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ضابطہ اخالق

 .1تعارف اور تعریفیں

 .1.1تعارف
ہمیں  Applus+گروپ کےضابطہ اخالق کا یہ نیا ایڈیشن پیش کرتے ہوئے خوشی محسوس ہورہی ہے۔
ہمارے ضابطے میں ایک ساخت تیار کی گئی ہے ،جو محض قانون کی تعمیل سے کہیں بڑھ کر ہے؛ اس کی بنیاد ہمارے فیصلہ کرنے کی صالحیت میں ایمان داری اور پیشہ ورانہ اطوار پر
رکھی گئی ہے ،اور اس میں ایسے عمومی اصول موجود ہیں جو ،ہم دنیا میں جہاں بھی کام کرتے ہيں ،ہمارے روزمرہ کے اطوار کی رہنمائی کريں گے۔
ہم سب ہی ایمان داری اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کی اہمیت سے واقف ہیں۔ ہمارے ضابطے میں قائم کردہ اقدار ،اصول اور اخالقی معیار ہمارے گروپ کے تصور اور نیک نامی کے تحفظ
یا قانونی مسائل سے بچاؤ سے کہیں بڑھ کر کردار انجام دیتے ہيں۔ اس ایمان داری کے ذریعے ہم ایک پائیدار ماحول برقرار رکھ سکتے ہیں جس کا حصہ بننے میں ہم سب کو فخر محسوس ہو،
اور ہماری پیشہ ورانہ سرگرمی کو تقویت ملے۔ ہمارے ضابطہ اخالق کے ذریعے ہمیں فیصلہ کرنے میں مدد حاصل ہوگی ،اور یہ ہمارے روزمرّ ہ کے طرز عمل کی رہنمائی فراہم کرنے کے
لئے تیار کیا گيا ہے۔
کاروباری نشوونما ،اور انتظام اور ضابطے کی تعمیل کے اعتبار سے اعلی معیار برقرار رکھنا ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں۔ عوام الناس کا اعتبار بتدریج جیتنے کے لئے مسلسل کوشش درکار ہے۔
لہذا گروپ کی نیک نامی کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے ،جس کا مطلب ایمان داری سے کام کرنا ،اور ہمارے اندرونی اور بیرونی شرکاء ،ہمارے خریدار ،شراکت دار ،اور رسد رسانوں کے ساتھ
منصفانہ طریقے اور ایمان داری کے ساتھ کام کرنا ہے۔
ہمیں یقین ہے کہ ہمیں  Applus+کو مستقبل میں ایسی کمپنی بنانے کے لئے ،جو گروپ کے ضابطہ اخالق میں درج بنیادی اصولوں پر کھڑی ہو ،آپ کا مکمل تعاون حاصل ہے۔
ہم آپ کے اس ضابطے کو دھیان سے بڑھنے ،اور اس کی رکھوالی کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی کرنا ،اور گروپ میں ضابطہ اخالق پر عملدرآمد میں اپنا کردار ادا کرنے کے سلسلے
میں پیشگی طور پر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہيں۔ آپ کی مدد سے  Applus+ہم سب کے اعتماد حاصل کرنا جاری رکھے گا۔
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Christopher Cole
 چیئرمینApplus+
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Fernando Basabe
Applus+ CEO

 .1.2تعریفیں
نیچے اس ضابطے میں استعمال ہونے والی چند اصطالحات کی تعریفیں درج ہيں:
 Applus+یا گروپ سے مراد  S.A. Services Applusاور اس کی تمام ذیلی کمپنیاں اور شریک کمپنیاں ہیں ،بشمول دیگر کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مشترکہ ادارے ،جسے Applus+
 Services, S.Aبراہ راست یا بالواسطہ کنٹرول کرتا ہے۔
 CCOسے مراد  Chief Compliance Officerہے۔
پیشہ ور افراد سے مراد وہ تمام مالزمین اور دیگر افراد ہيں جو Applus+کے لئے خدمات انجام دے رہے ہيں ،چاہے  Applus+کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ لہذا ،اس میں تمام مالزمین،
آزاد پيشہ ور ٹھیکے دار ،مینیجر ،افسران اور ڈائریکٹر اور  Applus+کیلئے کام کرنے والے کاروباری پروسیسنگ آؤٹ سورسنگنگ ٹھیکیدار شامل ہیں۔
جیسا کہ عالمی اینٹی کرپشن کے طریقہ کار میں درج ہے ،تیسرے فریق سے مراد  Applus+سے باہر کا ایسا کوئی قانونی یا حقیقی فرد ہے جسے  Applus+کی جانب سے کام کرنے کا اختیار
حاصل ہوجیسے کہ ایجنٹس اور مخصوص ذیلی ٹھیکیداران اور کنسلٹنٹس۔
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 Applus+ .2بنیادی اصول

ہماری خدمات کا معیار ،اور ہمارے کاروبار کی کامیابی کئی مختلف عناصر پر ہے ،ان میں سے ایک ،بال شک وشبہ ،سماجی طور پر ذمہ دار افراد کا
منصفانہ طریقے سے اور ایمان داری سے خدمات انجام دینا شامل ہے۔ ہم ایسے سیاق و سباق میں کارپوریٹ سماجی ذمہ داری پر مکمل یقین رکھتے ہيں،
جہاں ہمارے کاروباری عملیات کی وجہ سے ہم جس ماحول اور مقامی کمیونٹیوں میں کام کرتے ہيں ،انہیں قابل قدر فائدہ حاصل ہو۔
اس کے حصول کے لئے ،ہمیں ان بنیادی اصولوں کا احترام کرنے کی ضرورت ہے:
ایمان داری :ہم اپنے تمام تعلقات میں ایمان داری سے اور تمام قابل اطالق قوانین کے مطابق کام کرنے پر یقین رکھتے ہيں اور اس کو فروغ دیتے ہيں۔  Applus+تمام افراد کے
وقار کا احترام کرتي ہے ،اور دوسروں کے فالح و بہبود اور تحفظ کا خیال رکھتي ہے۔
شفافیت :باہمی احترام ،مکالمہ اور شفافیت ہمارے تعلقات کی بنیاد ہيں۔ حکام ،ضابطہ قائم کرنے والے ادارے اور حکومتی اداروں کے ساتھ تعلقات تعاون ،ایمان داری اور شفافیت
کی بنیاد پر قائم کئے جائيں گے۔
غیرجانبداری اور خودمختاری :ہم ایک آزاد ،حقائق پر مبنی ،اور خودمختار طریقے سے کام کرتے ہيں ،اور کسی بھی قسم کی بدعنوانی ،یا مفاد کے تصادم سے گریز کرتے ہیں
جس سے ہماری فیصلہ کرنے کی صالحیت متاثر ہو۔
ذمہ داری :ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمارے مالزمین اور شراکت داروں کے پاس ایک محفوظ اور صحت بخش مقام کار ہو جس میں وہ اپنی سرگرمیوں کو انجام دیتے
ہوں ،اور جو اس ماحول اور کمیونٹیز کے لیے قابل احترام ہو جس میں ہم کام کرتے ہیں۔
اس کا خالصہ یہ ہے کہ  Applus+میں ہمارا مقصد ایمان داری ،خودمختاری اور غیرجانبداری سے کام کرنا ،اور ذمہ دار طریقے سے ہمارے مصنوعات اور خدمات پر اعتماد
رکھنے والوں کی توقعات سے بڑھ کر خدمات انجام دینا ہے۔
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 Applus+ .3ضابطہ اخالق

 .3.1اس ضابطہ کا کیا مقصد ہے؟
ضابطہ اخالق قواعد کا الزمی مجموعہ ہے ،جن میں اطوار کی توقعات درج ہيں ،اور جن
میں وہ تمام اصول درج ہيں جو  Applus+اور اس سے تعلق رکھنے والے تمام پیشہ ور
افراد کی کاروباری ذمہ داریاں نبھانے ،اور ان کے تجارتی اور پیشہ ورانہ تعلقات کے
سلسلے میں رہنمائی فراہم کرے۔
 Applus+کے تمام پیشہ ور افراد کے لئے اس ضابطے میں پیش کردہ طرز عمل کی تعمیل
کرنا ضروری ہے۔ ضابطہ اخالق میں موجود قواعد  Applus+میں اخالقی اطوار کے کم
سے کم معیار کی نمائندگی کرتے ہیں جن کا اطالق تمام ممالک ،کمپنیوں اور قانونی نظام
پر ہوتا ہے۔ یہ ضابطہ ،اپنے عملدرآمد ضوابط کے ساتھ Applus+ ،کے اچھے کارپوریٹ
گورننس ،شفافیت اور سماجی ذمہ داری کے جانب عہد کو اجاگر کرتا ہے۔
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ممکن ہے کہ اس ضابطہ اخالق میں جائے کار میں پیش آنے والی تمام صورت حال اور
اخالقی کشمکش کا حل موجود نہ ہو۔ یہی وہ وجہ ہے کہ  Applus+نے ان تمام افراد کو
جن کے لئے ضابطے کی تعمیل ضروری ہے ،اور اس کے عالوہ ہمارے تمام کالئنٹس،
رسد رساں اور کاروباری شرکاء کے لئے مواصلتی چینل فراہم کیا ہے جس کا ذکر اس
ضابطے کے حصہ  3.4میں موجود ہے۔

 .3.2اس ضابطے کی تعمیل کس کو کرنے کی ضرورت ہے؟
 Applus+سے تعلق رکھنے والے تمام پیشہ ور افراد کے لئے ضابطے کے متعلق معلومات
رکھنا ،اور اس کی تعمیل کرنا ضروری ہے ،چاہے ان کا عہدہ یا مقام کچھ بھی ،اور چاہے
ان کا تعلق گروپ کی کسی بھی کمپنی سے ہو۔  Applus+سے تعلق رکھنے والے ہر
شخص کو واضح طور پر ضابطے کی تعمیل کا عہد کرنا ہوگا۔ اس لئے انہيں بھرتی ہونے
پر Applus+ ،ان کو اس ضابطہ تک رسائی اور اس پر مخصوص تربیت فراہم کرتا ہے۔

 Applus+میں پیشہ ورانہ ترقی پر غور کرنے کے دوران ضابطے کے احترام اور
اس کی تعمیل کے ساتھ ساتھ  Applus+کے اقدار کی جانب عہدبستگی پر غور کرنے
کی ضرورت ہے۔ ضابطے کی کسی بھی قسم کی خالف ورزی کا کوئی جواز نہيں ہے۔
 Applus+سے تعلق رکھنے واال کوئی بھی پیشہ ورانہ شخص کسی بھی ایسے اطوار کا
جواز پیش نہيں کرسکتا ہے ،جو کسی نگران کار کی ہدایات ،یا کسی بھی نگران کار کے
اطوار کے متعلق علم رکھنے کے بعد بھی ضابطہ اخالق کی شقوں کی خالف ورزی کا
باعث بنے۔ ایسی صورتوں میں  Applus+کے پیشہ ور شخص کو مواصالتی چینل کے
ذریعے اس کی اطالع دینے کی ضرورت ہے۔
ضابطے کی کامیابی کا انحصار ہر کسی کے عہد پر ہے ،لیکن ضابطے کی شقوں کی
تعمیل ڈائریکٹروں اور مینیجروں کے لئے خصوصی طور پر اہم ہے۔
 Applus+کے تحت تمام ڈائریکٹر اور ایگزیکٹوز کے لئے مندرجہ ذیل ضروری ہے:

مالزمین اور اس کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے افراد کو دیکر متعلقہ معیاروں
کے ساتھ ساتھ ،ان کی ایمان داری ،کام کی کارکردگی اور اہلیت کی بنیاد پر منتخب
کرنا ،اور ترقی دينا۔
ضابطے کے اطالق یا تشریح کے حوالے سے شک و شبہات کی صورت میں
 CCOسے رہنمائی حاصل کریں ،اور
ضابطے کی حقیقی یا مبینہ خالف ورزی کی اطالع فراہم کریں۔
ڈائریکٹر اور مینیجر کو بھرتی کرنے کے طریقہ کار میں ان کی صالحیت ،اہلیت اور
ضابطے کے اقدار کی جانب ان کی عہد بستگی پر غور کیا جاتا ہے۔ ان کی کارکردگی
کے تخمینے اور ترقی کے فیصلوں کے عالوہ ان کے معاوضے کے تعین میں اس بات
کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے مذکورہ باال ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کیا ہے۔

ضابطہ سے متعلق معلومات فراہم کریں اور اس کي تعميل کو سختي سے فروغ ديں،
ضابطے کی تعمیل کے سلسلے میں اپنے ماتحتوں کی نگرانی کرنے کے لئے مناسب
اقدام کریں،
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ہم اپنے کالئنٹ ،کاروباری شرکاء اور رسدرسانوں سے پیشہ ورانہ اطوار اور ایمان داری،
اور ہمارے بنیادی اصولوں کو قبول کرنے کی توقع کرتے ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے
لئے  Applus+ان میں ہمارے ضابطہ اخالق کے مطابق عادات کو پروان چڑھانے کا عہد
رکھتی ہے۔ عالمی اینٹی کرپشن کے طریقہ کار کے تحت ،تیسرے فریقین ہمارے ضابطہ
کے تعمیل کی کوشش کريں گے۔

 .3.3کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی کمیٹی ( CSRکمیٹی) اور
)Chief Compliance Officer (CCO
 Applus+کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے گروپ کی کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کی
عملدرآمدگی ،اور خصوصی طور پر کارپوریٹ گورننس کے معامالت ،کارپوریٹ سماجی
ذمہ داری ،اخالقیات اور شفافیت کے انتظام کی ذمہ داری  CSRکمیٹی کو سونپی ہے۔
 CSRکمیٹی کی ہدایات اور نگرانی کے تحت  CCOضابطہ اخالق کے فروغ کے لئے اور
 Applus+سے تعلق رکھنے والے تمام پیشہ ور افراد کی طرف سے اس کی تعمیل کی
نگرانی کے لئے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔
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لہذا  CCOکی ذمہ داری درج ذیل ہے:
ضابطے کے مشموالت عام کرنا ،ضروری تعمیلی تربیت تیار کرنا اور منعقد کرنا۔
گروپ کی مختلف کمپنیوں کے ذریعہ ضابطہ اخالق کے اطالق کو فروغ دینا اور ہم
آہنگ کرنا۔
ہمارے اقدار سے متعلق ضروری عملدرآمد کے لئے اندرونی پالیسیوں اور طریقہ کار
کی منظوری میں اضافہ کرنا اور فروغ دینا۔
ضابطہ سے تعلق رکھنے والی شکایات اور سواالت وصول کرنا اور ان کی تشریح کرنا۔
ضابطے کی کسی بھی خالف ورزی کی تفتیش کرنا اور متعلقہ نظم و ضبط کے اقدام
کی تجویز میں شرکت کرنا۔
ضابطے کی تجدید کی ضرورت کے تعین کے لئے ضروری خطرات کے تخمینے کرنا۔

اندرونی آڈٹ کی ذمہ داریوں کے خالف بغیر جانبداری ضابطے کی درست طور پر
عملدرآمد کی نگرانی کرنا۔

تاکہ وہ ضابطہ اخالق کی تشریح اور اطالق کے متعلق اپنے سواالت و شبہات کا
اظہار کرسکیں۔

ضابطے کی تعمیل کی نگرانی ،اور ضرورت پڑنے پر اندرونی آڈٹ کی مدد حاصل کرنا۔

تمام سواالت کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور جلد از جلد ایک حساس انداز میں سنبھالے
جائيں گے۔

 CCOساالنہ بنیاد پر ضابطہ اخالق کے ساتھ تعمیل کے تخمینے کے لئے مذکورہ باال
ذمہ داریوں کی تعمیل کے لئے کئے جانے والے اقدام پر ساالنہ رپورٹ تیار کرکے بورڈ
کو منظوری کے لئے پیش کرے گا۔  CCOکو تجویز کردہ کام پورا کرنے میں مدد فراہم
کرنے کے لئے  Applus+سے ڈویژن اور عالقے کی سطحوں پر تعمیلی روابط نامزد
کئے گئے ہيں۔

 CCOضابطہ اخالق اور تعمیل سے متعلق مواصلتی چینل کے انتظام کے لئے ،اور
ضابطہ اخالق سے تعلق نہ رکھنے والے شبہات کو درست شخص کی جانب بڑھانے
کے لئے ذمہ دار ہے۔
شکایات

 Applus+ .3.4ضابطہ اخالق اور تعمیل سے متعلق
مواصالتی چینل

 Applus+سے تعلق رکھنے والے تمام پیشہ ور افراد ،اور تیسرے فریقین ،اس ضابطے
میں درج قواعد کی خالف ورزی کے مناسب آثار ،یا شک و شبہات ،کی اطالع ضابطہ
اخالق اور تعمیل سے متعلق مواصالتی چینل کے ذریعے فراہم کريں گے۔

سواالت
 Applus+کا ضابطہ اخالق اور تعمیل سے متعلق مواصلتی چینل تمام  Applus+سے
تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کے ساتھ ساتھ ہمارے کالئنٹ ،رسد رساں اور کاروباری
شرکاء کے لئے بھی دستیاب ہے ،تاکہ وہ ضابطہ اخالق کی تشریح اور اطالق کے متعلق
اپنے سواالت و شبہات کا اظہار کرسکیں۔

اس صورت میں کہ شکایت کا تعلق  CCOیا کمپالئنس ڈپارٹمنٹ سے ہو ،تو اسے کسی نگران
کار ،ڈیویژنل یا عالقائی کمپالئنس کے آفیسر ،قانونی ڈپارٹمنٹ ،یا  Applus+ CSRکی کمیٹی
کو براہ راست رپورٹ کیا جاسکتا ہے ،جو مندرجہ ذیل قواعد کی بھی پابندی کريں گے۔
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خالف ورزی کی اطالع فراہم کرنے والے کو زیادہ سے زيادہ تحفظ فراہم کرنے کے لئے
 Applus+مندرجہ ذیل کا عہد رکھتی ہے:
کسی بھی شکایت کی رازداری برقرار رکھنا۔
ان کی اجازت کے بغیر رپورٹ کرنے والے شخص کی شناخت کا انکشاف کرنے سے
انکار کرنا ،جب تک کہ قانونی طور پر پابند نہیں کیا جائے۔
اطالع دینے والے شخص کے خالف کسی بھی قسم کے ہراساں کیے جانے اور انتقامی
عمل کی روک تھام کرنا ،تفتیش کرنا ،اور کارروائی کرنا۔
قابل اطالق ڈيٹا کے تحفظ کے قوانین کی تعمیل۔
اس تک کیسے رسائی حاصل کریں
ضابطہ اخالق اور تعمیل سے متعلق مواصلتی چینل کو مواصالت  Applus+گلوبل انٹرانیٹ
اور ساتھ ہی  Applus+ویب سائٹ (http://www.applus.com/en/aboutUs/
) ethicsAndCompliance/communication-channelکے سیکشن میں دستیاب
الیکٹرانک فارم کو پُر کرکے بھیجا جاسکتا ہے۔
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 .3.5ضابطے کی خالف ورزی کی صورت میں شکایات پر
کارروائی ،تفتیش اور تادیبی طریق کار
 Applus+ Whistleblowingضابطہ کے مطابق CCO ،مواصالتی چینل کے انتظام
کا ذمہ دار ہے لہذا وہ اس چینل کے ذریعے فراہم کردہ ہر شکایت کے خالف کارروائی
کرے گا۔ 1۔ لہذا CCO ،تفتیش کی رہنمائی کرے گا ،اور اسے ہم آہنگ کرے گا ،اور
 Applus+سے تعلق رکھنے والے تمام پیشہ ور افراد اس سلسلے میں  CCOکی ہدایات
پر عمل کریں گے۔
ضابطہ اور اس کی متعلقہ پالیسیاں محض “بہترین طرز عمل” یا تجاویز نہيں ہيں۔ ان کی
تعمیل ضروری ہے۔ لہذا ،کسی بھي خالف ورزی کی صورت میں قابل اطالق قوانین کے
مطابق نظم و ضبط کی کارروائی کی جاسکتی ہے ،جس میں معاملے کے مطابق ،پیشہ
وارانہ تعلقات کا اختتام بھی شامل ہے۔

 .3.6مواصلت اور تربیت

 .3.7ضابطہ کا جائزہ

پیشہ ور افراد اور تیسرے فریقین کے طرف سے اس ضابطہ کے مواد تک رسائی کی
ضمانت دینے کے لئے Applus+ ،ان کے ساتھ روزگار یا تجارتی تعلقات شروع کرتے
وقت ان کی ایک نقل فراہم کرتا ہے.

 CCOکی ساالنہ رپورٹ کے مطابق ضابطہ اخالق میں وقفے وقفے سے نظرثاني اور
تجدید کی جائے گی۔  CSRکمیشن ،اندرونی آڈٹ کا محکمہ اور  CCOضابطہ اخالق میں
بہتری النے کے لئے تجاویز پیش کرسکتے ہيں۔ ضابطہ اخالق میں کسی بھی قسم کی
نظرثانی کے لئے  CSRکمیٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی اجازت ضروری ہوگی۔

پیشہ ور افراد اور تیسرے فریقین اس وقت واضح طور پر ضابطہ کی پابندی کرنے کا
عہد کریں گے۔
 Applus+کے پیشہ ور افراد ،کالئنٹ ،رسد رسانوں اور کاروباری شرکاء کو ضابطہ
اخالق کے مشموالت کی فراہمی  CCOکی ذمہ داری ہے۔ گروپ سے تعلق رکھنے والے
پیشہ ور افراد میں معلومات کے فروغ کے لئے CCO ،اندرونی تربیت اور اندرونی
مواصلتوں کا منصوبہ تیار کرے گا اور اسے تاحال تازہ رکھے گا تاکہ گروپ کے پیشہ
ور افراد کے درمیان اس ضابطہ کے پھیالؤ میں اضافہ کیا جاسکے۔
تمام پیشہ ور افراد کے لیے ضابطہ اور ،اگر قابل اطالق ہو تو اس کو فروغ دینے والے
ضوابط پر باقاعدہ تربیت میں حصہ لینا ضروری ہے۔
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ضابطہ اخالق

 .4اخالق کے قواعد

 Applus+کے بنیادی اصولوں سے حاصل ہونے والے اخالق کے قواعد ضابطے کے اس حصے میں درج ہيں۔

 .4.1جائے کار میں وقار کا احترام
اگر  Applus+کی اس ضابطے میں درج اقدار کی جانب عہدبستگی کی عکاسی ہر مالزمین
کے وقار کے احترام کی بنیاد پر قائم مالزمین کے ساتھ تعلقات میں عکاسی نہيں کی جائے ،تو
اس عہدبستگی پر یقین نہيں الیا جاسکتا ہے۔ مالزمت کے تعلق کو اتھارٹی کے بے جا استعمال،
یا دوسروں کی دل آزاری کرنے کے اطوار سے پاک ہونے کی ضرورت ہے۔
 Applus+مختلف ثقافتوں میں کام کرتا ہے ،اور ان کی مختلف روایات میں ہمیں معلومات
حاصل کرنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے ،تاکہ ہم احترام کے ساتھ اور سماجی روایات
کے مطابق کام کرسکیں۔
ہماری امتیاز کے خالف پالیسی مالزمت پر مامور کرنے ،پیشہ ورانہ ترقی ،جائے کار کی تنظیم یا
نظم و ضبط کی کارروائیوں میں کسی بھی قسم کے امتیاز کی روک تھام پر مرکوز ہے۔
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 .4.2صحت اور سالمتی کے خطرات کی روک تھام اور
مالزمین کے حقوق کا احترام
صحت مند جائے کار کا ماحول اور مالزمین کے وقار کے احترام میں مالزمین کے
حقوق کا احترام بھی شامل ہے۔ ہمارا گروپ جہاں کہیں بھی کام کرتا ہے ،وہاں انٹرنیشنل
لیبر آرگنائزيشن کے بین االقوامی معیاروں کا احترام کرے گا۔
 Applus+کے پیشہ ورانہ صحت اور سالمتی کی پالیسیاں جائے کار میں خطروں کے
روک تھام اور صحت اور سالمتی کے فروغ کو ممکن بناتے ہيں۔

سرنامہ :جائے کار میں دھونس جمانے اور جنسی طور پر ہراساں کرنے کو برداشت نہيں کیا جائے گا اور سب کو اس
کی اطالع دینے کی ضرورت ہے۔

 Applus+تمام پیشہ ور افراد کے صحت ،تحفظ اور فالح و بہبود کے تحفظ اور دیکھ
بھال کے لئے ذمہ دار ہے ،اور جب بھی پیشہ ور افراد کو تحفظ کا خطرہ محسوس ہونے
کی صورت میں کام کو چیلنج کرنے اور روکنے کا حق حاصل ہے۔ پیشہ ور افراد کی
ذمہ داری ہے کہ وہ گروپ کے صحت اور سالمتی کی پالیسیوں اور طریقہ کار سے
باخبر رہيں اور تعمیل کریں ،اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اور اپنی سرگرمیوں سے متاثر
ہونے والے تمام افراد کے تحفظ کو یقینی بنائيں۔
 Applus+اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری تنظیم سے تعلق رکھنے والے تمام
افراد کو ٹریڈ یونین سے تعلق رکھنے کا مکمل حق حاصل ہے۔

 .4.3ڈیٹا کا تحفظ اور رازداری
آج کسی بھی کاروبار کے نظم کے لیے روز مرہ کے کاروباری آپریشنز کے وسیع مجموعہ
کے سیاق میں ذاتی ڈیٹا کا تحفظ ضروری ہے جو ڈیٹا پروسیسنگ کی مختلف سرگرمیوں پر
منحصر ہے۔ ان تامالت کی بنیاد پر Applus+ ،ہماری کمپنی کے ذریعہ افراد کے ذاتی ڈیٹا
کی کسی بھی طرح کی پروسیسنگ کے نتیجہ میں ان کی اور ان سے مربوط بنیادی حقوق
کی حفاظت کے لیے ہمیشہ کوشش کرے گی۔

تاہم ڈیٹا کے تحفظ سے متعلق قوانین ،ان مختلف ممالک میں مختلف ہوتی ہیں ،جہاں ہم
کام کرتے ہیں ،تمام مقامی قوانین کے ساتھ ساتھ ،پیشہ ور افراد کو ان بنیادی اصولوں
کی بھی پابندی کرنے کی ضرورت ہے:
انسانی وسائل ،لیگل محکمہ اور  CCOکے عالوہ کوئی بھی افسر یا مالزم اپنی ذاتی
فائل کے عالوہ اس وقت تک کسی بھی پیشہ ور شخص کی فائل تک رسائی نہيں
کرسکتا جب تک یہ رسائی ان کے کام سر انجام دینے کیلئے درکار نہ ہو ،یا ان کو
واضح طور پر اجازت نہ دی گئی ہو۔
ذاتی ڈیٹا صرف جائز قانونی مقصد کے حصول کے لئے ضروری حد تک جمع
اور فائل کیا جاسکتا ہے ،اور اس معلومات کو صرف اسی مقصد کے لئے استعمال
کیا جاسکتا ہے جس کے لئے اسے جمع کیا گيا ہے۔
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 Applus+سے تعلق رکھنے والے کسی بھی پیشہ ور شخص کے ذاتی ڈیٹا تک
کسی تفتیش کے دوران اس وقت قابل اطالق قوانین کے مطابق رسائی کی جاسکتی
ہے جب اس پیشہ ور شخص کی طرف سے ضابطے کی خالف ورزی کا مناسب
شبہ ہو۔
وہ ذاتی ڈیٹا جو کمپنی کے ذریعہ پروسیس کیا جاتا ہے اسے ،دیگر چیزوں سمیت،
ان قانونی ذمہ داریوں کی تعمیل کے لیے جن کے  Applus+تابع ہے تیسرے
فریقوں کے سامنے منکشف کیا جا سکتا ہے یا انہیں فراہم کیا جا سکتا ہے ،جہاں
کسی معاہدہ کی کارکردگی کے لیے یا ایسے جائز مفادات کے مقاصد کے لیے
ضروری ہو جس کی پیروی  Applus+کے ذریعہ یا پھر کسی تیسرے فریق کے
ذریعہ کی جا رہی ہو سوائے اس کے جہاں اس طرح کے مفادات ،مفادات یا بنیادی
حقوق اور ڈیٹا کے حامل کی آزادی کے ذریعہ بے اثر کر دئے گئے ہوں۔ Applus+
اس ذاتی ڈیٹا کا بھی اشتراک کرسکتی ہے جو اس کے قبضہ میں ہے ،اگر مجاز
اتھارٹی کے ذریعہ مطلوب ہو ،یا اس حد تک جس تک ڈیٹا کے حامل نے اس قسم
کے افشاء کے لیے منظوری دی ہو۔
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 Applus+اور اس کے تمام پیشہ ور افراد دوسرے پیشہ ور افراد ،کالئنٹ ،رسد
رسانوں اور کاروباری شرکاء کی تمام شکل میں رازداری کے حق کا احترام
کرتے ہيں۔

 .4.4ماحول کا تحفظ
ہماری کمپنی ماحولیاتی تحفظ سے تعلق رکھنے والے تمام قوانین کا احترام کرتي ہے اور
پائیداری کا عہد رکھتی ہے۔ لہذا ہم ماحولیاتی بہترین طریقہ کار اور قابل اطالق اندرونی
پالیسیوں اور طریقہ کار کی تعمیل کرتے ہيں۔

ہمارے کاروباری حریفوں کے ساتھ غیرقانونی معاہدے کرنے ،اور سرکاری افسران یا دوسری کمپنیوں کے
مالزمین کو رشوت دینے یا غیرمجاز فوائد فراہم کرنے کی سختی سے ممانعت ہے۔
سواالت کی صورت میں مواصلتی چینل کے ذریعے  CCOسے فوری رابطہ کریں۔

 .4.5مارکیٹ میں مقابلہ اور صارفین

 Applus+ .4.6میں بدعنوانی کا مقابلہ کرنا

 Applus+میں ہم سمجھتے ہیں کہ معاشی ترقی کی بنیاد جدت پسندی ،اور اینٹی ٹرسٹ
اور غیر جانبدارانہ کاروباری مقابلے کے قوانین پر رکھی گئی ہے۔ لہذا مندرجہ ذیل کی
سختی سے ممانعت ہے:

 Applus+جن ممالک میں کام کررہا ہے ،ان تمام ممالک میں بدعنوانی کی روک تھام
سے تعلق رکھنے والے قومی اور بین االقوامی قوانین کی تعمیل کرتا ہے۔

نجی یا عوامی سیکٹر میں مارکیٹ تقسیم کرنے ،قیمتوں پر پابندیاں عائد کرنے،
یا ناجائز طریقے سے بولی لگانے کا کوئی بھی غیرقانونی معاہدہ۔
تیسرے فریقین کے تجارتی راز ،رازدارانہ معلومات یا عاقالنہ مالکانہ حقوق
(جیسے کہ ٹریڈمارک ،کاپی رائٹ اور پیٹنٹ) کا غلط استعمال یا انکشاف۔
ایسی کوئی بھی جھوٹی معلومات پر مشتمل پیشکش یا اشتہار تیار کرنا جو کالئنٹ
کو غلط تاثر پیش کرسکے۔

لہذا ،بدعنوانی کی روک تھام  Applus+سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد اور
تیسرے فریقین کی ذمہ داری ہے۔  Applus+جن ممالک میں کام کرتي ہے ،ان سب
کے لئے عالمی اینٹی کرپشن کی پالیسی یا کارروائی تیار کی گئی ہے۔
اس پالیسی یا کارروائی کے تحت مندرجہ ذیل سرگرمیوں کی ممانعت ہے:
ناجائز فائدے یا سلوک کے حصول کے لئے سرکاری افسران یا دوسری کمپنیوں کے
مالزمین کو قدر رکھنے والی کوئی بھی چیز دینا یا اس کا وعدہ کرنا۔
ہماری پالیسی میں درج مخصوص حدود سے پڑھ کر یا عالمی اینٹی کرپشن کے
طریقہ کار کو نظرانداز کرکے سرکاری افسران یا کسی بھی دوسری کمپنی کے
مالزمین کو قدر رکھنے والی کوئی بھی چیز دینا۔
کسی بھی کمپنی یا تیسرے فریق کے لئے ناجائز فائدے کے حصول کے لئے کسی
بھی کمپنی سے قدر رکھنے والی کسی بھی چیز کی درخواست کرنا یا قبول کرنا۔
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 Applus+اپنے پیشہ ور افراد اور تیسرے فریقین کو  Applus+کی جانب سے تحائف یا میزبانی دینے یا موصول کرنے کے سلسلے میں حوصلہ افزائی
نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی تحفہ یا میزبانی عالمی اینٹی کرپشن کے طریقہ کار کے مطابق دیا یا لیا جائے گا۔
قدر رکھنے والے اشیاء میں مندرجہ ذیل شامل ہوسکتے ہيں:
• نقد ،گفٹ کارڈ ،یا ایسی کوئی بھی دوسری چیز
• تحائف
•کسی بھی تقریب یا تفریحی سرگرمی (جیسے کہ کھیل کی تقریب ،شکار ،وغیرہ) کی دعوت
• کھانے پینے یا سفر کے اخراجات
• گھر والوں یا قریبی دوستوں کو مالزمت پر رکھنے کی پیشکش
• کوئی قرض منسوخ کرنا

 Applus+کے لئے فائدہ مند سلوک ،یا ناجائز فائدے کے حصول کے لئے کسی سرکاری
افسر یا اس کے گھر والے ،یا کسی سیاسی پارٹی کے افسر یا متعلقہ ممبر کے ساتھ ذاتی
تعلقات کا غلط استعمال کرنا۔
تیسرے فریقین کی پیشہ ورانہ ایمان داری اور ہمارے اینٹی کرپشن کی پالیسی کی تعمیل
کی صالحیت کی پیشگی تصدیق کرنے سے پہلے  Applus+کی جانب سے کام کرنے
والے تیسرے فریقین کے ساتھ کاروباری تعلقات قائم کرنا۔
کسی انتظامی کارروائی کے لئے اجازت حاصل کرنے ،یا اسے جلدی کروانے یا سہل
بنانے کے لئے سرکاری ٹیکس ،فیس یا ڈیوٹی کے عالوہ ،سرکاری افسران کو کسی
بھی قسم کی ادائيگی کرنا ،چاہے مقامی قانون کے مطابق اس کی اجازت ہو یا نہ ہو۔
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کچھ ممالک یا عالقہ جات میں  Applus+مخصوص اینٹی کرپشن پالیسیوں کو عملدرآمد
کرسکتا ہے ،جو عمومی پالیسی کے شقوں کے مطابق ہوں گی۔

 .4.7سماجی ذمہ داری ،تعاون کرنا اور عطیہ دینا
سماجی طور پر ذمہ دار رکن کی حیثیت سے  Applus+عطیات اور کفالت کی سرگرمیوں
کے ذریعے ثقافت ،سائنس اور فنون کو فروغ دیتا ہے۔ تمام کفالت یا عطیات کو جائز
مقصد رکھنے ،تحریری شکل میں درج کرنے ،اور عالمی اینٹی کرپشن کے طریقہ کار
کے تحت منظوری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
 Applus+کی طرف سے سیاسی پارٹیوں یا ٹریڈ یونین کو عطیات ،چاہے وہ کہیں بھی
ہوں ،سختی سے ممانعت ہے۔

 .4.8معلومات اور ریکارڈ کیپنگ کی درستگی

 .4.9رازدارانہ اور غیرعوامی معلومات

معلومات کی مکملیت ،معتبری اور درستگی کی ضمانت دینا سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں
اپنے شیئرہولڈر کو ،ان مارکیٹ میں جہاں ہمارے کاروباری حصص کی تجارت کی جاتی
ہو ،اور ان کی ریگولیٹری ایجنسیوں ،اور کسی بھی عوامی منتظم کو فراہم کی جانے
والی معلومات کی درستگی اور سچائی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔  Applus+سے
تعلق رکھنے والے پیشہ ور افراد کو کسی صورت میں بھی جان بوجھ کر غلط معلومات
نہیں فراہم کرنی چاہئیے۔

گروپ سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کو ایسی تمام محفوظ معلومات کو مکمل طور
پر صیغہ راز میں رکھنے کی ضرورت ہے ،جس تک انہيں  Applus+میں پیشہ ورانہ
سرگرمیوں کی وجہ سے رسائی حاصل ہو۔ ہماری سرگرمیوں کی وجہ سے ہمیں رسد
رسانوں اور کالئنٹ کی حساس معلومات تک رسائی حاصل ہے جس کا تحفظ اور
رازداری ہماری ذمہ داری ہے۔ اس میں معلومات کے مالک کی اجازت کے بغیر اس
معلومات کو ظاہر نہ کرنے کی ذمہ داری یا اس کا غلط استعمال کرنا شامل ہے۔

 Applus+گروپ کے شیئرہولڈر کو گروپ کے ارتقاء کے متعلق مناسب ،درست اور حقائق
پر مبنی معلومات فراہم کرنے کا عہد رکھتی ہے۔  Applus+کے تمام مالی معامالت کو واضح
اور درست طور پر تحریر کرنے اور ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔

رازدارانہ معلومات افشا ہونے ،یا اس کے ذاتی استعمال کے مناسب معلومات کی
اطالع مواصالتي چینل کے ذریعے اس معاملے کی معلومات رکھنے والوں کو فراہم
کرنے کی ضرورت ہے۔
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رازدارانہ معلومات میں مندرجہ ذیل شامل ہيں:
 Applus+یا تیسرے فریقین کی تجارتی یا مالی راز ،جس میں قیمتوں سے تعلق رکھنے والی پالیسیاں ،تفتیشی پراجیکٹ،
صارفین کا ڈیٹابیس ،اکاؤنٹنگ یا مالی معلومات ،دیگر معلومات ،مارکیٹنگ یا کاروباری ترقی کے منصوبہ جات ،یا ایسا کوئی
بھی مواد جسے ”رازدار“ قرار دیا گیا ہو۔

اس کے عالوہ  Applus+سے تعلق رکھنے والے افراد کسی ایسے موقع سے ذاتی فائدہ
اٹھانے سے گریز کریں گے جس کے بارے میں انہیں کام کے دوران رازدارانہ معلومات
تک رسائی کے دوران علم ہوا ہو۔ معلومات کے تحفظ کی پالیسی میں ان ذمہ داریوں کی
مزيد تفصیل درج ہے۔
اسٹاک ایکسچینج میں موجود کوئی بھی کمپنی ،بشمول  ،Applus+کی رازدارانہ یا
غیرعوامی معلومات کا استعمال کرکے ان کے حصص ،مالی استخراج ،یا کسی بھی دیگر
سیکورٹی میں بالواسطہ یا بالواسطہ کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے (یا کسی تیسرے فریق
کو اس کا مشورہ دینے) کی اجازت نہيں ہے۔ گروپ سے تعلق رکھنے والی کسی بھی
غیرعوامی معلومات تک رسائی رکھنے والے پیشہ ور افراد کو سیکورٹی مارکیٹ میں
معامالت انجام دینے کے سلسلے میں اندرونی ضوابط میں درج ذمہ داریاں ،پابندیوں اور
ممانعتوں کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔
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 .4.10ہماری خدمات میں ایمانداری
ہماری خدمات پیشہ ورانہ ،آزاد ،اور غیرجانبدارانہ طریقے سے ،اور  Applus+کے
طریقہ کار ،طریقہ عمل اور پالیسیوں کے مطابق انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تجاویز،
پیشہ ورانہ آراء ،ڈیٹا ،نتائج اور عمومی طور پر کسي بھی حقائق کو اندرونی پالیسیوں
کے مطابق احتیاط سے ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہے۔
رپورٹ اور سرٹیفیکیشن کو حقائق پر مبنی ہونے ،اور اس میں سچائی کے ساتھ ریکارڈ
کرنے نتائج درج ہونے کے ساتھ ساتھ متعلقہ پیشہ ور افراد کی رائے بھی شامل ہونے کی
ضرورت ہے۔  Applus+اپنی خدمات انجام دینے کے دوران عالمی مفادات کے تصادم کی
پالیسی اور دیگر قابل اطالق اندرونی قواعد وضوابط کے مطابق کسی بھی قسم کی قانونی
رکاوٹوں اور حد بندیوں کی نگرانی کرتا ہے اور ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔

 .4.11مفاد کا تصادم
مفاد کا تصادم اس وقت پیش آتا ہے جب  Applus+سے تعلق رکھنے والے پیشہ ور
فرد کا ذاتی مفاد بالواسطہ یا بالواسطہ گروپ کے مفاد کے خالف ہو یا ہوسکتا ہو۔ ایسی
صورتحال میں جس خطرے سے گریز چاہیئے وہ یہ ہے کہ کسی مخصوص منظرنامے
میں اس پیشہ ور فرد کا جو ذاتی مفاد ہوسکتا ہو وہ اس کے  Applus+کی طرف سے
لیے جانے والے فیصلے پر اثر انداز ہو ،جسے ہمیشہ گروپ کے بہترین مفاد میں ہونا
چاہیے۔ لہذا Applus+ ،کے ساتھ پیشہ ورانہ تعلقات کے فریم ورک کے اندر ،فیصلے
کرنے کی صالحیت ،یا فیصلہ پر اثر انداز ہونے کی صالحیت رکھنے والے پیشہ ور
افراد کو چاہیئے کہ وہ گروپ کے مفادات کو اپنے ذاتی مفادات پر مقدم رکھیں۔ Applus+
کے تئیں وفاداری پیشہ ور افراد کا فریضہ ہے۔ لہذا ،ایک عام اصول کے طور پر ،انہیں
مفاد کے تصادم والی صورتحال سے بچنا اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔
اس میں ضروری اقدامات اور فیصلے کرنا شامل ہے تاکہ مفاد کا تصادم واقع نہ ہو۔ تاہم،
مفادات کے تصادم سے گریز کرنا ہمیشہ ممکن نہیں ہوتا :کبھی کبھی ایسے مواقع بھی
آسکتے ہیں جب گروپ کے مفادات کو فروغ دینے کے لئے مفادات کا تصادم ناگزیر
ہوسکتا ہے۔ ان صورتوں میں جہاں مفادات کےتصادم سے بچنا ناممکن ہو یا عملی نہ ہو،
یہ ضروری ہے کہ پیشہ ور فرد اپنے اعلی افسر کو مطلع کریں۔
عالمی پالیسی برائے تصادم مفاد مزید تفصیل سے ان قواعد و ضوابط کو بیان کرتی ہے
کہ کون سی چیز مفاد کے تصادم کا باعث ہوتا ہے اور ایسے معامالت میں کس طرح کا
عمل کرنا مناسب ہے۔

مفاد کے تصادم کو پیش کرنے والے حاالت کی چند عام مثالیں درج ذیل ہيں:
بغیر اجازت گھر والوں یا دوستوں کو مالزمت پر رکھنا۔
 Applus+سے مقابلہ کرنے والی کمپنیوں میں ،یا گروپ کے کالئنٹ یا رسد
رسانوں کے ساتھ مالی مفاد رکھنا۔
 Applus+کے عالوہ  Applus+کی فراہم کردہ خدمات سے تعلق رکھنے والی
سرگرمی میں حصہ لے کر اس کے لئے معاوضہ حاصل کرنا۔
 Applus+کے کالئنٹ کے لئے کسی بھی قسم کی دیگر خدمات انجام دینا،
جب کہ اس کالئنٹ کیلئے  Applus+کی جانب سے پہلے ایسی خدمت فراہم کی
گئی ہو ،یا جب ایسی خدمت  Applus+کے پیشہ ور افراد کو غیر جانبدارانہ یا
معروضی طور اپنا کام سرانجام دینے سے روکے ،تاوقتیکہ انہیں باضابطہ طور
پر اس کی اجازت حاصل نہ ہو۔
 Applus+میں اپنی مالزمت کا فائدہ اٹھا کر اپنی ہی منفعت کے لئے کسی بھی
کاروبار یا تجارتی موقع کا حصول۔
مندرجہ باال تمام اطوار کے لئے قابل اطالق اندرونی پالیسیوں کے مطابق آپ کے
نگران کار کی طرف سے اجازت حاصل کی جاسکتی ہے۔
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 Applus+ .4.12کے وسائل کا استعمال
جیسا کہ  Applus+کی  ITکے استعمال سے متعلق پالیسی اور  Applusکے مالزمین
کے ذریعہ متعلقہ کمپنی کے وسائل میں درج کیا گيا ہے ،کارپوریٹ ای میل اکاؤنٹ
کمپنی کی ملکیت ہے ،اور لہذا یہ ذاتی استعمال کے لئے مناسب نہیں ہیں۔ کارپوریٹ
ای میل اکاؤنٹ کا ذاتی مقاصد کے لئے استعمال کا مطلب اس کے مشموالت کی
رازداری سے استثنی ہے۔  ITسہولیات (جیسے کہ پی سی ،لیپ ٹاپ ،فون ،انٹرنیٹ
رسائی اور دیگر مواصلتی نظام) جو  Applus+اپنے پیشہ ور افراد کو فراہم کرتی
ہے ،وہ صرف پیشہ ورانہ استعمال کے لئے ہیں ،اور انہيں صرف اسی صورت
میں ذاتی استعمال میں الیا جاسکتا ہے ،جب اس استعمال کی وجہ سے پیشہ ورانہ
سرگرمیوں میں خلل اندازی نہ ہو۔  Applus+کسی بھی صورت میں ان  ITسہولیات،
بشمول ماضی میں پیش آنے والی مواصلت ،کو قابل اطالق قانون کے مطابق کنٹرول
کرنے کا حق رکھتا ہے۔
ایسے پیشہ ور افراد جن کا  Applus+کارپوریٹ ای میل اکاؤنٹ ہے انہیں ہمیشہ
 Applus+کی جانب سے اپنی پیشہ ورانہ مواصالت میں اپنے مذکورہ اکاؤنٹ کا
استعمال کرنا چاہیے۔
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بیرونی فائل اور سافٹ ویئر سے ہمارے تحفظات کو خطرہ الحق ہوسکتا ہے ،جس کی
وجہ سے  Applus+پر اہم فوجی اور دیوانی پابندیاں عائد ہوسکتی ہیں۔ لہذا ،غیرمجاز
سافٹ ویئر کا ڈاؤن لوڈ یا استعمال ،غیرمناسب مشموالت کے ڈاؤن لوڈ ،یا عاقالنہ ملکیت
کے حقوق کی خالف ورزی کرنے والے کسی بھی عمل کی ممانعت ہے۔
 Applus+کے باقی وسائل کو صرف ہماری سرگرمیوں میں اضافے کے لئے استعمال
کیا جاسکتا ہے ،اور انہيں ذاتی استعمال میں نہيں الیا جاسکتا ہے۔ تمام پیشہ ور افراد کو
متعین کردہ وسائل کی درست دیکھ بھال کرنے ،اور اس وسائل کے نقصان ،چوری ،یا
غلط استعمال کی روک تھام کرنے کی ضرورت ہے۔
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