
سلوك وأخالق العمل في شركة بوینج میثاق
یُح دد میثاق سلوك وأخالق العمل في بوینج اإللتزام باألنظمة واللوائح من جمیع موظفي شركة بوینج. وتنُفذ شركة بوینج 
أعمالھا بطریقة نزیھة ومحایدة وأخالقیة وبصورة مناسبة مع االمتثال الكامل لجمیع القوانین واللوائح المعمول بھا، وبما 

یتماشى مع قیم شركة بوینج . تنتھج بوینج الشفافیة في جمیع عالقاتھا والتي تشمل العالقات مع العمالء والموردین 
والمجتمعات وبین الموظفین. كذلك یتعین على موظفي شركة بوینج تطبیق أعلى معاییر قواعد السلوك المھني عند تنفیذ 

مھامھم في الشركة. ویُحظر على موظفي شركة بوینج االنخراط في سلوكیات أو أنشطة قد تُثیر تساؤالت حول نزاھة 
.سیُظھر موظفي شركة بوینج إلتزامھم بقیم الشركة،  الشركة أو حیادھا أو سمعتھا أو تسبب إحراًجا للشركة خالفا ً لذلك  

والتعامل مع بعضھم باحترام، واالبتعاد عن أيٍ من أنواع التحرش بما في ذلك التحرش الجنسي.  

• 

بصفتي موظفاً في شركة بوینج، فسوف أحرص على:

• 

•

• 
•
• 

عدم االنخراط في أي نشاط قد ینتج عنھ تعارًضا مع مصالح الشركة.

عدم استغالل منصبي في شركة بوینج للحصول على مكاسب شخصیة من خالل االستخدام غیر الالئق 
للمعلومات الخاصة بشركة بوینج أو المعلومات السریة، أو إساءة استخدام منصبي. وذلك  یشمل االشتراك في 

عملیات التداول بناًء على معلومات داخلیة.

اتباع جمیع اإلرشادات حول استخدام المعلومات وكشفھا. ویشمل ذلك إتباع جمیع المتطلبات الالزمة لحمایة 
معلومات شركة بوینج وضمان عدم استخدام المعلومات غیر المملوكة لشركة بوینج واإلفصاح عنھا إال 

بالتصریح من مالك المعلومات أو حسب ما یسمح بھ القانون.

مراعاة التعامل العادل في جمیع معامالتي وتصرفاتي.

حمایة جمیع األصول التابعة للشركة والعمالء والموردین، واستخدامھا فقط في األنشطة الُمعتمدة من الشركة.
االمتثال لجمیع القوانین والقواعد واللوائح المعمول بھا دون استثناء.

• ، اإلبالغ عن السلوكیات غیر المشروعة أو غیر األخالقیة إلى اإلدارة أو السلطات الُمختصة األخرى (األخالقیة

على الفور. القانونیة، السالمة، المواردالبشریة)

یحق لكل موظف طرح األسئلة وطلب التوجیھ واإلبالغ عن االنتھاكات الُمشتبھ بھا بشأن قواعد السلوك الماثلة. ولن یتم 
التسامح مع أي موظف یفكر في االنتقام من موظفین قاموا بتقدیم شكاوى أو مخاوف صادقة.
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