
  
 

 

Health, Safety and Environmental Policy 

  لسالمة والصحة المهنية وحماية البيئةياسة اس
 

Pharos Energy plc  
Health, Safety and Environment Policy  

It is the policy of Pharos Energy plc to conduct all business activities in 

responsibilities manner, which assures the safety and health of people and 

protection of Environment. We will comply with all applicable health, 

safety and environmental lows and requirement where we operate and 

where none exist, maintain industry stander as a minimum. To achieve 

this business ethic, we use health, safety environmental, social and 

security (HSES) management system that is designed to: 

Ensure there is planned approach in order to: 

 Identify, analyze and effectively manage all risk arising from Pharos 
activities. 

 Assure all stuff and contractors are competent to perform their 
duties. 

 Plan HSES aspects to project activities and plan for specific HSE 
training. 

 

Ensure the following behaviors are incorporated into day to day activities: 

 Provide systems of work, procedures and work instructions that 

meet the appropriated performance standards. 

 Maintain a constant vigilance and readiness to prevent and, where 

required, respond and effectively manage emergencies. 

 HSES objectives and targets will be set to achieve the requirement 

of the HSES policy. 

 HSESE risk resulting from changes in the organization will be 

identified, assessed, authorized and managed to minimize risks.   

Manage HSES performance through: 

 Monitoring and auditing of activities to ensure compliance to HSES 
standards; 

 Report and investigate all incidents and accidents; 

 Ensuring appropriateness and effectiveness in order to continually 
improve our HSES performance, including reducing and preventing 
pollution, through an ongoing review of our objectives, metrics and 
targets, identifying gaps, and determining and implementing proper 
corrective actions; 

 Green House Gas (GHG) management and reporting; 

 Our ESG Working Group and ESG Committee, reporting to the Board. 

These will be our guiding principle in all our endeavors. This policy applies 

to all Pharos, operations and personnel worldwide.  

 

Jann Brown 

Chief Executive Officer 
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   شركة  فاروس إنيرجى
 سياسة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 

هي إجراء جميع األنشطة التجارية بطريقة فاروس إنيرجى تعتبر سياسة شركة 
مسئولة ، والتي تضمن سالمة وصحة العاملين وحماية البيئة. سنلتزم بجميع 

لمهنية وحماية البيئة القوانين والمطلباتالمعمول بها والخاصة بالسالمة والصحة ا
حيث نعمل ، وحيثما ال يوجد ذلك ، سنحافظ على جميع معايير العمل كحد أدنى.  

ولتحقيق أخالقيات العمل هذه ، نستخدم نظام إدارة ادارة متكامل للسالمة والصحة 
   المهنية وحماية البئية والمجتمع المحيط واالمن والذى تم تصميمه لكى :

 

  :ج مخطط من أجلللتأكد من وجود منه

  .سوكو تحديد وتحليل والتحكم بفعالية فى جميع المخاطر الناتجة عن أنشطة • 

  .التأكد من أن جميع طاقم العمل والمقاولين على قدر من الكفاءة ألداء اعمالهم • 

  

 التخطيط لجميع جوانب السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والمجتمع واالمن •

لتخطيط للتدريب المتخصص فى مجال الصحة المهنية وحماية ألنشطة المشروع وا
  .البيئة والمجتمع واالمن

  :للتأكد من وجود السلوكيات التالية في األنشطة اليومية

  .توفير انظمة العمل واإلجراءات وتعليمات العمل التي تلبي معايير األداء المناسبة •

  

عند الحاجة يتم االستجابة  واالستعداد لمنع الطوارئ,الحفاظ على اليقظة المستمرة  •

  .لها وإدارتها بفعالية

تحديد األهداف والتوجهات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة  •
  السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والمجتمع لتحقيق متطلبات سياسة والمجتمع

صحة المهنية وحماية البيئة والمجتمع الناتجة تحديد المخاطر المتعلقة بالسالمة وال •
  .عن التغييرات في المنظمة وتقييمها واعتمادها والتحكم فيها لتقليل المخاطر

  متابعة اداء منظومة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة والمجتمع من خالل :

ة السالمة والصحة المهني رصد ومراجعة األنشطة لضمان االمتثال لمعايير •
  وحماية البيئة.

  .تسجيل والتحقيق في جميع االحداث والحوادث •

السالمه والصحة ضمان المالءمة والفعالية من أجل التحسين المستمر ألداء نظام •
لدينا ، بما في ذلك الحد من التلوث ومنعه ، من خالل  المهنية وحماية الببيئة

تحديد الثغرات ، وتحديد المراجعة المستمرة ألهدافنا ومقاييسنا وأهدافنا ، و
  اإلجراءات التصحيحية المناسبة وتنفيذها ؛

  االاحتباس الحرارى. غازاتواعداد التقارير الخاصة بإدارة • 

  تقاريرها إلى مجلس اإلدارة الحوكمة والبيئةمجموعة عمل لجنة وتقدم • 

وستكون هذه هي مبدأنا التوجيهي في جميع مساعينا. تنطبق هذه السياسة على 
 .في جميع أنحاء العالم فاروس ميع العمليات وموظفينج

  

  جان براون 

 الرئيس التنفيذى
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