
  
 

 

Social Responsibility Policy 

المسئولية المجتمعيةسياسة   

Pharos Energy plc  
Social Resposibilities Policy  

Pharos Energy plc  is committed to conduct  its business  in an honest 
and ethical manner. We expect  that our  contractors,  suppliers and 
agents will conduct themselves in the same manner. We will strive to 
be  honest  and  fair  in  our  relationships  with  other.  we  value  our 
relations  with  our  business  partners,  host  governments  and  local 
communities where we operate. Our employees strive to confirm to 
the  spirit  and  intent.  As well  as  the  technical  requirements,  of  all 
contracts  we  enter  into  and  all  lows,  regulations  and  rules  that 
govern us. 
 
To  achieve  this  business  ethic,  We  utilize  a  Health,  Safety, 
Environmental, Social and Security  (HSES) management system  that 
ensure we: 
 

 Remain honest and fair in all of our business relationships , and 
value  our  relationships  with  our  business  partners  ,  host 
governments and local communities where we operate.  

 Manage  conflicts of  interest appropriately,  respect  confidential 
information,  manage  hospitality,  gifts  and  entertainment  , 
manage facilitation  payments and ensure consistency in Pharos, 
political donations strategy.  

 Strive to conform to the spirit and intent, as well as the technical 
requirments,  of  all  contracts  we  enter  into  and  all  lows, 
regulations and rules that govern us. 

 Do not make  illegal or  improper payments or participate  in any 
corrupt business practices. 

 Strive to prevent any persons engaged to perform services for or 
on  Pharos,  behalf  from  committing  bribery  in  order  to  gain  a 
business advantage for us. 

 Honor  internationally  accepted  labour  standards  (ILO)  and 
support  and  respect  the  protection  of  human  rights  in 
accordance  with  the  universal  declaration  of  human  rights, 
within our sphere of influence.  

 Support and respect the indigenous rights of communities within 
our host countries. 

 Undertake meaningful consultation and engagement with all of 
our stakeholders and attempt to integrate our business activities 
with local communities as a good corporate citizen. 

 Provide  meaningful  opportunities  for  technical  corporation  , 
training and capacity building within any host country  in which 
we operate. 

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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   فاروس إنيرجى شركة 
  ية  المسئولية المجتمع سياسة

  
بممارسة أعمالها بطريقة صادقة وأخالقية. نتوقع  فاروس إنيرجىشركة  تلتزم

أن يتصرف المقاولون والموردون والوكالء لدينا بنفس الطريقة. سوف نسعى 
 نحن نقدر عالقاتنا . جاهدين لنكون صادقين وعادلين في عالقاتنا مع اآلخرين

مع شركائنا التجاريين والحكومات المضيفة والمجتمعات المحلية التي نعمل فيها. 
موظفونا يسعون جاهدين للتأكيد على الروح والقصد. باإلضافة إلى المتطلبات 

الفنية لجميع العقود التي نبرمها وكل المستويات المنخفضة واللوائح والقواعد 
 .التي تحكمنا

 

، نستخدم نظام إدارة للصحة والسالمة والبيئية قى االعمال بشكل اخال لتحقيق
  :أننا للتأكد من االجتماعية واألمنالمسئولية و

 

 قيم عالقاتنا مع ت، والعمليةحافظ على الصدق والنزاهة في جميع عالقاتنا ن
 .والحكومات المضيفة والمجتمعات المحلية التي نعمل فيهاء العمل شركا

 

 المعلومات ، وإدارة   سرية سب ، واحترامإدارة تضارب المصالح بشكل منا
الضيافة ، والهدايا والترفيه ، وإدارة مدفوعات التيسير وضمان االتساق في 

 .فاروس استراتيجية التبرعات السياسية لشركة

  

  لجميع العقود  المتطلبات الفنيةف ، وكذلك اهداالنسعى جاهدين للتوافق مع ،
 .التي تحكمنا والقوانينالتي نبرمها وجميع أدنى المستويات واللوائح 

  

  قم بإجراء مدفوعات غير قانونية أو غير صحيحة أو المشاركة في أي نال
 .ت لتخريب العملممارسا

 فاروس حرص على منع أي أشخاص يشاركون في أداء خدمات لصالح شركةن 
 .لنا عمليهالرشوة من أجل الحصول على ميزة  أو بالنيابة عنها من ارتكاب

  ودعم واحترام حماية حقوق اإلنسان وفقًا  المقبولة يه دولالاحترام معايير العمل
 .اعمالنالإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، في نطاق 

 

  التى نعمل بهادعم واحترام الحقوق األصلية للمجتمعات داخل البلدان. 

 

 لدينا ومحاولة دمج أنشطة شركاء العمل لمشاركة مع  إجراء مشاورات هادفة وا
 .مع المجتمعات المحلية كمواطن جيد للشركات أعمالنا

 

  توفير فرص ذات مغزى للمؤسسة الفنية والتدريب وبناء القدرات في أي بلد
 ل بها.نعم

  

وستكون هذه هي مبدأنا التوجيهي في جميع مساعينا. تنطبق هذه السياسة على 
 .في جميع أنحاء العالم فاروس وموظفين اتعمليالجميع 

 

  جان براون
 الرئيس التنفيذى
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