
  
 

 

 

Climate Change Policy 

  تغير المناخسياسة 
 

Pharos Energy plc  
Climate Change Policy 

We  are  clear  that  the  global  response  to  climate  change  should 
pursue twin objectives:  limiting temperatures  in  line with the goals 
of  the  Paris  Agreement  and  supporting  the  United  Nations 
Sustainable  Development  Goals,  including  universal  access  to 
affordable energy.  

Pharos Energy  is an  independent oil and gas company with a focus 
on sustainable growth and regular returns to stakeholders. We are 
committed to addressing our principal climate change risks through 
the development and  implementation of an appropriate mitigation 
response  that  recognises  energy  transition  away  from  fossil  fuels 
towards  renewable  sources of energy, whilst  supporting  the  long‐
term resilience of the company’s strategy and business operations. 
This  response  includes  integrating  climate  change  considerations 
into key business decisions in the short‐term, particularly in relation 
to  new  business  opportunities  and  using  our  relationships  and 
influence  as  a  JV  partner  and  our  role  in  the  Joint  Operating 
companies to: 

 identify key performance  indicators  (KPIs)  to help measure and 
monitor  the  energy  and  greenhouse  gas  performance  of  our 
operations 

 identify  and  implement  measures  to  reduce  the  energy 
consumption of our operations 

 identify and implement measures to reduce the greenhouse gas 
intensity of our operations  

 ensure  our  business  strategy  responds  to  evolving  climate‐
related risks  

 communicate  our  climate  change  performance  with 
stakeholders  in  a  transparent  and  consistent  manner,  and  in 
alignment  with  the  recommendations  of  the  Taskforce  on 
Climate‐Related  Financial  Disclosures  and  other  key  global 
benchmarks including CDP 

\\  

Responsibility for our climate change mitigation response ultimately 
rests  with  Pharos  Energy’s  Board  of  Directors,  and  the  Chief 
Executive Officer. The Board and management team, supported by 
the  ESG  Committee,  are  responsible  for  the  monitoring  and 
management  of  climate‐related  risks  and  opportunities.  The 
management  team  shall  report  to  the  Board  of Directors  at  least 
four times a year.  

This  policy  will  be  reviewed  at  least  annually  and  updated  as 
required.  

Signed for and on behalf of the Board of Pharos Energy plc. 

 

Jann Brown 
Chief Executive Officer 
March 2022 

    كة  فاروس إن
اسة تغ   المناخس

 

االستجابة العالمية لتغير المناخ يجب أن تسعى إلى تحقيق ان  نوضح
هدفين: الحد من درجات الحرارة بما يتماشى مع أهداف اتفاق باريس ودعم 

أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ، بما في ذلك حصول الجميع على 
  .الطاقة بأسعار معقولة

از مستقلة تركز على النمو المستدام هي شركة نفط وغ إنيرجى فاروس 
والعوائد المنتظمة ألصحاب المصلحة. نحن ملتزمون بمعالجة مخاطر تغير 

المناخ الرئيسية لدينا من خالل تطوير وتنفيذ استجابة التخفيف المناسبة 
الطاقة من الوقود األحفوري إلى مصادر  بطرق التحول منالتي تعترف 

مرونة طويلة األجل الستراتيجية الشركة الطاقة المتجددة ، مع دعم ال
وعملياتها التجارية. تتضمن هذه االستجابة دمج اعتبارات تغير المناخ في 
قرارات العمل الرئيسية على المدى القصير ، ال سيما فيما يتعلق بفرص 

وع المشترك األعمال الجديدة واستخدام عالقاتنا وتأثيرنا كشريك في المشر
 ودورنا في شركات التشغيل المشتركة من أجل:

 

 ) تحديد مؤشرات األداء الرئيسيةKPIs للمساعدة في قياس (
 ومراقبة أداء الطاقة وغازات االحتباس الحراري لعملياتنا

 تحديد وتنفيذ اإلجراءات الالزمة لتقليل استهالك الطاقة لعملياتنا 

  

 ة غازات االحتباس الحراري في تحديد وتنفيذ تدابير للحد من كثاف
  عملياتنا

  لتطور المخاطر المتعلقة  ضمان استجابة إستراتيجية أعمالنا
 بالمناخ

  توصيل أداء تغير المناخ لدينا مع أصحاب المصلحة بطريقة شفافة
ومتسقة ، وبما يتماشى مع توصيات فريق العمل المعني 

لمعايير العالمية باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ وغيرها من ا
 CDPالرئيسية بما في ذلك 

 

تقع مسؤولية استجابتنا للتخفيف من آثار تغير المناخ في النهاية على عاتق 
والرئيس التنفيذي. مجلس اإلدارة  انيرجىمجلس إدارة شركة فاروس 

مسؤولون عن مراقبة وإدارة ال ESGوفريق اإلدارة ، بدعم من لجنة 
بالمناخ. يجب على فريق اإلدارة تقديم تقرير المخاطر والفرص المتعلقة 

  أربع مرات في السنة.على األقل إلى مجلس اإلدارة 

  

  .ستتم مراجعة هذه السياسة سنويًا على األقل وتحديثها حسب الحاجة

  .بي إل سي انيرجىتم التوقيع نيابة عن مجلس إدارة شركة فاروس 

  

  جان براون
  الرئيس التنفيذي

  2022مارس 


