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كة)   ��ستثمارات العامة ش.م.ع (ال كة أم القيوين ل�� �يقدم هذا التقرير الذي تعده �

كة ،  ��� قامت بها ال

ال� الهامة  ستدامة  بإدارة ا�� المتعلقة  المبادارات  لمحة عامة عن 

� ا��ساسية.  ك	� 
فض�ً عن مجا�ت ال	

فصاح  ا�� بشأن  المالية  ل��وراق   � أبوظ�§ سوق  حددها   �

ال� فصاح  ا�� بإرشادات  اماً  � 
إل	

كات المدرجة ، يكشف هذا التقرير الخاص  ��المتعلق بالبيئة والمجتمع والحوكمة لل

ة  
الف	 المتحدة  العربية  مارات  ا�� دولة   �
�³ العامة  ستثمارات  ل�� القيوين  أم  كة  ��ب

الممتدة من ١ يناير ٢٠٢٠ ح�
 ٣١ ديسم	§ ٢٠٢٠.

مقدمة

ويركز تقريرنا ا��ول دعم رؤية 
مارات العربية المتحدة  ا��

وا�هداف الدولية لتوف	� بيئة 
تجارية مستدامة وحث المجتمع 

التجاري ع¾ إعتماد ممارسات 
ستدامة المجتمعية ، فض�ً عن  ا��

رتقاء بمعاي	� الحوكمة. ا��
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ستثمارية  ا�� كات  ��ال إحدى  العامة  ستثمارات  ل�� القيوين  أم  كة  	� تعت	§ 

ستثمارية. � تسعى لتطوير نشاطاتها ا��

� ال� � سوق أبوظ�§

المدرجة �³

 

صناعات  كة  ��) ش.م.ع  العامة  ستثمارات  ل�� القيوين  أم  كة  	� تأسست 

 ٨٢/٢ رقم   ي  ا��م	� المرسوم  بموجب  سابقاً)   – ش.م.ع  القيوين  أم  أسمنت 

العمومية  الجمعية  قررت   ٢٠١٥ أبريل   ١٨  �
و�³   ١٩٨٢ اير  ف	§  ١١ بتاريخ  الصادر 

العمليات  ع¾  حÌاً   � ك	� 
وال	 ا��سمنت  وبيع  إنتاج  عمليات  إيقاف  العادية 

 �
. و�³ �Îسم التجاري والنظام ا��سا ستثمارية والعمل ع¾ تعديل النشاط وا�� ا��

بتعديل  خاص  قرار  وصدر  كة  ��لل العمومية  الجمعية  إنعقدت   ٢٠١٦ مارس   ١٩

كة إستثمارية وبما يتفق مع القانون  �� Ôكة لتحويلها ا ��مواد النظام ا��سا�Î لل

ع¾  الحصول  يطة  �� التجارية  كات  ��ال بشأن   ٢٠١٥ لسنة   (٢) رقم  تحادي  ا��

من  الموافقات  ع¾  كة  ��ال وحصلت  الشأن.  هذا   �
�³ المختصة  الجهات  موافقة 

كة أم  �سم التجاري ليصبح  � هيئة ا��وراق المالية والسلع لتعديل النشاط وا��

من  التجارية  الرخصة  ع¾  حصلت  كما  ش.م.ع،  العامة  ستثمارات  ل�� القيوين 

قتصادية – أم القيوين.   دائرة التنمية ا��

شركتنا 
نبذة عن الشركة:

04
تقرير ا�ستدامة



 ، ستدامة  ا�� وتطبيق  تحقيق  خ�ل  من  اً  � متم	� إستثمارياً  مناخاً  لتحقيق  نتطلع   •

ع¾  الريادة  لتحقيق  المتحدة  العربية  مارات  ا�� دولة  رؤية  مع  تماشياً   وذاك  

ا��عمال والمعرفة وريادة  ستدامة وأفضل ممارسات  ا�� � مجال 
�³ العالم  مستوى 

ا��عمال.

دولة   �
�³ ستثمارات  ا�� مجال   �

�³ الرائدة  كات  ��ال إحدى  نكون  أن   Ôا نسعى   •

ستدامة  � مجال ا��
مارات العربية المتحدة من خ�ل تطبيق أفضل الممارسات �³ ا��

المجتمعية.  والمسؤولية 

رؤيتنا:

التشغيلية  العمليات   �
�³ ا�ستدامة  بتحقق  ام  � 
ا�ل	

من  الحوكمة  وممارسات  المخاطر  عن طريق خفض 

دور  وتعزيز   ، الرقمي  و   �
التق�� ا�بتكار  خ�ل 

البيئة  ع¾  والحفاظ  المجتمع  تجاه  المسؤوليه 

ع¾  بالفائدة  تعود  ناجحة  أعمال  وتحقيق 

. � �áالمساهم

نكرس   ، العامة  ستثمارات  ل�� القيوين  أم  كة  ��  �
و�³

جهودنا للتحسن بشكل مستمر والحرص ع¾ مصالح 

مارات  ا�� داخل  سواء  وتطلعاتهم  الكرام  مساهمينا 

العربية المتحدة أو خارجها. 

إستراتجيتنا:

كافة  عن  فصاح  با�� وذلك  الشفافية  لتحقيق  نسعى 

إستخدام  ع	§  بنشاطنا  المتعلقة  وا��حكام  وط  ��ال

موقع  وع¾   �
�ãو 
لك	 ا�� موقعنا  ع¾  مبسطة  لغة 

� ل��وراق المالية وكذلك بورصة الكويت  سوق أبوظ�§

المالية.  ل��وراق 

 ، مساهمينا  أمام  للمساءلة  نخضع  أننا  ندرك  وإذ 

ل��سهم  قيمة   åأق تحقيق  ع¾  بشدة  نركز  فأننا 

وا��صول ع¾ المدى الطويل. 

قيمنا: 
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البيئة وا�ستدامة

� تعليم فريق العمل إÔ فهم كيف يمكن أن يوفر دمج ا�ستدامة 
كة �³ ��سعت ال

� ممارساتهم فوائد متعددة ع¾ المدى الطويل. يتم تحديد ما تعنيه ا�ستدامة 
�³

يتم  ان   Ôا استثمارية  خدمات  أو  قرارات  من  كة  ��ال مجا�ت  من  مجال  لكل 

� هذه القرارات: 
ايد �³ � 
الكشف عن إظهار كيف أن ا�ستدامة لها دور مركزي م	

� العمليات التشغيلية. 
ام بتحقق ا�ستدامة �³ � 
• ا�ل	

• ضمان ا�ستخدام الفعال والمستدام للموارد الطبيعية. 

� المنطقة باتجاه محور القيم الطبيعية. 
• تنمية النشاط ا�قتصادي �³

كة عدة مبادرات تهدف لخفض إسته�ك الطاقة ، منها إستخدام  ��كما نفذت ال

إنتهاء  بعد  المصابيح  بإطفاء  وتعليمات  لوائح  وفرض  للطاقة  موفرة  مصابيح 

ساعات العمل. 

ا�ستراتيجية البيئية:
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ممارسات  معاي	�  ع¾  بالحفاظ  العامة  ستثمارات  ل�� القيوين  أم  كة  �� �م  
تل	

حماية  لضمان  والشفافية  اهة  � ال	� معاي	�  ��ع¾  وفقاً  ا��سمى  كات  ��ال حوكمة 

ستثمارات.  � وجذب المزيد من ا�� �áحقوق المساهم

قيمة  وتعزيز  حماية   �
�³  (" المجلس   ") دارة  ا�� لمجلس   �Îا��سا الدور  ويتمثل 

المجلس   Ôويتو  .  � �áالمساهم سيما  و�  الطويل،   المدى  ع¾  المعنية  الجهات 

دارة التنفيذية  ف ع¾ ا�� ��كة ، كما أنه ي ��اتيجية العامة لل 
س	 مسؤولية وضع ا��

كات.  ��لضمان إعتماد معاي	� ممارسات حوكمة ال

حوكمة الشركات
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� ع¾ ما ي¾� :  ك	� 
وبهدف تنفيذ هذه السياسة ، سنواصل ال	

� وذلك من خ�ل توف	� �áالحياة العملية للموظف � �áالعمل ع¾ تحس  •
   مجا�ت التدريب لهم والدعم والمكافآت. 

ها ��•  العمل ع¾ تزويد مساهمينا بكافة المعلومات الصحيحة وذلك بن
� ل��وراق المالية وبورصة كة وموقعي سوق أبوظ�§ ��   ع¾ موقع ال

   الكويت.

� لتساعد ع¾ نمو العمل .  �áخلق بيئة عمل مريحة  للموظف  •

�  وتعزز العدالة �áالموظف � �áخلق بيئة عمل متنوعة توفر تكافؤ الفرص ب  •
   ع¾ حد سواء. 

. � �áكة لدى المساهم ��•  العمل ع¾ تعزيز قيمة ال

كات هي  ��كه ام القيوين ل�ستثمارات العامه نؤمن بان المسؤولية ا�جتماعية لل �� �
�³

فيه.من  نعمل  الذي  المجتمع  داخل   � §ãإيجا تأث	�  ��حداث  نهدف  لذلك  أساسية  ة  � رك	�

تقديم  ككل، وذلك عن طريق  للمجتمع  المستدامة  التنمية  عملية   �
�³ المشاركة  خ�ل 

. � �áوالسوق، والبيئة والمجتمع، والموظف � �á§ ، والمساهم	قيمة مضافة أك

المسؤولية ا�جتماعية 
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الموارد البشرية ورفاه الموظف

بتكار من  ٩٠ ٪ من الذكور  � الذين هم عنÌ ا�� �áكة من الموظف ��يتألف كيان ال

 �

ال� والقدرات  ات  الخ	§ من  مزيج  كة  ��ال يجعل  الذي  ا��مر  ناث،  ا�� من  و١٠٪ 

كة. ��� نشاط ال
� خلق ديناميكية فعالة �³

تسهم �³

الموارد البشرية:

لنجاحها ، ومع  ا��ساسيه  ة  � الرك	� الذين هم  كة ع¾ س�مة موظفيها  ��تحرص ال

ضطرابات والتقلبات الناتجة عن جائحة كورونا مما جعل البيئة صعبة  لذلك  ا��

من   � �áالموظف وعمل  العمل  إستمرارية  لضمان  بروتوك�ت  لوضع  كة  ��ال سعت 

 �

ال� الحديثة  التكنولوجيا  أنظمة  وتوف	�  نقطاع   ا�� من  ممكن  قدر  بأقل  ل  � الم	�

تساعد ع¾ التواصل والعمل للحفاظ ع¾ س�متهم. 

 رفاه الموظف:
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