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CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS ى قواعد السلوك المهني واألخالق
Pharos  Energy  plc manages  its  business  risks  through  responsible 
and  accountable  leadership.  We  set  clear  expectations  for  all 
employees,  contractors,  and  business  partners.    We  operate  by 
established  standards  in  our  business  conduct  in  the  areas  of 
ethical,  social,  governance  and  environmental  performance.  Our 
licence to operate is a privilege, our host countries deserve the most 
ethical  conduct,  by  Pharos  International  plc  demonstrating 
diligence, consistency and transparency. 
I  would  ask  you  to  work  with  us  on  implementing  our  Code  of 
Business Conduct and Ethics; make it part of your working life here 
at Pharos Energy Plc. Know and understand our business partners, 
have  the  challenging  conversations  about  compliance  with  this 
Code.   Exercise and demonstrate Pharos’s professional  integrity  in 
your  performance  and  behaviours  and  show  your  commitment 
through your actions. 

أعمالها من خالل شركة فاروس إنيرجى فى مخاطر  ر وتتحكمتدي
. وضعنا توقعات واضحة لجميع الموظفين والمقاولين المسئوله قيادةال

في سلوك أعمالنا  الموضوعة معايير لنعمل وفقًا لووشركاء األعمال. 
في مجاالت األداء األخالقي واالجتماعي والحوكمي والبيئي. 

ياز ، تستحق البلدان المضيفة لدينا السلوك ترخيصنا للعمل هو امت
التي تُظهر االجتهاد  فاروس إنيرجى األكثر أخالقية ، من خالل شركة

  .واالتساق والشفافية
أود أن أطلب منك العمل معنا على تنفيذ قواعد السلوك المهني 
ى واألخالقيات الخاصة بنا ؛ اجعلها جزًءا من حياتك العملية هنا ف

تعتبر كم التحديات شركاء أعمالنا ، علم وتفهم يرجىشركة فاروس إن
ممارسة وإظهار النزاهة المهنية وكذلك . العهامة لالمتثال لهذة القواعد

شركة فى  في أدائك وسلوكياتك وإظهار التزامك من خالل أفعالكلك 
 .فاروس

ETHICAL PERFORMANCE 
Pharos  Energy  plc  is  committed  to  conducting  its  business  in  an 
honest  and  ethical  manner.  We  expect  that  our  directors, 
employees, contractors and suppliers will conduct themselves in the 
same manner. We will take steps to ensure that we only do business 
with third parties that share our values and integrity. 
We will  be  honest,  fair  and  transparent  in  our  relationships with 
public  officials  and  business  partners. We  place  a  high  value  on 
these  relationships  particularly  with  host  governments,  business 
partners and the communities in which we operate. 
Our  employees  execute  our  business,  enter  into  contracts  and 
perform our obligations conforming to the spirit and intent of the all 
the laws, regulations and rules that govern where we operate. 

  األداء األخالقي
ادقة بممارسة أعمالها بطريقة صشركة فاروس إنيرجى  تلتزم شركة
نتوقع من أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين والمقاولين كما وأخالقية. 

والموردين أن يتصرفوا بنفس الطريقة. سنتخذ خطوات لضمان قيامنا 
سنكون .فقط بأعمال تجارية مع أطراف ثالثة تتقاسم قيمنا ونزاهتنا

صادقين وعادلين وشفافين في عالقاتنا مع الموظفين العموميين 
. نحن نعلق أهمية كبيرة على هذه العالقات خاصة عمالوشركاء اال

 .مع الحكومات المضيفة وشركاء األعمال والمجتمعات التي نعمل فيها
يقوم موظفونا بتنفيذ أعمالنا والدخول في عقود وأداء التزاماتنا وفقًا 

المطبقة فى جميع القوانين واللوائح والقواعد التي  التزاماتلروح و
 .مكان اعمالنا

SOCIAL PERFORMANCE 
Pharos  Energy  plc  is  committed  to  protecting  and  promoting  the 
health  and  safety  of  our  workforce.  Whatever  your  role  in  the 
business you  should have  the expectation of going home safely at 
the  end  of  each  day.    Every  employee  has  the  right  and  the 
obligation  to  stop  unsafe  actions  or  situations  wherever  and 
whenever they see them, without fear of reprisals.  
We  are  committed  to  providing  a  workplace  free  from 
discrimination  and where  all  employees  can  fulfil  their  potential, 
based on merit  and  ability.   We  value our diverse workforce, our 
contractors and the communities in which we work.  
We undertake  to  interact,  fairly and  transparently  in our business 
activities. We will ensure meaningful, productive engagement and 
consultation  with  all  of  our  stakeholders.  We  will  attempt  to 
integrate  our  business  activities  in  our  local  communities 
demonstrating that we are a good corporate citizen. 
Knowledge  transfer  is  important  to  our  performance.  We  will 
provide  meaningful  opportunities  for  technical  co‐operation, 
training and building capability within our host countries. 

  األداء االجتماعي
بحماية وتعزيز صحة وسالمة القوى شركة فاروس إنيرجى   تلتزم
أن تذهب  تحرصعاملة لدينا. أيا كان دورك في العمل ، يجب أن ال

إلى المنزل بأمان في نهاية كل يوم. لكل موظف الحق وااللتزام بوقف 
اإلجراءات أو المواقف غير اآلمنة أينما ومتى يراها ، دون خوف من 

 .االنتقام

نحن ملتزمون بتوفير مكان عمل خاٍل من التمييز وحيث يمكن لجميع 
وظفين تحقيق إمكاناتهم ، بناًء على الجدارة والقدرة. نحن نقدر الم

  .القوى العاملة المتنوعة لدينا والمقاولين والمجتمعات التي نعمل فيها
نتعهد بالتفاعل بشكل عادل وشفاف في أنشطة أعمالنا. سوف نضمن 

لدينا. شركاء لعمل المشاركة والتشاور المثمر والمفيد مع جميع 
شركة نشطة أعمالنا في مجتمعاتنا المحلية إلظهار أننا سنحاول دمج أ
 .وطنية جيدة

نقل المعرفة مهم ألدائنا. سنوفر فرًصا ذات مغزى للتعاون التقني 
 .والتدريب وبناء القدرات داخل البلدان المضيفة لدينا

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 
Pharos  is  committed  to  reaching  legal  and  regulatory  
requirements  governing environmental practices. 
We  ensure  that  our  activities  and  behaviours  are  consistent  
with  sound  environmental management.  
We seek to minimise the adverse effects of the by‐products of our 
processes on the natural resources and in the ecosystems in which 
we operate.

Jann Brown 
Chief Executive Officer 
March 2022 

  األداء البيئي
بالوصول إلى المتطلبات القانونية والتنظيمية التي   فاروس  تلتزم شركة

  .تحكم الممارسات البيئية
نسعى .اإلدارة البيئية السليمة نحن نضمن أن أنشطتنا وسلوكياتنا تتوافق مع

الضارة للمنتجات الثانوية لعملياتنا على الموارد تقليل التأثيرات السلبية إلى 
  .الطبيعية وفي النظم اإليكولوجية التي نعمل فيه إلى أدنى حد 

جان براون 
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