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  تعارف ۔1

  STFAکو هالصهیي کے اط اوس کوپٌیوں کی گشوپ همصذ کب کشًے لجول کو  اِخالق  ِ  ضبثطہ اط کے STFA Yatırım ہولڈًگ 

    ہے۔ ضشوسی کشًب ػول پشاًکو خظ ہے، کشًب وضبزت کی هؼیبسات کے

  STFA هیں گشوپ STFA Yatırım ہے ششکت ثالواعطہ یب ساعت ثشاٍ کی(پش طوس کے یہبں خو "STFA" ہے خبتب کہب)۔ 

 پظ یب همبم کظ وٍ کہ ًظش لطغ ہے، کشتب وضبزت کی تولؼبت خبًیوالی کی عے اپٌےهالصهیي کی STFA  اِخالق  ِ  ضبثطہ یہ

 ہیں۔ سکھتے تؼلك عے هٌظش

 

 :ہیں هجٌی پش الذاس ثٌیبدی اى هؼیبسات یہ

 زموق اًغبًی االلواهی ثیي 

 سویے لبًوًی اوس اخاللی 

 علوک ازتشام ثب اوس شبئغتہ هٌصفبًہ، عبتھ کی هالصهیي 

 اہلیت 

 کیے وضبزت هیں ضبثطہ پشاط هالصهیي توبم .ہے الگو پش هالصهیي اوس هیٌیدشص کے عطر ہش کے STFA  اِخالق  ِ  ضبثطہ یہ

 .ہیں الصم کشًب سخوع عے اط.ولت کشتے کبم عے خبًت کی STFA اوس کشًب پبعذاسی کی ضشوسیبت اوس اصولوں گے

  

 پش هالصهیي STFA توبم  پبعذاسی کی خیظ ہے کشًب تیبس فشین ایک لئے کے اصوال کے اخاللیبت ثٌیبدی همصذ کب کتبثچے اط

 عے الذاد ازاللی اى  .ہوگب عبثظ هذدگبس هیں کشًے الذاهبت اوس فیصلوں ولت کشتے پوسا کو داسیوں رهہ اًکی اوسخو ہوگی الصم

 لیٌب کبم عے فیصلے اخاللی ثہتشیي اوس علین ػمل اپٌی کو هالصهیي گیب، دیب ًہیں عے تفصیل هیں ضبثطہ اط خو لئے، کے ًوٹٌب

 کبم اپٌی هالصم کوئی اگش  ہے۔ خبتی کی تولغ کی کشًے کبم پش ثٌیبدوں کی اصولوں هستبط اوس اخاللی پجلک عے هالصهیي  ہوگب۔

 کش ساثطہ عے هسکوہ لبًوًی یب/ اوس HR هسکوہ وٍ تو چبہے، پوچھٌب عوال هیں تٌبظش کے ًفبر کے اصولوں اخاللی دوساى کے

 کی هالصهیي هٌغلک عے ضبثطے اط  STFA  .ہے عکتی خب کی ڈیٹ اپ یب تجذیل ولت ثھی کغی پبلیغی یہ.  ہے عکتی/عکتب

 .ہے کشتی همذم خیش کب تدبویض

 

 کام کرنے کے اصول ۔ 2

 STFA میں نتیجے کے کارکردگی کامیاب میں عرصے طویل جو ہیں برانڈ کارپوریٹ اور ساکھ اسکی اثاثہ قیمتی سے سب کا 

 بنیادی ذیل درج کو مالزمین STFA تمام لئے کے بنانے بہتر اور کرنے حفاظت کی ساکھ کی STFA .ہیں گے کیے حاصل

 .ہوگی کرنی پیروی  کی اصولوں کاروباری

STFA تمام مالزمین سے STFA کی اقدار، قوائد و ضوابط کو سمجھنے اور اپنانے کی، اور STFA کے کاروباری طریقہ  کے 

 .مطابق کام کرنے کی توقع رکھتا ہے
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 ۔ ایمانداری1۔2

STFA ہیں۔ اہم سے سب اقدار اخالقی اعلی میں ماملے کے کام اور شفافیت درستگی، لئے کے STFA  ، کرنیوالی کام ساتھ اپنے 

 توقع کی کرنے اعتماد پر STFA  سے ان میں بدلے کے اس اور ہے کرتا اعتبار پر ان ہے، رکھتا توقع کی اقدار اسی سے پارٹیوں

 .ہے رکھتا

 کاروباری جو اٹھاتی نہیں اقدام ایسے بھی کبھی STFA ناتے، کے ہونے تنظیم معروف اور اعتماد قابل زیادہ سے سب کی ترکی

 کو  اعتماد باہمی میں تعلقات کاروباری درمیان کی انسانیت اور معاشرے ماحول، حریف، سپالئرز، مالزمین، داروں، شراکت

 ہیں۔ سکتی پہنچا نقصان

 ۔ رازداری2۔2

 لیے کے یافتگان حصص کے اس یا / اور کمپنی  ہیں، کونامعلوم پارٹیوں تیسری  جو ہیں معلومات وہ معنی کے معلومات خفیہ

 مالی، عالوہ، کے اس ہیں۔ سکتی جا کی استعمال سے طرف کی دوسروں پر نے ہو معلوم یا ہیں سکتی بن سبب کا نقصان

 کیے نافذ میں نتیجے کے معاہدہ انکشاف غیر ساتھ کے فریقوں تیسرے حقوق، ذاتی کے مالزمین کمرشل، تکنیکی، اسٹریٹجک،

 .ہے جاتا سمجھا معلومات خفیہ بھی کو مضامین گے

 STFA سے مالزمین کے STFA کی رہنا ہوشیار کیلئے تحفظ کے معلومات والی رکھنے تعلق سے یافتگان حصص کے اس اور 

 .چاہئے کرنا اشتراک کا معلومات سے لوگوں والے رکھنے اتھارٹی مناسب صرف کو مالزمین.  ہے جاتی کی توقع

 دوران کے کرنے کام مالزمین،.  .جاسکتا کیا نہیں اشتراک ساتھ کے فریقوں تیسرے کو معلومات خفیہ وقت چھوڑتے کو کمپنی

 ہوگا۔ کروانا جمع کو دستاویزات کاپی الیکٹرانک یا / اور دستاویزات کی قسم تمام والی ہونے موصول

  STFA کرسکتے۔ نہیں اشتراک کا معلومات خفیہ متعلق سے آجر سابق اپنے مالزمین نئے والے ہونے شامل میں 

STFA وقت بیک  ساتھ کے انکشاف مکمل کو عوام اور داروں شراکت کاروں، سرمایہ بیانات رسمی تمام متعلق سے STFA 

 گا۔ جائے کیا آگاہ ذریعے کے محکموں بااختیار

STFA  معلومات، مالی خفیہ کہ گے کریں کام ساتھ کہ شعور اس وہ کہ ہے جارہی کی توقع سے مالزمین کے STFA منسوب سے 

 ڈیٹا، یا معلومات متعلق سے معاہدوں ہوئے کیے ساتھ کے داروں شراکت کاروباری یا سے حقوق کے اہلکاروں یا راز، کاروباری

 ڈیٹا اور معلومات کی طرح اس اور ہیں آتے میں دائرے کے" رازداری "ہے، سکتا کر کمزور کو طاقت مسابقتی کے STFA جو

 ہے۔ ضروری کرنا تحفظ کا رازداری کی اس اور کرنا حفاظت کی

 STFA سے وجہ بھی کسی معلومات دستیاب اور شدہ حاصل دوران کے مالزمت وہ  کہ ہے جارہی کی توقع سے مالزمین کے 

 لئے کے مقاصد مبنی پر آرائی قیاس اور سے کرنے اشتراک ساتھ کے حکام اور فرد مجاز غیر بھی باہرکسی اور اندر کے کمپنی

  کریں۔ گریز سے کرنے استعمال کو معلومات کی طرح اس( پر طور بالواسطہ یا راست براہ)
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STFA اور اداروں ایجنسیوں، تعلق جسکا کو معلومات ہوئی رکھے پوشیدہ سے عوام وہ  کہ ہے جارہی توقع سے مالزمین کی 

 ساتھ کے جس سے کمپنیوں یا افراد دیگر یا سے صارفین کے کمپنیوں ایسے ہے، جاتا کیا کاروبار ساتھ کے جس سے کمپنیوں

 بغیر کئے حاصل اجازت ضروری اور کریں، گریز سے کرنے استعمال لئے کے مقصد ارادی غیر ہے، امکان کا کرنے کاروبار

 کریں۔ گریز سے کرنے اشتراک کسی کے چیزیں ان ساتھ کے فریقوں تیسرے

 ۔ کام کرنے کا منصفانہ ماحول3۔2

STFA، ۔ہے کرتی حمایت کی ان اور ہے رکھتی یقین پر آزادی اور حقوق انسانی ہے، کرتی کام یہ بھی جہاں 

 اور مذہب حیثیت، اقتصادی قومیت، نسل، جنس، نژاد، نسلی کی لوگوں STFA تحت، کے حاالت بھی کسی میں، سلسلے اس

 ماحول، کے کرنے کام مواقع، کے پروموشن اور بھرتی باتیں یہ  ۔ہے رکھتی نہیں سلوک امتیازی پر بنیاد کی عقائد دیگر

 .ہیں درست بھی سے حوالے کے تعلقات ساتھ کے داروں شراکت اور سپالئرز گاہکوں،

STFA ہے واجب بنانا یقینی کو آفیت کی خدمات اور مصنوعات والی جانے کیا پیش اور کی ماحول کے کام پر. 

 کا سلوک بااحترام اور شائستہ منصفانہ، سے جانب کی والوں کرنے کام ساتھ اور کارکنوں ماتحت سپروائزرز، اپنے مالزم ہر

 میں جس کر، دے فروغ کو اس اور کے کر قائم کو ماحول کے کرنے کام شفاف اور اعتماد قابل منصفانہ، ایک ۔ہے حقدار

 اور نشوونما کارکردگی، کی مالزمین ہے، جاتا کیا عمل پر ضوابط و قواعد متعلقہ تمام اور ہے جاتا کیا احترام کا مالزمین

 ۔گا جائے بنایا بہتر کو وفاداری

 ۔ تعمیل قوانین4۔2

STFAمالزمین کو    گروپ کی تمام کمپنیوں پراس ملک کے قوانین کی پاسداری، جس میں وہ کام کرتی ہیں، کرنا الزم ہیں۔

 اپنے یا کمپنی کے مفاد کے لئے قوانین کے خالف ورزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

قوانین یا ریگولیشن کی تعمیل کے سلسلے میں کسی بھی شکوک وشبہات کی صورت میں، معاملہ قانونی شعبہ کے سپرد کیا 

 .جائے ہیں

  HR ۔ محکمہ5۔2

 ہے، حصہ ناگزیر کا STFA جو اصول، بنیادی کے مینجمنٹ HR لئے، کے کرنے فراہم مینجمنٹ کی وسائل انسانی کے معیار

 :ہیں ذیل مندرجہ

 STFA ،ایک مشترکہ کام کرنے کے ماحول کو فراہم کرنے پریقین رکھتا ہے 

 دوران، کے عمل کے پروموشن اور  بھرتی کی مالزمین  STFA اور قابلیت مطلوب لیے کی کام اس فیصلے اپنے 

 ہے، کرتی پر مہارت

 STFA  اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ ان کے مالزمین کو وہاں پوزیشن کیا جائے جہاں وہ اپنی صالحیتوں کا

 استعمال کر سکیں، بہترین نتائج پیدا کر سکیں اور کمپنی کے مقاصد کے حصول میں کردار ادا کر سکیں،

 STFA ،اس چیز کو یقینی بناتی ہے کہ اس کے مالزمین اپنے ذاتی حقوق اور فوائد کا مکمل طور پر فایدہ  اٹھا سکیں 

 STFA ہے، بناتی یقینی کو ماحول کاروباری مند صحت اور محفوظ امتیازی، غیر ایماندار، منصفانہ، ایک 
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 STFA فراہم کرتی ہے جو ان  (اپنے ذرائع کے مطابق) اپنی مالزمین کے لئے ضروری تربیتی اور ترقی کے مواقع

 کے لئےخود کو اپ گریڈ کرنے کے لئے بہترین ہوں،

 STFA کے وژن، مشن، مقاصد، آپریشنز کے نتائج سے تعلق رکھنے والے تمام معامالت مالزمین کے ساتھ باقاعدگی 

 سے اشتراک کیے جاینگے۔

 

 ۔ معیار اور ترقیاتی پیش رفت6۔2
 

 ہے الزم پر مالزمین تمام احتیارکرنا کو اصولوں کے فلسفے کے زندگی کی بانیوں کے اس. 

 کے مارکیٹ اور گاہکوں کرنا، فراہم حل مکمل کا مسائل کرنا، وضاحت کی توقعات اور ضروریات کی صارفین 

 بہترین لئے کے ہولڈرز اسٹیک تمام اور بنانا بہتر مسلسل کو معیار کے سروس اور مصنوعات مطابق کے مطالبات

 .ہیں اصول معیاری بنیادی کی STFA کرنا پیدا نتائج

 STFA" پیمائش قابل ہوئے، ہوتے سسٹم مینجمنٹ کوالٹی مؤثر ایک پر اصول کے" ہونا کامیاب میں کوشش ہی پہلی 

 .ہے بناتی یقینی کو حصول کے اہداف ساتھ کے اعمال اور تشخیص نگرانی، موثر اہداف،

 STFA ہے کرتی دہانی یقین کی معیار کے خدمات اور مصنوعات والی جانے کی پیش کو گاہکوں. 

 ۔ موثر استعمال پالیسی7۔2

 بنیادی ایک کو استعمال موثر کے تھام روک کی ضائع کے وسائل میں پروجیکٹس اور آپریشنوں اپنی کمپنیز کی گروپ ہماری

 .ہے اپناتی پر طور کے اصول

 ۔ ماحولیات8۔2

 STFA ماحول کو نقصان پہنچاے بغیر اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. 

 STFA  لئے کے روکنے کو آلودگی اور لئے کے حفاظت کی وسائل قدرتی

  ہے کرتیویسٹ مینجمنٹ کے پروگراموں پرکام، 

  ہے،بناتیپائیدار ماحول کے لئے توانائی کے موثر استعمال کو یقینی  

  ہے،بڑھاتیری سائیکل وسائل کے استعمال کو  

  ہے،اٹھاتیقدرتی وسائل کی کھپت کو کم کرنے کے لیے ضروری اقدامات  

  ہے،اٹھاتی ہے، مطابقت کا اندازہ لگا کی ضروری اقدامات رکھتیروزانہ کی بنیاد پرماحولیاتی قانون سازی پرنظر  

  ہےتیماحولیاتی مسائل پر شعور اجاگر کرنے کے لئے مالزمین، گاہکوں، سپالئرز اور عام عوام کو مطلع کر . 

 

 ۔ پیشہ ورانہ صحت اور حفاظت9۔2

  STFA  کوئی بھی کام اتنا اہم اور ضروری نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے مالزمین کی زندگی کی حفاظت اور "میں

 ".صحت کو خطرے میں ڈاال جائے
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 کے" چوٹوں اور حادثات زیرو "لئے کے روکنے/لئے کے کرنے کم سے کم کو بیماریوں اور حادثات ورانہ پیشہ 

 .ہے کرتی تعین کا اہداف پیمائش قابل STFA  کر، رکھ اوپر کے منصوبوں فعال تمام کو فلسفے

 حفاظت اور صحت کو مالزمین تمام. ہے الزم لینا تربیت مسلسل سے حوالے کے حفاظت اور صحت پر مالزمین تمام 

 .گا ہو کرنا عمل پر ضوابط و قواعد کے

 ۔ پبلک جانب سرگرمیاں10۔2

STFA: 

  سرکاری اداروں اور تنظیموں کے ساتھ اپنے تعلقات کواخالقی قوانین کے فریم ورک کی اندر اور قوانین اور قواعد

 . ہےکرتیو ضوابط کے مطابق منظم 

 کے خارجہ تعلقات STFA ۔3

 STFA گورن کیا جانے والی بنیادی اصول مندرجہ ذیل ہیںکو کے اپنی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ  تعلقات : 

 ۔ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطہ1۔3

  "STFA"  برانڈ کی نمائندگی کرنا اورعوام میں اسکی مقبولیت کو بڑھانا؛ 

  ،اسٹیک ہولڈرزکے ساتھ مواصالت کے ذرائع کو کھلے رکھ کر، مثبت تعلقات کی پائیداری کو یقینی بناتے ہوے

 تبصرے اور تجاویز سے فائدہ اٹھانا؛

 ۔کرنا گریز سے اظہارکرنے کے رائے ذاتی ہوے کرتے اشتراک کا خیاالت ساتھ کے عوام عام 

 ۔ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ تعلقات2۔3

 کرنا؛ حفاظت کی مفادات اور حقوق کے یافتگان حصص مطابق کے قوانین 

 محنت زیادہ سے زیادہ لئے کے کرنے پیدا نتائج بہترین میں بدلے کے وسائل کردہ فراہم سے جانب کی یافتگان حصص 

 ؛ڈالنا  میں کاری سرمایہ کو وسائل ان یا کرنا تقسیم منافع میں یافتگان حصص کرنا،

 لئے کے پبلک اور ہولڈرز شیئر جو کو، معامالت تمام سے حوالے کے کمپنیوں کی گروپ کہ بنانا یقینی کا بات اس 

 جائے؛ کیا اعالن درست اور فوری پر، طور مکمل ہے، ضروری کرنا ڈیسکلوز

 جاے، چالیا میں دائرہ کے اصولوں کے سالمیت اور اعتماد ہی ایسے کو کمپنیوں کی گروپ کہ بنانا یقینی کو بات اس 

 مد کو کارکردگی بہترین اور بنانا ھدف کو منافع اور ترقی پائیدار اور گی، چالی سے وقت کے قیام کے STFA جیسے

 ۔کرنا مینیج کو وقت کے کمپنی اور جات اثاثہ ، وسائل کے کمپنی ہوے رکھتے نظر

 ۔ سرکاری اداروں کے ساتھ تعلقات3۔3

 کرنا؛ پاسداری کی ضوابط و قواعد کے وہاں ہیں، امکانات کے کرنے کام یا ہیں جارہا کیا کام میں ملکوں جن 

 اور ریکارڈنگ مینجمنٹ، کی نظام کے اکاؤنٹنگ اور آپریشنوں تمام مطابق کے قوانین اور سے طریقے درست 

 ۔کرنا رپورٹنگ
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 ۔ سماجی ذمہ داری4۔3

 ہیں؛ مفید لئے کے ترقی سماجی اور اقتصادی جو کرنا افزائی حوصلہ کی  کوششوں ان 

 افزائی حوصلہ کی  کوششوں لئے کے بنانے بہتر کو کمیونٹی اور رکھنا خبر کی معامالت اہم لئے کے معاشرے 

 کرنا؛

 ۔ صارفین کے ساتھ رابطہ5۔3

 ؛کرنا صارفین کے لیے والیو پیدا کرنا اور ان کی ضروریات اور مطالبات کو ااعلی سطح پر پورا 

 معیار کی اشیاء اور خدمات فراہم کرنا اور متواتر پالیسیوں پر عمل کرنا؛ 

 ہمارے صارفین کے ساتھ  دیرینہ اعتماد کی فضا کو قائم کرنا؛ 

 بننےکو برانڈ ترجیحی کے صارفین کے کر اضافہ میں اطمینان کے صارفین بعد کی فروخت اور دوران کے فروخت 

 بنانا؛ مقصد اپنا

 گاہکوں کو گمراہ کرنے یا ناقص معلومات دینے سے گریز کرنا۔ 

 

 ۔ سپالئرز، ڈیلرز، بااختیار سیلرز اور بااختیار سروس کے ساتھ  تعلقات6۔3

 کام  ساتھ کے سروس بااختیار اور سیلرز بااختیار ڈیلروں، سپالئرز، ہمارے کے، کر پیدا قدر میں تعلقات کاروباری 

 کرنا؛

 ہمارے سپالئرز، ڈیلروں، بااختیار سیلر اور بااختیار سروس کے ساتھ براہ راست، مناسب اور کھال رابطہ رکھنا؛ 

 اور بااختیار سروس انتخاب کی وقت معروضی معیار کی بنیاد پر فیصلے زہمارے سپالئرز، ڈیلروں، بااختیار سیلر 

 کرنا؛

 ۔ حریفوں سے تعلقات اور مقابلہ7۔3

 گریز سے رویے والے لچک اور عمل طرز ان ہیں، اتی میں دائرے کی قانون جو اسکے سواے میں، حال بھی کسی 

 یا بگاڑنا روکنا، بالواسطہ یا راست براہ کو طاقت کی اداروں کاروباری یا افراد دیگر یا حریفوں مقصد کا جس کرنا

 ۔ہوں سکتے دے یا ہوں رہے دے جنم کو انداز اثر کے طرح اس جو کرنا، محدود

 اداروں کاروباری دیگر یا اکیلے وہ چاہے ہو، گی کیا حاصل برتری میں مارکیٹ مخصوص کسی جب میں حاالت ان 

 ۔کرنا گریز سے کرنے استعمال غلط کا برتری اس ہو، گی کی کرحاصل مل ساتھ کے

  ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کے مقصد کے لئے حریفوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے سے یا معلومات کا تبادلہ

 بھی کسی ہوئی کی بیان اوپر میں ادارے بھی کسی جو کرنا گریز سے عمل یا بحث بھی کسی  کرنے سے گریز کرنا۔

 وغیرہ یونینوں، ورانہ پیشہ چیمبروں، بورڈز، ایشن، ایسوسی کہ جیسے سکے، بن یا بنے باعث کے حال صورت

 ۔ہو رہی جا کی نمائندگی کی کمپنی جہاں ٹاکس یا اجتماعات ورانہ پیشہ یا ذاتی کے قسم بھی کسی یا اجالسوں، کے
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 ۔ مالزمین کی ذمہ داریاں4

 STFA  کہ بنانا یقینی کو بات اس داری ذمہ اولین کی مالزمین تمام کی" STFA "کے اعتماد اور سالمیت مہارت، ورانہ پیشہ نام کا 

 عمل ذیل مندرجہ سے مالزمین STFA  میں، تناظر اس  جائے۔ پہنچانا پر سطح اعلی کو کارکردگی کی گروپ اور بنے مترادف

 :ہے جاتی کی توقع کی

 

 ہمیشہ قوانین پر عمل کرنا؛ 

 ہو، باہر سے اختیارات کے ان جو پر معامالت ان اور کرنا، کام اپنا کر رہ اندر کے حدود کی اختیارات ہوئے دیے  

 کرنا؛ مشورہ سے مینیجرز

 بنیادی اخالقی اور انسانی اقدار کے فریم ورک کے اندر رہ کر اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرنا؛ 

 کرنا؛ کام  ساتھ کے تفہیم میں معمالت تمام اور نیتی نیک کر، بنا مقصد کو فائدے باہمی 

 یا کرنے قبول رشوت سے تنظیم یا شخص بھی کسی سے وجہ بھی کسی لئے کے کرنے حاصل منافع منصفانہ غیر 

 کرنا؛ گریز سے دینے

 ضابطے اس اور اخالقیات کاروباری جو کرنا کام مطابق کے طریقوں اور اصولوں تمام ان میں فرائض تمام اپنے 

 ہوں؛ کرتے سپورٹ کو قوانین متعلقہ کے

 مطلب کا جس کرنا گریز سے ہونے مشغول میں بیان تحریری یا اعالن ایکٹ، بھی کسی بغیر کے اجازت واضح 

 ہو؛ جاسکتا سمجا عہد سے جانب کی کمپنی

 کی جگہ کی کام یا ہو سکتا بن سبب کا نقصان یا تکلیف لئے کے مالزمین دیگر جو کرنا گریز سے رویے بھی کسی 

 ۔ہو سکتا ہو انداز اثر پر آہنگی ہم

 کھونے کر، سمجھ اثاثہ ذاتی اپنا سمیت، نظام معلوماتی اور دستاویزات کو، اثاثوں مادی غیر یا مادی تمام کے کمپنی 

 بچانا؛ سے سبوتاژہونے اور چوری سے، استعمال غلط سے، نقصانات سے،

 کمپنی اور وقت کے کام لئے، کے کرنے حاصل منافع یا مشغول میں سرگرمی سیاسی یا / اور حصول کے مفاد ذاتی 

 ۔ہو پر طور بالواسطہ یا راست براہ وہ چاہے کرنا، گریز  سے کرنے استعمال کا وسائل کے

 

 مینجمنٹ ۔ ایسیٹ اور معلومات کی1۔4

 ۔ کمپنی کے وسائل کا استعمال1۔1۔4

 :ہے گئی کی ثیبى ریل دسج تفصیل خبهغ کی پبلیغی STFA پش اعتؼوبل کے وعبئل کے کوپٌی

 ۔ انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میل کی پالیسی1۔1۔1۔4

 اوسهوصول ثھیح هیلض الیکٹشاًک اوس ہیں کشعکتے اعتؼوبل کب اًٹشًیٹ لئے کے همبصذ کبسوثبسی صشف هالصهیي 

 .ہیں کشعکتے

 STFA اوس ہیں، وعبئل کے کوپٌی ًظبم کب هیل الیکٹشاًک اوس سعبئی تک اًٹشًیٹ کی STFA هیل ای ثھی کغی 

 .ہے سکھتب هسفوظ زك کب کشًے کبپی اوس دیکھٌے پڑھٌے، کو اعتؼوبل کے اًٹشًیٹ اوس هواصالت

 گشیض عے کشًب زبصل هؼلوهبت هدبص غیش یب عے کشًے افشب  هؼلوهبت خفیہ وٍ کہ ہوگب اٹھبًب الذام هٌبعت کو هالصهیي 

 ۔ کشیں
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 ۔ انفارمیشن ٹیکنالوجیز پالیسیاں پر عمل2۔1۔1۔4

 :ہیں ریل دسج پبلیغیبں یہ  ہے۔ ضشوسی کشًب ػول پش پبلیغیوں کی ٹیکٌبلوخی اًفبسهیشي کو هالصهیي

 ہے هوٌوع کشًب اعتؼوبل ویئش عبفٹ کی الئغٌظ ثغیش 

 ہے هوٌوع کشًب اًذاص اثش کو عیکوسٹی وسک ًیٹ 

 ہے هوٌوع  لوڈًگ ڈاؤى یب اعتؼوبل کب عبئٹظ ویت لبًوًی غیش اوس دٍ ًمصبى کی، ثیٹٌگ & خوا کی، هواد کے ثبلغوں 

 

 .کشتب ًہیں ازبطہ کب پبلیغیوں ٹیکٌبلوخیض اًفبسهیشي توبم ثبال هٌذسخہ

 

 ۔ سامان اور متعلقہ اشیا 3۔1۔1۔4

 STFA سامان اور متعلقہ اشیاء جیسے کے دفتری سامان، دفتری فرنیچر، فیکس مشینوں، کمپیوٹرز، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر

 کی ملکیت ہیں اور ذاتی مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا جاسکتی ہیں۔

 ۔ کام سے بے تعلق مفادات4۔1۔1۔4

 STFA لئے کے سکھٌے ثشلشاس کو هفبدات تؼلك ثے عے کبم هالصهیي STFA عکتے۔ کش ًہیں اعتؼوبل کب عہولیبت کی 

 ۔ دانشورانہ امالک کے حقوق2۔1۔4

 سے حوالے کے ضمانت کی حقوق کے امالک دانشورانہ کے ویئرز سافٹ پروسیسزاور مصنوعات، گئی کی تیار نئے 

 بنانا؛ یقینی کو کرنے مکمل اور شروع بروقت کے پروسیجرز قانونی تمام

 دیگر یا پروگرامز کمپیوٹر اور برانڈز راز، تجارتی رائٹس، کاپی پیٹنٹس، والے رکھنے تعلق سے کمپنیوں دیگر 

 کرنا۔ گریز سے کرنے کراستعمال بوجھ جان اور مجاز غیر کے حقوق کے امالک صنعتی اور دانشورانہ

 مینجمنٹ ۔ معلومات کی3۔1۔4

 ہے؛ گیا رکھا سے طریقے مناسب کو ریکارڈز قانونی مطلوب تمام کہ بنانا یقینی کو بات اس 

 میں بارے کے کاروبار رازدارانہ کے کمپنی سے جانب کی فریقوں تیسرے بغیر کے منظوری کی مینجمنٹ سینئر 

 کرنا؛ گریز سے عمل رد پر مطالبات کے معلومات

 جانے کیے پیش اور بیانات والے جانے کیے انکشاف سے طرف کی کمپنی کہ بنانا یقینی پر طور خصوصی کو بات اس 

 ہیں۔ تے کر پریزنٹ کو حقائق میں انداز منصفانہ رپورٹس والی

 ۔ سیکورٹی اور کرائسز مینجمنٹ4۔1۔4

 ممکنہ کے آفات قدرتی کو سہولیات انتظامی اور فیکٹری کو، نظام معلوماتی اور معلومات کو، مالزمین کے کمپنی 

 اٹھانا؛ اقدامات ضروری لئے کے حفاظت سے اعمال دروہی اور حاالت

  قدرتی آفت کی صورت میں ایک ہنگامی کرائسز مینجمنٹ ٹیم کی تنظیم کے ذریعے بحران سے نمٹنے کی

 یقینی کو رکھنے جاری ساتھ کے کم نقصان سے کرنا اور بحران کے دوران کاروبار کو کم بندیمنصوبہ 

 ؛بنانا

 ۔اٹھانا اقدام لئے کے روکنے سے پہنچنے  نقصان انکو یا سے ہونے چوری کو اثاثوں کے کمپنی 
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 تصادم سے گریز کرنا ۔ مفادات کے2۔4

 ہر ہیں، بنتے رکاوٹ میں کرنے ادا سے طریقے غیرجانبدارانہ کو فرائض کے ان کو مالزمین جو ہیں حاالت وہ تصادم کا مفادات

 کے جن ہیں کرتے حاصل لئے کے اداروں کاروباری یا افراد ان یا دوستوں داروں، رشتہ اپنے اپنے، وہ جو فوائد ممکنہ کے قسم

 ہیں۔ تعلقات انکے ساتھ

STFA ۔ ہو هوخود تصبدم کب هفبد هوکٌہ خہبں سہیں دوس عے هبزول کے کبم ایغے وٍ کہ ہے سکھتب تولغ عے هالصهیي اپٌے

STFA  ۔ کشیں هطلغ کو هیٌیدشص هیں صوست کی تصبدم هوکٌہ وٍ کہ ہے سکھتب تولغ عے هالصهیي اپٌے  

 ۔ ذاتی مفاد کے مقصد سے یا متعلقہ فریق کے لئے لین دین سے گریز کرنا 1۔2۔4

 اور فائدہ منصفانہ غیر سے فریقوں تیسرے یا پارٹیوں متعلقہ شخص، بھی کسی کر، اٹھا فائدہ کا اختیارات اور پوزیشن 

 کرنا، گریز سے اٹھانے منافع

 کرنا، گریز سے تصادم کے مفادات ساتھ انکے ہے، جاتا کیا کاروبار ساتھ کے جس 

 سے ڈالنے رکاوٹ میں فرائض کے کام انکے کر ہٹا توجہ سے داریوں ذمہ اہم انکی کی مالزمین دوسرے دوران کام 

 کرنا، گریز

 کی ُمالزم اگر دینا ِاّطالع میں ُصورت ِاس کو( اُوپر درجے 2 سے ُعہدے کے اُس )ِانِتظامیہ اعلیٰی  اور مینجر الئن فوری 

 ُکنندہ فراہم یا صاِرف ایسا ایک میں کاروبار اُسی جو ہے قرابت خاندانی کی درجے پہلے ساتھ کے شخص ایسے ایک

 ِرسک ہولِڈنگ وہ کہ ہے داری ِذّمہ بھی یہ کی مینجروں ُمتعلِّقہ ہے۔ فائز پر عہدے کے سازی فیصلہ میں کمپنی جو ہے

 کرننا، ُمّطلع کو شعبے کے تعمیل اور ِانِتظامیہ والی روکنے کو خطرے/مینجمینٹ

 سرمایہ ِکسی یا ہو، کوئی اگر داری، ِشراکت اپنی میں کمپنی ُدوسری وہ کہ ہے درکار سے ُمالزمین پر تعیناتی بار پہلی 

 کے اُن )ِانِتظامیہ اعلیٰی  اور مینجر الئن فوری اپنے کہ چاہئیے کو ُمالزمین کریں۔ ظاِہر کو داری ِحّصہ اپنی میں کاری

 ہی ایسے سے کوئی یا سے تبدیلی ِکسی والی آنے میں ُعہدے اپنے میں ُصورت ِاس کو( اُوپر درجے 2 سے ُعہدے

ر پر طور کے مفاد ُمتصاِدم جو کریں آگاہ میں ُصورت کی معامالت یکساں  کی مینجروں ُمتعلِّقہ ہیں۔ جاسکتے ِکیے تصوُّ

 ُمّطلع کو شعبے کے تعمیل اور ِانِتظامیہ والی روکنے کو خطرے/مینجمینٹ ِرسک ہولِڈنگ وہ کہ ہے داری ِذّمہ بھی یہ

 کرننا،

 STFA سینئر اور مینیجرز راست براہ کواپنے مالزمین والے کرنے کام لئے کے کمپنی دوسری  ساتھ ساتھ کے 

 داری ِذّمہ بھی یہ کی مینجروں ہے۔ ُمتعلِّقہ ضروری کرنا مطلع کو( اوپر پوزیشنز 2 سے پوزیشن کی انکی )مینجمنٹ

 کرننا ُمّطلع کو شعبے کے تعمیل اور ِانِتظامیہ والی روکنے کو خطرے/مینجمینٹ ِرسک ہولِڈنگ وہ کہ ہے

 ۔ تحائف دینا اور وصول کرنا2۔2۔4

 دلچسپی میں رکھنے جاری یا تشکیل ریلشنس کاروباری ساتھ STFA جو رکھنا تعلقات ساتھ کے تنظیموں یا شخصیت ان

 :ہیں ظاہرکرتے

 

 دے تاُثر کا ورزی ِخالف ایک کہ جو کرنا ِاجتناب سے وُصولیابی کی اُس یا کرنے پیشکش کی ُتحفے کے قِسم بھی ِکسی 

 ُصورت کی مواد ایسے ِسوائے ہے سکتا دے تاُثر کا اُس یا ہے سکتا دے فروغ کو تعلُّق کے جاِنبداری ایک ہے، سکتا

 ہو۔ گیا ِدیا میں ُصورت کی اشیاء ترّقیاتی یا یادگار بطور میں ِاستعمال اور معامالت عُمومی تناُظر، کاروباری کہ جو میں
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 لینے نہ ُتحفہ کہ ہو خیال یہ اور ہو زیادہ سے اُس یا( کرنسی غیرُملکی یکساں یا )ڈالر امریکی 100 قِیمت کی تحفے اگر

 ِہیومن ُمتعلِّقہ میں بارے کے کرنے قبول کو تحائف اُن تو ہیں ہوسکتے خراب تعلُّقات سے فریق ُمتعلِّقہ میں ُصورت کی

 چاہئیے۔ کرنا ِاّطالع کو ُشعبے کے ریسورِسز

 سروس، مجاز ڈیلرشپ، سپالئرز، ہو، جارہا کیا مطابق کے اصولوں کی تجارت کام یہ جب کے صورتوں ان سوائے 

 سکتا جا سمجھا مناسب غیر جو فائدہ مادی یا رعایت کے قسم بھی کسی سے فریقوں تیسرے یا کمپنیوں گروپ گاہکوں،

 قبول کو تجاویز ان اور کرنا گریز سے کرنے پیش کو تجاویز ان کو پارٹیز تیسری کرنا، گریز سے کرنے طلب ہے،

 کرنا۔ انکار سے کرنے

 

  کے ساتھ کام کرناSTFA۔ مالزمت سے برطرفی کے بعد 3۔2۔4

 

 اور ڈیلرشپ نمائندگی، کمشننگ، کنسلٹنگ، معاہدے،  ساتھ کی STFA  شیئرہولڈنگ، میں کمپنی یا قیام کی کمپنی پر طور ذاتی

 سے طرف کی ان تک جب کرنا۔ کام ساتھ STFA بعد کے برطرفی سے مالزمت ذریعے  کے سرگرمیوں تجارتی کے طرح اسی

 نہیں منظوری کی رکھنے تعلقات تجارتی کے طرح اس ساتھ کے مالزم سابق بھی کوئی گزریں، نہیں سال 2 چھوڑے کو گروپ

 سکتا۔ رے

 

 ۔ ُخفیہ تِءجارت4۔2۔4

 

 عے دیٌے کو فشیك تِیغشے ِکغی یب کشًے اِعتؼوبل کو هؼلُوهبت ُخفیہ کی لِغن ثھی ِکغی ُهتؼلِّك عے  STFA کہ چبہئیے کو ُهالصهیي

 هبسکیٹ اعٹبک پش ثٌُیبد کی هؼلُوهبت ِکغی ایغی کہ خو کشیں اِختٌبة عے لیٌے ِزّصہ هیں تِدبست ُخفیہ ایغی ِکغی یب کشیں، اِختٌِبة

 خو خبئے۔ کی هیں کوِشش کی اُٹھبًے فبئذٍ تِدبستی هیں ُصوست کی فشوخت و خشیذ ثِبلواعطہ یب ثِالواعطہ کی تسفُّظبت عے

 ُهالصهیي وٍ خبعکتب۔ ٹھہشایب  ًہیں داس ِرّهہ کب ػول ِکغی کے اُى کو  STFA  گے، کشیں ًہیں پبعذاسی کی کوڈ یب اُصول اِط ُهالصهیي

 طوس ُهکّول عے ثبت اِط کب ُهالصهیي عبتھ عبتھ کے اِط گے۔ پبئیں لشاس داس ِرّهہ پش طوس راتی وپ کشتے، ًہیں تؼویل کی اِط خو

 لیجش کے ُهالصهیي کشًب ػول ِخالف کے ِشك اِط اصیں، ِػالوٍ ہے۔ وسصی ِخالف کی لبًُوى کشًب ایغب کہ ہے ضُشوسی ہوًب آگبٍ پش

 خبعکتب۔ الیب ًہیں هیں ػول ُصوست ِکغی کو فؼل ِکغی ایغے ہے، ِخالف کے اِلشاسًبهے

 ۔ دستاویزات اور ریکارڈز3۔4

 

 ۔ درست اور مکمل کاروباری دستاویزات1۔3۔4

 خظ ثیشوًی یب اًذسوًی ثھی کغی یب سیکبسڈص، اوس دعتبویضات کی لغن ثھی کغی کے STFA تبکہ کشیں کبم عے ًیتی ًیک هالصهیي

 ہو۔ ًہیں ثیبًی غلظ کی زمبئك هیں هواصالت کی لغن ثھی کغی عویت هواصالت الیکٹشاًک یب فوى ٹیلی یب یبدداشتوں، کتبثت، و
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 ۔ مالیاتی رپورٹنگ2۔3۔4

 STFA  سیکبسڈ هطبثك کے کبس طشیمہ کے اکبؤًٹٌگ ػووهی عبصی لبًوى هتؼلمہ اوس  سعیذیں کی واخجبت اثبثوں، فٌڈص، توبم کے 

 ہیں۔ ضشوسی کشًب

 ۔ آڈیٹرز کے ساتھ تعاون3۔3۔4

 STFA دوساى کے پڑتبل خبًچ کی آپشیشٌض اوس سیکبسڈص کتبثوں، کے STFA کے آڈیٹشص  ثیشوًی اوس اًذسوًی کو هالصهیي کے 

 گب۔ ہو کشًب تؼبوى عبتھ

 ۔ مینیجرز کی ذمہ داریاں5

 :اضبفی رهہ داسیبں ہیں خیغب کہ کیکے هیٌیدشص  STFAوضبزت کی گئی رهہ داسیوں کے ػالوٍ، 

 عپوسٹ کو اصولوں کے اخاللیبت خو سکھٌب ثشلشاس کو تشکیل کی هبزول کے کشًے کبم اوس ثمبفت ایغی هیں کوپٌی 

 ،ہو کشتب

 ،ضبثطہ ِ  اِخالق  پش ػول کش کے  هثبل لبئن کشًب، ضبثطہ ِ  اِخالق  کے ثبسے هیں اہلکبسوں کو آگبٍ کشًب 

  ًوٹیفیکیشٌض / ضبثطہ ِ  اِخالق  کے هتؼلك هالصهیي کے عواالت پوچھٌے کی  زوصلہ افضائی  کشًب اوساى کو شکبیبت

 دسج کشواًے هیں هؼبوًت کشًب،

 ًُوبئٌذٍ اخاللی کو خذشبت اى اوس دیٌب گبئیڈًظ پش پوچھٌے هشوسٍ کے کش غوس پوسا پش خذشبت اخاللی گے اٹھبے توبم 

 ۔کشًب فبسوسڈ کو ڈیپبسٹوٌٹ لیگل یب

 اوس کشًب، اعٹشکچش کش لے هیں ًگشاًی اپٌی کو پشوعیغض توبم کے کبم لئے کے کشًے کن عے کن کو خطشات اخاللی 

  ۔اٹھبًب الذاهبت ضشوسی لئے کے ثٌبًے یمیٌی کو ػولذسآهذ پش ضبثطہ ِ  اِخالق 

 داریاں ذمہ۔ دیگر 6

 ثوسڈ ہولِڈًگ STFA  داس ِرّهہ کب ًِفبر هؤثش کے اِخالق  ِ  ضبثطہ تِدبستی هخُصوص کے کوپٌی یب اِخالق  ِ  ضبثطہ کے 

 ِرّهہ کب کشًے لبئن ِسوایت کی دیٌے فشوؽ کو اُصولوں اِى اًذس کے گشوٍ اوس ہے، گیب ِکیب تیّبس هیں تٌبظُش اِط کہ خو ہے

 ہے۔ داس

 ًظش خبئضٍ، کب پبلیغیوں توبم هتؼلك عے اِخالق  ِ  ضبثطہ تِدبستی اوس اِخالق  ِ  ضبثطہ پش عفبسشبت کی ثوسڈ ہولڈًگ 

 سیویضًض ثؼذ کے هٌظوسی کی ثوسڈ اوس ہیں خبتے کیے عے طشف کی ڈیپبسٹوٌٹ هیٌدوٌٹ سعک ڈاکوهیٌٹیشي اوس ثبًی

STFA ہیں۔ خبتے کیے سپوسٹظ کو 

 داسیبں رهہ کی هیٌدوٌٹ سعک: 

 کشًے واضر کو اصولوں کے اخاللیبت اوس پبلیغیوں کشًب، هطلغ  هیں ثبسے کے اصولوں کے اخاللیبت کو هالصهیي -

     سکھٌب؛ ساثطہ هغلغل پش هوضوع اط عبتھ کے هالصهیي اوس کشًب، تشثیت کی اخاللیبت عے ولفے ولفے لئے کے

 عے اى اوس کشًب، هطلغ کو اى عے هوضوع اط پڑھیں، کو ضبثطہ ِ  اِخالق  هالصهیي ًٌی کہ ثٌبًب یمیٌی کب ثبت اط -

 کشواًب؛ دعتخظ پش اػالهیہ کی هالصهت
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 کشیں دعتخظ پش فبسم تؼویلی کے اِخالق  ِ  ضبثطہ تِدبستی هالصهیي هیں آغبص کے عبل ہش کہ ثٌبًب یمیٌی کب ثبت اط -

 .کشیں ڈیٹ اپ کو اػالهیہ اپٌے اوس

 ہولڈًگ ثوسڈ کی رهہ داسیبں: 

ًوٹیفیکیشي کی ساصداسی کو یمیٌی ثٌبًب اوس اط / ضبثطہ ِ  اِخالق کے فشین وسک کے اًذس کی ہوئی شکبیبت  -

 طشذ کی شکبیبت دائش ہوًے کے ثؼذ ایغے لوگوں کی زفبظت کشًب،

  تسفع کو یمیٌی ثٌبًب،کےًوٹیفیکیشي دائش کشًے والے هالصهیي کے لئے هالصهت / شکبیبت  -

اط ثبت کو یمیٌی ثٌبًب  کہ شکبیبت اوس اطالػبت کی ثشولت، خبئض، هٌصفبًہ اوس زغبط اًذاص هیں تسمیك ہو اوس  -

 خالف وسصیوں کے خالف ضشوسی الذاهبت اٹھبًب۔

 ۔ ضابطہ  ِء اِءخالق کی خِءالف ورزی7

 

 ِخالف کے اُى ہیں، کشتے وسصی ِخالف کی کبس طشیكِ  اوس پبلیغیوں کی کوپٌی یب/اوس اِخالق  ِ  ضبثطہ تِدبستی خو افشاد وٍ

 پش افشاد ایغے اِطالق کب تفتیش کی ػول اًِضبثطی ہے۔ شبِهل ثشخبعتگی عے ُهالصهت هیں ِخظ گی خبئے کی کبسوائی اًِضجبطی

 دیتے ِہذایت کی اُط یب ہیں کشتے هٌظُوس کو وسصی ِخالف کی اِخالق ضبثطہ ِ  یب ضبثطے ًبُهٌبِعت ایغے کہ خو گب خبئے ِکیب ثھی

 هیں ثبسے کے اُط اوس ہوں آگبٍ عے وسصی ِخالف ُهوِکٌہ ِکغی ایغی کہ خو ہوگب الُگو ثھی پش افشاد ایغے یہ عبتھ ہی عبتھ ہیں،

 ہوں۔ ًبکبم هیں دیٌے اِطّالع کی اُط یب اُٹھبًے آواص هیں ثبسے کے کشًے کبسوائی هطلُوة

 وٍ اگش گب پڑے ًہیں کشًب عبهٌب کب کبسوائی تبدیجی کی لِغن ِکغی کو ُهالصهیي تست کے پبلیغی اِط: پالیسی کی کاروائی غیرجوابی

 خواثی ہیں۔ ثٌتے ِزّصہ کب تفتِیش ِکغی والی ہوًے هیں هؼبهلے ِکغی ایغے یب ہیں اُٹھبتے آواص هیں ثبسے اِط عے ًِیّت ُخلوصِ 

 چبہئے۔ خبًب کیب سپوسٹ پش طوس فوسی اعے اوس ہے وسصی خالف عٌگیي کی ضبثطہ اط کبسسوائی

 ۔ اِءخالقی ُنمائندہ1۔7

 توبم عے زوالے کے وسصی ِخالف کی پبلیغیوں ُهتؼلِّمہ اوس اِخالق ضبثطہ ِ  کے STFA وٍ کہ ہے داسی ِرّهہ یہ کی ًُوبئٌذے اِخاللی

 کشتب ِسپوسٹ کو چیئشهیي کے ثوسڈ ہولِڈًگ ساعت ثشاٍِ  ًُوبئٌذٍ اِخاللی کشے۔ تصفِیہ کب اُى اوس لے خبئضٍ کب اِطّالػبت اوس ِشکبیبت

 ہے۔ کشتب تمّشس کب ًُوبئٌذے اِخاللی چیئشهیي کب ثوسڈ ہے۔

 

  ۔ اِءخالقی ُنمائندے کے کام کرنے کے اصول2۔7

 :ہے کرتا کام اپنا کر رہ میں دائرہ کے اصولوں ذیل درج ُنمائندہ ِاخالقی

 ہے، سکھتب ساصهیں کو شٌبخت کی کٌٌذٍ شکبیت اوس کو اطالػبت / شکبیبت 

 ٍہے، کشتب تسمیمبت عبتھ کے ساصداسی صیبدٍ عے صیبد   

 ہے، اٹھبتب  الذاهبت هوکي ہش لئے کے زفبظت کی زموق راتی کے هالصهیي والے لگٌے الضام ًبزك کے کشًے ثذػولی  

 ہے۔ سکھتب زك کب کشًے طلت ثجوت اوس دعتبویضات هؼلوهبت، هیں ثبسے کے تفتیش ساعت ثشاٍ عے هسکوہ هتؼلمہ 

 ہے، عکتب لے خبئضٍ کب دعتبویضات اوس هؼلوهبت توبم کش سٍ اًذس کے زذود کی هوضوع کے تسمیمبت صشف
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 کیے شبهل هیں سیکبسڈ دعتبویضات اوس ثجوت اًفبسهیشي، ہے۔ خبتب کیب سیکبسڈ پش طوس تسشیشی کو ػول کے تسمیمبت 

 ہیں۔ خبتے

 ہے، خبتب کیب زل کب اط عکے ہو خلذی ختٌب اوس ہے خبتب کیب هکول پش طوس فوسی کو تسمیمبت 

 ہے، خبتب کیب ػول پش طوس فوسی پش لشاسدادوں کی ًوبئٌذے اخاللی 

 ہے۔ خبتب کیب هطلغ عے ًتیدے کو زکبم اوس هسکووں هتؼلمہ 

 ُمتاّثر سے مراِتب ِادارتی اور ہے کرتی/کرتا کام پر طور آزادانہ ُنمائندہ ِاخالقی ہُوئے، کرتے ادا کو داریوں ِذّمہ اپنی 

 ہے۔ جاسکتا ِکیا نہیں پابند کا مشوروں یا دباؤ ِکسی سے حوالے کے موضوع کو اُن ہے۔ کرتی/کرتا کام اپنا بغیر ہُوئے

 کی هٌدوٌٹ گب۔ کشے فشاہن هؼلوهبت عے زوالے کے ًوٹیفیکیشي / شکبیت ثھی کغی کو کوپٌیوں هتؼلمہ ًُوبئٌذٍ اِخاللی 

 تک هسذود کے هیٌدوٌٹ عیٌئش لیکي ثشوول )هیں صوست کی ًے ہو هتؼلك عے  کے ًوٹیفکیشي / شکبیت پش عطر

 گب۔ کشے ًہیں فشاہن کو هؼلوهبت کغی کی طشذ اط ًوبئٌذٍ اخاللی ،(ًہیں

 عے هبِہشیي اوس ہے خبعکتی کی طلت" سائے هبِہشاًہ "ایک تو خبئے عودھب ضُشوسی ُهطبثِك کے ًُوبئٌذے اِخاللی اگش 

 تبکہ خبئیں ِکیے اِلذاهبت ضُشوسی دوساى کے تفتِیش کہ خبئے ثٌبیب یمیٌی کو ثبت اِط هیں ِخظ ہے خبعکتب ِکیب ساثطہ

 ہو۔ ًہ وسصی ِخالف کی اُصولوں کے ساصداسی

 

 ۔ اخالقی خالف ورزی کے بارے میں اطالع3۔7

 ای ریل هٌذسخہ پشدعتیبة stfa.com آپ لئے، کے پوچھٌے عواالت یب کے لئے دیٌے اطال هیں ثبسے کے وسصیوں خالف هوکٌہ

 ہیں عکتے کش ساثطہ ساعت ثشاٍ عے ًوبئٌذے اخاللی رسیؼے کے فبسم الئي آى یب فوى ٹیلی هیل،

 

                      کویٹیاخاللی: ایڈسیظ

STFA Yatırım Holding A.Ş.   

STFA İş Merkezi Yeşilvadi Sokak No: 3 Kat: 15 

34752, İçerenköy, Ataşehir 

                تشکی-اعتٌجول

 32 78 312 850 90:    + فوى                                                                                                                          

   

فر برداشت کی پالیسی8  ۔ قوانین کی خِءالف ورزی پر صِء

 

 خواثی ِخالف کے ُهخجِشوں یب ًبکبهی، هیں اِطّالع کی وسِصیوں ِخالف ُهشتجہ یب زمیمی وسصی، ِخالف کی اِخالق  ِ  ضبثطہ اِط

 وسصی ِخالف کی اِخالق  ِ  ضبثطہ اِط خو ُهالصهیي ایغے ہے۔ سکھتب ًظش  ِ  ًُمطہ ثشداشت ِصفش STFA   عے زوالے کے کبسوائی

 ہے۔ عکتب کش اِطالق کب لواًِیي تبدیجی پش اُى STFA گئے، پبئے ہُوئے کشتے کبسوائی خواثی ِخالف کے ُهخجشی یب ہُوئے کشتے
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  فبسمفبسم  اػتشاف?اػتشاف?    کبکب    ضبثطہضبثطہ  اوساوس  اصولاصول  کےکے  اخالق?اتاخالق?ات

 

عودھتی ہُوں۔ هیں اط /پڑھی اوس اعودھتب/کے هالصهیي کے اخاللیبت کے اصول اوس ضبثطہ ِ  اِخالق  پڑھب STFA هیں ًے

 گی۔/گی اوس اط کی پبلیغیبں کے ًبفز کشوں گب/ضبثطہ پش هکول طوس پش ػول کشوں گب

 

 وسصی ِخالف گئی ِکی هسُغوط یب والؼے کے وسصی ِخالف ثھی ِکغی ایغی کہ ہُوں عودھتی/عودھتب کو داسی ِرّهہ اپٌی َهیں

 STFA کہ ہُوں عودھتی/عودھتب ثھی یہ َهیں ہو۔ دیکھب ًے َهیں خو یب ہُوں ُگضسا َهیں عے ِخظ ُدوں اِطّالع پش طوس فوسی کی

 یب وسصی ِخالف کی اِخالق  ِ  ضبثطہ کہ یہ اوس ہے سکھتب پبلیغی کی ثشداشت ِصفش پش وسِصیوں ِخالف کی اِخالق ضبثطہ ِ  اِط

 گب۔ ًِکلے هیں ُصوست کی ثشخبعتگی عے ُهالصهت ًتیدہ کب کبسوائی خواثی ِخالف کے ُهخجِشوں

 اوس اصول کے اخاللیبت کے هالصهیي کے STFA ًے هیں ًے هیں کہ ہُوں تی/کشتب ظبہش هیں کے کش دعتخظ پش اػتشاف اط

 گی۔/گب کشوں پبعذاسی اعکی اوس ہے پڑھی/پڑھب  اِخالق  ِ  ضبثطہ

 

_______________________   _______________________ 

                 هالصم کے ًبم                                                         هالصم کی دعتخظ                         

_______________________   _______________________ 

                                    تبسیخ                                                                         کوپٌی         


