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)  لمحة عامة عن  الشركة   ) العامة ش.م.ع  القيوين لإلستثمارات  أم  الذي تعده شركة  التقرير  يقدم هذا 
المبادارات المتعلقة بإدارة اإلستدامة الهامة التي قامت بها الشركة ، فضًال عن مجاالت التركيز األساسية 

.
بالبيئة  المتعلق  اإلفصاح  بشأن  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  حددها  التي  اإلفصاح  بإرشادات  إلتزامًا 
والمجتمع والحوكمة للشركات المدرجة ، يكشف هذا التقرير الخاص بشركة أم القيوين لإلسثمارات العامة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة الفترة الممتدة من ١ يناير ٢٠٢٠ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ .
  

وحث  مستدامة  تجارية  بيئة  لتوفير  الدولية  واالهداف  المتحدة  العربية  اإلمارات  رؤية  دعم  تقريرنا  ويركز 
المجتمع التجاري على إعتماد ممارسات اإلستدامة المجتمعية ، فضًال عن اإلرتقاء بمعايير الحوكمة .

مقدمة  

لمحة عن الشركة

صافي الربح

إجمالي األصول

المساهمين حقوق 

AED 49.40 MN

AED 688.81 MN

AED 599.74 MN

من الورق المعاد
تدويره

825KG
التوطين

20%
نسبة الموظفات

اإلناث

30%

03
تقرير اإلستدامة للعام



تعتبر شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة إحدى الشركات اإلستثمارية المدرجة في سوق أبوظبي التي 
تسعى لتطوير نشاطاتها اإلستثمارية .

 
 – ش.م.ع  القيوين  أم  أسمنت  صناعات  شركة   ) ش.م.ع  العامة  لإلستثمارات  القيوين  أم  شركة  تأسست 
قررت   ٢٠١٥ أبريل   ١٨ وفي   ١٩٨٢ فبراير   ١١ بتاريخ  الصادر   ٨٢/٢ رقم   األميري  المرسوم  بموجب   ( سابقًا 
إنتاج وبيع األسمنت والتركيز حصرًا على العمليات اإلستثمارية  الجمعية العمومية العادية إيقاف عمليات 
الجمعية  إنعقدت   ٢٠١٦ مارس   ١٩ األساسي وفي  والنظام  التجاري  واإلسم  النشاط  تعديل  على  والعمل 
العمومية للشركة وصدر قرار خاص بتعديل مواد النظام األساسي للشركة لتحويلها الى شركة إستثمارية 
وبما يتفق مع القانون اإلتحادي رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ بشأن الشركات التجارية شريطة الحصول على موافقة 
والسلع  المالية  األوراق  هيئة  من  الموافقات  على  الشركة  وحصلت  الشأن  هذا  في  المختصة  الجهات 
لتعديل النشاط واإلسم التجاري ليصبح  شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة ش.م.ع ، كما حصلت على 

الرخصة التجارية من دائرة التنمية اإلقتصادية – أم القيوين.

الشركة
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وتطبيق  تحقيق  خالل  من  متميزًا  إستثماريًا  مناخًا  لتحقيق  نتطلع 
اإلستدامة ، وذاك  تماشيًا  مع رؤية دولة اإلمارات العربية المتحدة 
العالم في مجال اإلستدامة وأفضل  الريادة على مستوى  لتحقيق 

ممارسات األعمال والمعرفة وريادة األعمال . 
-نسعى الى أن نكون إحدى الشركات الرائدة في مجال اإلستثمارات 
أفضل  تطبيق  خالل  من  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

الممارسات في مجال اإلستدامة والمسؤولية المجتمعية . 

رؤيتنا : 

طريق  عن  التشغيلية  العمليات  في  االستدامة  بتحقق  االلتزام 
و  التقني  االبتكار  خالل  من  الحوكمة  وممارسات  المخاطر  خفض 
الرقمي ، وتعزيز دور المسؤوليه تجاه المجتمع والحفاظ على البيئة 

وتحقيق أعمال ناجحة تعود بالفائدة على المساهمين , 
جهودنا  نكرس   ، العامة  لإلستثمارات  القيوين  أم  شركة  وفي 
الكرام  مساهمينا  مصالح  على  والحرص  مستمر  بشكل  للتحسن 

وتطلعاتهم سواء داخل اإلمارات العربية المتحدة أو خارجها .

إستراتجيتنا : 

الشروط  جميع  عن  الكشف  خالل  من  الشفافية  لتحقيق  نسعى 
واألحكام المتعلقة بأنشطتنا من خالل استخدام لغة مبسطة على 
أبوظبي  لسوق  اإللكتروني  الموقع  وعلى  اإللكتروني  موقعنا 
منا  إدراًكا  المالية.  لألوراق  الكويت  سوق  وكذلك  المالية  لألوراق 
القيمة  على  بشدة  نركز  فإننا   ، مساهمينا  أمام  مسؤولون  بأننا 

طويلة األجل لألسهم واألصول.

قيمنا:
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البيئة وا�ستدامة

سعت الشركة في تعليم فريق العمل إلى فهم كيف يمكن أن يوفر دمج االستدامة في ممارساتهم فوائد 
متعددة على المدى الطويل. يتم تحديد ما تعنيه االستدامة لكل مجال من مجاالت الشركة من قرارات أو 
هذه  في  متزايد  مركزي  دور  لها  االستدامة  أن  كيف  إظهار  عن  الكشف  يتم  ان  الى  استثمارية  خدمات 

القرارات

والنفايات  الطاقة  استهالك  تقليل  مثل  االستدامة،  ممارسات  تعزز  متعددة  إجراءات  بتنفيذ  قمنا  لقد 
الورق.  ٨٢٥ كجم من  تدوير  إعادة  السياسات، تمكنت شركتنا من  تنفيذ هذه  المياه. من خالل  واستخدام 

وقد أدى هذا إلى تقليل النفايات الورقية التي تنتجها الشركة.
٨٢٥ كجم من الورق المعاد تدويره يساعد على إنقاذ األشجار وتقليل انبعاثات الكربون، حيث إن إعادة تدوير 

الورق يستهلك طاقة وموارد أقل من إنتاج الورق من مواد خام.

ا�ستراتيجية البيئية

• االلتزام بتحقق االستدامة في العمليات التشغيلية
 

• ضمان االستخدام الفعال والمستدام للموارد الطبيعية

• تنمية النشاط االقتصادي في المنطقة باتجاه محور القيم الطبيعية

• مراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف البيئية من خالل عمليات تدقيق منتظمة ومبادرات بيئية أخرى.



تلتزم شركة أم القيوين لإلستثمارات العامة بالحفاظ على معايير ممارسات حوكمة الشركات األسمى وفقًا 
ألعلى معايير النزاهة والشفافية لضمان حماية حقوق المساهمين وجذب المزيد من اإلستثمارات . 

ويتمثل الدور األساسي لمجلس اإلدارة ( " المجلس " ) في حماية وتعزيز قيمة الجهات المعنية على المدى 
الطويل ، وال سيما المساهمين . ويتولى المجلس مسؤولية وضع اإلستراتيجية العامة للشركة ، كما أنه 
يشرف على اإلدارة التنفيذية لضمان إعتماد معايير ممارسات حوكمة الشركات األسمى ضمن المؤسسة . 

حوكمة الشركات 

تسعى شركة أم القيوين لالستثمارات العامة إلى أن تكون شركة مواطنة صالحة وأن ترد الجميل للمجتمع. 
في عام ٢٠٢٢ ، ساهمنا بمبلغ ١٠٠،٠٠٠ درهم إماراتي في النادي العربي الرياضي الثقافي بأم القيوين.

نحن ملتزمون بالبقاء بالقرب من المجتمع وفهم احتياجاته. نحن ندرك أن مسؤوليتنا كشركة هي المساعدة 
في بناء مجتمعات قوية وحيوية حيث يمكن للجميع االزدهار.

إنها  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  تعمل في  االستدامة ألي شركة  استراتيجية  جزء مهم من  التوطين 
توفير  أجل  من  وترقيتهم  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  توظيف  على  الشركات  تشجع  سياسة 

المنفعة للشركة واالقتصاد اإلماراتي ككل.

٢٠٢٢. ونحن  إلى ٢٥٪ في عام   ٢٠٢١ التوطين من ٢٠٪ في عام  ارتفع معدل  ، فقد  بالنسبة لشركتنا  أما 
فخورون بمساهمتنا في جهود حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتعزيز توظيف مواطنيها.

المجتمع

التوطين
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أساسية  ركيزة  للشركات هي  االجتماعية  المسؤولية  بان  نؤمن  العامه  القيوين لالسثمارات  ام  في شركه 
التنمية  المشاركة في عملية  الذي نعمل فيه.من خالل  المجتمع  إيجابي داخل  تأثير  لذلك نهدف إلحداث 
والبيئة  والسوق،  والمساهمين   ، أكبر  مضافة  قيمة  تقديم  طريق  عن  وذلك  ككل،  للمجتمع  المستدامة 

والموظفين. والمجتمع، 

وبهدف تنفيذ هذه السياسة ، سنواصل التركيز على ما يلي : 

•  العمل على تحسين الحياة العملية للموظفين وذلك من خالل توفير مجاالت التدريب لهم والدعم 
    والمكافآت .

•  العمل على تزويد مساهمينا بكافة المعلومات الصحيحة وذلك بنشرها على موقع الشركة وموقعي 
    سوق أبوظبي لألوراق المالية وبورصة الكويت .

•  خلق بيئة عمل مريحة  للموظفين لتساعد على نمو العمل .

•  خلق بيئة عمل متنوعة توفر تكافؤ الفرص بين الموظفين  وتعزز العدالة على حد سواء .

•  العمل على تعزيز قيمة المؤسسة لدى المساهمين .

العمل من  لدينا وسنواصل  االجتماعية  المسؤولية  مبادرات  أحرزناه في دفع  الذي  بالتقدم  نحن فخورون 
أجل خلق مستقبل أكثر استدامة لجميع المساهمين.

المسؤولية ا�جتماعية
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وداعم  وصحي  آمن  عمل  مكان  بإنشاء  ملتزمون  نحن  لدينا.  ما  أهم  هم  موظفينا  أن  ندرك   ، شركتنا  في 
لرفاهية موظفينا. نحن نسعى جاهدين لخلق بيئة حيث يمكن لموظفينا االزدهار والمساهمة في أهداف 

االستدامة للشركة.

نحن ملتزمون بتوفير أجور ومزايا تنافسية ، فضًال عن فرص التطوير المهني والتقدم الوظيفي. نحن نؤمن 
بخلق ثقافة االحترام والتنوع والشمول في مكان العمل. لقد قمنا بتنفيذ سياسات وإجراءات تعزز العدالة 

واإلنصاف في جميع جوانب التوظيف.

من خالل االستثمار في موظفينا، نضمن أن تظل شركتنا رائدة في مجال االستدامة لسنوات قادمة.

شؤون الموظفين
الموارد البشرية

صحة  أن  نؤمن   ، العامة  لالستثمارات  القيوين  أم  شركة  في 
ملتزمون  نحن  لدينا.  االستدامة  جهود  من  أساسي  جزء  الموظفين 
بتزويد موظفينا بالموارد التي يحتاجونها للبقاء أصحاء ومنتجين في 

العملية. حياتهم 

التي يحتاجونها للحفاظ  نحن ندرك أهمية تزويد موظفينا باألدوات 
على رفاهيتهم. تحقيقا لهذه الغاية ، نحن نشجع التواصل المفتوح 
تقليل  في  للمساعدة  المكتب  في  األنشطة  تحويالت  وجلب   ،

مستوى التوتر في مكان العمل.

طبقنا  لقد  موظفينا.  لجميع  آمنة  عمل  بيئة  بتوفير  ملتزمون  نحن 
جيدة  دراية  على  موظفينا  أن  من  وتأكدنا  السالمة  بروتوكوالت 
اآلمنة  غير  الظروف  عن  اإلبالغ  من  يتمكنوا  حتى  المخاطر  بجميع 

بسرعة.

متعددة  حوافز  نقدم  نحن  كامل.  بدوام  موظفينا  جميع  يعمل 
أداء  على  بناًء  والمكافآت  المكافآت  مثل  متحمسين  إلبقائهم 

الموظف والتأمين الصحي وتذاكر السفر.

صحة الموظف

يتكون كيان الشركة من موظفين يمثلون عنصر االبتكار منهم ٧٠٪ 
ذكور و ٣٠٪ إناث ، مما يجعل الشركة مزيًجا من الخبرات والقدرات 

التي تساهم في خلق ديناميكية فعالة في نشاط الشركة.

بين  المساواة  تحقيق  العمل على  الشركة جهوًدا ضخمة في  تبذل 
الجنسين في مكان العمل. منذ العام الماضي ، ازداد تمكين المرأة 
يشعر   ، الجنسين موجودة  بين  المساواة  تكون  عندما   .٪١٠ بنسبة 
الرضا  زيادة  إلى  يؤدي  قد  مما   ، والتقدير  باالحترام  الموظفون 
أعلى  إنتاجية  إلى  هذا  يؤدي  أن  يمكن  والوالء.  والتحفيز  الوظيفي 
في  المساواة  تساعد  أن  يمكن   ، ذلك  إلى  باإلضافة  أفضل.  وأداء 
احتياجات  لتلبية  أفضل  بشكل  تنوًعا ومجهزة  أكثر  عاملة  خلق قوة 

العمالء.

التنوع و تكافؤ الفرص
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نحن نسعى جاهدين الى تعزيز مبادرات اإلستدامة والمسؤولية 
اإلجتماعية للشركات وسوف نستمر في إدارة األعمال الحالية 
وبيئية  اجتماعية  لبيئة  استجابًة  أوسع  سياق  في  وتطبقها 
تقليل  مع  محسنة  تشغيلية  نتائج  لتحقيق  فعاله  واقتصادية 
المجتمعية  التأثيرات  على  والتأكيد  السلبية  المجتمعية  اآلثار 

اإليجابية.
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P.O.Box: 816, Umm-Al-Quwain United Arab Emirates.

+971 6 7681999          +971 6 7681070

qic@emirates.net.ae




