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يلتزم بقواعد �سلوك العمل كافة العاملني يف موؤ�س�سة 

البرتول الكويتية وجميع �سركاتها التابعة، اململوكة لها 

ت�سكل  اأو غري مبا�سر،(والتي  ب�سكل مبا�سر  بالكامل 

معاً »املوؤ�س�سة«).

من  جمموعة  توفري  اإىل  الوثيقة  هذه  وتهدف 

بالن�سبة  باملوؤ�س�سة  العاملني  جلميع  االإر�سادات 

اأدائهم لعملهم ون�ساطهم املهني، وفيما  ل�سلوكهم يف 

والعمالء  املوردين  ومع  زمالئهم  مع  بتعاملهم  يتعلق 

واملقاولني واجلهات احلكومية واجلمهور.  وتعتربهذه 

الوثيقة مبثابة و�سيلة تذكري جلميع العاملني باملوؤ�س�سة 

باأهمية التم�سك باأعلى م�ستويات اال�ستقامة وال�سلوك 

ال�سخ�سي يف كل م�ساألة تتعلق باملوؤ�س�سة.

لهذه  خمالفة  اأي  باأن  واعياً  تكون  اأن  عليك  ويجب 

القيم قد توؤدي اإىل م�ساءلة املخالف تاأديبياً وكذلك 

ت�سر  خمالفة  عن  معلومات  يخفي  اأو  يت�سرت  من 

قواعد  يف  االإ�سارة  وردت  وقد  املوؤ�س�سة.   مب�سالح 

تلك  ب�سفتها  التاأديبية  امل�ساءلة  اإىل  هذه  ال�سلوك 

مبوجب  املوؤ�س�سة  تتخذها  التي  االإدارية  االإجراءات 

قد  و  املخالف،  جتاه  ال�سارية  واالأنظمة  القوانني 

ت�سل العقوبة التاأديبية اإىل اإنهاء خدمة املخالف يف 

احلاالت التي ت�ستدعي ذلك.  وقد يخ�سع املخالفون، 

بجانب تلك امل�ساءلة التاأديبية، اإىل امل�ساءلة القانونية 

يف حالة ارتكاب خمالفة للقوانني املحلية.

يجب على كل من ين�سم اإىل املوؤ�س�سة وكل من يوؤدي 

عماًل فيها اأن يلتزم بهذه القواعد ل�سلوك العمل.



اأتع��ّه��د ب��اأن

اأحرتم زمالئي يف العمل

مبعزل عن جن�شيتهم، عقيدتهم اأو جن�شهم.
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1.1 احرتام العقائد الدينية

اإن �سيا�سة املوؤ�س�سة هي احرتام العقائد وال�سعائر الدينية جلميع االأديان.  ولذا فاإن كل 

عامل م�سئول عن مراعاة واحرتام حقوق العاملني االآخرين يف حرية االعتقاد والعبادة 

باحرتام وتوقري.  و�سوف يعترب اأي تعد على هذه احلقوق انتهاكاً ل�سيا�سة املوؤ�س�سة اإ�سافة 

تت�سمنه من جزاء  التاأديبية مبا قد  للم�ساءلة  يُعر�ش مرتكبه  و  للقانون،  لكونه خمالفاً 

الف�سل من العمل.

1.2 التحر�س

تهدف املوؤ�س�سة اإىل تهيئة بيئة عمل مبهجة و�سحية ومريحة وخالية من اخلوف والعدوانية 

وغريه من ال�سلوك العدواين جتاه العاملني اأو املقاولني اأو املوردين اأو العمالء.  يحظر 

ب�سكل قاطع التحر�ش اجلن�سي من اأي نوع، وي�سمل اللفظ اأو املالم�سة اأو النظر ويُحظر 

اإىل  م�سيئة  بعبارات  الت�سريح  اأو  بالتحر�ش  جزافاً  االآخرين  اتهام  قاطع  ب�سكل  كذلك 

اأعمال  من  عمل  باأي  العاملني  من  اأي  قام  فاإذا  اأم خطياً.   ذلك  كان  �سفهياً  �سمعتهم، 

التحر�ش اأثناء مبا�سرته ملهام وظيفته ف�سوف يخ�سع للم�ساءلة التاأديبية.  فاإن اعتقدت 

اأن تبلغ �سابط االلتزام بوقوع ذلك التحر�ش على الفور.   اأنك تعر�ست للتحر�ش فعليك 

و�سوف يتم التعامل مع جميع ال�سكاوى ب�سرية بالغة ويتم التحقيق فيها على الفور.

1.3 حقوق الفرد

)1( بيئة عمل منا�شبة

ت�سعى املوؤ�س�سة اإىل اأن تهيئ لكافة العاملني بيئة عمل اآمنة و�سحية وم�ساندة للعمل.

)2(  تعوي�س العاملني

�سوف نعو�سك �سواء كنت عاماًل حالياً اأو �سابقاً اإذا وجه لك اأو للموؤ�س�سة ادعاء مدين 

اأو جنائي ب�سبب اأدائك ملهامك اأو تنفيذاً لطلب املوؤ�س�سة.  و�سوف نتحمل يف هذه احلالة 

دعوى  اأية  لت�سوية  �سدادها  مت  مبالغ  واأي  املعقولة  وامل�سروفات  التكاليف  جميع  عنك 

مت رفعها اأو نفاذاً حلكم ق�سائي �سدر يف مواجهتك فيما يتعلق بالتحقيق اأو الدفاع اأو 

اال�ستئناف، �سريطة اأن:



1. تكون قد ت�سرفت يف املو�سوع حمل االدعاء بح�سن نية واأن تكون قد اعتقدت بالفعل 
عند قيامك بذلك الت�سرف باأنه يخدم م�سالح املوؤ�س�سة؛

2. تكون لديك مربرات وجيهة لالعتقاد باأن الت�سرفات التي اأتيت بها ت�سرفات قانونية 
وذلك اإذا ُرفعت دعوى جنائية اأو اإدارية اأو عند اتخاذ اإجراءات قانونية �سدك اأو كانت 

الدعوى مما يرتتب عليها عقوبات مالية؛

3. تقوم باإبالغنا مبجرد علمك بتلك االإجراءات القانونية؛
4. ت�ساهم اإ�سهاماً اإيجابياً يف الدفاع؛

5. ت�سمح للموؤ�س�سة مب�ساركتك يف الدفاع؛
6. حت�سل على موافقة املوؤ�س�سة اخلطية امل�سبقة قبل اإبرام اأية ت�سوية تت�سل بالدعوى 

املرفوعة.

)3( تكافوؤ الفر�س الوظيفية

من �سيا�سة املوؤ�س�سة مراعاة تكافوؤ الفر�ش يف التوظيف عماًل بالقوانني و اللوائح ال�سارية 

عند اختيار العامل املوؤهل لوظيفة ما. وتطبق املوؤ�س�سة لوائح العاملني والربامج واملمار�سات 

املتعلقة ب�سورة خالية من التمييز يف كل اأوجه عالقات و�سروط العمل مبا فيها التعيني 

والتوظيف واإ�سناد مهام العمل والرتقية والنقل واإنهاء اخلدمة واملزايا والرواتب واالختيار 

حل�سور الربامج التدريبية.

)4( العدالة يف املعاملة )الرتقية، التطوير، الإجراءات التاأديبية(

اإن العاملني هم ر�سيد م�ستقبل املوؤ�س�سة واأعظم اأ�سولها.  ولهذا �ستكون القرارات التي 

ف�ي  ذلك  ويتجلى  وعادلة.   من�سفة  للعامل  الوظيفي  الو�سع  على  مبا�سراً  تاأثرياً  ت�وؤثر 

م��سائل ثالث هي:

معايري  تطبيق  يتم  و�سوف  االأداء.   وح�سن  اجلدارة  اأ�سا�ش  على  �ستكون  الرتقية   .1
وا�سحة على املر�سحني ل�سغل املنا�سب ال�ساغرة و�سوف تتم ترقية االأكرث كفاءة وفقاً لهذه 

املعايري.

2. التطوير ُيثل اهتماماً اأ�سا�سياً بالن�سبة جلميع العاملني باملوؤ�س�سة.  جتتهد املوؤ�س�سة 
و�سعك  مع  تتوازى  التي  ومهاراتك  وقدراتك  موؤهالتك  لتح�سني  املالئمة  البيئة  لتوفري 

الوظيفي وم�سئولياتك ومبا يتما�سى مع لوائح املوؤ�س�سة و�سيا�ساتها وقواعدها ونظم عملها 

وخططها.

تاأديبي،  فاإذا خ�سعت الإجراٍء  عادلة ومن�سفة.   دائماً  �ستكون  التاأديبية  3. امل�شاءلة 
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العاملني.   �سئون  دائرة  اإىل  مظلمتك  رفع  اأو  ق�سيتك  لعر�ش  الفر�سة  لك  تُتاح  ف�سوف 

اإحاطتك  تتم  و�سوف  العك�ش.   يثبت  باملخالفة ما مل  ادعاء  اأي  بريئا من  تعترب  و�سوف 

ب�سفة م�ستمرة بحقوقك وباخليارات املتاحة اأمامك، و�سوف يُتاح لك اال�ستئناف اإن متت 

اإدانتك بالفعل بارتكاب خمالفة ما.  و�سوف يتم توجيه اإجراءات امل�ساءلة التاأديبية وفق 

قواعد التاأديب املن�سو�ش عليها يف لوائح و�سيا�سة �سئون العاملني املتبعة لدى جهة عملك، 

معلومات  اأية  على  للح�سول  العاملني  �سئون  بدائرة  واالت�سال  اإليها  بالرجوع  ونن�سحك 

اإ�سافية يف هذا ال�سدد.

)5( امل�شاركة

واأنظمتنا  وخدماتنا  منتجاتنا  لتح�سني  واأفكارك  ُمقرتحاتك  تقدمي  على  نُ�سجعك  اإننا 

ولوائحنا واإجراءاتنا.
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اأتع��ّه��د ب��اأن

اأحافظ على البيئة

واأراعي �شّحة و�شالمة زمالئي يف العمل.
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بال�سحة  املتعلقة  النواحي  يف  اجليد  االأداء  اإن 

ملمو�سة  وغري  ملمو�سة  فوائد  له  والبيئة  وال�سالمة 

ب�سالمة  والعناية  بيئتنا،  حماية  على  يعمل  حيث 

عمالنا وعمال مقاولينا. 

وتتمثل اأهدافنا يف هذا ال�سدد بالو�سول اإىل م�ستوى 

ينعدم عنده وقوع االإ�سابات واالأمرا�ش، مع التحقق 

من حماية البيئة حيثما نوؤدي اأعمالنا.  وعالوة على 

تهم  العمل  مكان  خارج  العاملني  �سالمة  فاإن  ذلك، 

املوؤ�س�سة بقدر ما تهمها �سالمتهم يف مكان العمل.

اإن االلتزام الدقيق باأنظمة ومعايري ال�سحة وال�سالمة 

والبيئة ال�سارية يثل قيمة اأخالقية ومهنية للموؤ�س�سة، 

مقبولة  بطريقة  باأعمالنا  القيام  اإىل  نهدف  اأننا  اإذ 

تراعى فيها اعتبارات ال�سحة وال�سالمة والبيئة.

اأنظمة ال�سحة وال�سالمة والبيئة  اأن  اأننا ندرك  كما 

اخلا�سة باإحدى جمموعات العمليات التي نقوم بها 

قد ال تنطبق على عمليات اأخرى.  ومن هذا املنطلق، 

ينبغي عليك االلتزام التام بنظام ومعايري واإجراءات 

عملك.   جهة  ال�سارية يف  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 

واإجراءات  مبادئ  كافة  وتنفيذ  اتباع  ينبغي  وعليه، 

وممار�سات ال�سحة وال�سالمة والبيئة التي مت و�سعها 

والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  اإدارة  نظام  يف  وتوثيقها 

اخلا�ش مبجال عملك.
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اأتع��ّه��د ب��اأن

اأ�شاهم ب�شكل اإيجابي يف املجتمع.
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3.1 احرتام القانون

عليك االمتثال لكافة القوانني واللوائح املعمول بها يف مكان عملك.  و�سوف جنتهد يف تو�سيل الوعي القانوين مب�ستوى منا�سب 

من املعرفة اإىل عاملينا مبا يحفظ م�سالح املوؤ�س�سة عن طريق اإحاطتهم مبا هو مطلوب منهم لدى �سدور قوانني اأو لوائح جديدة 

وكذلك لدى الدخول يف اأعمال جديدة اأو تعديل ترتيبات اأعمال املوؤ�س�سة احلالية وتقع على عاتقك م�سئولية اإخطار جهة عملك 

عن اأية اأحداث اأو ظروف قد ترتب اآثاراً قانونية على املوؤ�س�سة.

كما تت�سمن املتطلبات الواجب عليك االلتزام بها االمتثال لكافة قوانني الدول االأخرى ع�ند ال�سفر اإليها الأغرا�ش خا�سة بالعمل 

اأو حل�سور دورات تدريبية.

3.2 تعاطي املواد املحظورة

نلتزم بتوفري بيئة عمل اآمنة و�سحية ومريحة وم�ساندة لالإنتاج.  ومن هذا املنطلق، ينتظر منك اأن تكون يف حالة عقلية وبدنية 

منا�سبة اأثناء العمل وذلك ل�سمان االأداء الفعال واالآمن ملهامك الوظيفية.

و�سوف يتم اتخاذ االإجراء الالزم يف حالة ا�ستخدام اأو �سوء ا�ستخدام اأي من املواد التي توؤثر على احلالة العقلية (كالكحول اأو 

اأي من العقاقري التي تقت�سي و�سفة طبية اأو العقاقري املحظورة)، والتي يوؤثر ا�ستخدامها على �سالمة بيئة العمل.  ويحظر بتاتاً 

حيازة اأو ا�ستخدام اأية مواد غري طبية توؤثر على احلالة العقلية يف مكان العمل اأو لدى القدوم اإىل مكان العمل، ويعد ذلك انتهاكاً 

ملمار�سات العمل االآمنة، االأمر الذي يعر�ش فاعله للم�ساءلة التاأديبية.

كما يحظر متاما ا�ستخدام اأو حيازة اأو نقل اأو بيع العقاقري املحظورة اأو غري ذلك من املواد غري العالجية التي توؤثر على احلالة 

العقلية يف اأي من مقار االأعمال التي متتلكها اأو ت�ستاأجرها املوؤ�س�سة.  ونحتفظ الأنف�سنا باحلق، وفق القانون، يف تفتي�ش كافة 

املوؤ�س�سة وذلك  اأو عند دخولهم مقار  للموؤ�س�سة  العمل  االأوقات داخل مقار  اأي وقت من  ال�سخ�سية يف  االأ�سخا�ش ومتعلقاتهم 

للتاأكد من عدم حيازتهم الأي من املواد �سالفة الذكر، كما يحق لنا اأن نطلب من العاملني تقدمي اأنف�سهم الإجراء الفحو�سات الطبية 

واالختبارات الالزمة عند وجود اأ�سباب تدعو لل�سك يف تعاطي مواد حمظورة.

3.3 العالقات الجتماعية وال�شيا�شية

ندرك يف املوؤ�س�سة اأن لنا دوراً حيوياً لنوؤديه من اأجل خري ورفاهية املجتمع، واأن علينا م�سئولية للتوا�سل وامل�ساركة والتعاون مع 

ال�سلطات املحلية واملنظمات التي تعمل من اأجل خري ورفاهية املجتمع، ون�سجع العاملني على حتمل هذه امل�سئولية وامل�ساركة 

يف املناق�سات واالأن�سطة املخ�س�سة حلل م�سكالت املجتمع لتحقيق الفائدة الق�سوى للمجتمع واملوؤ�س�سة على اأن يقوموا بذلك 

ب�سفاتهم ال�سخ�سية ولي�ش ب�سفتهم متحدثني ر�سميني با�سم املوؤ�س�سة.

اإننا ن�سجعك كمواطن على اأن حتتفظ بعالقات اجتماعية جيدة مع املجتمع مبا يف ذلك امل�ساركة بفاعلية يف اجلمعيات املهنية 

واخلريية املرخ�سة ومراكز اخلدمة االجتماعية.

وكذلك، فاإنه يحق لك امل�ساركة باختيارك يف العملية ال�سيا�سية.  وال يجوز الأي �سخ�ش يعمل باملوؤ�س�سة اأن يجربك على التربع 

الأي جماعة �سيا�سية اأو تاأييدها اأو معار�ستها اأو اأي مر�سح �سيا�سي معني، اإال اأنه ال يجوز لك اال�سرتاك يف اأن�سطة احلمالت 

اأي من االأ�سول اململوكة  اأو املوؤجرة للموؤ�س�سة، كما يحظر ا�ستخدام  اأثناء �ساعات العمل الر�سمية يف املقار اململوكة  ال�سيا�سية 

للموؤ�س�سة اأو املوؤجرة لها يف تلك االأن�سطة ومن ذلك اأجهزة احلا�سوب والطابعات واآالت الت�سوير ال�سوئي والربيد االإلكرتوين 

وغريها من االأ�سول.
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اأتع��ّه��د ب��اأن

اأمار�س عملي وفقًا لآداب املهنة.
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4.1 اأخالقيات العمل

تعترب �سمعتنا الطيبة وثقة من يتعاملون معنا من اأهم ثروات املوؤ�س�سة.  فنحن ملتزمون باإدارة �سئوننا باأ�سلوب 

املقيا�ش  هذا  منا  ويتطلب  التعامل.   ونزاهة  االأمانة  على  يعتمد  ملقيا�ش  وفقاً  ومنتظم  من�سبط  اأخالقي 

التم�سك بتطبيق كافة القوانني واللوائح واملمار�سات االأخالقية التي تنطبق على جمال اأعمالنا مبا يف ذلك 

االلتزام ب�ساعات العمل الر�سمي وارتداء الزي املنا�سب للعمل.  ونتوقع اأن يت�سم �سلوك كافة العاملني باأعلى 

م�ستويات اال�ستقامة واأن يقوموا باإبالغ �سابط االلتزام باأية خمالفة للقوانني واللوائح اإن حدثت.  ويتعني 

على كافة العاملني االمتثال لكافة التوجيهات ال�سادرة عن املوؤ�س�سة اأو عن اأي من املخولني �سالحية اإ�سدار 

التوجيهات.

4.2 تعار�س امل�شالح

نتحمل جميعاً م�سئولية العمل الدءوب ل�سالح املوؤ�س�سة، ومن هذا املنطلق يتعني علينا جتنب املواقف والت�سرفات 

التي ت�سكل اأو يبدو اأنها ت�سكل ما يتعار�ش مع م�سالح املوؤ�س�سة بدون االإف�ساح امل�سبق عن امل�سلحة ال�سخ�سية.  

وغالباً ما يتعذر التعرف على النقاط التي تتعار�ش عندها امل�سالح يف مراحل مبكرة، اإذ يكن لها اأن تظهر يف 

امل�سار العادي لتنفيذ العمل.  ومع ذلك، فاإنك م�سئول عن طلب االإر�ساد والتوجيه من رئي�سك املبا�سر اأو �سابط 

االلتزام يف حالة وجود تعار�ش يف امل�سالح، اأو جمرد اإمكانية اأو ظهور بوادر حدوث تعار�ش يف امل�سالح.

اإن جمرد االإف�ساح من قبلك عن اإمكانية حدوث تعار�ش يف امل�سالح والتقيد بتعليمات �سابط االلتزام بهذا 

ال�ساأن يحميك من خطر فقدان الثقة التي مت منحك اإياها للعمل يف خدمة املوؤ�س�سة.  وعلى ذلك، فمن الواجب 

مناق�سة رئي�سك املبا�سر اأو �سابط االلتزام فورا ب�ساأن احتمال حدوث تعار�ش يف امل�سالح عندما جتد ظروفاً 

قد توؤدى اإليه.  ومن االأف�سل دوما النظر يف ذلك االحتمال واإبالغ �سابط االلتزام بدالً من التعر�ش لفقدان 

الثقة من قبل املوؤ�س�سة يف مرحلة الحقة.

ويف الوقت الذي يتعذر فيه التعرف على كافة الظروف التي قد توؤدي اإىل تعار�ش امل�سالح، فاإن االأمثلة التالية 

متثل ظروفاً م�سابهة ملا يكن اأن يوؤدي اإىل حدوث تعار�ش يف امل�سالح:

• اأن يكون للعامل اأو لقريب له مثل الزوج اأو الزوجة اأو االإخوة اأو اأبناء االإخوة اأو الوالدين اأو االأبناء اأو االأعمام 
اأو االأخوال اأو اجلدود اأو االأحفاد اأو االأ�سهار املبا�سرين م�سلحة مالية وافرة املقدار يف اأي جهة لها تعامالت 

مع املوؤ�س�سة (على �سبيل املثال املوردين اأو املقاولني اأو البائعني اأو العمالء اأو املرخ�سني) حيثما كان عاملاً بتلك 

امل�سلحة؛

• اأن يكون للعامل اأو لقريب له ممن �سلف ذكرهم م�سلحة مالية وافرة املقدار يف اأي من امل�سروعات التي يكون 
للموؤ�س�سة ا�ستثمارات بها حيثما كان عاملاً بتلك امل�سلحة؛

• القبول، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، من اأحد البائعني اأو موردي اخلدمات، دعوة للقيام باإجازة اأو قبول اأية 
مبالغ نقدية اأو خدمات اأو قرو�ش (با�ستثناء االقرتا�ش من املوؤ�س�سات املالية) اأو قبول خ�سومات (با�ستثناء 

اخل�سومات املمنوحة للعاملني باملوؤ�س�سة ب�سفة عامة)، اأو قبول اأي �سيء من �ساأنه اأن يعترب و�سيلة اإغراء 

للعامل اأو الأي من اأقاربه من الدرجة االأوىل اأو الثانية؛
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بعالقة عمل مع  ترتبط  للموؤ�س�سة  تابعة  اأو موظف لدى جهة غري  اأو مدير  اإدارة  العمل كع�سو جمل�ش   •
املوؤ�س�سة؛

• توجيه م�سار فر�سة م�سروع جتاري من املوؤ�س�سة مل�سلحته ال�سخ�سية؛

• ا�ستخدام اأ�سول املوؤ�س�سة (كالقرطا�سية اأو الورق الر�سمي الذي يحمل ا�سم و�سعار املوؤ�س�سة اأو االأموال اأو 
الت�سهيالت اأو املعدات اأو االأدوات اأو العاملني اأو اخلربة املهنية املكت�سبة من العمل) ل�سالح جهة عمل اأخرى 

اأو للم�سلحة ال�سخ�سية؛

• امل�ساركة يف اأن�سطة خارجية مبا قد يوؤثر �سلباً على �سدق حكم العامل على االأمور اأو ح�سن اأدائه لواجباته 
اأو يوؤثر تاأثرياً �سلبياً عليها.

4.3 الر�شوة والف�شاد

الف�ساد هو ا�ستغالل ال�سلطة العامة لتحقيق م�سالح خا�سة.  وتعترب الر�سوة اإحدى �سور الف�ساد.  ويحظر 

عليك اأن تقدم اأو تلتم�ش اأو تقبل ر�ساوى باأي �سكل.  كما يتعني عليك عدم ال�سماح الأي �سخ�ش يثل املوؤ�س�سة 

بالقيام بذلك.  ال يجوز لك قبول اأية هدية اأو مبلغ نقدي اأو ر�سوة اأو اأي �سئ ذي قيمة، �سواء بطريقة مبا�سرة 

اأو غري مبا�سرة من اأي �سخ�ش بغر�ش التاأثري على اأي قرار اأو عمل ر�سمي، اأو بغر�ش توجيه اأو تكليف اأو 

احل�سول على اأي عمل ل�سالح �سركة اأو �سخ�ش.

4.4 الهدايا والرتفيه

لي�ش هناك، من حيث املبداأ، ما ينع من تلقي اأو منح الهدايا الرمزية التي تعرب عن التقدير وتهدف اإىل ترويج 

اأعمال املوؤ�س�سة التي حتمل �سعار جهة العمل.  ومن اأمثلة ذلك الروزنامة واملفكرات واالأقالم واالآالت احلا�سبة.  

ويتعني عليك اإذا ما تلقيت هدية ت�سل قيمتها اإىل مائة دينار كويتي اأو اأكرث اأو ما يعادل ذلك بالعملة املحلية 

(اأو اأية قيمة نقدية اأقل مذكورة يف الئحة اجلهة التي تعمل بها) اأن تخطر رئي�سك املبا�سر بذلك.

ويحظر عليك تقدمي اأية هدية الأي �سخ�ش يعمل لدى منظمة اأخرى اأو دائرة حكومية اأو اأي جهة اأخرى ترتبط 

بعالقة عمل مع املوؤ�س�سة، اأو قد تكون ب�سدد االرتباط معها بعالقة عمل اإذا ما كان تقدمي تلك الهدية يثل 

انتهاكاً للوائح اأو اأنظمة �سركتك اأو للقوانني احلاكمة لدى الطرف املتلقي لتلك الهدية.

4.5 العمل لدى الغري

متنع عقود التوظيف يف املوؤ�س�سة ب�سفة عامة العمل لدى الغري فيما عدا العمل التطوعي لدى اجلمعيات 

اخلريية املرخ�سة.  وبناء عليه، �سوف تطبق املوؤ�س�سة هذا ال�سرط مبنتهى ال�سرامة، و�سيتم اتخاذ االإجراء 
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التاأديبي يف مواجهة اأي عامل ال يلتزم بهذا ال�سرط، مبا تت�سمنه امل�ساءلة التاأديبية من جزاءات من بينها اإنهاء 

خدمة العامل.

ندرك اأن بع�ش اأنواع عقود العمل اخلا�سة ببع�ش ال�سركات التابعة ملوؤ�س�سة البرتول الكويتية قد ت�سمح بالعمل 

لدى الغري طاملا اأن ذلك ال يتداخل مع اأداء العامل لواجباته الر�سمية.  ويف تلك احلاالت، نوجه نظرك اإىل اأن 

العمل لدى الغري قد يوؤدي اإىل تعار�ش امل�سالح بالن�سبة لعملك االأ�سا�سي. لهذا فاإن �سمحت �سركتك بالعمل 

لدى الغري، فاإنه يجب عليك عندئذ احل�سول على موافقة خطية م�ن الع�سو امل�نتدب (اأو من يفو�سه الع�سو 

املنتدب يف ذلك) قبل قبول اأي عمل اإ�سايف. كما يجب اإخطار رئي�سك املبا�سر يف حالة تغيري واجبات ذلك 

العمل لدى الغري تغيرياً جوهريا.

وعليك يف كلتا احلالتني تكري�ش وقت العمل الر�سمي للقيام مبهام العمل اخلا�سة باملوؤ�س�سة دون غريها، وال 

يجب القيام باأية مهام اأخرى بدون ت�سريح من دائرة �سئون العاملني.

4.6 احليلولة دون الغ�س وال�شرقة

اإن كاًل من الغ�ش وال�سرقة يعتربان انتهاكاً للقانون ولقواعد �سلوك العمل.  وتت�سمن �سور الغ�ش وال�سرقة 

- على �سبيل املثال ال احل�سر- ما يلي:

• تزوير االأوراق اخلا�سة بالعقود كم�ستندات اال�ستالم والنفقات والكميات، واجلودة...الخ؛

• تزوير املوؤهالت و�سهادات اخلربة؛

• اختال�ش االأموال؛

• �سوء التاأويل املتعمد للمعلومات؛

• اال�ستخدام غري امل�سرح به للعمالة التابعة الأي من املقاولني، اأو �سياراتهم اأو معداتهم؛

• �سوء ا�ستخدام التمويل املعتمد مبا يف ذلك امل�سروفات النرثية والق�سائم...الخ.

ويتوجب عليك طلب التوجيه من رئي�سك املبا�سر اأو �سابط االلتزام قبل اإجراء اأي ت�سرف مما قد يف�سر على 

اأنه غ�ش اأو �سرقة.



اأتع��ّه��د ب��اأن

اأحفظ اأ�شرار العمل واملعلومات ال�شرية.
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5.1 اإدارة املعلومات واملعارف

اإننا ندرك اأهمية احلاجة اإىل ال�سيطرة على تدفق البيانات واملعلومات واملعارف من داخل 

�سوء  فاإن  لهذا  املوؤ�س�سة.   حتوزها  التي  املعرفة  حقوق  حماية  اإىل  باالإ�سافة  املوؤ�س�سة، 

ا�ستخدامك العمدي للمعارف اخلا�سة باملوؤ�س�سة لتحقيق ك�سب �سخ�سي اأو ل�سالح اأي من 

املناف�سني يعترب انتهاكاً ج�سيماًً لعقد العمل املربم معك، وهو ما يعر�سك للم�ساءلة التاأديبية.  

وبناء عليه، يتوجب عليك احل�سول على ت�سريح م�سبق من رئي�سك املبا�سر اأو امل�ست�سار العام 

عند تداول املعلومات مع اأي �سخ�ش خارج املوؤ�س�سة.

5.2 طلبات احل�شول على معلومات عن العاملني

الأجل التاأكيد على دقة ومو�سوعية املعلومات التي تتعلق بالعاملني احلاليني اأو ال�سابقني، فاإنه 

ينبغي عليك اإحالة اأية مكاملات هاتفية اأو طلبات خطية لالإف�ساح عن معلومات عن اأي من 

العاملني باملوؤ�س�سة اإىل دائرة �سئون العاملني بجهة العمل �سواء كانت تلك املعلومات املطلوبة 

عن �سخ�ش العامل اأو حالته الطبية اأو غريها.  و�سوف يخ�سع اأي عامل يقوم باالطالع على 

ال�سابقني بدون ت�سريح  اأو  العاملني احلاليني  اأية معلومات عن  اأو االإف�ساح عن  اأو بفح�ش 

خا�ش للم�ساءلة التاأديبية.

5.3 متثيل املوؤ�ش�شة اأو التحدث با�شمها

تهتم املوؤ�س�سة ببناء عالقة اإيجابية باأع�ساء و�سائل االإعالم وم�سئويل احلكومة وقادة املجتمع 

االإعالم  بو�سائل  واالت�سال  العامة  العالقات  اأن�سطة  كافة  تتم  اأن  ويجب  االأعمال.   ورجال 

وكبار م�سئويل احلكومة عن طريق الع�سو املنتدب املخت�ش اأو مبوافقته حالة قيام غريه بتلك 

االأن�سطة.

وعليك مراعاة التمييز بني التحدث ب�سفة �سخ�سية والتحدث ب�سفة ر�سمية با�سم املوؤ�س�سة.  

تفوي�ش  لديك  يكون  اأن  دون  االإعالم  و�سائل  من ممثلي  ا�ستف�سارات  الأية  تلقيك  حالة  ويف 

�سريح لالإدالء بت�سريحات لو�سائل االإعالم، فاإنه ينبغي عليك االمتناع عن اإبداء اأي تعليق يف 

هذا ال�سدد اإال الن�سح ملمثل و�سيلة االإعالم بالرجوع اإىل دائرة االإعالم.

وينبغي اأن يتم عن طريق دائرة االإعالم باملوؤ�س�سة حترير اأي ت�سريح �سحفي قبل �سدوره اإذا 

كان ذلك الت�سريح اأو االإ�سدار يتعلق باأعمال املوؤ�س�سة.



5.4 تقنية املعلومات – اخل�شو�شية والأمان وحقوق الطبع

اإننا ن�ستخدم نظماً حديثة لتقنية املعلومات لتي�سري اأعمالنا.  وحيث اأن املوؤ�س�سة تتيح للعاملني 

وللمقاولني املخول لهم اإذن ا�ستخدام هذه التقنية فاإننا نتوقع من جميع م�ستخدميها حتمل 

م�سئولية ا�ستخدامهم لها.  وعليك التحوط اإزاء ذلك باالمتناع عن القيام باأعمال غري م�سموح 

بها ومنها ما يلي:

• الدخول اأو حماولة الدخول على بيانات اأو ملفات احلا�سب اأو اأجهزة اخلادم املركزية اخلا�سة 
باالآخرين على اأجهزة احلا�سب ال�سخ�سي اأو اأجهزة اخلادم املركزي؛

• خمالفة االأنظمة اخلا�سة با�ستخدام احلا�سبات؛ 

• العبث باأي من مكونات اأجهزة احلا�سب اأو الربامج امل�ستخدمة؛

• الن�سخ غري القانوين للربامج املحمية مبوجب حقوق التاأليف؛

• الن�سخ غري القانوين للوثائق املحمية مبوجب حقوق الطبع؛

• االإف�ساح عن بيانات �سرية اأو تداول معلومات �سرية مع غري امل�سموح لهم باالطالع عليها؛

• حماولة اال�ستيالء اأو القر�سنة على معلومات اأجهزة احلا�سب؛

• اال�ستخدام غري املرخ�ش اأو اإف�ساء ا�سم امل�ستخدم اأو كلمة املرور.

ويجب عليك مراعاة اأن املوؤ�س�سة قد تراقب ا�ستخدامك الأجهزة احلا�سبات، مبا فيها الربيد 

التزامك لالأنظمة اخلا�سة با�ستخدام احلا�سبات.  و�سوف تعر�ش  االإلكرتوين، للتحقق من 

هذه املخالفات مرتكبها للم�ساءلة التاأديبية.
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5.5 �شرية معلومات

لقد مت و�سع العديد من العاملني يف مراكز ثقة مبا يعك�ش ثقة املوؤ�س�سة بهم، وهي وظائف 

لهم بحكم  يكون  باأدائها، حيث  يقومون  التي  باالأعمال  يتعلق  باأمانة فيما  الت�سرف  تقت�سي 

و�سجالتهم  العاملني  برواتب  املتعلقة  والبيانات  املوؤ�س�سة  ح�سابات  على  االطالع  وظائفهم 

اخلا�سة و�سجالت اإ�سدار الفواتري اخلا�سة بالعاملني، وعقود املوردين ومقدمي اخلدمات، 

والبيانات الت�سغيلية وعقود الرتاخي�ش واملعلومات املحفوظة على اأجهزة احلا�سب واملعلومات 

املالية، وغريها من املعلومات ذات الطبيعة احل�سا�سة التي تعترب �سرية اأو �سخ�سية.

التعاقدي  بالتزامك  نذكرك  فاإننا  �سابقاً،  عاماًل  اأو  احلايل  الوقت  يف  عاماًل  كنت  و�سواء 

باملحافظة على ال�سرية، وباأن االإف�ساح باأي من املعلومات ال�سرية اأو ذات الطبيعة احل�سا�سة 

اإىل اأ�سخا�ش غري م�سرح لهم، اأو التالعب باأي من �سجالت اأو ممتلكات املوؤ�س�سة اأو حماولة 

اأو  التاأديبية  امل�ساءلة  الذي يرتتب عليه  االأمر  الثقة،  لتلك  انتهاكاً  يعترب  بها  امل�سجل  تعديل 

القانونية مبا يت�سمن اإنهاء خدمة العامل.  فاإذا كانت لديك اأية اأ�سئلة اأو �سكوك بخ�سو�ش 

ما يعد من املعلومات ال�سرية اأو ما قد ي�سكل انتهاكاً للثقة، فعليك عندئذ اال�ستعانة مب�سورة 

�سابط االلتزام.  يجب على العاملني ال�سابقني االلتزام بعدم االإف�ساح عن اأية معلومات بدون 

موافقة خطية م�سبقة من املوؤ�س�سة.

16
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5.5 Confidential Information

Many of our employees have been placed in positions of trust or 
confidence because of the work they perform and therefore are exposed 
to or have access to KPC funds, employee payroll data, personnel 
records, employee billing records, vendor and service contracts, 
operational data, license agreement, computerized information, 
financial information and other types of sensitive information that is 
considered confidential or personal in nature.

Whether you are a current or former employee, you are reminded of 
the covenants of confidentiality in your employment contract and 
that revealing any type of confidential or sensitive information to 
unauthorized persons or tampering with or altering KPC records and/
or property is a violation of that trust and may result in disciplinary or 
legal action, including termination of employment.  If you have any 
questions or doubts about what is considered confidential information 
or may constitute a violation of trust, you are urged to seek advice 
from the Compliance Officer.  Former employees shall not release any 
information without prior written approval from KPC.
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5.4 Information Technology – Privacy, 
Security and Copyrights

We use modern information technology systems to facilitate our 
work.  In giving employees and authorized contractors access to this 
technology, we also expect personnel to be responsible in its use.  You 
must be careful not to be involved in unauthorized actions such as:

• Accessing or attempting to access data, files or directories of others 
on their PCs or directories;

• Violating KPC computer users’ policies;

• Tampering with software or hardware;

• Illegal copying of copyrighted software;

• Illegal photocopying of copyrighted documents;

• Releasing of confidential data or sharing of confidential information 
with others;

• Attempting to intrude or hack into KPC’s computers or PCs; and

• Unauthorized use or disclosure of user ID’s and passwords.

You should be aware that KPC may monitor computer use, including 
email, to verify compliance with its computer users’ policies.  Any 
violations will be subject to disciplinary action.
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5.1 Information and Knowledge
Management

We are very much aware of the need to control the flow of data, 
information and knowledge from within KPC and to protect and 
maintain the knowledge that currently resides here.  Deliberate misuse 
by you of KPC’s knowledge for personal gain or for the benefit of a 
competitor is a serious breach of your contract and shall be subject to 
disciplinary action.  Accordingly, when sharing information with those 
outside KPC, it is imperative that you obtain prior authorization to do 
so from your supervisor or the General Counsel.

5.2 Requests for Employee Information

In order to insure the accuracy and objectivity of information concerning 
current or former employees, you are required to refer any calls or 
written requests to release information about other employees, such as 
personnel, medical and other records, to the Personnel Department.  
Any employee who examines or releases information about a current 
or former employee without specific authorization will be subject to 
disciplinary action.

5.3 Representing or Speaking on 
Behalf of KPC

KPC’s interest is to develop a positive relationship with members of the 
media, government officials, community leaders and business partners.  
All public relations activities and contact with the media and senior 
government officials must be handled only by or with the approval of 
the responsible Managing Director.

You must be careful to distinguish between speaking personally and 
in an official capacity on behalf of KPC.  If you do not have explicit 
authority to make statements to the media and you receive enquiries 
from a media representative, you must make no comment other than to 
refer the media representative to the Media Relations Department.

Any statements or press releases must be cleared in advance by the 
Media Relations Department if they involve KPC’s business.
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I pledge to 

guard business secrets and
confidential information.
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You are also prohibited from offering any gift to anyone employed by an 
outside organization, government department, or anyone else with whom 
KPC has or may be in the process of developing a business relationship where 
the giving of such a gift violates the regulations issued by your company or 
the laws governing the recipient.

4.5 Outside Employment

Generally, KPC’s employment contracts prohibit any employment outside 
KPC, except pro bono work at registered charitable organizations.  Accordingly, 
we will strictly enforce this provision and any employee who violates this 
prohibition will be subject to disciplinary action, including termination of 
employment.

We recognize, however, that some KPC companies’ employment contracts 
may permit outside employment by employees so long as it does not interfere 
with an employee’s official duties.  In those cases, you are advised that 
outside employment could give rise to a conflict of interest with respect to 
your continued employment.  Therefore, if your company permits outside 
employment, you must obtain written approval from your Managing Director 
(or the manager to whom he has delegated that responsibility) before accepting 
any supplemental job.  You must also notify your supervisor if your duties in 
outside employment change significantly.

In either case, you must devote all official working time to work duties and 
not engage in any other duties without permission from the Personnel 
Department.

4.6 Preventing Fraud & Theft

Fraud and theft are violations of the law and of this Code of Conduct.  Types 
of fraud and theft include but are not limited to:
• Falsifying contractual issues such as receipts, charges, quantities, quality, 
etc.;
• Falsifying qualifications and experience;
• Misappropriation of funds;
• Deliberate misinterpretation of information;
• Unauthorized use of contractor manpower, vehicles and equipment; and
• Misuse of budget funding, including petty cash, vouchers etc.

You should seek advice from your supervisor or the Compliance Officer 
before entering into an activity that could be construed as fraud or theft.



11

• Knowingly holding, or having such a relative who holds, a substantial 
financial interest in any enterprise in which KPC has an investment;

• Accepting, directly or indirectly, from any vendor or supplier of 
services any vacations, cash payment, service, loan (except from financial 
institutions) or discount (except those offered generally to KPC employees) 
or other items reasonably seen to be inducements by you or any of your 
relatives of the first or second degree;

• Acting as a director, officer or employee of any non-affiliated business 
or other institution with which KPC has a business relationship;

• Directing a business opportunity from KPC for your personal interest;

• Using KPC assets (e.g., stationery, letterhead, funds, facilities, equipment, 
tools, personnel or job-related know-how) for the benefit of other business 
or personal interests; and

• Engaging in outside activities that may adversely affect your impartiality 
or judgment or that may interfere with or adversely affect your ability to 
perform your official duties.

4.3 Bribery & Corruption

Corruption is any abuse of an official position for personal gain.  Bribery 
is a form of corruption.  You must not offer, solicit or accept a bribe in 
any form and not permit any third parties acting on behalf of KPC to 
do so.  You may not accept any gift, payment or bribe, or anything else 
of value, whether directly or indirectly, from any person for the purpose 
of influencing an official act or decision, or to obtain, retain or direct 
business to any company or person.

4.4 Gifts & Entertainment

In principle, there is nothing wrong with receiving or giving gifts of 
appreciation of nominal value and of a promotional nature endorsed with 
a corporate logo such as calendars, diaries, pen sets and calculators.  
However, if you receive any gift valued at over KD100 or the local currency 
equivalent or any lesser amount stipulated in your local policy, you must 
declare the same to your supervisor.
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4.1 Business Ethics

Our reputation, and the trust and confidence of those with whom we 
deal, are among our most vital corporate resources.  We are committed 
to conducting our affairs in a uniformly ethical manner and pursuant to a 
standard of fundamental honesty and fair dealing.  This standard requires 
adherence to all laws, regulations and normal ethical practices that apply to 
our business activities, including adherence to official working hours and 
appropriate business attire.  We expect all employees to act in the highest 
integrity and to report violation of law or policies to the Compliance 
Officer.  You should obey all lawful instructions given by KPC or by any 
person duly authorized to do so.

4.2 Conflict of Interest

We all have a responsibility always to work in KPC’s best interests and, 
therefore, must avoid situations and actions that may constitute or create 
the appearance of constituting a conflict of interest with those of KPC 
without first having declared your personal interest.  Conflicts of interest 
are often difficult to identify in the early stages and can arise during the 
course of performing your regular business.  Nevertheless, it is your 
responsibility to seek guidance from your supervisor or the Compliance 
Officer if there exists a conflict of interest or even the chance of one 
arising or appearing to arise.

The simple acts of disclosing the possibility of a conflict of interest and 
abiding by the instructions of the Compliance Officer in that respect 
release you of the risk of losing the trust placed in you to act in KPC’s 
best interests.  Therefore, you are urged to discuss any potential conflict of 
interest with your supervisor or with the Compliance Officer immediately 
when a potential conflicting circumstance arises.  It is always better to look 
for any such possibility and disclose the same to the Compliance Officer 
rather than losing KPC’s trust at a later stage.

While it is not possible to identify every circumstance that may lead to a 
conflict of interest, ones similar to the following examples are deemed to 
create a conflict of interest:

• Knowingly holding, or having a relative such as a spouse, sibling, parent, 
child, uncle, aunt, nephew, niece, grandparent, grandchild or parent- or 
sibling-in-law who holds, a substantial financial interest in any enterprise 
with which KPC has business dealings (e.g., suppliers, contractors, vendors, 
customers and licensees);
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I pledge to 

act ethically.
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3.1 Respect for the Law

You are required to obey all local laws and regulations.  We endeavor to maintain appropriate levels 
of legal awareness to protect KPC’s interests and those of our employees by anticipating the legal 
requirements that may arise from new laws and regulations, new business endeavors or modifications 
of existing business arrangements.  You are responsible for reporting any occurrences or circumstances 
that may have legal implications for KPC.

You are also required to obey the laws of other countries when traveling on business trips or training 
courses.

3.2 Substance Abuse

We are committed to providing a safe, healthy, productive and comfortable working environment.  
Accordingly, you are expected to be in suitable mental and physical condition while at work for effective 
and safe performance of your duties.

Whenever use or abuse of any mood-altering substance (such as alcohol, prescription or illegal drugs) 
interferes with a safe workplace, appropriate action will be taken.  The possession or use of mood-
altering, non-prescription substances at the workplace, or coming to work under the influence of such 
substances, is strictly prohibited, is considered a violation of safe work practices and will be subject to 
disciplinary action.

Use, possession, transportation or sale of any illegal drugs or other mood-altering, non-prescription 
substances on KPC-owned or leased business premises is strictly prohibited.  We reserve the right, in 
accordance with the law, to search all persons and their personal effects at any time on KPC property 
or upon entering KPC premises for any of those items, and to require employees to submit to medical 
evaluation or testing where cause exists to suspect use of illegal substances.

3.3 Social and Political Relations

We recognize that we have an important role to play in the welfare of the society and that we have a 
responsibility to communicate, participate and cooperate with local authorities and with organizations 
interested in the welfare of the society.  We encourage all our employees to accept this responsibility 
and take part in discussions and activities designed to solve community problems in the best interest 
of the society and KPC, but also to ensure that they do not appear to be acting as spokespeople for 
KPC.

Employees as individual citizens should maintain good relationships with society, including participating 
effectively in professional societies, licensed charities and community centers.

You have the right to voluntarily participate in the political process.  No one at KPC may require you 
to contribute to, support or oppose any political group or candidate.  You may not, however, work on 
a political campaign activity during official working hours, on KPC-owned or leased property or by 
using KPC-owned or leased assets such as computers, printers, photocopies, electronic mail and other 
such assets.
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I pledge to 

contribute positively to my community.
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A good performance in Health, 
Safety and Environment has tangible 
and intangible benefits by way of 
protecting our environment and caring 
for the welfare of our employees and 
contractors.  Our goals in this regard 
are to achieve zero injuries and illnesses 
and to ensure the protection of the 
environment wherever we conduct 
our business.  Furthermore, off-the-
job safety of our employees is just as 
important as safety on the job.

Strict compliance with applicable HSE 
policies and standards is an ethical and 
professional value of KPC.  We aim 
to conduct our business in a healthy, 
safe and environmentally acceptable 
manner.

We recognize that HSE systems in 
one set of our operations might be 
inapplicable to other operations, so you 
should strictly adhere to your company’s 
HSE policy, standards and procedures.  
As a result, all HSE principles, 
procedures and practices established 
and documented in your relevant HSE 
Management System must be followed 
and implemented.
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I pledge to 

protect the environment & the health
& safety of my colleagues.
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1. Advancement will be on the basis of merit and performance. Clear 
criteria will be applied to candidates for vacant posts and the most 
capable will be promoted.

2. Development is an essential aspect for all KPC employees.  KPC 
endeavors to provide an environment for improving your qualifications, 
abilities and skills compatible with your employment position and 
responsibilities, as well as KPC’s policies, rules, regulations and plans.

3. The Disciplinary Process will always be fair and equitable.  If you 
are a party to a disciplinary review, you will have the opportunity to 
forward your case or grievance to the Personnel Department. You will 
be considered innocent of any alleged violation unless found otherwise.  
At all times, you will be kept fully aware of your rights and options 
and will have access to an appeals process if found to be in violation. 
Disciplinary actions will be prescribed according to the disciplinary 
code of your relevant personnel policy.  You are advised to refer to 
your personnel policy and to contact the Personnel Department for 
any additional information.

(e)  Participation
You are encouraged to offer your suggestions and ideas for improving 
our products and services, systems, policies and procedures.
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1. You acted in good faith and honestly believed such actions to be in 
KPC’s interests;

2. In the case of a criminal or administrative action or proceeding that 
is enforced by a monetary penalty, you had reasonable grounds for 
believing that your actions were lawful;

3. You promptly notify us of the initiation of such 
proceedings;

4. You positively participate in the defense; 

5. You allow us to participate in your defense; and

6. You obtain our prior written approval before making any settlement 
in the proceedings.

(c)  Equal Employment Opportunity
KPC’s policy is to provide equal employment opportunity in 
conformance with all applicable laws and regulations to individuals who 
are qualified to perform a particular job. We administer our personnel 
policies, programs and practices in a nondiscriminatory manner in all 
aspects of the employment relationship, including recruitment, hiring, 
work assignment, promotion, transfer, termination, benefits and salary 
administration and selection for training.

(d)  Fair Treatment (Advancement, Development, Discipline)
Our employees are valuable to the future of KPC and are KPC’s 
greatest assets.  As such, all decisions that directly affect an employee’s 
employment status will be fair and equitable.  This manifests itself in 
three ways:



2

1.1 Respect for Religious Beliefs

KPC’s policy is to respect the beliefs and religious practices of people 
of all faiths.  It is, therefore, the responsibility of each employee to 
honor and respect the right of others to practice their religious beliefs in 
dignity.  Interference with these rights and freedoms will be considered 
a violation of the law and KPC policy and will be subject to disciplinary 
action, including termination of employment.

1.2 Harassment

KPC intends to provide a work environment that is pleasant, healthy, 
comfortable and free from intimidation, hostility or other offensive 
behaviors toward employees, contractors, vendors or customers.  Sexual 
harassment of any sort, including verbal, physical or visual, is strictly 
prohibited. The making of false accusations and defamatory statements, 
whether verbal or written, of such harassment is also strictly prohibited.  
Any employee who engages in any act of harassment in the course of 
employment shall be subject to disciplinary action.  If you believe that 
you may have been subjected to harassment, you should immediately 
report the occurrence to the Compliance Officer. All complaints will 
be treated in strict confidentiality and will be promptly investigated.

1.3 Rights of the Individual

(a)  Good Working Environment
KPC endeavors to provide a safe, healthy, pleasant and supportive 
working environment for all its employees.

(b)  Employee Indemnification
We will indemnify you and hold you harmless, whether you are a 
current or former employee, if, in the performance of your duties or 
acting at KPC’s request, you are made a party to any civil, criminal 
or administrative action brought against you and/or KPC.  In such a 
situation, we will pay any costs or expenses reasonably incurred and any 
amounts paid to settle any action or judgment actually and reasonably 
incurred by you in connection with the investigation, defense or appeal 
of such proceedings, provided:
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I pledge to 

respect my colleagues regardless of
their nationality, race, religion or gender.
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This Code of Conduct  applies to employees 
of Kuwait Petroleum Corporation and 
all direct and indirect wholly-owned 
subsidiaries of Kuwait Petroleum 
Corporation (together, “KPC”).

The intent of this document is to provide 
a set of guidelines to all employees 
in the conduct of their business and 
professional activities and when dealing 
with colleagues, vendors, customers, 
contractors, government agencies and 
the public.  This document serves as a 
reminder to all KPC employees that it 
is important for all of us to uphold the 
highest standards of integrity and personal 
conduct in all matters that involve KPC.

You should also be aware that breaches 
of these values may result in disciplinary 
action against transgressors and on 
those who cover up or hide information 
against KPC interests. References to 
disciplinary action in this Code are to 
disciplinary action in accordance with 
locally applicable policies and laws; such 
action may extend to termination of 
employment in appropriate cases.
 
In addition to such disciplinary action, you 
might be subject to legal action in case of 
any infraction of public law.

Upon joining KPC and while performing 
your duties, you must comply with this 
Code of Conduct.
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