
Sustainable Development since 1977

تقرير | 2019



حيــث  حيــة،  صــور  هيئــة  فــي  الخــاق  الفكــر  يتجســد 
ــع. هــذه  تترابــط جميــع العناصــر فــي صــورة األبعــاد األرب
الفكــرة الشــمولية تحتضــن وتشــكل اإلمكانــات الفرديــة 
ــن الحــي. طــورت ســيكم  ــل أعضــاء الجســم فــي الكائ مث
اســتراتيجيتها الحاليــة مــن خــال التنميــة المســتدامة. 

إبراهيم أبوالعيش

إبراهيم أبوالعيش 

2017 - 1937



جدول المحتويات
                         

كلمة المدير التنفيذي

بيان حقائق

قوائم الدخل الموحدة لسيكم

أبرز معالم االستدامة

عن سيكم

القوائم المالية لسيكم القابضة

منهج سيكم للتطوير الشمولي

أهداف رؤية سيكم

هدف رؤية سيكم )موضوعات التركيز 2019(

هدف رؤية سيكم رقم 13: اقتصاد المحبة

هدف رؤية سيكم رقم 01: التعليم الشمولي إلطاق القدرات

أهداف أخري لرؤية سيكم ذات األبعاد األربعة لزهرة اإلستدامة

الحياة الثقافية

SVG 2: نموذج الجامعة المتكامل

SVG 3: البحث الشمولي

SVG 4: الطب التكاملي )موضوع التركيز لعام2020(

SVG 5: ثقافة جديدة

الحياة البيئية

SVG 6: أورجانيك % 100

SVG 7: اإلدارة المستدامة للمياه

 05

06

07

08

13

29

 31

31

32

32

34

38

38

38

40

 42

 44

 46

46

49



SVG 8: طاقات متجددة 100%

SVG 9: التنوع البيولوجي المستقر

SVG 10: الحد من التغيرات المناخية

SVG 11: ال للنفايات

الحياة االقتصادية

SVG 12: االقتصاد الدائري

SVG 14: المصارف األخاقية

SVG 15: عرض المنتجات الديناميكية الحيوية

SVG 16: تداول شفاف

الحياه المجتمعية

SVG 17: التحول االجتماعي

SVG 18: تطبيق أنظمة حوكمة ذات توجه مستقبلي

الماحق

جدول مؤشر االستدامة في سيكم

بيان مراجعي الحسابات

قائمة المختصرات

52

54

55

57

59

59

60

61

62

64

64

66

67

67

77

79



5

تقرير سيكم - 2019

القراء األعزاء،

منــذ نشــر رؤيــة ســيكم لعــام 2057، نقــوم بتحديــد هدفيــن للرؤية 
للتركيــز عليهمــا كل عــام. هدفــي ســيكم لعــام 2019 الرئيســيين 
همــا اقتصــاد المحبــة وإطــاق القــدرات الفرديــة. وقــد شــارك 
التعبيــر  وتــم  األهــداف  فــي مواضيــع  بأكملــه  مجتمــع ســيكم 
عنهــا فــي االحتفــاالت الســنوية، مــن خــال العديــد مــن العــروض 
والُخطــب. حيــث عملنــا علــي تطويــر عامــة “اقتصــاد المحبــة” 
ومــن  بأكملهــا،  القيمــة  بسلســلة  والوعــي  الشــفافية  إلرســاء 
أجــل إطــاق قــدرات األفــراد، قمنــا باســتضافة وتنظيــم منتــدى 
 Goetheanum غوتيانــوم  مــع  بالتعــاون  االجتماعيــة  المبــادرة 
لتبــادل األفــكار حــول الممارســات التربويــة اإلبداعيــة للفــرد التــي 

يمكــن أن تســاعد فــي بنــاء مســتقبل مســتدام.

باإلضافــة إلــى المواضيــع الســنوية، اتخذنــا إجــراءات فيمــا يتعلــق 
بملكيــة ســيكم. منــذ عــام 2007، بــدأت أنــا ووالــدي فــي معالجــة 

مســألة الهيــكل القانونــي لـــسيكم، والــذي مــن شــأنه أن يســمح للمبــادرة بالتحــول عــن الملكيــة الشــخصية حتــى ال 
تكــون ُعرضــة للخطــر بســبب الميــراث فــي المســتقبل. لذلــك، فــي عــام 2019، تمكنــا مــن معالجــة هــذا األمــر ووضــع 
حــل مناســب لــه. وفيمــا يتعلــق بالشــؤون الماليــة لدينــا، اســتطاعت ســيكم والشــركات التابعــة لهــا أن تحظــي بســنة 
ماليــة جيــدة مــع تحقيــق كامــل أهدافهــا. ونتيجــة لذلــك، تمكنــا مــن اســتعادة القــوة االقتصاديــة بعــد تخفيــض قيمــة 

العملــة فــي عــام 2016.

ومــن المؤكــد أن العالــم بأســره يتطلــع إلــى إحــداث تغييــرات مبتكــرة مــن أجــل مواجهــة أزمــة كورونــا، حيــث أن بعــض 
النمــاذج االقتصاديــة الحاليــة قــد أظهــرت عيوبــًا. نحــن فــي ســيكم نــدرك الحاجــة إلــى التغييــر التحويلــي فــي المجتمــع، 
ونحــن أكثــر ثقــة فــي رؤيــة ســيكم الشــاملة التــي تقــدم حلــواًل حقيقيــة ومســتدامة لمعالجــة القضايــا الُملحــة فــي 

عصرنــا. 

وفــي هــذا التقريــر، نواصــل وضــع مثــال للشــفافية فــي أنشــطتنا، علــى أمــل إعام وإلهــام أصحاب المصلحــة ومبادرات 
التنميــة المســتدامة األخــرى في مصــر والعالم.

حلمي أبو العيش
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بيان حقائق

عدد العاملين

حصة مبيعات التصدير

عدد المزارعين الموردين
تحت جمعية الزراعة الحيوية المصرية
 EBDA

1110

%34

إجمالي اإليرادات
518.9 مليون جنيه

 إجمالي المساحات المزروعة
(سيكم+ المزارعين المتعاقدين)

1892 هكتار

إجمالي عدد األشجار
إجمالي صافي رصيد ثاني أكسيد الكربون

(تثبيت - انبعاث)
+1180 طن للكربون 

130,000

3227

287

جمالي عدد الطلبة
بمدارس سيكم وجامعة هليوبوليس
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نسب سيكم الموحدة
4.79الديون / حقوق الملكية

 1.08نسب التداول

%44هامش الربح الكلي

الربح قبل اإلهالك والضرائب 
%34هامش

ــسيكم وكياناتهــا. حققــت ســيكم ميزانيتهــا الموحــدة ونظــرًا  ــات، ولكنــه أيضــًا ناجحــًا بالنســبة لـ كان عــام 2019 حافــًا بالتحدي
لتحســن قيمــة الجنيــه المصــري مقابــل الــدوالر األمريكــي واليــورو، تمكنــت ســيكم مــن تحســين قيمــة أســهمها بشــكل كبيــر 
ــى اتفــاق مشــترك بشــأن  ــن إل ــن الدوليي ــك، أدى العمــل المكثــف مــع المقرضي ــى ذل وخفــض مســتوى ديونهــا. وباإلضافــة إل
إعــادة هيكلــة المبالــغ المســتحقة مــن القــروض األجنبيــة الممنوحــة لـــسيكم. إن ســيكم وإدارتهــا وعائلــة أبــو العيــش ممتنــون 

جــدًا لدعــم ومســاهمة مقرضيهــا الدولييــن.

لــم يتــم دمــج جامعــة هليوبوليــس مــع ســيكم والشــركات التابعــة لهــا، وبالتالــي فــإن إنجــازات الجامعــة ال تنعكــس فــي األرقــام 
الماليــة الــواردة فــي هــذا التقريــر.
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أبرز معالم االستدامة

تقــدم األرقــام الــواردة أدنــاه المقاييــس الرئيســية لاســتدامة فــي ســيكم لعــام 2019. يتــم مقارنــة المقاييــس 
الرئيســية مــع تطــور إجمالــي اإليــرادات أو متوســط اإلنتــاج المرجــح لـــسيكم القابضــة. وبنــاًء علــى ذلــك، ال يتــم عــرض 
ــن األداء العــام لعامــي 2019 و2018.   ــة مــن النمــو بي معظــم المقاييــس باألرقــام المطلقــة، ولكــن كنســبة مئوي

يمكننــا أن نــرى أن النمــو الموحــد فــي مبيعــات ســيكم كان مصحوبــًا بنمــو فــي إجمالــي اإلنتــاج، والــذي تجــاوز نمــو 
المبيعــات. وبشــكل عــام، هدفنــا هــو فصــل النمــو االقتصــادي واآلثــار البيئيــة الســلبية، وهــو الحــال عنــد النظــر فــي 
مــواد التعبئــة والتغليــف المســتخدمة لدينــا، والطاقــة المســتهلكة، والنفايــات المنتجــة  ومقارنــة هــذا بنمــو اإلنتــاج 
لدينــا. وبطبيعــة الحــال، كل شــركة تابعــة لديهــا ديناميكيــة خاصــة بهــا، ولكــن علــى المســتوى الموحــد نحــن راضــون عــن 
أداء االســتدامة لدينــا. ويبقــى أحــد التحديــات الرئيســية هــو  اســتهاك الميــاه بكميــة كبيــرة لاســتخدام الزراعــي وهــو 

مــا نــراه جــزءًا مــن االســتثمار فــي توســيع نطــاق نمــوذج ســيكم الشــامل أثنــاء العمــل علــي تخضيــر الصحــراء.

 

 ُيظهــر الرســم البيانــي أن متوســط النمــو لحجــم اإلنتــاج الموحــد فــي ســيكم أعلــى مــن مبيعاتهــا فــي عــام 2019. 
وبشــكل عــام، نحــن نســعى إلــي تحقيــق العكــس حيــث أن خــال الســنوات الماضيــة، لــم يكــن هنــاك زيــادة فــي حجــم 
اإلنتــاج، لــذا فنحــن ســعداء لزيــادة الطلــب علــي منتجاتنــا، ومــن ثــم زيــادة حجــم اإلنتــاج. وقــد أظهــرت شــركة آتــوس 
فارمــا نمــًوا قوًيــا فــي اإلنتــاج، حيــث قامــت بإعــادة تنشــيط مصنعهــا الــذي كان تحــت الصيانــة خــال العــام الماضــي، 

وكذلــك مزرعــة الواحــات مــع زيــادة إنتــاج التمــر. 
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قامــت ســيكم بتحســين اســتهاك مــواد التعبئــة والتغليــف مقارنــًة بإجمالــي حجــم اإلنتــاج. خــال العــام الماضــي، تــم 
اســتخدام مــواد تعبئــة وتغليــف أقــل لــكل وحــدة منتجــة مقارنــًة بالعــام الســابق. وكان الســبب الرئيســي فــي ذلــك 
هــو االختــاف فــي مزيــج المنتجــات. ومــن اإلنجــازات التــي حققتهــا ســيكم هــي تخفيــض اســتخدام الباســتيك مــن 

563 طًنــا فــي عــام 2018 إلــى 533 طًنــا فــي عــام 2019.

 

أصبــح إنتــاج ســيكم للنفايــات أقــل مــن حجــم منتجاتهــا. ويرجــع ذلــك إلــي الحــد مــن النفايــات مــن المــواد الخــام 
العضويــة فــي لوتــس الناتجــة عــن مزيــج مختلــف مــن المنتجــات. وبصــورة إجماليــة، تقــوم ســيكم بإعــادة تدويــر 78٪ 
مــن جميــع نفاياتهــا، بمــا فــي ذلــك جميــع نفاياتهــا العضويــة التــي يتــم تحويلهــا إلــى ســماد، وهــو إنجــاز جيــد ولكــن 

هدفنــا هــو زيــادة تحســين هــذا.   
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أصبــح نمــو اســتخدام الطاقــة الموحــدة فــي ســيكم )الديــزل والشــبكة الكهربائيــة والطاقــة المتجــددة( أقــل مــن حجــم 
إنتاجهــا، وهــي نتيجــة جيــدة. وترجــع الزيــادة إلــى ارتفــاع اســتهاك الديــزل لمولــدات الطاقــة مــن المــزارع والشــركات 
علــى حــد ســواء. وقــد زاد إنتــاج ســيكم المطلــق للطاقــة المتجــددة فــي مزرعــة الواحــات الصحراويــة مــن خــال 
تركيــب ثاثــة نظــم طاقــة مختلطــة جديــدة للــري المحــوري، ولكــن حصــة الطاقــة المتجــددة بقيــت نســبيًا علــى نفــس 

المســتوى الــذي كانــت عليــه فــي الســنوات الســابقة. 

 

أصبــح نمــو انبعاثــات ســيكم أقــل مــن حجــم اإلنتــاج، وهــو إنجــاز جيــد. وترجــع الزيــادة فــي االنبعاثــات أساســًا  إلــى زيــادة 
اســتهاك الديــزل مــن القطــاع الزراعــي. وفــي الســنوات الســابقة، تســبب اســتهاك الطاقــة فــي الــري بالميــاه فــي 

انبعاثــات، ولكنــه لــم يــؤِد إلــى إنتــاج التمــور، وقــد تغيــر ذلــك اآلن منــذ أن بــدأت أشــجار النخيــل فــي إنتــاج التمــور.
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تفتخر سيكم بأنها “إيجابية الكربون”، أي أنها تثبت ثاني أكسيد الكربون من خال أنشطتها الزراعية أكثر مما تبعثه 
تحت مظلتها الواسعة من األنشطة الصناعية واالجتماعية والثقافية، مما يسمح لها بتوفير أموال إضافية لتخضير 
الصحراء. في عام 2019، أقر المعيار الذهبي Gold Standard بأن سيكم َولدت 1600 رصيد كربون منذ عام 2016، 

وهو ما يفسر زيادة حجم مبيعات ائتمانات الكربون القادمة من تلك االئتمانات التي تم توليدها في الماضي. 

 

توريد  من  واجهتها  التي  والتحديات  الخام  المواد  جودة  بسبب  العضوية  المبيعات  من  سيكم  حصة  انخفضت 
المزارعين لشركة إيزيس )وخاصًة الينسون(، ويرجع ذلك إلى زيادة التلوث البيئي من المخلفات السامة في المياه 
أو الهواء، مما يؤدي في كثير من األحيان إلى تلوث المنتجات. وقد زادت حصة األراضي الزراعية في سيكم زيادة 
طفيفة بسبب زيادة االعتماد علي المواد الخام المعتمدة من مزارع سيكم وانخفاض االعتماد علي المواد الخام 

المعتمدة من توريد المزارعين.
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أكثر من %99 من استهاك المياه في سيكم يرجع سببه إلى القطاع الزراعي. في العموم، ظل االستهاك النسبي 
للمياه الزراعية في مزارع سيكم مستقرًا. ووفقا لخبرتنا والمعايير اإلقليمية،  أصبحت كفاءة المياه المستخدمة في 
اإلنتاج بالنسبة للتأثير العام على سيكم مقبولة. ويتأثر االنخفاض في النسبة بأنشطة استصاح األراضي الجديدة 

في مزرعة الواحات البحرية الصحراوية، التي تحتاج إلى الكثير من المياه نسبيًا.   
 

انخفضت حصة عمل اإلناث انخفاضًا طفيفًا، مما يتطلب بذل جهود للتحسين. يرجع االنخفاض النسبي في نسبة 
اإلناث إلى ترك المرأة الشركة بعد الزواج، وهو المعيار الثقافي المحلي في السياق الريفي. ويكمن التحدي في 
االستعاضة عن هؤالء النساء بأخريات من النساء المؤهات في نفس المنصب، إلى جانب الحاجة إلى توظيف عدد 

أكبر من النساء في المجمل.
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عن سيكم

تأسســــت مبــــادرة ســــيكم لتحقيــــق رؤيــــة التنميــــة المســــتدامة لإلنســــان. مهمتنــــا هــي تنميــــة الفــــرد والمجتمــــع 
والبيئــة مــن خــال الفكــر الشــمولي. وفــوق كل شيء، تطمــح ســيكم فــي أن تكــون الدافــع والحافــز وراء التطوير 

المســتمر فــي جميــع جوانــب الحيــاة، إســهامًا فــــي تنميــــة العالــــم بأكملــــه وليــــس فقــــط كنمــوذج.

كان مؤســس ســيكم، إبراهيــم أبوالعيــش قياديــًا و حالمــًا واســع البصيــرة، جامعــًا بيــن الشــرق والغــرب، ليــس فقــط 
فــي روحــه، إنمــا أيضــًا تجســيدًا للصفــات والعاقــات واإللهــام والمعرفــة والعمليــة التــي خلقــت ســيكم، المعجــزة 
في قلب الصحراء. بمســاعدة عائلتــه والعديــد مــن رواد ســيكم، أســس مبــادرة ســيكم فــي وســط بيئــة موحشــة. 
اســتمدت رؤيته البصيــرة، المتأصلــة فــي الثقافــة المصريــة الموجهــة مــن مبــادئ اإلســام األصيلــة، مــن الفلســفة 
ــاد والثقافــــة  األوروبيــــة التــــي تهــــدف إلــــى خلــــق مجتمــــع مســــتقل مــــن أربــــع شــــقق متداخلــــة: البيئــــة واالقتصــ
والمجتمــع للتنميــة المســتدامة. هــذه رحلــة مســتمرة وال يــزال مجتمــع ســيكم بعيــد عــن تحقيــق رؤيتــه الكاملــة. 

كمــــا أكــــد إبراهيــــم أبــوالعيــــش بنفســــه أن تحقيــــق رؤيتــــه ســيأخذ أكثــــر مــن مئتــي عــام:

“التنميــــة المســــتدامة نحــــو مســــتقبل يتيــــح لــــكل فــــرد اكتشــــاف قدراتــــه؛ حيــــث يعيــــش اإلنســــان فــــي إطــــار 
اجتماعــي يعكــس الكرامــة اإلنســانية؛ وحيــث تقــوم كل األنشــطة االقتصاديــة وفقــا لمبــادئ بيئيــة وأخالقيــة” 
إبراهيم أبوالعيش

ــة  ــن األرض الصحراويــ ــار مــ ــى مســاحة 70 هكتــ ــيكم علــ ــادرة ســ ــو العيــــش مبــ ــم أبــ ــدأ د. إبراهيــ فــي عــام 1977،، بــ
المصريــــة البكر، علي مسافة 60 كم شــــمال شــــرق القاهــــرة. عــــادت الحيــــاة لـــأرض الصحراويــــة مــــن خـــال أســــاليب 
الزراعــــة الحيويــة ومــن ثــم نمــو األعمــــال الزراعيــــة. أصبحــــت ســــيكم، علــــى مــــر الســــنين، مظلــــة لمجموعــــة شــــركات 
ومنظمــات زراعيــة وصناعيــة غيــر حكوميــة. تعــد ســيكم اليــوم، رائــدة فــي مجــال العمــل االجتماعــي فــي العالــم. 
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شركات سيكم والمؤسسات التابعة لها

الشرح باللون:             الحياة الثقافية                الحياة البيئية               الحياة االقتصادية              الحياة المجتمعية

مجلس اإلدارة
المستدام  االقتصادي  االزدهار  لتحقيق  القابضة  سيكم  إدارة  على  واإلشراف  المشورة  اإلدارة  مجلس  ُيقدم 

والرفاهية للشركة، فضًا عن تنفيذ رؤية سيكم 2057 ومهمتها بشكل عام.

أعضاء المجلس التنفيذي: حلمي أبو العيش )رئيس(، كريستوف فلوريد، كونستانزي أبوالعيش  •

أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين: أحمد أبو علي، الفريك فان جالينوس، هيذر هينيون، نيكوالوس فون     •
دودير، ريمبرت بيموند، شريف مسعود

يجتمع المجلس ولجانه أربع مرات في السنة بحضور أغلبية األعضاء. 

 SEKEM

مجلس
مستقبل سيكم جمعية

أصدقاء سيكم

إدارة
سيكم القابضة

سيكم القابضة

لجان
المجلس 

مجلس
إدارة سيكم

 مجلس
استشاري 

سيكم
أوروبا

التنمية
المستدامة

التنمية
البشرية

سيكم
الزراعية

الجودة

إيزيسناتشرتكس
أورجانك

آتوس
فارما

عالقات

المالية

EBDA
الجمعية المصرية
للزراعة الحيوية

تعاونية
موظفي سيكم

منظمات
سيكم

مدرسة
سيكم

التعليم
الخاص

مركز
التدريب
المهني

المركز الطبى

الحضانة الروضة

مؤسسة
سيكم للتنمية

جامعة هليوبوليس
للتنمية المستدامة

إدار
األعمال 

واإلقتصاد

العالج
الطبيعى الزراعة

الحيوية

البرنامج
األساسي

شؤون
الطلبة

البحث
واالختراع

الهندسة

صيدلة

الكليات
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لجان مجلس اإلدارة
أنشأ مجلس اإلدارة لجانًا لتفويض مهام معينة والتحقيق في مواضيع محددة من أجل إعداد القرارات للمجلس. 

وبغض النظرعن إنشاء اللجان، تبقى المسؤولية النهائية عن سيكم القابضة تحت مسؤولية مجلس اإلدارة.

لجنة حوكمة الشركات واألجور
تهدف لجنة حوكمة الشركات واألجور )CGRC( إلي العمل كمستشار استراتيجي لمجلس اإلدارة. يتم التركيز بشكل 
الوطنية والدولية على مستوى مجلس اإلدارة  للقوانين  القانوني  الجيدة واالمتثال  الحوكمة  خاص على تطبيق 

وفي مختلف شركات سيكم، وكذلك التعامل مع قضايا األجور في اإلدارة العليا.

لجنة التدقيق والمخاطر
تهدف لجنة التدقيق والمخاطر )A&RC( إلي العمل كمستشار استراتيجي لمجلس اإلدارة. يتم التركيز بشكل خاص 

على إدارة المخاطر المالية في سيكم.

لجنة التنمية المستدامة
تهدف لجنة التنمية المستدامة )SDC( إلي العمل كمستشار استراتيجي لمجلس اإلدارة. تكمن أهمية اللجنة في 

مساعدة سيكم على أن تكون من أشهر الشركات باعتبارها رائدة  في مجال التنمية المستدامة. 

لجنة التنمية االستراتيجية
اللجنة  تهتم  اإلدارة.  لمجلس  استراتيجي  كمستشار  العمل  إلي   )StraDeC( االستراتيجي  التطوير  لجنة  تهدف 

باستراتيجية سيكم على المدى الطويل والصحة المالية لمجموعة سيكم، بما في ذلك جامعة هليوبوليس. 

المجلس االستشاري
يكمن الغرض من المجلس االستشاري في توفير الدوافع والمعرفة والخبرة لـسيكم في مجال الحياة االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية والبيئية لتحقيق رؤية سيكم 2057.    
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شركة سيكم القابضة

تهدف سيكم القابضة إلي خلق قيمة صحية لمبادرة سيكم ككل، وذلك على أساس الغذاء الصحي والمنتجات 
ذات الجودة العالية التي تعمل علي تغذية الجسم والروح مع تحمل مسؤولية التنمية الشمولية، وتمكين الناس 
من إطاق إمكاناتهم الفردية، وزيادة وعيهم الكامل نحو احتضان العالم المادي والروحي، وحث الناس على العيش 

والعمل معًا في كرامة واحترام متبادل وتسامح.

نظرة عامة على سيكم القابضة لعام 2019: 
بتكريم  السنوية، وقامت سيكم  باحتفاالته  احتفل مجتمع سيكم  والثقافية،  االجتماعية  رؤية سيكم  تماشيًا مع 
الزماء في العمل مع مناقشة كيفية تحقيق أهداف رؤية سيكم. وكجزء من مجتمع عالمي، شاركت سيكم في 
Nuremberg لتعزيز شبكات اتصاالتها الدولية، حيث تم عقد  أحد أكبر معارض األغذية في بيوفاخ في نورمبرغ 

الكثير من االجتماعات المثمرة وإقامة اتصاالت وعاقات جديدة.

فيما يتعلق بتمويل سيكم، تمكنا من دفع جميع المستحقات في الوقت المحدد. كما توصلت سيكم اتفاق غير 
ملزم يحدد الشروط واألحكام األساسية التي سيتم بموجبها االستثمار مع مقرضيها الدوليين. وقد تم عقد اجتماع 

مجلس اإلدارة ألول مرة في مزرعة سيكم في الواحات البحرية.

عاوة على ذلك، قام غالبية المساهمين في سيكم القابضة وعائلة أبوالعيش بتأسيس جمعية مجلس مستقبل 
سيكم، التي تتكون من زماء عمل عريقين في سيكم الذين يحملون رؤيتها ويتصرفون وفقًا لذلك.

الشؤون المالية

تهدف إدارة الشؤون المالية في سيكم القابضة إلي خدمة الصحة المالية المستدامة في سيكم.

نظرة عامة علي إدارة الشؤون المالية لعام 2019:

الدوليين في سيكم، تم استام  المقرضين  إعادة هيكلة ديون  المالية بشكل مستمر على  الشؤون  إدارة  تعمل 
إلى  باإلضافة  بين سيكم ومقرضيها.  الثنائية  العقود  الدوليين وصياغة  الداخلية من مقرضيها  الموافقات  جميع 
النقدي  التدفق  أجل تحسين  النقد والتحصيل من  إدارة  العمل على تحسين  المالية  الشؤون  إدارة  ذلك، واصلت 
لـسيكم. تمكنت إدارة المالية من سداد جميع المبالغ المستحقة في عام 2019، وفقًا لاتفاقيات وإلعادة الهيكلة 

المالية.   
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التنمية المستدامة

يهدف قسم التنمية المستدامة في سيكم القابضة إلى تعزيز االبتكار والبحث والتطوير نحو أهداف سيكم 
االستراتيجية وإعداد تقارير التنمية المستدامة.

نظرة عامة علي إدارة التنمية المستدامة لعام 2019:

أطلقت إدارة التنمية المستدامة حملة التمويل الجماعي لمشروع “تخضير الصحراء”، وذلك لجمع 400.000 يورو، 
ودعم المشروع إنشاء ثاثة محطات محورية. كما ساهمت اإلدارة في صنع آلة لتدوير النفايات الباستيكية  في 
إطار مشروع “الباستيك الثمين”. وعمل فريق إدارة التنمية المستدامة أيضًا على وضع تصور وتشكيل فريق عمل 
التمويل  حملة  ذلك  في  بما  االجتماعية،  المبادرة  منتدى  بإعداد  القسم  قام  المحبة”.  “اقتصاد  لمشروع  دولي 
الخاص  الكربون  الئتمان   Gold Standard الذهبي  المعيار  من  المعتمد  المشروع  من  االنتهاء  وتم  الجماعي. 

بمشروع تشجير الواحات.

الجودة

يهدف قسم الجودة في سيكم القابضةإلى إنشاء عمليات عالية الجودة لشركات سيكم والحفاظ عليها، 
والتدقيق الداخلي المنتظم، والتحقق من صحة الشهادات الدولية في بيئة صحية وآمنة.

نظرة عامة علي قسم الجودة لعام 2019:

 Europe أوروبا  ناتشرتكس وسيكم  لشركة    GOTS لتجديد شهادة  الخارجية  المراجعة  بإجراء  الجودة  قام قسم 
SEKEM بنجاح، كما حصلت  شركة ناتشرتكس على شهادتي QUIZ وديميتر. حصلت جميع مزارع سيكم من قبل 
Control Union علي شهادة اإلتحاد األوروبي EU و NOP، وكذلك حصلت ناتشرتكس علي شهادة GOTS المحدثة 
من Icea. وعاوة على ذلك، حصلت شركة إيزيس علي شهادتي Bio Suisse  و الديميتر، كما حصلت شركة لوتس 
علي شهادة Kosher المحدثة.باإلضافة إلى ذلك، حصل قسم الجودة في شركة ناتشرتكس على شهادة سامة 

.Amy International وكذلك شركة لوتس من قبل ،ISO 22000:05 األغذية

17
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العالقات العامة  

يسعي قسم العالقات العامة في سيكم القابضةإلي نشر ومشاركة وتسويق قصة ورؤية سيكم داخليًا 
وخارجيًا وتعزيز العالقات مع الموظفين وأصحاب المصلحة الرئيسيين، وبالتالي خلق صورة قوية للشركة 

والشركات التابعة لها.

نظرة عامة علي قسم العالقات العامة لعام 2019:

يعمل فريق العاقات العامة على وضع استراتيجية لتزويد شبكات االتصال خال العامين القادمين إلنشاء تحالفات 
استراتيجية مع الشركاء من خال االتصاالت وإعادة توجيه متجر سيكم اإللكتروني في ألمانيا. َمثل قسم العاقات 
النقاش حول موضوع  Beacons of Hope حيث دار  الكترونية مع منارات األمل  العامة سيكم في حلقة نقاش 

تحويل نظام الغذاء. ودعم القسم ايضًا منتدى المبادرة االجتماعية.

التنمية البشرية

يهدف قسم التنمية البشرية في سيكم القابضةإلى دعم التنمية الشاملة والكرامة اإلنسانية في مكان 
العمل مع أشخاص مؤهلين ومحفزين.

نظرة عامة علي قسم التنمية البشرية لعام 2019:

يعمل قسم التنمية البشرية على تطوير وتنفيذ أنشطة البرنامج األساسي للزماء في المزرعة وفي حرم جامعة 
الفنون،  األنشطة   هذه  وتشمل  والتعليمية.  الثقافية  األنشطة  في  بالمشاركة  لهم  يسمح  مما  هليوبوليس، 
البرنامج  مظلة  تحت  األولية.  واإلسعافات  الجنسين،  بين  والمساواة  الثقافة،  وساحة  والمسرح،واليورثمي، 
بتدريب  القسم  اهتم  ناتشرتكس. وقد  غنائية في شركة  فرقة  إنشاء  إلي  يهدف  نهج جديد  تم خلق  األساسي، 
الموظفين الجدد علي مهارات القيادة وبرامج تأهيل الموظفين، وقام بتنظيم فرص تدريبية في شركات سيكم 

لطاب جامعة هليوبوليس.
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سيكم الزراعية

تم زراعة سيكم عضويًا ألكثرمن 42 عامًا، من خال تطبيق طرق الزراعة الحيوية. ُتعني الزراعة الحيوية وجود نظام 
إيكولوجي قائم بذاته دون أي إضافات غير طبيعية. وبذلك تخلق التربة والنباتات والحيوانات والبشر معًا صورة  

كاملة للكائن الحي.

 ،LIBRA ليبرا ،SLR يتم تنفيذ األنشطة الزراعية في سيكم من خال ثاث شركات وهم: سيكم الستصاح األراضي
والميزان El Mizan، جنبًا إلى جنب مع شبكة من المزارعين تحت منظمة مستقلة ُتدعي الجمعية المصرية للزراعة 

الحيوية. 

تأسست شركة سيكم الستصاح األراضي في عام 2008 إلنتاج المحاصيل الزراعية. بدأت الشركة في استصاح 
وزراعة قطع جديدة من األراضي الصحراوية وفقًا لمبادئ الزراعة الحيوية، مما أدي إلي توسيع مساحة الزراعة في 
غضون أربع سنوات من 110 إلى أكثر من 400 هكتار. وتشكل األراضي الصحراوية الجديدة في سيناء والواحات 
البحرية والمنيا عناصر مهمة في استراتيجية سيكم طويلة األجل، للتركيز على النمو من خال تأمين المواد الخام 

وتحسين الجودة.

تأسست شركة ليبرا LIBRA في عام 1988، ومنذ عام 2010، تركز ليبرا عملياتها على إدارة الماشية وإنتاج السماد 
العضوي. ُتعد شركة الميزان مشتل نباتي يهدف إلى تزويد منتجي الخضروات في مصر وسيكم الستصاح األراضي 
 Grow Group Holland مجموعة  بين  مشتركة  كشركة   2006 عام  الشركة  تأسست  ومربحة.  صحية  بشتات 

ومجموعة سيكم مصر.

نظرة عامة علي سيكم الزراعية  لعام 2019:

قام فريق الزراعة في سيكم بتركيب ست محطات محورية وأربعة آبار في مزرعة الواحات. كما تم تهيئة نحو ثمانية 
كيلومترات من الطرق، وهي جزء من البنية التحتية الازمة للمشروع. وعاوة على ذلك، تم االنتهاء من الحصاد 

األول للنعناع، والذي نمي عند المحطة المحورية األولي في مزرعة الواحات.
Greening the desert قم بزيارة موقع

https://pivot.sekem.com/
https://pivot.sekem.com/
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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 
الخضــروات المزروعة عضويًا والعســل والمربــي والبلــح والتوابــل واألعشــاب وزيــوت الطعــام والمشــروبات مثــل 
شــاي األعشــاب والقهــوة والعصائــر. وبمــا أننــا نتبــع مبــدأ الشــفافية، فنحــن نســعى إلــى تعــاون صــادق وواســع 
من خال سلســلة اإلمداد. وُتحدد أســعار المــواد الخــام وفقــًا لمبــادئ التجــارة العادلــة وتتضمــن توزيعــًا عــاداًل 
المورديــن  هــؤالء  مــع  األجــل  العاقات طويلــة  تعزيــز  علــى  نحــرص  كمــا  لنــا،  التابعيــن   المورديــن  علــى  للقيمــة 
المســبق  التمويــل  فــي  والمســاعدة  الخــام  المــواد  مــن  معينــة  كميــات  شــراء  ضمــان  طريــق  عــن  وتقويتهــا 

لعمليــات الحــرث.

نظرة عامة على إيزيس أورجانيك لعام 2019: 

أطلقت إيزيس أورجانيك حملة تسويقية، حيث قدمت رحلة إلى ماليزيا لتجار التجزئة والعماء، وبلغ عدد الفائزين 
110 فائز. شاركت إيزيس أورجانيك في مهرجان العسل  Honey Festival، كما عملت علي رعاية فعاليتين رئيسيين 
عام 2019 وهما : “Rise” وهو أكبر فعالية للياقة البدنية للمرأة في مصر “Food Fight Cancer” وهو فعالية 
مدرسية تهدف إلى زيادة الوعي بفوائد الطعام الصحي وتأثيره على الصحة. كما أطلقت الشركة اثنين من المنتجات 

الجديدة وهما: ستيفيا ومسحوق المورينغا. 
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آتوس فارما

تأسست آتوس فارما عام 1986، وتقــوم بتصنيــع وتســويق مجموعــة مــن األدويــة الطبيعيــة ومنتجــات الرعايــة 
المنتجــات  تطويــر  تــم  التحمــل.  مــن  قــدر  أقصــى  مــع  الفعــال  الســببي  للعــاج  العاليــة  الجــودة  ذات  الصحيــة 
أمــراض  الهضمــي،  الجهــاز  الجلديــة،  األمــراض  الدمويــة،  القلــب واألوعيــة  الســرطان،  عــاج  لمؤشــرات مختلفــة: 
النســاء، الكبــد الصفــراوي، علــم المناعــة، علــم النفــس العصبــي، الجهــاز التنفســي، أمــراض الروماتيــزم والمســالك 
البوليــة. تقــوم 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. ومن الشركاء المهمين في هذا الصدد كلية الصيدلة بجامعة هليوبوليس 

للتنمية المستدامة التي تقوم بالبحث والتطوير من أجل إنتاج منتجات جديدة.

نظرة عامة على آتوس فارما لعام 2019: 

استثمرت شركة  آتوس فارما في موظفيها، حيث أجرت تدريبًا ذا مستوي عاِل على مهارات البيع بالتعاون مع غرفة 
التجارة األلمانية، باإلضافة إلى تدريب لمدة يومين على  Neuropatex و  Spondex. وقد تم االتفاق علي شراكة 
جديدة إلدخال منتجات آتوس إلى السوق في فلسطين والمملكة العربية السعودية، مع إطاق المنتج الجديد “ 
Prostasin” في السوق المصري. ورحبت الشركة بمدير مبيعات محلي جديد ومدير للمنتجات وخمسة ممثلين 
  OTC جدد. وعلي الرغم من معاناة الشركة من نقص في المواد الخام وانخفاض المبيعات، إال أن استطاع  خط ال

من تحقيق هدفه بنسبة 100%.
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ناتشرتكس

ناتشــرتكس هــي منتــج عالــي الجــودة للمابــس الملونــة ألطفــال والرضــع والدمــى ولعــب األطفــال والمنســوجات 
ناتشــرتكس فــي  العضــوي فقــط. تأسســت  القطــن  باســتخدام  المتنوعــة  البالغيــن  المنزليــة واألقمشــة ومــواد 
الشــركة فــي االســتوديو  المنتجــات وتطويرهــا داخــل  يتــم تصميــم  تحــت اســم كونيتكــس.  1998، سابقًا  عــام  
الخــاص بهــا، ويتــم إنتاجهــا وتســويقها تحــت العامة التجاريــة الخاصــة بهــا مثــل كوتــن بيبــل أورجانيــك ) CPO( أو 
ناتشرتكس أو أورجانيــك بيبــي أو تحت عامات خاصة مثل 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 2019 :

احتفلت شركة ناتشرتكس بعام ناجح مع جميع موظفيها في بيت الضيافة بسيكم. استطاعت ناتشرتكس الدخول 
في شراكات جديدة للسوق السكاندانافي  Scandanavian Market. وقد قامت الشركة بإرسال أول ُشحنة من 
خيوط الحياكة اليدوية إلى تايوان. وبفضل اآلالت الجديدة التي تم شراؤها، استطاعت ناتشرتكس تحسين جودة 

اإلنتاج والسماح بمزيد من اإلنتاج الداخلي.
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 لوتس

أنــواع  بمعالجة جميــع  لوتس  تقوم شركة  المبــادرة.  األولــى ضمــن  الشــركة  وكانــت   1977 عام  لوتس  تأسست 
أورجانيــك  إيزيــس  الشــقيقة  لشــركاتها  وتنتــج  المزروعــة.  الحيويــة  النباتــات  مــن  العضويــة  والتوابــل  األعشــاب 
والرائحــة  المــذاق  ُيعــد  للديميتــر.  الدولية  المعالجة  إلرشادات  وفقًا  التصديــر  لســوق  وكذلــك  فارمــا،  وآتــوس 

والفعاليــة الطبيــة الطبيعيــة للمنتجــات العشــبية مــن أهــم أولويــات شــركة لوتــس.

نظرة عامة علي لوتس ولوتس صعيد مصر )LUE( لعام 2019:

حصلت لوتس ولوتس صعيد مصر على شهادة Kosher وEO و NOP، كما حصلت على الشهادة العضوية للمزارع 
الجديدة المتعاقد عليها من Control Union وشهادة محَدثة من Organic )EU( و( NOP )USA، وهي سارية 
المفعول حتى سبتمبر 2020. وكان لكا الشركتين وجود ناجح في معرض بيوفاخ. وقد تم الدخول في شراكات 
جديدة وتسليم شحنات إلى الواليات المتحدة وكينيا وهولندا. كما تمكنت لوتس من بيع منتجها الجديد، و شحن 
بذور الكزبرة إلى اليابان، وبدأت في تصدير بذور البابونج المنتج الجديد إلى عميل في البرتغال. باإلضافة إلى ذلك، 

اهتمت لوتس بتعبئة المورينغا لتكون قادرة على زيادة مبيعاتها في الواليات المتحدة.
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 )SDF( مؤسسة سيكم للتنمية

مؤسسة سيكم للتنمية )SDF( هي كيان مستقل يركز جهوده على تحسين نوعية حياة الناس وظروفهم المعيشية 
ورفع مستوى الوعي بمسؤولية الفرد تجاه نفسه والمجتمع. وإلى جانب ذلك، يقع علي عاتق المؤسسة تمويل 
ومركز  البابونج”،  “أطفال  المجتمعية  سيكم  ومدرسة  الخاصة،  االحتياجات  ذوي  لأطفال  سيكم  مدرسة  ودعم 
التدريب المهني في سيكم، وبرنامج  سيكم لمحو أمية الكبار والصغار، والمركز الطبي، وذلك لتغطية احتياجات 

المجتمع في جميع األعمار.

نظرة عامة على مؤسسة سيكم للتنمية )SDF(  لعام 2019: 

قبل  من  رحلتك”  “ابدأ  اسم  تحت  عمل  ورشة  وعقدت  للمواهب.  برنامج  في  سيكم  ومدارس  شركات  شاركت 
“Wise” للتوظيف والتدريب واالتصال، بالتعاون مع منتدى “FORASNA” لتوفير فرص التواصل مع القطاع الخاص 

والبحث عن فرص العمل. كما بدأ التحضير لبرنامج التنمية المجتمعية في القرى المجاورة.

مدرسة سيكم

أجرت مدرسة سيكم تدريبها للمعلمين في فصل الشتاء، والذي يعد جزءًا من مشروع التنمية المجتمعية في سيكم. 
وشمل التدريب طرق التشكيل بالطين والحرف اليدوية والفن الهندسي، باإلضافة إلى التدريب النظري على مواضيع 
الفردي.  اإلنجليزية والعمل  اللغة  الوعي، ودورات  الطفل، والمزاجية، ومستويات  المستدامة، وتنمية  الزهور  مثل 
تلقى ثاثة معلمين يوريثمي التدريب لمدة أسبوعين في مدرسة والدورف Waldorfschool في برلين. كما شارك 

المعلمون في منتدى المبادرة االجتماعية حول موضوع إطاق القدرات الفردية في جامعة هليوبوليس.

وايمانًا بأهمية التبادل الثقافي، رحب كورال مدرسة سيكم بكورال برلين المؤلف من 30 شخصًا، وقدموا عروضًا 
معًا على مسرح المدرسة. أجرى طاب المدرسة أنشطة فنية ورياضية صيفية.  تم تنظيم رحات مدرسية للمراحل 
المختلفة  إلى األهرامات، والمجمع الديني في القاهرة القديمة، وحديقة الفسطاط، ومدينة اإلسكندرية، وقرية 

الجيزة الفرعونية، وقلعة صاح الدين األيوبي.
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مركز التدريب المهني

وزيادة  تدريبي  منهج  لتطوير   GIZ الدولية  للتنمية  األلمانية  الوكالة  مع  عمل  ورش  المهني  التدريب  مركز  عقد 
المزدوج والتعليم.  بالتعليم والتدريب  اإلناث  التحاق  زيادة  العمل على دعم  المهنية. كما عملت ورش  األقسام 
والطاقة  الحيوية  للزراعة  قسمين  فتح  إمكانية  لدراسة  والتعليم  التربية  وزارة  من  لجنة  من  زيارة  المركز  وتلقى 
الشمسية. وتطوع مجموعة من الطاب للمشاركة في تطوير مشروع ال 13 قرية. وعلى الجانب الثقافي، ُأقيمت 

مسابقة لكرة القدم بين طاب المدرسة والمركز، باإلضافة إلى رحلة ميدانية إلى القاهرة الفاطمية.

مركز سيكم الطبي

اليدين  لنظافة  الدولي  اليوم  في  التكاملي.  الطب  حول  ولقاءات  محاضرات  عدة  الطبي  سيكم  مركز  عقد 
تمت  اليدين.  نظافة  حول  الطبي  مركز سيكم  ورشة عمل في  عقد  تم   ،International Hand Hygiene Day
الموافقة على خطة التأمين الصحي للعام 2019/2020، وتم االنتهاء من إعداد برنامج الوقاية الصحية لأطفال. 
كما أعيد تنظيم الهياكل اإلدارية من أجل تطوير التعاون مع شركات التأمين والسلطات العامة والعمليات الداخلية.
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 )HU( جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

جامعــة هليوبوليــس للتنميــة المستدامة  المســتدامة ) HU ( هــي أول جامعــة فــي الشــرق األوســط التــي تهــدف 
ريادة األعمال   : الدراسة في ثاث كليات فقط  بدأت   ،2012 الجامعة في  تأسست  المستدامة. عندما  التنميــة 
واالقتصاد، والهندسة، والصيدلة وتكنولوجيا األدوية. في عام 2018، تم بدء الدراسة في كليتين جديدتين: العــاج 
البرنامج  أنشطة  إدخال  بما في ذلك   الحديثة،  الحيوية. تطبق جامعة هليوبوليس األساليب  والزراعــة  الطبيعــي 
الطــاب  شــعور  لتنميــة  العملــي  التدريــب  برامــج  إلــى  باإلضافــة  كلياتها.  كل  في    )CoreProgram( األساسي 
بالفرديــة واإلبــداع ومســاعدتهم علــى تحقيــق أهدافهــم، وكذلــك المســاهمة فــي المجتمــع مــن خــال تحديــد 

وحــل المشــكات بشــكل مبــدع.
اقرأ المزيد على موقعنا

https://www.hu.edu.eg/ar/
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 )EBDA( الجمعية المصرية للزراعة الحيوية

تدعم  مستقلة  حكومية  غير  منظمة  وهي  سيكم  مبادرات  من  واحدة  هي  الحيوية  للزارعة  المصرية  الجمعية 
المزارعين في مصر للتحويل من الممارسات الزراعية التقليدية إلى الزراعة العضوية. تقوم الجمعية بتوجيه واعطاء 
استشارات ورعاية أكثر من 500 مزارع، الذين تم التعاقد معهم من خال سيكم وهم منتشرون في جميع أنحاء 
مصر. توفر الجمعية التدريب والخبرة الازمة لتمكين المزارعين من خال تفتيش أراضيهم واعتمادها كعضوية وفقًا 
لمعايير االتحاد األوروبي، أو وفقًا لمعيار الديميتر. منذ تأسيسها في عام 1990، اكتسبت الجمعية الخبرة والنجاح 
في الزراعة الحيوية لأعشاب والحبوب والخضروات والقطن. ومن خال التعاون المتعدد األطراف مع المنظمات 
األخرى، تعمل الجمعية على زيادة الوعي باألسلوب الزراعي الحيوي في الشرق األوسط. منذ بداية عام 2019، 

أصبحت الجمعية تلعب دورًا فعااًل في تعزيز الزراعة العضوية في مصر.
اقرأ المزيد

http://organicegypt.org/index.html
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مجلس مستقبل سيكم 
جاءت فكرة إنشاء مجلس  مستقبل سيكم منذ بداية سيكم بصورة غير رسمية. خال عام 2019، تم إنشاء  المجلس 
بشكل رسمي بموجب القانون األلماني من أجل ضمان الحفاظ على رؤية سيكم حية من خال دائرة من األشخاص 
الملتزمين الذين يعملون ويعيشون في سيكم. ومن أهم المهام التي يقوم بها أعضاء المجلس هي التنسيق العام 
بين جميع المؤسسات المختلفة ذات الصلة بـسيكم، والتي تتاءم مع رؤية سيكم 2057. ومن المقرر االنتهاء من 

إنشاء مجلس مستقبل سيكم رسميًا في عام 2020.
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القوائم المالية لسيكم القابضة
كما في 31 ديسمبر 2019 الميزانية المجمعة

31/12/2019 31/12/2018

األصول 

األصول غير المتداولة

569 548 917  574 080 886 األصول الثابتة

 55 691 027  36 909 901 مشاريع في طور التطوير

 34 082 382  34 082 382 الثروة النباتية

 2 664 474  2 545 109 الثروة الحيوانية

 53 867 282  53 867 282 السمعة وشهرة المحل

 18 008 980  18 010 399 استثمارات متاحة للبيع

 733 863 062  719 495 959 إجمالي األصول غير المتداولة

األصول التداولة

 170 469 536  180 028 667 المخزون

 137 114 253  117 464 853 أوراق القبض

 123 337 701  122 428 037 المدينون واألرصدة المدينة األخرى

 107 307 009  109 705 802 مبالغ مستحقة لدى أطراف ذات صلة

 3 810 275  5 656 185 النقدية وما في حكمها

 542 038 774  535 283 544 إجمالي األصول المتداولة

1 275 901 836 1 254 779 503 إجمالي األصول

حقوق الملكية

 211 195 900  211 195 900 رأس المال

 65 074 168  64 564 762 احتياطيات

  973 260   145 849 أرباح وخسائر عمالت أجنبية 

( 119 906 591) ( 205 960 393) الخسائر المحتفظ بها

 157 336 737  69 946 118 حقوق الملكية الصافية للشركة األم

 5 304 005  2 181 039 األسهم غير المتحكم فيها

 162 640 742  72 127 157 إجمالي حقوق الملكية

االلتزامات الغير متداولة

 603 811 529  361 012 200 القروض طويلة األمد

 18 137 690  22 928 192 االلتزامات الضريبية المؤجلة

 621 949 219  383 940 392 إجمالي االلتزامات طويلة األمد

االلتزامات المتداولة

 208 780 958  294 883 757 أرصدة بنكية سحب على المكشوف

  494 426   611 897 األرصدة البنكية الدائنة

 7 106 876 -- االلتزامات تجاه أطراف ذات صلة

 39 090 384  264 104 621 أقساط قروض قصيرة المدى

 77 163 708  83 970 529 موردين وأوراق دفع

 150 797 179  147 143 593 دائنون وأرصدة دائنة أخرى

 7 878 344  7 997 557 مخصصات االلتزامات االغير محددة

 491 311 875  798 711 954 إجمالي االلتزامات المتداولة

1 113 261 094 1 182 652 346 إجمالي اإلالتزامات

1 275 901 836 1 254 779 503 إجمالي حقوق الملكية وااللتزامات
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قوائم الدخل المجمعة للسنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2019

للسنة المنتهية

31/12/2019 31/12/2018

518 907 891 449 908 437 إجمالي المبيعات

(300 616 494) (266 705 019) تكلفة المبيعات

218 291 397 183 203 418 الربح اإلجمالي

(99 871 531) (79 947 453) مصاريف البيع والتوزيع

(38 411 103) (39 632 919) المصروفات اإلدارية والعمومية

(1 397 793) ( 539 962) مكافئات أعضاء مجلس اإلدارة

( 110 153) ( 262 625) مصروفات تشغيلية أخرى

65 255 875 14 508 188 فروق تقييم عملة

23 584 190 28 243 798 إيرادات أخرى

167 340 882 105 572 445 األرباح التشغيلية

(51 216 809) (93 482 849) تكلفة التمويل صافي 

الربح الصافي قبل الضرائب 596 089 12 073 124 116

ضريبة الدخل (361 684 4)  (016 683 6) 

 109 441 057  7 405 235 الربح الصافي

توزيعات األرباح

 106 318 091  8 838 234 المساهمين الرئيسيين

 3 122 966 ( 1 432 999) المساهمين غير الرئيسيين

 109 441 057  7 405 235
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منهج سيكم للتطوير الشمولي

زهرة االستدامة

زهــرة  فــي   2057 ســيكم  رؤيــة  عــن  التعبيــر  يمكــن 
فــي  التنميــة  علــى  تنطــوي  والتــي  االســتدامة، 
االقتصاديــة  الحيــاة   : األربعــة  الحيــاة  مجــاالت 
زهــرة  تمثــل  والبيئيــة.  والمجتمعيــة  والثقافيــة 
تــم  واالتصــال  والتقييــم  لــإلدارة  أداة  االســتدامة 
تطويرهــا ضمــن شــبكة مــن المنظمــات الدوليــة مــن 
الحركــة العضويــة / الديناميكيــة الحيويــة التــي تتعــاون 
أجــل  مــن  للشــراكة  الدوليــة  “الرابطــة  مظلــة  تحــت 

.“ IAP البيئــة والتجــارة

أهداف رؤية سيكم

في 15 يونيو 2018، وبعد عام واحد من رحيل مؤسس 
سيكم “إبراهيم أبو العيش” عن عالمنا، وضعت سيكم 

أهدافها في رؤية ورسالة لعام 2057. تخلق هذه األهداف مسارًا ذو رؤية واضحة يعمل علي االبتكار والتحول 
المجتمعي من أجل مواجهة التحديات المحلية والعالمية اليوم. تركز سيكم كل عام على هدفين للرؤية. وُيعد هذا 

التقرير هو أحد السبل لتوضيح األثر الذي تم إحرازه نحو التقدم في خدمة أهدافنا.

تحقيقًا لرؤيتنا ومهمتنا، تتناول سيكم أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأمم المتحدة. لقد وجدنا أنه من 
نأخذ  الثقافية. ومع ذلك، فإننا  أكبر على حياتنا  التركيز بشكل  بنا مع  أن ننشئ مجموعة أهداف خاصة  الضروري 
اإللهام والتوجيه من أهداف التنمية المستدامة حيثما أمكن ذلك. سوف يرى القارئ وجود صلة بين أهداف الرؤية 

الـ 18 التي تقدمها سيكم وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 لأمم المتحدة كما هو موضح أدناه.

https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2018/10/SEKEM-Vision-2057_20180615-3.pdf
https://www.sekem.com/wp-content/uploads/2018/10/SEKEM-Vision-2057_20180615-3.pdf
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 نظرة عامة على أهداف سيكم

أهداف رؤية سيكم في األبعاد األربعة 

التنمية البشرية  

SVG 1: التعليم الشمولي )موضوع التركيز 2019(  	 

SVG 2: نموذج الجامعة المتكامل	 

SVG 3: البحوث الشمولية	 

SVG 4: الطب التكاملي )موضوع التركيز 2020(	 

SVG 5: ثقافة جديدة	 

البيئة 

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

SVG 7: اإلدارة المستدامة للمياه	 

SVG 8: الطاقات المتجددة %100	 

SVG 9: التنوع البيولوجي المستقر 	 

SVG 10: التخفيف من آثار المناخ 	 

SVG 11: ال للنفايات )موضوع التركيز 2018(	 

أولويات رؤية سيكم لعام 2019 

اختارت   ،2057 لعام  سيكم  رؤية  أهداف  من  هدفًا   18 بين  من 
 SVG 13 سيكم موضوعين محوريين لعام 2019: “اقتصاد المحبة
عام  في  سيكم  إدارة  قررت   .SVG 1 الفردية  القدرات  إطاق  و 
2020 مع أصحاب المصلحة تحديد أولويات هدفين آخرين للرؤية، 
األخاقية  المصرفية  والخدمات   SVG 4 التكاملية  الصحة  وهما 
الرغم من أن سيكم تعمل باستمرار على جميع  SVG 14. وعلى 
أهداف الرؤية، تم التأكيد على الموضوعات التي تستغرق عامين 
التركيز  إن  والمشاريع.  الفعاليات  مختلف  خال  من  التنفيذ  من 
على موضوعين في السنة يساعدنا على تحديد أولويات جهودنا 

للحفاظ علي النظام األيكولوجي لابتكار المؤسسي.

هدف رؤية سيكم رقم 13 : اقتصاد المحبة 

وتطوير  العمل  مبادرة  الحيوية  للزراعة  المصرية  الجمعية  تولت 
عام  بداية  فمنذ   .)EOL( المحبة”  “اقتصاد   13 رقم  سيكم  رؤية 
على  قائم  جديد  معيار  إنشاء  على  بنشاط   EBDA تعمل   ،2019

خلق القيمة االقتصادية 

SVG 12: االقتصاد الدائري	 

SVG 13: اقتصاد المحبة )موضوع التركيز 2019(	 

SVG 14: المصارف األخالقية )موضوع التركيز  2020(	 

SVG 15: تقديم المنتجات الحيوية	 

SVG 16: الشفافية في التداول	 

الحياة االجتماعية

SVG 17: التحول االجتماعي	 

SVG 18: الحوكمة الموجهة نحو المستقبل 	 
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الديميتر  الحالية مثل  المعايير  المفقودة في  العناصر  التطوير من خال االعتراف ببعض  القيمة. تم تعزيز  إضافة 
البيئة،  التركيز على  التجارية علي الديميتر واألورجانيك مع  التجارة العادلة. تركز جميع العامات  أو األورجانيك أو 
إلى وضع معيار شامل  المجتمعية. تسعى سيكم  المعايير  رئيسي على بعض  تركز بشكل  التي  العادلة  والتجارة 
يشمل جميع األبعاد األربعة: االقتصاد والحياة المجتماعية والبيئة والثقافة. مع التوصية بتنفيذ فلسفتها، تعمل 

سيكم علي تحقيق أهدافها وجعلها مرئية ومعروفة للمجتمعات والشركات األخرى.

“اقتصاد  يسمى  رسمي  معيار  وضع  في  وبدأت  اإلجراءات   )EBDA  ( الحيوية  للزراعة  المصرية  الجمعية  اتخذت 
المحبة”. يعتبر اقتصاد المحبة معيار لعمليات الزراعة واإلنتاج والتجهيز الشاملة. وهو يصف كيف يمكن لمختلف 
القطاعات في النظام االقتصادي والمجتمعي أن تعمل معًا علي نحو ترابطي وتشاركي. سيتمكن المستهلكون 
من الحصول على معلومات بمنتهي الشفافية حول خلفية المنتج والتي سيكون لها في النهاية تأثير على قرار 
الشراء. يسعي اقتصاد المحبة  إلي زيادة وعي العماء من خال اإلجابة على هذه األسئلة الثاثة الحاسمة: ما هو 

تأثير عملية إنتاج المنتج على:

البيئة. 1
المجتمع. 2

التطور الثقافي وكذلك اكتشاف اإلمكانات الفردية. 3

يساعد اقتصاد المحبة المستهلك على الحصول على خيار شراء حرعن طريق معرفة واختيار تأثير المنتج. باإلضافة 
إلى ذلك، يهدف اقتصاد المحبة إلى تحقيق التوازن بين العمل اليومي والتعلم مدى الحياة. ومن هنا فإنه من 
الممكن تحقيق التنمية الفردية من خال الفن. وعلي الرغم من وجود حاجة ماسة إلى تجديد األراضي الزراعية بداًل 
من الحفاظ على البيئة، إال أن اقتصاد المحبة يعمل على تنمية المجتمعات والجمعيات المحلية التي تسهم في 

إقامة مجتمع أكثر سامًا.

أداة تتبع معيار اقتصاد المحبة
من أجل تأسيس مستوى من الشفافية للمستهلك، طور معيار اقتصاد المحبة impacTrace””، وهو أداة تتيح 
المزارعين والنقل والتغليف  الحصول على معلومات حول  impacTrace، يمكن  للمنتج. من خال  الكامل  التتبع 
والمعالجة والبصمة البيئية لجميع المنتجات المعتمدة. فمن خال مسح رمز QR  الموجود على صندوق المنتج، 
 impacTrace يتمكن  العميل من الحصول على شرح تفصيلي لسلسلة القيمة بأكملها للمنتجوبالتالي، يستطيع ال

رفع مستوى وعي العميل تجاه المنتج وتجاه عمليات المعالجة واإلنتاج. 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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SVG 1: التعليم الشمولي إلطالق القدرات 

وصف الهدف رقم 1 من رؤية سيكم
ســيكم تضمــن اســتخدام جــزء مــن األربــاح لدعــم األنشــطة الثقافيــة وتعزيــز فــرص التعليــم لجميــع أفــراد المجتمــع 
تركــز  الفنــون والثقافــة. وبالتالــي،  إدراج  تتطــور مــن خــال  إمكانــات فــرد واحــد  بــأن  لهــا. تؤمــن ســيكم  التابعــة 
ســيكم علي توفيــر مســاحة للنــاس والطــاب مــن أجــل تنميتهــم الفرديــة وإمكاناتهــم الناشــئة بــداًل من تزويدهم 
بنماذج عالمية للتعليــم والتعلــم. تريــد ســيكم طــرح أســئلة بــداًل مــن إعطــاء إجابــات مــن أجــل تحقيــق رؤيــة  2057 

التي تشمل  تحــول القطــاع التعليمــي علــى جميــع المســتويات.

المشروعات:

1- المدرسة الصيفية “الحوار بين الثقافات من أجل تحقيق التنمية المستدامة”

في يوليو، سلطت نانا وو- معلمة يورثمي- الضوء علي الحوار بين الثقافات كموضوع للمدرسة الصيفية 
 Center for Arab-West الغربي  العربي  التفاهم  ومركز  هليوبوليس  وجامعة  سيكم  مع  بالتعاون 
Understanding. بحث نحو 20 مشاركًا لمدة أسبوع واحد مسألة ما إذا كنا قادرين في الوقت الحاضر على 
التواصل وفهم بعضنا البعض في ظل المؤثرات الثقافية المختلفة؟. حصل المشاركون على الخبرة من خال 

األنشطة المختلفة والتواصل والتبادل المعرفي.

كما أتيحت لهم الفرصة للتعرف على سيكم ومؤسسها د. إبراهيم أبوالعيش والحياة اليومية في الشركات. 
عن  فضًا  ونضجهم،  ومواهبهم  إمكاناتهم  الشباب  أظهر  النهائي،  واألداء  األنشطة  مختلف  خال  ومن 

شواغلهم وتحدياتهم وإحباطاتهم.

بإطاق  السماح  هي  كمعلمين  مسؤوليتنا  نتيجة.  إلى  التوصل  إلى  حقًا  بحاجة  “لسنا  قائلتًا:  نانا  وختمت 
الجمال والقوة التي تكمن داخل كل فرد، مقتبسة ذلك من كلمات دكتور إبراهيم ‘إطاق القدرات الفردية’. 
ثقافي  تبادل  لتحقيق  والدوافع  باإلمكانات  المليء  والمتنوع،  الغني  مجتمعها  إلى  الكثير  اضافت سيكم 

وفهم أفضل داخل مصر وخارجها”.

34
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1- منتدى المبادرة االجتماعية

في ديسمبر، استضافت سيكم وجامعة هليوبوليس منتدى المبادرة االجتماعية، حيث تجمع أكثر من 250 
شخًصا من جميع أنحاء العالم للتعلم من بعضهم البعض بطرق وأمثلة مختلفة حول كيفية إطاق اإلمكانات 
الفردية. وكانت الرؤية وراء المنتدي هي تمكين جميع البشر كأفراد وكأعضاء في المجتمع المحلي في نفس 
الوقت. تم إطاق العنان للعديد من المبادرات،مما ترتب عليه خلق شبكة من األفكار الملهمة والمثالية. 
ذهنك.  في  عميق  وإيمان  واضحة  رؤية  لديك  يكون  عندما  تحقيقه  يمكن  المستحيل  أن  سيكم  أظهرت 
إثراء للفرد، ومن هنا تستحق التطورات  الرؤية الواضحة هو بحد ذاته  إن كوننا جزًءا من هذا المجتمع  ذو 

المستقبلية، التي تم وضع األساس لها في منتدي المبادرة االجتماعية في مصر، التطلع إليها.

المشاريع الجارية في مدرسة سيكم

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

فــي دوائــر العمــل المختلفــة بيــن المعلميــن.

35
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)HIH( حضانة هاند إن هاند

تــم إطـاق مشــروع الحضانــة بالتعــاون مــع برنامــج هانــد إن هانــد التابــع لشــركة ســيكم األلمانيــة الشــريكة 
روضتيــن  تطويــر  إلــى  ويهــدف  لوتــس  ســيكم  وشــركة   ”Rapunzel Naturkost ناتوركوســت  “رابونزيــل 
فــي قــرى ســيكم المجــاورة. هــذا المشــروع هــو بدايــة ســيكم للوصــول إلــى المناطــق المحيطــة لتحســين 
اإلبداعيــة  البرامــج  علــى  التركيــز  مــع  تعليميــة جديــدة  برامــج  بــدأت  األطفــال واألســر.  مســتوى معيشــة 

مثــل دروس الفــن أو دورات الحركــة بالتعــاون مــع مــدارس ســيكم.

EDU CAMP III

EDU CAMPIII هــو المشــروع التالــي لـــ EDU CAMP I و II، حيث يتم تقديم االستشارات واألفكار اإلبداعية 
للمدارس نحــو إعــادة بنــاء المناهــج الدراســية بمــا فــي ذلــك الجوانــب المســتدامة واالجتماعيــة والبيئيــة.

إطالق برنامج محو األمية في جميع الشركات

تقدم سيكم فصواًل لمحو األمية للموظفين من أجل تعليمهم كيفية القراءة والكتابة. انضم 6 أشخاص إلى 
الكتب،  العديد من  الشركة مكتبة صغيرة تضم  أنشأت  ناتشرتكس. وعاوة على ذلك،  البرنامج من شركة 

وذلك لتسهيل إمكانية الوصول إلى الكتب وقراءة األدب.

البرنامج األساسي لجميع موظفي شركة سيكم

اشترك جميع موظفي شركات سيكم في أنشطة البرنامج األساسي في مزرعة سيكم. وقد وضع فريق 
البرنامج األساسي برنامجًا للتطوير الذاتي للموظفين كأفراد وكمجتمع. لطالما كان البرنامج جزًءا من التنمية 
ومن  الفردية.  القدرات  إطاق  رؤية سيكم:  إلي هدف  وفقًا  تحقيقها  في  تسعي سيكم  التي  الشمولية 

المقرر أن يتكرر البرنامج سنويًا، وسوف يشمل مجتمع جامعة هليوبوليس.
اقرأ المزيد

برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة لجميع معلمي سيكم 

التربية  أصول  مثل   التدريب في مجاالت مختلفة  برنامج  التعليمية في سيكم  المؤسسات  تلقى معلمو 
والمعرفة العامة والمهارات الفنية. برنامج التدريب هو مشروع سنة كاملة، ويشارك المعلمون فيه لمدة 
6 ساعات في األسبوع خال وقت المدرسة، وكل يوم خال وقت العطلة. يعمل هذا البرنامج على تطوير 

المعلمين كأفراد وكمربين، لتمكينهم من التفاعل مع طابهم.      
اقرأ المزيد

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

https://www.sekem.com/en/culture-in-the-desert-eurythmy-for-farm-employees/
https://www.sekem.com/en/teachers-art-school/
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SVG 2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق أهداف رؤية سيكم

ظلــت حصــة وقــت العمــل الــذي يقضيــه الموظــف فــي أنشــطة التدريــب ثابتــة تقريبًا في السنوات األخيرة. 
تعمل سيكم علي تحقيق هدف ٪10 مــن وقــت العمــل الــذي تقضيــه فــي األنشــطة المتعلقــة بإطاق 
الموظفين  ودوائر  األساسي،  البرنامج  إطار  في  واألنشطة  التدريب  ذلك  ويشمل  موظفيهــا.  إمكانات 
اليومية، واجتماعات الرؤية، واالحتفاالت وغيرها من األنشطة الفنية في الشركات، مثل كرافان األوركسترا 

orchestra cravane السنوي.
متوسط وقت العمل لموظفي سيكم هو 47.8 ساعة في األسبوع.

اقرأ المزيد  

https://www.sekem.com/en/new-scholar-year-begins-with-new-space-of-culture-season/
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أهداف أخري لرؤية سيكم ذات األبعاد األربعة لزهرة االستدامة 

الحياة الثقافية

SVG 2: نموذج الجامعة المتكاملة
وصف الهدف رقم 2 من رؤية سيكم 

رائــدة  علميــة  مؤسســة  أصبحــت  هليوبوليــس  جامعــة  أن  يعنــي  متكاملــة  لجامعــة  ســيكم  رؤيــة  هــدف 
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 هليوبوليــس HU لتوفير أرضية خصبة لأفكار الجديدة للظهور واالنتشار، ومنح الطاب 
التــي يحصــل  إلــى المؤهــات  الذاتي والتنميــة. باإلضافــة  النمــو  المزيــد مــن  ُيبني عليــه  أساسًا يمكــن أن 
عليهــا الطــاب في دراستهم، توفر HU الفرصــة إلظهــار إمكاناتهــم وتمييــز موهبتهــم واهتماماتهــم. ويرتكز 
ذلك علي البرنامــج األساســي الــذي يشــارك فيــه جميــع الطــاب فــي أنشطة الفنــون الجميلــة أو التمثيــل 

أو الحركــة أو الموســيقى. 

المشروعات:

  HU إدخال التعلم القائم على الوحدة الدراسية في جامعة هليوبوليس

القديمة  األساليب  بداًل من  النشط  التعلم  أساليب  إلى  للتحول  هليوبوليس عدة خطوات  جامعة  اتخذت 
المتبعة وتطوير أنشطة التعلم التي تركز على الطاب لزيادة تفاعلهم وقدرتهم على فهم أفضل لمشاكل 

العالم، وتطوير قدراتهم المعرفية.     

تطوير تقييمات االمتحانات

تركز على شرح  التي  المتعددة  األداء  تقنيات  تعتمد على  تقييم جديدة  نماذج  طورت جامعة هليوبوليس 
التقييم  مثل:  الحديثة  التقييم  اساليب  من  متنوعة  مجموعة  تقديم  يتم  الطالب.  يتعلمه  ما  توضيح  و 
اإللكتروني، بابل شيت Bubble Sheet، نماذج المشاريع، العروض التقديمية، المناقشات، التقارير الفردية، 

تقارير المجموعة، التغذية الراجعة، منتديات المناقشة عبر اإلنترنت، وغيرها الكثير.    
 

برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة لجميع أعضاء هيئة تدريس جامعة هليوبوليس

بدأ برنامج التعليم من أجل التنمية المستدامة ألعضاء هيئة تدريس جامعة هليوبوليس في فبراير 2018، 
ومن المتوقع تخريج أول دفعة في سبتمبر 2020. يتضمن البرنامج أنشطة مثل:  كيفية بناء الفريق، مهارات 
التواصل، الكفاءات التعليمية، مهارات القيادة، التفكير النقدي واإلبداعي، الذكاء العاطفي، التنمية البشرية، 

دورات التعلم المجتمعية.
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أنشطة البرنامج األساسي لموظفي إدارة جامعة هليوبوليس

المؤشرات:

على  الحصول  من  الصيدلة  كلية  وتمكنت  وطالبة.  طالبًا   2277 إلى  ليصل   ،2019 عام  في  الطاب  عدد  ارتفع 
موافقة لزيادة الطاقة االستيعابية بها  لتصل إلى 300 طالب لكل دفعة جديدة، بعد ما كانت 150 طالب فقط 

في عام 2018. باإلضافة إلى بدء الدراسة في كليتين جديدتين، وهما الزراعة العضوية والعاج الطبيعي.
 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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SVG 3: البحث الشمولي 
وصف الهدف رقم 3 من رؤية سيكم 

التقــدم ونشــر الوعــي ال يمكــن تحقيقهمــا إال إذا كان كل مــا هــو حالــي وجديــد، موضــع تســاؤل مســتمر ويتــم 
تطويــره باستمرار. يبني البحث عامًا مهمًا لكــي تتمكــن ســيكم مــن مســاءلة نفســها واستكشــاف طــرق جديــدة 
إلــى ســيكم، فــإن االســتثمارات فــي األبحــاث لهــا مــا يبررهــا  الرئيسي من االستدامة. بالنســبة  لخدمــة  الغرض 
بنــاًء علي القيمــة التــي تخلقهــا للمجتمــع والتنميــة البشــرية بغــض النظــر عــن العوائــد الماليــة المحتملــة. تســتثمر 
للتنميــة  مشــاريع  فــي  الشــركاء  مختلــف  مــع  وتعمــل  المعرفــة،  خلــق  لتعزيــز  شــركتها  أربــاح  مــن  حصــة  ســيكم 

المســتدامة وتركــز علــى التنميــة الروحيــة والثقافيــة.

المشروعات:

)HU نظرة عامة على )مشاريع البحث في جامعة هليوبوليس

 ،HU FABLAB قامت جامعة هليوبوليس بتشغيل 44 مشروعًا للبحث والتطوير مثل: مشروع ال 13 قرية و
والقروض الصغيرة، و SIF EGYPT، و ESTEDAMA، وتخدم هذه المشاريع األهداف ال18 لرؤية سيكم.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

https://www.sekem.com/en/thirteen-villages-project-starts-again/
https://www.sekem.com/en/thirteen-villages-project-starts-again/
https://www.hu.edu.eg/research/ecsi/
https://www.sekem.com/en/full-of-confidence-unfolding-of-potential-becomes-visible-every-day/
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على مدار السنوات الماضية، حشدت سيكم ميزانية بحثية تبلغ حوالي %2 من إجمالي مبيعات سيكم. ويمكن اعتبار 
ذلك إنجازًا، نظرًا للوضع المالي واالقتصادي الذي تمربه سيكم ومصر بشكل عام. 

يعتمد إجمالي النفقات في مجال البحث والتطوير علي الشركات التابعة لشركة سيكم وجامعة هليوبوليس حيث 
يتم إجراء البحوث المتعلقة باإلنتاج. يتم استخدام المياه، والميكروبيولوجيا، ومختبرات األدوية من مختلف الكليات 
لتحسين إدارة التربة بسيكم، وكذلك لتطوير منتجات جديدة للمستحضرات الصيدالنية النباتية لشركة آتوس فارما.
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SVG 4: الطب التكاملي )موضوع التركيز لعام 2020(     
وصف الهدف رقم 4 من رؤية سيكم 

ال تعتمــد صحــة اإلنســان فقــط علــى األدويــة قصيــرة األجــل لمحاربــة األعــراض المنفصلــة،  ولكــن يجــب اعتبارهــا 
نظامًا كليــًا يشــمل الجســم المــادي وكذلــك الجســم الروحــي. يعــد تحقيــق التــوازن بيــن صحــة اإلنســان والتــوازن 
بإعــادة  األمــر  يتعلــق  عندمــا  الرئيســية  ســيكم  أهــداف  أحــد  واالجتماعيــة  والروحيــة  الطبيعيــة  العاجــات  مــع 
التفكيــر فــي نظــام الصحــة التقليــدي فــي مصــر. مــن أجل تحقيق هدف رؤية سيكم رقم 4، تلتــزم ســيكم بدمــج 

وتنميــة الطــب التكاملــي مــن خــال مراعــاة الروحانيــة أيضًا ونشر هذا النهج في مصر. 

المشروعات:

العالج الطبيعي التكاملي

الطبي  القسم  ممثلي  مع  بالتعاون  نوفمبر،  في  الطبيعي  العاج  كلية  نظمت  هليوبوليس،  جامعة  في 
)دورناتش Dornach، سويسرا(، أول لقاء لتبادل اآلراء حول موضوع العاج الطبيعي التكاملي. تم تقديم 
ألعضاء   Rhythmic Massageاإليقاعي التدليك  و   Spacial Dynamics المكانية  الديناميكية  أساليب 
هيئة التدريس. باإلضافة إلي مناقشة طريقة علم  دراسة الظواهر مع إعطاء مثال عليها باستخدام الهيكل 
العظمي البشري. وأكد االجتماع علي ضرورة مواصلة التعاون في عام  2020 بهدف تعميق التبادل المهني 

واستكشاف المتطلبات واإلمكانيات الازمة لتنفيذ األساليب التكاملية.

البرنامج التكاملي لصحة الطفل  

التوجيه لأطباء والممرضات. يحتوي  لتوفير  الطبي  الصحية بواسطة مركز سيكم  الرعاية  تم تطوير كتيب 
الكتيب على عناصر من برامج الوقاية المصرية واأللمانية. وسيتم بدء تنفيذ البرنامج في مارس 2020.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

تم  2019، حيث  عام  بحلول  الخاص  الصحي  التأمين  المشتركين في  الموظفين  نسبة  زيادة  البياني  الرسم  ُيظهر 
التعاقد مع شركة ميدشيلد للتأمين. تقدم الشركة خدمات صحية جيدة بأسعار مناسبة من خال العديد من فروع 

الصيدليات والمستشفيات والعيادات في جميع أنحاء مصر.
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SVG 5: ثقافة جديدة  

وصف الهدف رقم 5 من رؤية سيكم  

العمــل. كنسبة من وقت  بيئــة  الدوليــة فــي  الثقافــات  المحليــة وكذلــك  الثقافــة  بــإدراج  تلتزم ســيكم  باستمرار 
عمله، يشارك كل موظــف فــي مختلــف الفعاليــات والــدورات الثقافيــة. يتــم دعــم هــذا أيضًا من خال المهرجانات 
التــي يشــارك فيهــا جميــع موظفــي ســيكم واألطفــال مــن مدرســة ســيكم وطـاب جامعــة هليوبوليــس ومزارعي 
الجمعية المصرية للزراعة الحيوية. تتضمــن اجتماعــات اإلدارة مدخــات موسيقية وبعض التدريبــات الفنيــة. تشارك 
جامعة هليوبوليس في ساحة الثقافة جنبًا إلي جنب مع سيكم، حيث يتم تقديم احتفاالت الفنون وفن الحركة، 

فضًا عن المحاضرات بشكل اسبوعي. 

المشروعات:

مهرجان سيكم للربيع السنوي “ اقتصاد المحبة” –  الموضوع الرئيسي للمهرجان

أبوالعيش، مؤسس  إبراهيم  يتزامن مع االحتفال بعيد مياد د.  2019، والذي  الربيع  احتفلت سيكم بعيد 
سيكم. خصصت سيكم احتفالها لمناقشة موضوع “اقتصاد المحبة”. قد يبدو من الوهلة األولي وكأنه مزيج 
غير متوقع من الكلمات، ولكن ينبغي أن يكون تجربة يومية لكل موظف من موظفي سيكم. ُيعد “اقتصاد 
المحبة”  أحد أهداف  رؤية سيكم لعام 2057، وهو مفهوم واسع يتجاوز مبادئ التجارة العادلة من خال 

إدراج األبعاد األربعة لزهرة االستدامة )االقتصاد والبيئة والمجتمع والثقافة(.

اقرأ المزيد

الذكري43 لسيكم 

30 علي تأسيس مدرسة سيكم تحت شعار “إطاق  43 والذكري ال  احتفلت سيكم بالذكرى السنوية ال 
القدرات الفردية” من خال دعوة جميع أفراد مجتمع سيكم والشركاء واألصدقاء. يدور االحتفال السنوي  
كل عام حول هدف واحد من أهداف رؤية سيكم لعام 2057. وكان  هدف التركيز هذا العام  هو إطاق 
القدرات الفردية، والتي كانت الرسالة الرئيسية لمؤسس سيكم د. إبراهيم أبو العيش، والذي لخصها في 
الكلمات التالية: “التنمية المستدامة نحو مستقبل أفضل حيث يستطيع كل إنسان إطاق قدراته  الفردية”.

اقرأ المزيد
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https://www.sekem.com/en/sekems-annual-spring-festival-inspired-by-economy-of-love/
https://www.sekem.com/en/sekems-annual-spring-festival-inspired-by-economy-of-love/
https://www.sekem.com/en/sekem-celebrates-unfolding-individual-potential-on-its-43rd-anniversary/
https://www.sekem.com/en/sekem-celebrates-unfolding-individual-potential-on-its-43rd-anniversary/
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Space of Culture ساحة الثقافة

ُتقام فعاليات “ساحة الثقافة” بانتظام في مزرعة سيكم، وكذلك في حرم جامعة هليوبوليس. يقوم فريق 
سيكم الفني بإعداد عروض أسبوعية، ودعوة المواهب الخارجية لأداء في مجتمع سيكم. ُتنظم ساحة الثقافة 
العروض من شركة ألخري في قوافل  الفنانون ألداء  ينتقل  العام.  الموظفين في منتصف  عرًضا لمواهب 

موسيقية عدة مرات في السنة. تشمل العروض الشعر، والكورال، واألوركسترا، واالحتفال باألعياد الدينية.

قم بزيارة موقع ساحة الثقافة

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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الحياة البيئية

SVG 6: أورجانيك 100%
وفقا لدراسة محاسبة التكاليف الحقيقية التي أجراها مركز البصمة الكربونية في جامعة هليوبوليس، أثبتت الطرق 
الزراعية العضوية أنها أكثر كفاءة من حيث التكلفة، خاصة عندما يؤخذ في االعتبار تكلفة األضرار البيئية والصحية 
الناجمة عن الطرق التقليدية. ومن اآلثار السلبية للزراعة المكثفة نضوب التربة السطحية، وتلوث المياه الجوفية 
وندرتها، وزيادة تكلفة اإلنتاج، ومن ثم يؤدي ذلك إلي عدم االستقرار االجتماعي واالقتصادي. وقد أثبتت الزراعة 
العضوية فعاليتها الملحوظة في عكس مسار األثر السلبي للزراعة على البيئة. وقد ثبت أن المدخات الزراعية في 
التربة، وتزيد  التربة، وتحافظ على نوعية المياه، وتزيد من المواد العضوية في  الزراعة العضوية تعزز هيكل  نظم 

التنوع البيولوجي فضا عن المحاصيل.
الـتي تسعي سيكم  العضوية من األهداف  الزراعة  المستدامة، وخاصة ممارسات  الزراعة  الوعي وزيادة  زيادة  إن 
اليوم واألجيال  بيئة  إذا لم تستغل  الناس إال  أن تكون منصفة وتخدم  لتحقيقها. ال يمكن لأنشطة االقتصادية 
680 هكتار من األراضي  زراعية مستدامة وتجديدية، نجحت سيكم في تحويل  التزامنا بممارسات  المقبلة. ومع 
الصحراوية إلى تربة خصبة، وشاركت في استصاح وزراعة أكثر من 2,300 هكتار من األراضي العضوية مع المزارعين 

الذين تتعاقد معهم في جميع أنحاء مصر. 

المشروعات:

سيكم الواحات، تخضير الصحراء - المرحلة األولى اكتملت بنجاح

“الخلق من العدم” هو أفضل وصف لمشروع تخضير الصحراء الذي يسير على خطى مزرعة سيكم. في مارس 
2019، تم إطاق حملة تمويل جماعي وتمكَنا من جمع 400,000 يورو، والتي دعمت إكمال المرحلة األولى، 
حيث قمنا بزراعة مجموعة متنوعة من النباتات العشبية الطبية مثل البابونج والنعناع على مساحة 63 هكتار.

قم بزيارة موقع تخضير الصحراء
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http://cfc.hu.edu.eg/aboutus.html
https://pivot.sekem.com/
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%100 أورجانيك ) الكافتيريات، جامعة هليوبوليسHu، بيت الضيافة( 

بدأت سيكم مشروعًا لزيادة االستهاك العضوي لمجتمعها، كخطوة نحو تحقيق %100 أورجانيك بحلول 
عام 2057. ال تزال هناك تحديات على الجانب التجهيزي من لوازم الكافيتريا، حيث تحتاج مدخات الطهي 

الرئيسية، مثل المعكرونة، إلى االستعاضة عنها بمواد خام عضوية. 

قمنا بزيادة كمية السماد لكل هكتار بسبب أنشطة استصاح األراضي الجديدة الجارية في مزرعة الواحات 
الصحراوية.  تم إنتاج 6068 طن من السماد في عام 2019 مقارنة بـ 3821 طن في عام 2018.



48

تقرير سيكم - 2019

 

المزارعين، وهو ما يشكل مصدر قلق إلدارة  المزروعة إلمداد  المساحة  انخفاض  إلي  البياني  الرسم  يشير 
سيكم ويعكس زيادة التلوث البيئي والتأثير السلبي على النواتج الزراعية. وبالتالي، تسعى سيكم إلي زيادة 
أراضيها الزراعية المزروعة في األراضي الجديدة، التي هي أقل تأثرًا بالتلوث. تواجه سيكم هذا التحدي مع 
ممارسات  خال  من  المزارع  لسامة  أولوية  يضع  الذي  المحبة،  اقتصاد  معيار  تحقيق  االعتبار  في  األخذ 

عضوية وحيوية،إلى جانب الفوائد االجتماعية والثقافية اإليجابية األخرى.



49

تقرير سيكم - 2019

SVG 7: اإلدارة المستدامة للمياه 
وصف الهدف رقم 7 من رؤية سيكم

مع وجود 100 مليون نسمة، أصبحــت مصــر بالفعــل تحــت خــط الفقــر المائــي الــذي أقرتــه األمــم المتحــدة، بينمــا 
فــي الوقــت نفســه، يتعيــن علــى المــوارد المائيــة المحــدودة تلبيــة االحتياجــات للمزيــد مــن النــاس فــي الســنوات 
المقبلــة. ونظرا لاستخدام الكثيف ألكثر من 80 في المائة من المياه داخل  القطاع الزراعي، ترتفع إمكانات توفير 
و جامعة هليوبوليس علي  ركزت سيكم   ،2057 عام  رؤية  المياه. ونحو  لرفع كفاءة  تكنولوجيا  باستخدام  المياه 
تحسين استهاك المياه. لذلك، ستركز برامج البحث علــى تنفيــذ المفاهيــم المبتكــرة مثــل تحليــة الميــاه المالحــة 
لبنــاء مجتمــع مــن  الوعــي وتســعى جاهــدة  الرطوبــة. ترعــى ســيكم خلــق  الميــاه مــن خـال تكثيــف  واســتعادة 
الحيوية  للزراعة  المصرية  الجمعية  بين مزارعي  التعاونيــة  المائيــة  المــوارد  إطــار إلدارة  إنشــاء  أجــل  المصالــح مــن 

)EBDA( و أصحاب المصلحة اآلخرين. 

المشروعات:

المخلفات المائية

في عام 2018، بدأ التعاون مع الحرم الجامعي TU-Berlin ElGouna   لدراسة التقنيات المناسبة لأنظمة 
الامركزية التي تتطلب صيانة قليلة أو معدومة. واستمر هذا التعاون في عام 2019، وتم تحديد شركاء 
تعاون جدد. والهدف من ذلك هو إيجاد حلول مستدامة لمعالجة المياه الامركزية، ويجري حاليًا بناء أول 

تقنية ومن المتوقع أن تكتمل في ربيع عام 2020.

Hydrosa هيدروسا

في عام 2019، قمنا بزراعة الغابات في جزيرة ليسفوس  Lesvos Island ، التي تعتمد علي مياه المخلفات 
المائية المعالجة للري، وهي دفيئة استوائية تقوم علي استخدام المياه المحاة، وتعتمد علي اإليكولودج 
 Tinos الزراعة التكاملية باستخدام مياه األمطار التي يتم جمعها في جزيرة تينوس  Ecolodge مع نظام 

island، وذلك لتعزيز السياحة البيئية.

Jesor جيسور

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

غيــر ناجــح. اآلن يتــم اســتخدام الطحالــب لزراعــة الفيتامينــات لمنتجــات التجميــل واألعــاف الحيوانيــة.
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Devilag مشروع الديفيالج

الديفياج Devilag هو مشروع تطوير المناهج الدراسية في كليات الهندسة والزراعة العضوية،التي تركز 
المجتمعية. وعاوة  االحتياجات  التعليمية مع  األنشطة  إلى مواءمة  تهدف  وبالتالي  الكفاف،  زراعة  على 
على ذلك، يدعم  المشروع التعاون والتكامل بين الخدمات اإلرشادية التي يقدمها المجلس المصري للزراعة 
الحيوية )EBDA(. ومن مجاالت النشاط  التي يقدمها المشروع أيضًا تطوير الدورات الدراسية اإللكترونية،  

وبالتالي تعزيز خبرة الجامعة في منهجيات التدريس الحديثة.

اقرأ المزيد

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

الزيادة  إلى ٪50 بسبب  المياه  الزراعي من مصادر  المياه لاستخدام  2019، وصلت حصة كمية  في عام 
المزرعة  تعد  التي  البحرية،  الواحات  مزرعة  األحفورية في  الجوفية  المياه  من  المياه  امتصاص  القوية في 
الوحيدة في سيكم التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية األحفورية. تعتمد أنشطة استصاح األراضي 
الجديدة على مصدر المياه الجوفية، الذي يتصل بأكبر مستودع مياه جوفية في العالم. تدرك سيكم التحدي 

الكامن في التعامل مع مورد ال نهاية له و ضرورة البحث االستباقي إليجاد الحلول المناسبة.

https://www.hu.edu.eg/devilag-prevent-egyptian-farmers-from-migrating/
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ترجع الزيادة اإلجمالية الستهاك المياه الزراعية بشكل رئيسي إلي تركيب ثاثة أنظمة رَي محورية جديدة  
في مزرعة سيكم الصحراوية في الواحات البحرية. 
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SVG 8: طاقات متجددة 100%  
وصف الهدف رقم 8 من رؤية سيكم

باعتبارها واحــدة مــن أكبــر منتجــي النفــط والغــاز فــي إفريقيــا، تلعــب مصــر دورًا مهمًا في سوق الطاقة اإلقليمي. 
الطاقــة  إنتــاج  فــي  فعالية  أكثر  بصورة  مصــر  إشــراك  إلــى  ســيكم  رؤيــة  هــدف  يســعى  الطويــل،  المــدى  علــى 
هناك  كافية،  استثمارات  وجود  مع  أنه   )IRENA( المتجددة  للطاقة  الدولية  للوكالة  دراسة  المتجــددة. كشفت 
إمكانية لتوليد %22 من الطلب علي الطاقة من مصر مع الطاقات المتجددة في عام 2030. بحلول عام 2057، 
الســياق، تقــوم ســيكم بتطويــر اســتخدام  %100. فــي هــذا  الخاص بها بنسبة  تعمل سيكم علي نظام الطاقة 
الطاقــة المتجــددة فــي كياناتهــا الخاصة. جنبًا إلي جنب مع جامعة هليوبوليس والشــركاء الدولييــن، تعمــل ســيكم 

باســتمرار علــى خلــق الوعــي فــي مصــر لتعزيــز تحــول نمــوذج ســريع نحــو إنتــاج واســتهاك الطاقــة المســتدامة.

المشروعات:

مشروع تخضير الصحراء عن طريق الرَي المحوري بنظام تشغيل الطاقة المختلطة

في المرحلة األولى من مشروع تخضير الصحراء، تم تركيب ثاثة أنظمة رَي محورية وربطها بالطاقة الشمسية 
لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى أدنى حد. يتكون نظام الري المحوري Pivot من خمس مضخات 
تعمل على حلول الطاقة المختلطة التي تجمع بين أنظمة مولدات الديزل الكهروضوئية والتقليدية لضمان 

االستقرار وإمدادات المياه الكافية.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

يشير الرسم البياني إلي  زيادة الطاقة اإلنتاجية للطاقة المتجددة في مزرعة الواحات البحرية، مما أدى إلى ارتفاع 
إجمالي استهاك الطاقة الشمسية من 301 ميجاوات في عام 2018 إلى 323 ميجاوات في عام 2019. وفي 

الوقت نفسه، ازداد استهاك الطاقة غير المتجددة، وهو ما يفسر الحصة المستقرة نسبيًا في إنتاج الطاقة.
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SVG 9: التنوع البيولوجي المستقر
وصف الهدف رقم 9 من رؤية سيكم

ـة الدقيقــة( هــو أحــد أهــداف رؤيــة  الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وتعزيــزه )الحيوانــات والنباتــات والكائنــات الحيـَ
سيكم لعام 2057. يرتبــط التنــوع البيولوجــي ارتباط وثيق بســلوك اإلنســان وأســاس النظــم اإليكولوجيــة علــى 
النحــو التالــي: مصــدر الحيــاة. ســيكم كشــركة مصريــة رائــدة ال تســتخدم أي مبيــدات آفــات تضــر بالبيئــة. جنبــًا إلــى 
جنب مع جامعة هليوبوليس، تجــري ســيكم مشــاريع بحثيــة داخليــة مــن أجــل تقديــم المفاهيــم واألفــكار لزيــادة 
التنــوع البيولوجــي الطبيعــي و ســتكون هــذه المعرفــة مفتوحــة المصــدر. يتــم التواصــل والمشــاركة مــع دائــرة 

عاقــات أصحــاب المصلحــة، وخاصًا المزارعين.

المشروعات:

حماية النحل المصري من االنقراض

تتعــاون ســيكم والشــركة األلمانيــة العضويــة “رابونزيــل ناتوركوســت Rapunzel Naturkost” فــي برنامــج 
المهــدد  المصــري  النحــل  علــى  للحفــاظ  وذلك   ،2018 عام  في   HIH هاند  إن  هاند  المســتمر،  التطويــر 
باالنقــراض فــي وادي النيل. في عام 2019، أنشأنا 100 خلية نحل غير هجين، والتي ال تساهم فقط في 

حماية األنواع المهددة باالنقراض، ولكن أيضا في التلقيح الطبيعي وإنتاج العسل العضوي.

اقرأ المزيد

تحسين البذور

ألكثر من عامين، تنتج  سيكم البذور الزراعية الخاصة بها. خال النصف الثاني من عام 2019، قامت سيكم 
بتطوير مجموعة من بذور اإلرث التي أصبحت جاهزة للتوزيع على مختلف المحات التجارية في جميع أنحاء 

مصر.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

https://www.sekem.com/en/protecting-egyptian-bees-from-extinction/
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SVG 10: الحد من التغيرات المناخية    
وصف الهدف رقم 10 من رؤية سيكم

أكبــر  أحــد  المنــاخ هــو  العلمــي علــى أن تغيــر  المجتمــع  تأكيد   المناخــي ومع  التغيــر  لتزايــد وضــوح عواقــب  نظرًا 
تهديــدات عصرنــا، يصبــح أكثــر وأكثــر وضوحــًا أن الممارســات االقتصاديــة األخاقيــة تتطلــب نهجــًا رئيســيًا للعمــل. 
فــي نظــام اإلنتــاج الحديــث، ال يمكــن تجنــب االنبعاثــات ولكــن يمكــن تخفيضهــا وتعويضهــا. تســعى ســيكم لتصبــح 
نموذجًا يحتــذى بــه كمجتمــع إيجابــي المنــاخ فــي مصــر، وتهــدف إلــى منــع جميــع أشــكال التداعيــات البيئيــة الناجمــة 
عــن أنشــطتها االقتصاديــة. من خال زراعة األشــجار والزراعــة الحيويــة، تمكنت سيكم مــن تثبيت ثانــي أكســيد الكربــون 

أكثــر ممــا تبعثه مــن خــال أنشــطتها االقتصاديــة، وأصبحــت بالتالــي إيجابيــة الكربون فــي عــام 2019.

المشروعات:

مركز البصمة الكربونية

علي مدى السنوات القليلة الماضية، ازداد االهتمام بظاهرة االحتباس الحراري وتغير المناخ بشكل كبير. فقد 
التحديات  أنه الوقت المناسب التخاذ اإلجراءات الازمة حتى يتم مواجهة تلك  بدأت الشعوب في إدراك 
والحد من آثار التغير المناخي. ولذلك، بادرت جامعة هليوبوليس بإنشاء مركز البصمة الكربونية لتحديد مصادر 
بها  تقوم  التي  العمليات  بسبب  المنبعثة  الغازات  هذه  كمية  وحساب  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات 

الشركة القائمة تحت االختبار على مدى فترة زمنية محددة.

اقرأ المزيد

مشروع أشجار سيكم

Gold Standard” في مصر والشرق  الذهبي  “المعيار  يعد مشروع أشجار سيكم أول مشروع معتمد من 
األوسط. في سياق مشروع أشجار سيكم؛ يتم استصاح األراضي الصحراوية واألراضي الصالحة للزراعة والتي 
توفر البيئة المائمة لمختلف النباتات واألنواع الحيوانية والحشرات. باإلضافة إلى ذلك، تتأثر نوعية الهواء 
بشكل إيجابي وتتحسن ظروف التربة بشكل كبير، حيث يزداد التنوع البيولوجي في المنطقة التي تغيب فيها 
أنواع النباتات والحيوانات. يهدف المشروع إلي زراعة 100،000 شجرة. وحصلت سيكم حالًيا على 2000 شهادة 

ائتمانية من فئة “المعيار الذهبي Gold Standard” لتثبيتها 2000 طن من ثاني أكسيد الكربون.

اقرأ المزيد

زيادة خدمات الشحن البحري 

في عام 2019، زادت” ناتشرتكس NatureTex” من شحناتها البحرية إلى ٪31 مقابل ٪26 في عام 2018. 
بصمة  علي  والحصول  لدينا  الكربون  انبعاثات  من  للحد  البحري  الشحن  من   90٪ إلى  الوصول  هو  هدفنا 
كربونية منخفضة. وعلي الرغم من ذلك،  ال تبدو الشحنات البحرية واقعية حيث أن حجم الطلبات صغير جدًا 

بحيث ال يمكن شحنة عن طريق البحر.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

http://cfc.hu.edu.eg/index.html
https://www.sekem.com/en/the-first-gold-standard-certified-project-in-egypt-and-the-middle-east-sekem-tree-project/
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تندرج انبعاثات سيكم في النطاق 1 )االنبعاثات المباشرة(، وهي انبعاثات مباشرة من الغازات الدفيئة من 
مصادر تملكها أو تابعة لها، على سبيل المثال: إنتاج الطاقة من خال المولدات والمركبات وغيرها. انبعاثات 
النطاق 2 )انبعاثات غير مباشرة( هي السبب في انبعاثات الغازات الدفيئة من توليد الطاقة المشتراة التي 
يعكس  والذي   ،3 النطاق  األعمال ضمن  رحات  بإدراج جميع  ذلك، قمنا  تستهلكها سيكم. وعاوة على 
إلى عام   2015 للشركات من عام  التنازلي  االنبعاثات  اتجاه  المباشرة األخرى. ويرجع  االنبعاثات غير  جميع 
السنوات األخيرة، فضًا عن االستعانة بمصادر خارجية  المنتجات في  إلى تغير مزيج  رئيسي  2018 بشكل 

.iSiS ألنشطة التوزيع من قبل شركة إيزيس
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SVG 11: ال للنفايات 
وصف الهدف رقم 11 من رؤية سيكم

تحقيقًا لهدف رقم 11 من أهداف رؤية سيكم “ال للنفايات”، تسعى سيكم  جاهدتًا لمعالجة مشكلة اإلدارة غير 
السليمة للنفايات، والتي هي حاليًا واحدة من التحديات البيئية الرئيسية في مصر، وسوف تتطلب حلواًل مبتكرة 
في المستقبل. في مصر يتم حرق القمامة بصورة غير قانونية، وبذلك يتم تلويث الهواء والمياه الجوفية والتربة. 
وهذا بدوره يؤثر على قدرة سيكم على الحصول على مواد خام معتمدة عضويًا. ونظرًا لهذه التحديات الكائنة في 

مصر، كان هدف الرؤية “ال للنفايات” أحد المواضيع التي تم التركيز عليها في عام 2018.  

تعمل سيكم على إنشاء مجتمع خاِل من النفايات. تتمثل إحدى أولوياتنا في التحول إلى مواد تغليف بديلة وزيادة 
حصة النفايات المعاد تدويرها إلى أقصى حد. باإلضافة إلى ذلك، تقوم سيكم باستمرار بخلق الوعي حول تقليل 

وإعادة تدوير النفايات في مجتمع سيكم وخارجه.

 

 

يوضح الرسم البياني إعادة تدوير جميع النفايات العضوية من قبل سيكم إلنتاج السماد العضوي. في عام 2019، 
خارج  للخدمات  المقدمة  الجهات  بواسطة  المتبقية في سيكم  العضوية  غير  النفايات  تدوير ٪59 من  إعادة  تم 

سيكم، الذين نبيع لهم النفايات بعد فرزها. وال يزال ذلك في تحسن مستمر.
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سيكم سعيدة بزيادة مدخات مواد التعبئة لإلنتاج بنسبة ٪12، على الرغم من أن اإلنتاج زاد بنسبة ٪23. يرجع 
الفضل في ذلك إلي إيزيس iSiS باعتبارها المسؤولة عن زيادة مواد التعبئة  عن طريق استخدام 1557 طن من 

مواد التعبئة في 2018 و 1712 طن في 2019، مع نمو اإلنتاج بنسبة 14٪.  

المشروعات:

البالستيك الثمين: تقليص جبال النفايات في مصر

قامت سيكم بتجربة فصل النفايات وإدارتها في المزرعة الرئيسية منذ فترة طويلة. ويتم اآلن حظر النفايات 
الباستيكية بالكامل أو إعادة استخدامها عدة مرات كمورد ثمين. تتضمن أهداف سيكم 2057 ما يلي: ال 
للنفايات واالقتصاد الدائري. تم اتخاذ خطوة اولية نحو تحقيق هذه األهداف من قبل طاب برنامج التبادل 
من أوروبا، وهم فلوريان مندي وليلي بوهل. “الباستيك الثمين” هي مبادرة عالمية تمكن أي شخص من 

إعادة تدوير نفاياته الباستيكية على الفور باستخدام مواد بسيطة ومتاحة محلًيا. 

اقرأ المزيد

https://www.sekem.com/en/precious-plastic-downsizing-egypts-waste-mountains/
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الحياة االقتصادية

SVG 12: االقتصاد الدائري
وصف الهدف رقم 12 من رؤية سيكم

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 
االســتخراجية وتغييــر الطبيعــة للثــروة البشــرية والربــح علي المــدى القصيــر يحتــاج إلــى التحــول. إن النظــام الوحيــد 
الــذي يمكــن أن تــدوم فيــه ســبل العيــش علــى المــدى الطويــل والحفــاظ علــى الطبيعــة هــو االقتصــاد الدائــري. 
واإلصــاح  التدويــر  إعــادة  عمليــات  طريق  عن  والتخلــص  االســتخدام  مفهــوم  محــل  الدائــري  االقتصــاد  يحــل 
النفايــات مــن خــال اســتخدام مــواد ومنتجــات  المتجــددة والقضــاء علــى  الطاقــات  نحــو  والترميــم والتحــوالت 
فائقــة الجــودة. تقــوم رؤيــة  سيكم 2057علــى أســاس يكــون فيــه الفهــم األساســي هــو االهتمــام بطــول عمــر 

المنتجــات واالســتهاك واإلنتــاج فقــط وفقًا لاحتياجات الحقيقة.

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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SVG 14: المصارف األخالقية
وصف الهدف رقم 14 من رؤية سيكم

يتــم  الــذي  الغـرض  فــي  والتقليديــة  األخاقيــة  المصارف  بيــن  الرئيســي  الفــرق  يكمــن  لســيكم،  بالنســبة 
االستثمار  من  بــداًل  والبيئيــة  االجتماعيــة  اآلثــار  إدراك  فــي  الهــادف  االســتثمار  المســتثمرين.  ربــط  خاله  مــن 
وجامعة  االقتصادييــن  شــركائها  مــع  بالتعــاون  األخاقــي.  المصرفــي  النظــام  جوهــر  هو  بالربح  المدفوع 
بهــدف  مصــر  فــي  األخاقيــة  المصرفيــة  للخدمــات  بديــل  نمــوذج  تأســيس  إلي  سيكم  تسعي  هليوبوليس، 
خــال  مــن  الشــركاء  فيهــا  يرتبــط  األجــل  طويلــة  شــراكات  ســيكم  ترعــى  الحوكمــة.  خدمــة  هــو  رئيســي 

الطبيعــة. علــى  والحفــاظ  البشــرية  التنميــة  لدعــم  المشــتركة  المصلحــة 

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

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

جديــدة. ائتمانــات  جمــع  بســبب  وليــس 



61

تقرير سيكم - 2019

SVG 15: عرض المنتجات الديناميكية الحيوية
وصف الهدف رقم 15 من رؤية سيكم

الزراعــة الحيويــة ال تعنــي فقــط المعالجــة الصحيــة للتربــة والحيــوان ، ولكنهــا تشــمل أيضًا صحة جسم اإلنسان. 
تتبع كًا من سيكم و جامعة هليوبوليس الـ SVG 15 من أجل إنشاء مؤسسة وطنية ودولية لدعم وتفعيل الزراعة 
الحيوية والوعــي بالمــواد الغذائيــة الحيويــة فــي جميــع أنحــاء مصــر والــدول المجــاورة. تعتقــد ســيكم أن هــذه 
خطــوة أساســية لدعم وعي المجتمــع بالتغذيــة الصحيــة وإنتــاج األدويــة الخاليــة مــن المبيــدات وكذلــك القطــن.

المشروعات:

طلب األغذية العضوية

إلــى  Order of Organic Food”، والــذي يهــدف  العضويــة  أطلقــت ســيكم مشــروعها “ طلــب األغذيــة 
توفيــر التغذيــة الصحيــة لجميــع موظفيهــا. فــي عــدة أيــام فــي األســبوع، يمكــن لجميــع موظفــي ســيكم 
الحصــول علــى الطعــام الحيوي في المزرعة وفي جامعة هليوبوليس، ويتــم توفيره بســعر مخفــض خــاص. 
من   82% تقديم  تم   .8% إلي  العضوية  األغذية  يطلبون  الذين  الموظفين  نسبة  وصلت   ،2019 عام  في 

.HU المنتجات العضوية في كافتيريا مزرعة سيكم، و %67 في بيت الضيافة، و%46 في كافتيريا

إنتاج البذور الحيوية

في عام 2019، بــدأت ســيكم مشــروع جديدًا إلنتــاج بــذور ديميتــر المعتمــدة. يعد الهــدف طويــل المــدى 
هــو أن تكــون قــادرة علــى تزويــد جميــع مزارعــي ســيكم بالبذور الحيوية عاليــة الجــودة المنتجــة فــي ســيكم. 
فــي عــام 2018، بدأت ســيكم أولــى تجاربهــا مــع بــذور ديميتــر المقدمــة مــن الشــركات الشــريكة الدوليــة 
إنتاج  تطوير  في  سيكم  الشركات  هذه  تدعم  فيفــاس.  ســيمينتيس  و  ســاتجوت،  وبينغنهايمــر  ســاتيفا، 

البذورالديناميكية، وقريبًا ستدعم إنتاج البذور العضوية.

المنسوجات العضوية متاحة لمجتمع سيكم

التوعية حول المنتجات الحيوية ال تتوقف فقط عند الطعام، انما أيًضا على منتجات أخرى مثل المابس. 
لذلك، بدأت ناتشرتكس  NatureTex  في إنتاج المابس األساسية للذكور واإلناث من بقايا األقمشة. ترجع 
فكرة المشروع إلي تطوير أساليب جديدة يمكن انتاجها إذا كان هناك موسم منخفض اإلنتاج. يجب أن تكون 

هذه العناصر في متناول أيدي الناس الذين يعملون أو يعيشون حول سيكم.         

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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SVG 16: تداول شفاف
وصف الهدف رقم 16 من رؤية سيكم

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

إعطــاء المســتهلكين والشــركاء مزيــد مــن المعلومــات حــول خلفيــات كل منتــج.

المشروعات:

إطالق متجر سيكم اإللكتروني الجديد في ألمانيا

المصرية و  المنتجات  أكبر على  التركيز بشكل  تغيير استراتيجيته من خال  بدأ متجر سيكم اإللكتروني في 
منتجات سيكم العادية مع إضافة منتجات جديدة. عملنا على تصميم وجودة بعض المنتجات وبدأنا في بيع 
شهادات ثاني أكسيد الكربون. استطعنا زيادة معدل المبيعات )في بعض األحيان وصل إلي الضعف( مقارنة 
بعام 2018. تم تصميم تقويم سيكم لعام 2019 وجعله في متناول الجميع. أصبح متجر سيكم اإللكتروني 

أكثر من متجر لمواد الطعام العضوي، بل أصبح متجر لمحبي سيكم.

قم بزيارة متجر سيكم اإللكتروني

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

https://shop.sekem.com/
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:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

بلغ إجمالي المبيعات المحلية 290 مليون جنيه في عام 2018، بينما بلغ 340 مليون جنيه في عام 2019. 
بلغ إجمالي مبيعات التصدير 149 مليون جنيه في عام 2018، بينما بلغ 174 مليون جنيه في عام 2019. 
وتقود إيزيس iSiS الزيادة في المبيعات المحلية )من 246 مليون جنيه في عام 2018 إلى 290 مليون جنيه 
في عام 2019( وكذلك التصدير )من 32 مليون جنيه في عام 2018 إلى 38 مليون جنيه في عام 2019(.

تهدف سيكم بشكل عام إلى حصة مبيعات تصل إلي ٪50 لتجنب خطر تقلبات العملة.
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الحياه المجتمعية

SVG 17: التحول االجتماعي 
وصف الهدف رقم 17 من رؤية سيكم

المجتمعي والوعي  التفكير  تغييرات أساسية في  إلي  التحول االجتماعي  رؤية سيكم في  يتطلب تحقيق هدف 
وطرق التصرف. تهدف سيكم و جامعة هليوبوليس إلى تحقيق تحول مجتمعي يقوم على عاقة عادلة بين الناس 
الحياة،   مناحي  عليها  تقوم  التي  األساسية  القيمة  هي  المساواة  اإلنسان.  حقوق  احترام  يغلفها  والمؤسسات 
ترغب  الصحية.  الهياكل األساسية  إلى  للوصول  القدرة  التعليمية  و  الفرص  األفراد نفس  تتاح لجميع  أن  بمعنى 
لجميع  الطبية  الخدمات  توفير  الفرص، فضًا عن  تكافؤ  بما في ذلك  الفردية  للتنمية  توفير مساحة  سيكم في 

موظفيها وأفراد المجتمع المحيط بها.  

المشروعات:

بناء مجتمع مزرعة الواحات

الناس من خلفيات  يتكاتف  ذاتيًا، حيث  الصحراء” في تطوير مجتمع مستدام  “تخضير  رؤية مشروع  تتمثل 
ثقافية مختلفة للعيش والعمل والمشاركة في نفس الرؤية والرسالة. هذا النهج لبناء المجتمع المستدام 

هو جهد واِع من سيكم لتكرار نموذجها لابتكار االجتماعي.

إقرأ المزيد

مشروع الـ 13 قرية

المعلمين  وكذلك  الطاب،  مع  قرية  عشرة  الثاث  مشروع  إطاق  تعيدان  هليوبوليس  وجامعة  سيكم 
واألساتذة والموظفين. تضَمن المشروع جمع النفايات وفصلها وإعادة تدويرها، وبناء غرف الصرف الصحي، 
وترميم  والسماد  الحيوية  الزراعة  في  التدريبية  والدورات  الطبية  القوافل  خال  من  بالصحة  الوعي  ونشر 
وصيانة المباني وفصول محو األمية والمنح الدراسية لأطفال ذوي االحتياجات الخاصة ومنحهم فرص عمل 
بعد ذلك ودعم المشاريع الصغيرة. الخطوة األولى من المشروع هي جمع البيانات من خال االستبيانات 
والدراسات االستقصائية، للتخطيط لتطوير أكثر كفاءة. من أجل توفير أفضل الفرص ألهالي القرى، فإن بعض 

الخدمات بدأت بالفعل مثل التدريب على صناعة السماد على سبيل المثال.

إقرأ المزيد
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https://www.sekem.com/en/culture-in-the-desert-eurythmy-for-farm-employees/


65

تقرير سيكم - 2019

سيكم كمبادرة متميزة

أعلن المجلس العالمي للمستقبل عن اختياره لسيكم كمبادرة متميزة  في مجال اإليكولوجيا الزراعية لعام 
2019. وذلك تعزيًزا لدورها الريادي كمنظمة اجتماعية والذي يشمل جميع أرجاء العالم. وقد حصلت المبادرة 
المصرية على هذا االعتراف من بين 15 من أفضل الممارسات، متصدرين 77 ترشيًحا من 44 دولة في إفريقيا 

وآسيا وأمريكا الاتينية.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

:SVG2027 المؤشرات ذات الصلة لتحقيق

تهدف سيكم إلى تحقيق حصة متساوية من الموظفين اإلناث والذكور بحلول عام 2027. لذلك، من الضروري 
التغيير من أجل تغيير ثقافة ووعي الموظفين والمديرين. ومن ثم، يجب زيادة حصة المرأة في  تنفيذ هذا 
مناصب اإلدارة المتوسطة والعليا. لم تصل سيكم  حاليًا إلي المستويات المتوقعة، ولكنها تعمل علي زيادة 

حصتها من اإلناث في السنوات المقبلة.

https://www.sekem.com/en/sekem-recognized-as-outstanding-practice-in-agroecology-2019/
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SVG 18: تطبيق أنظمة حوكمة ذات توجه مستقبلي 
وصف الهدف رقم 18 من رؤية سيكم

القيــادة وصعــود المســؤولية الذاتيــة هــي مفتــاح لتنميــة إمكانــات القــدرات الفرديــة علــى المســتوى الجماعــي. 
إلــى هيــاكل   المختلفــون  الوعــي اإلنســاني. يحتــاج األشــخاص  القيــادة الصحيحــة تعتمــد علــى  بأن  تؤمن ســيكم 
مختلفــة مــن أجــل تحفيزهــم أو توجيههــم نحــو تحقيــق األهــداف. وقد شبه مؤسس سيكم، د. إبراهيم أبو العيش 
فن القيادة بعزف السيمفونية. هدف سيكم لعام 2027 هو تطوير نهج متكامل للحوكمة والقيادة يعالج مستويات 

الوعي المختلفة نحو المزيد من التنظيم الذاتي والمسؤولية الامركزية.

المشروعات:

من   NatureTex ناتشرتكس  شركة  وتعتبر  الذاتي.  للتنظيم  مبتكر  حوكمة  نظام  بتجربة  سيكم  تقوم 
الحاالت التجريبية، حيت تعمل فيها اإلدارة بنماذج اجتماعات مرنة وتستخدم طرًقا شفافة لتوضيح األدوار 

والمسؤوليات بين الموظفين.

إقرأ المزيد

فيما يتعلق بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة

https://www.sekem.com/en/sekemsophia-circles-instead-of-trees/
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جدول مؤشر االستدامة في سيكم

 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
عددعدد األطفال في حضانة سيكمالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

38272726

 الحياة
عددعدد األطفال في روضة سيكمالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

47535050

 الحياة
عددعدد الطاب في مدرسة سيكمالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

303297580644

 الحياة
عددعدد الطاب في التربية الخاصة بسيكمالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

34372732

 الحياة
عددعدد الطاب في مركز التدريب المهنيالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

64191195224

 الحياة
 ساعاتإجمالي عدد ساعات التدريب المقدمةالثقافية

19450205462243524418القابضةالفرد

 الحياة
13202022القابضةساعاتمتوسط ساعات التدريب لكل موظفالثقافية

 الحياة
 جامعةعددعدد الطاب بجامعة هليوبوليسالثقافية

1075129417032277هليوبوليس

 الحياة
الثقافية

 نسبة االستثمارات في البحث والتطوير من
%1.61%1.40%1.70%1.50سيكم%إجمالي المبيعات

 الحياة
الثقافية

إجمالي االستثمار في البحث والتطوير 
)سيكم & جامعة هليوبوليس(

 مليون
 جنيه

مصري
6868سيكم

 الحياة
الثقافية

 إجمالي عدد المشاريع البحثية الممولة الجارية
19201128سيكمعددفي الفترة المشمولة بالتقرير
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
عددإجمالي عدد زيارات المركز الطبيالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

44205454123444335705

 الحياة
عددعدد زيارات الموظفين بالمركز الطبيالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

56636855560811060

 الحياة
عددعدد الزوار الخارجيين بالمركز الطبيالثقافية

 جمعية
 سيكم
للتنمية

3854233092883524645

 الحياة
%54%35%25%26القابضة%نسبة العاملين في التأمين الصحي الخاصالثقافية

 الحياة
%100%100%100%100القابضة%نسبة الموظفين الذين لديهم تأمين حياة خاصالثقافية

 الحياة
0000القابضةعددعدد اإلصابات القاتلةالثقافية

 الحياة
5432القابضةعددإجمالي عدد إصابات العملالثقافية

 الحياة
الثقافية

 إجمالي عدد أيام العمل المفقودة بسبب
2320172016801394القابضةعدداإلجازات المرضية وما إلى ذلك

 الحياة
 جامعةعددعدد الطاب في التدريب المهني لليوريثميالثقافية

886382هليوبوليس
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
البيئية

 نسبة المنتجات المعتمدة عضويًا من صافي
%46%59%65%73القابضة%اإليرادات

 الحياة
35292950الشركةعددالعدد اإلجمالي لخايا النحلالبيئية

 الحياة
البيئية

 عدد األبقار الحلوب لكل 10 هكتار من األراضي
6555الشركةعددالمزروعة

 الحياة
135132129141الشركةعددإجمالي عدد األبقار الحلوبالبيئية

 الحياة
البيئية

 نسبة الحيوانات التي يتم االحتفاظ بها وفًقا
%75%75%75%75الشركة%لمعايير  ديميتر

 الحياة
2250198238216068الشركةطنإجمالي كمية السماد المنتجالبيئية

 الحياة
البيئية

إجمالي المساحة المسجلة 
)سيكم + توريد المزارعين(

EBDA2011203320632886هكتار

 الحياة
البيئية

 إجمالي كمية استخدام المياه لاستخدام
 الشخصي

متر 
89717174791549118422القابضةمكعب

 الحياة
البيئية

 إجمالي كمية المياه المستخدمة في إنتاج
المياه  المعبأة

متر 
107821836420830الشركةمكعب

 الحياة
البيئية

 إجمالي كمية المياه المستخدمة في الزراعة
في مزارع سيكم

متر 
2405438318652132950274053245الشركةمكعب

 الحياة
البيئية

 إجمالي كمية المياه المستخدمة في الزراعة
في مزارع سيكم من مصدر المياه األحفورية

متر 
130433411155868847552029890الشركةمكعب
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
البيئية

نسبة المواد العضوية في تربة المزرعة
 )0 - 10 سم(

%66.20%69.20الشركة%

 الحياة
البيئية

نسبة المواد العضوية في تربة المزرعة 
)0 - 35 سم(

%46.50%48.20الشركة%

 الحياة
البيئية

الرقم الهيدروجيني - قيمة تربة المزرعة 
)2.5 :1(

7.757.77الشركةعدد

 الحياة
0.410.448الشركةعددنسبة امتصاص الصوديومالبيئية

 الحياة
%30-25%30-25الشركة%نسبة المواد العضوية من السماد المنتجالبيئية

 الحياة
7.37.3الشركةعددالرقم الهيدروجيني - قيمة السمادالبيئية

 الحياة
13:0113:01الشركةعددنسبة الكربون / النيتروجينالبيئية

 الحياة
10^10*1011^10*11الشركةعددمقدار الكائنات الحية الفعالة لكل غرامالبيئية

 الحياة
البيئية

 نسبة المياه المستخدمة في الزراعة في
سيكم من المياه األحفورية

%50.08%26.85%35.01%54.00الشركة%
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
البيئية

 نسبة فاقد المياه  المعاد استخدامها في ري
األشجار

%100%100%100%100سيكم%

 الحياة
741281756685250721735القابضةلترإجمالي كمية استهاك البنزينالبيئية

 الحياة
426265703369805338892القابضةلترإجمالي كمية استهاك البنزين للمركباتالبيئية

 الحياة
30516053315445382843القابضةلترإجمالي كمية الستهاك البنزين لتوليد الطاقةالبيئية

 الحياة
استهاك البنزين لكل 1000 جنيه مبيعاتالبيئية

لتر / 
 1000
جنيه 
مصري

2121القابضة

 الحياة
16162926القابضةلتر/ طننسبة استهاك البنزين لكل طن من اإلنتاجالبيئية

 الحياة
3506217037393527القابضةMWhإجمالي استهاك الكهرباء من الشبكةالبيئية

 الحياة
البيئية

 إجمالي استهاك الكهرباء من مصادر الطاقة
121228301324القابضةMWhالمتجددة

 الحياة
البيئية

 نسبة استهاك الكهرباء من المصادر
%4.22%4.18%4.56%2.73القابضة%المتجددة
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
البيئية

 إجمالي استهاك الكهرباء )الشبكة، الديزل،
 مصادر الطاقة المتجددة( لكل مليون جنيه

صافي المبيعات

 كيلو
 واط في
 الساعة
1000 / 

 جنيه
مصري

11817221881716القابضة

 الحياة
البيئية

 نسبة مبيعات المنتجات ذات البصمة
%83%86%84%80القابضة%الكربونية المعروفة من إجمالي المبيعات

 الحياة
البيئية

كمية انبعاثات الكربون للشركات  
)النطاق 1 + 2(

 طن
 النبعاث
الكربون

3764349135283691القابضة

 الحياة
إجمالي كمية االنبعاثات 1البيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

2011203318341927القابضة

 الحياة
إجمالي كمية االنبعاثات 2البيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

1753145816941763القابضة

 الحياة
البيئية

 المبلغ النسبي لانبعاثات لكل ألف جنيه
مبيعات

 كيلو
 انبعاث
 كربوني
1000 / 

 جنيه
مصري

10688القابضة

 الحياة
نسبة االنبعاثات لكل طن إنتاجالبيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

29270.150.13القابضة

 الحياة
تثبيت ثاني أكسيد الكربون من التربةالبيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

7689289021335الشركة

 الحياة
تثبيت ثاني أكسيد الكربون من األشجارالبيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

3423438245213362الشركة

 الحياة
إجمالي ثاني أكسيد الكربون المثبتالبيئية

 طن
 النبعاث
الكربون

4191531054234697القابضة
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
291607000420030000الشركةعدداألشجار المزروعة حديًثاالبيئية

 الحياة
745518383433الشركةطنالوزن الكلي للنفاياتالبيئية

 الحياة
25122026الشركةطنالوزن الكلي للنفايات الباستيكيةالبيئية

 الحياة
44213635الشركةطنالوزن الكلي لمخلفات الورق والكرتونالبيئية

 الحياة
7131414الشركةطنالوزن الكلي للنفايات الزجاجيةالبيئية

 الحياة
49323301330الشركةطنالوزن الكلي للنفايات العضويةالبيئية

 الحياة
0000الشركةطنالوزن الكلي للنفايات الخطرةالبيئية

 الحياة
112122328الشركةطنالوزن الكلي للنفايات األخرىالبيئية

 الحياة
البيئية

 نسبة النفايات غير العضوية المعاد تدويرها
%59%67%52%27الشركة%من إجمالي المخلفات

 الحياة
نسبة المخلفات من اإلنتاج لكل 1000 جنيهالبيئية

 كيلو /
1000 
 جنيه

مصري

2.000.440.920.88الشركة

 الحياة
%76%78%78%66الشركة%نسبة النفايات العضويةالبيئية



74

تقرير سيكم - 2019

 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
كيلو /نسبة النفايات لكل طن من اإلنتاجالبيئية

16131616الشركةطن

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لجميع مدخات مواد التعبئة
1890163216721874الشركةطنوالتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات المواد الباستيكية
505388563533الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات الورق والكرتون
9247978521037الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات المواد الزجاجية
369366201233الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات المواد العضوية
8111215الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات مواد الملصقات
60483322الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات المواد المعدنية
2221933الشركةطنللتغليف

 الحياة
البيئية

 الوزن الكلي لمدخات المواد األخرى
1122الشركةطنللتغليف

 الحياة
%55.35%50.95الشركة%نسبة مدخات مواد التغليف المعاد تدويرهاالبيئية
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
االقتصادية

 نسبة المنتجات والخدمات الجديدة من
%2.00%9.00%11.00%20.00القابضة%المبيعات

 الحياة
%66.17%65.99%66.00%70.00سيكم%نسبة المبيعات المحليةاالقتصادية

 الحياة
%33.83%34.01%34.00%30.00سيكم%نسبة مبيعات التصديراالقتصادية

 الحياة
%33.00%32.00%37.25%31.53القابضة%نسبة القروض المقدمة من البنوك التقليديةاالقتصادية

 الحياة
االقتصادية

 نسبة القروض المقدمة من البنوك الصديقة
%67.00%68.00%62.75%68.47القابضة%للبيئة

 الحياة
45890393412393127512القابضةطنكمية اإلنتاج )إجمالي صناعات سيكم(االقتصادية

 الحياة
االجتماعية

 النسبة من أعلى إلى أدنى للراتب السنوي
1:311:281:261:36سيكمعددبدوام كامل

 الحياة
االجتماعية

 نسبة صافي الربح المستثمر في تنمية
%20%23%25%35سيكم%المجتمع

 الحياة
االجتماعية

 نسبة االمتيازات غير النقدية فيما من إجمالي
%10%11%10%10سيكم% المرتبات

 الحياة
االجتماعية

 نسبة مشاركة الموظفين في اإلدارة
 الوسطى والعليا في ورش عمل سيكم

سوفيا و / أو اجتماعات رؤية سيكم
%29%29القابضةعدد

 الحياة
477287305287القابضةعددعدد المزارع المتعاقدةاالجتماعية
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 زهرة
201720182019  2016نطاقالوحدةمؤشراالستدامة

 الحياة
160160187القابضةعددعدد كبار المديريناالجتماعية

 الحياة
5745879393القابضةعددعدد المديرين في اإلدارة الوسطىاالجتماعية

 الحياة
124102462379القابضةعددعدد الفنييناالجتماعية

 الحياة
1111568631القابضةعددعدد العمالاالجتماعية

 الحياة
475479163142القابضةعددعدد العاملين بأجر يومياالجتماعية

 الحياة
االجتماعية

 نسبة القوى العاملة في اإلدارة الوسطى
والعليا من إجمالي عدد الموظفين

%9.01%9.73%86.86%84.46القابضة%

 الحياة
االجتماعية

نسبة اإلناث من إجمالي القوة العاملة 
)بدون عمال يوميين(

%17.44%24.76%25.00%22.00القابضة%

 الحياة
%47.78%62.32%63.00%64.00القابضة%نسبة العاملين الشباب )تحت سن 36(االجتماعية

 الحياة
%2.18%2.36%2.00%2.00سيكم%نصيب العاملين ذوي القدرات الخاصةاالجتماعية

 الحياة
%1%1%2%2القابضة%*نسبة دوران العمالةاالجتماعية

 الحياة
%0.24%1.60%1.90%1.80القابضة%نسبة الغياباالجتماعية

* نسبة دوران العمالة تقاس على العمالة المتعاقدة مع سيكم ألكثر من عام 
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قائمة المختصرات

bfz )gGmbH( مركز التدريب و التطوير المهني التابع لإلتحاد البافاري

BMZ الوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية

EBDA الجمعية المصرية للزراعة الحيوية

EGP الجنيه المصري

EoL اقتصاد المحبة

GOTSمعيار النسيج العضوي العالمي

ha هكتار

HU جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة

Icea        هيئة إصدار الشهادات للنسيج ومستحضرات التجميل العضوية

IRENA    الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

NOPالبرنامج القومي للزراعة للعضوية

R&D البحث والتطوير

SDG أهداف التنمية المستدامة

SVG هدف رؤية سيكم



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
نادين جريس، اخصائية العالقات العامة، مجموعة سيكم

ماكسيميليان أبو العيش- بويز، مدير التنمية المستدامة، مجموعة سيكم
ناريميه بيبلو، مدير مشروع االستدامة، مجموعة سيكم

يوسطس هارم، مدير مشروع االستدامة، مجموعة سيكم
كريستين أرلت، اخصائية العالقات العامة، مجموعة سيكم

ليلي بول، متدربة، 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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