حقائق عن سيكم

حقائق عن سيكم
وصف مختصر

حقائق أساسية
عن سيكم

تعتبــر مبــادرة ســيكم هــى نمــوذج للتنميــه المســتدامه فــى مصــر .بــدأ د .ابراهيــم أبــو العيــش فــى
اســتصالح األرض الصحراويــه وتحويلهــا الــى تربــه حيويــه عــن طريــق اســتخدام أســاليب الزراعــه
العضويــه وبنــاء ســيكم كمبــادره شــامله تهــدف الــى العمــل علــى أربعــة أبعــاد :الحيــاه االقتصاديــه،
البيئيــه ،الثقافيــه واإلجتماعيــه .تقــوم مجموعــة شــركات ســيكم بجانــب التزامهــا بالزراعــه الحيويــه
بانتــاج و تصنيــع المــواد الغذائيــه والمنســوجات و منتجــات العنايــه الصحيــه .عــاوة علــى ذلــك فــإن
مبــادرة ســيكم تديــر عــدة مؤسســات تعليميــه تصــب جميعهــا فــى نهــج شــامل و مســتدام وأخيــرًا
تقــوم ســيكم بدعــم زمــاء العمــل و األفــراد مــن القــرى المحيطــه عــن طريــق الخدمــات المقدمــه
مــن مركــز ســيكم الطبــى وأيضــً مــن خــال مجموعــه كبيــره مــن األنشــطه الثقافيــه.
التأسيس

1977

المقر الرئيسى

 3طريق القاهره بلبيس الصحراوى ،مدينة السالم ،القاهره ،صندوق بريد
 2834الحريه ،هليوبوليس  -القاهره

مزرعة سيكم

الكتيبه ،البر الشرقى بلبيس

عدد الموظفين

أكثر من  1500موظف

األنشطه الرئيسيه

استصالح األراضى | الزراعه الحيويه | منتجات عضويه | عنايه صحيه | التعليم |
التنميه المستدامه

رؤية سيكم

التنميه المستدامه تجاه مستقبل ي ّ
ُمكن كل انسان من اكتشاف امكانياته/امكانياتها الفرديه
حيث يستطيع األفراد العيش معًا فى أشكال مجتمعيه تعكس معايير الكرامه االنسانيه وحيث
تتصل جميع االنشطه االقتصاديه وفقًا للمبادئ البيئيه واألخالقيه.

مجموعة شركات
سيكم

ايزيس أورجانيك  -منتجات عضويه
أتوس فارما  -نباتات و أعشاب طبيعيه
نتشرتكس  -منسوجات قطنيه عضويه
ليبرا  -للزراعه الحيويه
لوتس  -األعشاب و التوابل المجففه
ميزان  -البذور العضويه
سيكم الستصالح األراضى  -استصالح األراضى

االنشطه التعليميه

حضانة سيكم
روضة أطفال سيكم
مدرسة سيكم (ابتدائى  -اعدادى  -ثانوى)
برنامج التعليم الخاص
مركز التدريب المهنى
برنامج محو االميه لألطفال
برنامج تدريب الكبار
مركز سيكم للعلوم البيئيه
أكاديمية سيكم للعلوم و الفنون
جامعة هليوبوليس للتنميه المستدامه

أنشطه أخرى

جمعية سيكم للتنميه
مركز سيكم الطبى
الجمعيه المصريه للزراعه الحيويه
برنامج القروض الصغيره
الرابطه الدوليه للشراكه
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مؤسس سيكم
والعضو المنتدب
الشهادات

المواقع اإللكترونيه

اتصل بنا

مؤسس و رئيس سيكم

األستاذ الدكتور /ابراعيم أبو العيش

العضو المنتدب

حلمى أبو العيش

 EN45011أنظمة اعتماد المنتجات
ايزو  – 90001سالمة الجوده
ايزو 14001
 – OHSAS 18001سالمة العاملين
ايزو  – 22000سالمة الغذاء
ديميتر طبقًا للمعايير األوروبيه
بايو سويز لصادرات سويسرا
( NOPالبرنامج العضوى الوطنى)
التجاره العادله
( GOTSالمعيار العالمى للمنسوجات العضويه)
( Global GAPالمماراسات الزراعيه الجيده)
موقع سيكم

www.sekem.com

أخبار سيكم

news.sekem.com

استدامة سيكم

sustainability.sekem.com

ايزيس أورجانيك

www.isisorganic.com

منتجات سيكم الصحيه

www.sekemhealth.com

أتوس فارما

www.atospharma.com

نيتشرتكس

www.naturetex.net

جامعة هليوبوليس

www.hu.edu.eg

فى حالة وجود استفسارات أو لديك الرغبه فى تحديد موعد لزياره او مقابله ،من فضلك ال تتردد
فى االتصال بنا:
العالقات العامه لمجموعة شركات سيكم
(القاهره)
pr@sekem.com
(+20) 2 265 88 171
www.sekem.com

الصور

العالقات العامه لمجموعة شركات سيكم
(برلين)
bijan.kafi@sekem.com
(+49) 151 1577 3101
www.sekem.com

اذا كنت بحاجه الى صور من أجل عملية النشر ،من فضلك قم بزيارة ملف الصور الخاص بنا على
الموقعنا الرسمىwww.sekem.com/pictures.html :
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