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 Pfizer  بين االقوامی انسداد رشوت اور انسداد بدعنوانی کاروباری
 اصول

 

Pfizer  کی امريکہ يا بيرون ملک ميں اپنے کاروبار کرنے ميں رشوت اور بدعنوانی سے انکار کرنے کی طويل الميعاد
ق قوانين اور ضوابط کے مطابق اخالقی ايمانداری کے ساته کاروبار انجام دينے، اور تمام قابل اطال Pfizer  پاليسی ہے۔

کے کام کے سلسلے ميں کنسلٹنٹس، ايجنٹوں، نمائندوں  Pfizer ہم.  اور قانونی طور پر عمل کرنے کے ليے پرعزم ہے
، اس کے ساته ساته ")کاروباری ايسوسی ايٹس("يا ديگر کمپنيوں اور ہماری طرف سے عمل کرنے والے افراد 

، کی جانب سے اسی )مثال کے طور پر ذيلی ٹهيکيدار(ی طرف سے عمل کرنے والے افراد کاروباری ايسوسی ايٹس ک
   عزم کی توقع رکهتے ہيں۔

 

 سرکاری حکام کی رشوت ستانی
زيادہ تر ممالک ميں ايسے قوانين ہيں کہ جو کہ سرکاری اہلکاروں کو ادائيگی يا کوئی قابل قدر شے دينے يا پيشکش 

منع کرتے ہيں، جب ادائيگی کا مقصد کاروبار برقرار رکهنے يا دينے، کے ارادے ) واسطہبل واسطہ يا بال(کرنے سے 
   .سے سرکاری ايکٹ يا فيصلہ پر اثر انداز ہونا ہو

 
   :کی وسيع طور پر تشريح کی جائے گی اور اس سے مراد ہے “سرکاری اہلکار“

)i(  کوئی بهی منتخب يا مقرر کردہ سرکاری اہلکار)،حکومتی وزارت کے رکن اسمبلی يا  مثال کے طور پر
  ؛)رکن

)ii(  کوئی مالزم يا فرد جو سرکاری اہلکار، ايجنسی، يا سرکاری کام انجام دينے والے انٹرپرائز، يا سرکاری ملکيت
مثال کے طور پر، حکومتی ہسپتال ميں صحت کی ديکه بهال کرنے واال پيشہ ور يا سرکاری (يا کنٹرول يافتہ 

  کی طرف سے عمل کرنے واال۔) ے واال محققيونيورسٹی ميں کام کرن

)iii(  کوئی بهی سياسی پارٹی کا عہديدار، عوامی عہدے کے ليے اميدوار، افسر، يا مالزم، يا سياسی جماعت يا
  عوامی عہدے کے اميدوار کی طرف سے عمل کرنے واال فرد؛

)iv( ايک بين االقوامی عوامی تنظيم کی طرف يا عمل کرنے واال کوئی مالزم يا فرد؛ 

)v( شاہی خاندان کا کوئی رکن يا فوج کا رکن؛ اور   

)vi( کوئی فرد جو کسی بهی درجہ بندی ميں قانون کے تحت سرکاری اہل کار ہو ۔   
 

يعنی، مقامی، عالقائی يا قومی اور انتظامی، قانونی، يا ( کا مطلب حکومت کی تمام سطحيں بشمول ذيلی ڈويژن  "حکومت"
 ۔)ايگزيکٹو

کی جانب  Pfizer کی يہ تعريف بہت وسيع ہے، اس بات کا امکان ہے کہ بزنس ايسوسی ايٹس" سرکاری اہلکار"کيونکہ 
سے اپنے کاروبار کے عام کورس ميں سرکاری اہلکار کے ساته تعمل کريں گے۔ مثال کے طور پر، سرکاری ہسپتالوں 

 سمجها جائے گا۔" سرکاری اہلکار"کی طرف سے برسر مالزمت ڈاکٹروں کو 

 
سرکاری اہل کار يا ايک غير امريکہ سياسی پارٹی کو  (”FCPA“) ايکٹ Foreign Corrupt Practices امريکی

غلط يا بد عنوان طريقے سے متاثر کرنے کے ليے، ادائيگی کرنے، وعدہ کرنے، پيش کش کرنے، يا ادائيگی کرنے کی 
ا پارٹی کمپنی کی مدد کے ليے، کاروبار اجازت دينے يا قابل قدر شے فراہم کرنے سے ممنوع کرتا ہے، کہ وہ اہل کار ي

 FCPA حاصل کرنے يا برقرار رکهنے يا نامناسب فائدہ حاصل کرنے کے ليے کوئی سرکاری ايکٹ يا فيصلہ کرے۔
مزيد کسی کمپنی يا فرد کو کسی دوسری کمپنی يا فرد کو ايسی سرگرميوں ميں مشغول کرنے ميں استعمال کرنے سے 

کی تکميل کرنا چائيے کيونکہ دنيا ميں کہيں بهی کسی بزنس  FCPA کو Pfizer يکی کمپنیممنوع کرتا ہے۔ بطور امر
   ايسوسی ايٹس کے انجام کردہ فعل کے نتائج کی ذمہ دار کی جا سکتی ہے۔

 
 حکومت اور سرکاری اہل کار کے ساته انسداد رشوت ستانی اور انسداد بدعنوانی تعامل گورننگ اصول
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حکومتوں اور سرکاری حکام کے ساته تعامل کے حوالے سے مندرجہ ذيل اصولوں کو اختيار  بزنس ايسوسی ايٹس کو

 :کرنا ہوگا
 

کی طرف سے کام کررہے ہيں، بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر وعدہ، يا  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو •
کی کوئی شے نہيں دينا چاہيے بدعنوان ادائيگی کی تشکيل کی اجازت دينا يا کسی بهی سرکاری اہلکار کو قدر 

کو کاروبار انجام دينے يا برقرار رکهنے کے ليے مدد ملے۔  Pfizer کہ وہ سرکاری ايکٹ انجام دے جس سے
کی طرف سے کام کررہے ہيں ان کی جانب سے کسی سرکاری عہديدار  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو

مصنوعات  Pfizer يں پہنچنا چاہيے، تاکہ سرکاری افسر کسیکو ادائيگی  يا قدر کی کوئی بهی چيز يا فائدہ نہ
 کی منظوری، ادائيگی، لکه، خريداری،  ايک کلينيکل ٹرائل کے نتائج پر اثر انداز ، يا دوسری صورت ميں

Pfizer کی کاروباری سرگرميوں کو غلط طريقے سے فائدہ نہ پہنچا سکے۔  
 

کی طرف سے  Pfizer وئے، بزنس ايسوسی ايٹس، اور جوسے متعلق سرگرميوں انجام ديتے ہ Pfizer اپنی •
کام کررہے ہيں، کو کسی بهی مقامی قوانين، قواعد و ضوابط، يا آپريٹنگ طريقہ کار کو سمجهنا اور ان  پر 

بشمول سرکاری ہسپتالوں يا تحقيق اداروں کے طور پر حکومت کے اداروں کی ضروريات (عمل کرنا چاہيے 
مسلط کرئے يا مالی امداد، عطيات، يا تحفہ  جو سرکاری حکام کو فراہم کيا جا    ،اںجو حدود، پابندي) سميت

سکتا ہے پر  ذمہ داريوں کا انکشاف کرئے۔ اگر کاروباری ايسوسی ايٹ سرکاری حکام کے ساته تعمل کے 
کے  حوالے سے معنی يا کسی بهی نشاندہ حد ،  پابنديوں، يا انکشاف ضروريات کے الگو ہونے کی شرائط

 طور پر غير يقينی ہے، اس کاروباری ايسوسی ايٹ کو چاہيے کہ تعمل ميں شامل ہونے سے پہلے اپنے بنيادی
Pfizer رابطہ کے ساته مشورہ کرئے۔ 

 
کی طرف سے کام کررہے ہيں، کو سہولت ادائيگی کی پيشکش کی  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو •

ايک سرکاری عہديدار کو  معولی  ادائيگی ہے جس کا مقصد، غير " سہولت ادائيگی"اجازت   نہيں ہے۔ ايک 
صوابديدی سرکاری کارروائی کی کارکردگی کو تحفظ دينا يا بڑهنا ہے۔ سہولت ادائيگی کی مثالوں ميں 
الئسنس، اجازت نامہ، يا ويزا ہے جس کے لئے تمام کاغذی کارروائی کے لئ عمل ميں تيزی النے کی ادائيگی 

 Pfizer ،کی طرف سے کام کررہے ہيں Pfizer ايک تقريب ميں بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو بهی شامل ہے۔
کے کام کے سلسلے ميں سہولت ادائيگی  وصول  يا رشوت کے لئے مطالبہ کے سلسلے ميں آگاہ ہو جاتا ہے، 
ی کاروباری ايسوسی ايٹ طرح کی درخواست کے بارے ميں رپورٹ کريں گے يا کسی بهی مزيد کارروائ

   رابطہ کے ساته مشورہ کرئے۔ Pfizer کرنے سے پہلے اپنے بنيادی
 
 

 کمرشل رشوت ستانی
 

رشوت اور بدعنوانی غير سرکاری کاروبار بهی ہو سکتی ہے، زيادہ تر ممالک ميں قوانين جو کی پيشکش، وعدہ، ، 
قبول کرنے سے ممانعت  کرتے  درخواست، وصول، قبول، يا کاروبار کے فائدہ کے بدلے ميں رقم يا قيمت کے کچه کو

۔ ممنوع طرز عمل کی مثالوں ميں شامل، ليکن ان تک محدود نہيں، مہنگا تحفہ دينا، شاہانہ مہمان نوازی، کک .ہيں
 Pfizer بيکس، يا سرمايہ کاری کے مواقع فراہم کرنا تاکہ سامان يا خدمات کی خريداری  غاط طريقے سے ہو سکے۔

 دينے يا قبول کی اجازت نہيں کر رہے ہيں، اور ہم اپنے بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو ساتهيوں کو رشوت پيش کرنے،
Pfizer کی طرف سے کام کررہے ہيں، سے توقع رکهتے ہيں کہ وہ ان اصولوں پر عمل پيرا ہونگے۔ 

 
 لساتهيوں کے ساته انسداد رشوت ستانی اور انسداد بدعنوانی تعامل گورننگ اصو Pfizer نجی پارٹيوں اور

 
ساتهيوں کے ساته تعمل کے حوالے سے مندرجہ ذيل اصولوں پر بزنس ايسوسی ايٹس کو بات  Pfizer نجی پارٹيوں اور

 :چيت اور عمل کرنا ہوگا
 

کی طرف سے کام کررہے ہيں، بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر وعدہ، يا  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو •
دينا يا کسی بهی شخص کو قدر کی کوئی شے نہيں دينا چاہيے کہ جس بدعنوان ادائيگی کی تشکيل کی اجازت 

   کو کاروبار انجام دينے يا برقرار رکهنے کے ليے مدد ملے۔ Pfizer سے
 



 3از  3صفحہ 
 

کی طرف سے کام کررہے ہيں، بالواسطہ يا بالواسطہ طور پر قبول  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو •
کو کاروبار  Pfizer وئی شے کی وصولی نہيں کرسکتے جس سےکرنے سے اتفاق ، يا کسی ادائيگی يا قدر ک

   انجام دينے يا برقرار رکهنے کے ليے مدد ملے۔
 

• Pfizer  ساتهيوں کو تحائف، خدمات، اورتفريح، يا بزنس ايسوسی ايٹس اور جوPfizer  کی طرف سے کام
کرنے کی اجازت نہيں ہے۔ کررہے ہيں، کی طرف کوئی شے جو ٹوکن يا معولی مالياتی قدر رکهتيہو حاصل 

اس کے عالوہ، صرف ايسے تحفے کی اجازت جو معولی مالياتی قدر رکهتا ہو اور جو صرف مناسب مواقع 
 پر وصول ہوتے ہوں۔  

 
 

 مشتبہ يا اصل خالف ورزيوں کی رپورٹنگ
 

اور انسداد کی طرف سے کام کررہے ہيں، سے بين االقوامی انسداد رشوت  Pfizer بزنس ايسوسی ايٹس، اور جو
ميں  Pfizer بدعنوانی کے اصول يا قانون کی ممکنہ خالف ورزيوں سے متعلق خدشات پوچهنے کی توقع کی جاتی ہے

اس طرح کی رپورٹيں کو ايک بزنس ايسوسی ايٹس سے رابطے کا بنيادی نقطہ بنايا جا سکتا ہے، يا اگر ايک بزنس 
کو ای ميل کرستا ہے اس پتے  Pfizer’s Compliance Group ايسوسی ايٹس چاہے تو وہ

  .1-212-733-3026يا فون  corporate.compliance@pfizer.comپر
 
 
 


