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القراء األعزاء،
فــي الذكــرى ااألولــى لرحيــل والــدي عــن عالمنــا، قمنــا بنشــر 
رؤيتننــا لـــ2057. مثلمــا تطلــع والــدي إلــى المســتقبل منذ أربعون 
عــام مضــت وقــام بتأســيس رؤيــة واضحــة للتنميــة المســتدامة 
إلــى  أيضــًا  نحــن  تطلعنــا  مثلــه  واالقتصــاد،  والبيئــة  لإلنســان 
المســتقبل وقمنــا بتلخيــص مهمتنــا وأهدافنــا الســتدامة مصــر. 
ســواء كانــت تلــك األهــداف حــول %100 زراعــة عضويــة فــي 
مصــر أو اقتصــاد المحبــة وتمكيــن الفــرد مــن تحقيــق مداركــه 
وإمكاناتــه، تتمحــور كل نشــاطاتنا وخططنــا حــول تنميــة اإلنســان 

ــدًا. دائمــًا وأب
ــر المتككاملــة والتــي  دعونــي أســلط الضــوء علــى طبيعــة التقري
ولهــذا قمنــا  الشــمولية.  التنمويــة  اتجاهنــا ومقاربتنــا  تعكــس 
بتســميته تقريــر ســيكم. كل عــام نقــوم بتســليط الضــوء علــى 
اثنيــن مــن أهــداف رؤيــة ســيكم الـــ18: %100 زراعــة عضويــة فــي 
مصــر وال للنفايــات. فــي التقريــر التالــي ســتجد تفاصيــل أكثــر عــن 

هذيــن الموضوعيــن الرئيســين لعــام 2018.
قمنــا بتحديــد رؤيتنــا لعــام 2057 إيمانــًا باالمســتقبل الواعــد وبالمعجــزات علمــًا بجنــون هــذا الطمــوح وهــذه الرؤيــة 
وعلمــًا بتحديــات األعــوام الماضيــة التــي تســتمر حتــى يومنــا هــذا وباألخــص تعويــم العملــة المصريــة والتضخــم 
المصاحــب لهــذا القــرار. يعــد هــذا التقريــر مثــااًل إلمكانيــة دعــم التنميــة المســتدامة حتــى تحت الضغوطــات والتحديات 

بمســاعدة وبفضــل شــركائنا األوفيــاء وأصدقائنــا الذيــن يشــاركونا فــي األفــكار واألهــداف مــن حــول العالــم.
نتطلــع بخطــى ثابتــة إلــى المســتقبل ومــا يقدمــه لننــا ومــا يمكننــا أن نقدمــه فــي المقابــل مثلمــا فعلنــا حيــن قمنــا 

بتلخيــص مســتقبلنا فــي مســتند رؤيــة 2057.
حلمي ابو العيش
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Fact Sheet

Total Number of Employees

Increase by
2%

1,300

351

949
Export Sales: EGP 149.39m
32% of Consolidated Revenues

Local Sales: EGP 311.89m
68% of Consolidated Revenues

Total Weight of Waste
        2017 = 518 tons
           2018 = 372 tons
                 Decrease by 28%

              Total Number of Trees        
         on SEKEM Farms
     2017 = 132,800
     2018 = 137,000
           Increase by 3%

Cultivated Area SEKEM
                      & Supplying 
                              Farmers
     
           2017 = 1,121 ha
     
   2018 = 1,390 ha

SEKEM has been

CO2 Positive
         in 2018

Total Man 

Hours of

Training

 Provided
2017 = 21,826
     
2018 = 22,873

Net Sales in EGP Million

2017 = 453.96
2018 = 440.55 decrease by 2%
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صحيفة وقائع
بيان الدخل الموحد بسيكم
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نسب سيكم الموحدة
Debt / Equity 14.90 Gross Margin 40.72%

Current Ratio 1.01 EBITDA Margin 23.34%

سيكم إيجابية في تثبيت ثانى أكسيد الكربون 
فى 2018
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عن سيكم
ــة الفــرد  ــا تنمي ــة المســتدامة لإلنســان. مهمتن ــة التنمي ــق رؤي ــة ســيكم لتحقي ــق رؤي ــادرة ســيكم لتحقي تأسســت مب
والمجتمــع والبيئــة مــن خــال الفكــر الشــمولي. وفــوق كل شــئ، تطمــح ســيكم فــي أن تكــون الدافــع والحافــزوراء 

التطويــر المســتمر فــي جميــع أوجــه الحيــاة إســهامًا فــي تنميــة العالــم بأكملــه وليــس فقــط كنموذجــًا.

كان مؤســس ســيكم، إبراهيــم ابــو العيــش قياديــًا وحالمــًا واســع البصيــرة، جامعــًا بيــن الشــرق والغــرب، ليــس فقــط 
ــة التــي خلقــت ســيكم، المعجــزة  فــي روحــه إنمــا أيضــًا تجســيدًا للصفــات والعاقــات واإللهــام والمعرفــة والعملي
فــي قلــب الصحــراء. بمســاعدة عائلتــه والعديــد مــن رواد ســيكم، أســس مبــادرة ســيكم فــي وســط بيئــة موحشــة. 
اســتمدت رؤيتــة البصيــرة، المتأصلــة فــي الثقافــة المصريــة الموجهــة مــن مبــادئ اإلســام األصيلــة، مــن الفلســفة 
األوروبيــة التــي تهــدف إلــى خلــق مجتمــع مســتقل مــن أربــع شــقق متداخلــة: البيئــة واالقتصــاد والثقافــة والمجتمــع 
للتنميــة المســتدامة. هــذه رحلــة مســتمرة وال يــزال مجتمــع ســيكم بعيــد عــن تحقيــق رؤيتــه الكاملــة. كمــا أكــد 

إبراهيــم ابــو العيــش بنفســه أن تحقيــق رؤيتــه ســيأخذ أكثــر مــن مئتــي عــام:

“ التنميــة المســتدامة نحــو مســتقبل يتيــح لــكل فــرد اكتشــاف قدراتــه؛ حيــث يعيــش اإلنســان فــي إطــار اجتماعــي 
يعكــس الكرامــة اإلنســانية؛ وحيــث تقــوم كل األنشــطة االقتصاديــة وفقــًا لمبــادئ بيئيــة وأخالقيــة.”

إبراهيم ابو العيش

فــي عــام 1977، بــدأ د. إبراهيــم أبــو العيــش مبــادرة ســيكم علــى مســاحة 70 هكتــار مــن األرض الصحراويــة المصريــة 
البكــر، علــى مســافة 60 كــم شــمال شــرق القاهــرة. عــادت الحيــاة لــأرض الصحراويــة مــن خــال أســاليب الزراعــة 
الحيويــة ونمــت األعمــال الزراعيــة. أصبحــت ســيكم، علــى مــر الســنين، مظلــة لمجموعــة شــركات ومنظمــات زراعيــة 

وصناعيــة غيــر حكوميــة. تعــد ســيكم اليــوم، رائــدة فــي مجــال العمــل االجتماعــي فــي العالــم.
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شركات ومؤسسات سيكم
إيزيس أورجانيك

تنتــج إيزيــس أورجانيــك مــواد غذائيــة صحيــة ومغذيــة ولذيــذة مصنوعــة مــن مــواد مختــارة بعنايــة لتكــون خاليــة مــن 
أيــة مــواد صناعيــة أو مــواد حافظــة. المــواد الغذائيــة التــي تقــوم شــركة إيزيــس بمعالجتهــا وتعبئتهــا هــي المحبــةوب 
والخضــروات والعســل والمربــي والبلــح والتوابــل واألعشــاب وزيــوت الطعــام والمشــروبات مثــل شــاي األعشــاب 
والقهــوة والعصائــر. وبمــا أننــا نتبــع مبــدأ الشــفافية، فنحــن نســعى إلــى تعــاون صــادق وواســع خال سلســلة اإلمداد. 
وتحــَدد أســعار المــواد الخــام وفقــا لمبــادئ التجــارة العادلــة وتتضمــن توزيعــا عــادال للقيمــة علــى المورديــن التابعيــن 
لنــا، كمــا نحــرص علــى تعزيــز العاقــات طويلــة األجــل مــع هــؤالء المورديــن وتقويتهــا عــن طريــق ضمــان شــراء كميــات 

معينــة مــن المــواد الخــام والمســاعدة فــي التمويــل المســبق لعمليــات الحــرث.

نظرة عامة على إيزيس أورجانيك لعام 2018:
 فيمــا يتعلــق باإليــرادات، ال تــزال إيزيــس أورجانيــك أكبــر شــركة تابعــة لمجموعــة ســيكم. فــي عــام 2018، دافعــت 
الشــركة عــن مركزهــا فــي الســوق ضــد شــركة عالميــة قويــة، والتــي حاولــت دخــول ســوق شــاي األعشــاب المصــري. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، أطلقــت إيزيــس أورجانيــك العامــة التجاريــة لســيكم ديمتــر فــي مصــر وأدخلــت العامــة التجاريــة 
فــي أوروبــا عبــر متجــر إلكترونــي يقــع فــي ألمانيــا. عــاوة علــى ذلــك، أعــدت الشــركة إلطــاق العامــة التجاريــة ســيكم 

ديمتــر فــي إيطاليــا وكذلــك دول البنلوكــس.
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آتوس فارما
تأسســت آتــوس فارماعــام 1986، وتقــوم بتصنيــع وتســويق مجموعــة مــن األدويــة الطبيعيــة ومنتجــات الرعايــة 
الصحيــة ذات الجــودة العاليــة للعــاج الســببي الفعــال مــع أقصــى قــدر مــن التحمــل. تــم تطويــر المنتجــات لمؤشــرات 
مختلفــة: عــاج الســرطان، القلــب واألوعيــة الدمويــة، األمــراض الجلديــة، الجهــاز الهضمــي، أمــراض النســاء، الكبــد 
ــة. تقــوم  ــزم والمســالك البولي ــم النفــس العصبــي، الجهــاز التنفســي، أمــراض الروماتي ــم المناعــة، عل الصفــراوي، عل
آتــوس فارمــا بتســويق وتوزيــع منتجاتهــا علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي. تلتــزم آتــوس فارمــا بمنصــب قيــادي 
إقليمــي فــي مجــال المســتحضرات الصيدالنيــة النباتيــة. هدفهــا األســمى هــو الترويــج ألقصى فوائد الطــب الطبيعي 

فــي المنطقــة. 

نظرة عامة على آتوس فارما لعام 2018: 
تقــوم آتــوس فارمــا بمراجعــة وتحديــث مجموعــة منتجاتهــا خــال عــام 2018، وتســعى جاهــدة للتركيــز علــى المنتجات 
ــة. عــاوة علــى  ــد مــن االســتقال عــن لوائــح األســعار مــن خــال وزارة الصحــة المصري الرئيســية والوصــول إلــى مزي
ذلــك، مــرت الشــركة بعمليــة تحديــث منشــآتها، مــن أجــل مطابقــة جميــع معاييــر شــهادة ممارســات التصنيــع الجيــدة 
)GMP(، والتــي تــم الحصــول عليهــا بنجــاح فــي نهايــة عــام 2018. تســمح هــذه الشــهادة لـــ ATOS Pharma بتصديــر 
منتجاتهــا الصيدالنيــة أيًضــا. الهــدف هــو البــدء بالمملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة والكويــت. 
ســيبدأ تصديــر منتجــات ATOS Pharma المحــددة فــي عــام 2019، مــن أجــل زيــادة توافــر المســتحضرات الصيدالنيــة 

النباتيــة فــي الشــرق األوســط وأفريقيــا.
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ناتشرتكس
ناتشــرتكس هــي منتــج عالــي الجــودة للمابــس الملونــة لأطفــال والرضــع والدمــى ولعــب األطفــال والمنســوجات 
المنزليــة واألقمشــة ومــواد البالغيــن المتنوعــة باســتخدام القطــن العضــوي فقــط. تأسســت ناتشــرتكس فــي عــام 
1998، ســابقًا تحــت اســم كونيتكــس. يتــم تصميــم المنتجــات وتطويرهــا داخــل الشــركة فــي االســتوديو الخــاص بهــا، 
ــن بيبــل أورجانيــك CPO(( أو ناتشــرتكس أو  ــة الخاصــة بهــا مثــل كوت ويتــم إنتاجهــا وتســويقها تحــت العامــة التجاري
أورجانيــك بيبــي أو تحــت عامــات خاصــة مثــل بيبــل ويــر أورجانيــك )PWO( أو أنــدر ذا نايــل. تتنافــس ناتشــرتكس بنجــاح 
فــي الســوق العالميــة علــى المنســوجات المنتجــة بطريقــة عضويــة مــن خــال تصميــم وتصنيــع وتســويق منتجــات 

جميلــة وعاليــة الجــودة مــن مصــر، موطــن إنتــاج القطــن المتميــز اليــوم.

نظرة عامة على ناتشرتكس لعام 2018:
حققــت شــركة الغــزل والنســيج ناتشــرتكس عاًمــا ناجًحــا عــام 2018، حيــث قدمــت خــط خيــوط الحياكة اليدويــة الجديد. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، بــدأت الشــركة مبــادرات إلعــادة إنتــاج وزراعــة محاصيــل القطــن، والتــي كانــت مطلوبــة لمنتجــات 
القطــن المصريــة الشــهيرة ســابًقا. جنبــا إلــى جنــب مــع المزارعيــن فــي منطقــة الدلتــا، بــدأت ســيكم فــي زراعــة القطــن 
عالــي الجــودة واألليــاف الطويلــة – تســعى ناتشــرتكس جاهــدة لزيــادة كميــة القطــن المــزروع عضويــا فــي مصــر، ولكن 
 ))PWO أيضــا الســتعادة األصنــاف القديمــة ذات القيمــة العاليــة. حصلــت العامــات التجاريــة بيبــل ويــر أورجانيــك
وبايــو بيبــي “biobaby”، والتــي تنتــج المنســوجات المــوَردة مــن شــركة ناتشــرتكس التابعــة لســيكم، علــى “جائــزة 
العامــة التجاريــة األلمانيــة 2018”: فــازت العامــة التجاريــة للمنســوجات الطبيعيــة PWO فــي فئتيــن “العامــة 

التجاريــة المســتدامة للعــام” و “الموضــة”.
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)LUE( لوتس ولوتس صعيد مصر
تأسســت لوتــس عــام 1977 تحــت اســم ســيكم وكانــت الشــركة األولــى ضمــن المبــادرة. الشــركة، التــي تســمى فــي 
الوقــت الحاضــر لوتــس، تعالــج جميــع أنــواع األعشــاب والتوابــل العضويــة مــن النباتــات الحيويــة المزروعــة. وتنتــج 
لشــركاتها الشــقيقة إيزيــس أورجانيــك وآتــوس فارمــا، وكذلــك لســوق التصديــر وفًقــا إلرشــادات المعالجــة الدوليــة 
لديميتــر. يعــد المــذاق والرائحــة والفعاليــة الطبيــة الطبيعيــة للمنتجــات العشــبية مــن أهــم أولويــات شــركة لوتــس.

نظرة عامة على لوتس ولوتس صعيد مصر )LUE( لعام 2018:
ــت  ــاد. كان ــادة التلــوث داخــل الب ــات نتيجــة لزي ــد مصــر )LUE( تحدي  فــي عــام 2018، واجهــت لوتــس ولوتــس صعي
الشــركة لديهــا بالفعــل مطالــب أعلــى ممــا يمكــن أن تخدمهــا، واآلن، باإلضافــة إلــى ذلــك، تزيــد المصاعــب فيمــا 
يتعلــق بالتلــوث واآلثارالناتجــة عــن التلــوث. وفًقــا لذلــك، تواجــه الشــركة مســألة كيفيــة توســيع مناطــق اإلنتــاج فــي 
أراض جديــدة، مثــل المناطــق الصحراويــة، ومــن الناحيــة األخــرى، كيفيــة دعــم هــؤالء المزارعيــن فــي منطقــة الدلتــا 
ــا. تركزالشــركة علــى الجــودة  الذيــن ال تــزال منتجاتهــم غيــر معتمــدة اليــوم أو فــي المســتقبل شــركة ديميتــر/ عضوًي
العاليــة والموثوقيــة تجــاه عمائهــا، ومــع ذلــك تواجــه الموقــف الصعــب بيــن دعــم المزارعيــن المتعاقديــن منــذ زمــن 

طويــل مقابــل الجــودة والســعر )اقتصــاد المحبــة( تجــاه عمائهــا.
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 )HU( جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة
التنميــة  تهــدف  التــي  األوســط  الشــرق  فــي  جامعــة  أول  هــي   )HU( المســتدامة  للتنميــة  هليوبوليــس  جامعــة 
ثــاث كليــات فقــط: األعمــال واالقتصــاد،  بــدأت مــع   ،2012 الجامعــة فــي عــام  المســتدامة. عندمــا تأسســت 
والهندســة، والصيدلــة وتكنولوجيــا األدويــة. فــي عــام 2018، تــم افتتــاح كليتيــن جديدتيــن: العــاج الطبيعــي والزراعــة 
Core Pro� )العضويــة. تطبــق جامعــة هليوبوليــس األســاليب التعليميــة الحديثــة، بمــا فــي ذلــك البرنامــج األساســي
gram(  فــي كل مــن كلياتهــا، باإلضافــة إلــى برامــج التدريــب العملــي لتنميــة شــعور الطــاب بالفرديــة واإلبــداع 
ومســاعدتهم علــى تحقيــق أهدافهــم وكذلــك المســاهمة فــي المجتمــع مــن خــال تحديــد وحــل المشــكات بشــكل 

مبــدع.
إقرأ المزيد على موقعنا

https://www.hu.edu.eg/ar/
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منهج سيكم للتطوير الشمولي
زهرة االستدامة، اقتصاد المحبة وأهداف رؤية سيكم

زهــرة  فــي  ســيكم  رؤيــة  عــن  التعبيــر  يمكــن 
االســتدامة، والتــي تنطــوي علــى التنميــة فــي 
الحيــاة االقتصاديــة   - األربعــة  الحيــاة  مجــاالت 
زهــرة  تمثــل  والثقافيــة والمجتمعيــة والبيئيــة. 
واالتصــال  والتقييــم  لــإلدارة  أداة  االســتدامة 
المنظمــات  مــن  شــبكة  ضمــن  تطويرهــا  تــم 
الديناميكيــة   / العضويــة  الحركــة  مــن  الدوليــة 
“الرابطــة  مظلــة  تحــت  تتعــاون  التــي  الحيويــة 
والتجــارة”  البيئــة  أجــل  مــن  للشــراكة  الدوليــة 
)IAP(. تحتــوي علــى مجموعــة مــن المؤشــرات 
التــي تعكــس تأثيــر ســيكم وأدائهــا فــي مجــاالت 

مختلفــة.  جوانــب  علــى  األربعــة  الحيــاة 

اقتصاد المحبة 
تســير الجوانــب المختلفــة مــن زهــرة االســتدامة 
فــي كيفيــة  نوعيــة  نقلــة  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا 

النظــر إلــى العمليــات التجاريــة أو االقتصــاد ككل. فــي األزمنــة الحاليــة مــن االضطرابــات العالميــة والمحليــة 
والتحديــات االجتماعيــة والبيئيــة الهائلــة، قــررت ســيكم إنشــاء إطــار، ال يعبــر فقــط عــن الفهــم الشــامل 
لنهــج ســيكم التنمــوي ولكــن يمكنــه أيًضــا إلهــام الشــركات أو المؤسســات األخــرى. تقــوم ســيكم بتكويــن 
فهمهــا لـــ “اقتصــاد المحبــة” )EoL( باســتمرار علــى طــول األبعــاد األربعــة لزهــرة االســتدامة ألن االقتصــاد 
ــة EoL هــو  ــًدا دون مراعــاة الثقافــة والمجتمــع والطبيعــة. اقتصــاد المحب المســتدام ال يمكــن تحقيقــه أب
ــة EoL إلــى  ــة للمنتجيــن أو ظــروف عمــل الئقــة. يطمــح اقتصــاد المحب ــر مــن مجــرد أســعار عادل ــر بكثي أكث

شــفاء وتطويــر النــاس والمجتمــع واألرض وليــس تعظيــم الربــح.
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رؤية سيكم لـ2027 و2057
اســتناًدا إلــى رؤيتهــا األصليــة، وضعــت ســيكم مؤخــًرا أهــداف الرؤيــة الخاصــة بهــا علــى مــدار األربعيــن عاًمــا القادمــة. 
مــن ناحيــة، تصــف هــذه األهــداف كيــف نــرى مصــر فــي عــام 2057 مــن منظــور جــذري للغايــة ومســتدام. مــن ناحيــة 
أخــرى، اســتنتجنا أيًضــا أهداًفــا ملموســة لـــ ســيكم فــي عــام 2027، أي بعــد عشــر ســنوات - انعكاًســا لمــا نحتــاج 
إلــى تحقيقــه كمنظمــة ومجتمــع مــن أجــل تحويــل مصــر كمجتمــع وتجســيد تفســيرنا القتصــاد المحبــة. نظــًرا ألن 
رؤيــة 20757 تــم نشــرها فــي عــام 2018، فــإن ســيكم ال تــزال فــي طــور تكييــف أداة تقييــم التأثيــر الخاصــة بهــا، 

وهــي زهــرة االســتدامة، لمواءمــة عملنــا اليومــي مــع 
رؤيتنــا. هــذا التقريــر هــو خطــوة أولــى نحــو تحســين 
الــذي  واالتصــال  واإلدارة  االســتدامة  تأثيــر  تقييــم 
يتكامــل مــع فلســفتنا ورؤيتنــا. بجانــب أهــداف رؤيــة 
ســيكم الخاصــة، تقــر المبــادرة بأهميــة أهــداف التنميــة 
الــدول  التــي اعتمدتهــا جميــع   )SDGs( المســتدامة
األعضــاء فــي األمــم المتحــدة فــي عــام 2015. وقــد 
تــم بالفعــل عــرض أهداف التنمية المســتدامة وربطها 
بأعمــال ســيكم فــي تقريــر االســتدامة لعــام 2016. 
التنميــة  بأهــداف  كبيــًرا  ارتباًطــا  رؤيــة ســيكم  ترتبــط 
المســتدامة وتأتــي مــع خطــة عمــل بمشــروعات جاريــة 

بالفعــل.

أهداف رؤية سيكم
نظرة عامة على أهداف سيكم:

أهداف رؤية سيكم في األبعاد األربعة

التنمية البشرية
• SVG 1: التعليم الشمولي 

• SVG 2: نموذج الجامعة المتكامل 

• SVG 3: البحوث الشمولية 

• SVG 4: الطب التكاملي 

• SVG 5: ثقافة جديدة

خلق القيمة االقتصادية 
• SVG 12: االقتصاد الدائري  

• SVG 13: اقتصاد المحبة  

• SVG 14: الخدمات المصرفية األخاقية  

• SVG 15: تقديم المنتجات الحيوية 

• SVG 16: الشفافية في التداول

البيئة
• SVG 6: زراعة عضوية %100 )موضوع التركيز 2018(

• SVG 7: إدارة المياه ذاتية االكتفاء  

• SVG 8: الطاقات المتجددة 100% 

• SVG 9: التنوع البيولوجي المستقر  

• SVG 10: التخفيف من آثار المناخ 

• SVG 11: ال للنفايات )موضوع التركيز 2018(

الحياة االجتماعية
• SVG 17: التحول االجتماعي 

• SVG 18: الحكم الحديث
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أولويات رؤية سيكم لعام 2018
ــا مــن بيــن أهــداف رؤيــة ســيكم لعــام 2057، اختــارت ســيكم موضوعيــن محورييــن لعــام 2018:   مــن بيــن 18 هدًف
“٪100 زراعــة عضويــة” و “ال للنفايــات”. علــى الرغــم مــن أن ســيكم تعمــل باســتمرار علــى تحقيــق جميــع أهــداف 
الرؤيــة، فقــد تــم التركيــز علــى الموضوعيــن الســنويين بشــكل خــاص مــن خــال الفعاليــات والمشــاريع المختلفــة. 
التركيــز علــى الموضوعيــن فــي الســنة يســاعدنا فــي تســهيل تنفيــذ نظــام إيكولوجــي مبتكــر. ســيضمن ذلــك التوافــق 

ــل المــدى بيــن مشــاريع ســيكم واســتراتيجيتها المؤسســية مــع األهــداف الطموحــة لعــام 2057. طوي

الهدف 6 للرؤية: ٪100 زراعة عضوية
لماذا نحتاج إلى التحول نحو الزراعة العضوية

 أدى إدخــال تقنيــات جديــدة فــي القطــاع الزراعــي التقليــدي إلــى نمــو هائــل. لكــن التكلفــة الخفيــة المرتبطــة بالزراعــة 
ــاه  ــة الســطحية، وتلــوث المي ــارزة للزراعــة المكثفــة نضــوب الترب ــار الب المكثفــة والمدفوعــة بالنمــو كبيــرة. ومــن اآلث
الجوفيــة ونــدرة الميــاه، وزيــادة تكلفــة اإلنتــاج ونتيجــة لذلــك عــدم االســتقرار االجتماعــي واالقتصــادي. أثبتــت الزراعــة 
العضويــة فعاليتهــا بشــكل ملحــوظ فــي عكــس التأثيــر الســلبي للزراعــة علــى البيئــة. ثبــت أن المدخــات الزراعيــة فــي 
نظــم الزراعــة العضويــة تعــزز بنيــة التربــة، وتحافــظ علــى جــودة الميــاه، وتزيــد مــن المــواد العضويــة فــي التربــة وتزيــد 
مــن التنــوع البيولوجــي وكذلــك المحاصيــل. يقيــس “حســاب التكلفــة الحقيقــي” ويقيــم التكاليــف الخارجيــة للتأثيــرات 
البيئيــة مــن الناحيــة النقديــة. بنــاًء علــى ذلــك، تتمتــع الزراعــة العضويــة بتكلفــة إنتاجيــة أعلــى قليــًا مــن المدخــات، 
ولكنهــا تتيــح تقليــل التكاليــف الخارجيــة مثــل التداعيــات البيئيــة واآلثــار الضــارة بالصحــة، وبالتالــي ينتــج عنهــا فعاليــة 
أفضــل مــن حيــث التكلفــة والربحيــة علــى المــدى الطويــل للمجتمــع ككل. الضغــط علــى البيئــة فــي جميــع أوجــه 
الزراعــة التقليديــة مرتفــع. فــي منطقــة دلتــا النيــل المزدحمــة، فــإن حــرق النفايــات واالســتخدام المكثــف لمبيــدات 
ــًا. والحــل هــو توســيع اإلنتــاج إلــى أراض  اآلفــات يجعــل مــن الصعــب للغايــة ضمــان نقــاء المنتجــات المزروعــة عضوي
جديــدة فــي الصحــراء التــي تواجــه كميــات أقــل مــن التلــوث. هــذا تطــور اســتراتيجي طويــل األجــل تدعمــه ســيكم 

بنشــاط.

إن زيــادة الوعــي لزيــادة الزراعــة المســتدامة، خاصــة الممارســات العضويــة والحيويــة، أمــر ضــروري لســيكم. ال يمكــن 
أن تكــون األنشــطة االقتصاديــة عادلــة وتخــدم النــاس إال إذا لــم يتــم اســتغال بيئــة األجيــال الحاليــة والمقبلــة. مــع 
االلتــزام الحالــي بالزراعــة العضويــة، تســعى ســيكم إلــى زيــادة الوعــي والطلــب علــى المنتجــات العضويــة. يكــرس 
هــذا الجهــد لتحقيــق رؤيــة ســيكم لعــام 2057 والتــي تشــمل تحــول القطــاع الزراعــي فــي مصــر نحــو مجموعــة مــن 

ــة والمســتدامة.  الممارســات الزراعيــة العضوي

ــد  ــار رئيســي جدي ــات الشــريكة، تعمــل ســيكم علــى وضــع معي ــن والجمعي ــن المتعاقدي ــى جنــب مــع المزارعي ــا إل جنب
لأســاليب الزراعيــة فــي مصــر، ممــا يــؤدي إلــى الزراعــة العضويــة بنســبة 100 ٪. خــال األربعيــن عاًمــا المقبلــة، نجحــت 
ســيكم فــي تحويــل 680 هكتــاًرا مــن األراضــي الصحراويــة إلــى تربــة خصبــة وشــاركت أيًضــا فــي اســتصاح وزراعــة أكثــر 

مــن 2300 هكتــار مــن األراضــي العضويــة والديناميكيــة الحيويــة مــع مزارعيــن فــي أرجــاء مصــر. 

أصبــح حلمــي أبــو العيــش رئيًســا لشــركة ديميتــر الدوليــة التــي تعبــر أيًضــا خطــوة نحو أســاس أكثــر ارتباًطا ومشــاركة 
فــي القطاع العضــوي الدولي. 

فــي يونيــو 2018، تــم انتخــاب حلمــي أبــو العيــش مــن قبــل مجلــس ديميتــر الدولــي كرئيــس جديــد لهــم. ديمتــر 
إنترناشــونالDemeter International هــي أكبــر جهــة معتمــدة للزراعــة الحيويــة فــي جميــع أنحــاء العالــم ولهــا 

منظمــات أعضــاء فــي 19 دولــة. إجمــااًل، أكثــر مــن 187.000 هكتــار مــن األراضــي معتمــدة مــن ديميتــر.

إقرأ المزيد

https://www.sekem.com/ar/%D8%AD%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8B%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D8%AF%D9%8A/
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المشاريع:
يال نزرع المستقبل

اجتمــع العاملــون  بســيكم واألصدقــاء والشــركاءفي إطــار حملــة “يــا نــزرع المســتقبل” لــزرع أول بــذور الوعــي نحــو 
هــدف الزراعــة العضويــة بنســبة 100 ٪. تريــد المبــادرة رفــع الوعــي المجتمعــي بشــأن اســتخدام المنتجــات العضويــة 

وأهميــة الزراعــة العضويــة فــي مصــر.

EBDA ورشة عمل جمعية الزراعة الحيوية المصرية
منــذ ثــورة عــام 2011، أصبحــت مســاحة األراضــي المزروعــة والمســتصلحة فــي حالــة ركــود. مــن أجــل مواجهــة هــذا 
التطــور، توفــر ســيكم ورش عمــل لشــركائها فــي “الجمعيــة الحيويــة المصريــة” )EBDA(. إن الحافــز وراء ورش العمــل 
هــذه هــو إعــادة هيكلــة وإعــادة بنــاء EBDA لمواجهــة تلــك التحديــات. عــاوة علــى ذلــك، فــإن الهــدف مــن شــهادة 
مركــز الزراعــة العضويــة فــي مصــر COAE، هيئــة إصــدار الشــهادات مــن EBDA، هــو اســتعادة االعتمــاد لجميــع 

ــة.  الملصقــات العضوي

الزراعة العضوية في مصر
 مشــروع “مصــر عضويــة” هــو مشــروع مدتــه ثــاث ســنوات يركــز علــى تعزيــز قطــاع الزراعــة العضويــة فــي مصــر 
 ،EBDA و FAODA وتحســين القــدرة التنافســية إلنتاجــه فــي األســواق المحليــة والدوليــة. المنظمــات الشــريكة هــي

وكاهمــا يعمــل مــع أعضائــه مــن الزراعــة والصناعــة علــى تطويــر القطــاع العضــوي فــي مصــر. 

كلية الزراعة العضوية في عام 2018 
افتتحــت الجامعــة أول كليــة للزراعــة العضويــة فــي مصــر وبــدأ أول 27 طالــب دراســاتهم. كجــزء مــن المنهــج الدراســي، 
 Goetheanum تقــدم ســيكم دورة مكثفــة فريــدة فــي الزراعــة الحيويــة بالتعــاون مــع القســم الزراعــي فــي جوتيانــم

فــي سويســرا.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
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كيف نقيس التقدم؟
أبقار األلبان وعالقتها بالمنطقة
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ــًة ببيانــات عــام 2017، ُيظهــر الرســم البيانــي الشــريطي أن ســيكم زادت إنتاجهــا الكلــي مــن الســماد العضــوي فــي عــام  مقارن
2018. مــع أكثــر مــن 1000 طــن مــن الســماد العضــوي المنتــج، وصلــت ســيكم اآلن إلــى 11 طًنــا لــكل هكتــار فــي عــام 2018 

مقارنــة بـــ 7 أطنــان فــي عــام 2017.
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حصة اإليرادات )الصافية( من المنتجات العضوية المعتمدة
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بســبب التلــوث، لــم تتمكــن ســيكم مــن التصديــق علــى جميــع منتجاتهــا عضويــة أو بجــودة ديميتــر. ترتبــط هــذه القضيــة بالكثافــة 
العاليــة والقــرب مــن الزراعــة التقليديــة والعضويــة فــي دلتــا النيــل والمشــاكل البيئيــة العامــة التــي تواجههــا مصــر.



تقرير سيكم - 2018

17

الهدف 11 من أهداف رؤية سيكم: ال للنفايات 
مــع هــدف الرؤيــة 11 “ال للنفايــات”، تعالــج ســيكم مشــكلة اإلدارة غيــر الســليمة للنفايــات التــي تعــد حالًيــا أحــد 
التحديــات البيئيــة الرئيســية فــي مصــر وســوف تتطلــب حلــواًل مبتكــرة للمســتقبل. فــي مصــر، يتــم جمــع 60 ٪ فقــط 
مــن النفايــات وأقــل مــن 3 ٪ يعــاد تدويرهــا. يتــم حــرق القمامــة بطريقــة غيــر قانونيــة وتلــوث الهــواء والميــاه الجوفيــة 
ــة فــي  ــات” أحــد الموضوعــات المحوري ــة “ال للنفاي ــات فــي مصــر، كان هــدف الرؤي ــك التحدي ــى تل ــة. بالنظــر إل والترب
عــام 2018. ال يــزال تجنــب وتقليــل إنتــاج النفايــات أمــًرا محورًيــا ألن القمامــة هــي خيــط هائــل للبيئــة والمجتمــع. 
إقــراًرا بذلــك، تعمــل ســيكم علــى إنشــاء مجتمــع خــاٍل مــن النفايــات. ولكــن نظــًرا ألنــه ال يمكــن تجنــب أو تقليــل حصــة 
النفايــات، فــإن إحــدى أولوياتنــا هــي التحــول إلــى مــواد التعبئــة البديلــة وابتــكار نظــام إعــادة التدويــر. إضافــة إلــى ذلــك، 
بمــا أن معالجــة مشــكلة اإلدارة غيــر الســليمة للنفايــات تتطلــب مشــاركة المجتمــع بأســره، فــإن أحــد الجهــود الرئيســية 

التــي تبذلهــا ســيكم هــي خلــق الوعــي بيــن مجتمــع ســيكم والمجتمــع بشــكل عــام.

المشروعات: 
مشروع ال للنفايات 

يعتمــد مشــروع ســيكم “ال للنفايــات” علــى ثــاث ركائــز: رفــع الوعــي، والتعامــل مــع النفايــات الموجــودة ومنــع إنتــاج 
المزيــد مــن النفايــات.

 تعمــل ســيكم وجميــع شــركاتها الفرعيــة ومبادراتهــا االجتماعيــة والثقافيــة علــى الحــد مــن النفايــات واســتبدال 
المــواد غيــر القابلــة إلعــادة التدويــر ببديلتهــا القابلــة للتحلــل. فــي عــام 2018، بــدأت ســيكم بمجموعــة متنوعــة مــن 
المشــاريع. تحــاول كل شــركة تنفيــذ بدائــل للتعبئــة الباســتيكية وتقديــم المشــورة لمديــري كل قطــاع حــول كيفيــة 
التصــرف بشــكل أكثــر اســتدامة. إلــى جانــب ذلــك، تعمــل ســيكم علــى خلــق الوعــي مــن خــال تنظيــم ورش العمــل، 

وتلخيــص خطــط العمــل لشــركاتها وتقديــم عــروض تقديميــة لموظفيهــا. 

البالستيك الثمين
“الباســتيك الثميــن” هــو مجتمــع مفتــوح المصــدر مــن هولنــدا يمّكن أي شــخص من إعادة تدوير نفاياته الباســتيكية 
علــى الفــور. فــي عــام 2018، قامــت ســيكم ببنــاء 8 آالت )4 فــي نســختين( إلعــادة تدويــر النفايــات الباســتيكية 
وإنشــاء مســاحات عمــل، واحــدة فــي مزرعــة ســيكم الرئيســية واألخــرى فــي حــرم جامعــة هليوبوليــس. “الباســتيك 
الثميــن” مــع إضافــة ســيكم “ال للنفايــات” هــي أكثــر مــن مجــرد ورشــة إلعــادة تدويــر النفايــات الباســتيكية - تــم دمــج 

التوعيــة والمناهــج التعليميــة الملموســة كمحــور رئيســي لهــذا المشــروع. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة



تقرير سيكم - 2018

18

مؤشرات القياس ذات الصلة لعام 2027 
حصة النفايات غير العضوية المعاد تدويرها
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أهداف رؤية سيكم ذات األبعاد األربعة
الحياة الثقافية

SVG 1: التعليم الشمولي حتى تتكشف إمكانات الفرد

 وصف الهدف رقم 1 من رؤية سيكم: 

ســيكم تضمــن اســتخدام جــزء مــن األربــاح لدعــم األنشــطة الثقافيــة وتعزيــز فــرص التعليــم لجميــع أفــراد المجتمــع 
التابعــة لهــا. تؤمــن ســيكم بــأن إمكانــات فــرد واحــد تتطــور مــن خــال إدراج الفنــون والثقافــة. وبالتالــي، تركــز ســيكم 
علــى توفيــر مســاحة للنــاس والطــاب مــن أجــل تنميتهــم الفرديــة وإمكاناتهــم الناشــئة بــداًل مــن تزويدهــم بنمــاذج 
عالميــة للتعليــم والتعلــم. تريــد ســيكم طــرح أســئلة بــداًل مــن إعطــاء إجابــات مــن أجــل تحقيــق رؤيــة 2057 التــي تشــمل 

تحــول القطــاع التعليمــي علــى جميــع المســتويات. 

المشروعات: 
المشاريع الجارية في مدرسة سيكم 

تنظــم مدرســة ســيكم دورات تدريبيــة منتظمــة ودوائــر عمــل لمعلميهــا. يتلقــى كل معلــم ثــاث دورات تدريبيــة فــي 
األســبوع. باإلضافــة إلــى ذلــك، تتبــع المدرســة مفهــوم نظــام التدريــب حيــث ياحــظ المعلمــون القدامــى فصــول 
المعلميــن الصغــار والعكــس، تليهــا اجتماعــات تحليليــة. تــم تطويــر هيــكل تنظيمــي جديــد فــي مــدارس ســيكم - مــن 
نظــام هرمــي قائــم علــى اإلدارة إلــى نظــام ينشــر المســؤولية والمهــام فــي دوائــر العمــل المختلفــة بيــن المعلميــن. 

)HIH( حضانة هاند إن هاند
 تــم إطــاق مشــروع الحضانــة بالتعــاون مــع برنامــج هانــد هانــد التابــع لشــركة ســيكم األلمانيــة الشــريكة “رابونزيــل 
ناتوركوســت” وشــركة ســيكم لوتــس ويهــدف إلــى تطويــر روضتيــن فــي قــرى ســيكم المجــاورة. هــذا المشــروع هــو 
بدايــة ســيكم للوصــول إلــى المناطــق المحيطــة لتحســين مســتوى معيشــة األطفــال واألســر. بــدء برامــج تعليميــة 

جديــدة مــع التركيــز علــى البرامــج اإلبداعيــة مثــل دروس الفــن أو دورات الحركــة بالتعــاون مــع مــدارس ســيكم. 

EDU CAMP III
 EDU CAMP III هــو المشــروع التالــي لـــ EDU CAMP I و II، حيــث يتــم تقديــم االستشــارات واألفــكار اإلبداعيــة 

للمــدارس نحــو إعــادة بنــاء المناهــج الدراســية بمــا فــي ذلــك الجوانــب المســتدامة واالجتماعيــة والبيئيــة. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
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 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق أهداف رؤية سيكم
متوسط ساعات التدريب لكل موظف
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SVG 2: نموذج جامعة متكامل 

وصف هدف رؤية سيكم رقم 2: 

هــدف رؤيــة ســيكم لجامعــة متكاملــة يعنــي أن جامعــة هليوبوليــس أصبحــت مؤسســة علميــة رائــدة تقــدم مناهــج 
مبتكــرة للتنميــة المســتدامة. لذلــك، تؤكــد الجامعــة علــى تنميــة الوعــي الفــردي والتضامــن االقتصــادي والعدالــة 

االجتماعيــة والتــوازن البيئــي فــي مصــر والعالــم كجــزء ال يتجــزأ مــن مناهجهــا وأبحاثهــا. 

تــم إنشــاء جامعــة هليوبوليــسHU لتوفيــر أرضيــة خصبــة لأفــكار الجديــدة للظهــور واالنتشــار ومنــح الطــاب أساًســا 
يمكــن أن يحــدث عليــه المزيــد مــن النمــو الشــخصي والتنميــة. باإلضافــة إلــى المؤهــات التــي يحصــل عليهــا الطــاب 
فــي دراســتهم، توفــر HU الفرصــة إلظهــار إمكاناتهــم وتمييــز موهبتهــم واهتماماتهــم. أســاس هــذا هــو البرنامــج 
األساســي الــذي يشــارك فيــه جميــع الطــاب مــن بيــن فئــات أخــرى فــي الفنــون الجميلــة أو التمثيــل أو الحركــة أو 

الموســيقى.

المشروعات: 
متابعة المستجدات عن مشاريع التطوير الحديثة بجامعة هليوبوليس 

عــام 2018 كان عاًمــا هاًمــا بالنســبة لجامعــة مصــر الجديــدة. تــم افتتــاح كليتــان جديدتــان أبوابهــا فــي بدايــة الفصــل 
الشــتوي: كليــة الزراعــة العضويــة، األولــى مــن نوعهــا فــي مصــر، وكليــة العــاج الطبيعــي. مــا يقــرب مــن 3000 شــاب 
 HU مصــري يدرســون اآلن فــي جامعــة ســيكم. تماشــيًا مــع هــذا النمــو القــوي، تــم توجيــه القــدرات الداخليــة لجامعــة

بشــكل خــاص نحــو تدريــب المحاضريــن وتعليمهــم. 

 )ECSI( لريادة األعمال للتأثير االجتماعي HU المشروع: مركز
تهــدف ECSI إلــى دعــم التنميــة المســتدامة نحــو مســتقبل حيــث يمكــن لــكل إنســان أن يكشــف عــن إمكاناتــه الفرديــة 
مــن خــال تعزيــز ريــادة األعمــال مــع خلــق القيمــة. تتمثــل الفكــرة فــي تقديــم خدمــات دعــم مخصصــة ألصحــاب 
المشــاريع فــي مرحلــة مبكــرة لتمكينهــم مــن إنشــاء أعمــال مســتدامة والتــي يمكــن أن تخلــق تأثيــًرا إيجابًيــا علــى 

ــة. ــة والعالمي األســواق المحلي

فيما يتعلق بهدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
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SVG 3: البحث الشامل 

الوصف لهدف رؤية SEKEM رقم 3: 

التقــدم ونشــر الوعــي ال يمكــن تحقيقهمــا إال إذا كان كل مــا هــو حالــي وجديــد، موضــع تســاؤل مســتمر وتــم تطويــره 
باســتمرار. يبنــي البحــث عامــًا مهًمــا لكــي تتمكــن ســيكم مــن مســاءلة نفســها واستكشــاف طــرق جديــدة لخدمــة 
ــى  ــاًء عل ــى ســيكم، فــإن االســتثمارات فــي األبحــاث لهــا مــا يبررهــا بن الغــرض الرئيســي مــن االســتدامة. بالنســبة إل
القيمــة التــي تخلقهــا للمجتمــع والتنميــة البشــرية بغــض النظــر عــن العوائــد الماليــة المحتملــة. تســتثمر ســيكم حصــة 
مــن أربــاح شــركتها لتعزيــز خلــق المعرفــة، وتعمــل مــع مختلــف الشــركاء فــي مشــاريع للتنميــة المســتدامة وتركــز علــى 

التنميــة الروحيــة والثقافيــة.

المشروعات: 
 SEKEM DOK-Trialسيكم دوك ترايل

ســيكم دوك ترايــل SEKEM’s DOK�Trial تدخــل عامهــا الثانــي. فــي عــام 2017، بــدأت ســيكم تجربــة تقــارن الزراعــة 
الحيويــة مــع الزراعــة العضويــة والتقليديــة. لهــذا الغــرض، تقــوم ســيكم بزراعــة ثاثــة قطــع من األرض فــي ظل ظروف 
خاضعــة للرقابــة وتقيــس تحســينات خصائــص التربــة، والمحصــول، واســتخدام الميــاه، وتســعى جاهــدة لتحديــد الفــرق 
بيــن هــذه األســاليب الثاثــة للمحاصيــل مــن منظــور حســاب التكلفــة الحقيقــي. فــي ورقــة بحــث ســابقة، كانــت ســيكم 
قــادرة بالفعــل علــى إظهــار أن الزراعــة الديناميكيــة الحيويــة للمنتجــات التــي يتــم فحصهــا هــي أرخــص طريقــة إنتــاج 

عندمــا يتــم النظــر إليهــا مــن منظــور يأخــذ التكلفــة والفوائــد الخارجيــة فــي االعتبــار. 

البحث في حماية النباتات الطبيعية: 
ــة الزراعــة  ــة. تقــوم كلي ــات الطبيعي ــة النبات ــر فــي منتجــات حماي فــي عــام 2018، اســتأنفت ســيكم البحــث والتطوي
العضويــة بجامعــة هليوبوليــس HU بأبحــاث حــول وقايــة النباتــات مــن خــال تطبيــق الكائنــات الحيــة الدقيقــة وتمكنت 
مــن اإلبــاغ عــن النجاحــات األولــى. وفــي الوقــت نفســه، تعمــل ســيكم الســتصاح األراضــي علــى تطويــر وقايــة 

النباتــات مــن خــال المســتخلصات الطبيعيــة مثــل زيــت النيــم. 

مجاالت البحث الحالية في جامعة هليوبوليس 
• صناعة األدوية النباتية 

• الزراعة الحيوية 

• الطاقة المتجددة 

• االقتصاد المستدام والتقنيات الخضراء 

• العلوم االجتماعية واإلنسانية 

• تنمية المجتمع 

• الفنون والموسيقى 

فيما يتعلق بهدف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

إقرأ المزيد

http://hiro.hu.edu.eg/
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SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
حصة المبيعات المستثمرة في البحث والتطوير
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SVG 4: الطب التكاملي 

وصف الهدف رقم 4 من رؤية سيكم

ال تعتمــد صحــة اإلنســان فقــط علــى األدويــة قصيــرة األجــل لمحاربــة األعــراض المنفصلــة ولكــن يجــب اعتبارهــا 
نظاًمــا كلًيــا يشــمل الجســم المــادي وكذلــك الجســم الروحــي. يعــد تحقيــق التــوازن بيــن صحــة اإلنســان والتــوازن مــع 
العاجــات الطبيعيــة والروحيــة واالجتماعيــة أحــد أهــداف ســيكم الرئيســية عندمــا يتعلــق األمــر بإعــادة التفكيــر فــي 
نظــام الصحــة التقليــدي فــي مصــر. مــن أجــل الهــدف رقــم 4 مــن رؤيتنــا، تلتــزم ســيكم بدمــج وتنميــة الطــب التكاملــي 

مــن خــال مراعــاة الروحانيــة أيًضــا ونشــر هــذا النهــج فــي النظــام الصحــي المحلــي. 

المشروعات: 
الصحة مدمجة في صميم األعمال التجارية 

تعــد الصحــة أساســية بالنســبة لســعادة اإلنســان ورفاهيتــه. لضمــان حيــاة صحيــة، قامــت شــركة ســيكم القابضــة 
بتطويــر أنــواع مختلفــة مــن التأمينــات الطبيــة التــي تعــود بالنفــع علــى جميــع موظفــي ســيكم مــن أجــل ضمــان 

الرفاهيــة والتنميــة الصحيــة للمجتمــع. 

العالج الطبيعي التكاملي 
فــي جامعــة هليوبوليــس، بــدأت كليــة العــاج الطبيعــي الجديــدة بخلــق منهــج يدمج منهًجــا كلًيا جديــًدا نحو العاجات 

البديلــة مثــل تطبيــق ديناميكيــات خاصــة في العاج الطبيعي الكاســيكي. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
التأمين المجاني للموظفين

Share of Employees with Private 
Retirement Fund

20162015 2017 2018

100%100%

38%40%

60%

80%

100%

20%

0%

100%100%

26%

100%100%

25%

100%100%

35%

Share of Employees with Private 
Health Insurance

Share of Employees with Private 
Live Insurance



تقرير سيكم - 2018

25

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

قم بزيارة موقع ساحة الثقافة

SVG 5: ثقافة جديدة 

وصف الهدف رقم 5 من رؤية سيكم: 

باســتمرار تلتــزم ســيكم بــإدراج الثقافــة المحليــة وكذلــك الثقافــات الدوليــة فــي بيئــة العمــل. كنســبة مــن وقــت 
عملــه، يشــارك كل موظــف فــي مختلــف الفعاليــات والــدورات الثقافيــة. يتــم دعــم هــذا أيًضــا مــن خــال المهرجانــات 
التــي يشــارك فيهــا جميــع موظفــي ســيكم واألطفــال مــن مدرســة ســيكم وطــاب جامعــة هليوبوليــس والمزارعيــن. 
تتضمــن اجتماعــات اإلدارة مدخــات الموســيقى وكذلــك التدريبــات الفنيــة. هــدف ســيكم لعــام 2027 هــو المشــاركة 
فــي إنشــاء ســاحة الثقافــة مــع جامعــة HU، حيــث يتــم الجمــع بيــن احتفــاالت الثقافــة والفنــون والحــركات فــي مهرجان 
منتظــم واحــد. فــي عــام 2018، اســتضافت ســيكم 32 حدًثــا فــي ســاحة الثقافــة فــي جامعــة هليوبوليــس والمزرعــة 

الرئيســية. تهــدف فكــرة “ســاحة الثقافــة” لنشــر الوعــي وستنتشــر فــي جميــع أنحــاء مصــر بحلــول عــام 2057. 

المشروعات: 
مهرجان سيكم للربيع السنوي 

ــع فــي المزرعــة الرئيســية. مــع الموســيقى والعــروض  فــي نفــس الوقــت كل عــام، اســتضافت ســيكم مهرجــان الربي
المســرحية القصيــرة والقطــع الراقصــة والخطــب الملهمــة، كان المهرجــان مــرة أخــرى تجربــة رائعــة لجميــع العمــال 
واألســر. فــي المســرح المفتــوح، احتفــل مجتمــع ســيكم بأكملــه بربيــع ذكــرى عيــد ميــاد مؤسســها إبراهيم أبــو العيش. 

الذكرى41 لسيكم  
مــع نهايــة مهرجــان ســيكم لصيــف 2018 احتفلــت ســيكم بالذكــرى الســنوية الـــ 41 تحــت شــعار “يــا نــزرع المســتقبل”. 
ــا. عمــل رمــزي  ــدة بجمــع وزراعــة أشــجار القمــح والزيتــون مًع قــام زمــاء ســيكم والطــاب مــن جامعــة مصــر الجدي

لتشــجيع هــدف ســيكم لرؤيــة 2057 “100 ٪ زراعــة عضويــة”. 

متحف سيكم للتاريخ الطبيعي 
فــي عــام 2004، وجــد الدكتــور فولفغانــغ شــاد، عالــم األحيــاء التطــوري األلمانــي، أحجــارًا ترجــع لحقبــة مــا قبــل التاريــخ 
فــي حقــول ســيكم. أحــد أســباب وجــود هــذه األشــياء التاريخيــة يأتــي مــن االفتــراض العلمــي بأنــه منــذ حوالــي مليونــي 
عــام غــادر النــاس مــن العصــر الحجــري القديــم إفريقيــا للســفر إلــى الشــرق األوســط مــرورًا علــى األرجــح بيــن دلتــا النيــل 
والبحــر األحمــر. هكــذا عبــر النــاس المنطقــة التــي تقــع فيهــا مزرعــة ســيكم اليــوم. لذلــك فــإن النتائج ذات أهميــة كبيرة 

الستكشــاف مــا قبــل التاريــخ البشــري ويتــم عرضهــا فــي متحــف ســيكم للتاريــخ الطبيعــي ومــا قبــل التاريــخ البشــري. 

 Space of Culture ساحة الثقافة
فــي عــام 2018، أطلقــت ســاحة الثقافــة موقعهــا اإللكترونــي الخــاص واســتضافت العديــد مــن الحفــات الموســيقية 
والخطــب والمعــارض الفنيــة والمســرحيات لزمــاء ســيكم وجميــع المهتميــن مــن القاهــرة. تعتمــد فلســفة القيــادة 
لســاحة الثقافــة علــى ربــط وتكامــل الثقافــات المختلفــة فــي نقطــة مركزيــة فــي مصــر. يمثــل اجتمــاع الشــرق والغــرب 
والشــمال والجنــوب فــي مصــر، ملتقــى الحضــارات. هنــا، يجــب علــى جميــع الثقافــات واألفــكار الدخــول فــي سلســلة 
مــن الحــوارات والعــروض والمعــارض وغيرهــا إلثــراء المنطقــة بمجموعــة متنوعــة مــن األفــكار والجمــال والثقافــات. 

https://www.sekem.com/ar/%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%84%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9-2018-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-4/
https://www.sekem.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D8%A7%D9%8441-%D9%85%D8%B9%D9%8B%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3/
https://www.sekem.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%8C-%D9%85%D8%B1%D9%91-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7/
http://www.spaceofculture.com/ar/
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فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

تقرير سيكم - 2018
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البيئة 
SVG 7: اإلدارة ذاتية االستدامة للمياه

وصف الهدف رقم 7 من رؤية سيكم:  

اآلن، أصبحــت مصــر بالفعــل تحــت خــط الفقــر المائــي الــذي قدمتــه األمــم المتحــدة، بينمــا فــي الوقــت نفســه، يتعيــن 
علــى المــوارد المائيــة المحــدودة تلبيــة االحتياجــات للمزيــد مــن النــاس فــي الســنوات المقبلــة. بســبب االســتخدام 
ــر الميــاه  ــات توفي الكثيــف للميــاه داخــل القطــاع الزراعــي، وخاصــة بيــن المــزارع فــي الصحــراء المصريــة، ترتفــع إمكان
باســتخدام مفاهيــم مبتكــرة. نحــو عــام 2057، ركــزت SEKEM و HU علــى تحســين اســتهاك الميــاه. لذلــك ســتركز 
برامــج البحــث علــى تنفيــذ المفاهيــم المبتكــرة مثــل تحليــة الميــاه المالحــة واســتعادة الميــاه مــن خــال تكثيــف 
الرطوبــة. ترعــى ســيكم خلــق الوعــي وتســعى جاهــدة لبنــاء مجتمــع مــن المصالــح مــن أجــل إنشــاء إطــار إلدارة المــوارد 

المائيــة التعاونيــة. 

المشروعات: 
المخلفات المائية  

فــي عــام 2018، بــدأ التعــاون مــع الحــرم الجامعــي TU�Berlin elGouna لدراســة التقنيــات المناســبة لأنظمــة 
الامركزيــة التــي تتطلــب صيانــة قليلــة أو معدومــة. ســتكون مثــل هــذه األنظمــة حيويــة لتعزيــز المعالجــة المســتدامة 
ــر  ــة( غي ــم فيهــا اســتصاح األراضــي الصحراوي ــي يت ــل المواقــع الت ــة )مث ــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق النائي لمي

المتصلــة بنظــام الصــرف الصحــي الرئيســي. 

Hydrosa هيدروسا
 بــدأ هــذا المشــروع مــع شــركاء أوروبييــن إليجــاد حلــول جديــدة إلعــادة تدويــر الميــاه ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي 
مــن أجــل إعــادة اســتخدامها للزراعــة. ســيكم مســؤولة بشــكل رئيســي عــن إجــراء بحــث عــن النباتــات المناســبة، والتــي 

يمكــن أن تنمــو وتــزرع فــي بيئــة الميــاه المعــاد اســتخدامها. 

Jesor جيسور
 الهــدف األول مــن هــذا المشــروع هــو اســتخدام الطحالــب الســتخراج الملــح مــن المــاء لتنقيــة الميــاه بشــكل طبيعــي. 
ومــع ذلــك، تمــت إعــادة صياغــة فكــرة المشــروع هــذه خــال األشــهر الماضيــة بســبب تطــور غيــر ناجــح. اآلن يتــم 

اســتخدام الطحالــب لزراعــة الفيتامينــات لمنتجــات التجميــل واألعــاف الحيوانيــة. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
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 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق حصة
حصة استخدام المياه لالستخدام الزراعي في مزارع سيكم من مصدر المياه األحفورية
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تشــير حصــة اســتخدام الميــاه مــن مصــدر الميــاه األحفوريــة لاســتخدام الزراعــي فــي مــزارع ســيكم إلــى انخفــاض 
مفاجــئ مــن 35 ٪ فــي عــام 2017 إلــى 28 ٪ فــي عــام 2018.
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إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

 
SVG 8: طاقات متجددة 100%

وصف الهدف رقم 8 من رؤية سيكم: 

باعتبارهــا واحــدة مــن أكبــر منتجــي النفــط والغــاز فــي إفريقيــا، تلعــب مصــر دوًرا مهًمــا فــي ســوق الطاقــة المحلــي. 
ــاج الطاقــة المتجــددة. كشــفت  ــر فــي إنت ــى إشــراك مصــر أكث ــة ســيكم إل ــل، يســعى هــدف رؤي علــى المــدى الطوي
دراســة للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( أنــه مــع وجــود اســتثمارات كافيــة، هنــاك إمكانيــة لتوليــد 53 ٪ 
مــن الطلــب علــى الطاقــة مــن مصــر مــع الطاقــات المتجــددة فــي عــام 2030. نحــو 2057، تعمــل ســيكم علــى نظــام 
الطاقــة الخــاص بهــا. يعتمــد إنتــاج الطاقــة فقــط علــى مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي يتــم تجديدهــا بشــكل طبيعــي 
علــى مقيــاس زمنــي بشــري. فــي هــذا الســياق، تقــوم ســيكم بتطويــر اســتخدام الطاقــة المتجــددة فــي كياناتهــا 
ــز  ــا إلــى جنــب مــع HU والشــركاء الدولييــن تعمــل ســيكم باســتمرار علــى خلــق الوعــي فــي مصــر لتعزي الخاصــة. جنب

تحــول نمــوذج ســريع نحــو إنتــاج واســتهاك الطاقــة المســتدامة. 

المشروعات: 
الطاقة المتجددة 

فــي عــام 2018، بــدأ التعــاون مــع الحــرم الجامعــي TU�Berlin elGouna لدراســة التقنيــات المناســبة لأنظمــة 
الامركزيــة التــي تتطلــب صيانــة قليلــة أو معدومــة. ســتكون مثــل هــذه األنظمــة حيويــة لتعزيــز المعالجــة المســتدامة 
ــر  ــة( غي ــم فيهــا اســتصاح األراضــي الصحراوي ــي يت ــل المواقــع الت ــة )مث ــاه الصــرف الصحــي فــي المناطــق النائي لمي

المتصلــة بنظــام الصــرف الصحــي الرئيســي. 

Hydrosa هيدروسا
بالتعــاون مــع وليــدة Weleda، أحــد شــركاء ســيكم مــن أوروبــا، تــم إنشــاء نظــام جديــد للطاقــة الشمســية فــي مزرعــة 
ســيكم فــي الواحــات البحريــة. دعمــت وليــدة Weleda ســيكم مالًيــا فــي تنفيــذ هــذه الوحــدة لتوفيــر الطاقــة النظيفــة 

فــي المزرعة.

 SEKEM Energy مشروع الشركاء سيكم انيرجي
ــادة مشــاركتها فــي أنشــطة الطاقــة المســتدامة. بالتعــاون مــع الشــريك النمســاوي  تحــرص ســيكم بشــدة علــى زي
SEKEM Energy و HU، تتعــاون ســيكم مــع العديــد مــن الشــركات والجامعــات فــي أوروبــا ومصــر للمشــاركة فــي 
ــي تعمــل بالطاقــة الشمســية فــي  ــاه الت ــارزة تركيــب مضخــات المي ــة الب ــة الحديث ــة نقــل الطاقــة. ومــن األمثل عملي

 .)ADA( مزرعــة ســيكم فــي الواحــات البحريــة التــي تدعمهــا وكالــة التنميــة النمســاوية

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

https://www.sekem.com/ar/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A8%D8%A7/
https://www.sekem.com/ar/100-%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85/
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SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
استهالك الكهرباء من المصادر المتجددة
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ــا إلــى حــد مــا علــى  يوضــح هــذا الرســم البيانــي أن اســتهاك الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة فــي ســيكم كان ثابًت
مــدار الســنوات األربــع الماضيــة.
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SVG 9: التنوع البيولوجي المستقر 

وصف الهدف رقم 9 من رؤية سيكم: 

ــة  ــة الدقيقــة( هــو أحــد أهــداف رؤي ــات الحي ــات والكائن ــات والنبات ــزه )الحيوان الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وتعزي
ــة علــى  ــا بســلوك اإلنســان وأســاس النظــم اإليكولوجي ــا وثيًق ــوع البيولوجــي ارتباًط ســيكم لعــام 2057. يرتبــط التن
ــى  ــا إل ــة. جنب ــدات آفــات تضــر بالبيئ ــدة ال تســتخدم أي مبي ــة رائ ــاة. ســيكم كشــركة مصري ــي: مصــدر الحي النحــو التال
جنــب مــع HU، تجــري ســيكم مشــاريع بحثيــة داخليــة مــن أجــل تقديــم المفاهيــم واألفــكار لزيــادة التنــوع البيولوجــي 
الطبيعــي. ســتكون هــذه المعرفــة مفتوحــة المصــدر يتــم التواصــل والمشــاركة مــع دائــرة عاقــات أصحــاب المصلحــة. 

المشروعات: 
حماية النحل المصري من مشروع االنقراض 

 .)HIH( تتعــاون ســيكم والشــركة األلمانيــة العضويــة “رابونزيــل ناتوركوســت” فــي برنامــج التطويــر المســتمر، يــدًا بيــد
قــام شــريك ســيكم منــذ فتــرة طويلــة بتمويــل مشــروع للحفــاظ علــى النحــل المصــري المهــددة باالنقــراض فــي وادي 

 .Apis Mellifera Lamarckij النيــل، وهــو

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

إقرأ المزيد

https://www.sekem.com/ar/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6/
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SVG 10: الحد من التغيرات المناخية 100%

وصف الهدف رقم 10 من رؤية سيكم: 

نظــًرا لتزايــد وضــوح عواقــب التغيــر المناخــي ويوافــق المجتمــع العلمــي بشــكل أساســي علــى أن تغيــر المنــاخ هــو أحــد 
أكبــر تهديــدات عصرنــا، يصبــح أكثــر وأكثــر وضوحــا أن الممارســات االقتصاديــة األخاقيــة تتطلــب نهجــا رئيســيا للعمــل. 
فــي نظــام اإلنتــاج الحديــث، ال يمكــن تجنــب االنبعاثــات ولكــن يمكــن تخفيضهــا وتعويضهــا. تســعى ســيكم لتصبــح 
نموذًجــا يحتــذى بــه كمجتمــع إيجابــي للمنــاخ فــي مصــر وتهــدف إلــى منــع جميــع أشــكال التداعيــات البيئيــة الناجمــة 
عــن أنشــطتها االقتصاديــة. تمكنــت ســيكم مــن غــرس األشــجار والزراعــة الحيويــة مــن عــزل ثانــي أكســيد الكربــون أكثــر 

ممــا تنبعــث مــن خــال أنشــطتها االقتصاديــة وأصبحــت بالتالــي إيجابيــة المنــاخ فــي عــام 2018. 

المشروعات: 
مركز البصمة الكربونية 

ــاء مركــز المعرفــة لتقييــم انبعاثــات  فــي عــام 2011، تــم إنشــاء مركــز البصمــة الكربونيــة )CFC( فــي HU مــع نيــة بن
الكربــون والخدمــات ذات الصلــة. بنــاًء علــى تقييماتهــا، تقــدم CFC خدمــات استشــارية بهــدف تحســين أداء اســتدامة 
عمائهــا. عــاوة علــى ذلــك، منــذ عــام 2015، تعــد CFC مســؤولة عــن قيــاس التأثيــر البيئــي لســيكم فيمــا يتعلــق 
باالنبعاثــات وكذلــك عــزل ثانــي أكســيد الكربــون. فــي عــام 2018، بــدأت CFC فــي بيــع اعتمــادات الكربــون لبعــض 

شــركائها التجارييــن وقدمــت تقييمــات بصمــة الكربــون ألول زبــون رئيســي صناعــي لهــا. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:
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 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
إجمالي انبعاثات الشركات )النطاق 1 + 2(
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ُتظهــر انبعاثــات النطــاق األول والثانــي المســتخدمة فــي ســيكم اتجاًهــا تنازلًيــا مــن عــام 2015 إلــى عــام 2018. مــع 
انخفــاض أكثــر مــن 4000 طــن مــن مكافــئ ثانــي أكســيد الكربــون فــي عــام 2015 إلــى 3520 طــن متــري مكافــئ فــي 

عــام 2018.
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إلــى  CO² المفصــول باســتمرار فــي الســنوات الماضيــة. ويرجــع ذلــك أساًســا  زاد إجمالــي ثانــي أكســيد الكربــون 
االســتياء علــى زراعــة أشــجار جديــدة فــي مــزارع ســيكم.
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إنشاء القيمة االقتصادية  
SVG 12: االقتصاد الدائري 

 :SEKEM وصف الهدف رقم 12 من

ال تتمثــل رؤيــة ســيكم فــي تقليــل العوامــل الخارجيــة الســلبية عــن األنشــطة االقتصاديــة فحســب، بــل باإلضافــة 
إلــى تعزيــز البيئــة لأجيــال القادمــة. باإلشــارة إلــى ذلــك، مــن الواضــح أن نظــام اإلنتــاج الحالــي الــذي يعتمــد علــى 
ــد  ــى التحــول. إن النظــام الوحي ــاج إل ــر يحت ــح فــي المــدى القصي ــروة البشــرية والرب ــر الطبيعــة للث االســتخراجية وتغيي
الــذي يمكــن أن تــدوم فيــه ســبل العيــش علــى المــدى الطويــل والحفــاظ علــى الطبيعــة هــو االقتصــاد الدائــري. يحــل 
االقتصــاد الدائــري محــل مفهــوم االســتخدام والتخلــص مــن عمليــات إعــادة التدويــر واإلصــاح والترميــم والتحــوالت 
نحــو الطاقــات المتجــددة والقضــاء علــى النفايــات مــن خــال اســتخدام مــواد ومنتجــات فائقــة الجــودة. تقــوم رؤيــة 
ســيكم 2057 علــى أســاس مفهــوم يكــون فيــه الفهــم األساســي هــو االهتمــام بطــول عمــر المنتجــات واالســتهاك 

واإلنتــاج فقــط وفًقــا لاحتياجــات الحقيقيــة. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

 
SVG 13: اقتصاد المحبة 

وصف هدف رؤية سيكم رقم 13: 

تســتند ســيكم إلــى مجــاالت الحيــاة األربعــة - الحيــاة االقتصاديــة والثقافيــة والمجتمعيــة والبيئيــة. تلتــزم ســيكم مــع 
شــركائها باتبــاع نمــوذج اقتصــادي مســتدام وشــامل يركــز علــى تعزيــز التنميــة البشــرية علــى أســاس مبــادئ الحــب 
والتضامــن. تلعــب مؤسســة ســيكم للتنميــة دوًرا رئيســًيا فــي تنظيــم العمــل االجتماعــي والتضامنــي. عــاوة علــى 
ذلــك، تعــد األســعار العادلــة والمحاســبة الحقيقيــة للتكلفــة وإمكانيــة تتبــع المنتجــات مهمــة فــي اقتصــاد المحبــة 

 .)EoL(

المشروعات: 
إنشاء إطار اقتصاد المحبة 

تقــوم ســيكم بإنشــاء إطــار القتصــاد المحبــة لنشــر وتطويــر فكــرة هــذا النظــام المبتكــر والتضامنــي. يعتمــد هــذا 
ــه. يمكــن أن تقــوم  ــى الثقــة فــي أن قــرارات المســتهلكين يمكــن أن تشــكل النظــام االقتصــادي برمت المفهــوم عل
الشــركات والمؤسســات بتطبيــق المفهــوم الــذي تقــوم بتطويــره ســيكم، وينبغــي أن تمكــن المســتهلكين مــن 

اإلجابــة عــن الســؤال التالــي لــكل مــا يســتهلكونه: 

السؤال رقم 1: الحياة االجتماعية:

ما هو تأثير إنتاج الصالح المعني على األعضاء المعنيين و مجتمع سلسلة خلق القيمة؟
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السؤال رقم 2: البيئة: 

ما هو تأثير إنتاج الصالح المعني على البيئة؟ 

السؤال رقم 3: التنمية البشرية: 

ما هو تأثير إنتاج الصالح المعني على التنمية الثقافية داخل المجتمع والفرص المحتملة للناس المعنيين؟ 

ــة التتبــع، فســتتم  ــة علــى كل هــذه األســئلة اســتناًدا إلــى الشــفافية وإمكاني إذا كان المســتهلك قــادًرا علــى اإلجاب
الخطــوة األولــى نحــو اقتصــاد المحبــة.

تمكين المرأة: 
طــورت ســيكم المزيــد مــن الفــرص لموظفيهــا مــن أجــل تعزيــز مجتمــع عامــل متــوازن، مــن خــال مســاعدتهم علــى 
الجمــع بيــن العمــل والحيــاة األســرية. ســيكم، علــى ســبيل المثــال، توفــر أماكــن لحديثــي الــوالدة فــي حضانــة ســيكم، 
عندمــا تعــود أمهاتهــم إلــى العمــل. عــاوة علــى ذلــك، تقــدم لهــم ســيكم دورات تدريبية للقيــادة الفنيــة واالجتماعية 

وكذلــك التدريــب أثنــاء العمــل. 

إينو إيجيبت InnoEgypt، تمكين رواد األعمال الشباب 
فــي إطــار الشــراكة بيــن االتحــاد األوروبــي ومصــر التــي تشــمل تشــجيع روح المبــادرة االجتماعيــة واالبتــكار، تتعــاون 
ســيكم مــع مشــروع إينــو إيجيبــت “InnoEgypt”. بميزانيــة إجماليــة قدرهــا 1.870.000 يــوروز  يرعــى المشــروع الــذي 
يســتمر عاميــن احتضــان المشــروعات المبتكــرة الناشــئة فــي مصــر فــي القطاعــات األربعــة ذات األولويــة الصناعيــة: 

الصناعــات الغذائيــة والبنــاء والطاقــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت والنســيج والصناعــات اليدويــة. 

الصندوق االجتماعي 
لجميــع الموظفيــن الذيــن لديهــم عائلــة خاصــة، تقــدم ســيكم أربــع دفعــات إضافيــة للحــاالت الثقافيــة مثــل رمضــان. 
هــذه المكافــآت تتزايــد باســتمرار مــن ســنة إلــى أخــرى. باإلضافــة إلــى ذلــك، هنــاك فرصــة لطلــب مكافــأة خاصــة فــي 
حــاالت ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي حــاالت الطــوارئ، والعــاج الطبــي لفتــرة طويلــة، والزفــاف، والــوالدة أو فــي 

حالــة الوفــاة. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

https://www.sekem.com/ar/%D8%B4%D8%BA%D9%81%D9%8C-%D9%85%D9%8F%D8%B9%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9/
https://www.sekem.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1/
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SVG 14: الخدمات المصرفية األخالقية 

وصف لهدف رؤية SEKEM رقم 14:

بالنســبة لســيكم، يكمــن الفــرق الرئيســي بيــن الخدمــات المصرفيــة األخاقيــة والتقليديــة فــي الغــرض الــذي يتــم مــن 
ــداًل مــن االســتثمار المدفــوع  ــة ب ــار االجتماعيــة والبيئي ــه ربــط المســتثمرين. االســتثمار الهــادف فــي إدراك اآلث خال
بالربــح هــو جوهــر النظــام المصرفــي األخاقــي. بالتعــاون مــع شــركائها االقتصادييــن و HU، تســعى ســيكم إلــى 
تأســيس نمــوذج بديــل للخدمــات المصرفيــة األخاقيــة فــي مصــر بهــدف رئيســي هــو خدمــة الحوكمــة. ترعــى ســيكم 
شــراكات طويلــة األجــل يرتبــط فيهــا الشــركاء مــن خــال المصلحــة المشــتركة لدعــم التنميــة البشــرية والحفــاظ علــى 

الطبيعــة. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
حصة القروض المقدمة من البنوك صديقة البيئة مقابل البنوك التجارية

تعتمــد حصــة القــروض المقدمــة مــن البنــوك التجاريــة علــى العــرض الناقــص مــن مؤسســات التمويــل الصديــق 
للبيئــة فــي مصــر. فــي حيــن أن جميــع القــروض المقدمــة مــن البنــوك الصديقــة للبيئــة يتــم اســتامها باليــورو، فــإن 
الحصــة الكاملــة للبنــوك التجاريــة تشــير إلــى البنــوك المصريــة المحليــة. كان التبايــن فــي حصــة القــروض المقدمــة فــي 

الســنوات القليلــة الماضيــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات وليــس بســبب جمــع ائتمانــات جديــدة.
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SVG 15: عرض المنتجات الديناميكية الحيوية 

وصف هدف رقم 15 من رؤية سيكم: 

الزراعــة الحيويــة ال تعنــي فقــط معالجــة التربــة والحيــوان الصحيــة ولكنهــا تشــمل أيًضــا صحــة جســم اإلنســان. تتبــع 
ســيكم و HU  SVG 15 مــن أجــل إنشــاء مؤسســة وطنيــة ودوليــة لدعــم وتفعيــل الزراعــة الحيويــة والوعــي بالمــواد 
الغذائيــة الحيويــة فــي جميــع أنحــاء مصــر والــدول المجــاورة. تعتقــد ســيكم أن هــذه خطــوة أساســية مــن أجــل خدمــة 

المجتمــع بالتغذيــة الصحيــة وإنتــاج األدويــة الخاليــة مــن المبيــدات وكذلــك القطــن. 

المشروعات: 
طلب األغذية العضوية:

أطلقــت ســيكم مشــروعها طلــب األغذيــة العضويــة “Order of Organic Food”، والــذي يهــدف إلــى توفيــر التغذيــة 
ــام فــي األســبوع، يمكــن لجميــع موظفــي ســيكم الحصــول علــى الطعــام  الصحيــة لجميــع موظفيهــا. فــي عــدة أي

الحيــوي فــي المزرعــة الرئيســية وفــي HU، ويتــم تقديمهــم لهــم بســعر مخفــض خــاص. 

إنتاج البذورالحيوية: 
فــي عــام 2019، بــدأت ســيكم مشــروًعا جديــًدا إلنتــاج بــذور ديميتــر المعتمــدة. الهــدف طويــل المــدى هــو أن تكــون 
قــادرة علــى تزويــد جميــع مزارعــي ســيكم بالبذورالحيويــة عاليــة الجــودة المنتجــة فــي ســيكم. فــي عــام 2018، بــدأت 
ســيكم أولــى تجاربهــا مــع بــذور ديميتــر المقدمــة مــن الشــركات الشــريكة الدوليــة ســاتيفا، وبينغنهايمــر ســاتجوت، و 

ســيمينتيس فيفــاس. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:



تقرير سيكم - 2018

38

 
SVG 16: تداول شفاف 

وصف للهدف رقم 16 من رؤية سيكم: 

تعتمــد رؤيــة ســيكم للتجــارة علــى فكــرة توفيــر حصــة أجــرة لجميــع المشــاركين الذين يعملــون في االقتصــاد الترابطي. 
وهــذا يشــمل الجميــع علــى طــول سلســلة القيمــة، العمــاء الذيــن يتلقــون منتجــات عاليــة الجــودة والمنتجيــن 
ــا للمبــادئ  ــاج وفًق ــة تغطــي احتياجاتهــم وتمكنهــم مــن اإلنت والمصنعيــن وتجــار التجزئــة يحصلــون علــى حصــة عادل
األخاقيــة. إن تغييــر النظــام التجــاري نحــو األســعار العادلــة وظــروف العمــل العادلــة وأســاليب اإلنتــاج المســتدامة 
بالفعــل وفــرص التنميــة البشــرية يتطلــب شــفافية كافيــة لتمكيــن المســتهلكين مــن اتخــاذ قــرارات فعالــة. وفًقــا 
لذلــك، تعمــل ســيكم علــى التتبــع والمزيــد مــن الشــفافية علــى جميــع المســتويات. إعطــاء المســتهلكين والشــركاء 

مزيــد مــن المعلومــات حــول خلفيــات كل منتــج. 

المشروعات: 
إطالق متجر سيكم اإللكتروني الجديد في ألمانيا 

ــا SEKEM Europe GmbH فــي تشــغيل متجــر ســيكم اإللكترونــي أللمانيــا  فــي مــارس 2018، بــدأت ســيكم أوروب
والــدول األخــرى األعضــاء فــي االتحــاد األوروبــي. يمكــن للعمــاء طلــب العديــد مــن المنتجــات الصحيــة والمعتمــدة 
مــن ديميتــر مباشــرة مــن ســيكم عــن طريــق خدمــة التوصيــل إلــى المنــازل. مــع SEKEM Online Shop الجديــد، تريــد 
ــا فرصــة لشــراء منتجــات مســتدامة مــن  ســيكم أن تقــدم ألصدقائهــا الكثيريــن فــي ألمانيــا وفــي جميــع أنحــاء أوروب

مصــر بشــفافية تحــت عامــة ســيكم ديمتــر. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

تفضل بزيارة متجر سيكم اإللكتروني

SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
حصة المبيعات في السوق المحلي مقابل سوق التصدير

فــي عــام 2018، تمكنــت ســيكم مــن زيــادة المبيعــات المحليــة بنســبة 2 ٪، فــي حيــن أن مبيعــات التصديــر فــي عــام 
2018 انخفضــت بنســبة 4 ٪ مقارنــة مــع عــام 2017.
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الحياة المجتمعية 
SVG 17: التحول االجتماعي 

وصف الهدف رقم 17 من سيكم: 

هــدف ســيكم المتمثــل فــي التحــول االجتماعــي يتطلب تغييرات أساســية فــي التفكير المجتمعــي والوعي والتمثيل. 
تهــدف ســيكم و HU إلــى تحــول اجتماعــي نحــو فكــرة مشــتركة عــن التمثيــل العــادل والقائــم علــى الوعــي، بمــا فــي 
ذلــك زيــادة الشــراكات والتعــاون بيــن الشــركات والمؤسســات. تريــد ســيكم توفيــر مســاحة للتنميــة الفرديــة بمــا فــي 
ذلــك تكافــؤ الفــرص وكذلــك مراعــاة االحتياجــات الفرديــة والتدريــب المتخصــص. مــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف، 
أطلقــت ســيكم بالفعــل ســيكم ســوفيا SEKEMSophia، وهــو برنامــج يتــم فيــه التعامــل مــع نمــاذج حوكمــة جديــدة 

ومبتكــرة للمؤسســات والمجتمعــات. 

المشروعات: 
جائزة لوكسمبورغ للسالم 

فــي 22 يونيــو، حصلــت ســيكم علــى جائــزة الســام البيئــي المتميــزة لعــام 2018 خــال حفــل جائــزة لوكســمبورغ 
للســام. اعترفــت “مؤسســة شــنغن للســام” و “منتــدى الســام العالمــي” بســيكم بالتزامهــا بالتنميــة المســتدامة 
بتفــان متكامــل. تســعى جائــزة الســام البيئــي المتميــز إلــى البحــث عــن فــرد أو منظمــة تبنــي الســام بشــكل مباشــر 

أو تعــزز ثقافــة الســام مــن خــال المبــادرات أو الممارســات البيئيــة. 

 SEKEMsophia Symposium مؤتمر سيكم سوفيا
إن مؤتمــر ســيكم ســوفيا SEKEMsophia Symposium هــو تنســيق جديــد للــزوار يتيــح رؤيــة أعمــق لخلفيــة ســيكم 
وشــركاتها. خــال الحــدث الــذي يســتمر خمســة أيــام، يتعامــل المشــاركون مــع فلســفة ســيكم وكيــف يتــم تنفيذهــا 
فــي الحيــاة اليوميــة. التعــرف علــى ســيكم كمبــادرة اجتماعيــة - كانــت هــذه رغبــة جلبــت 25 شــخًصا مــن جميــع أنحــاء 

العالــم إلــى ســيكم فــي األســبوع األخيــر مــن نوفمبــر 2018. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

https://www.sekem.com/ar/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85/
https://www.sekem.com/ar/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%85-%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A7/
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 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
اإلناث في مناصب اإلدارة العليا والمتوسطة
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خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، تمكنــت ســيكم مــن زيــادة حصتهــا فــي القــوى العاملــة النســائية باســتمرار. يظهــر 
التطويــر حصــة قدرهــا 22 ٪ فــي عــام 2016 والتــي ارتفعــت اآلن إلــى 27 ٪ فــي عــام 2018.
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SVG 18: التحول االجتماعي 

وصف الهدف رقم 18 من رؤية سيكم: 

القيــادة وصعــود المســؤولية الذاتيــة هــي مفتــاح لتنميــة إمكانــات القــدرات الفرديــة علــى المســتوى الجماعــي. 
تعتقــد ســيكم أن القيــادة الصحيحــة تعتمــد علــى الوعــي اإلنســاني. يحتــاج األشــخاص المختلفــون إلــى هيــاكل 
مختلفــة مــن أجــل تحفيزهــم أو توجيههــم نحــو تحقيــق األهــداف. يتمثــل هــدف قيــادة ســيكم لعــام 2057 فــي تطويــر 
أشــكال حديثــة فــي نظــام الحكــم التنفيــذي والقضائــي والتشــريعي الــذي يدعــم األشــخاص مــن مختلــف مســتويات 
الوعــي ويوحــد المجتمــع نحــو هــدف مشــترك. ضمــن هــذا الهــدف مــن أهــداف الرؤيــة، بــدأت ســيكم بالفعــل بعــض 

المشــروعات الرائــدة التــي يمكــن رؤيتهــا فــي المجتمــع ودائــرة اإلدارة وشــركة ناتشــرتكس. 

المشروعات: 
تطبيق أنظمة حوكمة جديدة

إدراكًا للثقافــات والســياقات المحــددة تقــوم ســيكم علــى عناصــر العمــل داخــل الدوائــر ومجموعــات العمــل مــن خــال 
نظــام حاكــم ناشــئ يدعــي ســيكم ســوفيا SEKEMSophia. تهــدف ســيكم إلــى بنــاء هيــكل حوكمــة مــرن مــع نهــج 
شــامل للتنميــة البشــرية لتصبــح أكثــر مرونــة واســتدامة. ســيكم ســوفيا SEKEMSophia ليــس نموذًجــا ثابًتــا للحكــم 
يتــم تطبيقــه فــي شــركة واحــدة ولكنــه يأخــذ فــي االعتبــار أن الســياقات المختلفــة والموظفيــن المختلفيــن يحتاجــون 
إلــى أشــكال مختلفــة مــن القيــادة. تقــوم ســيكم بتوفيــر التدريــب اإلداري للعامليــن فــي المناصــب اإلداريــة لتمكينهــم 

مــن توجيــه فرقهــم بمــا يعكــس االحتياجــات الفرديــة واإلمكانــات. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة:

إقرأ المزيد

 SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق
SEKEMSophia حصة اإلدارة الوسطى والعليا التي شاركت في ورش عمل 

SEKEM� 2018، كانــت هنــاك زيــادة طفيفــة فــي األعــداد المطلقــة للموظفيــن الذيــن يــزورون ورش عمــل  فــي عــام
Sophia. الهــدف طويــل األجــل هــو زيــادة هــذه الحصــة إلــى 100 ٪.
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Ecological Life
Aspect Indicator Unit Scope 2018 2017 2016 Comment

Agriculture 
& Soil Total number of bee hives no. Company 29 29 35

Agriculture 
& Soil

Number of dairy cows per hectare of 
cultivated land no. Company 0.5 0.5 0.6

Agriculture 
& Soil Total number of dairy cows no. Company 129 132 135

Agriculture 
& Soil

Share of animals that are kept 
according to demeter standards % Company 100% 75% 75%

In 2018, all three animal categories 
at SEKEM (cows/bulls, sheep, bees) 
are kept according to Demeter 
standard.

Agriculture 
& Soil Total amount of compost produced t Company 3,000 1,982 2,250

Agriculture 
& Soil

Total cultivated area (SEKEM + 
supplying farmers) ha EBDA 1,952 1,685 1,361

Air & 
Emissions

Share of sales revenues of products 
with known carbon footprint % Holding 80% 84% 80%

Air & 
Emissions Total amount of emissions scope 1 tCO2e Holding 1,834 2,033 2,011

Air & 
Emissions Total amount of emissions scope 2 tCO2e Holding 1,694 1,458 1,753

Air & 
Emissions Total amount of emissions (scope 1-2) tCO2e Holding 3,528 3,490 3,764

Air & 
Emissions

Relative amount of emissions per 
thousand EGP sales

kgCO2e 
/ 1000 

EGP
Holding 8 8 10

Air & 
Emissions

Relative amount of emissions per ton 
production

tCO2e 
/ t Holding 27 27 29

Air & 
Emissions CO2 sequestration from soil tCO2 Company 902 928 768

Air & 
Emissions CO2 sequestration from trees tCO2 Company 4,521 4,382 4,151

Air & 
Emissions Total sequestered CO2 tCO2e Holding 5,423 5,310 4,919

Energy Total amount of gasoline consumption m3 Holding 687 764 731

Energy Total amount of gasoline consumption 
for vehicles m3 Holding 372 424 426

ISIS Organic outsourced 
distribution increasingly to external 
partners. 

Energy Total amount of gasoline consumption 
for power generation m3 Holding 315 340 305

Less electricity cuts in 2018 resulted 
in a lower consumption of gasoline 
& increased electricity consumption

Energy Relative amount of gasoline 
consumption per 1000 EGP sales

l / 1000 
EGP Holding 1.6 1.7 1.9

Energy Relative amount of gasoline 
consumption per ton of production l / t Holding 18 19 16

Energy Total electricity consumption (grid, 
diesel and renewables) MWh Holding 4,332 3,930 4,439

Energy Total electricity consumption from grid MWh Holding 3,388 2,915 3,506

Less electricity cuts in 2018 
resulted in a lower consumption of 
gasoline and increased electricity 
consumption

Energy Total electricity consumption from 
renewable sources MWh Holding 114 119 123

مؤشرات
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II

Aspect Indicator Unit Scope 2018 2017 2016 Comment

Energy Share of electricity consumption from 
renewable sources % Holding 2.6% 3.0% 2.8%

Energy
Relative amount of electricity 
consumption (grid, diesel and 
renewables) per million EGP net sales

kWh 
/ Mio 
EGP

Holding 9,833 8,657 11,817

Energy
Relative amount of electricity 
consumption (grid, diesel and 
renewables) per ton of production

kWh / 
kg Holding 116,495 99,889 96,732

Biodiversity 
& Ecosystem 
Regeneration

Total number of trees no. Company 137,000 132,800 125,800

Biodiversity 
& Ecosystem 
Regeneration

Newly planted trees in 2018 no. Company 4,200 7,000 29,160

Waste Total weight of waste t Holding 372 518 745

Reduction of waste mainly driven 
by less organic waste from Lotus 
company due to different product 
focus with higher purity

Waste Total weight of plastic waste t Holding 20 25 25

Waste Total weight of paper & carton waste t Holding 36 34 44

Waste Total weight of glass waste t Holding 4 34 71

Waste Total weight of organic waste t Holding 290 404 493

Waste Total weight of hazardous waste t Holding 0 0 0

Waste Total weight of other waste t Holding 23 21 112

Waste Share of non-organic waste recycled % Holding 72% 74% 42%

Waste Relative amount of waste production 
per 1000 EGP net sales

Kg / 
1000 
EGP

Holding 0.8 1.1 2.0

Waste Share of organic waste % Holding 78% 78% 66%

Waste Relative amount of waste production 
per ton of production kg / t Holding 10 13 16

Water
Relative amount of water usage for 
agricultural use per area (on SEKEM 
farms)

m3 / ha 
/ day Company 30 30 27

Water Total amount of water usage for 
company and personal use m3 Holding 15,935 17,479 89,717

2016 value still contains 
consumption from bottled water 
production from ISIS Organic. 

Water Total amount of water usage from 
bottled water production m3 Company 19,543 10,782 no data

Water Total amount of water usage for 
agricultural use on SEKEM farms m3 Company 3,079,025 3,186,521 2,405,438

Water
Total amount of water usage for 
agricultural use on SEKEM farms from 
fossile water source

m3 Company 884,755 1,115,586 1,304,339

Water Share of water usage for agricultural use 
on SEKEM farms from fossile water source % Company 29% 35% 54%

Water
Relative amount of water usage for 
company and personal use per 1000 
EGP sales

l / 1000 
EGP Holding 36 39 239

Water Relative amount of company water 
usage per ton production l / t Holding 428.5 444.3 1,955.1

Water Share of waste water recycled and 
reused for tree irrigation % All SEKEM 100% 100% 100%

مؤشرات
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Cultural Life
Aspect Indicator Unit Scope 2018 2017 2016 Comment

Arts & Celebration Total cultural events (space of cuture 
Farm and Hu) no. All SEKEM 32 no data no data

Health & Well-being Total number of medical center visits no. SDF 54,151 45,412 44,205

Health & Well-being Number of employee visits at the 
Medical Center no. SDF 9,555 6,855 5,663

Health & Well-being Share of employees with private health 
insurance % Holding 35% 25% 26% Value driven by employees' 

choice

Health & Well-being Share of employees with private live 
insurance % Holding 100% 100% 100%

Health & Well-being Number of fatal injuries no. Holding 0 0 0

Health & Well-being Total number of work related injuries no. Holding 3 4 5

Health & Well-being Total number of working days lost due 
to sick leave etc. no. Holding 1680 1720 2320

Human 
Development & 
Education

Number of babies in SEKEM Nursery no. SDF 27 27 38 Sekem nursery for babies of 
SEKEM employee only

Human 
Development & 
Education

Number of children in SEKEM 
kindergarten no. SDF 52 53 47

Human 
Development & 
Education

Number of students in Heliopolis 
University no. HU 2,500 1,294 1,075

Human 
Development & 
Education

Number of students in SEKEM School no. SDF 284 297 303

Human 
Development & 
Education

Number of students in SEKEM special 
education no. SDF 37 37 34

Human 
Development & 
Education

Number of students in vocational 
training center no. SDF 195 191 64

Human 
Development & 
Education

Number of students in professional 
training for eurythmy no. HU 6 8 8

Human 
Development & 
Education

Total man hours of training provided man-
hours Holding 139,474 137,298 133,047

Human 
Development & 
Education

Average hours of training per employee hrs Holding 107 109 99

Research, 
development & 
Innovation

Share of investments in R&D of total 
sales % All SEKEM 1.4% 1.7% 1.5%

Research, 
development & 
Innovation

Total investment in R&D (SEKEM & HU) EGP All SEKEM 6.4 7.7 5.6

Research, 
development & 
Innovation

Total number of funded research 
projects running in the reporting period no. All SEKEM 11 20 19

Research, 
development & 
Innovation

Patents owned no. All SEKEM 0 0 0

مؤشرات
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Economic Life
Aspect Indicator Unit Scope 2018 2017 2016 Comment

Research, 
development & 
Innovation

Share of sales revenues from new products and 
services % Holding 9% 11% 20%

Money & Banking Share of externaly owned company shares that are 
owned by green banks % Holding 100% 100% 100%

Money & Banking Share of loans provided from conventional banks % Holding 32% 37% 32%

Money & Banking Share of loans provided from green banks % Holding 68% 63% 68%

Production, Trade 
& Consumption

Share of net revenue of actually organically and/or 
demeter certified products % Holding 61% 65% 73%

This share refers to those 
products that potentially 
can be certified organically 
and/or demeter

Production, Trade 
& Consumption Number of supplying farmers                  no. Holding 305 287 477

Production, Trade 
& Consumption Amount of production (total SEKEM industries) t Holding 37,187 39,341 45,890

Production, Trade 
& Consumption Total weight of all packaging material input t Holding 1,679 1,632 2,120

Production, Trade 
& Consumption Total weight of plastic material input for packaging t Holding 564 388 525

Production, Trade 
& Consumption

Total weight of paper & carton material input for 
packaging t Holding 854 797 1,045

Production, Trade 
& Consumption Total weight of glass material input for packaging t Holding 206 366 450

Production, Trade 
& Consumption

Total weight of organic material input for 
packaging t Holding 12 11 10

Production, Trade 
& Consumption

Total weight of stickers material input for 
packaging t Holding 33 48 64

Production, Trade 
& Consumption Total weight of metal material input for packaging t Holding 9 21 25

Production, Trade 
& Consumption Total weight of others material input for packaging t Holding 2 1 2

Production, Trade 
& Consumption Share of recycled packaging material input % Holding 2% 3% 1%

Value Creation & 
Distribution Share of export sales % Holding 32% 34% 30%

Value Creation & 
Distribution Share of local sales % Holding 68% 66% 70%

Value Creation & 
Distribution Total net revenue million 

EGP Holding 441 454 376

Value Creation & 
Distribution Gross profit million 

EGP Holding 192 238 169

Value Creation & 
Distribution EBITDA million 

EGP Holding 105 131 104

Value Creation & 
Distribution Net profit before Tax million 

EGP Holding 10.5 16.3 0.6

Value Creation & 
Distribution Total amount of internal investments million 

EGP Holding 8.0 9.7 0.0

Value Creation & 
Distribution EBITDA margin % Holding 24% 29% 28%

Value Creation & 
Distribution Gross profit margin % Holding 44% 52% 45%

مؤشرات
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Societal Life
Aspect Indicator Unit Scope 2018 2017 2016 Comment

Value Creation & 
Distribution Ratio of highest to lowest annual full-time salary % Holding 1:26 1:28 1:31 Lowest salaries increased to 1700 

EGP per month

Value Creation & 
Distribution

Share of net profit invested into community 
development % Holding 10% 10% 10%

Value Creation & 
Distribution

Non-monetary benefits in relation to overall 
salaries % Holding 11% 10% 10%

Loyalty & Motivation Absentee rate % Holding 1.6% 1.9% 1.8%

Loyalty & Motivation Employee turnover % Holding 11% 7% 7% ISIS and Naturetex have been 
affected by employee fluctuation

Loyalty & Motivation
Share of employees in middle and top 
management that participated in SEKEMsophia 
workshops and/or vision meetings

no. Holding 29% 29% no 
data

Work Environment 
& Community Life Number of daily workers no. Holding 163 168 160

Work Environment 
& Community Life Number of labours no. Holding 568 587 574

Work Environment 
& Community Life Number of middle managers no. Holding 93 95 124

Work Environment 
& Community Life Number of senior managers no. Holding 14 11 11

Work Environment 
& Community Life Number of specialists no. Holding 462 402 475

Work Environment 
& Community Life Total number of employees no. Holding 1300 1263 1341

Work Environment 
& Community Life Share of young employees (below the age of 36) % Holding 65% 63% 64%

Work Environment 
& Community Life

Share of females in senior and middle manager 
positions % Holding 14% 13% 14%

Work Environment 
& Community Life

Share of females in total workforce (excl. daily 
workers) % Holding 27% 25% 22%

Work Environment 
& Community Life Share of employees with disabilities % All 

SEKEM 2% 2% 2%

مؤشرات



المصدر
الناشر شركة سيكم القابضة لالستثمارات ش.م.ع 

 المسؤول عن المحتوى
حلمي أبو العيش، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكم

    الخدمات االستشارية واإلرشاد العلمي
مدير الجودة واالمتثال، مجموعة سيكم

جمع وتقييم البيانات
ماكسيميليان ابو العيش بواس، مدير التنمية المستدامة، مجموعة سيكم

خالد محسن، جمع المعلومات، مجوعة سيكم

    النص
يوسطس هارم، مدير مشروع االستدامة، مجموعة سيكم

ناريميه بيبلو، مدير مشروع االستدامة، مجموعة سيكم
نادين جريس، أخصائية العالقات العامة، مجموعة سيكم

كريستين أرلت، أخصائية العالقات العامة، مجموعة سيكم

التصميم والتنفيذ
 توماس ابو العيش، رئيس قسم العالقات، مجموعة سيكم

الطباعة
 يتم نشر هذا التقرير رقمًيا وسيتم طباعته فقط عند الطلب لتوفير الورق.

يرجى مراعاة البيئة قبل طباعة هذا التقرير
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