PANEL 3

الجلسة األولى

13:30-12:15

تحسين كفاءة
قطاعتوريد الحبوب

أهمية الحبوب والبذور الزيتية بالنسبة لمصر ،وباألخص القمح ،ال تحتاج إلى مقدمات.
وتمثل الحبوب حوالي  %60من السعرات الحرارية الغذائية في مقابل حوالي  %9للمنتجات
الحيوانية و %8لمواد التحلية .ويبذل الفالحون المصريون الذين يزرعون الحبوب أقصى
جهدهم لزيادة اإلنتاج ،إال أنهم يوردون ما قيمته حوالي  %40فقط من االحتياجات المحلية
ً
دوليا على خفض تكلفة الواردات المصرية من
من الحبوب .وساعد انخفاض أسعار الحبوب
 5,4مليار دوالر في  2011إلى  3,4مليار دوالر في  .2016وتظل مصر رابع أكبر مستورد
للحبوب في العالم على الرغم من جهود الحكومة لزيادة اإلنتاج المحلي .ويتحمل كل من
الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القطاع الخاص المسؤولية بالتساوي عن واردات
الحبوب .إال أن انتظار السفن الحاملة لواردات الحبوب في مصر لمدة تزيد خمسة أضعاف
الوقت الذي تقضيه في أي مكان آخر بالمنطقة يرفع من تكلفة االستيراد نتيجة اإلجراءات
المزعجة بشأن صحة النبات وغيرها من اللوائح الخاصة باالستيراد.
هل يمكن لألراضي الجديدة تنشيط اإلنتاج المحلي من الحبوب؟ ما هي االستثمارات
المطلوبة ،مثل آالت تجفيف الذرة وجرش فول الصويا .هل يمكن أن يؤدي زيادة االستثمار
في البنية التحتية وتسهيل التبادل التجاري إلى خفض مليار دوالر من تكلفة استيراد الحبوب
في مصر على مدار السنوات العشرة المقبلة؟ وربما يساهم رفع الكفاءة وإعالء سالسل
القيمة المحلية واالستيرادية بشكل كبير في تحسين وضع األمن الغذائي في مصر ،وزيادة
القدرة على التكيف مع تغير األسعار وتعزيز االستقرار .تقدم هذه الجلسة فرصة للمستثمرين
وموردي الحبوب وممثلي الحكومة للتطرق إلى إمكانية أن يؤدي االستثمار في منشآت
التخزين والمناولة في الموانئ ،وتسهيل التبادل التجاري وسياساته ،وتشجيع القطاع
الخاص ،وفتح حوار بين القطاعين العام والخاص ،إلى المساعدة في رفع كفاءة سلسلة
القيمة للحبوب .حيث تهتم الجلسة بالفرص والعراقيل ،بما في ذلك المياه ،بالنسبة للقمح،
والذرة وفول الصويا.
مديــر الجلســة :ديمتــري بريخودكــو ،خبيــر اقتصادي ،مركز منظمة األغذية والزراعة لالســتثمار
المتحدثون:
شــريف باســيلي ،رئيس مجلس إدارة الشــركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين
محمــد الجمال ،خبير تســويق الحبوب
صفــوت الحــداد ،نائب الوزير ،وزارة الزراعة واســتصالح األراضي
ديمتــري فوردا ،كبيــر التجار ،نيبولون
نيكــوالي جورباتشــوف ،رئيــس جمعية الحبوب األوكرانية
محمــد خليــل ،رئيس جمعية مــوردي الحبوب المصرية
نعمانــي نصــر ،مستشــار الوزير ،الهيئة العامة للســلع التموينية

الجلسة الثانية

13:30-12:15

الفرص القائمة
في قطاع البستنة:
الطازج منها والمصنّ ع

أهمية الحبوب والبذور الزيتية بالنسبة لمصر ،وباألخص القمح ،ال تحتاج إلى مقدمات.
وتمثل الحبوب حوالي  %60من السعرات الحرارية الغذائية في مقابل حوالي  %9للمنتجات
الحيوانية و %8لمواد التحلية .ويبذل الفالحون المصريون الذين يزرعون الحبوب أقصى
جهدهم لزيادة اإلنتاج ،إال أنهم يوردون ما قيمته حوالي  %40فقط من االحتياجات المحلية
ً
دوليا على خفض تكلفة الواردات المصرية من
من الحبوب .وساعد انخفاض أسعار الحبوب
 5,4مليار دوالر في  2011إلى  3,4مليار دوالر في  .2016وتظل مصر رابع أكبر مستورد
للحبوب في العالم على الرغم من جهود الحكومة لزيادة اإلنتاج المحلي .ويتحمل كل من
الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القطاع الخاص المسؤولية بالتساوي عن واردات
الحبوب .إال أن انتظار السفن الحاملة لواردات الحبوب في مصر لمدة تزيد خمسة أضعاف
الوقت الذي تقضيه في أي مكان آخر بالمنطقة يرفع من تكلفة االستيراد نتيجة اإلجراءات
المزعجة بشأن صحة النبات وغيرها من اللوائح الخاصة باالستيراد.
هل يمكن لألراضي الجديدة تنشيط اإلنتاج المحلي من الحبوب؟ ما هي االستثمارات
المطلوبة ،مثل آالت تجفيف الذرة وجرش فول الصويا .هل يمكن أن يؤدي زيادة االستثمار
في البنية التحتية وتسهيل التبادل التجاري إلى خفض مليار دوالر من تكلفة استيراد الحبوب
في مصر على مدار السنوات العشرة المقبلة؟ وربما يساهم رفع الكفاءة وإعالء سالسل
القيمة المحلية واالستيرادية بشكل كبير في تحسين وضع األمن الغذائي في مصر،
وزيادة القدرة على التكيف مع تغير األسعار وتعزيز االستقرار .تقدم هذه الجلسة فرصة
للمستثمرين وموردي الحبوب وممثلي الحكومة للتطرق إلى إمكانية أن يؤدي االستثمار
في منشآت التخزين والمناولة في الموانئ ،وتسهيل التبادل التجاري وسياساته ،وتشجيع
القطاع الخاص ،وفتح حوار بين القطاعين العام والخاص ،إلى المساعدة في رفع كفاءة
سلسلة القيمة للحبوب .حيث تهتم الجلسة بالفرص والعراقيل ،بما في ذلك المياه،
بالنسبة للقمح ،والذرة وفول الصويا.
مديــر الجلســة :عبــد الحميــد الدمرداش ،رئيس المجلس التصديــري للحاصالت الزراعية
المتحدثون:
جيوفانــا ســيجلي ،ممثــل منظمــة األمم المتحدة للتنميــة الصناعية ،مصر
محســن البلتاجــي ،رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة تنمية وتطوير الصادرات البســتانية ()HEIA
أشـ ُـرف مجاهد ،كبير مســئولي االســتثمار في مؤسســة التمويل الدولية
هشــام النجار ،رئيس مجلس إدارة دالتكس
بيتــر توكــس ،أخصائي السياســات الزراعيــة ،منظمة األغذية والزراعة

الجلسة الثالثة

16:00-14:45

تحسين كفاءة الموارد الخاصة باإلنتاج
األولي والمعالجة في قطاع السكر
أهمية الحبوب والبذور الزيتية بالنسبة لمصر ،وباألخص القمح ،ال تحتاج إلى مقدمات.
وتمثل الحبوب حوالي  %60من السعرات الحرارية الغذائية في مقابل حوالي  %9للمنتجات
الحيوانية و %8لمواد التحلية .ويبذل الفالحون المصريون الذين يزرعون الحبوب أقصى
جهدهم لزيادة اإلنتاج ،إال أنهم يوردون ما قيمته حوالي  %40فقط من االحتياجات المحلية
ً
دوليا على خفض تكلفة الواردات المصرية من
من الحبوب .وساعد انخفاض أسعار الحبوب
 5,4مليار دوالر في  2011إلى  3,4مليار دوالر في  .2016وتظل مصر رابع أكبر مستورد
للحبوب في العالم على الرغم من جهود الحكومة لزيادة اإلنتاج المحلي .ويتحمل كل من
الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القطاع الخاص المسؤولية بالتساوي عن واردات
الحبوب .إال أن انتظار السفن الحاملة لواردات الحبوب في مصر لمدة تزيد خمسة أضعاف
الوقت الذي تقضيه في أي مكان آخر بالمنطقة يرفع من تكلفة االستيراد نتيجة اإلجراءات
المزعجة بشأن صحة النبات وغيرها من اللوائح الخاصة باالستيراد.
هل يمكن لألراضي الجديدة تنشيط اإلنتاج المحلي من الحبوب؟ ما هي االستثمارات
المطلوبة ،مثل آالت تجفيف الذرة وجرش فول الصويا .هل يمكن أن يؤدي زيادة االستثمار
في البنية التحتية وتسهيل التبادل التجاري إلى خفض مليار دوالر من تكلفة استيراد الحبوب
في مصر على مدار السنوات العشرة المقبلة؟ وربما يساهم رفع الكفاءة وإعالء سالسل
القيمة المحلية واالستيرادية بشكل كبير في تحسين وضع األمن الغذائي في مصر ،وزيادة
القدرة على التكيف مع تغير األسعار وتعزيز االستقرار .تقدم هذه الجلسة فرصة للمستثمرين
وموردي الحبوب وممثلي الحكومة للتطرق إلى إمكانية أن يؤدي االستثمار في منشآت
التخزين والمناولة في الموانئ ،وتسهيل التبادل التجاري وسياساته ،وتشجيع القطاع
الخاص ،وفتح حوار بين القطاعين العام والخاص ،إلى المساعدة في رفع كفاءة سلسلة
القيمة للحبوب .حيث تهتم الجلسة بالفرص والعراقيل ،بما في ذلك المياه ،بالنسبة للقمح،
والذرة وفول الصويا.
مدير الجلســة :مارتن تود ،مدير عام إل إم ســي الدولية
المتحدثون:
محمــد عبــد الرحيــم ،رئيس مجلس إدارة شــركة الســكر والصناعــات التكاملية المصرية ()ESIIC
مصطفــى عبــد الجــواد فرج ،رئيس مجلس محاصيل الســكر ،مصر
أشــرف محمود ،الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شــركة الشــرقية لصناعة الســكر  -النوران
إيجــور ريليــك ،المدير الفني ،أدفيريو

الجلسة الرابعة

16:00-14:45

قطاع الدواجن:
التحديات والفرص

أهمية الحبوب والبذور الزيتية بالنسبة لمصر ،وباألخص القمح ،ال تحتاج إلى مقدمات.
وتمثل الحبوب حوالي  %60من السعرات الحرارية الغذائية في مقابل حوالي  %9للمنتجات
الحيوانية و %8لمواد التحلية .ويبذل الفالحون المصريون الذين يزرعون الحبوب أقصى
جهدهم لزيادة اإلنتاج ،إال أنهم يوردون ما قيمته حوالي  %40فقط من االحتياجات المحلية
ً
دوليا على خفض تكلفة الواردات المصرية من
من الحبوب .وساعد انخفاض أسعار الحبوب
 5,4مليار دوالر في  2011إلى  3,4مليار دوالر في  .2016وتظل مصر رابع أكبر مستورد
للحبوب في العالم على الرغم من جهود الحكومة لزيادة اإلنتاج المحلي .ويتحمل كل من
الهيئة العامة للسلع التموينية وموردي القطاع الخاص المسؤولية بالتساوي عن واردات
الحبوب .إال أن انتظار السفن الحاملة لواردات الحبوب في مصر لمدة تزيد خمسة أضعاف
الوقت الذي تقضيه في أي مكان آخر بالمنطقة يرفع من تكلفة االستيراد نتيجة اإلجراءات
المزعجة بشأن صحة النبات وغيرها من اللوائح الخاصة باالستيراد.
هل يمكن لألراضي الجديدة تنشيط اإلنتاج المحلي من الحبوب؟ ما هي االستثمارات
المطلوبة ،مثل آالت تجفيف الذرة وجرش فول الصويا .هل يمكن أن يؤدي زيادة االستثمار
في البنية التحتية وتسهيل التبادل التجاري إلى خفض مليار دوالر من تكلفة استيراد الحبوب
في مصر على مدار السنوات العشرة المقبلة؟ وربما يساهم رفع الكفاءة وإعالء سالسل
القيمة المحلية واالستيرادية بشكل كبير في تحسين وضع األمن الغذائي في مصر،
وزيادة القدرة على التكيف مع تغير األسعار وتعزيز االستقرار .تقدم هذه الجلسة فرصة
للمستثمرين وموردي الحبوب وممثلي الحكومة للتطرق إلى إمكانية أن يؤدي االستثمار
في منشآت التخزين والمناولة في الموانئ ،وتسهيل التبادل التجاري وسياساته ،وتشجيع
القطاع الخاص ،وفتح حوار بين القطاعين العام والخاص ،إلى المساعدة في رفع كفاءة
سلسلة القيمة للحبوب .حيث تهتم الجلسة بالفرص والعراقيل ،بما في ذلك المياه،
بالنسبة للقمح ،والذرة وفول الصويا.
مدير الجلســة :منى محرز ،نائب الوزير ،وزارة الزراعة واســتصالح األراضي
المتحدثون:
نبيــل درويــش ،رئيس االتحاد العــام لمنتجي الدواجن
طونــي فريجــي ،الرئيس التنفيذي والمســاهم بمجموعة وادي
يفجن شــاتوخين ،خبير دواجن ،مستشــار منظمة األغذية والزراعة

