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القراء األعزاء
إن التنمية المستدامة في تحدي دائم - وفي مصر ما بعد الثورة كانت السنوات األخيرة ذات تحدي خاص بالنسبة 
لنا. ظلت مؤسسات سيكم في عام 2015 تؤدي دورها بشكل جيد ويعتبر هذا دافع هام خاصًة بعد الصراعات التي 

مررنا بها في السنوات الخمس األخيرة.

الثقة  ذوي  موظفينا  أن  من  وبالرغم  لنا،  تماًما  واضح  أمر  وهذا  بمفرده  يتخطاها  أن  للفرد  يمكن  ال  عقبات  ناك  ه
الشركاء.  من  قوية  شبكة  من  بدعم  مًعا  الصعاب  تخطي  استطعنا  مجتمعنا،  أساس  بنوا  من  هم  الطموح  و
فلم يكن بقاء شركائنا في ظل هذه األوقات العصيبة أمًرا مفروًغا منه بالنسبة لنا، بل إنها هدية غير متوقعة أن 
نكتسب شريًكا جديًدا قوًيا وصديًقا في عام 2015. بهذا الدعم استطعنا أن نحقق تخفيضات هامة للديون لعام 
ر استراتيجية لخفض الديون والصمود لسنوات قادمة. نحن ندرك العديد من التحديات التي مازال التغلب  2015 ونطوِّ
عليها واجًبا ونحن عازمون على مواجهتها باعتبارها فرٍصة لكي نصبح أكثر مرونة. فقد بدأنا في إعادة النظر في 
الممارسات القديمة وكذلك العمل بثبات على إعادة اكتشاف أنفسنا من جديد حتى نتحرك بشكل مستمر نحو 

التنمية المستدامة في جوانبها األربعة.

يعرض هذا التقرير دعم أصدقائنا وشبكاتنا وشركائنا في كل جانب ونريد أن نهدي لهم جميًعا مع الشكر تقرير 
االستدامة لعام 2015.

من ناحية أخرى، يسعدني أننا نقدم هذا التقرير بطريقة أكثر خصوصية، حيث تناولنا “أخبار سيكم” بجانب مؤشراتنا 
لكي نقدم لكم صورة كاملة وحية لجهودنا في عام 2015.

نتمنى لكم قراءة ممتعة واالستمتاع باكتشاف سيكم!  

القاهرة، 20 من مايو عام 2016
حلمي أبوالعيش،

الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم
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رؤيتنا
تنمية مستدامة نحو المستقبل، ويستطيع كل فرد فيه أن يكتشف قدراته، حيث يعيش فيه البشر في مجموعات 

اجتماعية تعكس كرامة اإلنسان، وُتجرى فيه كل األنشطة االقتصادية وفًقا للمبادئ البيئية واألخالقية.
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المحافظة على الثورة 
الحيوانية والمواطن 

الطبيعية وتنوع الحياة 
البرية

الحياة المجتمعية
فرص متساوية )وفًقا 

لحقوق اإلنسان(، االحترام 
والكرامة اإلنسانية لكل 

مشارك

حياة
ال

عية
جتم

الم

الحياة الثقافية
تنمية شاملة ومستمرة 

للقيم والمعرفة والقدرات 
والوعي تجاه تمكين الفرد

الحياة
الثقافية

الحياة االقتصادية
خلق قيم أخالقية وعادلة في 

تناغم مع الطبيعة والتنمية 
االجتماعية والثقافية

الحياة

صادية
االقت

تعزيز 
واستدامة 

خصوبة التربة

التنوع البيولوجي 
وبذور عضوية بأعلى 

جودة

تحسين جودة الهواء 
وتجنب انبعاث غازات 

االحتباس الحراري

كفاءة استخدام 
الطاقة وتطبيق الطاقة 

البديلة

استخدام فعال 
وذو مسؤولية 

للمياه
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االقتصاد

تميزت الحياة االقتصادية بسيكم لعام 2015 بشراكات فعالة وداعمين جديرين بالثقة. فمنذ اندالع الثورة المصرية، 
تحّتم على شركات سيكم مواجهة تحديات مختلفة. ولكن الفضل يرجع إلى شبكة من شركاء جادين وجديرين 

بالثقة دعموا سيكم بشكل مستمر على الرغم من إدراكهم للصعاب، حتى عادت سيكم إلى مسارها.

روبرت نيوديك

النمو  لجنون  مقاوم  كنموذج  سيكم  أرى  “
واالزدهار وكذلك جنون المال والجشع” ”

االقتصاد
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أيًضا عملوا على اكتساب شركاء جدد. في عام 2015،  ظل شركاء سيكم مع المبادرة بل 
أرض  إلى  سيكم  مساندي  من  العديد  أوروبا  من  جاء  للمساهمين:  زيارة  سيكم  ّظمت  ن

األهرامات والفراعنة، وقد اقتنعوا بأنفسهم بممارسات سيكم التجارية المستدامة.

إن شركة دافرت الشريكة لسيكم والتي توزع منتجات سيكم في ألمانيا قد زارت مزرعة 
سيكم. فقد طورت الشركتان مًعا العديد من المنتجات العضوية والتي تم عرضها في 

بايوفاخ لعام 2015، المعرض الرائد للقطاع العضوي في أوروبا.

ومن أجل تعزيز ثقة السوق المحلي وتحسين الجودة، فقد رصدت سيكم موقعها من 
خالل قسم جدير بالثقة لخدمة العمالء.

بدأت  فقد  السليم.  االقتصادي  والنمو  والمرونة  االستقرار  على  عام  بشكل  سيكم  ّكزت  ر
الذاتي والالمركزية.  لتبّني الحكم  إدارتها  النظر وتنمية كيان  مجموعة سيكم في إعادة 
المنفردة  الشركات  تستفيد  سوف  جديدة،  وقيادية  تنظيمية  كيانات  تحديد  خالل  من  و

بالمزيد من الفاعلية واالستدامة.

األوسط  الشرق  شركات  أكبر  من  كواحدة  بمكانتها  تحتفظ  أورجانيك  إيزيس  شركة  ن  إ
مياه  لتعبئة  جديًدا  مصنًعا  الشركة  افتتحت  فقد  نجاًحا.  وأكثرها  بل  العضوية  ألغذية  ل

إيزيس الجوفية في شهر فبراير والذي عمل بازدهار في عام 2015.

من الواضح لنا اآلن أنه يجب عليك أن ترى سيكم بنفسك لكي تفهم حقيقتها على 
أرض الواقع. إن الوفاق بين الثقافة اإلسالمية واألوروبية، الزراعة المستدامة ومهنية 

اإلنتاج، الحياة والعمل بمجتمع سيكم ال مثيل لهم في أي مكان آخر”
تينو نيتش، دافرت ”

شغفي هو التواصل مع الناس وإقناعهم بأشياء ذات قيمة”
عبد اهلل أحمد، ممثل خدمة العمالء ”
من  األخرى  المنتجات  عن  أنفسنا  نميز  حتى  للزجاجة  معين  تصميم  اخترنا  ’لقد  ’

زجاجات المياه‘‘
د. ممدوح أبوالعيش، المدير العام لشركة إيزيس أورجانيك ”

201520142013

1369275

العدد الكلي 
لشكاوى العمالء

201520142013

1:361:461:60

المعدل بين 
أكثراألجور ارتفاًعا 

وانخفاًضا للوظائف 
ذات الدوام الكامل

201٥20142013

36411

العدد الكلي 
لالستثمارات الداخلية 
)مليون جنيه مصري(

201520142013

٪10٪10٪0

 حصة من صافي 
األرباح استثمَرت في 

تطوير المجتمع

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

االقتصاد
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استطاعت شركة لوتس الخاصة بسيكم أن تحقق أهدافها في عام 2015، فقد تم إضافة 
محاصيل  الراهن،  الوقت  في  جًدا  المشهورة  المحاصيل  تلك  مثل  لإلنتاج  جديدة  نتجات  م

الشيا والكينوا وكذلك زيت الجوجوبا. اقرأ عن محمد عبد الغني.

كانت لشركة أتوس فارما بداية عسيرة في عام 2015، فبعد تعيين مدير عام جديد وعقد 
آلخر.  شهر  من  أفضل  الوضع  أصبح  بالمبيعات،  والعاملين  للموظفين  التدريبية  لدورات  ا
وبنهاية العام بدأت الشركة إنتاج مختلف األدوات للتشخيص الطبي، مثل جهاز لتشخيص 
جرثومة المعدة )Helicobacter pylori( وكذلك جهاز الختبار الحمل وآخر لفحص المخدرات. 
تنتج  محلية  شركة  أول  فارما  أتوس  وستكون  اآلن  حتى  استيرادها  يتم  األجهزة  هذه  كل 

وتسوق اختبارات تشخيصية في العام القادم.

كذلك شركة ناتشرتكس واجهت صعاب في النصف األول من عام 2015، ولكنها تمكنت 
بعد ذلم من العودة إلى مسارها. فقد تم إنشاء خطوط إنتاج جديدة وتم تدعيم العاملين 

بها بالعديد من التدريبات واألنشطة االجتماعية.

ممارسة تجارية مستدامة 
لم تبدأ سيكم استصالح استثمارات جديدة في عام 2015 بل تمكنت من تحمل كل التكاليف 
بشكل مستقل. فقد طورت سيكم مع شركاء لها أداة للتقييم الذاتي بناًء على إطار زهرة 
االستدامة القائم وذلك من أجل تعزيز الممارسات التجارية المستدامة لشركات أخرى في 
مصر تعمل في مجال الزراعة. يسمى هذا النظام: أداة زهرة االستدامة للتقيم الذاتي وهو 

متاح كأداة سهلة االستخدام عبر اإلنترنت.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

االقتصاد
05   

http://goo.gl/8QWjMF
http://goo.gl/8QWjMF
http://goo.gl/fia0cj
http://goo.gl/fia0cj
http://goo.gl/fia0cj
http://goo.gl/fia0cj
http://goo.gl/lsTxLz
http://goo.gl/qJGAmi
http://goo.gl/8QWjMF
http://goo.gl/8QWjMF
http://goo.gl/lsTxLz
http://goo.gl/lsTxLz
http://goo.gl/qJGAmi
http://goo.gl/qJGAmi
http://goo.gl/fia0cj
http://goo.gl/fia0cj


تقرير سيكم لالستدامة - ٢٠١٥

وبالرغم من أن سيكم استطاعت أن تزيد من مبيعاتها، كان الربح ما قبل الضريبة وكذلك الربح السنوي أقل مما 
بنهاية  الدوالر األمريكي واليورو  الماضي، وذلك يرجع إلى خسارة في السندات بسبب انخفاض قيمة  بالعام  كان 

عام 2015.

مع ذلك نجحت الشركة في تحقيق انخفاض في الديون كما كان ُمخطط له. فقد ظل خفض الدين والصمود 
أمام األزمات هدًفا أساسي لعام 2015 وسيظل لعام 2016 أيًضا.

بيان الدخل الموحد لسيكم )مليون جنيه مصري(

2014201٥
278.0292.2صافي اإلرادات

129.3134.6اجمالي الربح

*16.37.6الربح قبل احتساب الضرائب

*10.63.6الربح السنوي

بيان سيكم الموحد لمبيعات التصدير 
مقابل المبيعات المحلية

2014201٥

21%22%مبيعات التصدير

79%78%المبيعات المحلية

القائمة المالية الموحدة لشركة سيكم )وحدة: ألف جنيه مصري(
2014201٥2014201٥

التزامات غير المتداولة   األصول المتداولة

1٥٥.063124.33٥قروض متوسطة األجل7.48411.24٥أرصدة نقدية

-26.136التزامات بموجب التأجير التمويلي84.7٥882.388أصول أخرى

217346الحساب الجاري للمساهمين102.26610٥.878سندات القبض المالية والتجارية

-٥8.٥93قروض المساهمين القابلة للتحويل إلى أسهم126.19٥134.177المخزون التجاري

132.180-قرض المساهمين1.77٥1.77٥مخزون األصول الحيوية
11.8٥813.371الضريبة المؤجلة322.47933٥.46٥مجموع األصول المتداولة

2٥1.869270.233مجموع االلتزامات غير المتداولة

التزامات متداولة

حقوق المساهمين٥0.2٥٥34.008أوراق الدفع المالية والتجارية

149.509204.749أسهم رأس المال7٥3-مبالغ مستحقة ألطراف ذات صلة
9.7949.794االحتياطي القانوني2٥1.690214.834سحب البنك على المكشوف

48.059-احتياطي رأس المال4.90٥4.90٥الشروط
-3.406احتياطي القروض القابلة للتحويل49.28040.966التزامات أخرى

48.47044.532أرباح محتجزة٥٥.83943.2٥0الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
الجزء المتداول من االلتزامات بموجب التأجير 

إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمساهمي -13.842التمويلي
211.180307.136الشركة األم

8.820-الجزء المتداول من قروض المساهمين

11.78810.931حصة غير غالبة42٥.814347.٥39مجموع االلتزامات المتداولة

222.968318.067مجموع حقوق المساهمين)12.074()103.334(رأسمال متداول
474.837588.300التمويل الكلي

أصول غير متداولة
٥02.٥39٥24.٥77أصول ثابتة ومشاريع تحت اإلنتاج

األرقام تمثل األرقام المالية المدقَقة اعتباًرا من نهاية عامّي 201٥ و 2014 2.4092.٥74أصول حيوية
على التوالي.

*انخفض الربح بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة العملة.
٥3.867٥3.867السمعة التجارية

19.34719.347استثمارات متاحة للبيع

8.0008.000سلفيات لشراء أصول ثابتة

٥78.171600.374مجموع األصول غير المتداولة

474.837٥88.300مجموع االستثمارات

االقتصاد
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201٥20142013

٪99٪99٪99

الحصة من قيمة 
مبيعات التصدير 

للمنتجات المعتمدة 
عضوًيا وبشهادة 

الديميتر

201520142013

٪100٪100٪100

حصة المخلفات 
العضوية المعاد 

تدويرها

201520142013

٪12٪10٪3

الحصة من إيرادات 
مبيعات المنتجات 

الجديدة والخدمات 
في السنوات الثالث 

األخيرة

201520142013

٪60٪63٪83

الحصة من قيمة 
مبيعات المنتجات 
المعتمدة عضوًيا 
وبشهادة الديميتر
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201520142013

2،٥2،12،0

الوزن الكلي 
للمخلفات لكل ألف 

جنيه مصري من 
المبيعات

201520142013

٪51٪32٪34

الحصة من 
المخلفات غير 

العضوية المعاد 
تدويرها

201520142013

1:361:461:60

النسبة بين أكثر 
األجور السنوية  

ارتفاعا وانخفاضا 
للوظائف ذات الدوام 

الكامل

201520142013

٪٥6٪62٪57

الحصة من قيمة 
مبيعات المنتجات 

ذات بصمة كربونية 
معروفة

تقرير سيكم لالستدامة - 201٥

االقتصاد
08   

للمزيد من المعلوماتللمزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات

للمزيد من المعلومات



تقرير سيكم لالستدامة - ٢٠١٥

 الحياة
المجتمعية

الحياة المجتمعية

روبرت نيوديك

“األفكار األساسية والمتطلبات للمجتمع 
المستقبلي تكمن بسيكم”

تواصلهم  مدى  ترسم  وقوية  معبرة  بكلمات  مًعا  للتحدث  شركاتهم  في  بسيكم  العاملون  يجتمع  صباح  ل  ك
الوعي تجاه  بالتجمع في دوائر والتي تساهم في رفع  البعض وبيومهم الجديد. إن سيكم معروفة  ببعضهم 
العاملين والفرق المختلفة بمجال العمل، كٌل يساهم من أجل هدف واحد. هذا يعزز الثقة بالنفس وباآلخرين في 

كل فرد، وتعتبر الدائرة رمًزا بسيًطا وقوًيا للمساواة.

د كل شيء له صلة بعالقة األفراد بالمجتمع في جانب الحياة المجتمعية من التنمية المستدامة.  إن سيكم توحِّ
فقد شهدت سيكم حياة مجتمعية مزدهرة في عام 2015 والتي كانت نتيجة للدوائر المتضافرة في شبكة رائعة 

من الشركاء والمدعمين لسيكم.

”
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 الحياة
المجتمعية

اإلخباري  سيكم  موقع  خالل  من  عرضه  تم  المتداخلة  الدوائر  بين  القائم  التعاون  ن  إ
الموقع:  إنشاء  إعادة  بعد  اإلخبارية  سيكم  نافذة  تجديد  تم  فقد   .2015 عام  مدار  لى  ع
 PDF كملفات  ُترسل  لسيكم  الشهرية  النشرة  كانت  أن  فبعد  البداية.  من   S EKEM.com
الماضي، أصبحت اآلن ُتعرض على شكل مقاالت منفردة من خالل موقع مستقل:  في 
نظر  وجهة  من  األحداث  من  كبير  عدد  على  المنشورات  وترَكز   n ews.sekem.com
الموظفين ومن خالل سردها بطرق تعبيرهم الخاصة. ومن هنا كانت سلسلة المقاالت 

“أناٌس في سيكم”، والتي تجسد أبطالها من أعضاء سيكم. الشهرية المسماه: 

من أجل مجتمع ذي جناحين 
بين  المساواة  تناول  على  بقوة   2015 عام  في  المجتمعية  الحياة  ارتكزت  عام،  شكل  ب
الجنسين. في سبتمبر، نشرت مبادرة سيكم استراتيجية شاملة للمساواة بين الجنسين من 
الوزارات،  أجل مجتمع متوازن، وقد نشرتها في حدث رسمي حضره ممثلون من مختلف 

 .)GIZ( والسفارة األلمانية وكذلك الوكالة األلمانية للتنمية الدولية

إن المساواة بين الجنسين تم تناولها من قبل في رؤية سيكم الشاملة ولكنها تحتاج إلى 
سيكم  نظمت  ولهذا  تجاهها.  الوعي  رفع  خالل  من  اليومية  الحياة  في  والتعزيز  لدعم  ا
)بالمشاركة مع GIZ( على مدار عام 2015، أنشطة متنوعة من أجل المساهمة في تمكين 

المرأة.

بسيكم،  الخاصة  ناتشرتكس  بشركة  الموظفات  الشابات،  من  فريق  زار  العام،  بداية  ي  ف
المرأة  دور  حول  الطالبات  مع  مناقشات  ودارت  المستدامة  للتنمية  هليوبوليس  امعة  ج
في المجتمع المصري. كال الفريقين من الموظفات وطالبات جامعة هليوبوليس ينتسبان 
إلى نفس الجيل ولكن كل منهما لديه خلفية ثقافية مختلفة وأسلوب حياة آخر. ولهذا 
سمحت لهن الزيارة وما بها من تبادل اآلراء أن يطلعن على حياة بعضهن البعض وكان ذلك 

بمثابة تقوية وخبرة غنية لكال الفريقين.

201520142013

٪23٪20 ٪20

نصيب السيدات 
في مجموع القوى 

العاملة بسيكم.

201520142013

٪13٪12٪10

نصيب السيدات في 
المناصب اإلدارية 

بسيكم.

201520142013

122012041292

مجموع عدد 
العاملين بسيكم.

201520142013

٪9٪4٪5

معدل انتقال 
العاملين المنتقلين 
بسيكم في العام 

الواحد.

اكتشف اآلن

اكتشف اآلن

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

ن المرأة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين فحسب، بل من أجل هدٍف  نحن ال نمكِّ
أسمى وهو مستقبل مستدام. نعلم أن المساواة بين الجنسين هي إحدى الشروط 

األساسية لتحقيق مجتمع مستدام”
حلمي أبوالعيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم ”
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 الحياة
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مثلما شاركت عامالت ناتشركتس وطالبات جامعة هليوبوليس بأنفسهن مًعا في تناول 
المساواة بين الجنسين، كذلك اختبر طالب مدارس سيكم هذا الموضوع بطرق مختلفة. 
ففي يوم المرأة العالمي، شاركت طالبات من مدرسة سيكم في اختبار وظائف قدمها 
على  اقتصارها  على  العادة  جرت  التي  الوظائف  تلك  المهني،  للتدريب  سيكم  مركز  هن  ل
والطالبات  الطالب  استمتع  فقد  الكهربائية.  والهندسة  والميكانيكا  النجارة  مثل  لرجال،  ا

بنجاح مشاركتهم جميًعا في أول “يوم للمرأة”.

تحطيم الجدار في عقولنا
سيكم  عملت  والرجل،  المرأة  بين  التوازن  لتقوية  الداخلية  األنشطة  إقامة  إلى  باإلضافة  و
التزامها بها في عدة  الجنسين من خالل نشر  بين  المساواة  الوعي تجاه أهمية  على رفع 
في  السبع  المجموعة  قمة  انعقاد  كان  العالمي،  االهتمام  جهة  من  مختلفة.  حداث  أ
حلقة  العامة،  العالقات  قسم  رئيس  أبوالعيش،  توماس  فيه  حضر  والذي  بألمانيا  رلين  ب
نقاش بعنوان ’’التمكين االقتصادي للمرأة - إطالق الطاقات‘‘ وقد كان بجانبه ممثلون من 
الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وفي خطبته، أكد توماس أبوالعيش على 
المشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع حينما يتعلق االمر بالمساواة. ومن خالل تلك 
القمة رفيعة المستوى، اكتسبت سيكم اعتراف دولي كبير “باستراتيجيتها للمساواة بين 

الجنسين من أجل مجتمع متوازن”.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

 الحياة
المجتمعية
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 الحياة
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برؤية د.أبوالعيش المفّعمة بالحياة أصبحت سيكم مشروع المنارة الذي ينال اعتراًفا ”
وفي  األخرى  الدول  في  به  ُيحتذى  نموذًجا  يعد  و  العالم  أرجاء  جميع  من  ولًيا  د

مشروعاتهم التنموية”
 كالوس-بيتر موراسكي، وزير الوالية األلمانية بادن فورتمبيرغ

في  عليها  سيكم  حصلت  قد  مختلفة  جوائز  خالل  من  الدولي  االعتراف  تحقيق  تم  ما  ك
عام 2015، ففي نوفمبر، تم تكريم د. إبراهيم أبوالعيش ومنحه ميدالية “شتاوفر” األلمانية 
من الوالية األلمانية بادن فورتمبيرغ. لقد تم منح تلك الجائزة إلى أفراد قاموا بجهود خاصة 
عززها  التي  األلمانية  المصرية-  العالقات  بقوة  اعتراف  وتعتبر  فورتمبيرغ،  بادن  أجل  ن  م
مثل  بقوة،  سيكم  رؤية  دعم  تجاه  ملتزمين  شركاء  مع  بالمشاركة  أبوالعيش  .إبراهيم  د

جمعية أصدقاء سيكم في ألمانيا.

كذلك جمعية أصدقاء سيكم بالنمسا والتي ساهمت في الحصول على جائزة أخرى تم 
الذهبية من جامعة جراتس  الدبلومة  أبوالعيش في شهر مايو:  إبراهيم  للدكتور  منحها 
للتكنولوجيا. فقد تخرج من تلك الجامعة المشهورة مؤسس سيكم منذ 50 عاًما مضت 
أصدقاء  جمعية  قامت  أيًضا  الجامعة  ولنفس  الكيميائية.  الهندسة  بها  تعلم  أن  عد  ب
أثناء  ودعمتهما  هليوبوليس  جامعة  من  لطالبين  بها  تدريًبا  بتنظيم  بالنمسا  يكم  س

إقامتهما بالنمسا بوسائل الراحة والتسلية وباألنشطة الثقافية.

عالوة على ذلك، فقد شهد العام 2015 على واحدة من أكبر جوائز سيكم المرموقة، جائزة 
“األرض من أجل الحياة”. في مناسبة انعقاد منتدى صحراء كابوكي الخامس، تم تكريم 
خصوبتها  وحماية  التربة  تجريف  مكافحة  في  المتميز  “التزامها  أجل  من  دولًيا  يكم  س
من خالل الزراعة المستدامة” وأيًضا من أجل “مساهمتها المستمرة تجاه تنمية البشرية” 

.)UNCCD( بحسب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

وقد تلقى جائزة األرض من أجل الحياة ماكسيميليان أبوالعيش، الرئيس التنفيذي للتنمية 
المستدامة،كممثل عن سيكم. كذلك سافر إلى أنقرة لحضور الدورة الثانية عشر لمؤتمر 
الصحراء  استصالح  مجال  في  نجاحها  لعرض  سيكم  دعوة  تم  حيث   ،)COP 12( ألطراف  ا
رفيع  حدٍث  في  شامل  منهٍج  خالل  من  المجتمعات  وتنمية  وشاملة  مستدامة  طريقة  ب

201520142013

131315

عدد العضويات 
النشطة بمنظمات 

ذات صلة

201520142013

343159102

عدد المنشورات عن 
سيكم في القنوات 
اإلعالمية المشهورة

201520142013

242320

عدد األحداث الخاصة 
بالتنمية المستدامة 

التي شاركت بها 
سيكم.

201520142013

211

عدد الجوائز 
المتعلقة بالتنمية 

المستدامة

اتباع  الجافة عن طريق  األراضي  بإنجازات منظمتكم في إحياء  أن نبدي إعجابنا  نود 
أساليب الزراعة الحيوية”

.)UNCCD( لجنة األرض من أجل الحياة التابعة التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ”

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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بنفسها  حدٍث  بتنظيم  سيكم  قامت  ذلك  بعد  التصحر.  مكافحة  بصدد  لمستوى  ا
بالمشاركة مع جامعة هليوبوليس والذي تناول موضوع األرض من أجل الحياة: مكافحة 
تجاه  الممكنة  الطرق  سبتمبر،عن  شهر  في  عقدت  والتي  العمل  ورشة  تناولت  لتصحر.  ا
الزراعة  وزير  حضرها  وقد  مصر.  في  المحلى  المستوى  على  المستدامة  الزراعة  حقيق  ت

المصري السابق أ.د.صالح الدين هالل. 

لألعمال  األلماني-األفريقي  المنتدى  في  المستدامة  الزراعة  موضوع  أيًضا  تناول  تم  قد  و
التجارية الزراعية في كولون بألمانيا، والذي بادرت به المؤسسة األلمانية لالستثمار والتعاون 
)DEG(، وهي إحدى شركاء سيكم منذ وقت طويل. فقد كانت DEG البنك االول والوحيد 
الناس  فيه  اعتقد  المصرية  الصحراء  في  رؤية  ذي  مشروع  لمساندة  استعداده  أبدى  لذي  ا

وقتها أنه مشروع خيالي وغير واقعي.

لنشر فكرة مجتمع شامل ومستدام، ساهم ممثلو سيكم في مختلف األحداث الدولية 
في عام 2015. وعليه، ألقى حلمي أبوالعيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم، خطبته 
في مؤتمر Cradle to Cradle بألمانيا والتي كانت تهدف إلى ’’إعادة التفكير من أجل بصمة 
إيجابية‘‘، وذلك من خالل مناقشة وجهات نظر ألكثر التحديات المستقبلية التي يواجهها 

العالم.

التوازن  التوازن والغرض وراء إيجاد  “Think More About” عن  وفي إيطاليا تحدث بمؤتمر - 
بين الجوانب المختلفة لزهرة سيكم لالستدامة. لقد شارك حلمي أبوالعيش في العديد 
من المؤتمرات واستثمر الوقت في مختلف الحوارات الصحفية عن سيكم ورؤيتها والتنمية 

المستدامة.

 Die SEKEM“ المشهورة  الذاتية  سيرته  من  معدلة  طبعة  أبوالعيش  د.إبراهيم  شر  ن
أجل  من  كبير  بشكل  وساهم  عدة  مؤتمرات  زار  وقد  سيكم”  “سيمفونية   ”S ymphonie
سيكم والتنمية المستدامة، كيوم سيكم في ستيوجارت، ومؤتمر اليونسكو العالمي عن 
التعليم من أجل التنمية المستدامة وكذلك المؤتمر الدولي “تحالفات لتغذية الكوكب” 
في أيطاليا والذي قابل فيه صديقة قديمة له كان لها دور هام في تنمية سيكم: جوليا 
ماريا كريسبي، الرئيسة الحالية لصندوق البيئة اإليطالي، وهي من علمت مؤسس سيكم 
مبادئ الزراعة الحيوية منذ 38 عاًما. في الواقع، إن الحياة المجتمعية القوية لدى سيكم 
قد تغذت بالصداقات طولية األمد التي حرص د.إبراهيم أبوالعيش على الحفاظ عليها منذ 

عقود.

ما هو صحيح اليوم من الممكن أن يكون خطًأ في الغد. علينا كل يوم أن نعيد اكتشاف ”
أنفسنا”

حلمي أبوالعيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم

إنها خطوة إضافية نحو تحمل مسؤوليات جيلنا و تحويل تحديات اليوم إلى حلول ”
الغد”

ماكسيميليان أبوالعيش، الرئيس التنفيذي للتنمية المستدامة بمجموعة سيكم، متحدًثا عن جائزة األرض من أجل الحياة أثناء مشاركته في مؤتمر 
.COP12

اقرأ المزيد
اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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تعاون سيكم مع المزارعين المتعاقدين 
في كل أنحاء مصر

إن شراكة سيكم مع المنظمة الممولة األلمانية أويكوكريديت جلبت آثاًرا إيجابية بشكل 
مع  سيكم  تعاون  عن  شاملة”  تأثيرية  “دراسة  بإجراء  أويكوكريديت  قامت  فقد  اضح.  و
من  المتبع  المنهج  فوائد  يعرض  لم  وهذا  مصر.  أنحاء  كل  في  المتعاقدين  لمزارعين  ا
لقد  أنشطتها.  من  للتحسين  المبادرة  تحتاجه  ما  رؤية  على  ساعد  بل  فحسب،  يكم  س
لخصت الدراسة التأثيرية من ضمن نتائج عدة أن مزارعي سيكم لديهم أجور أعلى وفوائد 
من أسواق مضمونة، وكذلك فرص عمل أفضل في قرى وبلدات مجاورة. وقد قدم فريق 
أجل  من  خاصة  والتعليم  للصحة  مناسبة  مدخالت  اقتراح  مثل  التوصيات  بعض  لبحث  ا

السيدات والشباب. 

حضر إبيرهارد بروسل - شريك نشط وقوي بجانب أويكيوكريديت - زيارة مساهمي سيكم 
وعرض مجهودات رائعة مقدًما سيكم في مختلف األحداث بألمانيا. وبعد ذلك، احتفلت 
ا على الدور  أويكوكريديت بعيدها األربعين والذي أبدى فيه حلمي أبوالعيش تهانيه مؤكًدً

الفعال الذي تقوم به أويكوكريديت كشريك قوي مؤمن برؤية سيكم.

 لم يقتصر األمر على حضور سيكم المؤتمرات واألحداث فحسب، بل عقدت بنفسها العديد 
من ورش العمل المختلفة والمؤتمرات في عام 2015، نشًرا لفكرتها عن مجتمع مستدام 
أو  العضوية  الزراعة  في  العظيمة  سيكم  خبرة  إن  المجتمع.  في  المجاالت  مختلف  ي  ف
هليوبوليس  بجامعة  ومؤتمرات  عمل  ورش  خالل  من  عرضها  تم  البديلة  الطبية  لمناهج  ا
حضرها أساتذة وخبراء وسياسيون أيًضا، وعلى سبيل المثال، مناقشة التحديات التي تواجه 

الزراعة العضوية في مصر وطرح أساليب لحلها.

 الديميتر بمصر في عام 2020
الموضوع:  لمناقشة  سيكم  مزرعة  إلى  الدولية  الديميتر  هيئة  أعضاء  جاء   201٥ صيف  ي  ف
’’صفات الروح الكائنة في الزراعة الحيوية‘‘. فأثناء انعقاد المؤتمر الدولي في 19 من ديسمبر، 
قدم حلمي أبوالعيش رؤية سيكم تجاه الديميتر بمصر في عام 2020، والتي تتضمن أربعة 
جوانب: التدريب، البحث والتنمية، التركيز على النزعة اإلقليمية، والمناصرة. وعليه، كانت هذه 
للتدريب  سيكم  بمركز  الحيوية  الزراعة  في  تدريب  وكذلك  أكاديمية  دراسة  لمنح  لخطة  ا
المهني. وفوق كل هذا، تعتزم سيكم أن تعزز المشروعات البحثية التي تدعم أهمية إنتاج 
التكلفة الحقيقية‘‘ والتي تكشف  ’’محاسبة  المثال من خالل  الحيوي، على سبيل  الغذاء 
الزراعة العضوية والتقليدية. وعالوة على ذلك، فإن سيكم  عن الكلفة الحقيقة ألساليب 

تهدف إلى الزراعة بأساليب الزراعة الحيوية ثالث مرات أكثر في عام 2020 مقارنة بعام 2015.
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تنمية المجتمعات
توقيت  نفس  في  كان  الذي  دولي  بحدثٍ  َجت  ُتوِّ قد  سيكم  في  المجتمعية  الحياة  ن  إ
احتفلت  وقد   )GEN Africa( أفريقيا  في  البيئية  للقرى  الدولية  للشبكة  السنوي:  الحتفال  ا
بتعاونها مع سيكم الذي بدأ في عام 2012، وبالعيد العشرين لتلك المبادرة الدولية. حضر 
GEN Africa وعرضوا مشروعاتهم  البيئية تحت مظلة  القرى  الحدث ممثلون من مختلف 
في مجال أنشطة االبتكار المجتمعي. إن تعريف الركيزة األساسية للقرية البيئية يكمن في 

انخراط الشباب في الحفاظ على البيئة والتناغم مع الطبيعة.

إن مساهمات سيكم نحو االبتكار المجتمعي قد تم تناولها أيًضا من ِقبل محمد سلطان 
في المؤتمر األول ألعمال الريادة المجتمعية في مصر. أكد محمد سلطان كممثل لسيكم 
على أهمية إدراك الطاقات المجتمعية وأخذها في االعتبار الحتاللها جزء كبير من األعمال 

التجارية المزدهرة.

على  عظيم  تطور  شهد  بل  الخارجية،  سيكم  دوائر  في  فقط  مزدهًرا   2015 عام  يكن  م  ل
الداخلي متضمًنا العاملين بسيكم والطالب. حيث شارك العاملون بسيكم من  الصعيد 
الجمباز  تعليم  دورات  أو  القدم  كرة  بطولة  مثل  اجتماعية  انشطة  في  مختلفة  ركات  ش

التي منحها بوذمر.

كان أحد ضيوف سيكم ذو السمعة الطيبة في عام 2015، الناشط بحقوق اإلنسان، روبرت 
الذين  الناس  به  أصف  أن  يمكن  سيزيف،  عن  كامو  ألبير  كتبه  ما  ’’إن  قال:  فقد  يوديك.  ن
تحقيقه  إلى  سيكم  تسعى  ما  وهذا  سعداء‘‘.  تخيلهم  أستطيع  بسيكم:  ابلتهم  ق
باألمان  للشعور  الفرصة  االفراد  إعطاء  خالل  من  بها،  المجتمعية  الحياة  جانب  أجل  ن  م
المدعمين  من  والخارجية  الداخلية  الدوائر  إن  معتقداتهم.  في  والحرية  مجتمعهم  ي  ف

أساسية وكانت سبًبا في تحقيق كل هذا التقدم المجتمعي في عام 2015.

االتفاق العالمي لألمم المتحدة، مبادرة كبار المسؤلين 
التنفيذيين للحفاظ على المياه وتمكين المرأة

الشركة  ومازالت   ،2003 عام  في  المتحدة  لألمم  العالمي  االتفاق  لمبادرة  سيكم  نضمت  ا
معايير  اإلنسان،  حقوق  يخص  فيما  المتحدة  األمم  التفاقية  العشرة  بالمبادئ  لتزمة  م
في  المبادئ  لتلك  تطبيقها  جانب  إلى  الفساد  مكافحة  وكذلك  البيئة  حماية  لعمل،  ا
العمليات التجارية. ونحن نبرهن أيًضا على الدعم المستمر لمبادرة المسؤولين التنفيذيين 
للحفاظ على المياه )CEO Water Mandate( ومبادئ تمكين المرأة والتزامنا تجاه تطبيق كل 

اإلجراءات المطلوبة في جميع مجاالت أعمالنا التجارية.

ليس من الممكن فقط تحقيق عالم عادل ومستدام؛ بل هو في طريقه للسطوع. ”
في لحظات هادئة سيمكننا إدراكه بوضوح”

)GEN Africa( كوشا جوبير، رئيسة الشبكة الدولية للقرى البيئية

صّناع ” يصيروا  أن  على  طالبنا  نشجع  المستدامة  للتنمية  هليوبوليس  جامعة  ي  ف
المبتكرين  الرواد  من  المزيد  خلق  في  يساعد  قد  وذلك  المستقبل،  في  لتغيير  ا

جتماعًيا” ا
محمد سلطان، أحد موظفي سيكم
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الحياة الثقافية

إن حياة سيكم الثقافية في عام 2015 كانت لها بداية فريدة من نوعها: دوندو- التمثال العمالق الذي يقدم عروًضا 
مسرحية في كل أنحاء العالم - زار سيكم وجلب معه البهجة للعاملين بسيكم والطلبة والتالميذ. كانت تلك 

الزيارة الثانية لدوندو ومخترعيه ستيفان كاريزس وتوبياس هيوسمان، صديقي سيكم منذ سنوات.

في الحقيقة، العديد من األصدقاء قد زاروا سيكم خالل العام الماضي، مساهمين في حياة سيكم الثقافية. من 
القديمة وأحد مدعمي وأصدقاء سيكم  المصرية  بالحضارة  األلماني  الخبير  ضمن هؤالء كان د.برونو ساندكيولر، 
رحالت  لهم  نظم  أيًضا  بل  فحسب،  هليوبوليس  جامعة  لطلبة  المحاضرات  ساندكيولر  د.  يعقد  لم  لقدامى.  ا
تثقيفية، وسرد العديد من الحكايات الشيقة لتالميذ مدرسة سيكم عن الحضارة المصرية القديمة التي تقع أمام 

منازلهم مباشرًة.

نيلسون مانديال

التعليم هو أقوى سالح يمكنك استخدامه 
لتغيير العالم”  ”
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الموسيقي  الثنائي  من  جميلة  بنغمات  سيكم  مجتمع  استمتع   2015 بعام  ما  وقت  ي  ف
المميزة  التشيلو  والعبة  الناجح  البيانو  عازف  دعوة  تم  فقد  جليسنير.  ورودولف  ريدجارد  ف
كل  في  الموسيقية  الحفالت  من  العديد  قدما  وقد  بألمانيا  سيكم  أصدقاء  جمعية  بر  ع

مؤسسات سيكم أثناء مدة إقامتهما.

في الواقع، إن جمعيات أصدقاء سيكم األوروبية تلعب دوًرا هاًما في دعم أنشطة سيكم 
لطالبين  دعًما  بالنمسا  سيكم  أصدقاء  قدم  المثال،  سبيل  على  والتعليمية،  لثقافية  ا
جراتس  جامعة  في  تدريبهما  فترة  بتنظيم  هليوبوليس  بجامعة  الهندسة  قسم  ن  م
األنشطة  مختلف  في  إشراكهما  إلى  باإلضافة  هذا  أغسطس  شهر  في  لتكنولوجيا  ل
 14 ذي  فيلم  في  بالنمسا  سيكم  أصدقاء  جمعية  عمل  تجسد  وقد  النمساوية.  لثقافية  ا
دقيقة أدلى به صانع األفالم، رومان باشرنيج والفنانة جاسمين فاجنر اللذان كانا من ضمن 

ضيوف سيكم في عام 2015.

مواهب ” ولديهم  الشعر  يعشقون  والمصريون  بارًزا،  دوًرا  الخطابة  تلعب  مصر،  ي  ف
عظيمة في التمثيل”

دوروتيا والتر، فنانة في الخطابة والتمثيل

كل فرٍد مّنا يختلف عن اآلخر، كما تختلف كل نغمة منفردة في أي لحن عن األخرى ”
ولكن مع العزف الصحيح لكل النغمات نسمع سيمفونية رائعة”

أ.د.إبراهيم أبوالعيش، مؤسس سيكم 

201520142013

312333314

عدد التالميذ 
المسجلين بمدرسة 

سيكم

201520142013

212191180

عدد خريجي مدرسة 
سيكم عام 1998

201520142013

382713

عدد األطفال في 
حضانة سيكم

201520142013

238238238

عدد الطالب 
المشتركين في 

مركز سيكم 
للتدريب المهني

201520142013

814736659

عدد خريجي مركز 
سيكم للتدريب 

المهني في عام 2000

201520142013

323430

عدد الطالب في 
برنامج سيكم 

التعليمي الخاص

201520142013

545159

عدد األطفال في 
مرحلة رياض األطفال 

بسيكم

201520142013

806554356

عدد الطالب في 
جامعة هليوبوليس
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تمكين الشباب ليصيروا أبطاًلا للتنمية 
المستدامة والشاملة

جزء أساسي في األنشطة الثقافية بسيكم وجامعة هليوبوليس متضمن في ما يسمى 
بالبرنامج األساسي. يحضر الموظفون والطلبة بانتظام دروس فن الحركة، ودورات تعليم 
االبتكار  على  والقدرة  الفرد  تنمية  يعزز  مما  المسرحي،  التمثيل  وكذلك  واللغة  لرسم  ا

والمسؤولية االجتماعية.

فقد شارك الطلبة والتالميذ والعاملون بسيكم في عرض مسرحية “ُحلم”، ذلك العرض 
الشرقية  الثقافات  بين  المشتركة  والقواسم  الفروق  على  الضوء  ألقى  الذي  لمسرحي  ا
من  بقصائد  ومقارنتها  جوته  األماني  للشاعر  مختاره  أعمال  تقديم  خالل  من  الغربية  و

الشعر العربي.

الخالد”،  “النهر  اإليقاعي  الرقص  عرض  وهو   2015 عام  آخرفي  رائع  تعاون  هناك  كان  ما  ك
حيث  الخريف،  في  السنوي   38 الـ  بعيدها  سيكم  احتفال  مناسبة  في  عرضه  تم  الذي  و
شدا طالب من جامعة هليوبوليس وقدموا عروض تمثيلية باإلشتراك مع طلبة من مركز 
بسيكم  األطفال  رياض  مرحلة  من  واألطفال  التالميذ  وكذلك  المهني  للتدريب  يكم  س

قدموا عرًضا رائًعا.

إن احتفال سيكم السنوي بالخريف اتسم بعروض راقصة مختلفة كذلك احتفال سيكم 
االحتفاَلين  كال  مبهر.  موسيقي  عرض  تّوجه  الذي  بسيكم  الربيع  مهرجان  المعتاد،  آلخر  ا
يحضره موظفو سيكم ومدعوون كل عام. ففي الخريف احتفلت سيكم بعيدها الثامن 
السابع  ابوالعيش  د.إبراهيم  ميالد  بذكرى  االحتفال  تم  مارس  شهر  نهاية  وفي  الثالثين  و

والثمانين.

إعداد األطفال لمواجهة تحديات 
المستقبل

رّكز منهج سيكم الثقافي الشامل في عام 2015 على الجيل الجديد بشكل خاص، حيث 
شرعت جامعة هليوبوليس في تنفيذ برنامج جامعة الطفل الذي يهدف إلى زيادة اهتمام 
والفنون  والتكنولوجيا  كالعلوم  المختلفة  المجاالت  ممراسة  في  ورغبتهم  ألطفال  ا
وعلوم اإلنسانية، مما يساعد الجيل الجديد على فهم ثقافات وخبرات اآلخرين والتداخل 
هليوبوليس  جامعة  يزورون  سنة   18 إلى   16 من  أعمار  في  وأطفال   2015 صيف  منذ  عها.  م
الجامعية  البيئة  في  يندمجون  حيث  وإجازاتهم،  اإلسبوعية  العطل  في  منتظم  شكل  ب
من خالل حضور دروس تعليمية تفاعلية تحت إشراف معملين وأساتذة من الجامعة وذلك 

ال ” أنه  وأدركنا  طيبون،  أصدقاء  أو  أسرة  وكأننا  المرح  من  الكثير  ولمسنا  ضحكنا  قد  ل
يمكننا أن ننجح إال إذا ساندنا بعضنا البعض وكنا جنًبا إلى جنب”

نهى حسين، العاملة بسيكم
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اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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في مواد مثل المياه والطاقة والصحة والتنوع البيولوجي والفنون وعلوم اإلنسانية. وقد 
كان مركز التميز هو المسؤول عن تطوير تلك األنشطة في إطار تحقيق التعليم من أجل 

.)ESD( التنمية المستدامة

مفتاًحا  التعليم  يتضمن  أن  هو  المستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  من  لغرض  ا
الفقر  معدل  انخفاض  البيولوجي،  التنوع  المناخ،  تغير  مثل  المستدامة  التنمية  قضايا  ل
واالستهالك المستدام، ويتطلب أيًضا أساليب تدريبية في التعليم والتعلم والتي تشجع 
التنمية  تجاه  بأفعال  يقوموا  وأن  سلوكياتهم  تغيير  على  والمدرسين  المتعلمين  تمكن  و
المستدامة. إن جمعية سيكم للتنمية ومركز التميز بجامعة هليوبوليس قد بدأوا على هذا 
ارتكز بشكل أساسي على إنشاء  EduCamp، الذي  النحو منذ عدة سنوات مضت بمشروع 
مناهج تمنح أدلة شاملة ألنشطة تساعد على تعزيز التعليم من أجل التنمية المستدامة 

ومنح الدورات التدريبية لتطبيقها بشكل صحيح.

 EduCamp EduCamp II بنجاح. فقد كان امتداًدا لمشروع  في عام 2015 تم إنهاء مشروع 
األول  والذي يركز اآلن بشكل خاص على تطوير التعليم في المناطق العشوائية بمصر.

من المهم جًدا أن هذا األمر ال يقتصر فقط على منح الُمعلِّمين أساليب تربوية من أجل ”
دمج األنشطة بشكل فّعال، بل أيًضا نوضح مدى االستفادة من تطبيق هذه األساليب 

في الفصل الدراسي وكونها فرصة لشرح مناهج تربوية جديدة مع زمالئهم”

محمد أنور، العامل بسيكم

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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http://news.sekem.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%8C-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF/
http://bit.ly/1K64ZEa
http://bit.ly/1K64ZEa
http://bit.ly/1K64ZEa
http://bit.ly/1K64ZEa
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 الحياة
الثقافية

مختلفة  ألقسام  أنشطته  امتدت  الذي  المهني  للتدريب  سيكم  مركز  إلى  باإلضافة  ذا  ه
شاركت  حيث  اللحام،  لعمال  دولًيا  معتمدة  تدريبية  دورة  أول  بدأت  حيث   ،2015 عام  ي  ف
لتحديات  وتأهيلهم  الشباب  تدريب  في   )GIZ( الدولية  للتنمية  األلمانية  والوكالة  يكم  س
األساليب الجديدة في عمليات تجهيز الحديد. من أكبر الفوائد في تدريب عمال اللحام هو 
التخصص في مجال تكنولوجيا الطاقة المتجددة والتي ستدعم بقوة في تركيب المزيد 

من أنظمة الطاقة الشمسية.

عالوة على ذلك، استفاد مركز سيكم للتدريب المهني من قوة المرأة في جوانب متنوعة، 
من  سيدة.  عليه  يشرف  والذي  الكهربائية  الهندسة  قسم  في  فتيات  أربع  انضم  يث  ح
المحتمل أن يكون هذا نتيجة ليوم المرأة الذي احتفلت به مدرسة سيكم ألول مرة والذي 
التدريب المهني  اليوم، فتح مركز  العالمي لعام 2015. وفي هذا  المرأة  كان بمناسبة يوم 
أبوابه على مصراعيها من أجل طالبات مدرسة سيكم ومنحهم حق التعرف على مختلف 
فقط.  الرجال  على  اقتصارها  على  مصر  في  العادة   جرت  والتي  المختلفة  الفنية  لمهن  ا
وباإلضافة إلى تلك األنشطة، جرى احتفال حضره مجتمع سيكم بأكمله. سيدات مختلفات 
وضيفتان من الخارج - مضيفة وسيدة تعمل في السباكة، تحدثن عن خبراتهن العملية 

تشجيًعا للطالبات ورفًعا لمستوى الوعي لدى الطالب تجاه المساواة بين الجنسين.

الممرضات  تحدثت  حين  بنجاح،  المرأة  يوم  في  الطبي  سيكم  مركز  أيًضا  ساهم  قد  و
العملية للحضور وشجعن  الخاصة وعرضن خبراتهن  رائدة عن عملهن وحياتهن  كنماذج 
الشابات على اختيار الوظيفة التي تحقق أهدافهن مثل العمل على تحقيق مجتمع صحي 
في مصر. وكانت من ضمن هؤالء، عال حسين التي تعمل بمركز سيكم الطبي منذ أكثر 

من تسعة أعوام حيث تستفيد من مؤسسة رعاية األطفال بسيكم.

أخيًرا وليس آخًرا، مثل األعوام الماضية، دعمت سيكم عامليها باستمرار من خالل منحهم 
دورات تدريبية منتظمة واجتماعات بصدد مواضيع مختلفة. في الصباح من كل أحد، يجتمع 
العاملون بإدارة سيكم مع د.إبراهيم أبوالعيش في حضور ضيوف في بعض األحيان من 
الراهن  الوقت  في  يحدث  وما  المستدامة  والتنمية  سيكم  رؤية  لمناقشة  وذلك  لخارج  ا
بالعالم من تنمية. يبدأ كل اجتماع بعرض ثقافي يتسم بطريقة شاملة في التعليق عليه. 
كذلك يحضر العاملون بجامعة هليوبوليس اجتماًعا مماثًلا والذي يركز أكثر على أساليب 

التعلم.

اإلثنين من كل إسبوع وهو ما يسمى  إلى جانب ما تنظمه جامعة هليوبوليس في  هذا 
إدارة  بمكتب  وللعاملين  للطلبة  الفنية  العروض  تقديم  فيه  ويتم  اإلثنين.  يوم  نتدى  م

سيكم.

201520142013

407747437292

مجموع عدد الساعات 
المقدمة في 

التدريبات على نظام 
الجودة الشاملة

201520142013

8894106536669

مجموع عدد الساعات 
المقدمة في 

التدريبات الثقافية 
والفنية

201520142013

560648311146

مجموع عدد 
الساعات المقدمة 
في مركز التدريب 

المهني

201520142013

591327241063

مجموع عدد 
الساعات المقدمة 

في التدريب على 
المهارات

رها مجتمع سيكم. ” ر المجتمع المصري الفنون بكل أنواعها كما يقدِّ أتمنى أن يقدِّ
أجزم بأن هذا سيكون له وقٌع إيجابي عظيم على المجتمع”

حماده شوشه، أستاذ الفنون بجامعة هليوبوليس

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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وبطريقة مماثلة، يتم منح دورات تدريبية بشكل منتظم للمزارعين المتعاقدين مع سيكم 
فيتم  مصرـ  أنحاء  بجميع  أراضيهم  زراعة  في  الحيوية  الزراعة  أساليب  يستخدمون  لذين  ا
تلقى  ديسمبر،  شهر  ففي  تثقيفية.  دورات  منحهم  أو  لهم  جديدة  زراعية  أساليب  رض  ع
الحيوية  المكافحة  في  الجديدة  األساليب  حول  شامًلا  تدريًبا  البحيرة  في  سيكم  زارعو  م
بيوجاز  وحدة   - المتجددة  الطاقة  استخراج  في  مبتكرة  وتقنية  الحيوي  والسماد  آلفات  ل

حديثة.

إن استراتيجية تنمية األفراد المستمرة التي تتبناها سيكم من ضمن منهجها الشامل، تبدأ 
مع العاملين بها منذ بداية عملهم بسيكم. منذ عام 2015 أصبح العاملون الجدد ينضمون 
ورؤيتها  سيكم  أنشطة  على  لتعريفهم  وهذا  أيام،  أربعة  ومدته  تعريفي  برنامج  لى  إ
الجدد محاضرات من مديري كل شركة من شركات سيكم  العاملون  يتلقى  ومهمتها. 
ويتم تحقيق أول خبرات لهم تجاه الفن مع سيكم من خالل االنضمام ألنشطة مختلفة 

مثل فن الحركة أو دورات تعليم الرسم.

201520142013

659

مجموع عدد 
المشاريع البحثية 

الممولة التي ُأنجزت 
في فترة التقرير

201520142013

161914

مجموع عدد 
المشاريع البحثية 

الممولة التى ُتجرى 
في فترة التقرير

201520142013

3914

مجموع عدد 
المشاريع البحثية 

الممولة التي بدأت 
في فترة التقرير

كل ” ورؤية  التعريفي  للبرنامج  حضوري  لوال  الحجم،  بهذا  سيكم  أن  أعرف  أكن  م  ل
ما بها من تفاصيل. هذا باإلضافة إلى ما كونته من صداقات جديدة مع زمالئي من 

األقسام المحتلفة”
نهى حسين، العاملة بسيكم متحدثة عن فترة تلقيها البرنامج التعريفي بسيكم.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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صحراوية  أراضي  من  هكتار(   683 من  يقرب  )ما  فدان   1628 سيكم  استصلحت  الماضية   38 ال  السنوات  مدار  لى  ع
وحّولتها إلى تربة تنبض بالحياة عن طريق استخدام أساليب الزراعة العضوية والحيوية. هذا باإلضافة إلى أن مزارعي 
سيكم المتعاقدين قد زرعوا أكثر من 4000 فدان )1680 هكتار تقريًبا( في كل أنحاء مصر مستخدمين أساليب الزراعة 

الحيوية المستدامة.

في دولة مثل مصر والتي تكتسح الصحراء فيها أكثر من %90 من مساحتها ومعاناتها من ندرة المياه، كان استصالح 
األرض المستدام هدًفا أساسي من أجل المستقبل. وعلى الرغم من أن المصريين ال يدركون أنهم ال يملكون كمية 
الماء التي تكفي ألمنهم الغذائي وبالتالي يعتمدون بشكل كبير على الواردات ومع النمو السكاني السريع في 

مصر، جعل من الحلول المبتكرة أمًرا البد منه.

 حلمي أبوالعيش

مصر  مستقبل  أجل  من  حيوي  أمر  هو  للزراعة  مستدام  نهج  م
استخدام  وتحسين  التربة  جودة  تعزيز  يمكننا  المنطقة.  و
طريقة  اتباع  أيًضا  ولكن  أقوى،  مجتمعية  عالقات  وبناء  لمياه  ا
أولوية” ذو  أمر  هو  الجديدة  النماذج  هذه  لتمويل  ستدامة  م ”

23
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البيئة

التي  العصيبة  لألوقات  )تبًعا  جديدة  أراضي  سيكم  تستصلح  لم  الماضية،  األعوام  ي  ف
وبسبب  التربة.  خصوبة  على  تحافظ  أن  استطاعت  ولكنها   ،)2011 عام  منذ  مصر  بها  رت  م
الحيوية‘‘ وبسبب  الزراعة  الجافة من خالل أساليب  األراضي  ’’إعادة إحياء  مجهوداتها في 
مكافحتها للتصحر، حصلت سيكم على جائزة األرض من أجل الحياة من اتفاقية األمم 

المتحدة لمكافحة التصحر في عام 2015.

منذ 38 عاًما، وسيكم تبدي التزامها تجاه استصالح الصحراء بطريقة مستدامة عن طريق 
تطبيق الزراعة الحيوية. 

’’كيف  الموضوع:  وتناولت  الحيوانات  عدد  من  تزيد  أن  سيكم  استطاعت   2015 عام  ي  ف
الديميتر  التاسع عشر لهيئة  المؤتمر  نكّرم الحيوانات ونصطحبهم إلى المستقبل؟‘‘ في 
الدولية والذي ُعِقد في سيكم. إن سمادهم عنصر مهم في الكمبوست الحيوي والذي 
تستخدمه سيكم بدًلا من السماد الكيميائي. هذا المسمى بـ ’’ذهب الصحراء األسود‘‘ هو 
غني بالبكتريا التي تحافظ على خصوبة التربة، مما يزيد من القدرة على االحتفاظ بالمياه، 

كذلك البكتريا ضرورية لجعل العناصر الغذائية متاحة للنباتات.

حيوانات سيكم
201320142015

19222مجموع عدد الثيران
218100130مجموع عدد األبقار الحلوب
0017500مجموع عدد الدجاج البياض

590450554مجموع عدد الخراف
1128554مجموع عدد خاليا النحل

4005001550مجموع عدد الحمام
111111الطيور المهددة باالنقراض

201520142013

٪100٪100٪100

الحصة من الحيونات 
التي يتم االحتفاظ بها 

وفًقا لمعايير الديميتر

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد
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201520142013

16،21٥،218،7

الكمية الكلية 
الستهالك الطاقة 

الكهربائية لكل ألف 
جنيه مصري من 

المبيعات )ميجاوات / 
ألف جنيه مصري(

201520142013

151520

القيمة النسبية من 
االنبعاثات الناجمة 
عن كل عملية بيع 

بقيمة ألف جنيه 
مصري )طن ثاني 
أوكسيد الكربون 

المكافئ(

201520142013

522747235399

الكمية الكلية 
النبعاثات ثاني 

أوكسيد الكربون )طن 
ثاني أوكسيد الكربون 

المكافئ( 

201520142013

472842264378

الكمية الكلية 
للطاقة الكهربائية 

المستخدمة 
)ميجاوات(

تقرير سيكم لالستدامة - 201٥

البيئة
25
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201٥20142013

141117118

الكمية الكلية 
للمياه المستخدمة 

بالشركة واالستعمال 
الشخصي )ألف لتر(

201٥20142013

0.٥0.40.٥

القيمة النسبية 
للمياه المستخدمة 

بالشركة واالستعمال 
الشخصي )لتر/ ألف 

جنيه مصري(

201٥20142013

192322282978

الكمية الكلية للمياه 
المستخدمة في 

الزراعة )ألف متر 
مكعب(

201٥20142013

٪100٪100٪100

حصة المياه الُمعاد 
تدويرها واستخدامها 

من جديد

تقرير سيكم لالستدامة - 201٥

البيئة
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المياه  توافر  أن  المتحدة  األمم  تتوقع  حيث  المائية،  البصمة  على  بشدة  سيكم  تركز 
سينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنوًيا للفرد الواحد في مصر حتى عام 2025. وهذا 

يعني أن مصر تتجه نحو ندرة من المياه بشكل كامل.

تستخدم بعض مزراع سيكم مياه النيل، بينما أخرى تستخدم المياه الجوفية على حسب 
طريق  عن  خاصة  المياه،  استهالك  مراقبة  في  كبيًرا  مجهوًدا  تبذل  سيكم  إن  موقعها. 
لقد  المياه.  من  مستدامة  كميات  فقط  تسحب  حتى  اآلبار  في  المياه  منسوب  فحص 
استطاعت سيكم أن تخّفض من استخدامها للمياه في الزراعة في العام الماضي، والذي 

يعتبر نتيجة لمجهودات قوية في الصيانة  وتحسين البنية التحتية.

قوة الشمس المصرية
الزراعة  لمنهج  فوفًقا  للمياه،  الواعي  االستخدام  على  فقط  تقتصر  ال  األمر  أهمية  إن 
سيكم  تتبنى  وعليه،  والطاقة.  الهواء  على  تأثيرها  دائم  بشكل  سيكم  تراقب  الحيوية، 
تطبيقات للطاقة المجددة وقد تحققت أول النجاحات في عام 2015، حيث تم تركيب أول 
وأكبر مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية حتى اآلن في مزرعة سيكم بالواحات البحرية. 
واللوحات الضوئية تحل محل موتور الديزل ويمكنها ري مساحة 60 فداًنا )25 هكتار تقريًبا( 

من أشجار النخيل.

على  يعمل  كامل  فريق  سيكم  يشارك  البيئية،  الممارسات  كل  ورصد  تطوير  أجل  ومن 

يمكن ” كما  المصرية  للزراعة  جًدا  مفيَدين  يكونا  أن  الممكن  من  والكينوا  الشيا  إن 
المزارعين المحليين عن طريق تصديرهما ألوروبا حيث أنهما حالًيا األكثر  زيادة دخل 

طلًبا هناك”
لورا ماك، مرشحة الدكتوراه وتقوم بعملها البحثي في سيكم

اقرأ المزيد

يمكن  كما  المصرية  للزراعة  جًدا  مفيَدين  يكونا  أن  الممكن  من  والكينوا  الشيا  إن 
زيادة دخل المزارعين المحليين عن طريق تصديرهما ألوروبا حيث أنهما حالًيا األكثر 

طلًبا هناك”
لورا ماك، مرشحة الدكتوراه وتقوم بعملها البحثي في سيكم

البيئة
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http://bit.ly/1TYxHKV
http://bit.ly/1TYxHKV


تقرير سيكم لالستدامة - ٢٠١٥

البيئة

أنا ” المحطات،  وبناء  لزراعة  الصحراء  من  أكثر  مساحات  استصالح  في  البدء  بإمكاننا 
متأكد أن ذلك ممكن. ينبغي أن يستفيد أفراد أكثر من تلك الهبة كما نستفيد منها 

نحن”
محمد منصور، المزارع بسيكم

المستدامة  التنمية  قسم  والزراعية:  البيئية  الموضوعات  بمختلف  والدراسات  األبحاث 
جامعة  مع  بالتعاون  تم  والذي   2015 عام  في  بدأت  التي  األبحاث  أهم  ومن  بسيكم. 
هوهنهايم األلمانية وبدعم من شريك سيكم األلماني، شركة دافرت وهو عن محاصيل 
في  زراعتها  يتم  والتي  فوود”  “سوبر  باسم  الحالي  الوقت  في  المشهورة  والكينوا  الشيا 
سيكم بتركيز خاص على إدارة المياه. تلك المحاصيل تتسم بتحملها الملح والجفاف مما 

يجعلها صالحة لزراعة الصحراء.

أو  سيكم  في  ُعِقدت  التي  واألحداث  المتنوعة  المؤتمرات  من  العديد  إلى  باإلضافة  هذا 
الحالية  الزراعية  الممارسات  وتحسين  الوعي  خلق  أجل  من  سيكم  من  ممثلون  حضرها 

)لمزيد من التفاصيل، الِق نظرة على الحياة المجتمعية(.

”Glo-cal“ الزراعة العضوية، الحل الـ
على الرغم من أن سيكم لم تضف إلى عدد األراضي المستصلحة بالعام الماضي، فهناك 
حصيلة أخرى مهمة وواضحة كما يقول محمد بري، الشاب الذي تخرج في مدرسة سيكم، 
“لدي  بيئية متنوعة:  بالعمل على مشروعات  وعمل الحًقا بمزارع سيكم المختلفة وارتبط 
الثقة في أن الزراعة العضوية هي أفضل فرصة لمعالجة التحديات العالمية والمحلية التي 
“glocal”- و هو مصطلح يجمع المصطلحين  الـ  اليوم، ولهذا أطلق عليها الحل  تواجهنا 
“global” أي عالمي و “local” أي محلي – من المهم أن تأخذ كال المصطلَحين في االعتبار”. 
البيئية التي تواجهها مصر مما سيساعد  الحقيقة أن األفراد أصبحوا أكثر وعًيا بالتحديات 
في استصالح المزيد من األراضي الصحراوية من أجل المستقبل ونشر فكرة مناهج الزراعة 

العضوية والحيوية.

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

اقرأ المزيد

أنا  المحطات،  وبناء  لزراعة  الصحراء  من  أكثر  مساحات  استصالح  في  البدء  بإمكاننا 
متأكد أن ذلك ممكن. ينبغي أن يستفيد أفراد أكثر من تلك الهبة كما نستفيد منها 

نحن”
محمد منصور، المزارع بسيكم

البيئة
28

http://bit.ly/1qtId58
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http://bit.ly/1Tnwn77
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http://bit.ly/1Tnwn77
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SEKEM Sustainability Report – 2015

INDICATORS
Evaluation of SEKEMs performance in 2015

through the balance score card

In the current review process of the Sustainability 
Flower, which forms the basis of the assessment 
framework, some performance aspects have been 
added or removed based on stakeholder request or 
decision by management. 

In the year 2015, we set ourselves 90 targets out of 
which we achieved 61%. Another 25% of our targets 
have been almost achieved. 

Target Evaluation
ECONOMY SOCIETAL 

Life
CULTURAL 

Life ECOLOGY

1

1

2

6

13

0

0

0

6

11

2

2

1

3

22

0

1

3

7

8

First resultsNot achieved Half the way Almost there Achieved
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ECOLOGY

CommentsEvalua-
tion

Total 2015 Total
2014

 Total
2013UnitPerformance IndicatorPADimen-

sion Total Target

162816281628FeddanSize of total reclaimed land

So
il 

Q
ua

lit
y

 S
O

IL

1628FeddanTarget 2015

262626%Share of total reclaimed land owned in %*

26%Target 2015

2725 - 3025 - 30%Share of Organic matter of produced compost

Co
m

po
st

 Q
ua

lit
y

25 - 30%Target 2015

The raw material mix for 
compost is not optimized at 
the moment. There is more 
animal waste needed to 
achieve a better quality.

2.4x10^62.4x10^124.3x10^11NumberAmount of effective micro-organisms per gram

2.5x10^12NumberTarget 2015

111418603357TonsTotal available compost

2323NumberTarget 2015

807880%% of seeds used by SLR from own production/ 
savings

Se
ed

s

Pl
an

ts

80%Target 2015

New varieties from India 
and Bulgaria for herbs and 
medical plants.

283234192NumberNumber of varieties in own seed bank

283NumberTarget 2015

100100100%Share of used seeds that are organic and 
untreated

100%Target 2015

Report Indicators – 2015
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CommentsEvalua-
tion

Total 2015 Total
2014

 Total
2013UnitPerformance IndicatorPADimen-

sion Total Target

100100100%% of animals that are kept according to Demeter 
Standards

An
im

al
 H

us
ba

nd
ry

AN
IM

AL
S

100%Target 2015

22219%Total number of Bulls

22%Target 2015

130100218%Total number of Dairy Cows

130%Target 2015

Chickens are in 1 year 
transition to demeter 
standard and currently 
under organic standard.

1750000NumberTotal number of Laying hens

15000NumberTarget 2015

554450590%Total number of Sheep

500%Target 2015

SEKEM plans to 
reintroduce old Egyptian 
beehives in 2016.

5485112%Total number of Bees population in hives

85%Target 2015

1550500400NumberTotal number of Pigeons

1000NumberTarget 2015

111111NumberNumber of seldom birds found space at SEKEM 
farms

N
at

ur
al

 H
ab

ita
t

Not DefinedNumberTarget 2015

645’160549’000709’000LitersTotal amount of gasoline consumption

En
er

gy
 U

se
 

EN
ER

GY

721’997LitersTarget 2015

471’112153’000151’000LitersTotal amount of gasoline consumption for 
equipment

201’212LitersTarget 2015

174’048396’000558’000LitersTotal amount of gasoline consumption for power 
generation

520’785LitersTarget 2015

472842264378MWhTotal electricity consumption

5558MWhTarget 2015

16.215.218.7KWh / 1,000 
EGP

Relative amount of electricity consumption per 
tousand EGP Sales

15.0KWh / 1,000 
EGPTarget 2015
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CommentsEvalua-
tion

Total  2015 Total
2014

 Total
2013UnitPerformance IndicatorPADimen-

sion Total Target

522747235399tCO2eTotal amount of emissions

Em
is

si
on

 re
du

ct
io

n

AI
R

6135tCO2eTarget 2015

17.917.023.1tCO2e / 1000 
EGP

Relative amount of emissions per thousand 
EGP Sales*

17tCO2e / 1000 
EGPTarget 2015

Due to the new water 
factory in SEKEM the 
water consumption 
increased in 2015.

140’941117’255118’018m3Total amount of water usage for company and 
personal use

W
at

er
 U

se

W
AT

ER

163’600m3Target 2015

Reducttions due to better 
irrigation management 
and new irrigation 
infrastructures.

1’923’3942’228’0002’978’000m3Total amount of water usage for agricultural use

2’288’147m3Target 2015

1’491’0181’735’0941’618’000m3Total amount of water usage for agricultural use 
from ground water source

1’626’811m3Target 2015

787854%Share of water usage for agricultural use from 
ground water source

71%Target 2015

0.50.40.5m3 / 1000 
EGP

Relative amount of water usage for company 
and personal use

0.4m3 / 1000 
EGPTarget 2015

100100100%Share of water recycled and reused

100%Target 2015

-30 –0-1.5 – -3.4NA%If well exists: Difference from actual to old 
ground water level )before start of withdrawal(

W
at

er
  S

ou
rc

e

0%Target 2015

000LitersAmount of significant spills in liters or other 
impact on water

0LitersTarget 2014

0.25 – 5.35NA0.5 – 5.2ds/mMonitoring salinity of wells ds/m

0.5 – 5Target 2014
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Report Indicators - 2015

CommentsEvaluation
Total 2015Total 

2014
Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

This numbers refer only to possible 
organic and demeter sales excluding 
honey, water and Atos Pharma medical 
product sales that cannot be certified.

The strong decline is a result from various 
factors, such as less Organic Anise Tea 
production, due to external contami-
nations from Nile water and farmers’ 
neighbors.

606383%% of sales value of organic & Demeter certified 
products

Pr
od

uc
t P

or
tfo

lio

71%

Target 2015

 Some export customers do not request 
certification of herbal or food products.999999%

% of export sales value of products that have a 
Demeter certificate

100%Target 2015

The fairtrade certificate is only given if
customer is willing to pay for it.  The low
value is therefore reflecting a low willing-
ness of the market to pay for the brand. 
This does not influence our fair policies
and relationships to our suppliers that 
comply with fairtrade
rules.

122%

% of sales value of products that have a Fairtrade 
certificate

Not Defined%
Target 2015

Some products with calculated Carbon 
Footprint are not sold anymore )e.g. 
Grapes and Compost(.

406257%
% of sales revenues of products with known 
product carbon footprint*

65%Target 2015

Gradual increase on entry-level salary 
executed. 

1:361:461:60RatioRatio of highest to lowest annual full-time salary*

Ec
on

om
ic

 V
al

ue
 D

is
tr

ib
ut

io
n

1:40RatioTarget 2015

This includes investments into new 
machinery )e.g. Tea Packanging( and 
some building extensions.

36411Million EGPTotal amount of internal Investments

24Million EGP
Target 2015

61.57676Ratio
Majority Shareholder Equity Ratio

61.5Ratio
Target 2015

10100%
Share of Net Profit invested into Community 
Development

10%
Target 2015

12103%Share of sales revenues from new products and 
services in the last three years

In
no

va
tio

n

15%Target 2015

0.70.40%

Share of total Sales invested into company 
research & development

1%%Target 2015

ECONOMY
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CommentsEvaluation
Total 2015Total 

2014
Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

292278234Million EGPNet Revenue

Ec
on

om
ic

 V
al

ue
 C

re
at

io
n

380Million EGPTarget 2015

135129107Million EGPGross Profit

169Million EGPTarget 2015

Due to the devaluation of the Egyptian 
Pound, the company had to factor in 
book losses of EGP 22m.

7.416.33.7Million EGPProfit Before Tax

43Million EGPTarget 2015

Due to the devaluation of the Egyptian 
Pound, the company had to factor in 
book losses of EGP 22m.

3.610.60.4Million EGPProfit for the Year

33Million EGPTarget 2015

79 : 2178 : 2276 : 24%Local vs. Export Sales Share

79 : 21%Target 2015

Plastic: Demand of new ISIS Water 
factory; Paper: LOTUS sales growth and 
customer preference in paper packeging; 
Glass: Stromg increade in returned goods 
)Juice, Jam, Ketchup( and no reuse 
option; Organic: LOTUS: Strong increase 
of whole leave product sales, results in 
higher raw material treatment losses 
)customer preferendes(;

720577468TonsTotal weight of waste by type*

O
pe

ra
tio

ns

700TonsTarget 2015

Lotus: Strong increase of whole leave 
product sales, results in higher raw 
material treatment losses )customer 
preferendes( 

462368275TonsTotal weight of organic waste* 

483TonsTarget 2015

2.52.12.0Tons / 1000 
EGPTotal weight of waste per thousand EGP Sales*

1.70Tons / 1000 
EGPTarget 2015

100100100%Share of organic waste recycled

100%Target 2015

Decrease in not recycable, non-organic 
waste and stronger increase in recyclable 
waste. 
There was an increase in recyclable 
waste, especially for glass.

523234%Share of non-organic waste recycled

50%Target 2015

This indicator includes just recycled 
material input for packaging.

46%Share of recycled packaging material input*

10%Target 2015

1369275NumberTotal number of customer complains and claims

100NumberTarget 2015

100100100%Share of contracted agricultural lead suppliers 
with membership in the EBDA*

Pa
rt

ne
rs

hi
p

100%Target 2015
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SOCIETAL Life
CommentsEvaluation

Total 2015Total 
2014

Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

660646934031Number
Number of employee visits at the Medical Center

H
ea

lth
 &

 S
af

et
y

Not DefinedNumberTarget 2015

338113635434004Number

Number of other visits at the Medical Center

Not DefinedNumberTarget 2015

404174104738035Number
Total Number of Medical Center visits

Not DefinedNumberTarget 2015

383429%Share of employees with private health insurance

40%Target 2015

193120891900NumberTotal number of working days lost due to sick leave etc. 
)das(

2105%Target 2015

1.510.290.6Number
Absentee rate 

1.0%
Target 2015

186%Total number of work related injuries

0NumberTarget 2015

000NumberNumber of fatal injuries

000NumberTarget 2015

232020%Share of females in total workforce )excl. Daily Workers(

W
or

kf
or

ce
 D

iv
er

si
ty

25%Target 2015

131210NumberShare of females in managerial positions

15%Target 2015

122%Share of employees with disabilities

Not Defined%Target 2015

Report Indicators - 2015
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CommentsEvaluation
Total 2015Total 

2014
Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

111114NumberNumber of Senior Managers

W
or

kf
or

ce
 C

om
po

si
tio

n 

11NumberTarget 2015

12010894NumberNumber of Middle Managers

158Number
Target 2015

534544530NumberNumber of Specialists

650NumberTarget 2015

555541654Number
Number of Labourers

584NumberTarget 2015

410NANANumber
Number of Daily Workers

300NumberTarget 2015

This indicator includes the SEKEM 
Development Foundation.

122012041292NumberTotal Number of employees*

1403NumberTarget 2015

646768%Share of young employees )below the age of 36(

Not Defined%Target 2015

This turnover indicator includs all 
employees who left the company after 
more than one year.

945%
Employee turnover

Lo
ya

lty
 &

 M
ot

iv
at

io
n

3%Target 2015

714364Number
Total number of part time workers

70NumberTarget 2015

645%
Share of workforce that works part time

5%Target 2015

8810%
Estimated share of non-monetary benefits of overall 
salaries

10%
Target 2015

242320Number
Number of events concerning SD where SEKEM 
representatives played an active role

Ad
vo

ca
cy

 fo
r S

us
ta

in
ab

le
 D

ev
el

op
m

en
t

12Number
Target 2015

211Number
Number of awards related to sustainable development 
received

Not DefinedNumber
Target 2015

343159102Number
Number of articles in renowned publications on Sekem 
and sustainable development per year*

250Number
Target 2015

131315Number
Number of active membership in organizations relevant 
for sustainable development

Not DefinedNumber
Target 2015
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CULTURAL Life
CommentsEvaluation

Total 2015Total 
2014

Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

312333314NumberNumber of students in SEKEM School

Ed
uc

at
io

n 

312NumberTarget 2015

545159NumberNumber of children in SEKEM Kindergarten

52NumberTarget 2015

238238238Number
Number of students in Vocational Training Center

226NumberTarget 2015

323430NumberNumber of students in SEKEM Special Education

36NumberTarget 2015

382713NumberNumber of babies in SEKEM Nursery

38NumberTarget 2015

806554356NumberNumber of students in Heliopolis University

850NumberTarget 2015

212191180NumberTotal number of SEKEM School graduates since 
1998

Not DefinedNumberTarget 2015

814736659NumberTotal number of VTC graduates since 2000

Not DefinedNumberTarget 2015

787779NumberStudents Graduated from SEKEMs Vocational 
Training Center

78NumberTarget 2015

Most of the scholarships include a 
support of 20% but there are also other 
scholarship models applied.

565867%Share of Students at HU benefiting from schol-
arships

58%Target 2015

153115311514NumberTotal number of Community school children 
since 1987

Not DefinedNumberTarget 2015

666NumberNumber of students in professional training for 
eurythmy

6NumberTarget 2015

Report Indicators – 2015
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CULTURAL Life
CommentsEvaluation

Total 2015 Total 
2014

Total 
2013UnitPerformance IndicatorPA

Total Target

161914NumberTotal number of funded research projects 
running in the reporting period

Re
se

ar
ch

 &
 D

ev
el

op
m

en
t

17NumberTarget 2015

3914NumberTotal number of funded research projects 
started in the reporting period

4NumberTarget 2015

659NumberTotal number of funded research projects 
completed in the reporting period

6NumberTarget 2015

560648311146NumberTotal Vocational training hours provided

Tr
ai

ni
ng

 &
 C

ap
ac

ity
 B

ui
ld

in
g

5314NumberTarget 2015

591327241063NumberTotal Soft Skills training hours provided

2996NumberTarget 2015

407747437292NumberTotal Quality Management Systems training 
hours provided

5217NumberTarget 2015

8894106536669NumberTotal Cultural/Arts training hours provided

11718NumberTarget 2015

7200NumberTotal Equal Opportunity training hours provided

72NumberTarget 2015

This program will not be continued 
due to the tremendous transaction 
costs.

96194105NumberTotal number of loans in micro credit program*

Se
lf-

Fu
lfi

llm
en

t

Not DefinedNumberTarget 2015



المصدر/ الناشر
شركة سيكم القابضة ش.م.م

المسؤول عن المحتوى
حلمي أبوالعيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم

خدمة االستشارة والتوجيه العلمي
مركز التنمية المستدامة

بجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة
مدير االمتثال، مجموعة سيكم

جمع البيانات والتقييم:
ماكسيميليان أبوالعيش-بوز، رئيس قسم التنمية المستدامة، مجموعة سيكم

أحمد حسين، مدير مشروعات، قسم التنمية المستدامة، مجموعة سيكم
توبياس فيتشر، محلل بيانات، مجموعة سيكم

رؤية وتصميم:
توماس أبوالعيش، مدير قسم العالقات العامة، مجموعة سيكم

اإلخراج الفني:
توماس أبوالعيش، مدير قسم العالقات العامة، مجموعة سيكم

أحمد عاطف مجاهد، مصمم جرافيك، مجموعة سيكم

كتابة وتحرير:
كريستين أرلت، العالقات العامة، مجموعة سيكم

نهى حسين، العالقات العامة، مجموعة سيكم
نيلز داون، العالقات العامة، مجموعة سيكم

الطباعة
تم نشر هذا التقرير عبر اإلنترنت، وسيتم طباعته فقط عند الطلب؛

 من أجل المحافظة على األوراق. برجاء مراعاة البيئة قبل طباعة هذا التقرير.

تاريخ النشر
21 من مايو، 2016

لالتصال
مجموعة سيكم

3 طريق بلبيس-القاهرة الصحراوي،
مدينة السالم. صندوق بريد: 2834 الحرية، 11361 القاهرة، مصر

تليفون:٥/26٥88124  2 )20+( 
فاكس: 2 26٥ 88 123 )20+(

الخط الساخن: 19792

cs@sekem.com :راسلونا عبر اإليميل
www.sekem.com :زوروا موقعنا اإللكتروني

www.facebook.com/sekemgroup :انضموا إلى صفحتنا على فيسبوك
twitter.com/sekemgroup :تابعونا عبر تويتر

www.youtube.com/sekeminitiative :شاهدونا على يوتيوب
news.sekem.com :لمتابعة نشراتنا اإلخبارية

www.sekem.com :بطاقة األداء المتوازن ومؤشرات التقييم متاحة على الموقع اإللكتروني

http://www.sekem.com

