
 

Security Po icy 

 السياسة االمنية

Pharos Energy  
Security policy   

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

activities a responsible manner, which assure the health and 

safety of people and protection of environment. To achieve 

this, SOCO will seek to provide a secure working environment 

to protect our employee and contractors, physical assets and 

operations against  risk  injury,  loss, damage or  impairment 

from malicious, hostile, or criminal acts 

Our corporate security standard has been developed as an 

integral part of our Health, Safety, Environmental and social 

(HSES) Management System. This ensures there is a planned 

and integrated approach in order to: 

 Comply with the voluntary principle on security and 

human  rights while maintaining  a  safe  and  secure 

working environment for our employees. 

 Regular monitor  and  assess  and  security  status  on 

those places where we do business and assess  the 

security risk associated with our employee. 

 Ensure  the  security  risk  are  understood  and 

communicated to the appropriate personals. 

 Ensure  that  the  necessary  controls  are  in  place  to 

address the identified security risk. 

 Actively promote awareness of security matters and 

provide  security  training  to  employees  where 

appropriate. 

 Maintain  and  regular  test  contingency  and 

emergency procedures  to ensure potential  security 

incident are effectively dealt with; and  

 Report, investigate and close out all security related 

incidents. 

The responsibility for implementing the security standard lies 

with  Pharos  country  and  operations  managers.  It  is  the 

responsibilities of all personnel to be aware of  the  risks  to 

their  personal  security  and  to  act  in  accordance with  the 

environmental  in  which  they  are  operating.  This  police 

applies to all Pharos’ operations and personal worldwide.   
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   فاروس إنيرجىشركة 
 السياسة االمنية

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

إلى توفير بيئة عمل آمنة لحماية  سوكو ولتحقيق ذلك ، ستسعى شركة
موظفينا ومقاولينا ، واألصول المادية والعمليات من اإلصابة بالمخاطر ، 

أو الخسارة ، أو الضرر أو اإلضرار من األفعال الضارة أو العدائية أو 
  .اإلجرامية

 

  

جزء ال يتجزأ من نظام ى يكون كلتم تطوير معيار أمان الشركات لدينا 
الخاص بنا. هذا يضمن وجود نهج مخطط  الصحة والسالمة والبيئةإدارة 

  :ومتكامل من أجل

  

  االمتثال للمبدأ الطوعي بشأن األمن وحقوق اإلنسان مع الحفاظ
 .على بيئة عمل آمنة ومأمونة لموظفينا

  

  في تلك األماكن التي نمارس فيها مراقبة وتقييم الوضع األمني
 .األمنية المرتبطة بموظفناأعماًال وتقييم المخاطر 

  

  المعنيينإلى األشخاص  ووصولهاضمان فهم المخاطر األمنية 

  

 تأكد من وجود عناصر التحكم الالزمة لمعالجة مخاطر األمان ال
  .المحددة

  تعزيز الوعي بالمسائل األمنية وتوفير التدريب األمني
  .للموظفين عند االقتضاء

 رئ بانتظام لضمان الحفاظ على واختبار إجراءات الطوا
 ;كذلك المحتمل ؛ والتعامل الفعال مع الحادث األمني 

  

 والتحقيق وإغالق جميع الحوادث المتعلقة باألمن التسجيل.  

 

 

وديرى على عاتق مديري العمليات  االمنتقع مسؤولية تنفيذ معيار 
تقع على عاتق جميع الموظفين مسؤولية إدراك المخاطر التي االقاليم  و

تهدد أمنهم الشخصي والتصرف وفقًا للبيئة التي يعملون فيها. تنطبق هذه 
في جميع أنحاء والعاملين  فاروسعلى جميع عمليات  السياسة االمنية

  العالم.
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