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ایکزیکیٹو بورڈ

محترم ساتھیوں،

بہت سارے عوامل ہماری کامیابی میں معاون ہوتے ہیں ۔ ان میں سے ایک چیز ہے ہمارے مصنوعات اور 
پروجیکٹوں اور ‘LeadIng’ کے تئیں ہماری عہدبستگی کی گنجائش اور معیار ۔

دیگرعوامل جن کی پیمائش کرنا کافی مشکل ہے لیکن جو بالکل حقیقی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم کیا 
ہیں اور The Linde Group کی حیثیت سے ہم سے کس چیز کی توقع کی جائے گی ۔

غیرمصالحت آمیز اخالقیات کے لئے ہماری ساکھ  The Linde Group کے انتہائی گرانقدر اثاثوں میں سے 
ایک ہے ۔ یہ کام کرتے ہوئے بھی اور اس سے ماوراء بھی ہمارے برتاؤ کا راست نتیجہ رہا ہے اور آگے 

بھی رہے گا ۔

یہ ضابطۂ اخالق ایک ایسے کاروباری ماحول میں  آپ کی رہنمائی کرنے میں معاون ہوگا جو حالیہ 
سالوں میں مزید پیچیدہ ہوگیا ہے ۔ اس میں وہ باتیں مذکور ہوں گی جو قوانین اور ضوابط کی تعمیل 
کے لئے آپ کو الزما کرنی چاہئیں ۔ یہ ہماری اقدار اور اصولوں- تحفظ، راستبازی، استقامت اور احترام کو 

بھی بتائے گا ۔

انہیں بروئے کار النے سے ایک آجر، سپالئر اور عوامی ملکیت والی کمپنی کے بطور کام کرنے کے ہمارے 
الئسنس کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی ۔

آپ کی مدد سے، The Linde Group اپنی ساکھ برقرار رکھے گا اور ان سبھی مستفیدین اور برادریوں 
سے عزت حاصل کرتا رہے گا جہاں ہم رہتے اور کام کرتے ہیں ۔

میونخ، جون 2007

ایکزیکیٹو بورڈ
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Linde کا ضابطۂ اخالق ہمارے اصل استفادی گروپوں 
کی توقعات کی عکاسی کرنے کے لئے منظم کیا گیا 
ہے ۔ Linde کے ایک ایک مالزم کو اپنے کام کے اوپر 

الگو ہونے والے معیارات اور قوانین کو جان لینا اور 
اس کی تعمیل کرنا چاہیے ۔ Linde ضابطہ ہذا میں بیان 

کردہ معیارات پر پوری تندہی سے نگاہ رکھے گا ۔
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.1
The Linde Group کے اندر اخالقیات اور تعمیل

ہم کون ہیں
The Linde Group ایک دنیا کی معروف گیسز اور انجینیرنگ کمپنی ہے جس میں دنیا بھر میں 100 سے 

زائد ملکوں میں 63،500 مالزمین نوکری کررہے ہیں ۔  The Linde Group کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایک 
دیرپا آمدنی پر مبنی نمو کی سمت میں پیشقدمی کی جائے اور مصنوعات و خدمات پر پیش نگاہی کے 

ساتھ اس کے بین االقوامی کاروبار کی توسیع پر توجہ مرکوز کی جائے ۔

ہر مالزم کے لئے ضابطہ ہذا کی کیا معنویت ہے؟ 
Linde کے ہر مالزم کو، ایک مرکز حوالہ کے بطور ضابطہ ہذا کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے کام پر الگو 

ہونے والے  معیارات اور قوانین کو جاننا اور ان کی تعمیل کرنا چاہیے ۔ یہ کوڈ سبھی مالزمین، ڈائرکٹرز 
اور افسران پر الگو ہوتا ہے ۔ Linde اپنے کاروباری شرکاء کو ضابطہ ہذا میں بیان کردہ معیارات اختیار 

کرنے پر مائل کرنا اور اس کی ترغیب دینا چاہے ۔ ضابطہ ہذا میں بیان کردہ معیارات ہمارے کاروبار کے 
سبھی اعمال پر الگو ہونے چاہئیں ۔ ضابطہ ہذا سے Linde میں مالزمت کی شرائط و ضوابط میں ردوبدل 

نہیں ہوتا ہے ۔

یوں تو ہم سے جس چیز کو یقینی بنانے کی توقع کی جاتی ہے اسے سمجھنے میں یہ ہماری مدد کرتا 
ہے مگر ہم ذمہ دارانہ انداز میں اور راستبازی کے ساتھ کام کرتے ہیں ۔ Linde ضابطہ ہذا میں بیان کردہ 

معیارات پر پوری تندہی سے نگاہ رکھے گا ۔ ضابطہ ہذا میں بیان کردہ معیارات کی تعمیل نہ کرپانے 
کے نتیجے میں انضباطی کارروائی، بشمول مالزمت سے برخاستگی ہوسکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں 

فوجداری یا دیوانی مواخذہ بھی ہوسکتا ہے ۔

Linde کو ضابطہ کی ضرورت کیوں ہے؟
ہمارے ضابطہ میں بیان کردہ معیارات یہ تعین کرتے ہیں کہ Linde گاہکوں، سپالئروں، حکومتوں، دیگر 
کاروبار، ماحول اور افراد کے ساتھ اپنے تعلقات کس طرح برقرار رکھے گا ۔ یہ معیارات اس ضمن میں 

واضح رہنمائی فراہم کرتے ہیں کہ مخصوص حاالت میں ہم سے کس طرح کا کام کرنے کی توقع کی 
جاتی ہے اور یہ یقینی بنائیں گے کہ Linde کی اچھی ساکھ کو برقرار رکھا جائے گا اور اسے افزوں کیا 
جائے گا ۔ Linde کے ضابطۂ اخالق پر عمل نہ کرپانے سے تنطیم اور اس کے مالزمین کو سنگین مضرت 
پہنچ سکتی ہے - اس کاروبار، ماحول، افراد اور ساکھ کو جسے حاصل کرنے کے لئے ہم سبھی نے کام 
کیا ہے ۔ ہم پر ہرجانے بھی عائد ہوسکتے ہیں اور یہاں تک کہ بداخالقی کے سنگین معامالت میں افراد 

کو سزائے قید بھی ہوسکتی ہے ۔ ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا اہم ہے اور ہمہ وقت متغیر کاروباری 
ماحول کو دیکھتے ہوئے یہ حد درجہ احتیاط کا متقاضی ہے ۔
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Linde ضابطہ کو کس طرح ثابت قدم رکھے گا؟
Linde کے ضابطۂ اخالق کو The Linde Group میں آنے والے سبھی کاروبار اور عالقوں کے لئے خطرے 
کا نظم و نسق مؤثر طور پر کرنا چاہیے ۔ مؤثر طریقے سے خطرے کا نظم و نسق کرنے کے لئے، ضابطہ 

ہذا سبھی مالزمین کے لئے ایک مرکز حوالہ ہونا چاہیے ۔ مرکز حوالہ ہونے کے لئے، ضابطہ ہذا  کو ہمارے 
سبھی کاروبار میں ثابت قدم ہونا چاہیے ۔ اس کام کے لئے، Linde کا ارادہ ضابطہ کی استقامت کا ایک 
پروگرام استعمال کرنے کا ہے ۔ Linde ضابطہ ہذا کو برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرے گا اور متعلقہ 

اخالقی و قانونی امور پر تربیت فراہم کرائے گا ۔ یہ پروگرام ضابطہ ہذا میں اعتبار کو برقرار رکھنے اور 
مستقل بنیاد پر پوری کمپنی میں اسے تازہ بہ تازہ رکھنے کے لئے وضع کیا گیا ہے ۔

کیا ضابطہ ہذا میں Linde کے سبھی معیارات، پالیسیاں اور طرز عمل شامل ہیں؟
ضابطہ ہذا الگو ہوسکنے والی Linde کی ہر پالیسی، معیار یا طرز عمل کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں 

کرسکتا ہے ۔ جہاں ضابطہ کی وضاحت کرنے کے لئے مزید تفصیلی رہنما خطوط یا معیارات ہیں وہاں پر 
انہیں تالش کرنے کی تفصیالت خود ضابطہ میں ہی دی ہوئی ہیں ۔ اس ضابطہ میں جن رہنما خطوط، 

معیارات، پالیسیاں یا معلوماتی مآخذ کا حوالہ دیا گیا ہے وہ بذات خود ضابطہ کا جزء نہیں ہیں ۔

ضابطہ کیسے منظم کیا گیا ہے؟
Linde کا ضابطۂ اخالق ہمارے اصل استفادی گروپوں کی توقعات کی عکاسی کرنے کے لئے منظم کیا 
گیا ہے ۔ ہمارے مستفیدین ہماری کمپنی کے مفاد پر عمل پیرا افراد ہیں ۔ گاہک، سپالئرز اور بازار – ایسے 

گاہک جو مطمئن ہیں اور سمجھ بوجھ کے حامل معلوم پڑتے ہیں؛ ایسے سپالئرز جو اس وجہ سے ہماری 
ستائش کرتے ہیں کہ ہم مطلوب ہیں، پھر بھی صاف ستھرے ہیں؛ اور بازار، جن میں اہم ایک اہم کردار 
ادا کرتے ہیں ۔ حصص برداران - جو ہماری تنظیم سے اپنے سرمایہ کی مالیت زیادہ سے زیادہ کرنے کی 

توقع کرتے ہیں ۔ مالزمین - جو جوش و ولولے اور فخر کے ساتھ کام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہیں 
مسابقت آزما اور گرانقدر ہونے کا احساس ہوتا ہے ۔ برادریاں - جن میں ہم ایک عملی اور مثبت کردار 

ادا کرتے ہیں ۔
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کیا منیجرز کے لئے اعلی تر معیارات ہیں؟
نظم و نسق یا سپروائزری کے کردار کے حامل افراد سے، تنظیم کے اندر ان کے کام اور ان کے متعلقہ 

مالزمتی فرائض کے لحاظ سے، توقع کی جاتی ہے کہ:

·  کام کرنے کے ایک ایسا ماحول کا تعاون کریں اور اسے پروان چڑھائیں جہاں اخالقی برتاؤ کو 
تسلیم کیا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے اور انہیں مثال بنایا جاتا ہے ۔ 

·  یقینی بنائیں کہ ان کے مالزمین اور ٹیمیں ضابطہ کو سمجھتی اور اس پرعمل کرتی ہیں اور ایسا 
کرنے کے وسائل ان کے پاس موجود ہیں ۔

·  اخالقی سوالوں کے بارے میں جو مالزمین نیک نیتی کے ساتھ سواالت یا تشویشات کا اظہار کرتے 
ہیں ان کا تعاون کریں ۔

·  ضابطہ میں بیان کردہ معیارات پر نگاہ رکھیں اور پابندی کے ساتھ انہیں نافذ کریں ۔
·  ایک اچھی مثال قائم کریں اور دوسروں کو بھی ویسا ہی کرنے کی ترغیب دیں ۔

کون سی کمپنیاں ضابطہ ہذا کی پابند ہیں؟
Group کی سبھی کمپنیاں اور ملحق ادارے اور وہ سبھی کمپنیاں جن پر Group کا اختیار ہے یا جن پر 

اس کے انتظامی اختیارات ہیں انہیں بھی Linde کے ضابطۂ اخالق پر کاربند رہنا چاہیے ۔ جن مشترکہ 
مہموں میں Linde کا کنٹرول نہیں ہوتا ہے وہاں، Linde مشترکہ مہم کے اپنے شرکاء کو Linde کے ضابطۂ 

اخالق میں بیان کردہ معیارات اختیار کرنے پر مائل کرنا اور اس کی ترغیب دینا چاہتا ہے ۔ 

کیا یہ ضابطہ مقامی قوانین پر محیط ہے؟
Linde پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مالزمین جن مختلف ممالک میں کام 

کرتے ہیں وہ وہاں کے قوانین کے سزاوار ہیں ۔ ضابطہ ہذا Linde کے اندر متوقع برتاؤ کے اقل معیارات 
کو بیان کرتا ہے ۔ جہاں مقامی قوانین یا Linde کی دیگر موجودہ پالیسیاں ہمارے ضابطہ کی بہ نسبت 

زیادہ سخت ہیں، وہاں مقامی قوانین یا Linde کی دیگر متعلقہ پالیسیاں الگو ہوں گی ۔ اگر آپ کو اس 
بارے میں واضح طور پر معلوم نہیں ہے کہ کون سے قوانین یا پالیسیاں آپ پر اور آپ کے کام پر الگو 

ہوتی ہیں تو پھر اپنے الئن منیجر یا اپنے قانونی امور کے محکمے سے رجوع کریں ۔

عدم انتقام کی پالیسی
Linde نیک نیتی کے ساتھ مسائل یا تشویشات کی اطالع دینے والے کسی بھی فرد کے خالف انتقامی 

کارروائی برداشت نہیں کرے گا اور اسے سختی کے ساتھ ممنوع قرار دیتا ہے ۔

اقدار
Linde کا ضابطۂ اخالق اس کے سبھی مالزمین اور ڈائرکٹرز کی اخالقی راستبازی کی تعمیر اور اسے 

افزوں کرنے کے لئے وضع کیا گیا ہے ۔ اس ضمن میں، ضابطۂ اخالق Linde کے کاروباری نظریے، اقدار 
اور اصولوں کی تائید کرتا ہے ۔
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.2
The Linde Group انٹیگریٹی الئن

ایسے حاالت میں مالزمین کو اپنی تشویشات حل کرنے کے لئے دیگر مقامات پر غور کرنے سے قبل 
اپنے الئن منیجر کے ساتھ ان امور کا اشتراک کرنے اور گفت و شنید کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے ۔ اگر 

الئن منیجر کے ساتھ کسی تشویش کا اشتراک کرنا یا اس پر گفت و شنید کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر 
مالزم The Linde Group انٹیگریٹی الئن کی معرفت بعض مستند تشویشات ظاہر کرنے کا انتخاب کرسکتا 

ہے ۔ The Linde Group انٹیگریٹی الئن جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے Linde کے اندر اخالقیات اور 
تعمیل کا ایک الزمی جزء اور ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعہ The Linde Group کے داخلی اور خارجی 

دونوں ہی طرح کے مستفیدین کی جانب سے تشویشات یا الزامات کو ظاہر کیا جاسکتا ہے ۔

انٹیگریٹی الئن

فون

ای میل

ڈاک

فیکس

خارجی کال سنٹر

integrity@linde com

Integrity Line Facilitator
Klosterhofstrasse 1

80331 Munich, Germany

+49.89.35757-1003

داخلی اور خارجی 
مستفیدین

 Linde Group کا ہوم پیجویب پورٹل
www linde com

→

→

→

→

→
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The Linde Group انٹیگریٹی الئن متعلقہ دائرہ اختیار یا کاروبار میں کام کرے گی، جبکہ مشاورت کے 
سبھی الزمی تقاضوں اور قابل اطالق قانون کے تحت الزمی قرار دی گئی منظوری کی کارروائی کو 

زیر غور رکھے گی ۔ The Linde Group انٹیگریٹی الئن جب اور جس طریقے سے متعارف کروائی جائے گی 
اور آپ کی تنظیم میں کام کرے گی آپ کو اس بارے میں مطلع کردیا جائے گا ۔ انٹیگریٹی الئن کا نظم 
و نسق اجتماعی طور پر Linde انٹیگریٹی کمیٹی کے ذریعہ کیا جائے گا، جو کاروباری مواصالت، انسانی 

وسائل، داخلی جانچ پڑتال اور قانونی امور سے تعلق رکھنے والے Group کے نمائندوں پر مشتمل 
ہوگی ۔ جن مالزمین کو سواالت درپیش ہیں، مشورہ درکار ہے یا The Linde Group کے ضابطۂ اخالق کی 

)امکانی( خالف ورزی کی اطالع دینا چاہتے ہیں وہ اپنے الئن منیجر یا سپروائزر سے بات کرسکیں گے ۔

Linde انٹیگریٹی کمیٹی  
-گروپ کاروباری 

مواصالت، انسانی 
وسائل، داخلی جانچ 

پڑتال اور قانونی امور 
سے تعلق رکھنے والے 

Group کے نمائندے

 Integrity 
 Line 

Facilitator
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اگر )امکانی( خالف ورزی سپروائزر یا الئن منیجر پر مشتمل ہے تو، مالزم کسی اور منیجر سے یا انسانی 
وسائل، داخلی جانچ پڑتال یا قانونی امور کے محمکہ سے بات کرسکتا ہے ۔

اگر کسی وجہ سے کوئی مالزم اپنے الئن منیجر یا اوپر نامزد دیگر افراد یا مصروف عمل لوگوں کے 
پاس کسی مخصوص تشویش کا اظہار نہیں کرسکتا ہے تو، پھر وہ اس کے بعد بھی اکاؤنٹنگ، حساب 

کتاب کے داخلی کنٹرولز، آڈٹنگ کے امور، نامناسب ادائیگیوں، اور بینک کاری و مالی خالف ورزیوں کے 
 Linde کی متعدد ہستیوں یا پورے Linde کی مقامی ہستی ہی نہیں بلکہ Linde شعبوں میں جہاں صرف

Group کے مفادات متاثر ہوتے ہوں، وہ انٹیگریٹی الئن کی معرفت، روزانہ 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن 
اپنی تشویش ظاہر کرسکیں گے ۔ یہ کام متعدد طریقوں سے کیا جاسکتا ہے:

•  تشویشات وصول کرنے کے لئے وضع کردہ ایک وقف شدہ ویب پورٹل کی معرفت ۔
•  عالمی سطح پر قابل رسائی انٹیگریٹی الئن فون کی معرفت جو ایک تیسرے فریق کی کمپنی کے 

ذریعہ چالئی جاتی ہے اور جو The Linde Group کے لئے ان کالوں کا نظم کرتی ہے ۔
•  ایک وقفہ شدہ خفیہ ان باکس میں ای میل کے ذریعہ جو Integrity Line Facilitator کے ذریعہ چالیا 

جاتا ہے - integrity@linde com ۔
 Integrity Line Facilitator - Klosterhofstrasse 1, 80331 Munich, عام ڈاک کی معرفت جس پر بمالحظہ  •

Germany تحریر کیا ہوا ہو ۔
•  بذریعہ فیکس +49.89.35757-1003 ۔

تاہم، سواالت پیش کرنے، مدد حاصل کرنے یا کسی وقوعہ کی اطالع دینے کے مذکورہ ذرائع جامع 
نہیں ہیں ۔ مالزمین کسی بھی دیگر مناسب انداز میں سواالت پیش کرنے، مدد حاصل کرنے یا کسی 

وقوعہ کی اطالع دینے کو آزاد رہتے ہیں ۔ تشویش موصول ہونے کے بعد، ایک وقف شدہ خفیہ ڈیٹا 
بیس میں اس کا اندراج کیا جائے گا، اسے ایک منفرد نمبر دیا جائے گا اور Integrity Line Facilitator کے 

ذریعہ اس کو نمٹایا جائے گا ۔

یہ کام یہ یقینی بنانے کے لئے وضع کردہ قابل اطالق کارروائی کے مطابق کیا جائے گا کہ سبھی 
تشویشات کے ساتھ منصفانہ برتاؤ ہوتا ہے، فوری طور پر نمٹایا جاتا ہے اور مناسب طریقے سے اس 

بارے میں بتایا جاتا ہے ۔ Integrity Line Facilitator کے پاس اطالع دی گئی ساری تشویشات کو تحفظ ڈیٹا 
کے قانون کے مطابق نمٹایا جائے گا ۔ Linde نیک نیتی کے ساتھ اطالع کردہ کسی بھی تشویش کے 

خالف انتقامی کارروائی برداشت نہیں کرے گا ۔
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Linde کا ماننا ہے کا کشادہ ذہنی اور اعتماد پر مبنی 
کاروباری تعلقات، جہاں دونوں فریقوں کو فائدہ 
ہو، گاہکوں، سپالئروں، اور بازاروں کے لئے نمو اور 

خوشحالی کو تحریک دیں گے ۔
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.3
اخالقی فیصلے کرنا

کچھ مواقع پر، یوں تو Linde  کا ضابطۂ اخالق حاالت کے ایک مخصوص مجموعہ کے تعلق سے آپ 
کو کچھ رہنمائی فراہم کرسکتا ہے، مگر پھر بھی جو فیصلہ کرنا ہے اس بارے میں آپ کو بے یقینی کا 

احساس ہوسکتا ہے ۔ اس طرح کے حاالت میں آپ کو اپنے الئن منیجر یا سپروائزر سے رجوع کرنا چاہیے ۔

ذیل کا خاکہ ان قابل غور امور کو بتاتا ہے جس کو دوسرے لوگوں نے فیصلہ کرنے میں معاون پایا 
ہے ۔ یہ کسی بھی لحاظ سے جامع نہیں ہے ۔ اس کے عالوہ، آپ کا قانونی امور کا محکمہ آپ کو پیش 

آمدہ امور کی وضاحت کرنے کو تیار ہے ۔

Linde کا ماننا ہے کا کشادہ ذہنی اور اعتماد پر مبنی کاروباری تعلقات، جہاں دونوں فریقوں کو فائدہ 
ہو، گاہکوں، سپالئروں، اور بازاروں کے لئے نمو اور خوشحالی کو تحریک دیں گے ۔ Linde ہمیشہ اپنے 

گاہکوں اور دیگر تیسرے فریقوں کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا ۔

Linde بھی بذات خود منصفانہ اور ایماندارانہ برتاؤ کرے گا، ہمیشہ قانونی حدود میں رہتے ہوئے حتی 
االمکان شدت کے ساتھ مقابلہ آراء ہوگا ۔
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کوئی اخالقی مسئلہ پیش آنے کی صورت میں براہ کرم اپنی فکر کی رہنمائی کے لئے ذیل 
کے خاکہ سے رجوع کریں:

پہلے مرحلے میں یہ پہچانیں کہ آپ کے پاس کوئی اخالقی مسئلہ ہے
کیا آپ سے کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جا رہا ہے جو آپ کے خیال میں غلط 

ہوسکتا ہے؟ کیا آپ کسی رفیق کار، گاہک یا سپالئر کے ذریعہ امکانی طور پر غیر 
قانونی یا غیر اخالقی برتاؤ سے واقف ہیں؟

کوئی اقدام کرنے سے پہلے سوچیں
آپ کے یقین کے مطابق آپ کو جس مسئلے کا سامنا ہو رہا ہے اس کی تلخیص 

کریں ۔ کیا یہ واضح ہے؟ خود سے پوچھیں، یہ دشواری کیوں ہے؟
آپ کے پاس جو اختیارات پر ان پر غور کریں ۔ سبھی متعلقہ حقائق اور قابل غور 

امور پر نظرثانی کریں ۔ کیا کوئی اور بھی متاثر ہوسکتا ہے؟
اپنے الئن منیجر سے رہنمائی طلب کریں ۔

جو الئحہ عمل اختیار کرنا ہے اس کا فیصلہ کریں۔
ضابطۂ اخالق دوبارہ پڑھیں ۔

کیا کوئی قابل لحاظ قانونی یا مالی امور ہیں؟
خطرات کی اور جس طریقے سے انہیں کم کیا جاسکتا ہے اس کی تشخیص کریں ۔

جب آپ اپنا فیصلہ اٹل بنالیں تب:

اپنے دعوے کے ناگوار اثرات پر غور کریں۔ 
آپ نے جو کچھ بھی کیا اسے اپنے الئن منیجر، رفقاء کار، خاندان اور دوستوں 

کے سامنے بغیر ندامت یا سراسیمگی کے اس کی وضاحت کرنے میں کیا آپ کو 
خوشی ہوگی؟

اگر آپ کا فیصلہ کسی اخبار میں شائع ہوتا ہے تو The Linde Group کو اس سے 
تسلی رہے گی ۔ ایک بین االقوامی کمپنی کے مالزم کی حیثیت سے، خود سے 

پوچھیں کہ عالمی تناظر میں آپ کے فیصلے کو کس نظر سے دیکھا جائے گا ۔
کیا اس کے بعد بھی آپ کا فیصلہ وہی ہوگا ۔

آگے بڑھیں
اپنے فیصلے اور اپنے عقلی استدالل پر مناسب انداز میں گفتگو کریں ۔

یقینی بنائیں کہ تبدیلیاں کام کرنے کے معیاری طریق کار میں حسب مناسبت 
ہوگئی ہیں ۔
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.4
ہمارے گاہکوں، سپالئروں اور بازاروں سے نمٹنا

مسابقت  4.1

معاملہ
مسابقت اور مانع ارتکاز معیشت قوانین آزادانہ اور منصفانہ مسابقت کے تحفظ اور اس بات کو • 

یقینی کے لئے وضع کیے گئے ہیں کہ گاہک کے بہترین مفادات کا خیال رکھا جاتا ہے ۔
ان قوانین کا اطالق ان سبھی ممالک میں ہوتا ہے جہاں Linde کا کاروباری مفاد ہے اور کچھ • 

قوانین کا اطالق دائرہ اختیار والی حدود سے ماوراء بھی ہوتا ہے ۔ 

رہنمائی
Linde سخت قسم کی قانونی اور اخالقی مسابقت کی تائید کرتا ہے اور وہ جہاں بھی کاروبار کرتا • 

ہے وہاں پر مسابقت اور مانع ارتکاز معیشت کے سبھی قوانین کی تعمیل کرے گا ۔

مزید معلومات
مانع مسابقت رویہ، جیسے کاروباری حریفوں کے ساتھ غیر قانونی معاہدے کرنے کے کافی سنگین • 

عواقب ہوتے ہیں:
Group کے عالمی ٹرن اوور کے دس فیصد تک جرمانہ ۔	 
قیمت طے کرنے کے سزوار قرار دیئے گئے افراد کے لئے سزائے قید ۔	 
کسی کمپنی کے خالف اس کے گاہکوں کے ذریعہ نقصانات کے لئے نجی اقدامات کیے جاسکتے ہیں ۔	   
ساکھ کو سنگین نوعیت کا نقصان، جس کے سبب کمپنی کے حصص کی قیمت متاثر ہوسکتی ہے ۔	   

 حتی کہ غیر ارادی خالف ورزیاں بھی قابل سزا ہوسکتی ہیں ۔• 

The Linde Group مسابقت کے قوانین کی کوئی بھی خالف ورزی برداشت نہیں کرے گا ۔

جب آپ کو مسابقت کے قوانین کے امور کی بابت کوئی شبہات ہوں تو، آپ کو ہمیشہ اپنے قانونی 
امور کے محکمے سے رجوع کرنا چاہیے ۔
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مثال//آپ کے عالقے میں آپ کے کاروبار کا ایک مستحکم بازار کا حصہ ہے۔ آپ در حقیقت 
اپنے قریب ترین کاروباری حریف کے خرچ پر  اس حصہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے الئن 
منیجر کے لئے جو آپ کی قیمتیں کم کرنا چاہتا ہے ایک تجویز کا مسودہ تیار کرتے ہیں تاکہ آپ 

کا کاروباری حریف جان بوجھ کر بازار سے باہر ہوجائے۔ آپ ایک صبح کافی پیتے ہوئے ایک رفیق 
کار سے اپنی تجویز پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ چالبازی ہوسکتی ہے اور آپ کو یقینی 

بنانا چاہیے کہ آپ جس چیز کی تجویز کر رہے ہیں وہ قانونی ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو اپنے قانونی امور کے محکمے سے اس کا پتہ کرنا چاہیے۔ جہاں کمپنی کا بازار میں 	←

ایک ٹھوس حصہ ہوتا ہے وہاں، قانون کے مطابق اسے بازار میں غالب مانا جاسکتا ہے۔ اس 
کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی اس بازار میں جس طریقے سے کام کرسکتی ہے اس بابت اس پر 
اضافی جوابدہی عائد ہوگی۔ خاص طور پر اسے اپنی مصنوعات کی قیمت بندی کے طریقے 

کی بابت محتاط رہنا ہوتا ہے۔ آپ کی صورتحال میں آپ کو دیگر کاروباری حریفوں کو بازار سے 
باہر کرنے کے لئے بازار کی اپنی خوبی کا استعمال کرنے کے بارے میں کافی محتاط رہنا چاہیے 

کیونکہ اسے اتھارٹیوں کے ذریعہ غلبہ کا بیجا استعمال مانا جاسکتا ہے۔

مثال// تجارتی انجمن کی ایک میٹنگ میں، ہمارے کاروباری حریف کا ایک نمائندہ قیمت میں 
اضافہ کے سلسلے میں معلومات کا اشتراک کرنے کا خیال لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہے۔ کیا آپ 

کو اس معلومات کا اشتراک کرنا چاہیے؟
نہیں۔ ہمارے کاروباری حریفوں سے بات چیت کرنا ان کے ساتھ بازار کے خسارے کے لئے 	←

خفیہ تعاون کرنے کو مستلزم ہوگا، لہذا آپ کو کاروباری حریفوں کے ساتھ بات کرنے یا 
معلومات کا تبادلہ کرنے کے بارے میں ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے۔ ان حاالت میں، قیمت بندی 

کے سلسلے میں معلومات کا اشتراک کرنے کو مقابلہ کے قوانین کی براہ راست خالف ورزی 
کے بطور دیکھا جائے گا۔ آپ کو نرمی کے ساتھ مسترد کردینا چاہیے اور یہ ثابت کرنے کے لئے 

ریکارڈ سنبھال کر رکھنا چاہیے کہ آپ نے اس رسائی سے انکار کردیا۔
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Linde ہمیشہ اپنے گاہکوں اور دیگر تیسرے فریقوں 
 Linde کی ضرورتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا ۔

بھی بذات خود منصفانہ اور ایماندارانہ برتاؤ کرے 
گا، ہمیشہ قانونی حدود میں رہتے ہوئے حتی االمکان 

شدت کے ساتھ مقابلہ آراء ہوگا ۔
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بین االقوامی تجارت  4.2

معاملہ
سبھی کمپنیاں مصنوعات کی برآمد و درآمد کے طریقے پر چلتی ہیں ۔ برآمداتی کنٹرول کے یہ • 

ضوابط تیسرے فریقوں اور متعلقہ کمپنیوں کے مابین ہونے والے لین دین پر الگو ہوتے ہیں اور 
سبھی بین االقوامی حدود پر الگو ہوتی ہیں ۔

مخصوص مصنوعات، سافٹ ویئر اور معلومات بال واسطہ یا بالواسطہ مخصوص ممالک کو برآمد • 
نہیں کی جاسکتی ہیں ۔

رہنمائی
کمپنیاں دنیا کے کسی بھی حصے میں جس طریقے سے مصنوعات، خدمات اور معلومات برآمد یا • 

درآمد کرسکتی ہیں اس پر نافذ العمل سبھی قوانین اور ضوابط پر Linde کاربند رہے گا اور ان کی 
تائید کرے گا ۔

Linde Group تعمیل تجارت کا ایک پروگرام بنائے گا اور اسے برقرار رکھے گا ۔• 

مزید معلومات
ممنوع قرار دیئے گئے ممالک میں، یا ممنوع قرار دیئے گئے افراد یا ممنوع قرار دی گئی تنظیموں • 

کے ساتھ کاروبار کرنا تحدیدات کا مستوجب ہے یا یہ سراسر غیر قانونی ہوسکتا ہے ۔
خالف ورزی کرنے والے سنگین ہرجانے، بشمول جرمانے اور، افراد کی صورت میں، سزائے قید کے • 

بھی مستوجب ہوسکتے ہیں ۔

مثال// آپ کے پاس ایک گاہک پہنچتا ہے جو UN  امبارگو کے ساتھ مشروط ایک ملک میں 
مینوفیکچرنگ کے اجزاء برآمد کرنا چاہتا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھنا، اوراگلے چند دنوں میں 

آرڈر مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آیا آپ آرڈر لے سکتے اور 
کم سے کم کاغذی کام کا بل دے سکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

UN امبارگوز، نیز یہ امبارگوز الگو کرنے والے انفرادی ممالک کے قوانین، یہ شرط لگا سکتے 	←
ہیں کہ ترسیل سے قبل برآمد کرنے کا الئسنس حاصل کیا جائے ورنہ وہ مصنوع کی خصوصیات، 

گاہک کی شناخت، حتمی منتہائے استعمال اور مصنوع کے منتہائے استعمال کے ملک کے لحاظ 
سے اس طرح کی ترسیل پوری کی پوری ممنوع قرار دیں گے۔ آپ کو اپنے متوقع گاہک کو 

جواب دینے سے قبل اپنے قانونی امور کے محکمہ سے معلوم کرنا چاہیے۔
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حکومتوں کے ساتھ معاملہ کرنا  4.3

معاملہ
خصوصی خیال رکھنا چاہیے جب:• 

ایک گاہک کی حیثیت سے حکومت کے ساتھ سودا کریں یا	 
حکومت کےانضباط کار کے ساتھ معاملہ کریں ۔	 

ایسے اصولوں کی خالف ورزی پر سنگین پابندیاں عائد ہوسکتی ہیں ۔• 

رہنمائی 
Linde کے مالزمین کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس طرح کے سودوں کے دوران Linde کو غیر ضروری • 

خطرے میں مبتال نہ کریں ۔
حکومت کو فراہم کردہ کوئی بھی معلومات، چاہے بطور صارف یا بطور انضباط کار ہو، بھروسہ مند • 

اور قطعی ہونا چاہیے اور Linde کے قانونی مفادات کا مؤثر طریقے سے تحفظ کیا جانا چاہیے ۔
آپ کے قانونی امور کا محکمہ کسی سرکاری انضباط کار کے ساتھ آپ کے باہمی تعامل کے سلسلے • 

میں رہنمائی فراہم کرسکتا ہے ۔

مثال//←آپ کو حکومت کی جانب سے ایک خط ملتا ہے جس میں The Linde Group کو ایک 
مخصوص مقررہ وقت کے اندر بعض معلومات فراہم کرنے کو کہا جاتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا 

چاہیے؟
Linde معلومات کے لئے ہمیشہ حکومت کی درخواستوں کی تعمیل کرنا چاہے گا۔ آپ کو 	←

فوری طور پر خود کو موصول ہونے والے خط کے بارے میں اپنے الئن منیجر کو بتانا چاہیے یا 
اپنے قانونی امور کے محکمہ سے رابطہ کرکے یہ دیکھنا چاہیے کہ درخواست کو کیسے نمٹایا 

جانا چاہیے۔
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ہماری مصنوعات   4.4

معاملہ
Linde کی بہت ساری مصنوعات حد سے زیادہ منضبط ہیں، بنیادی طور پر اس وجہ سے کہ ان کا • 

استعمال صنعتوں یا نگہداشت صحت جیسے شعبوں میں ہوتا ہے ۔

رہنمائی
Linde اختراعی تدابیر کو فروغ دیتا ہے اور ایسی جدید ترین مصنوعات پیش کرتا ہے جس سے ہمارے • 

گاہکوں کیانفرادی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں ۔
Linde ہماری مصنوعات کا استعمال کرنے والے افراد کے فائدے کے لئے تحقیق، ترقی اور کام • 

انجام دیتا ہے ۔
Linde یہ یقینی بنانے کیلئے جدوجہد کرتا ہے کہ ہماری مصنوعات صحت، سالمتی، ماحولیات اور معیار • 

)SHEQ( کے سلسلے میں اعلی ترین معیارات کے لحاظ سے بنائی گئی ہیں ۔

مزید معلومات
طبی مصنوعات یا SHEQ کی عمل آوری سے متعلق مزید معلومات کے لئے، ہماریانٹرانیٹ سائٹ • 

دیکھیں ۔

مثال//آپ کو یہ اطالع ملتی ہے کہ The Linde Group ایک ایسی صنعتی گیس فراہم کرسکتا ہے 
جو باقاعدہ طور پر الئسنس یافتہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو فوری طور پر اپنے منیجر سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس بابت گفتگو کرنی چاہیے کہ آیا 	←
آپ کو SHEQ یا نگہداشت صحت کی سالمتی کے منیجر سے رابطہ کرکے یہ یقینی بنانا چاہیے کہ 

آپ باقاعدہ الئسنس موجود ہے۔
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اخالقی خریداری  4.5

معاملہ
Linde کے سپالئرز اس کے گاہکوں کو مصنوعات اور خدمات فراہم کرنے اور انہیں چالنے کی اس • 

کی اہلیت میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ۔
Linde کے سپالئروں کی اخالقی کارکردگی کی درجہ بندی ہمارے خارجی مستفیدین کے ذریعہ کی • 

جاتی ہے اور Linde کو جس انداز میں دیکھا جاتا ہے اس پر وہ اثرانداز ہوسکتے ہیں ۔

رہنمائی
Linde خصوصیت کی بنیاد پر محتاط طریقے سے سپالئروں کا انتخاب کرے گا ۔• 
Linde اپنے سپالئروں سے قانونی تقاضوں کی تعمیل کرنے کا اور ایسے انداز میں کام کرنے کا • 

تقاضہ کرتا ہے جو Linde کے ضابطۂ اخالق کے مطابق ہو ۔
Linde اپنے سپالئروں سے SHEQ پالیسی کے مقاصد کے حصول میں سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے • 

کی توقع رکھتا ہے ۔

مثال//آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ سپالئر کے یہاں کچرے کے نظم و نسق کا نظام 
موجود نہیں ہے اور امکانی طور پر مضرت رساں مادوں کا رساؤ ہوسکتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا 

چاہیے؟
اپنی تشویش پر اپنے الئن منیجر سے گفتگو کریں اور حصولیابی سے متعلق ذمہ دار منیجر 	←

سے رابطہ کرکے جتنی جلدی ممکن ہوسکے کچرے کے نظم و نسق کا نظام نافذ کروائیں۔ آپ 
کو اس معاملے پر SHEQ سے بھی گفتگو کرنے پر غور کرنا چاہیے۔
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اشتہارات  4.6

معاملہ
Linde کی ساکھ گرانقدر ہے ۔• 
ہمارے گاہکوں کے موجودہ اعتماد کو یقینی بنانے میں مدد کے لئے، مارکیٹنگ، تشہیر اور • 

فروختگی کی سرگرمیوں کو ہماری پیشکشوں اور خدمات میں قانونی لحاظ سے، منصفانہ طور پر 
اور ایمانداری کے ساتھ بیان کیا جانا چاہیے ۔ 

Linde کے تجارتی نشانات کا استعمال استقامت کے ساتھ اور مناسب طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ہم • 
اپنے قانونی حقوق سے محروم ہونے سے بچے رہیں ۔

رہنمائی
اگر کوئی گاہک یا سپالئر Linde کا نام یا لوگو اپنے اشتہار میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو، عالقائی یا • 

Group کی سطح پر یہ محکمۂ مواصالت سے منظور شدہ ہونا چاہیے ۔
سبھی باضابطہ اشتہار اور ترویج و اشاعتیں کارپوریٹ کمیونیکشنز سے یا عالقائی مواصلتی منتظم • 

سے منظور شدہ ہونی چاہئیں ۔
جھوٹے، گمراہ کن یا دھوکہ دینے والے سارے طرز عمل سختی کے ساتھ ممنوع ہیں ۔• 

 Linde مثال//آپ کو ایک ایسی اشتہاری مہم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے جس میں
کی مصنوعات  کے بارے میں جھوٹے دعوے ہیں اور گمراہ کن انداز میں کاروباری حریف کی 

مصنوع کی بات کی گئی ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
رہنمائی کے لئے کارپوریٹ سطح پر محکمۂ مواصالت سے رابطہ کریں۔	←



ضابطۂ اخالق 24

حصص برداران - جو ہماری تنظیم سے اپنے سرمایہ 
کی مالیت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توقع کرتے ہیں ۔ 

Linde ہمیشہ اپنے وسائل اور اثاثوں کے استعمال میں 
احتیاط برتنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ اپنے اعمال اور 
کارکردگی اور ان کی اطالع دیئے جانے کے طریقے کے 

بارے میں کھال ذہن، قطعی اور شفاف ہے ۔
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.5
ہمارے حصص برداروں سے معاملہ کرنا 

مالی اطالع دہندگی اور مواصلت  5.1

معاملہ
مستفیدین، مالی تجزیہ نگار، قرض دہندگان، مستعار دہندگان اور عوام الناس کے دیگر افراد • 

کمپنی کی عمل آوری، کارکردگی اور ظاہری ہیئت کے سلسلے میں معتبر معلومات فراہم کرنے کے 
واسطے Linde پر اعتبار کرتے ہیں ۔

 Linde کی معتبریت کی پیمائش خاص طور پر اس کی کتابوں، ریکارڈ رکھنے اور مالی اطالع دہندگی • 
کی اس کی راستبازی کے لحاظ سے کی جاتی ہے ۔

 قطعی اور مکمل ریکارڈز نہ رکھنے سے مالی بے ضابطگی یا فریب الزم آسکتا ہے ۔• 

رہنمائی
Linde مؤثر کاروباری کنٹرولز نافذ کرکے انہیں برقرار رکھے گا تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ مالی اطالع • 

دہندگی کے کارگر ہونے کی ایک ٹھوس بنیاد ہے ۔
 Linde کے سبھی متعلقہ مالزمین کو یہ یقینی بنانے میں مدد کرنا چاہیے کہ کاروباری معلومات • 

کی اطالع دہندگی – کمپیوٹرائزڈ، کاغذ پر یا کسی اور شکل میں – قطعی، ایماندارانہ اور وقت کے 
متناسب ہے ۔

 Linde عوام الناس کے سبھی افراد کو اسی ایماندارانہ اور قطعی معلومات تک یکساں رسائی • 
فراہم کرائے گا ۔

 سرمایہ لگانے والی برادری کی جانب سے موصول کوئی بھی استفسار انویسٹرز ریلیشنز کے پاس • 
بھیج دیا جائے گا ۔

 مالزمین کو سرمایہ لگانے والی برادری یا پریس کی جانب سے پوچھے گئے کسی بھی سوال کا • 
جواب نہیں دینا چاہیے ۔

مثال//آپ کی ٹیم کے اختتام سال کے نتائج بجٹ کا مدعا ہیں۔ ایک عدد نیا  سامان  نئے سال 
کی جنوری کے اوائل میں خریدنا اور حوالے کرنا ہے۔ آپ کے پالنٹ منیجر نے پوچھا ہے کہ آیا 

سامان کا بل اس سال کے بجٹ سے عالحدہ ادا کیا جاسکتا ہے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟
آپ کے بجٹ کی حیثیت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں اشیاء یا خدمات موصول یا سپالئی نہ 	←

کی گئی ہوں وہاں پر جوابدہی تسلیم نہیں کی جانی چاہیے۔
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راز کی معلومات سے نمٹنا   5.2

معاملہ
 راز کی معلومات کی سودا کاری کے قوانین لوگوں کو خود اپنے یا دوسروں کے فائدے کے لئے • 

ایسی متعلقہ معلومات کی بنیاد پر تجارت کرنے سے ممنوع قرار دیتے ہیں، جو بازار سے پہلے ہی ان 
کے علم میں آجاتی ہے ۔

 راز کی معلومات کی سودا کاری تمثیلی طور پر وہاں پیش آتی ہے جہاں کوئی مخبر یا متعلقہ فریق • 
مخبر کے کام کی معرفت، چرائی ہوئی یا بصورت دیگر نامناسب طریقے سے حاصل کردہ ٹھوس یا 

غیر عوامی معلومات کی بناء پر حصص یا دیگر تمسکات میں تجارت کرتا ہے ۔

رہنمائی
Linde دنیا بھر میں منصفانہ اور کھلے تمسکات )ایکویٹیز یا اسٹاک( کے بازاروں کی تائید کرنے کا • 

سختی سے پابند ہے ۔
 دیگر سبھی افراد کی طرح، Linde کے مالزمین کو مخبر کے کام سے حاصل کردہ »راز کی • 

معلومات« کی بنیاد پر Linde، The Linde Group میں ہی عوامی طور پر بیان کردہ کسی کمپنی، یا 
کسی دیگر کمپنی سے تعلق رکھنے والے حصص یا دیگر تمسکات کا سودا کرنے سے ممنوع قرار 

دیا گیا ہے ۔
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مثال//آپ کے بھائی کے پاس Linde کے کچھ حصص ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ انہیں 
فروخت کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ The Linde Group کے جس سہ 

ماہی نتائج کا اعالن ہونے واال ہے وہ کافی اچھے ہیں۔  آپ ان سے یہ حصص سہ ماہی نتائج کا 
اعالن ہوجانے کے بعد تک روک کر رکھنے کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

آئندہ سہ ماہی نتائج کے تعلق سے آپ کی ساری معلومات کو خفیہ اور سبھی مالی 	←
انضباط کاروں کے ذریعہ قیمت کے لحاظ سے حساس معلومات خیال کیا جاتا ہے۔ آپ کو 

کبھی بھی اس قسم کی معلومات کا افشاء The Linde Group سے باہر کے کسی بھی فرد کے 
سامنے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے بھائی کو بتانے کا فیصلہ کیا ہے تو، ان سے بتانے کو 
فوجداری جرم مانا جاسکتا ہے، جس کا اثر صرف ذاتی طور پر آپ پر نہیں، بلکہ آپ کے بھائی 

اور The Linde Group پر بھی پڑے گا۔

مثال//آپ ایک ایسے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جس میں آپ کو Group کے آئندہ نتائج کے 
بارے میں کافی تفصیلی مالی معلومات تک رسائی حاصل ہے۔ آپ کو بالعموم اس معلومات 

تک رسائی حاصل نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ فی الحال Linde کے حصص کا معاملہ کرنے 
سے آپ کو روکنے والی کوئی پابندی نافذ نہیں ہے، تاہم، ابھی آپ کو جس معلومات تک 

 Linde رسائی حاصل ہے اس کی وجہ سے آپ اس بارے میں مضطرب اور فکرمند ہیں کہ آیا آپ
کے حصص کی تجارت کرسکتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

آپ کو اس بارے میں اپنے قانونی امور کے محکمے سے رجوع کرنا چاہیے اور  جب تک آپ 	←
رجوع نہ کرلیں آپ کو حصص کے لین دین کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کو جس 

معلومات تک رسائی حاصل ہے اس کا ایک عمدہ مطلب یہ ہوسکتا ہے کہ آپ کو Linde کے 
حصص میں معاملہ کرنے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔
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کمپنی کے رازوں کا تحفظ کرنا   5.3

معاملہ
Linde کی امالک دانش اس کی مقابلہ جاتی صفت ہے ۔• 
 Linde کی خفیہ معلومات کمپنی کی کامیابی کے لئے اہمیت کی حامل ہے ۔• 
 اختراعی مصنوعات اور تدابیر Linde کی مسلسل نمو کے لئے اہم ہیں ۔• 
 Linde گرانقدر، غیر عوامی خیاالت، حکمت عملیاں اور دیگر کاروباری معلومات پیش کرتا ہے، جیسے• 
 امالک دانش، جو اس کی ملکیت ہے اور تحفظ کا متقاضی ہے ۔• 
 تیسرے فریق کی غیر متناسب خفیہ معلومات Linde اور اس کے مالزمین کو خطرے میں مبتال • 

کرسکتی ہے ۔
 متعدد قوانین خفیہ معلومات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں ۔• 

رہنمائی
مالزمین کے قبضے میں Linde کی جو خفیہ معلومات ہیں انہیں تحفظ فراہم کرنے کے لئے انہیں • 

معقول اقدامات کرنا چاہیے ۔
 Linde کے پاس دیگر کمپنیوں کے تعلق سے جو خفیہ معلومات ہے اسے وہ استعمال نہیں کرے گا ۔• 
 Linde کے استعمال کے لئے مالزمین یا تیسرے فریقوں کے ذریعہ کی جانے والی ساری اختراعات کو • 

مقعول قانونی تحفظ فراہم کرایا جانا چاہیے ۔
 Linde کے پیٹنٹس یا طریقہ استعمال کے لئے الئسنس پر گفت و شنید ہونی چاہیے اور قانونی امور • 

کے محمکے اور کمپنی کی انتظامیہ کے باہمی تعاون سے ہی جاری کیے جائیں ۔
سبھی مالزمین کو دوسروں سے تعلق رکھنے والی خفیہ معلومات کا احترام کرنا چاہیے ۔• 
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The Linde Group  مثال//آپ کی ٹیم کی ایک ممبر حال ہیں ایک کاروباری حریف سے نکل کر
میں شامل ہوئی ہے۔ وہ آپ کو مارکیٹنگ کی کچھ خفیہ معلومات دینا چاہتی ہے جس میں وہ 
کاروباری حریف کے ساتھ گزرنے والے اپنے وقت میں شامل تھی۔ کیا آپ کو معلومات قبول 

کرنی چاہیے؟
نہیں۔ یا ضابطۂ اخالق کی خالف ورزی ہوگی۔ آپ کی ٹیم کی ممبر کے اوپر اپنے سابق آجر 	←

کے تئیں اس کی معلومات کو خفیہ رکھنے کی ایک مستقل جوابدہی عائد ہے۔ اگر وہ  آپ 
کو معلومات فراہم کرتی ہے تو پھر آپ پر بھی کاروباری حریف کی معلومات کے تحفظ کا اور 

Linde کے فائدے کے لئے اسے استعمال نہ کرنے کا فریضہ عائد ہے۔

مثال//آپ نے ایک امکانی نئے گاہک کے ساتھ نئے کاروبار کے لئے ابھی ابھی ایک بولی جمع 
کرائی ہے۔ امکانی گاہک رو بہ رو بات مالقات کرنے کے لئے آپ کو کال کرتا ہے۔ میٹنگ میں 

وہ گاہک اسی کاروبار کے لئے اپنے قریب ترین کاروباری حریف کی بولی کی ایک کاپی آپ کے 
سپرد کرتا ہے اور آپ سے اپنی بولی میں تصحیح کرنے کو کہتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

اسی وقت اپنے قانونی امور کے محکمے کو کال کریں۔ آپ کو یہ پتہ لگائے بغیر وہ 	←
معلومات استعمال نہیں کرنی چاہیے   کہ آپ ایسا کرنے کے اہل ہیں۔ آپ کے کاروباری حریف 

کے ذریعہ لگائی گئی بولی ہوسکتا ہے کہ بولی کی شرائط کے لحاظ سے حد درجہ خفیہ ہو۔ اگر 
کاروباری حریف کی بولی خفیہ ہے تو پھر آپ کے لئے اسے استعمال کرنا غیر قانونی ہے۔ بولی 
کی شرائط کے لحاظ سے، آپ کاروباری حریف کی بولی اسی وقت اس کے سپرد کرسکتے ہیں۔
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کمپنی کے اثاثوں کا تحفظ کرنا  5.4

معاملہ
Linde کمپنی کے اثاثے، خواہ طبعی یا غیر منقولہ شکل میں ہوں، کاروباری اہداف کے حصول میں • 

مالزمین کی مدد کرنے کے ارادے سے ہیں ۔
 خراب شدہ، مسروقہ، بیجا استعمال کردہ یا ضائع کردہ کمپنی کے اثاثوں سے ہم سبھی پر اور • 

Linde کی عمل آوری اور مالی کارکردگی پر منفی اثر پڑتا ہے ۔

رہنمائی
 کمپنی کے اثاثوں کا استعمال صرف قانونی نوعیت کے تجارتی مقاصد کے لئے ہونا چاہیے ۔• 
 مالزمین کبھی کبھار کمپنی کے وسائل، جیسے فوٹو کاپی میشن یا ٹیلیفونز ذاتی استعمال کے لئے • 

استعمال کرسکتے ہیں، بشرطیکہ اخراجات میں کوئی اہم اضافہ نہ ہوتا ہو، دیگر مالزمین کا ذہن 
منتشر نہ ہوتا ہو یا انہیں زحجمت نہ ہوتی ہو، اور Linde کے دیگر معیارات کی پیروی کی جاتی ہوں 

)Linde کی اطالعاتی خدمات )IS( تک رسائی کے اصول( ۔ Linde کی سہولیات کے مخصوص استعمال 
کی اجازت دینے والی مقامی پالیسیاں اس سے متاثر نہ ہوتی ہوں ۔

 مالزمین کو اطالعاتی ٹکنالوجی )IT( کے اثاثوں کا استعمال IS پالیسی کے مطابق کرنا چاہیے ۔• 

مثال//میرے پاس گھر پر ایک سیمنٹ مکسر ہے جو میں اپنے والد کو مستعار دینا چاہتا ہوں۔ 
کیا میں وہ سیمنٹ مکسر اپنے والد کے یہاں لے جانے کے لئے Linde Group کا ٹرک استعمال 

کرسکتا ہوں؟
نہیں۔ Linde کی گاڑیاں )اور ان گاڑیوں پر ہونے واال بیمہ( کلی طورپر Linde کے کاروبار سے 	←

متعلق استعمال کے لئے ہے اور کسی اور وجہ کے لئے اس کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔
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Linde کمپنی کے اثاثے، خواہ طبعی یا غیر منقولہ 
شکل میں ہوں، کاروباری اہداف کے حصول میں 

مالزمین کی مدد کرنے کے ارادے سے ہیں ۔
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Linde کا ارادہ اپنے سبھی مالزمین کے لئے ایک 
محفوظ کام کی جگہ بنانا اور اپنے مالزمین کے 

بیچ جوش و ولولہ اور فخر پیدا کرنا ہے تاکہ انہیں 
گرانقدری اور مسابقت طلب ہونے کا احساس ہو ۔ 

Linde ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ، مناسب قانونی الئحہ 
عمل میں رہتے ہوئے، تجارتی انجمنوں، کام سے متعلق 
کونسلوں اور مالزمین کے نمائندگی کرنے کے لئے ان 

کے ذریعہ اجتماعی طور پر چنے ہوئے دیگر اداروں کے 
ساتھ کام کرے گا ۔
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.6
ہمارے مالزمین سے معاملہ کرنا

مفادات کا تصادم  6.1

معاملہ
 ایسے حاالت سے احتراز کرنا یا ان پر قابو پانا جہاں مالزمین کے دیگر مفادات کمپنی کی جانب سے • 

غیر جانبدارانہ فیصلے کرنے کی ان کی اہلیت کو ناقص کرسکتے ہوں ۔
 مفادات کا تصادم جو کاروباری فیصلے کیے جاتے ہیں ان کے معیار اور جو افراد وہ فیصلے کرتے • 

ہیں ان کی راستبازی کے بارے میں شبہات کو ہوا دیتا ہے ۔

رہنمائی
مفادات کے تصادم، یا یہاں تک کہ مفاد کے تصادم کی موجودگی سے بھی، ہمہ وقت احتراز کرنا • 

چاہیے ۔
 جہاں تصادم سے احتراز نہیں کیا جاسکتا ہو وہاں پر، محتاط طریقے سے ان پر قابو پانا چاہیے ۔• 
 سبھی مالزمین کو اپنے منیجرکے سامنے کسی واضح یا حقیقی تصادم کا افشاء سرگرمی کے ساتھ • 

کردینا چاہیے اور ان تصادم پر گفتگو کرنے، انہیں دستاویز بند کرنے اور ان پر قابو پانےکے لئے 
ایسے منیجر کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے ۔

مثال//آپ اپنے ملک میں The Linde Group کے لئے ایک نئی سائٹ بنانے کے پروجیکٹ کے 
درمیانی مرحلے میں ہیں۔ ایک ذیلی ٹھیکیدار آخری لمحے میں چھوڑ کر چال جاتا ہے، اور جو کام 
وہ کر رہے تھے وہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ ایک نیا ذیلی ٹھیکیدار تالش کرنے میں مہینوں لگ 
سکتے ہیں۔ آپ کا کزن ایک کمپنی چالتا ہے جو فوری طور پر یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ کیا آپ 

وہ کام انجام دینے کے لئے اپنے کزن کی کمپنی بحال کرسکتے ہیں؟
اگر آپ نے وہ کام انجام دینے کے لئے اپنے کزن کی کمپنی بحال کی تو ایسا لگ سکتا ہے 	←

کہ آپ نے انہیں کام دے کر اپنی کنبہ جاتی تعلق کے لحاظ سے جانبداری برتی ہے۔ لہذا آپ کو 
اپنے کزن کے کاروبار کے بارے میں اپنے الئن منیجر کو بتاکر اس بابت فیصلہ کرنے سے خود کو 

الگ رکھنے کو کہنا چاہیے کہ Linde کو کون سا نیا ذیلی ٹھیکیدار بحال کرنا چاہیے۔ اس طرح 
کمپنی اس ضمن میں ایک غیر جانبدارانہ رائے قائم کرسکتی ہے کہ آپ کے کزن کو بحال کیا 

جائے یا نہیں اور مفاد کے تصادم کے ظہور سے احتراز کرسکتی ہے۔
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رشوت خوری  6.2

معاملہ
رشوت خوری کا مطلب ہے منافع حاصل کرنے یا ایمانداری اور راستبازی کے اصولوں کے برخالف • 

اثر و رسوخ ڈالنے کے لئے ایک نذرانے کے طور پر بال واسطہ یا بالواسطہ کسی فرد کو مالیت والی 
کوئی چیز دینا یا اس سے حاصل کرنا ۔

رہنمائی
Linde کسی بھی شکل میں رشوت خوری کو برداشت نہیں کرے گا ۔• 
 مالزمین کو کسی بھی شکل میں بال واسطہ یا بالواسطہ رشوت ہرگز بھی نہیں دینا یا قبول کرنا • 

چاہیے ۔
 Linde کی جانب سے کام کرنے والے تیسرے فریقوں کو بال واسطہ یا بالواسطہ رشوت دینے یا • 

قبول کرنے سے ممنوع قرار دیا گیا ہے ۔

مثال//آپ Linde کے لئے ایک امکانی نئے گاہک کے اکاؤنٹ کا نظم و نسق کر رہے ہیں اور 
گاہک نے آپ سے آپ کی بولی دہندگی کی قیمت میں اس کے لئے 100,000 یورو تک کا اضافہ 
کرنے کو کہا ہے۔ پھر اس نے کہا ہے کہ بل کی ادائیگی آپ کو موصول ہوجانے پر 100,000 یورو 
گرانڈ کیمین میں واقع ایک نمبریافتہ اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے۔ آپ کو فکر ہے کہ اگر آپ یہ 

کام نہیں کرتے ہیں تو وہ گاہک اپنا ٹھیکہ آپ کو نہیں دے گا۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو نرمی سے بتا دینا چاہیے کہ اس طریقے سے کام کرنا Linde کے ضابطۂ اخالق کے 	←

خالف ہے کیونکہ یہ ایک بخشش یا رشوت اور خالف قانون ہوگی۔

مثال//آپ دفتری ساز و سامان خریدنے کے لئے ذمہ داری محکمہ خریداری میں ہیں۔ 
 USD 100 کمپنی کے سیلز کے جس نمائندہ سے آپ بیشتر اوقات خریداری کرتے ہیں وہ آپ کو

پر مشتمل ایک لفافہ پیش کرتا ہے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ اس مخصوص کمپنی سے 
خریداری کرنے میں آپ کی ثابت قدمی کی قدر کرتا ہے۔ آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے 

کہ آیا لفافہ قبول کریں۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
آپ کو از راہ مہربانی لفافہ سے انکار کردینا چاہیے۔ یہ واضح طور پر رشوت ہے جو قانون 	←

اور Linde کے ضابطۂ اخالق کے خالف ہے۔
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تحائف اور تفریحات   6.3

معاملہ
تحائف یا تفریحات فراہم کرنے یا وصول کرنے سے روزمرہ کی کاروباری زندگی میں سمجھ بوجھ اور • 

خیرخواہی پیدا ہوسکتی ہے ۔
اگر آپ کے کاروباری فیصلوں اور The Linde Group کے انتظام میں درست طریقے سے نظم و نسق • 

نہ کیا جائے تو ان سے دوسروں کا اعتماد اور اعتبار کھوکھال بھی ہوسکتا ہے ۔
یہ دوسری مستفیدین کو غیر منصفانہ بھی لگ سکتے ہیں ۔• 

رہنمائی
تحائف اور تفریح کی پالیسی آپ کے کاروبار، عمل یا عالقہ پر قابل اطالق ہوسکتی ہے ۔• 
آپ کو اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی پالیسی کا تجزیہ اور اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے ۔• 

مثال//آپ سال نو پر چین کے ایک گاہک کو معمولی سا تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ سرخ لفافہ میں 
یکمشت نقد رقم فراہم کرنے کا رواج ہے۔ کیا آپ یہ کام کرسکتے ہیں؟

عام طور پر سرکاری اہلکار کو یکمشت رقم نقد دینا قانون اور The Linde Group کے ضابطۂ 	←
اخالف کے خالف مانا جائے گا۔ کسی کو بھی، چاہے تنہا سرکاری اہلکار ہی ہو، نقد رقم دینے 
سے قبل آپ کو یقین کرلینا چاہیے کہ آپ کا تحفہ آپ کے کاروبار یا عمل سے تعلق رکھنے 

والی تحائف اور تفریح کی پالیسی کے عین مطابق ہے۔ متعلقہ پالیسی پر نگاہ ڈالنے کے بعد 
اگر آپ کو کوئی شبہات ہیں تو، آپ کو اپنے منیجر سے رجوع کرنا چاہیے۔
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تحفظ ڈیٹا  6.4

معاملہ
کمپنیاں جس طریقے سے مالزمین، گاہکوں، سپالئروں اور دیگر تیسرے فریقوں سے تعلق رکھنے • 

واال ذاتی ڈیٹا اکٹھا، استعمال، اور تقسیم کرسکتی ہیں اس پر قوانین نافذ ہوتے ہیں ۔
 ان قوانین میں، خاص طور پر EU میں، بنیادی تعزیری پابندیاں ہیں ۔• 

رہنمائی
Linde اپنے مالزمین، گاہکوں، سپالئروں اور دوسروں کے ذاتی ڈیٹا کو تحفظ فراہم کرنے کا پابند • 

عہد ہے ۔
 Linde صرف وہی ذاتی ڈیٹا حاصل، اکٹھا، اس پر کارروائی، اس کا استعمال اور اسے سنبھال کر • 

رکھے گا جو Linde کی مناسب عمل آوری کے لئے درکار ہو یا قانونی طور پر مطلوب ہو ۔

مثال//آپ گاہک کی ذاتی معلومات کا ایک بڑا ڈیٹابیس ایک خارجی فراہم کنندہ کو آؤٹ 
سورس کرنے کی کارروائی پوری کر رہے ہیں۔ آپ کے رفقائے کار میں سے ایک آپ کو بتاتا ہے 
کہ کمپنی سے باہر اتنی بڑی مقدار میں ذاتی ڈیٹا منتقل کرنے میں تحفظ ڈیٹا کی تشویشات 

ہوسکتی ہیں۔ آپ منتقلی کے عمل کی تکمیل ملتوی کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا 
چاہیے؟

تیسرے فریق کو ڈیٹا کی منتقلی کا نظم و نسق کافی احتیاط کے ساتھ ہونا 	←
چاہیے۔ The Linde Group کو اس طرح کے ڈیٹا کی منتقلی سے تعلق رکھنے والے تحفظ ڈیٹا 
کے ضوابط اور قوانین کی تعمیل کرنی چاہیے۔ آپ کے کام کی تکمیل ملتوی کرنے میں کتنا 

وقت لگے گا اس سے قطع نظر، آپ کو اپنے قانونی محکمہ سے پوچھ کر یہ یقینی بنا لینا 
چاہیے کہ گاہک کے ڈیٹا کا مناسب طریقے سے نظم کیا گیا اور اس طرح کی منتقلیوں سے 

محفوظ رکھا گیا ہے۔
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 )SHEQ( تحفظ، صحت، ماحول، اور معیار  6.5

معاملہ
ہمارا نظریہ ہے: » The Linde Group میں، ہم لوگوں کو یا ماحول کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے ہیں ۔«• 
 Linde جو بھی کاروبار انجام دیتا ہے ان کے لئے تحفظ، صحت، ماحول کی نگہداشت، اور معیار • 

سبھی پیشگی الزمی تقاضے ہیں ۔
 ہم سبھی SHEQ کی ذاتی ذمہ داری لیتے ہیں ۔• 
ہر سطح کے منیجرز مرئی قیادت کا اظہار کرتے ہیں ۔• 
کمپنی کی رہنما خطوط The Linde Group کی SHEQ کی پالیسی میں مذکور ہیں ۔• 

رہنمائی
Linde کام کرنے کا ایک محفوظ، مامون اور صحت بخش ماحول تخلیق کرنے کا پابند عہد ہے ۔• 
 ہمارے مالزمین، گاہکوں، سپالئروں اور مقامی برادریوں کے تحفظ، صحت، اور سالمتی سے زیادہ • 

اعلی ترجیحات کوئی اور نہیں ہیں ۔
 ان شعبوں میں ثابت قدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ اور مسلسل اصالحات ہماری کمپنی کے بنیادی • 

اہداف ہیں اور سبھی کاروباری کارروائیوں اور پروگراموں کی الزمی خصوصیت کے طور پر اپنائی 
گئی ہیں ۔

مثال//آپ سے ایک ایسا کام انجام دینے کو کہا گیا ہے جو آپ سے ذاتی تحفظاتی آلہ پہننے کا 
متقاضی ہے۔ آپ نے اپنا ذاتی تحفظاتی آلہ )PPE( دوسری عمارت میں چھوڑ دیا ہے، لیکن کام 

بہت معمولی سا ہے اور اس میں اپنا PPE لے کر آنے سے بھی کم وقت لگے گا۔ آپ کو کیا کرنا 
چاہیے؟

آپ کو ہمیشہ اپنا PPE پہننا چاہیے چاہے اس میں آپ کو کتنی بھی زحمت ہو۔ SHEQ 100% ہمارا 	←
رویہ، 100% دفعہ ہے۔
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انسانی حقوق  6.6

معاملہ
 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کا عالمی منشور اپنایا اور اس کا اعالن کیا ۔  • 

انسانی حقوق کے بین االقوامی مسودہ قانون کے بنیادی اصولوں کو بیشتر ممالک میں اپنایا گیا 
ہے اور ان سے عوامی و بین االقوامی توقعات کی عکاسی ہوتی ہے ۔

 بیان کردہ اصولوں میں شامل ہیں:• 
احترام کیے جانے کا حق )آرٹیکل 1(	 
امتیازی سلوک اور ایذا رسانی کی ممانعت )آرٹیکل 2(	 
رازداری کا حق )آرٹیکل 3(	 
غالمی یا بندھوا بنانے کی ممانعت )آرٹیکل 4(	 
پرامن اجتماع اور وابستگی کی آزادی )آرٹیکل 20(	 
منصفانہ محنتانہ کا حق )آرٹیکل 23( ۔	 

رہنمائی
Linde انسانی حقوق کے تحفظ اور فروغ کی تائید کرتا ہے ۔• 

مثال//آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ ایک سپالئر The Linde Group کے ذریعہ فروخت کیے 
جانے والے ایک مینوفیکچرنگ مصنوع کا جزء تیار کرنے کے لئے شاید بچہ مزدوری کا استعمال 

کر رہا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟
Group کی حصولیابی کے محکمے سے رجوع کرکے انہیں صورتحال سے واقف کرائیں اور 	←

انہیں معاملے کی چھان بین کرنے دیں۔
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ایک دوسرے سے معاملہ کرنا  6.7

معاملہ
Linde ایک عالمی کمپنی ہے جس میں 63،500 مالزمین ہیں دنیا بھر میں 100 سے زائد ملکوں میں • 

چالئ جا رہی ہے ۔
Linde کی خوبی اس کے افراد کی تکثیریت ہے ۔• 
Linde جس ملک میں بھی کام کرتا ہے ان سبھی میں Linde کو اپنے مالزمین سے کس طرح کا برتاؤ • 

کرنا چاہیے اس ضمن میں قوانین اور ضوابط نافذ ہیں ۔

رہنمائی
Linde ایک ایسا جائے کار پروان چڑھانے کا پابند عہد ہے جو محفوظ ہو اور جس کی اساس مالزمت • 

کے منصفانہ طرز عمل پر قائم ہے ۔
Linde سبھی مالزمین کے حقوق اور تشخص کا احترام کرے گا ۔• 
Linde کا ماننا ہے کہ ہر مالزم منصفانہ برتاؤ، تشکر اور احترام کا مستحق ہے ۔• 
Linde کسی بھی شکل میں غیر قانونی امتیازی سلوک، بدسلوکی یا ایذا رسانی کو برداشت نہیں • 

کرے گا ۔

مثال//آپ ایک ایسے عہدے کے لئے ٹیم کا ایک نیا ممبر بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 
جس میں متعدد ممالک کا سفر کرنا ہے۔ آپ کو ایک خاتون بہترین امیدوار نظر آئی ہے۔ آپ کو 
معلوم ہے کہ ان میں سے کچھ ممالک میں کاروبار کرنے والے مرد کاروبار کرنے والی خواتین 

سے معاملہ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں اور اس سے Linde  کا کاروبار متاثر ہوسکتا ہے۔ آپ کو کیا 
کرنا چاہیے؟

آپ بہترین امیدوار کو اس کی صنف کی وجہ سے خارج نہیں کرسکتے ہیں۔ یہ قابل اطالق 	←
قانون اور Linde کے ضابطۂ اخالق کی خالف ورزی ہوگی۔ Linde کسی بھی مقررہ عہدے کے 

لئے ہمیشہ بہترین امیدواروں کو بحال کرنا چاہے گا۔
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Linde جن برادریوں میں کام کرتا ہے ان میں ایک 
عملی، تعمیری اور مثبت کردار ادا کرنے کا پابند عہد 

ہے ۔
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.7
برادریوں اور عوام سے معاملہ کرنا

کارپوریٹ ریسپانسبلیٹی  7.1

معاملہ
Linde کی کارپوریٹ ریسپانسبلیٹی کا فلسفہ کمپنی کے نظریے، اقدار اور اصولوں پر مبنی ہے: تاکہ • 

ذمہ دارانہ رویے کا اظہار کیا جائے اور ایک دوسرے، ہماری برادریوں اور ہمارے ماحولیات کے تئیں 
کام کیا جائے ۔

Linde ایک واضح کارپوریٹ ریسپانسبلیٹی کی حکمت عملی پر گامزن ہے ۔• 
 Linde مستفیدین کے ضمن میں – ہر عالقائی کاروباری اکائی میں اور دنیا بھر کے ہر کاروباری مقام • 

پر ذمہ دارانہ انداز میں کام کرتا ہے ۔

رہنمائی
Linde ایسی ٹکنالوجیاں اور مصنوعات فروغ دینے کا پابند عہد ہے جو گاہک کے فائدے کو • 

استقامت کے ساتھ مشترک کردیں ۔
 ہم اپنے کاروبار کے بنیادی شعبوں سے تعلق رکھنے والے تعلیمی اور تحقیقی پروجیکٹوں کا تعاون • 

سرگرمی کے ساتھ کرتے ہیں ۔
 ہم کارپوریٹ ریسپانسبلیٹی پر مستقل رپورٹیں جاری کرکے اپنے مستفیدین کے سلسلے میں اپنی • 

جوابدہی کا اظہار کرتے ہیں ۔

مثال//ایک امکانی گاہک کے ذریعہ آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے جو آپ سے Linde کی کارپوریٹ 
ریسپانسبلیٹی کی درجہ بندی کی تفصیالت پوچھتا ہے۔ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟

کارپوریٹ ریسپانسبلیٹی گروپ کے محکمے سے رابطہ کریں۔	←
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سیاسی سرگرمی  7.2

معاملہ
بعض ممالک کے قوانین کمپنیوں کے ذریعہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے لئے تعاون پر • 

سخت پابندیاں عائد کرتے ہیں ۔
خالف ورزی کرنے والے سنگین جرمانے، بشمول ہرجانے اور سزائے قید کے مستوجب ہوسکتے ہیں ۔• 

رہنمائی
Linde کے مالزمین Linde کی جانب سے امیدواروں، سرکاری عہدیداروں یا سیاسی جماعتوں کو اس • 

وقت کوئی بال واسطہ یا بالواسطہ تعاون نہیں دے سکتے ہیں جب تک مناسب درجہ کی انتظامیہ 
سے تحریری طور پر منظوری نہ ملی ہو ۔

مثال//آپ کو ایک مقامی سیاستداں کے لئے چندہ وصولی سے متعلق عشائیہ میں شرکت 
کے لئے مدعو کیا جاتا ہے۔ آپ کے ٹکٹ پر آپ کے اوپر ایک کافی بڑی رقم کا صرفہ آئے گا۔ آپ 

کو کیا کرنا چاہیے؟
اس عشائیہ میں آپ کی شرکت کو اس مقامی سیاستداں کی The Linde Group کی حمایت 	←

کے طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ آپ کو اس طرح کا کوئی بھی دعوت نامہ قبول کرنے میں 
احتیاط برتنا چاہیے اور ادائیگی کرنے سے پہلے اپنے منیجر سے رجوع کرنا چاہیے۔
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