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2016من مايو  20القاهرة،   

 

2015سيكم تنشر تقرير االستدامة لعام   
 

نجحت في مواجهة تحديات األعوام  أشارت سيكم إلى أن المبادرة قد  2015االستدامة لعام في تقرير 

الزراعية  األنشطة الماضية. فقد أجرت العديد من األنشطة في المجاالت الثقافية واالجتماعية، وفي

من كما أنها نجحت في تخفيض جزء كبير  ،استطاعت أن تحافظ على المياه من خالل استثمارات خاصة

 الديون.
 

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

.بوالعيش، الرئيس التنفيذي لشركة سيكمحلمي أ -‘‘ بها في السنوات الخمس األخيرة  

 

تقرير سيكم لالستدامة لهذا العام هو مجموعة من مؤشرات وإحصائيات وكذلك نصوص متصلة بالكثير مما نُشر عبر 
‘‘أخبار سيكم’’ (news.sekem.com) البيانات أكثر حيوية مما يدعو القارئ إلى تناول األحداث . وبهذا أصبحت 

 اليومية ألعمال سيكم المستدامة بشكل تفصيلي وأكثر تعمقًا.
 

 تخفيض شامل للديون
 

أهدت سيكم تقريرها عن التنمية المستدامة لهذا العام إلى شركائها في المبادرة. فقد تمكنت من معالجة وْقع الثورة 
على الوضع المالي بها والذي اليزال ملحوًظا ونجحت في ذلك بمساعدة من ساندها منذ  2011المصرية في عام 

ت بشكل كبير على الرغم من أن الربح قد انخفض وقت طويل وكذلك مسانديها الجدد. إن ديون سيكم قد انخفض
ارتفاع مبيعاتها وذلك يرجع إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري في مقابل العملة الصعبة بنهاية عام  من رغمبال

2015.  

 

 تمكين المرأة
 

مازال التفاعل االجتماعي وبناء المجتمع أحد الركائز األساسية في رؤية سيكم. ومن أجل المزيد من تعزيز دور 
استراتيجية المساواة بين الجنسين من أجل مجتمع ’’ 2015في عام  سيكم أطلقتالمرأة اجتماعيًا واقتصاديًا، 

الذي ألقى فيه تالميذ مدرسة سيكم نظرة ‘‘ يوم المرأة’’في هذا اإلطار تم إجراء العديد من األنشطة مثل . ‘‘متوازن
ثاقبة على المهن التي عادةً ما يتم اقتصارها على الرجال. ومن ضمن نتائج هذا اليوم بدأت أربع فتيات تدريبهن في 

في المئة. 23مركز سيكم للتدريب المهني. هذا وقد زادت نسبة السيدات العامالت بسيكم بشكل عام ووصلت إلى   

 

 التعليم من أجل التنمية المستدامة
 

لقد تم توفير أنشطة ثقافية متنوعة بمؤسسات سيكم التعليمية وكذلك الشركات، ونالت تقديًرا كبيًرا من التالميذ والطلبة 
التي بدأتها األمم المتحدة تم ‘‘ التعليم من أجل التنمية المستدامة’’موظف. إن حملة  1200وما يقرب حاليًا من 

من خالل مشاريع متنوعة، مثل تقديم تدريبات  2015ها بنجاح من قِبل سيكم وجامعة هليوبوليس في عام تطوير
 لمعلمين بالمناطق العشوائية في مصر.
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مستدام للمياهالستخدام اال  
 

الطاقات المتجددة. ففي مزرعة استخدام ومن أجل حماية البيئة وجعل الزراعة المستدامة ممكنة، تدّعم سيكم بشدة 
سيكم بالواحات البحرية تم في العام الماضي تركيب أول وأكبر مضخة مياه تعمل بالطاقة الشمسية في مصر. 

من األرض. بشكٍل فدان  62وأصبحت اللوحات الضوئية تحل محل موتور الديزل وتم توفير المياه لما يقرب من 
 ومراقبة من خالل االستثمار في أساليب رصد 2015كها للمياه في عام عام، تمكنت سيكم بقوة من تخفيض استهال

 استخدام المياه والتوسع في أنظمة الري.
 

 اضغط هنا لنسخة اإلنترنت: تقرير االستدامة لعام 2015
 

 .العربيةو اإلنجليزيةباللغة  PDFكنسخة  2015االستدامة لعام  اضغط هنا لتحميل تقرير

 

 
 

:عن سيكمنبذة   

من أجل دعم التنمية  1977سيكم هي جزء من مبادرة سيكم التي أسسها د.إبراهيم أبوالعيش في عام  مجموعةإن 
المستدامة في مصر من خالل إنتاج وتجهيز وتسويق األغذية العضوية والحيوية والمنسوجات والمنتجات الطبية 

رائدة للقطاع ’’كـ بسيكم على نطاق واسع  وتمت اإلشادة. الم العربي وفي األسواق الدوليةالنباتية في مصر والع
‘‘( بجائزة نوبل البديلة’’)التي توصف  2003على جائزة الحق في العيش لعام  سيكم حازت كما‘‘ العضوي المصري

كذلك، يشارك جزء من أرباح شركات سيكم ‘‘. اقتصاد المحبة’’و ‘‘ نموذًجا تجاريًا للقرن الواحد والعشرين’’لكونها 
أخرى في المدارس والمركز  ضمن أنشطة التي تجريها جمعية سيكم للتنميةنشطة االجتماعية والثقافية في تمويل األ

تم افتتاح جامعة هليوبوليس تحت مظلة مبادرة سيكم. 2012في عام والطبي.   

 

 لطلب صور ونسخ للنشر برجاء االتصال بـ:

حسيننهى   

 قسم العالقات العامة
 

pr@sekem.com 
+20 26564124تليفون:   

www.sekem.com 
news.sekem.com 
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