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של התנהגות קוד  
 ספקים 

لیے  کے سپالئرز کے اس ضابطہ یہ   
CBRE کاروباری اور اخالقی  بنیادی کے  

ہے۔  کرتا بیان کو تقاضوں کے  عمل طرز  

 
CBRE Group, Inc. ، پر،  طور مجموعی ( ادارے،  ذیلی اور ادارے،  ملحقہ اکائیاں،  کاروباری ڈویژن،  ہر کی اس بشمول "CBRE (" ٰساتھ کے دیانتداری ترین اعلی 

 CBRE بھی جہاں پر،  طور کے کاروبار دار ذمہ ایک اور رہنما کے صنعت ایک ہے۔ پرعزم سے مضبوطی لیے کے کرنے کاروبار مطابق کے روح کی قانون اور
 پر،  طور کے والے کرنے فراہم خدمات یا/اور مصنوعات کو CBRE ہے۔ دیتا فروغ کو معیارات ترین اعلیٰ  کے عمل طرز کاروباری اور اخالقیات ہے کرتی کام
 سے سپالئر CBRE لیے،  کے کرنے فراہم خدمات اعلیٰ  سے طریقے دارانہ ذمہ لیے کے CBRE ہے۔ اہم لیے کے کامیابی کی CBRE") سپالئر(" کمپنی کی آپ
 ہے۔ کرتا تقاضا کا کرنے تعمیل کی") کوڈ" اس( کنڈکٹ آف کوڈ سپالئیر اس

 

 سے طرف کی سپالئر مقصد کا ضابطہ اس ہے۔ کرتا بیان کو تقاضوں کے عمل طرز کاروباری اور اخالقی بنیادی کے CBRE لیے کے سپالئرز کے اس کوڈ یہ
 تمام کے" قوانین" میں ضابطہ اس ہے۔ جائزه سطحی اعلیٰ  ایک کا ضروریات بنیادی ان بلکہ  ہے،  نہیں فہرست مکمل ایک کی تقاضوں تمام والے کئےجانے پیروی
 احکامات۔ حکومتی اور فرمان،  قواعد،  ہدایات،  ضوابط،  قوانین،  اطالق قابل تمام ہے مطلب کا جات حوالہ

 

 کاروباری دیگر اور ڻھیکیدار،  ذیلی سپالئرز،  نمائندے،  ایجنڻس،  مالزمین،  افسران،  ڈائریکڻرز، کے ان کہ ہے دار ذمہ لیے کے بنانے یقینی کو بات اس سپالئر
 یا معلوم بھی کسی کی ضابطہ اس کو  CBRE پر طور فوری ہیں۔سپالئر کرتے تعمیل کی ان نیز ہیں سمجھتے کو تقاضوں کرده  بیان میں ضابطہ اس دار شراکت
 ورزیاں۔  خالف کی حقوق انسانی یا سرگرمیاں قانونی غیر کے،  حد کسی بغیر بشمول،  گا،  کرے مطلع پر طور تحریری میں بارے کے ورزی خالف مشتبہ

 

 ا�سداد رشوت ستاین /بدعنواین 
۔ سپالئئ کر�ن وا� کو کب� ب� براە راست �ا   بالواسطہ کوئئ  سپالئرز کو اپئن مصنوعات اور خدمات � خ��یوں � بن�اد پر سخئت � مقابلہ کرنا چاہ�ی

۔ افت) � پ�شکش، وعدە، اخت�ار �ا فراہم نہنی کرنا چاہ�ی ن (�شمول، بغ�ی ک� حد �، کارو�اری تحائف �ا �ش شمول، بغ�ی ک�  ک� کو (�  ق�مئت چ�ی
دار ہو�ن اور  CBREکسڻمر،   CBREحد �، ا�ک   ، سپالئر، �ا دو�وں کو غ�ی  CBREمالزم، �ا اع� در�ب کا �ا ذ�� در�ب کا سپالئر) اپ�ن فرائض � دست�ب

، نمائندوں،  ن ،   منصفانہ کارو�اری فائدە فراہم کر�ن � ارادے �ا اثر � ساتھ۔  اس � مطابق، سپالئر اپ�ن مالزمنی اور ذ�� ڻھ�ک�داروں کو، ا�سداد بدعنوائن
ن �  تعم�ل کر�ن   اینئٹ مئن النڈرنگ، اور دھوکہ د� اور د�گر مال�ائت جرائم � روک تھام (�شمول ڻ�کس چوری اور اس � سہولت) � متعلق تمام قواننی

،خواە وە  بالواسطہ ہو   ان تمام ممال� منی جہاں سپالئر کا کوئئ وا�ستہ کارو�ار �ا ا�سو  پر مجبور کر� گا۔ � ا�ٹ مصنوعات �ا خدمات فراہم کرتا ��
۔   �ا بال واسطہ، اور ک� دو�� ممال� منی جہاں سپالئر کارو�ار کرتا ��

 

 غ�ی منصفانہ کارو�اری طرز عمل 
، چا��  سپالئر کو ک� ب� وجہ � ک� ب� غ�ی قانوئن مخالف مسابقئت طرز عمل �ا دھوکہ د� پر مبئن تجارئت عمل م نی ملوث نہنی ہونا چاہ�ی

CBRE �طرف � ہو سپالئر � طرف � ہو، �ا ک� اور � جانب � ہو۔ اس � مطابق، سپالئر کو کب� ب � ،CBRE   � ح��فوں �ا سپالئر �
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  ، ن ، �ا صارفنی اس معلومات (�شمول، بغ�ی ک� حد  ، سپالئرز، �ا دو�وں � مسابقئت حسCBREح��فوں � ساتھ بولیوں منی دھاند�، ق�متنی � کر�ن
۔ منصفانہ ط���ت �   � ل�ئ انکار کر�، پ��شان کر�ن �ا امت�ازی ق�متوں     کر�ن ارو�ار  ک�، ق�مت، ال�ت، اور تکن�� ڈیڻا) فراہم �ا تبادلہ نہنی کرنا چاہ�ی

، �ا ا�   ، ک� پروڈ�ٹ �ا �وس � فروخت �ا فراہ� کو ک� اور پروڈ�ٹ �ا �وس � ساتھ کنڈ�شن کر�ن ن � ط��قوں منی ملوث ہو�ن ط�ح  � تعنی
، چا�� ان � فائدے � ل�ی �ا دو�وں �  � مکروە حر�ب اخت�ار کر�ن �، سپالئر کو اپئن مارک�ٹ � طاقت کا غلط استعمال کر�ن   � ب� گ��ز کرنا چاہ�ی

، چا�� وە   ۔ سپالئر کو دو�� ف��ب �ا غ�ی منصفانہ مارک�ٹ � ط��قوں منی ملوث نہنی ہونا چاہ�ی � طرف � ہو، سپالئر �    CBREفائدے � ل�ی
، سپالئر �ا د�گر � مصنوعات �ا خدمات � متعلق کوئئ غلط ب�ائن  CBRE طرف � ہو، �ا د�گر � طرف � ہو۔ اس � عالوە، سپالئر کو کب� ب�

ن   ۔ ا� ط�ح، سپالئر کو کب� ب� سپالئرز ن�ی ۔  CBREنہنی کرئن چاہ�ی ن نہنی کرئن چاہ�ی  ح��فوں، اور ان � مصنوعات �ا خدمات � ت��نی
 

 کار�ور�ٹ � بدانتظا� 
ن پر ال�و ہو�ن وا� ک� ب� دائرە اخت�ار منی ک� ب� حکومئت منظوری �ا  کو فراہم کر�ن وا�  CBREفراہم کنندە کو  اور/�ا اس � اپئن سپالئئ چی�ن

۔   پابندی کا انکشاف کرنا چاہ�ی
 

 معلومات � حفاظت اور ر�کارڈ � د�کھ بھال 
مناسب   ,تا �� �ا بصورت د�گراستعمال کرتا �سپالئر کو مناسب ط���ت � خفیہ، مل�یئت اور ذائت معلومات � حفاظت کرئن چاہ�ی جو وە سنبھال

حد �،  تکن�� اور تنظ�� اقدامات پر عمل درآمد کر�ت ہو�ئ حفاظت � سطح کو �قیئن بنا�ن � ل�ی مناسب حفاظئت اقدامات کر� �شمول، بغ�ی ک� 
، غ�ی مجاز �ا غ�ی قانوئن تبا�، نقصان، تبد��، افشاء، �ا ا�� معلومات تک رس دو��   ��ا   ائئ ("ڈیڻا � خالف ورزی")۔ سپالئر  کو �ف حادثائت

۔   سپالئرز اور ذ�� ڻھ�ک�داروں کو شامل کرنا چاہ�ی جو تکن�� اور تنظ�� تحفظ � ا�ک � سطح کو �قیئن بنائنی
 

کو مطلع کرنا چاہ�ی ا�ر ا� ک� ب� معلومات � ڈیڻا � خالف ورزی کا تج��ہ ہو �ا معقول طور پر شبہ ہو۔�ا    CBREسپالئر کو، بغ�ی ک� تاخ�ی �، 
، اس ط�ح � خالف ورزی � اثرات �ا خطر�   CBRE�ا  CBRE�گر سپالئر � ذر�عہ بصورت د ن � طرف � کارروائئ � جائت �� � کالئنٹس �ا صارفنی

ن کو دست�اب تمام معلومات فراہم کرئن ہوں  CBREکو الز� طور پر   � بار� منی سپالئر � �شخ�ص � قطع نظر۔ سپالئر  ، اس � مؤکلوں �ا صارفنی
 ،

گ
جو معقول ط���ت � درخواست � گئئ �� کہ وە اس ط�ح � خالف ورزی � تحق�قات اور تدارک منی مدد کر� اور قابل اطالق قانون � تحت  �

۔   تمام ذمہ دار�وں � تعم�ل کو �قیئن بنا�ئ
 

، اور دستاو�زی معلومات،  سپالئئ کر�ن والوں � توقع � جائت �� کہ وە جوابد� کو �قیئن بنا�ن � ل�ی مکمل اور درست ر�کا  رڈ بنائنی اور برقرار رکھنی
۔ قابل اطالق قانون � مطابق ر�کارڈ  ن دین کو چھپا�ن �ا غلط ب�ائن کر�ن � ل�ی ک� ب� ر�کارڈ کو تبد�ل �ا نہ � مڻائنی کو برقرار رکھنا اور    واقعہ �ا لنی

۔  وری ��  حذف کرنا �ن
 

 ڈیڻا پرائی��� 
ن اور ضوابط (مجمو� طور پر، "ڈیڻا پروڻ�کشن  ") �  سپالئر کو تمام قابل اطالق ڈیڻا پروڻ�کشن، پرائی��� اور انفارم�شن س�کیورئٹ � قواننی ن قواننی

، �شمول ،   CBRE، CBREبغ�ی ک� حد �، - تعم�ل کرئن چاہ�ی ن ن �ا د�گر سپالئرز � جانب � استعمال � گئئ معلومات �   CBREصارفنی مالزمنی
۔ ، اور ا�� کوئئ خدمت پ�ش نہنی کر� گا جس � وجہ �  ن ن � خالف ورزی ہو۔  CBREمتعلق قواننی  قابل اطالق ڈیڻا پروڻ�کشن قواننی

 
ن کر�ن   CBREسپالئر کو فوری طور پر  ن �ا ضوابط ان ممال� منی  کو مطلع کرنا چاہ�ی ا�ر سپالئر � پاس یہ �قنی  � وجہ �� کہ سپالئر پر ال�و قواننی

، �ا ممکنہ طور پر    )جہاں وە خدمات چالتا �� �ا پ�ش کرتا �� (چا�� موجودە قانون منی تبد�لیوں � نتی�ب منی ہو �ا تو سپالئر کو اس � روک�ت ہنی
ن �ا  ائط � تعم�ل کر�ن پر کا�ن من�ن اثر دال�ت ح � سات CBREفراہم کنندە پر قابل اطالق ڈیڻا پروڻ�کشن قواننی ن ھ سپالئر � معاہدے � �ش  ۔  نی

 

 مفادات کا تصادم 
� ساتھ کارو�ار کر�ت وقت مفادات � تمام تنازعات �ا حاالت � گ��ز کرنا چاہ�ی جو کہ مفادات � تصادم � شکل اخت�ار ک��ں۔   CBREسپالئر کو 

� درم�ان دلچسئپ � حق��ت �ا ظاہری تنازعات ظا حر ہوں،   CBREکو ر�ورٹ کرنا چاہ�ی ا�ر سپالئر � مفادات اور   CBREسپالئر کو فوری طور پر 
،    CBREکح کارو�اری ف�ص� �ا و�نڈر � انتخاب منی براە راست ذائت �ا ما� مفاد۔ ا� ط�ح، فراہم کنندە،    �یج  تح��ری اطالع � بغ�ی

گ
کو اس � پ�ش�

CBRE  �مالزم، �ا نمائندے � ساتھ ک� ا�� کارو�اری تعلق منی داخل نہنی ہو گا جو � ک ، � ل�ی ان � وفاداری � ذمہ دار�وں،   CBREب� ڈائ��ک�ٹ
 �ا اس � مفادات � ساتھ تنازعہ پ�دا کر سکتا ہو۔ 
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ن مالزم  نی
وی کرئن چاہ�ی  ن � پ�ی ۔  سپالئر کو ان ممال� منی تمام قابل اطالق قواننی ام � ل�ی پابند ہونا چاہ�ی ، اور تمام لوگوں � قدر اور اح�ت جہاں وە کام کرتا ��

ام کر�ن کا ذمہ دار ہوگا اور اقوام متحدە � ا�سائن حقوق � عال� اعالمیہ منی ب�ان کرد ە مع�ارات � تعم�ل  سپالئر اپ�ن کاموں منی ا�سائن حقوق کا اح�ت
، �شمول، بغ�ی کر� گا۔ اس ضابطہ منی ب�ان کردە مع   �ارات تمام کارکنوں پر ال�و ہو�ت ہنی

، اور سپالئر � ک� دو�� قسم � کارکن۔ قابل اطالق لی�ب مع�ار   ن ن وطن، طالب علم، معاہدە، براە راست مالزمنی ، تارکنی :   ل� درج ذ حد، عار�ن  ہنی
 

۔ سپالئر بچوں � گا �نظرانداز ک�  نح �  سپالئر کام � جگہ پر بچوں � غ�ی قانوئن مالزمت �ا استحصال منی ملوث نہنی ہوگا  - �ب یچائلڈل .1
مخالفت کر�ن � ل�ی پرعزم ہوگا، اور اس ل�ی ک� ب� و�نڈر، سپالئر، �ا دو�� ف��ق ثالث � انتظامات � ساتھ چائلڈ لی�ب   استحصال � 

پ�دا کر�ن � ل�ی کام کر� گا اور قانون   من�ع قرار دے گا۔ سپالئر اس ط�ح � استحصال � بار� منی اندروئن طور پر آ�ا�� استعمال کو م
۔   نافذ کر�ن وا� حکام � ساتھ تعاون کر� گا تا�ہ ا�� ک� ب� صورت حال کو حل ک�ا جا س� جس � بار� منی سپالئر باخ�ب ہو جاتا ��

 
ن � ل�ی حق  کا   یمزدور  رضا�ارانہ اور  ، ال�اسمگلنگ، غ  ا�ساین  .2 ام کر� گا اور ک� ب� مالزمنی ۔ سپالئر تمام افراد � آزادانہ انتخاب کا اح�ت

ی، الز�، �ا  ج�ل � مشقت � سخئت � ممانعت کر� گا۔ سپالئر ان تنظ�موں �ا اداروں � ساتھ کارو�ار نہنی کر� گا، �ا ان � ساتھ   ج�ب
ن نظرانداز کر�ت ح  ا � ہوں گا جو بغ�ی ک� آزادی � کام کو مجبور کر�ن �ا مسلط کر�ن � عمل منی ملوث ہنی وا�ستہ نہنی  ۔ سپالئر کارو�ار اور  نی

ا�سائن حقوق � متعلق اقوام متحدە � ر�نما اصولوں � تعم�ل کر� گا اور ا�سائن حقوق � تحفظ � ل�ی سپالئر � ذمہ داری � بار�  
ن ممنی اپ�ن مالز  پ�دا کر�ن � ل�ی کام کر� گا۔ سپالئر قانون نافذ کر�ن وا� اداروں � ساتھ تعاون کر� گا تا�ہ ا�� واقعات کو حل    منی آ�ا�  نی

۔   ک�ا جا س� جو سپالئر � توجہ منی آئنی
 

۔ اور سپالئر فعال طور پر   CBRE۔ یآزاد خالف �  از �تعصب اور امت .3 اس  مساوات، تن�ع اور شمول�ت � اعٰ� ت��ن مع�ارات � توقع کرتا ��
، اور بغ�ی ک� حد �،  �ی � ل ام کو فروغ دیئت ��   کام کر� گا، سپالئر اس بات کو �قیئن بنا�ئ گا کہ اس � کام � جگہ تمام افراد � ل�ی اح�ت

ک� شخص � حیث�ت جی� �سل، رنگ، مذہب، قو� اصل، جنس، جن� رجحان، صن�ن شناخت، عمر، معذوری،  �ا سابق فو�ب �ا  
۔  سپالئر اس بات کو �قیئن بنا�ئ گا   فو�ب حیث�ت �ا قانون �  اور امت�از � پا� ��

گ
ذر�عہ محفوظ کردە د�گر خصوص�ات � بن�اد پر ہراس�

ل�ی  کہ اس � پاس اس ط�ح � مساوات، تن�ع اور شمول�ت کو فروغ دی�ن اور ا�ذا رسائن اور انتقا� کارروائئ � پا� ماحول کو فروغ دی�ن �  
۔ مطل��ہ پال�س�اں اور عم  ل موجود ہنی

 
ن � جو  �� ا   تعم�ل کر� گا   ۔ سپالئر کام � اوقات اور اجرت  .4 ن اجرت � متعلق ح  تمام قواننی ن کو ادا کرتا �� اور ان  نی جو سپالئر اپ�ن مالزمنی

ن � متعلق ح  � کام � اوقات  عالقائئ اور  ۔ ج�سا کہ مناسب ہو، مقا� افرادی قوت � استحصال کو روک�ن � ل�ی سپالئر � پال�� �   نی
۔ سپالئر ا�ک اخال�ت آجر بن�ن � ل�ی پرعزم ہو گا جو مزدوری � مع�ار کو بہ�ت بنا�ن � کوشش کر� 

گ
،   مل� سطح پر م��د وضاحت � جا�ئ �

ام کر�، اور انھنی منصفانہ انعام دے۔  ا�ت کا اح�ت ن � �ش  اپ�ن مالزمنی
 

ن � حقوق کا ی آزاد �  م� تنظ .5 ام کر� گا اور تنظ ۔ سپالئر مالزمنی ن � تعم�ل   م�اح�ت � آزادی اور اجتما� سود� بازی � متعلق تمام قواننی
 کر� گا۔ 

 

 صحت اور حفاظت  
ن اور ضوابط � تعم�ل کر� گا جس منی وە کارو�ار کرتا �� اور  کالئنٹ س�فئٹ    CBRE�ا  CBREسپالئر تمام قابل اطالق صحت اور حفاظت � قواننی

وی کر� گا۔(�شمول ر�کارڈنگ، ر�ورڻنگ، کام � تمام غ�ی محفوظ ط��قوں � تحق�قات، حادثات،   مینجمنٹ سسڻم � تحت تمام تقاضوں � پ�ی
 واقعات  بال بال بچ�ن وا� حادثات ، پ�شہ ورانہ ب�مار�اں، اور کام � جگہ پر �شدد � ر�ور�س)۔ فراہم کنندە کام � متعلقہ چوٹ اور ب�ماری � ات، واقع

ن مالزم   ,کو محفوظ نظاموں اور کام � ط��قوں � ذر��  محدود کر�  کو ختم کر�ن �ا کم کر�ن � ذر��  ممکنہ صحت اور حفاظئت خطرات  کو الحق  نی
۔ 

گ
، سپالئئ کر�ن وا� کارکن �ف اجازت �افتہ نامزد عالقوں منی سگ��ٹ نو�ش ک��ں �  گا۔  ورک سائٹ پر ہو�ت ہو�ئ

 

 ماحول�ات اور پائ�داری 
۔ اور    ن اور ضوابط � تعم�ل کر� گا جس منی وە کارو�ار کرتا �� کالئنٹ � ماحول�ائت انتظام    CBRE�ا  CBREسپالئر تمام قابل اطالق ماحول�ائت قواننی
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 � نظام � تحت تمام تقاضوں پر عمل کر� گا۔ .  
 
کو �سل�م  سپالئر ا�� مواقع تالش کر� گا جو وسائل اور توانائئ � موثر استعمال � ساتھ ساتھ صاف اور کم توانائئ � حل کو فروغ دیں، اس بات    

، ماحول�ات اور قدرئت وسائل  عوام � صحت اور حفاظت اور ماحول�ائت اثرات � حفاظت � ل�ی ختم    ,پر پڑ�ن وا� من�ن اثرات کو کر�ت ہو�ئ کہ کمیونئٹ
۔ جہاں قابل اطالق ہو، سپالئر  ۔ اس منی ان � خدمات � ح� � طور پر توانائئ � موثر آالت کا استعمال شامل �� اس بات کو   �ا کم ک�ا جانا چاہ�ی

۔ ماحول دوست مصنوعات  �قیئن بنا�ئ گا کہ تمام فضلہ ک ؛ و�سٹ ری سائ�کلنگ � مناسب اسک�منی ال�و � جائت ہنی و صحیح ط���ت � ڻھکا�ن لگا�ا جا�ئ
۔    کا فروغ اور استعمال؛ اور مضبوط ہنگا� ردعمل � ط��قہ کار کو نافذ اور استعمال ک�ا جاتا ��

 
ن اور   ول  کالئنٹ � ماحول   CBRE�ا  CBREسپالئر قابل اطالق قواننی �ائت انتظا� نظام � مطابق تمام ماحول�ائت حادثات اور واقعات � ل�ی متفقہ کن�ٹ

 کو ر�کارڈ، ر�ورٹ، تحق�قات اور ال�و کر� گا۔  
 

 منش�ات اور ال�حل کا استعمال 
۔   � عال� منش�ات اور ال�حل � استعمال � ان دفعات � تعم�ل کر� گا    CBREسپالئر کام � جگہ � پال�� منی   ج�س کہ اس منی ب�ان ک�ا گ�ا ��

)https://bit.ly/3ubL6M1  ( 
 

 مراعات  تحائف اور 
، مالزم، �ا  � نمائندے کو کوئئ تحفہ، تف��ــــح، �ا مادی ق�مت کا کوئئ دو�ا حق، �ا کوئئ کم�شن، ف�س، �ا چھوٹ، ک�   CBREسپالئر ک� ب� ڈائ��ک�ٹ

دار ہو�ن پر آمادە کر�ن � ارادے �ا اثر � نہنی دے گا اور نہ � وصول کر� گا۔ اور  ، سپالئر، �ا دو�وں کو غ�ی منصفانہ  CBREکو اپ�ن فرائض � دست�ب
 ہم  نہ کر� گا۔ کارو�اری فائدە فرا 

 

 غ�ی جوایب کارروایئ 
، �شمول، بغ�ی ک�  ن کو ک� ب� شکل منی انتقا� کارروائئ � خوف � بغ�ی خدشات کا اظہار کر�ن � ل�ی آزاد ہونا چاہ�ی حد �، کام   سپالئر مالزمنی

، اور ک� ب�   ی مشقت، اجرت اور گھن�ٹ � مسائل، بدعنوائن  ممکنہ بد سلو� �ا خالف ورز�وں � بار� منی خدشات۔ � جگہ � حفاظت، ج�ب
 

CBRE  تعم�ل � تصدیق 
CBRE ۔ سپالئر �سل�م کرتا �� اور اس � اتفاق ک رتا �� کہ  اس کوڈ � نگرائن �ا اس � تعم�ل کو �قیئن بنا�ن � ل�ی کوئئ ذمہ داری قبول نہنی کرتا ��

ا�ت داروں �    سپالئر اس ضابطہ � مکمل تعم�ل � ل�ی سپالئر � ، نمائندوں، سپالئرز، ڻھ�ک�داروں، اور د�گر کارو�اری �ش ن ز، اف�ان، مالزمنی ڈائ��ک�ٹ
۔ اس � باوجود فراہم کنندە   � ل�ی خدمات پ�ش کر�ت وقت �ا مصنوعات پ�ش   CBREاور/�ا اس � نمائندوں کو  CBREل�ی مکمل طور پر ذمہ دار ��

، فراہم  کر�ت وقت اس کوڈ منی ب�ان کردە توقعات � ساتھ سپالئر � تعم�ل کا جائزە لی�ن � اجازت دے گا۔ اس ط�ح � جائزوں منی بغ�ی ک� حد �
، ر�کارڈ، �ڻ�ف�ک�شن، اجازت نا�، اور   کنندە � سہول�ات کا سائٹ پر معائنہ اور متعلقہ سپالئر � معلومات کا جائزە شامل ہو  ، �شمول کتابنی سکتا ��

۔ فراہم کنندە اس ط�ح � جائزوں منی  � ساتھ مکمل تعاون ب�   CBREد�گر دستاو�زات جو اس کوڈ � ساتھ سپالئر � تعم�ل کا ثبوت دی�ت ہنی
 وافقت کو فوری طور پر درست کر� گا۔ کر� گا، اور سپالئر اس ط�ح � جائزوں � دوران شناخت شدە ک� ب� غ�ی م

 

ائط   عام �ش
، تو سپالئر کو   CBREا�ر یہ ضابطہ  ، اور معاہدے � مدت اس کوڈ � ز�ادە محدود �� ائط � متصادم �� � ساتھ ک� ب� سپالئر � معاہدے � �ش

۔   معاہدے � ز�ادە پابندی وا� مدت � تعم�ل کرئن چاہ�ی
 

،�شمول اس ضابطہ � بار� منی سواال   � سلس� منی مخصوص حاالت منی اس کا    CBREت �ا خدشات � ل�ی
گ

� ل�ی آپ � تنظ�م � کام � کارکرد�
، براە کرم اپ�ن   نمائندے � رابطہ ک��ں۔   CBREاطالق، �ا اس کوڈ � ک� مشتبہ خالف ورزی � اطالع دی�ن � ل�ی

 

 و�سل بلور ہ�لپ الئن 
CBRE   ن اور اسٹ�ک ہولڈرز ) � ل�ی  مالزمنی ن � کارو�اری طرز عمل �   CBRE� ذر��  CBRE(�شمول سپالئرز، ذ�� ڻھ�ک�داروں، اور ان � مالزمنی

https://bit.ly/3ubL6M1
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/code.pdf
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۔ مع�ارات � بار� منی سواالت پوچھ�ن اور خدشات کا اظہار کر�ن � ل�ی ا�ک خفیہ جو کہ ایتھکس ہ�لپ الئن �    اور گمنام ط��قہ فراہم کرتا ��
۔  ز اور ا�ک آن الئن  EthicsPoint 7/ 24ایتھکس ہ�لپ الئن   CBREذر�عہ ہوتا �� ۔ عال� ڻول فری فون نم�ب ، ا�ک آزاد کمپئن � ذر�� چالئئ جائت ��

۔  . ر�ورڻنگ ڻول یہاں پا�ا جا سکتا ��
 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/code.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/7298/index.html
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