسی چھیڑخوانی ،تبصرے یا لطیفے
•جنس سے متعلق مباشرتی سواالت
•جنسی تصاویر ،ویڈیوز یا تحریری مواد
•جنس سے متعلق موضوعات اور گفتگو

•چھونا ،ٹٹولنا ،ذاتی جگہ پر حملہ کرنا ،ٹیک لگانا
نامناسب جنسی پیشرفت اور
حملے

•ای میل ،کال ،نوٹ ،متن ،جنسی نوعیت کے سوشل میڈیا پیغامات
•جنسی طور پر اشارہ کرنے والے اشارے
•زبردستی یا ناپسندیدہ جنسی رابطہ

رشوت یا دھمکیاں دینے کے
ذریعہ جنسی سرگرمی پر
مجبور کرنا

•جنسی عمل میں شریک ہونے کی شرط پر ترجیحی سلوک یا پیشہ وارانہ مواقع کو ختم کرنے کی
پیشکش یا دھمکی
•جنسی مباشرت یا تفریح کے لیے دباؤ ڈالنا ،تعاقب کرنا (مشتبہ ذاتی زندگی میں جسمانی یا ڈیجیٹل
دخول بھی شامل ہے)

سوال:میرے مینیجر نے مجھ سے کامیاب مالقات کے
بعد کالئنٹ کے ساتھ شراب خانے جانے کو کہا،
اور اس کے بعد ،درخواست کی کہ میں ان کے
ساتھ ایک "جنٹل مین کے کلب" میں جاؤں۔ میں
جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجھے محسوس ہوا
کہ مجھے جانا ہوگا۔ کیا ہم اس قسم کے مقام پر
شرکت کرکے  RISEاقدار کی خالف ورزی کر
رہے ہیں؟
جواب:ہاں .اس قسم کے مقام پر شرکت کرنا  CBREکی
پالیسی کی خالف ورزی ہے۔ مزید برآں ،جب کام
کے واقعات سے منسلک ہوں تو اس قسم کا طرز
عمل ممکنہ طور پر غیر قانونی ہوتا ہے کیونکہ
یہ معاندانہ کام کا ماحول اور جنسی ہراسگی کے
دعوؤں کا سبب بن سکتا ہے۔
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تشدد سے پاک کام کی جگہ کو یقینی بنانا
 CBREکسی ایسے کام کی جگہ کی فراہمی کے لیے پُر عزم ہے
جو دھمکیوں یا تشدد کے واقعات سے پاک ہو۔ شدید جارحیت  ،شدید
غصہ یا بے قابو غیظ و غضب غیر مناسب سلوک ہے اور کام پر
کبھی نہیں ہونا چاہیئے۔
آپ سینیئر لیڈرشپ کے کسی بھی رکن ،یا دی پیوپل ،ایتھکس اینڈ
کمپالئنس یا قانونی ٹیموں ،چیف کمپالئنس افسر ،یا  CBREاخالقیاتی
ہیلپ الئن کو اطالع دے سکتے ہیں۔ آپ انتقامی کارروائی کے خوف
کے بغیر ایسا کرسکتے ہیں۔ کام کی جگہ پر ہونے والے تشدد کے
کسی بھی الزام کی تحقیقات کی جائیں گی اور ان کی اصالحی اور/یا
انضباطی کارروائی کو مناسب سمجھا جائے گا۔

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟
•ہمارے کام کی جگہ پر کبھی بھی کسی کو دھمکی نہ
دیں اور نہ ہی کسی قسم کے تشدد کا ارتکاب کریں۔

سوال:میرا ساتھی ،جو ،بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔
اس نے مجھ سے شکایت کی کہ اس کی اہلیہ
اسے کسی اور کے ليے چھوڑ رہی ہے ،اور
اس سے اکثر شراب کی بو آتی ہے۔ دو بار اس
نے مجھ سے ڈینگ مارتے ہوئے کہا کہ اس
کے پاس کچھ ہینڈگن اور رائفلیں ہیں۔ کل اس
نے مجھ سے بات کی کہ ہمارے باس نے اس
کے "جزوی طور پر حاصل شدہ" کارکردگی
کا جائزہ لیا ،اور اس نے کہا" ،وہ اس کی قیمت
چکائے گی۔" کیا مجھے ایسی اطالع دینے کی
ضرورت ہے؟
جواب:ہاں۔ اگر آپ کو علم ہے کہ کوئی ساتھی مالزم
کام کی جگہ پر کسی کے لیے خطرہ پیش
کرسکتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے
مینیجر کو بتائیں تاکہ وہ سیکورٹی کو آگاہ
کرسکیں۔ آپ  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن یا
 CBREمالزم ایمرجنسی ہاٹ الئن پر رابطہ کر
کے بھی کسی واقعہ کی اطالع دے سکتے ہیں۔

•کمپنی کی جائیداد پر یا کمپنی کے منظم کاروبار کے
دوران آتشیں اسلحہ ،اسلحہ یا دیگر مضر آالت نہ
الئیں یا استعمال نہ کریں۔
•فوری طور پر کسی بھیتشدد یا مکروہ صورتحال کی
اطالع دیں جو جب بھی اور جہاں بھی ہوںCBRE ،
مالزمین کی حفاظت کے لیے معقول تشویش پیدا
کردے۔
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شراب اور منشیات خراب فیصلوں کا باعث بن
سکتے ہیں
شراب اور منشیات آپ کی شرم و حیا اور شعور کو متاثر کرسکتے
ہیں ،جس کے نتیجے میں مالزمین اور دیگر افراد کو بدعنوانی اور
منفی صورتحال کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے۔ کام کے دوران ،آپ کو
الکحل ،غیر قانونی منشیات یا کسی بھی دوسرے مادے کے اثر سے
آزاد رہنا چاہیئے جو آپ کے کام کو مؤثر طریقے سے انجام دینے
اور احترام کے ساتھ کام کرنے کی صالحیت کو ختم کرسکتے ہیں۔ یہ
کام کے تمام مقامات پر یا کسی بھی وقت ،تمام مالزمین پر الگو ہوتا
ہے جب آپ  CBREکی جانب سے ڈیوٹی یا کام انجام دے رہے ہوں
جیسے کاروباری سفر۔
ہم سمجھتے ہیں کہ کمپنی کے فنکشن میں الکحل والی شراب پیش
کرنے کا رواج ہوسکتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے مشروبات پیش کرنا
یا ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ،تو آپ کو کام کے مقام پر الکحل
سے متعلق  CBREکی پالیسیوں پر عمل کرنا ہوگا ،بشمول دفتر سے
متعلق کوئی بھی پالیسی۔

ضوابط کو جانیں
کوئی بھی مالزم کمپنی کی ملکیت میں ،ڈیوٹی کے
دوران ،آن کال اسٹیٹس پر ،یا کسی گاڑی یا ممکنہ
خطرناک آالت چالتے ہوئے ،جو کمپنی کی ملکیت ہو یا
کمپنی کے ذریعہ لیز پر لیا گیا ہو ،شراب یا کوئی غیر
قانونی منشیات یا ڈرگ استعمال نہیں کر سکتا ،منتقل
نہیں کر سکتا ،تقسیم نہیں کر سکتا ،تیار نہیں کر سکتا
یا فروخت نہیں کرسکتا ہے۔ کمپنی کے ذریعہ کفالت
شدہ معاشرتی یا کاروباری تقریب میں الکحل کے معتدل
استعمال کی اجازت ہو سکتی ہے ،جہاں شراب پیش کی
جاتی ہے ،جبکہ کمپنی کے کالئنٹ یا کمپنی کے ممکنہ
کالئنٹ کو تفریحفراہم کی جا رہی ہو ،یا دفتر کے
مقامات پر ایک مناسب وقت پر جب کام کا وقت نہ ہو
جہاں سائٹ پر شراب دستیاب ہو ،بشرطیکہ:
•پیشہ وارانہ طرز عمل کو قائم رکھا جائے؛
•الکحل کا استعمال مالزم کے فیصلے یا پیشہ
وارانہ کارکردگی کو مادی طور پر خراب نہیں
کرتا ہے؛

سوال:میرا ساتھی صاف اور واضح طور پر نہیں
بول پا رہا ہے اور شراب کی بو آ رہی ہے،
مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:اپنے اکیلے اس ساتھی کا سامنا نہ کریں۔ اس کے
بجائے اپنے مینیجر یا سپروائزر کو آگاہ کریں اور
حقائق کی اطالع دیں ،جیسے کہ اس شخص سے
کتنی بار آپ کو شراب کی بو آئی ہوسکتی ہے،
کیا آپ نے انہیں شراب پیتے دیکھا ہے وغیرہ۔
اگر آپ اپنے مینیجر کے پاس جانے میں راحت
محسوس نہیں کرتے ہیں ،تو آپ اپنی پریشانی کو
مندرجہ ذیل ذریعوں سے بتائیں:
•سینیئر لیڈرشپ ،یا دی پیوپل ،ایتھکس اینڈ کمپالئنس
یا قانونی ٹیموں کے ممبر سے رابطہ کرنا
•چیف کمپالئنس آفیسرکو ای میل بھیجنا
• CBREاخالقیاتی ہیلپ الئنکا استعمال کرتے ہوئے
آن الئن یا فون کے ذریعہ (گمنام طریقے سے اگر
مقامی قانون کے ذریعہ اجازت ہو) ایک رپورٹ
درج کرنا۔

•مالزم کے سلوک کا کمپنی پر منفی اثر نہ ہو؛ اور
•مالزم کے طرز عمل سے کمپنی کی کسی بھی
پالیسی کی خالف ورزی نہیں ہوتی ہو ،جس
میں شامل ہیں لیکن ان ہی تک محدود نہیں ہے،
ہراسانی اور امتیازی سلوک کی ممانعت کرنے
والی کمپنی کی پالیسیاں۔
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انسانی حقوق کا احترام
ہم اخالقی طور پر کاروبار کرتے ہیں ،ذمہ داری کے ساتھ باہری
وسائل کا استعمال کرتے ہیں اور انسانی حقوق کے تحفظ کے ليے کام
کرتے ہیں اور ان کو عالمی سطح پر فروغ دیتے ہیں اپنے ادارے میں
اور اپنے پورے سپالئی چین کے اندر بھی۔
 CBREاقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی اعالن کی پابند
ہے۔ ہم اپنے کاروباری شراکت داروں اور وینڈروں سے توقع کرتے
ہیں کہ وہ ان اقدار کو عام کریں اور اگر وہ ہمارے فراہم کنندہ ضابطہ
اخالق پر پورے نہیں اترتے ہیں تو ان کے کاروبار کو مسترد کردیں
گے۔ ہم انسانی حقوق سے متعلق ہر قسم کے الزامات کو ،اس کی تمام
شکلوں میں ،بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اپنے کاروبار یا سپالئی
چین میں ان کو برداشت نہیں کریں گے۔

آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
•تصدیق کریں کہ معاہدوں میں کسی بھی وینڈر،
سپالئر یا فریق ثالث کے دیگر انتظامات کے ساتھ
بچہ مزدوری کے استعمال پر پابندی ہے۔
•جدید غالمی اور انسانی اسمگلنگ کے بارے میں
جانکاری حاصل کریں اور ہمارے پورے کاروبار
میں اس کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں۔
•ایک ایسی کام کی جگہ برقرار رکھیں جہاں نسل،
رنگ ،نژاد ،صنف ،صنفی شناخت اور/یا اظہار
خیال ،جنس ،جنسی رجحان ،عمر ،معذوری ،قومی
اصلیت ،شہریت ،نسب ،پیدائش یا خاندان ،مذہب،
سابق فوجی یا فوج میں حیثیت ،یا قابل اطالق قانون
کے ذریعہ محفوظ کردہ کوئی دوسرا محفوظ طبقہ
یا خصوصیت کی بنیاد پر امتیازی سلوک برداشت
نہیں کیا جاتا ہو۔
•ہمارے تمام مالزمین کے لیے ایک محفوظ اور
صحتمند کام کی جگہ مہیا کریں اور مالزمین،
صارفین اور آنے والوں کو حادثات سے بچائیں۔
• CBREمالزمین اور ان کے کام کے اوقات میں
تنخواہ سے متعلق تمام قوانین اور ضوابط کی پابندی
کریں۔
•ایسوسی ایشن کی آزادی اور اجتماعی سودے بازی
کے سلسلے میں مالزمین کے حقوق کی حمایت اور
ان کا احترام کریں۔

آپ اس حصے میں  CBREکی پالیسیاں اور دیگر اہم
معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں جس کا حوالہ
 CBREمالزمین کے انٹرانیٹ پر اس سیکشن میں ہے۔
کلیدی الفاظ کی تالش:

کاروباری طرز عمل کے
معیارات

سوال:میں نے سنا ہے کہ ایک  CBREسپالئر نے
ایک کام کے تجربے کا پروگرام بنایا ہے جس
کی مدد سے  16سال سے کم عمر نابالغ افراد
کو بغیر تنخواہ کے ہر ہفتے المحدود گھنٹے کام
کرنے کا موقع ملتا ہے ۔کیا مجھے فکر مند ہونا
چاہیئے؟
جواب:ہاں۔ آپ جس پروگرام کے بارے میں بات کر رہے
ہیں وہ بچہ مزدوری قوانین کی خالف ورزی کرتا
ہے اور انسانی اسمگلنگ اور جدید غالمی کا شبہ
بھی پیدا کرتا ہے۔ آپ کو اس تشویش کی اطالع
پیوپل ،قانونی یا ایتھکس اینڈ کمپالئنس ٹیموں ،یا
 CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن کو دینی چاہیئے۔
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دیانت داری
کوئی بھی فرد ،کوئی سودا
اور کوئی کالئنٹ ہماری
کمپنی کے تئیں ہماری عہد
بستگی اور جس کے لیے
ہم حمایت کرتے ہیں ،اس
سے بڑا نہیں ہے۔

ہماری کمپنی کی کامیابی خاص طور سے اس اعتماد کی وجہ سے
ہے جو ہم نے دیانتداری اور منصفانہ سلوک کی وجہ سے قائم کیا
ہے۔ ہمارے کالئنٹ ،شیئر ہولڈرز اور مالزمین کا اعتماد  CBREکا
سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ آپ کو معلومات کی ہیرا پھیری ،غلط بیانی
اور غلط استعمال سے کبھی کسی سے غیر منصفانہ فائدہ اٹھانا نہیں
چاہیئے۔ دیانتداری سے متعلق ہماری RISEقدر اس بات کا تقاضہ
کرتی ہے کہ آپ ہمیشہ "اخالقی برتاو کریں" اور ہمارے کالئنٹ،
مالزمین ،کاروباری شراکت داروں اور یہاں تک کہ ہمارے حریف
کے ساتھ بھی منصفانہ اور ایماندارانہ برتاو کریں۔

رازداری برقرار رکھنا

آپ ہماری کمپنی ،کالئنٹس اور فریقین ثالث کی ملکیتی معلومات کی
رازداری کو برقرار رکھیں۔
مذکورہ باال کے باوجود ،یہ ذمہ داریاں آپ کی سیکیورٹیز اینڈ
ایکسچینج کمیشن ( )SECیا کسی دوسری سرکاری ایجنسی کے ساتھ
چارج یا شکایت درج کرنے یا بصورت دیگر  SECیا کوئی دوسری
سرکاری ایجنسی کے ذریعے منعقد کی جانے والی کسی بھی تحقیقات
یا کارروائی میں حصہ لینے یا اس میں مکمل تعاون کرنے کی
صالحیت کو محدود نہیں کرتی ہیں ،بشمول  CBREکی منظوری یا
نوٹس کے بغیر دستاویزات یا دیگر معلومات فراہم کرنا۔ اگر آپ کے
اس بارے میں کوئی سواالت ہیں ،تو قانونی یا ایتھکس اینڈ کمپالئنس
ٹیم کے کسی رکن سے مشورہ کریں۔

دیانتداری میں اس معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنا شامل
ہوتا ہے جو نجی یا ملکیتی سمجھی جاتی ہے اور کمپنی ،کالئنٹس،
وینڈرز یا دیگر فریقین کے ذریعہ ہمیں سونپی جاتی ہے۔ رازداری
کو برقرار رکھنا ہر ایک مالزم کی ذمہ داری ہے اور ان کے کام کا
ایک اہم حصہ ہے۔
رازداری کی ذمہ داریاں تحریری معاہدوں کے ذریعے وجود میں آ
سکتی ہیں ،جیسے کہ افشاء نہ کرنے کے معاہدے ،مشغولیت کے
دستاویزات یا کام کے گوشوارے یا حتی کہ کسی کالئنٹ یا فریق
ثالث کے ساتھ کی جانے والی زبانی بات چیت کے ذریعے بھی۔ یہ
پابندیاں آپ کو معاہدے یا مصروفیت کے تحت کام کے دائرہ کار کو
مکمل کرنے کے عالوہ کسی اور مقصد کے لیے محفوظ معلومات
کا استعمال کرنے سے روکتی ہیں۔
اگر آپ نئے بھرتی شدہ مالزم ہیں ،تو اپنے سابقہ آجر کی ملکیتی
معلومات ہم پر ظاہر نہ کریں یا اپنے کام میں ان کا استعمال نہ کریں۔
اسی طرح CBRE ،چھوڑتے وقت ،ہم آپ سے توقع کرتے ہیں کہ
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مفادات کے تصادم کو سمجھنا
مفادات کا تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب آپ کی ذاتی دلچسپیاں  -کنبہ ،دوستی ،مالی یا معاشرتی عوامل  -آپ کے کاروباری فیصلوں سے
سمجھوتہ کرسکتے ہیں اور اس سوال میں ڈال سکتے ہیں کہ آیا آپ کے فیصلے اور اقدامات غیر جانبدار ہیں۔ یہاں تک کہ ناجائز استعمال کا سب
سے چھوٹا خیال کاروباری تعلقات کو بھی ممکنہ طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے  -اعتماد کو ختم کرسکتا ہے ،شک پیدا کر سکتا ہے اور منصفانہ
معامالت کے لیے  CBREکی ساکھ کو داغدار کرسکتا ہے۔ ہمیں ذاتی فائدہ کے لیے  CBREسے متعلق پراپرٹی یا معلومات ،یا  CBREکے
ساتھ اپنے عہدوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔ ہمیں  CBREاور اپنے کالئنٹ کے بہترین مفاد میں کام کرنے کی ضرورت ہے ،نہ کہ اپنے
مفادات کے۔
مفادات کے تصادم سے ہمیشہ بچا نہیں جاسکتا ،اور اگر تصادم سامنے آتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہو۔ آپ کو فوری طور
پر اپنے مینیجر یا سپروائزر کو ان تمام تصادم کے بارے میں مطلع کرنا چاہیئے جو ممکنہ طور پر آپ کے فیصلے اور  CBREمیں آپ کے
کردار ادا کرنے کی صالحیت کو متاثر کرنے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے ،یا غلط کاری کی صورت پیدا کرسکتا ہے۔

سوال:مجھ سے  CBREسپالئر کا آڈٹ کرنے کو
کہا گیا جہاں ایک قریبی رشتہ دار مینیجر کی
حیثیت سے کام کرتا ہے۔ کیا اس میں مفاد کا
تصادم ہے؟
جواب:ہاں ،اور آپ کو اپنے مینیجر کو اس رشتے کے
بارے میں آگاہ کرنا چاہیئے۔ آپ اور آپ کے مینیجر
مل کر کام کرنے کا فیصلہ کریں گے کہ کونسی
کارروائی کی جانی چاہیئے۔ اگر آپ کے پاس مزید
سواالت ہیں ،تو آپ رپورٹنگ کے کسی بھی طریقے
کے ذریعے ان کو اٹھاسکتے ہیں جن میں
 CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن شامل ہے۔

کام کرنے کی جگہ پر مفادات کے تصادم
رشتے داروں اور قریبی دوست کی طرفداری کرنا
•کسی کمپنی سے سامان یا سروس کی خریداری کے
فیصلے کو متاثر کرنا جس میں کنبہ کے ممبر یا دوست
کی مالی دلچسپی ہو
•اس بات کا انکشاف کرنے میں ناکامی کہ  CBREجس
امیدوار کو مالزمت پر رکھنے میں غور کررہا ہے آپ کا
اس سے تعلق ہے۔
•گھر کے افراد کو ایک دوسرے پر براہ راست رپورٹنگ
تعلقات یا فیصلہ سازی اختیار میں رکھنا
•کسی کے ساتھ رومانٹک تعلقات میں مشغول ہونا جس کی
آپ براہ راست نگرانی کرتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ
کو تنخواہ ،کارکردگی یا مالزمت کے دیگر فیصلوں پر اثر
انداز کرنے کی صالحیت حاصل ہے

ایک ہی یا اس سے متعلق لین دین کے مختلف اطراف میں
 CBREتالش کرنا
•ایک لین دین میں تمام فریقوں کی نمائندگی کرنا
•کسی پراپرٹی میں ملکیت کی دلچسپی رکھنا جس کو
ایک کالئنٹ خریدنے پر غور کر رہا ہے
کام سے باہر ذاتی دلچسپی رکھنا
•گاہکوں ،سپالئرز ،وینڈرز یا  CBREکے حریفوں کے
لیے جز وقتی طور پر کام کرنا یا کسی بھی طرح سے
 CBREسے مقابلہ کرنا
•اپنے ليے ،کنبہ کے کسی فرد یا دوست کے ليے
کاروبار کے ایک موقع کا فائدہ اٹھانا جس کو CBRE
نے حاصل کیا ہو  ،پہلے اس موقع کی  CBREکو
پیشکش کیے بغیر۔
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تحفے ،تفریحاور نا مناسب ادائیگیاں

سرکاری عہدیداروں کے لیے تحفے

 CBREکے بہت سارے کاروباری الئن میں ،تحائف یا مہمان نوازی
کا تبادلہ کرنے کا رواج معمول کا ہے اور تعلقات قائم کرنے اور
قائم رکھنے کا متوقع حصہ ہے۔ یہ وینڈرز ،کالئنٹس اور کاروباری
شراکت داروں میں خیر سگالی کو فروغ دیتا ہے۔ تاہم ،تحائف اور
تفریح ،اگر ضرورت سے زیادہ یا کسی نامناسب پارٹی کو دی جاتی
ہے 4،تو حقیقی یا ادراکی مفاد کے تصادم کا سبب بن سکت iہے ،یا
بدترین طور پر رشوت یا کمیشن کا الزام لگ سکتا ہے۔ یہ خاص
طور پر نقد یا نقد رقم کے مساوی تحائف ،جیسے تحفہ کارڈ ،چیک یا
تحفہ سرٹیفکیٹ ،جس پر سختی سے ممانعت ہے۔

ہماری پالیسیاں بھی تسلیم کرتی ہیں کہ کسی بھی سرکاری ادارہ،
ایجنسی یا ایجنٹ کے ساتھ کاروبار کرتے وقت سخت اور زیادہ
مخصوص اصول اور پالیسیاں الگو ہوتی ہیں۔ امریکہ میں قائم کمپنی
کی حیثیت سے ،ہم غیر ملکی بدعنوانی کے عمل سے متعلق قانون
کے تابع ہیں۔ دوسرے ممالک میں بھی اضافی قوانین ہوسکتے ہیں
جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں جس کے تحت سرکاری مالزم کو کچھ
بھی قیمت دینا ،اگرچہ اس سے چھوٹا ہو ،ممنوع ہے۔

تحائف یا احسانات یا تفریحیا مہمان نوازی کی کسی بھی شکل دینا یا
وصول کرنا کبھی بھی مناسب نہیں ہے اگر یہ:
•کوئی ذمہ داری عائد کرتے ہوں
•دینے والے یا وصول کنندہ کو ایسی صورتحال میں ڈال دیتا ہے
جہاں ان میں سے کوئی متعصبانہ ظاہر ہوتا ہے
•کسی کاروباری فیصلے ،گفت و شنید یا لین دین کو متاثر کرنے
کے ارادے سے کیا جائے

خود سے یہ سواالت پوچھیں:
•کیا یہ تحفہ قانون کے تحت ممنوع ہے؟
•کیا اسے رشوت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے؟
•کیا یہ ہماری (یا ان کی) تحفہ پالیسی کے مطابق
ہے؟
•کیا یہ کاروباری فیصلے پر اثر انداز ہوسکتا ہے؟
•اگر اسے عوامی طور پر ظاہر کیا جائے تو یہ
کیسے سمجھا جائے گا؟

اگر ان سواالت میں سے کوئی بھی شبہات پیدا کرتا ہے،
تو رہنمائی کے ليے آپ کو اپنے مینیجر یا سپروائزر
سے بات کرنا چاہیئے یا رہنمائی کے لیے CBRE
اخالقیاتی ہیلپ الئن سے رابطہ کرنا چاہیئے۔

ہر خطے ،ملک ،کاروبار اور کچھ کالئنٹس نے سفر ،کھانے ،تحائف
اور تفریحکے اخراجات کی نگرانی کرنے والی پالیسیاں اختیار کی
ہونگی۔ آپ کو ان کی پیروی کرنی ہوگی کیونکہ وہ ان کارروائیوں
سے متعلق تمام قابل اطالق قوانین اور ضوابط کی تعمیل کرتے ہیں۔

سوال:تجویز کی درخواست کے حصے کے
طور پر ،میں  CBREسپالئر منتخب
کرنے کا ذمہ دار ہوں۔ کسی ایک سپالئی
کنندگان کے لیے کام کرنے والے رشتے
کے مینیجر نے مجھے دو لوگوں کے لیے لندن کی
ایک ہفتے کی چھٹی کے مفت سفر کی پیش کش کی۔
کیا میں اس پیش کش کو قبول کرسکتا ہوں؟
جواب:نہیں۔ اس سفر نے  CBREکی تحفے اور تفریحی
پالیسی کی خالف ورزی کی ہے اور کمپنی کی ساکھ
کو اس سے خطرہ ہے۔ ضرورت سے زیادہ تحفہ
پیش کرتے وقت آپ شائستگی ے ساتھ لیکن واضح
طور پر "منع" کردینا چاہیئے اور ای میل یا صوتی
میل کے ذریعہ پیش کی جانے والی صورت میں
"نہیں" کے ساتھ تحریری طور پر جواب دیں۔

 4مزید معلومات بدعنوانی سے متعلق فیصلہ سازی کے تحت پائی جا سکتی ہیں جو کہ ہماری سروس
کی  RISEقدر کے بارے میں سیکشن میں موجود ہے۔
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ذاتی سرمایہ کاری جو ہمارے کاروبار کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے
کچھ خاص قسم کے تجارتی ریئل اسٹیٹ یا ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجی کمپنیوں میں آپ کی ذاتی ملکیت کی وجہ سے  CBREکو قانونی طور پر اور
مقبولیت کے طور پر نقصان پہنچ سکتا ہے ،لہذا ہم نے ان اثاثوں کی ملکیت سے متعلق پالیسیاں مرتب کیں۔ یہ پالیسیاں عام طور پر آپ کو ریئل
اسٹیٹ کے مالک ہونے یا ریئل اسٹیٹ ٹکنالوجی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے کے فوائد سے لطف اندوز کرنے کی اجازت دیتی ہیں اگر آپ
اپنے مفادات کو مناسب طریقے سے سی بی آر کو ظاہر کردیں۔ ہماری پالیسیوں میں ایسی دفعات بھی شامل ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ مفادات کے ان
تنازعات کو کس طرح منظم کیا جائے گا۔
آپ سے بنیادی طور پر نگہداشت کے کاروبار میں مصروف ہونے کی توقع کی جاتی ہے اور جب ریئل اسٹیٹ یا ریئل اسٹیٹ ٹکنالوجی کی
سرمایہ کاری میں مشغول ہونے کی منظوری مل جاتی ہے تو ،آپ کو اپنے مفادات کے حصول کے لیے  CBREپراپرٹی ،سسٹم یا اہلکار
استعمال نہیں کرنا چاہیئے۔ مزید یہ کہ ،آپ کو اپنی ذاتی سرمایہ کاری یا ترقی پذیر سرگرمیوں کو کسی بھی ایسوسی ایشن ،یا  CBREکے ذریعہ
کفالت سے واضح اور مؤثر طریقے سے الگ کرنا ہوگا۔

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟
تجارتی ریئل اسٹیٹ
•کسی ایسی تجارتی ملکیت میں دلچسپی نہ لیں جس کو
 CBREکے ذریعہ درج کیا گیا ہو جب تک کہ اس کی
مارکیٹ میں مناسب نمائش نہ ہو جائے۔
•پیشگی یا ملکیتی معلومات پر کام نہ کریں جو ہمارے کالئنٹ
کے لیے دستیاب نہیں ہے۔
• CBREکے کسی بھی کالئنٹ کی پیش کش کے ساتھ مقابلہ
میں ذاتی پیش کشیں نہ کریں۔

ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجی کمپنیاں

سوال :میرے ساس-سسر اپنی کمرشل حقیقی امالک
فروخت کرنے کیلئے  CBREاستعمال کرنا
چاہتے ہیں۔ مجھے کیا کرنا چاہئیے؟
جواب:اگر آپ  CBREکی جانب سے جائیداد کے تصرف/انتقال
میں شامل ہیں ،تو آپ کو کمرشل حقیقی امالک کے مالکانہ مفاد
کے بارے میں  CBREکو تحریری طور پر یہ بات منکشف
کرنی چاہئے۔ اگر منظوری مل جاتی ہے ،تو آپ کو تمام ممکنہ
خریداروں کے سامنے بھی تحریری طور پر اسی بات کا اظہار
کرنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے ان کی تحریری رضامندی
حاصل کرنی ہوگی۔ آپ اس ملکیتی معلومات پر کام نہیں کر
سکتے ہیں جو آپ کے سسر-ساس کے لئے دستیاب نہیں ہیں۔
اگر آپ کے مزید سواالت ہیں ،تو آپ انہیں رپورٹنگ کے کسی
بھی اختیارات بشمول  CBREاخالقیات ہیلپ الئن کے ذریعے
انہیں بیان کر سکتے ہیں

•بغیر  CBREکی پہلے تحریری اجازت کے کبھی بھی
افسر ،ڈائریکٹر ،پارٹنر ،ریئل اسٹیٹ ٹیکنالوجی کمپنی
کے مشیر ،نمائندہ ،ایجنٹ ،مشیر یا مالزم کی حیثیت سے
کام نہ کریں۔
• CBREکی پیشگی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی
ریئل اسٹیٹ ٹکنالوجی کمپنی کی عوامی توثیق کبھی بھی
نہ کریں۔

•کسی تجارتی ملکیت کی خریداری یا لیز پر دینے کی پیش
کش پر بات چیت کرنے ،جمع کرنے اور/یا عمل درآمد سے
پہلے ہمیشہ  CBREسے تحریری رضامندی حاصل کریں۔
• ،CBREاپنے صوابدید پر ،آپ کو غیر منقولہ جائیداد کے
مفادات کے حصول سے روک سکتا ہے۔
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انفارمیشن سیکورٹی اور اثاثہ کا تحفظ

جواب:نہیں۔ اگر آپ ذاتی ڈیٹا کے ذمہ دار ہیں یا ان تک رسائی
رکھتے ہیں تو ،آپ اس معلومات کو  CBREانٹرپرائز
سے باہر اپنے کسی بھی ذاتی نظام میں منتقل نہیں
کرسکتے ہیں۔

سوال :وقتًا فوقتاً ،میں اپنے موبائل آلہ کو اپنے پڑوس
والے کیفے میں لے جاتا ہوں تاکہ میں اپنے ای
میل موصول کر سکوں اور کام کر سکوں۔ کیا
میں مفت وائی فائی استعمال کر سکتا ہوں؟
جواب:بہت سے  CBREکے جاری کردہ لیپ ٹاپس کو “ہمیشہ
آن گلوبل پروٹیکٹ  ”VPNکے ساتھ تشکیل دیا گیا ہے۔
اگر آپ ان میں سے ایک استعمال کر رہے ہیں ،تو مفت
وائی فائی میں الگ ان کرنا محفوظ ہے۔ اگر ،تاہم ،آپ
ذاتی آلہ استعمال کر رہے ہیں یا ایسا  CBREلیپ ٹاپ
رکھتے ہیں جس میں یہ  VPNنہیں ہے ،تو مفت وائی
فائی میں پلگ ان مت کریں۔ مفت وائی فائی آپ کے
کمپیوٹر پر ایک کمزوری پیدا کر سکتی ہے جو CBRE
کی معلومات کو خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ کیفے میں
بیٹھا کوئی بھی شخص اگر وہ چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ
آپ کیا کر رہے ہیں

اندرونی ٹریڈینگ

مالیاتی ذمہ داری

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟

دیانتداری کا مطلب ہے اخالقی اعتقادات کی پیروی کرنا اور ہر حالت میں صحیح کام کرنا— یہاں تک کہ تب بھی جب آپ کو لگتا ہو کہ کوئی
آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ 5اس میں شامل ہیں جب آپ کمپنی کے اثاثے استعمال کر رہے ہوں — مادی اثاثے اور غیر مادی اثاثے دونوں—اور
ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورک اور دیگر انفارمیشن ٹیکنالوجی وسائل۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان اثاثوں اور وسائل کو چوری ،نقصان اور غلط
استعمال سے بچائیں۔  CBREپراپرٹی کو محفوظ رکھنا چاہیئے ،مؤثر طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیئے اور صرف جائز کاروباری مقاصد
کے لیے استعمال کیا جانا چاہیئے اور ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔
سوال:میں ایک ڈیڈالئن پر کام کر رہی ہوں اور
مجھے اپنے ذاتی ای میل اکاؤنٹ میں کچھ
ذاتی ڈیٹا بھیجنے کی ضرورت ہے ،لہذا میں
اپنے بچوں کو سالنے کے بعد اپنے منصوبے
کو ختم کرسکتی ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟

نتیجہ

فرہنگ

سوال:میرے پاس محکمہ میں مالیاتی ڈیٹا بیس کا واحد
الئسنس ہے۔ میرے ساتھی کارکنان مستقل طور
پر میرا الگ ان ادھار لینے کے لیے کہتے ہیں،
لہذا اگر وہ مناسب استعمال کا پروٹوکول استعمال
کریں تو وہ زیادہ تیزی سے کام کرواسکتے ہیں۔ وہ اپنے
مینیجر سے دوسرا الگ ان کے ليے نہیں کہیں گے،
اگرچہ یہ ضروری لگتا ہے۔ میں نے اپنا الگ ان دینے
میں مزاحمت کی ہے لیکن دوسروں کو دینے کے لیے
دباؤ محسوس کیا ہے—صرف چند بار۔
جواب:آپ "نہیں" کہہ کر اچھا کام کر رہے ہیں۔ الگ ان یا پاس
ورڈ کا اشتراک غلط ہے کیونکہ اس سے یہ غلط ریکارڈ
بنتا ہے کہ ڈیٹا بیس میں کسی نے غلط طریقے سے ،یا بد
تر دھوکہ دہی سے کام انجام دیا ہو۔ آپ کے الگ ان کی
حفاظت آپ کو غلط عمل کرنے کے شبہ سے بھی بچاتی
ہے اگر آپ کا الگ ان استعمال کرتے وقت کوئی برے
کام کرتا ہے۔ آخر میں ،کمپنی کو یہ جاننے کی ضرورت
ہے کہ کیا اسے محفوظ طریقے سے کارکردگی کو فروغ
دینے کے ليے واقعی ایک الگ الگ ان میں سرمایہ کاری
کرنے کی ضرورت ہے۔

کمپنی کے اثاثے
•بیرونی سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے  CBREکا
نام ،لوگو ،معلومات ،سامان ،پراپرٹی ،وقت یا دیگر وسائل
استعمال نہ کریں جو کمپنی کے ذریعہ منظور شدہ نہیں ہے۔
• CBREکے کاروبار کے دوران مناسب اتھارٹی ،ذاتی یا
خفیہ معلومات کے بغیر CBRE ،کے کاروبار کے اندر
کسی بھی ذریعہ سے حاصل کردہ نجی یا رازدارانہ معلومات
کا استعمال نہ کریں یا انکشاف نہ کریں ( CBREکے ساتھ
6
اپنے مالزمت کے دوران یا اس کے بعد)۔
•اجازت کے بغیر ڈیٹا تک رسائی حاصل نہ کریں۔ خفیہ
معلومات تک رسائی صرف ان مالزمین کو فراہم کی جانی
چاہیئے جن کو اپنے کام کو انجام دینے کے ليے ضرورت
ہے۔
•ساتھیوں یا فریق ثالث کے بارے میں انکشاف کم سے کم
کرنے کے لیے کھلی ،عوامی جگہوں میں کمپنی کی خفیہ
معلومات پر تبادلہ خیال نہ کریں جو جاننے کے مجاز نہیں
ہیں۔
کمپیوٹر نیٹ ورک اور ٹیکنالوجی وسائل
•کاروبار کے مواصالت یا لین دین کے ليےصرف منظور
شدہڈیوائسز ،اکاؤنٹس اور سسٹم کا استعمال کریں۔
• CBREڈیوائسز کو کسی جگہ نہ چھوڑیں اور انہیں
چوری ،نقصان ،ڈیمیج یا غلط استعمال سے بچانے کے لیے
اقدامات کریں۔
• CBREڈيوائس پر صرف منظور شدہ اور الئسنس واال
سافٹ ویئر انسٹال کریں۔
•معلومات کے نقصانات یا بدعنوانی سے  CBREکو بچانے
کے لیے ہمیشہ ڈیٹا کا بیک اپ بنائیں۔
•حساس معلومات کو خفیہ رکھیں اور اسے محفوظ پلیٹ فارم
اور رابطوں کے ذریعے منتقل کریں۔
•کسی کے ساتھ  CBREاکاؤنٹ کے نام اور پاس ورڈ شیئر
نہ کریں۔

 CBRE 5کے انٹرپرائز سسٹم تک رسائی کے وقت کسی بھی مالزم سے رازداری کی توقع نہیں ہونی چاہیئے سوائے اس کے کہ جہاں قانون کے ذریعہ ممنوع ہو۔
 6خفیہ معلومات کی مثالوں میں  CBREکے منصوبوں ،آمدنی ،مالی پیش گوئی ،کاروبار کی پیشن گوئی ،دریافتیں ،مسابقتی بولیاں ،ٹیکنالوجیز اور اہلکار کے بارے میں غیر عوامی معلومات شامل ہیں۔
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مالیاتی ذمہ داری

اندرونی ٹریڈینگ
ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ان معلومات تک رسائی حاصل
ہے جہاں تک عام لوگوں کو رسائی نہیں ہے —  ،CBREہمارے
کالئنٹ ،کاروباری شراکت داروں اور حریفوں کے بارے میں
معلومات۔ اکثر ،ان معلومات کو "مادی" سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ
کسی شخص کے اس کمپنی کا اسٹاک خریدنے ،فروخت کرنے یا اس
کے حصول کے فیصلے پر اثرانداز ہوتی ہے۔
یو ایس میں اندرونی تجارت سے متعلق قوانین اور بہت سارے
دوسرے دائرہ کار جہاں ہم کام کرتے ہیں ،وہ کسی کو بھی سیکیورٹیز
کی خرید و فروخت ،یا دیگر منتقلی پر پابندی عائد کرتے ہیں جس
کے پاس ایسی مادی معلومات موجود ہوں جو عام طور پر غیر معلوم
یا عوام کے لیے دستیاب نہیں ہیں۔ اور کسی کے ذریعہ بھی ،یعنی
آپ ،آپ کی شریک حیات ،بچے اور کوئی اور جن کے ساتھ ہوسکتا
ہے کہ آپ نے واضح طور پر یا جان بوجھ کر مادی معلومات کا
اشتراک کیا ہو۔
اندرونی تجارت کے خالف یہ رہنما خطوط  CBREکی سیکیورٹیز
میں تجارت کے ساتھ ساتھ دیگر کمپنیوں ،جیسے صارفین ،سپالئرز یا
دیگر فرموں کی سیکیورٹیز میں تجارت کرنے پر بھی الگو ہوتے ہیں
جن کے ساتھ  CBREاہم کاروبار کے لیے بات چیت کررہی ہے۔
یہ قوانین آپ کو کسی بھی شخص پر مادی معلومات کا انکشاف کرنے
سے بھی منع کرتے ہیں جو کمپنی کی سیکیورٹیز میں تجارت کرتا
ہے ،اور ساتھ ہی جب آپ کے پاس اس کمپنی کے بارے میں مادی
غیرعوامی معلومات ہوں تو کمپنی کی سیکیورٹی کے خرید یا فروخت
سے منع کرتے ہیں۔ آپ قابل اطالق سیکیورٹیز قوانین کی تعمیل کے
ذمہ دار ہیں ،اور کمپنی اور اپنے آپ کو ان سنگین ذمہ داریوں اور
جرمانے سے بچانے کے لیے ذمہ دار ہیں جو ان قوانین کی خالف
ورزی کے نتیجے میں ہوسکتے ہیں۔

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟
•اندرونی تجارت پر الگو ہونے والے قوانین اور
ضوابط پر ہمیشہ عمل کریں۔
•خفیہ معلومات کو سختی سے ضرورت کی بنیاد
پر ہی ظاہر کریں۔ عوامی مقامات پر ہونے وال
چین میل اور گفتگو سے متعلق معلومات سے ہمیشہ
محتاط رہیں۔
•اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہمارے سپالئرز ان
معلومات کو خفیہ رکھیں جو ہم شیئر کرتے ہیں؛
ہماری معلومات کی حفاظت کے لیے عدم انکشاف
معاہدوں یا رازداری کے اقدامات کو استعمال کریں۔
•ایسی معلومات کا ادراک کریں جو  CBREکے
لیے مادی نہیں ہے جسے آپ مسترد کرنے کا
انتخاب کرسکتے ہیں وہ دوسروں کے لیے مادی
ہوسکتی ہے۔

سوال:میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں عوامی
طور پر ٹریڈنگ کی جانے والی ایک بڑی
کمپنی کے حصول پر  CBREکے لیے کام
کر رہا ہوں۔ یہ معلومات ابھی تک عوامی نہیں
ہیں ،لیکن میں اپنی شریک حیات کو یہ بتانا چاہوں
گا کہ کالئنٹ کے لیے کون اسٹاک بروکر ہے جس
سے اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر میں ذاتی طور پر منافع
نہیں حاصل کررہا ہوں تو کیا میں یہ معلومات شیئر
کرسکتا ہوں؟
جواب:نہیں۔ میٹریل ،غیر عوامی معلومات کا تبادلہ غیر
قانونی ہے اور  CBREکی پالیسی اور کاروباری
طرز عمل کے معیارات کی خالف ورزی ہے۔

•اگر شک ہو تو ،اسٹاک کے حصص خریدنے یا
فروخت کرنے سے پہلے قانونی محکمہ سے مشورہ
کریں۔
•اگر کوئی عدم تعمیل پائی جاتی ہے ،تو فوری طور
پر  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن کو یا ایتھکس اینڈ
کمپالئنس یا قانونی محکموں کے کسی ممبر کو
اطالع دیں۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

رازداری برقرار رکھنا

تعارف

دیانت داری

احترام

مفادات کے تصادم کو سمجھنا

تحفے ،تفریحاور نا مناسب
ادائیگیاں

خدمت

ذاتی سرمایہ کاری جو ہمارے
کاروبار کے ساتھ مقابلہ کرتی ہے

عمدگی
انفارمیشن سیکورٹی اور اثاثہ کا
تحفظ

نتیجہ
اندرونی ٹریڈینگ

فرہنگ

مالیاتی ذمہ داری

مالیاتی ذمہ داری
 CBREمالزمین کی حیثیت سے ،ہمارا فرض ہے کہ وہ کمپنی
کی کارروائیوں کے بارے میں مالی معلومات کی ریکارڈنگ اور
رپورٹنگ کرتے وقت ایمانداری کے ساتھ کام کریں۔ اگر آپ کسی
داخلی کنٹرول یا طریقہ کار ،جیسے ٹائم شیٹ ،اخراجات کی رپورٹیں،
محصوالت کے واؤچرز یا دیگر مالی بیانات کے سلسلے میں مالی
معلومات فراہم کرتے ہیں ،اس کا جائزہ لیتے یا تصدیق کرتے ہیں تو،
آپ کو درست ،بروقت اور مکمل معلومات فراہم کرنا ہوگی۔ غلط یا
گمراہ کن ریکارڈز یا دستاویزات بنانا یا اس کی منظوری دینا ،یا کسی
بھی اثاثہ یا ذمہ داری کا صحیح طور پر انکشاف نہ کرنا قطعا ممنوع
ہے۔

آپ اس حصے میں  CBREکی پالیسیاں اور دیگر اہم
معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں جس کا حوالہ
 CBREمالزمین کے انٹرانیٹ پر اس سیکشن میں ہے۔
کلیدی الفاظ کی تالش:

کاروباری طرز عمل کے معیارات

کاروبار کے باخبر فیصلے کرنے کے لیے  CBREہماری مالی
دیانتداری پر انحصار کرتا ہے۔ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ،بشمول
کاروباری شراکت دار ،سرکاری اہلکار اور سرمایہ کار بھی یہ کرتے
ہیں۔ انھیں درست ،بروقت اور مکمل مالی انکشافات اور معلومات کی
فراہمی نہ صرف ایک اچھا کاروبار ہے بلکہ ہماری کمپنی کو چالنے
والے قوانین اور ضوابط کی بھی ضرورت ہے۔ مالی دیانتداری سے
متعلق ہمارے عہد کا دائرہ ان وسائل تک بھی ہے جو ہم اپنے کالئنٹ
کی جانب سے منظم کرتے ہیں۔
اگر آپ کو ہمارے مالی انکشافات کے کسی بھی پہلو ،یا کسی
اکاؤنٹنگ یا آڈٹ یا داخلی کنٹرول کے معاملے کے بارے میں کوئی
خدشہ ہے ،یا اس خدشہ سے متعلق کوئی آپ سے رابطہ کرتا ہے تو
آپ فوری طور پر اس کی اطالع اپنے مینیجر کو دیں ،یا ہمارے پاس
دستیاب رپورٹنگ کے طریقے میں سے کسی کے ذریعے ہمیں مطلع
کریں جس میں  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن بھی شامل ہے۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

تعارف

بدعنوانی اور بے
ایمانی کے طرز عمل سے نمٹنا

دیانت داری

احترام
بدعنوانی سے متعلق فیصلہ سازی

خدمت
منصفانہ مسابقت

عمدگی

نتیجہ

سرکاری پابندیاں اور اینٹی منی النڈرنگ

فرہنگ
ٹیم برانڈنگ

خدمت
ہم جوش و جذبے اور
تندہی کے ساتھ اپنے
کالئنٹ کے چیلنجوں کا
حل نکالتے ہیں ،صحیح
لوگوں ،سرمایہ اور مواقع
کو جوڑ کر طویل مدتی
تعلقات استوار کرتے ہیں۔

ہماری سروس کی قدر ہی ہے جو ہمیں اپنے حریفوں سے الگ کرتی
ہے اور ہمارے کالئنٹ کو بہترین نتائج فراہم کرنے میں ہماری مدد
کرتی ہے۔ لیکن یہ اکیلے ہی کامیابی کی ضمانت نہیں دیتی۔ اچھی
سروس مہیا کرنے کے ليے ،ہمیں ہر بار اور ہر جگہ — منصفانہ
اور اخالقی کاروباری معامالت کرنے کی ذمہ داری نبھانی ہوگی۔

بدعنوانی اور بے ایمانی کے طرز عمل سے
نمٹنا
کالئنٹ نہ صرف ہماری عمدہ سروس کے ليے بلکہ منصفانہ اور
اخالقی کاروباری معامالت میں ہماری ساکھ کی وجہ سے بھی
 CBREکا انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ ہماری ساکھ ہزاروں مالزمین
کی محنت سے تعمیر ہوئی ہے ،لیکن صرف ایک مالزم کے ذریعہ
کسی قسم کی رشوت یا کمیشن کی پیش کش کرنے یا قبول کرنے سے
اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔

سوال:میں پروپوزل پروسیس کے ليے درخواست
کے حصے کے طور پر تین سپالئرز میں
سے انتخاب کر رہا ہوں۔ ایک سپالئر نے
مجھے مہنگے کھیل کے ایونٹ میں مفت
ٹکٹ کی پیش کش کی۔ مجھے قبول کرنے کا اللچ
آگیا ہے۔ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟
جواب:نہیں۔ مہنگے ٹکٹ  CBREکی تحفے اور تفریح کی
پالیسی کی خالف ورزی کرتے ہیں اور کمپنی کی
ساکھ کے ليے خطرہ پیدا کرتے ہیں۔ ضرورت سے
زیادہ تحفہ پیش کیے جانے پر آپ کو شائستگی کے
ساتھ اور واضح طور پر "نہیں" کہنا چاہیئے اور اگر
یہ ای میل یا صوتی میل کے ذریعہ پیش کیا گیا ہو تو
"نہیں" لکھ کر جواب دیں۔

بیشتر ممالک میں رشوت ستانی ایک جرم ہے اور اس پر جرمانے
اور قید سمیت سنگین سزائیں دی جاتی ہیں۔ آپ کو کبھی بھی سرکاری
افسران ،کالئنٹ یا وینڈر کو رشوت (براہ راست یا بالواسطہ کسی
فریق ثالث کے ذریعہ) پیش نہیں کرنا چاہیئے۔ نہ ہی آپ کو کبھی
رشوت یا کمیشن قبول کرنی چاہیئے۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا تحفہ
یا ممنونیت کا ٹوکن غیر قانونی ہوسکتا ہے یا کاروبار کو حاصل
کرنے یا برقرار رکھنے یا کسی ناجائز فائدہ کو محفوظ رکھنے کے
طریقے کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آپ کو اپنے تمام اخراجات
کا بھی محاسبہ کرنا چاہیئے اور اگر آپ سے درخواست کی گئی ہو،
تو آپ بیک اپ فراہم کرسکتے ہیں۔ درست اور دستاویزی کتابوں اور
ریکارڈوں کو رکھنا بدعنوانی کے خطرے کو کم کرنے کے لیے
ضروری ہے۔
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 CBREکاروباری
طرز عمل کے معیارات

تعارف

بدعنوانی اور بے
ایمانی کے طرز عمل سے نمٹنا

احترام

بدعنوانی سے متعلق فیصلہ سازی

بعض اوقات غلطیاں صحیح لگ سکتی ہیں ،جیسے کہ اس وقت جب
ایک چھوٹی سی ناجائز ادائیگی کسی منصوبے کے شیڈیول میں تاخیر
کو روکتی ہے۔ لیکن ایسا کرنا کبھی بھی درست نہیں ہوتا ہے۔ آپ پر
ذاتی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح کی بدعنوانی میں
حصہ لینے سے باز آئیں اور خالف ورزیوں کی اطالع دیں۔ ان قوانین
کی خالف ورزی ،خواہ جان بوجھ کر ہو یا نہ ہو ،آپ اور CBRE
کے لیے سنگین نتائج کا باعث ہوسکتی ہے۔

دیانت داری

عمدگی

خدمت
منصفانہ مسابقت

نتیجہ

سرکاری پابندیاں اور اینٹی منی النڈرنگ

فرہنگ
ٹیم برانڈنگ

بدعنوانی سے متعلق فیصلہ سازی کا عمل
کوئی قیمت ادا کرنے یا قیمتی تحفہ دینے کی درخواست ،پیشکش یا وعدہ کیا گیا ہے۔
کیا یہ ،چاہے ثالث افراد کے توسط سے براہ راست درخواست کی گئی ہو ،پیشکش کی گئی ہو یا وعدہ کیا گيا ہو،
•سرکاری حیثیت والے وصول کنندہ کے کسی بھی عمل یا غیر عمل ،یا فیصلے یا عدم فیصلے کو نامناسب طور پر متاثر کرے
گا،
•وصول کنندہ کو اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں عمل کرنے یا عمل سے باز رہنے پر آمادہ کرے گا،

مندرجہ ذیل سے محتاط رہیں
•خیراتی اداروں یا تنظیموں کو عطیات دینے کی
درخواستیں جو سرکاری عہدیداروں ،سیاسی
جماعتوں ،کالئنٹ ،سپالئرز یا ان کے اہل خانہ کے
ممبروں کے ساتھ وابستہ ہوسکتی ہیں
•تحائف ،مہمان نوازی یا سفر کے لیے خالف معمول،
ضرورت سے زیادہ اور غیر معمولی درخواستیں
•معمول کی سرکاری کارروائی کے ليے اضافی
ادائیگیاں ،جیسے دستاویزات پر کارروائی کرنا،
اجازت نامے جاری کرنا وغیرہ ،یا معمول کے عمل
یا طریقہ کار کو تیز کرنا

•نامناسب فائدہ کو یقینی بنانے گا،
•کاروبار حاصل کرنا یا برقرار رکھنا،
•وصول کنندہ کو ایک فریق ثالث کے کسی عمل یا غیر عمل ،یا فیصلہ یا غیر فیصلے کو متاثر کرنے کے ليے اس فریق ثالث
(بشمول ایک سرکاری ادارہ) کے ساتھ اثر و رسوخ کے استعمال کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔
•کس فریق ثالث کے عمل یا غیر عمل یا فیصلے یا عدم فیصلے کو متاثر کرنے کی حقیقت کے بعد وصول کنندہ کو "انعام" دے
گا؟

نہیں
کوئی خالف ورزی نہیں ہے

ہاں
رکیں اور اطالع دیں

•ترجیحی سلوک یا کسی اور غلط کاروباری سرگرمی
کی ترغیب یا معاوضے کے طور پر ادائیگی کرنا
لیکن اگر آپ کو بالکل معلوم
نہیں ہیں ،تو آگے بڑھنے سے
پہلے ایک مجاز منظوری دہندہ،
کاروباری طرز عمل کے معیارات
اور عالمی پالیسی ( 6.16انسداد
بدعنوانی) سے رجوع کریں۔

•اپنے سپروائزر یا مینیجر سے بات کریں
•سینیئر لیڈرشپ کے کسی ممبر ،یا دی پیوپل ،ایتھکس اینڈ کمپالئنس یا قانونی ٹیموں سے
رابطہ کریں
•چیف کمپالئنس آفیسرکو ای میل بھیجیں
• CBREاخالقیاتی ہیلپ الئنکا استعمال کرتے ہوئے آن الئن یا فون کے ذریعہ (گمنام
طریقے سے اگر مقامی قانون کے ذریعہ اجازت ہو) ایک رپورٹ درج کرائیں۔
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احترام
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عمدگی

نتیجہ
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فرہنگ
ٹیم برانڈنگ

منصفانہ مسابقت
منصفانہ مقابلہ کاروبار اور ہمارے کالئنٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے،
جو جدت طرازی النا ہے اور سروسز کو بہتر بنانا ہے۔ عدم اعتماد
اور مسابقتی قوانین ایک منصفانہ اور مسابقتی آزاد بازار نظام کو
یقینی بناتے ہیں جس میں کسی بھی کمپنی کی مصنوعات یا سروس پر
اجارہ داری نہیں ہوتی ہے۔
 CBREہر دائرہ اختیار میں جہاں ہم کام کرتے ہیں ،عدم اعتماد
کے قوانین کی تعمیل کرتا ہے۔ ہم منصفانہ مقابلہ کرتے ہیں اور
ایسی پالیسیاں رکھتے ہیں جو حریفوں ،کالئنٹ اور سپالئرز کے
ساتھ ہماری سرگرمیوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ آپ کو عدم اعتماد اور
مسابقتی قوانین اور متعلقہ داخلی ضوابط پر سختی سے عمل کرنے
کی ضرورت ہے۔ خالف ورزیوں پر شدید جرمانے عائد ہوتے ہیں،
ان میں انفرادی مالزمین کو جرمانے اور قید بھی شامل ہے۔
عدم اعتماد کے کچھ انتہائی سنگین الزامات میں حریفوں کے ساتھ
انڈسٹری میٹنگوں اور ایونٹس کے دوران غیر رسمی مالقاتیں شامل
ہیں۔ محتاط رہیں۔ عدم اعتماد کے قوانین پیچیدہ ہیں اور ملک و ریاست
کے لحاظ سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ حریفوں کے ساتھ کوئی بھی
رابطہ مقابلہ قانون کے خطرات کو بڑھا سکتا ہے۔ جب بھی شک و
شبہ ہو ،ہمیشہ رہنمائی حاصل کریں۔

آپ کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیئے؟
•قیمتوں کا تعین ،فرضی بولی کو طے کرنے یا
سامان یا سروس کی فراہمی کو محدود کرنے کے
لیے حریفوں کے ساتھ باضابطہ یا غیر رسمی
معاہدے کرنا
•اپنے حریف کے ساتھ مسابقتی طور پر حساس
معلومات کا تبادلہ کرنا
•مارکیٹ کے تسلط کی ممکنہ پوزیشن کو غلط
استعمال کرنا
•منڈی کا ایسا ماحول تیار کرنا جو آزادانہ مسابقت
کو ڈرا کر روکتا ہو
•عالقہ ،کسٹمر بیس ،وغیرہ کی بنیاد پر مارکیٹ کو
تقسیم کرنا۔

سوال:میں کسی ایسے فرد کو جانتا ہوں جو CBRE
کے ایک حریف کے لیے کام کرتا ہے۔ اس
نے مجھے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا کہ
تازہ ترین پروجیکٹ کی بولی لگانے کے لیے
مل کر کام کریں۔ اس کا کہنا ہے کہ  CBREکے
پاس یہ معاہدہ ہوسکتا ہے ،لیکن صرف اس صورت
میں جب ہم ان سے اگال معاہدہ جیتنے کا وعدہ کریں
گے۔ کیا مجھے اتفاق کرنا چاہیئے؟
جواب:نہ ہی قیمت طے کرنے اور نہ ہی بولی میں دھاندلی
کی اجازت ہے۔ آپ اس پیش کش کو مسترد کردیں
اور دی پیوپل ،قانونی یا ایتھکس اینڈ کمپالئنس
ٹیموں ،یا  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن کو اس
تشویش کی اطالع دیں۔

•صارفین یا سپالئرز پر پابندیاں عائد کرنا
•کچھ ایسے انضمام اور حصول میں داخل ہونا جو
کہ عدم اعتماد کے قوانین کے منافی ہیں
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سرکاری پابندیاں اور اینٹی منی النڈرنگ
 CBREایک عالمی کمپنی ہے اور یہ امریکہ میں بین االقوامی
تجارتی قوانین کی نگرانی میں کام کرتی ہے اور دوسرے ممالک میں
مدمقابل ضوابط کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ قوانین ہمیں مجرموں،
دہشت گردوں ،ممنوعہ جماعتوں اور منی النڈروں کے ساتھ کاروبار
کرنے یا ان کی حمایت کرنے سے منع کرتے ہیں جو غیر قانونی فنڈز
چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ معلوم ہونا چاہیئے کہ
آپ کس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں اور قابل اطالق منی النڈرنگ
مخالف اور انسداد دہشت گردی سے متعلق مالی اعانت کے قوانین
کی تعمیل کرنا چاہیئے ،اور صرف جائز ذرائع سے رقم وصول
کرنا چاہیئے۔ تجارتی قوانین کی خالف ورزی کرنے کی سزا سخت
ہوسکتی ہے۔
اگر آپ کو اس شخص یا ہستی کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں
جو آپ کے کالئنٹ یا وینڈر یا اس سودے کے ذریعہ فنڈ یا ذریعہ
کا مالک ہے یا اسے کنٹرول کرتا ہے تو آپ کو اپنے مینیجر یا
سپروائزر یا  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن سے رابطہ کرنا چاہیئے۔

آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
•ہمیشہ مطلوبہ اپنے کسٹمر کو جانیں اور اینٹی -منی
النڈرنگ کی ضروری احتیاطی تدابیرکا اطالق ہر گاہک
پر کریں جس کے ساتھ آپ معاملہ کرتے ہیں۔
•اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ جس بھی وینڈر کے ساتھ
کام کریں وہ باقاعدہ طور پر ادارہ میں رجسڈر ہو۔
•تصدیق کریں کہ کالئنٹ یا وینڈر موجود ہے ،اور اس
کے فنڈز جائز ذرائع سے آئے ہوں۔
•ان کالئنٹ یا وینڈر پر خصوصی توجہ دیں جو سرکاری
اہلکار یا سیاسی فرد کی کنٹرول میں کام کرتے ہیں۔
•ممکنہ خطرے پر نظر رکھیں ،جیسے ایسے افراد یا
کمپنیاں جو حکومتی پابندیوں یا ممنوعہ پارٹیوں کی
فہرستوں میں دکھائی دیتی ہیں۔
•لین دین کے پیچھے کاروبار یا معاشی وجوہات جانیں۔
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ٹیم برانڈنگ
ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پیشہ ور ،گروپ اور ٹیمیں اپنی مہارت
اور تجربے کو اپنے مسابقتی فائدہ کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ تاہم،
جب بات ہمارے برانڈ کی ہو تو ،مستقل مزاجی کلیدی حیثیت رکھتی
ہے۔ برانڈ کی مستقل نمائندگی  CBREکے برانڈ کو مقابلہ سے الگ
رکھ کر کاروبار جیتنے میں ہماری مدد کرتی ہے ،اور یہ ہمارے
کالئنٹ کی توقع کے مطابق آنے والی مہارت اور پیشہ وارانہ مہارت
کی نمائندگی کرتا ہے۔

آپ اس حصے میں  CBREکی پالیسیاں اور دیگر اہم
معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں جس کا حوالہ
 CBREمالزمین کے انٹرانیٹ پر اس سیکشن میں ہے۔
کلیدی الفاظ کی تالش:

کاروباری طرز عمل کے معیارات

جھوٹے ،گمراہ کن بیانات اور غلط نمائندگی ہمارے برانڈ کو بری
طرح متاثر کرسکتی ہے۔  CBREکے ليے کئے جانے والے اپنے
سبھی کام اور بات چیت میں آپ کو برانڈ کی ساکھ کو بچانے کی
کوشش کرنی چاہیئے۔  CBREکی مارکیٹنگ ٹیمیں مارکیٹنگ کے
پروٹوکول اور پالیسیوں کے بارے میں مزید معلومات میں آپ کی مدد
کرسکتی ہیں جو مقامی قوانین یا ضوابط سے نمٹنے کے لیے خطے،
تقسیم اور ملک کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہیں۔

آپ کو ہمارے برانڈ کی نمائندگی کرنا چاہیئے
•مارکیٹنگ کے تمام مواد پر  CBREلوگو لگائیں۔
•جس کاروباری الئن کی آپ نمائندگی کرتے ہیں اس کی
شناخت کریں۔
•قابل اطالق قوانین اور کسی بھی ریگولیٹری گروپوں
کی تعمیل کریں ،جیسے مقامی ریئل اسٹیٹ ایجنسیوں
کے اشتہاراتی رہنما خطوط۔
•اپنی سروس کی مارکیٹنگ کرتے وقت  CBREبرانڈ
کے رہنما خطوط پر عمل کریں۔

سوال:میں کیپٹل مارکیٹس ٹیم کے ساتھ سیلز کا نیا
ٹرینی (زیر تربیت فرد) ہوں۔ میرے سینیئر
منیجنگ ڈائریکٹر نے مجھ سے اپنے کالئنٹ
کے لیے مارکیٹ رپورٹ تیار کرنے کو کہا۔ میں
نے اس کا عنوان " CBREبینڈوس ریئل اسٹیٹ
انویسٹمنٹ" رکھا اور توجہ مبذول کرنے کے ليے
 CBREکے لوگو کو نیوی بلیو میں تبدیل کردیا۔ کیا
ان تبدیلیوں کی اجازت ہے؟
جواب:نہیں۔ آپ کو اپنی رپورٹ میں اس بزنس الئن کی
درست عکاسی کرنا ہوگی جس سے آپ وابستہ ہیں۔
آپ کو مارکیٹنگ ،اشتہارات اور نمائندگی سے متعلق
مقامی ریئل اسٹیٹ قوانین کو چیک کرنا چاہیئے۔
اور آپ کو یہ چیک کرنا چاہیئے کہ آپ کی رپورٹ
میں  CBREلوگو اور برانڈنگ  CBREکے برانڈ
پورٹل میں درج ہدایت نامے کے مطابق ہے۔
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عمدگی
ہم اپنے کالئنٹ ،مالزمین
اور شیئر ہولڈرز کے ليے
منافع بخش نتائج پیدا کرنے
پر پوری توجہ مرکوز
کرتے ہیں۔

ہماری کامیابی کی روح رواں ہماری عمدگی کی قدر ہے۔ یہ ان
معیاروں کا ایک فریم ورک تشکیل دیتا ہے جو ہمارے اعلی حلقوں
کے لیے مستحکم اعلی کارکردگی اور اخالقی سلوک کے ساتھ بہترین
نتائج پیدا کرنے کے لیے ہمیں متحرک کرتا ہے۔

ہر کسی کو محفوظ رکھنا
 CBREایک محفوظ اور صحتمند کام کی جگہ مہیا کرتی ہے۔ اس
ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہماری کامیابی کا انحصار اس بات پر
ہے کہ آپ قانون اور  CBREکی پالیسی کی تعمیل کرتے ہوئے،
اور عقل مندی کا استعمال کرکے مالزمت کے دوران ہونے والے
نقصانات کے امکانات کو کم سے کم کرنے کے ليے اپنا کام کریں۔
ہماری صحت ،سالمتی اور ماحولیاتی پالیسیاں ،پروگرام اور معیارات
اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ آپ کے پاس کالئنٹ کے کھاتوں اور
دفتر کے مقامات پر وسائل ،تربیت اور مخصوص پیشہ ور افراد
موجود ہوں تاکہ وہ کام کے پورے دن آپ کا تعاون کریں۔
ماحولیاتی طریقوں کو بہتر بنانے کے عالوہ CBRE ،ماحول پر
ہمارے اثرات کو کم کرنے اور ہمارے کالئنٹ کو بھی ایسا کرنے
میں مدد کرنے کی پابند ہے۔ ہم ماحول کے اچھے ذمہ داران بننے اور
اپنے مالزمین اور جہاں ہم رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں ان برادریوں
کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کی اپنی ذمہ داری کو تسلیم کرتے
ہیں۔

آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
•صحت ،حفاظت اور ماحولیاتی قوانین کی پاسداری کریں۔
•اپنی کام کی جگہ پر حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور اسے
مزید بہتر بناہیں۔
•ایسی غیر محفوظ صورتحال کی اطالع دیں جو ہمارے کام
کی جگہ پر کسی کی بھی حفاظت یا صحت کے ليے خطرہ
پیدا کرے یا ماحول کو نقصان پہنچائے۔
•مالزمت کے دوران کسی بھی درجے کی شدت والے
نقصان کی اطالع دیں۔
•کبھی بھی شراب ،منشیات یا دیگر مادے کے زیر اثر کام نہ
کریں جو آپ کے تحفظ اور مؤثر طریقے سے کام کرنے
کی صالحیت کو متاثر کرتی ہے۔

سوال:میں ایک دفتر کی جگہ کی تعمیر کا
پراجیکٹ مینیجر ہوں۔ ایک اسٹرکچرل
سروے کے دوران ،میں نے کچھ نقائص
دیکھے جو اس کام کو جاری رکھنے کو
غیر محفوظ بنا دیں گے۔ میں کالئنٹ سے ان نقائص کا
ذکر کرکے اس منصوبے کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔
مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:لوگوں کی حفاظت کو ترجیح دیں۔ آپ کو فوری طور پر
کالئنٹ اور اپنے مینیجر کو ایسی کسی بھی دریافت کی
اطالع دینی چاہیئے جو دوسروں کی صحت اور حفاظت
کے ساتھ سمجھوتہ کرے۔
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رازداری کا احترام کرنا
 CBREہر روز نجی ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانا کہ ہم افراد کی رازداری کے حقوق کا احترام کریں اور اپنے مالزمین اور
کالئنٹ کے اعتماد کو برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیحات ہیں۔ آپ سے توقع کی جاتی ہے کہ جب بھی آپ ذاتی ڈیٹا اکٹھا کریں ،استعمال کریں یا
اس پر کارروائی کریں تو رازداری کے بنیادی اصولوں کے سیٹ  -ہماری ڈیٹا کی رازداری کے ستون  -پر عمل کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے
کہ  CBREعالمی سطح پر ڈيٹا کے استعمال میں قانونی ،اور رازداری کے طریقوں پر عمل پیرا ہے۔
یہ ہر مالزم کی ذمہ داری ہے ہے کہ وہ  CBREکے بنیادی رازداری کے اصولوں کو عملی جامہ پہنائے ،لہذا وہ مستقل طور پر ہمارے
کاروبار چالنے کے طریقہ کار میں شامل ہوجاتے ہیں۔ ذاتی ڈیٹا کو سمجھنے اور ہماری ڈیٹا رازداری کی پالیسی کی تعمیل کرنے کے بارے میں
مزید رہنمائی کے ليے CBRE ،کے گلوبل ڈیٹا پرائیویسی آفس سے رابطہ کریں۔

ڈیٹا کی رازداری کے چار ستون

1

2

3

4

شفافیت اختیار کریں

ڈیٹا اور رسائی کو کم سے
کم رکھیں

ڈیٹا کو محفوظ کریں

ڈیٹا کو حذف کریں

 CBREجو ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرتا
ہے اس کے حوالے سے اور اس
بارے میں شفافیت اختیار کریں کہ ہم
کیسے اسے استعمال کرنے کا ارادہ
رکھتے ہیں۔

ذاتی ڈیٹا کی جمع کاری کو کم سے
کم کریں اور رسائی کو ضرورت
تک ہی محدود رکھیں۔

اینکرپشن اور پاس ورڈ تحفظ کے
ذریعہ نجی ڈیٹا کا تحفظ کریں۔

جب ذاتی ڈیٹا کی ضرورت نہ رہے
تو اسے ختم کردیں۔

سوال:میں پیوپل ٹیم کا ممبر ہوں۔ جب میں
 CBREکے معاوضے کی منصوبہ بندی
کے ٹول میں کام کر رہا تھا ،تو میں نے
محسوس کیا کہ مجھے اپنی ذمہ داری سے ہٹ کر
کسی خطے اور کاروباری الئن میں مالزمین کے
نام ،مالزمت کے عنوان اور معاوضے کے ڈیٹا تک
رسائی حاصل ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:آپ کو اس کی اور رازداری سے متعلق کسی
دوسرے امکانی واقعات کی اطالع  CBREکے
سیکیورٹی آپریشنز سنٹر کو دینی چاہیئے۔ ان
معلومات تک آپ کی رسائی ذاتی ڈیٹا کا حادثاتی
طور پر انکشاف ہے ،جو رپورٹنگ کی ذمہ داریوں
کو تحریک دے سکتی ہے اور رسائی کو ’جاننے
کی ضرورت‘ کی سخت بنیادوں تک محدود کر
سکتی ہے۔
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کاروباری ریکارڈ ،ڈیٹا اور ای میل کو برقرار رکھنا اور اسے ختم کرنا
آپ معمول کے کاروبار میں ڈیٹا بیس میں سینکڑوں دستاویزات اور ای میل پیغامات تخلیق اور ان کا نظم کرتے ہیں۔ آپ کے کچھ دستاویزات اور
ڈیٹا کاروباری ریکارڈز سمجھے جاتے ہیں لیکن زیادہ تر غیر کاروباری ریکارڈز ہیں۔
تمام  CBREمالزمین کاروباری ریکارڈز کو برقرار رکھنے میں مدد کرنے کے ذمہ دار ہیں تاکہ وہ ہمارے کاروباری ،عملی اور قانونی اور
ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کر سکیں اور غیر ضروری اور ضرورت سے زیادہ معلومات ذخیرہ کرنے سے وابستہ الگت اور خطرے کو کم کیا
جا سکے۔

آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
کاروباری ریکارڈز

√ اسے اپنے ملک کے مخصوص ریکارڈ برقرار رکھنے کے شیڈیول کے مطابق رکھیں

غیر کاروباری ریکارڈز

× جب ان کا مقصد پورا ہو جائے اور کاروباری اہمیت نہیں رہے تو فوری طور پر انہیں ختم کردیں

7

√ تاریخی اعتبار سے اہم ای میل کو محفوظ رکھیں

سوال:میں گزشتہ پانچ سالوں سے ایک ڈیٹا
بیس میں کام کر رہا ہوں جس میں
 CBREکے ساالنہ اور پانچ سالہ نقد
ٹیکس تخمینے اور بجٹ کے ليے ٹیکس کی شرح
کے مؤثر حساب کتاب ہوتے ہیں۔ میں تازہ ترین ڈیٹا
کو اسپریڈشیٹ میں ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتا ہوں اور بیک
اپ کاپی کے بطور اپنے ذاتی کالؤڈ اسٹوریج اکاؤنٹ
پر ای میل کرنا چاہتا ہوں۔ کیا  CBREکی پالیسیوں
کے تحت کوئی خدشات ہیں؟
جواب:ہاں۔ پہلے تو کچھ ڈیٹا اپنے برقرار رہنے کی مدت
سے تجاوز کرچکا ہے اور اسے محفوظ طریقے
سے ضائع کردیا جانا چاہیئے۔ دوسرا مالزمین
کے ليے ذاتی ای میل اور اسٹوریج اکاؤنٹس میں
 CBREڈیٹا ای میل کرنا ممنوع ہے۔ تمام CBRE
ڈیٹا  CBREکے ماحول میں رہنا چاہیئے۔

• کسی ایسے پروجیکٹ سے متعلق ہے جس کی قدر گزشتہ  90دن سے زیادہ ہے
ای میل

8

• اہم کاروباری واقعات یا فیصلوں کا ثبوت فراہم کرتا ہے
• انضباطی یا مالی وجوہات کی بناء پر درکار ہے
×ایسے ای میلوں کو محفوظ نہ کریں جو تاریخی اعتبار سے اہم نہیں ہیں (مثال کے طور پر :دوپہر کے کھانے
کے منصوبے ،کاروباری تنظیموں کے خبرنامے)

اگر آپ مینیجر یا سپروائزر ہیں
اگر آپ کا ماتحت مالزم  CBREکو چھوڑ دیتا ہے ،تو آپ کے پاس ہماری مخصوص پالیسیوں کے ذریعہ مقرر کردہ وقت ہے ،جس
میں آپ اس کو مستقل طور پر ختم کرنے سے پہلے اس کے آوٹ لک میل باکس کے اندر رسائی حاصل کرسکتے ہیں اور کسی بھی
ای میل کو محفوظ کر سکتے ہیں۔

 7اگر آپ کو  CBREمالزم کے انٹرانیٹ تک رسائی حاصل ہے تو ،آپ عالمگیر ریکارڈز برقرار رکھنے اور معلومات کے صفحہ سے متعلق شیڈیول تالش کرسکتے ہیں۔ ہر شیڈیول میں کاروباری ریکارڈز
کے زمرے درج ہیں اور یہ بات درج ہے کہ ان کو تلف کرنے سے پہلے کتنے وقت تک رکھا جانا چاہیئے۔
 8آپ کے آؤٹ لک میں بچے پیغامات یا بھیجے گئے فولڈرز  90دن کے بعد خود بخود ختم ہوجائیں گے۔
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ہمارے الیکٹرانک مواصالتی سسٹم کا استعمال
ہمارے الیکٹرانک مواصالت کے نظام ،جیسے انٹرنیٹ تک رسائی،
ای میل ،صوتی میل اور ٹیلیفون خدمات ،ضروری ٹولز ہیں جو
ہمارے کاروبار میں مدد کرتے ہیں۔ آپ ان سسٹمز اور سوشل میڈیا کو
ہمارے پیشہ وارانہ اقدار اور پالیسیوں کے مطابق ،پُر احترام ،محفوظ
اور قانونی انداز میں استعمال کرنے کے ذمہ دار ہیں۔

سوال:مجھے  CBREکی کارکردگی پر فخر ہے
اور ہماری مستحکم آمدنی اور ایک انضمام
کی وجہ سے ،جس کے آئندہ سہ ماہی میں
مکمل ہونے کی امید ہے ،ہمارے اسٹاک
کی قیمت میں اضافے کی توقع ہے۔ کیا میں سوشل
میڈیا پر اس بارے میں پوسٹ کرسکتا ہوں؟

اس بارے میں سوچے سمجھے بغیر سوشل میڈیا پر مواصالت یا
کوئی ایسی پوسٹ نہ کریں کہ وہ مواصلت یا پوسٹ  CBREکی
ساکھ پر اور کچھ معلومات کی رازداری کو برقرار رکھنے کی اس
کی ذمہ داری پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے ،اور سامعین کے ذریعہ
اسے کس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے۔
جب آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو ،آپ ہمارے برانڈ کی
نمائندگی کرتے ہیں اور ہماری ساکھ کے نگہبان ہیں۔ نامناسب عمل،
خفیہ معلومات شیئر کرنا ،ہراساں کرنا ،ذاتی معامالت کے ليے کمپنی
سسٹم کا ضرورت سے زیادہ استعمال اور دھوکہ دہی ایک ہی درجے
میں آتے ہیں ،چاہے وہ آن الئن ہوں یا ذاتی طور پر۔ پلیٹ فارم یا
ذرائع سے کوئی فرق نہیں پڑتا ،ان سرگرمیوں کو برداشت نہیں کیا
جائے گا۔ پوسٹ کرنے سے پہلے سوچئے۔

جواب:نہیں۔ ٹھوس ،غیر عوامی معلومات کا تبادلہ غیر
قانونی اور  CBREکی پالیسی اور کاروباری
طرز عمل کے معیارات کی خالف ورزی ہے۔

آپ کو کیا کرنا چاہیئے؟
•سامعین کے ساتھ ساتھ مواصالت یا پوسٹ میں ذکر کردہ
کسی بھی کمپنی ،گروپ یا فرد کے لیے بھی احترام
کرنے والے اور حساس بنیں۔
•جب سوشل میڈیا میں مصروف ہوں تو ،واضح طور پر
درج کریں کہ آپ کی رائے اور بیانات صرف آپ سے
منسوب ہیں نہ کہ کمپنی سے۔
• CBREیا ہمارے کالئنٹ کی خفیہ یا ملکیتی معلومات
کو ظاہر نہ کریں۔
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الیکٹرانک مارکیٹنگ
یہ ضورری ہے کہ  CBREکے ذریعہ یا اس کی جانب سے فراہم
کردہ تمام براہ راست مارکیٹنگ الگو قوانین اور ضوابط کے مطابق
ہوں ،جو ملک ،خطے اور ریاست کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔
یہ قوانین آپ کے گاہکوں کے کال کرنے ،تحریری پیغام لکھنے ،میل
کرنے ،ای میل کرنے یا فیکس کرنے کے طریقے کو متاثر کرتے
ہیں۔
الیکٹرانک مارکیٹنگ سے متعلق قوانین اور ضوابط کی تعمیل میں
ناکامی کی وجہ سے  CBREکو ،آپ کو اور ہمارے کالئنٹ کو
اہم انضباطی جرمانے ادا کرنے پڑ سکتے ہیں ،قانونی مقدمات سے
گزرنا پڑ سکتا ہے اور/یا ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

آپ کو کس چیز سے پرہیز کرنا چاہیئے؟
•الیکٹرانک طور پر غیر مطلوب اور ناپسندیدہ براہ
راست مارکیٹنگ بھیجنے سے
•کسی اور فریق کے امالک دانش کے حقوق کی خالف
ورزی کرنے والے جعلی یا گمراہ کن اشتہارات یا مواد
کا استعمال کرنے سے
•’کال نہ کریں’ کی رجسٹری والے فون نمبروں پر ٹیلی
مارکیٹنگ کرنے سے

سوال:میں  CBREکے کاروبار کو بڑھانے
کی کوشش کر رہا ہوں اور ایک فریق
ثالث نے مجھ سے ممکنہ گاہکوں کی
فہرست اور ان سے رابطے کی معلومات
فروخت کرنے کی پیش کش کی ہے۔ میں ای میل
کے ذریعہ مارکیٹنگ کے مواد اور تحقیقی رپورٹس
بھیجنا چاہتا ہوں جو ان امکانات کے ليے دلچسپی کا
باعث ہو سکتی ہیں اور فون کال کے ساتھ فالو اپ
کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں آگے بڑھ سکتا ہوں؟
جواب:نہیں ،معقول یقین دہانی حاصل کرنے سے متعلق
مطلوبہ احتیاط ،دوسرے استفسارات کے ساتھ
ساتھ ،جیسے کہ ممکنہ کالئنٹ کی فہرست مرتب
کی جاچکی ہے ،اور اسے  CBREکے ذریعہ
استعمال کیا جاسکتا ہے ،قابل اطالق قانون کی تعمیل
میں ہے ،کے بغیر اسیا نہ کریں۔ اس طرح کی
ضروری احتیاطی تدابیر میں اس بات کی تصدیق
شامل ہوسکتی ہے کہ فہرست میں شامل افراد نے
اپنے ذاتی ڈیٹا کو جمع کرنے اور انکشاف کرنے
پر رضامندی ظاہر کی ہے ،اس سے قبل انہوں نے
 CBREسے مارکیٹنگ مواصالت وصول کرنے کا
انتخاب نہیں کیا ہے ،کسی بھی قابل اطالق کال-نہ-
کریں -رجسٹری کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں۔

•خودکار ڈائلنگ سسٹمز کا استعمال کرتے ہوئے فون
کال کرنے سے
•اس بات کی یقینی دہانی کرائے بغیر فریق ثالث کی
جانب سے لیڈ جنریشن لسٹوں کی خریداری یا ان کا
استعمال کرنا کہ ان فہرستوں کو قابل اطالق قوانین کی
تعمیل کرتے ہوئے مرتب کیا اور فراہم کیا گیا ہے۔
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عوامی اور سیاسی امور میں حصہ لینے سے
آپ کو ایسے پالیسی ،تعلیمی اور سیاسی امور میں حصہ لینے کی
ترغیب دی جاتی ہے جو آپ کی زندگی
کمیونٹی ،اور کاروبار کو متاثر کرتے ہیں۔ ان سرگرمیوں میں بعض
اوقات عوامی تقریر کرنے ،رائے کے کچھ حصے شائع کرنے یا
میڈیا کو انٹرویو دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں
حصہ لیتے وقت ،آپ کو کبھی بھی اپنے خیاالت اور آراء کو CBRE
کے خیاالت اور آراء کے بطور پیش نہیں کرنا چاہیئے۔ تاہم ،براہ کرم
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ہر وقت  CBREکی نمائندگی کرتے
ہیں اور آپ کو  CBREکی ساکھ کو یا کالئنٹ کے ساتھ اپنے رشتے
کو نقصان پہنچانے سے روکنے کے لیے بہتر قوت فیصلہ کا استعمال
کرنا چاہیئے۔

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟
• CBREکا نام یا لوگو استعمال نہ کریں ،کسی انٹرویو
میں حصہ لیں یا اپنے مارکیٹ یا بزنس الئن رہنما،
اتحاد کے ڈائریکٹر یا کارپوریٹ مواصالت کی پیشگی
اجازت کے بغیر اپنے آپ کو  CBREمالزم کے طور
پر شناخت کریں۔
•"آف دی ریکارڈ" کچھ بھی نہ کہیں۔
• CBREیا کالئنٹ کے بارے میں کوئی خفیہ معلومات
"لیک" نہ کریں۔
•کالئنٹ کی معلومات ظاہر نہ کریں۔

اگر آپ مقامی یا عالقائی مارکیٹ کے رہنما ہیں تو ،کسی بھی بیرونی
سلیم استعمال کرنی
سرگرمیوں میں حصہ لینے کے وقت آپ کو عقَ ِل َ
چاہیئے۔ کمپنی کے اندر آپ کی پوزیشن کا مطلب ہے کہ تقریبا ہر اس
چیز کو جو آپ کہتے یا کرتے ہیں CBRE ،سے منسوب کیا جاسکتا
ہے۔

سیاسی تعاون اور البنگ
کارپوریٹ سیاسی شراکتیں اور حکومتوں یا ان کے عہدیداروں کی
البی سازی کو زیادہ تر ممالک میں سختی سے منضبط کیا جاتا ہے۔
لہذا CBRE ،عام طور پر سیاسی شراکت کے ليے کمپنی کے فنڈز
کے استعمال پر پابندی عائد کرتا ہے۔  9CBREصرف انتہائی کنٹرول
شدہ عمل اور قانونی شعبے کی منظوری کے بعد ہی سرکاری امور
میں شامل ہوگی۔

توثیقات
 ،CBREدوسروں کو عوامی اعالنات ،پریس ریلیز ،اشتہارات،
انٹرویوز یا ڈیجیٹل یا چھپے ہوئے مارکیٹنگ کے مواد سمیت کسی
بھی قسم کی عوامی تشہیر میں ہمارا نام استعمال کرنے سے منع کرتا
ہے۔ اگر کسی کالئنٹ یا کاروباری پارٹنر کے ذریعہ آپ کو CBRE
کی جانب سے توثیق کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ،آپ کو استثناء
کے لیے تحریری طور پر کارپوریٹ مواصالت کے سینیئر منیجنگ
ڈائریکٹر سے رابطہ کرنا چاہیئے۔ استثناء یقینی نہیں ہے اور اسے
کسی بھی وقت منسوخ کیا جاسکتا ہے۔

نیا کاروبار جیتنے میں  CBREکا نام اور لوگو ایک الگ مقام رکھتا
ہے ،جو صالحیتوں کو متوجہ کرنے کا ایک منارہ اور قدر کی ایک
عالمت ہے۔ لہذا CBRE ،کی جانب سے آپ کے کام اور بات چیت
پر احتیاط سے  CBREنام اور برانڈ کی حفاظت کے ليے غور کرنا
چاہیئے۔

سوال:میں اور میری ٹیم نے دو دہائیوں سے
بھی زیادہ عرصے سے ایک ہی پرنٹ
وینڈر کا استعمال کیا ہے۔ مجھے حال ہی
میں معلوم ہوا کہ ان کی ویب سائٹ پر  CBREلوگو
اور ایک تصدیق نامہ پوسٹ کیا گیا ہے۔ ہم نے کبھی
 CBREکا لوگو استعمال کرنے کے لیے کوئی
تصدیق یا اجازت نہیں دی۔ مجھے کیا کرنا چاہیئے؟
جواب:اگرچہ اس وینڈر کے ساتھ آپ کی ٹیم کے طویل
تعلقات ہیں ،لیکن  CBREنے ہمارے نام یا لوگو کے
استعمال کو منظور نہیں کیا ہے۔ مزید یہ کہ ،تصدیق
نامہ گمراہ کن ہے۔ آپ کو وینڈر سے رابطہ کرنا
چاہیئے اور درخواست کرنی چاہیئے کہ برانڈ کی
شناخت اور تصدیق کو ختم کیا جائے۔

 9مثال کے طور پر ،امریکی۔ پالیسی  :6.17سیاسی تعاون۔
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عوامی اور سیاسی امور میں حصہ اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارے
لینے سے
کاروباری شراکت دار ہماری اقدار
کو عام کریں

اس بات کو یقینی بنانا کہ ہمارے کاروباری شراکت دار ہماری اقدار کو عام کریں
اس بات کو یقینی بنانے کے ليے ہمارے سروس فراہم کنندگان اور دوسرے وینڈر ہماری اقدار کو عام کریں  CBREکے پاس سپالئر ضابطہ
اخالق موجود ہے۔
سپالئر ضابطہ اخالق پوری دنیا میں ہمارے سپالئرز کے لیے اخالقی ،قانونی ،ماحولیاتی اور معاشرتی طور پر ذمہ دار تقاضے پیش کرتا ہے۔
اس کے مطابق ،اس میں بدعنوانی ،غیر منصفانہ کاروباری طریقوں ،ڈیٹا کی رازداری اور معلومات کی حفاظت ،مفادات کے تنازعات ،روزگار
سے متعلق صحت اور حفاظت سے متعلق خدشات ،سپالئر کے فراہم کردہ تحائف ،اور ماحولیاتی ضابطہ کی تعمیل اور استحکام کی ضروریات
کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ یہ ایک مکمل فہرست نہیں ہے ،بلکہ ضروریات کا ایک اعلی سطحی جائزہ ہے۔ یہ سپالئر کے انتخاب اور برقراری کی
کلید ہے۔

آپ اس حصے میں  CBREکی پالیسیاں اور دیگر اہم
معلومات تک رسائی حاصل کرسکتے ہیں جس کا حوالہ
 CBREمالزمین کے انٹرانیٹ پر اس سیکشن میں ہے۔
کلیدی الفاظ کی تالش:

کاروباری طرز عمل کے معیارات

 CBREقانون کے خط اور روح کی تعمیل میں کاروبار کے انعقاد کے لیے پُر عزم ہے۔ ہمارے سپالئرز کے ليے بھی الزمی ہے ،اور انہیں
ہمارے سپالئر کے ضابطہ اخالق کی تعمیل کرنی ہوگی۔

آپ کو کیا جاننا چاہیئے؟
•عالمی سطح پر تمام  CBREبزنس اور محکمے
جو سپالئر کا استعمال کرتے ہیں ان کو سپالئی کے
تمام معاہدوں اور خریداری کے احکامات میں سپالئی
ضابطہ اخالق شامل کرنا اور/یا اس کا حوالہ دینا
ضروری ہے۔
•تمام  CBREکاروبار اور محکمہ جات کو اپنے متعلقہ
سپالئرز کے سپالئر ضابطہ اخالق پر عمل پیرا ہونے
کی نگرانی کرنی چاہیئے ،اور عدم تعمیل سے متعلق
مناسب اقدامات کرنا چاہیئے۔

مینیجرز کا خصوصی کردار
گر آپ  CBREکی جانب سے فریقین ثالث کو مشغول کرتے
ہیں ،تو آپ ذیل کے لیے ذمہ دار ہیں:
•سپالئر کو ادارہ میں شامل کرنے سے پہلے مناسب
تفتیش مکمل کرنے اور کسی خطرے کی نشاندہی
کرنے اور اس کو مناسب طریقے سے حل کرنے کے
•اس بات کی تصدیق کرنے کے کہ سپالئر کو شامل
کرنے کے لیے ایک مناسب کاروباری جواز موجود
ہے
•سپالئر کو اس کی سروس کے مطابق معاوضہ دینے
کے

سوال CBRE :سپالئر کے ایک مالزم نے مجھے
بتایا کہ اس کو قانونی حد سے زیادہ اوور ٹائم
کام کرنے پر مجبور کیا گيا ،اس کے روزگار
کے فوائد پوری طرح سے ادا نہیں کیے گئے ہیں،
اور اسے وقت پر تنخواہ نہیں ملی ہے۔ مجھے کیا
کرنا چاہیئے؟
جواب:آپ کو اس تشویش کی اطالع رپورٹنگ کے کسی
بھی طریقے کے ذریعے کرنی چاہیئے جس میں
شامل ہیں  CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن۔ سپالئر
جدید غالمی کے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہوگا اور
اس معاملے کو اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے۔

•یہ یقینی بنانے کے کہ ادائیگی کی شرائط کمپنی کی
پالیسیوں کے مطابق ہے
•سپالئر  CBREکو جو سروسز فراہم کر رہا ہے ان کا
مناسب طریقے سے اندراج کرنے کے
•سروسز کی مناسب کارکردگی کو یقینی بنانے کے ليے
کنٹرول نافذ کرنے کے
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نتیجہ
اگرچہ ہمارے کاروباری طرز عمل کے معیارات ہر اس صورتحال کا اندازہ نہیں کرسکتے ہیں جس کا سامنا آپ کو اپنی کاروباری زندگی میں  CBREکے ساتھ ہو سکتا ہے ،لیکن اس کے اصولوں کے استعمال سے آپ
کو زیادہ تر معامالت میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ جب آپ کو اضافی رہنمائی یا مدد کی ضرورت ہو ،تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کہاں سے معلومات یا مدد حاصل کرسکتے ہیں۔
ہم کاروباری طرز عمل اور اخالقیات اور تعمیل پروگرام کے معیارات کے ليے آپ کے مسلسل تعاون کی تعریف کرتے ہیں۔

کارروائی سے پہلے پوچھیں
•کیا یہ قانونی طور پر درست ہے؟
•کیا یہ محفوظ ہے؟
•کیا یہ کمپنی کی پالیسی پر عمل پیرا ہے؟
•کیا یہ درست عمل ہے؟
•ہمارے کالئنٹ ،میڈیا یا ہماری برادریوں کے ذریعہ اس کو
کیسے سمجھا جائے گا؟

ان اصولوں کو یاد رکھیں
•فیصلہ کرنے والی پالیسیاں اور معیار ،اور وہ قوانین جو آپ
کی پوزیشن پر الگو ہوتے ہیں ان کو جانیں۔
•کبھی بھی ان معیار پر عمل کرنے میں ناکام نہ رہیں۔
•اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو ،کسی ایسے شخص سے پوچھیں
جو جانتا ہے۔

وسائل دستیاب ہیں
اگر آپ کے پاس"صحیح کام کرنے" یا کام کی جگہ پر کسی کےکے
طرزعمل کے بارے میں سواالت یا خدشات ہیں تو ہم آپ کو اپنے
نگران یا مینیجر سے پوچھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ
کام کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ،براہ کرم رپورٹنگ کے دیگر
طریقوں کے ذریعے اپنی خدشات کو اجاگر کریں جو آپ کے ليے
دستیاب ہے:
•سینیئر لیڈرشپ ،دی پیوپل ،قانونی یا اخالقیاتی اور کمپالئنس
ٹیموں میں شامل کوئی بھی

 SECاور دیگر سرکاری اداروں کے ساتھ مواصالت

ترمیم اور چھوٹ

کاروباری طرز عمل کے ان معیارات یا  CBREیا  CBREکی پالیسی
کے ساتھ کسی دوسرے معاہدے کے خالف کسی بھی چیز کے باوجود،
آپ سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن ( )SECیا کسی دوسرے سرکاری
یا قانون نافذ کرنے والے ادارے کے ساتھ بات چیت ،تعاون یا چارج
یا کسی بھی قانونی یا ریگولیٹری تقاضے کی ممکنہ خالف ورزیوں
سے متعلق شکایت درج کر سکتے ہیں اور انکشافات کر سکتے ہیں،
بشمول کسی بھی سرکاری ادارے کو دستاویزات یا دیگر معلومات فراہم
کرنا جو کسی بھی قابل اطالق قانون یا ضابطے کی وسل بلور دفعات
کے تحت محفوظ کردہ ہوں CBRE ،کی منظوری یا نوٹس کے بغیر،
تاوقیتکہ (  )1اس طرح کے مواصالت اور انکشافات قابل اطالق قانون
سے مطابقت رکھتے ہوں اور ( )2افشا کی گئی معلومات کسی ایسے
مواصلت کے ذریعے حاصل نہیں کی گئی تھیں جو اٹارنی کالئنٹ کے
خصوصی حق کے تابع تھی (جب تک کہ ان معلومات کا انکشاف کی
کسی دوسری صورت میں قابل اطالق وفاقی قانون ،اٹارنی طرز عمل
کے قواعد و ضوابط کے مطابق کسی وکیل کے ذریعہ اجازت نہ ہو)۔
 ،CBREآپ کے  SECیا کسی دوسری سرکاری ایجنسی کو کسی
بھی قابل اطالق قانون یا ضابطے کے وسل بلوور کی دفعات کے مطابق
معلومات فراہم کرنے کے لیے ایوارڈ حاصل کرنے کے حق کو محدود
نہیں کرے گا۔  CBREاور کسی بھی مالزم یا سابق مالزم کے درمیان
کسی بھی معاہدے کی کوئی بھی شقیں جو اوپر کی زبان سے مطابقت
نہیں رکھتی ہیں یا جو قابل اطالق قانون کی وسل بلوور والی دفعات کے
تحت کسی بھی شخص کی ایوارڈ وصول کرنے کی اہلیت کو محدود
کرسکتی ہیں ،کو غلط کراردیا جاتا ہے اور اسے  CBREکے ذریعے
نافذ نہیں کیا جائے گا۔

کاروباری طرز عمل کے ان معیارات میں وقتا فوقتا ترمیم کی جاسکتی
ہے۔ ڈائریکٹرز یا ایگزیکٹو افسران کے لیے کاروباری طرز عمل کے
ان معیارات میں سے کسی ترمیم یا چھوٹ کو  CBREکے بورڈ آف
ڈائریکٹرز کے ذریعہ منظوری دینی ہوگی۔ اس طرح کی کسی بھی
ترمیم یا چھوٹ کا اطالق فوری طور پر قابل اطالق قوانین ،قواعد و
ضوابط (بشمول اسٹاک ایکسچینج رولز) کے مطابق کیا جائے گا۔

مزید معلومات کے لیے ،براہ کرم رابطہ کریں:
الرنس ایچ .مڈلر
ایگزیکٹو نائب صدر ،جنرل کاؤنسل
+1 213 613 3750
larry.midler@cbre.com
الزبتھ ای ایٹلی
سینیئر نائب صدر ،ڈپٹی جنرل کاؤنسل اور چیف ایتھکس اینڈ
کمپالئنس افسر
+1 213 613 3074
elizabeth.atlee@cbre.com

کاروباری طرز عمل کے معیار  34زبانوں میں دستیاب ہیں۔ تمام مالزمین اس کو پڑھنے اور
سمجھنے اور اس کی رہنمائی پر عمل کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ کاروباری طرز عمل کے معیارات ہر
الگو قانون ،قاعدہ یا ضابطے کا احاطہ نہیں کرتے ہیں یا تمام سوالوں کے جوابات فراہم نہیں کرتے

•چیف کمپالئنس آفیسر

ہیں۔ جب شک ہو تو ،آپ کے لیے بہت قوت فیصلہ کا استعمال کرنا اور مناسب طرز عمل کے بارے

• CBREاخالقیاتی ہیلپ الئن

میں رہنمائی کرنی چاہيئے۔ کاروباری طرز عمل کے معیارات ،مالزمت کا معاہدہ یا مستقل مالزمت
کی یقین دہانی نہیں ہے۔ یہ  CBREاور اس کے مالزمین کے خصوصی فائدے کے لیے ہے اور
کسی دیگر فریق کے ذریعہ اس کا استعمال یا اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا
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اینٹی منی النڈرنگ

اس سے مراد وہ قوانین ،ضوابط اور طریقہ کار ہیں جس کا مقصد مجرموں کو غیر قانونی طور پر حاصل شدہ فنڈز کو جائز آمدنی کے طور پر چھپانے سے روکتا ہے۔

رشوت

کسی قمتی چیز کی پیش کش یا ادائیگی ،جیسے رقم  ،تحفہ  ،تفریحیا طرفداری ،اس نیت سے کہ وصول کنندہ کو متاثر کیا جا سکے اور اس کے بدلے میں کچھ غیر قانونی کام کرنے یا
بے ایمانی کرنے کے ليے اس کے پوزیشن کا غلط استعمال کیا جا سکے۔

کاروباری ریکارڈ

ایک اہم کاروباری فیصلے کی یاد گار ہے اور اسے قانونی ،معاہدہ جاتی ،مالی رپورٹنگ یا باقاعدگی سے متعلق ذمہ داریوں کی تعمیل میں رکھنا چاہیئے۔ مواد سے طے ہوتا ہے کہ یہ
کاروباری ریکارڈ ہے نہ اس کے فارمیٹ یا مقام سے۔ (مثال کے طور پر :معاہدات ،آڈٹ ریکارڈز ،الئسنسنگ ریکارڈز اور ساالنہ جائزہ)

کمپیوٹر نیٹ ورک

 CBREکے کمپیوٹر نیٹ ورک یا سسٹم میں شامل ہیں لیکن یہ صرف ان ہی تک محدود نہیں ہے لوکل ایریا نیٹ ورک ( )LANاور وائیڈ ایریا نیٹ ورک ( ،)WANسرور سسٹم ،ڈیٹا
سنٹرز اور  CBREکے ذریعے کنٹرول ہونے والے سبھی سسٹمز۔

راست مارکیٹنگ

کوئی مواصالت جو  CBREکے ذریعہ یا اس کی جانب سے ہو ،چاہے تنہا ہو یا اجتماعی طور پر ہو ،وہ ( CBRE )1کے ذریعہ پیش کردہ کسی پروڈکٹ ،سروس ،مقام یا فیس پر
مبنی پروگرام کی تشہیر کرتی ہے یا اس کی ترویج کرتا ہے یا ( )2کسی بھی طرح  CBREکو فروغ دیتا ہے۔ کسی زیر التواء لین دین،سروس یا فیس پر مبنی پروگرام سے متعلق تازہ
10
معلومات کی فراہمی کے واحد مقصد کے لیے براہ راست مارکیٹنگ میں مواصالت شامل نہیں ہیں۔

ٰڈیوائس

ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ،لیپ ٹاپ ،نوٹ بکس ،اسٹوریج ڈرائیوز ،اسمارٹ فونز یا کمپنی کے نیٹ ورکس یا معلوماتی اثاثوں تک رسائی کے ليے استعمال ہونے واال کوئی دوسرا ایسا ہی
ڈیوائس۔

الیکٹرانک مارکیٹنگ

الیکٹرانک مارکیٹنگ صرف ای میل تک محدود نہیں ہے۔ اس میں آن الئن مارکیٹنگ ٹولز کی دوسری شکلیں شامل ہیں ،جیسے فیکس کرنا ،ویب یا آن الئن مواصالت ،تحریری پیغام،
بالگس ،میسج بورڈز ،ویکیز ،انٹرنیٹ ریڈیو یا ویڈیو اسٹریمنگ ،پروفیشنل یا کمیونٹی نیٹ ورکنگ اور انفارمیشن شیئرنگ سائٹس ،روبوکالنگ ،اور سوشل میڈیا۔

اینکرپشن

ایک ریاضیاتی فعل جو معلومات کی حفاظت کرنے کے ليے اس کو اس قابل بناتا ہے کہ اس کو کوئی پڑھ نہ سکے سوائے اس کے جس کے پاس اس کوڈ کو ختم کرنے کی "کی"
موجود ہے۔

بیرون ملک بد
عنوانیوں سے متعلق
قانون ()FCPA

ریاستہائے متحدہ کا ایک وفاقی قانون جو امریکی شہری اور اداروں کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ وہ اپنے کاروباری مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے غیر ملکی سرکاری
عہدیداروں کو رشوت دیں۔

انسانی اسمگلنگ

جدید دور کی غالمی کی ایک شکل جس میں کسی فرد کو مزدوری یا سروس کی فراہمی کے لیے مجبور کرنا یا اس دباو بنانا یا اس کی مرضی کے خالف اس کو تجارتی جنسی
کارروائیوں میں ملوث کرنا شامل ہے۔

 10امریکہ میں غیر تجارتی مواصالت جیسے انتباہات ،صنعت کی تازہ ترین خبریں اور خیراتی شراکت کی درخواستوں کو براہ راست مارکیٹنگ نہیں سمجھا جاتا ہے۔ یوروپی یونین میں ،خیراتی گزارشات  /فنڈ ریزنگ اور  CBREکو فروغ دینے والی کوئی بھی چیز براہ راست مارکیٹنگ سمجھی جائے گی۔
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انفارمیشن ٹیکنالوجی

تمام کمپیوٹر آالت اور اسٹوریج میڈیا (فکسڈ یا جدا ہو سکنے واال)۔

اندرونی ٹریڈینگ

خفیہ معلومات تک رسائی کے ذریعہ اپنے فائدے کے ليے اسٹاک ایکسچینج میں تجارت کرنے کا غیر قانونی عمل۔

غیر مادی اثاثے

کمپنی کے غیر مادی اثاثوں میں امالک دانش اور خفیہ اور ملکیتی معلومات جیسے ٹریڈ مارک ،کاروبار اور مارکیٹنگ کے منصوبے ،تنخواہ کی معلومات اور غیر مطبوعہ مالی ڈیٹا
اور رپورٹس وغیرہ شامل ہیں۔

کمیشن (بخشش یا
نذرانہ)

سودہ کردہ رشوت کی ایک قسم۔ کک بیک ایک غیر قانونی ادائیگی ہے جس کا مقصد معاوضے کے طور پر ترجیحی سلوک یا کسی اور طرح کی غلط سروس کو وصول کیا جاتا ہے۔
کمیشن کوئی پیسہ ،تحفہ ،کریڈٹ یا کوئی قیمتی چیز ہوسکتی ہے۔

اپنے کسٹمر کو جانیں

کالئنٹ یا وینڈر کی شناخت اور اس کی تصدیق کرنے کا عمل۔

جدید غالمی

ذاتی یا تجارتی فائدہ کے ليے دوسرے لوگوں کا استحصال کرنا ،بشمول کسی فرد کو طاقت ،دھوکہ دہی ،یا جبر کے ذریعہ جبری مشقت کے لیے بھرتی کرنا ،بندھک بنانا ،کہیں منتقل
کرنا ،فراہم کرنا یا حاصل کرنا۔

غیر کاروباری ریکارڈز

ایک ہی دستاویز کے نقل ورژن اور دیگر غیر ضروری معلومات۔ زیادہ تر دستاویزات غیر کاروباری ریکارڈ ہوتے ہیں۔ (مثال کے طور پر :ڈرافٹ ،خط و کتابت ،پرانا ایجنڈا یا میٹنگ
کے دعوت نامے)

ذاتی ڈیٹا

کوئی بھی ڈیٹا (فارمیٹ سے قطع نظر) جو اکیلے یا مناسب معقول طور پر دستیاب ڈیٹا کے ساتھ مل کر ،کسی فرد کی شناخت کے لیے براہ راست یا بالواسطہ شناخت یا استعمال کیا
جاسکتا ہے۔ (مثال کے طور پر :نام ،تاریخ پیدائش ،رابطہ کی معلومات ،شناختی نمبر ،اور ای میل اڈریس ،نیز صنف ،ازدواجی حیثیت ،اور کسی فرد کے ذریعہ اور اس کے بارے میں
رائے)

سیاست داں فرد

کوئی شخص جو سرکاری عہدیداروں سے وابستہ ہے یا قریبی تعلق رکھتا ہے اور وہ اس کے فیصلوں پر اثرانداز ہوسکتا

مادی اثاثے

کمپنی کے مادی اثاثوں میں جائیداد ،سازوسامان ،مواد ،ٹیکنالوجی وغیرہ شامل ہیں۔

REV 12/22

ہے۔
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