مدونة السلوك في بوينغ
تحدد مدونة السلوك في بوينغ السلوكيات المتوقعة لجميع موظفى بوينغ .بوينغ تؤدي أعمالها بإنصاف وبال تحيّز بأسلوب أخالقي مع االلتزام
الكامل بجميع النظم والقوانين بالتناسق مع قيم بوينغ في تأديتها ألعمالها .تـنتهج بوينغ االستقامة في جميع عالقاتها والتي تممل العالقات مع
العمالء والموردين والمجتمعات وفيما بين الموظفين .المعايير األعلى لسلوكيات العمل األخالقي مطلوبة من موظفي بوينغ في أداء
مسؤولياتهم في المركة .لن يمارك موظفي بوينغ في سلوك أو أنمطة قد تثير أسئلة حول أمانة المركة واستقامتها ونزاهتها وسمعتها أو
التسبب بخالفه في أي نوع من اإلحراج للمركة.
وكموظف لدى شركة بوينغ أضمن بأنني سوف:
 ألتزم بعدم االنخراط في أي نماط قد يؤدي إلى تضارب مصالح لي أو للمركة.
 ألتزم بعدم استغالل موقعي في بوينغ للسعي للحصول على مكسب شخصي باالستخدام غير المناسب لبوينغ أو المعلومات غير المتاحة
للعامة أو استغالل منصبي ،وهذا يممل عدم المتاجرة داخليا.
 ألتزم بإتباع جميع القيود الخاصة باستخدام المعلومات والكمف عنها ،وهذا يممل إتباع جميع المتطلبات الالزمة لحماية معلومات
بوينغ ،وضمان االستعمال والكمف عن المعلومات غير المملوكة لبوينغ وفق ما هو مصرح به من قبل مالك المعلومات فقط أَو بخالفه
كما هو مسموح به وفقا للقانون.
 ألتزم التعامل بعدل في جميع معامالتي وتفاعالتي.
 أتعهد بحماية جميع أصول المركة أو العمالء أو الموردين واستخدامها فقط في النماطات المناسبة والمجازة من المركة.
 أتعهد بدون استثناء ،بااللتزام بكل القوانين واللوائح والتعليمات السارية المفعول.
 ألتزم باإلبالغ عن أي سلوك غير قانوني أو غير أخالقي فورا إلى اإلدارة أو الجهات المعنية األخرى (ذلك يممل :إدارة آداب المهنة،
اإلدارة القانونية ،إدارة األمن ،إدارة تكافؤ فرص التوظيف).
يتحمل كل فرد مسئولية عن طرح األسئلة والبحث عن التوجيه واالرشاد واإلبالغ عن أي مخالفات ممبوهة تتعلق بمدونة السلوك هذه ،ولن
يتم التسامح مع الثأر من األشخاص الذين يتقدمون إلثارة اهتمامات حقيقية.
لقد قَرأت مدونة السلوك المهني في بوينغ وأشهد بأنني:
 أفهم مدونة السلوك في بوينغ.
 بكامل معرفتي وفهمي ،أقر أنني ملتزم بمدونة السلوك في بوينغ.
 ألتزم بمواصلة االمتثال لمدونة السلوك في بوينغ.
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