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خالف حول أقساط القروض 

  والفوائد للعام المالي الحالي

 ىف  
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 اص بمصر للخروج من استيراد اللحومالتعويم دفع القطاع الخ 

  ترغب فى إصدار صكوك إسالمية العام الحالى أو المقبلمصر 

 150 صنف دوائي ناقص بالسوق المصري 

 26 دوالر حجم التبادل التجاري مع االتحاد األوروبي العام الماضي مليار 

 فوائد وأقساط الديون بالموازنة ستقترب من تريليون جنيه 
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  :أواًل: التطورات املالية
 16/9مليار جنيه بختام جلسة أول األسبوع  24.6البورصة تتكبد خسائر  -1
 17/9مليار جنيه  4.5اللون األحمر يخيم علي مؤشرات البورصة بخسائر  -2
 18/9مليون جنيه 800تباين مؤشرات البورصة بختام التعامالت، ورأس المال يخسر  -3
مليار جنيه  26، ورأس المال السوقي يفقد %3.2مبيعات المصريين تهوى بالبورصة  -4

19/9 

 19/9 %3.8أشهر متراجعة  10البورصة تغلق بأدني مستوياتها في  -5
 20/9 مليار جنيه بختام جلسة أخر األسبوع 5.5البورصة تخسر  -6
 23/9مليار جنيه بختام التعامالت االحد  8.4البورصة تربح  -7
 24/9مليار جنيه  3.7ورصة تنهي تعامالت االثنين بخسارة الب -8
 25/9مليار جنيه بختام التعامالت  7.2البورصة تعوض خسائرها وتربح  -9

 26/9يار جنيه مل 9ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بأرباح تتخطى  -10
 27/9البورصة تختتم التعامالت على أرباح طفيفة في آخر جلسات األسبوع  -11

 

 دالالت التطورات املالية
 األسبوع الثالث من سبتمبر:

خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ـ تراجع مؤشر إيجي إكس 1
%، بينما على جانب األسهم المتوسطة  8تراجعا بلغ  نقطة مسجال14.083

 8.06تراجعا بنحو  70فقد مالت إلى االنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 
فسجل تراجعا  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  683%مغلقا عند مستوى 

 المعهد المصرى للدراسات
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 9.78حو فقد سجل تراجعا بن 20نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس  1.740%مغلقا عند مستوى  8.42بنحو 
 نقطة.13.413%مغلقا عند مستوى 

 1.231مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  7.7ـ بلغ إجمالي قيمة التداول خالل األسبوع الحالي نحو 2
مليار جنيه وكمية تداول  6.6ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  129مليون ورقة منفذة على 

 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 80ة منفذة على مليون ورق 815بلغت 
 627مليون ورقة منفذة على  3.5مليون جنيه وكمية تداول بلغت  3أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 

%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين  56.7عملية خالل األسبوع، هذا وقد استحوذت األسهم على 
 %خالل األسبوع. 3.43التداول للسندات نحو مثلت قيمة 

%من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب  73.02سجلت تعامالت المصريين نسبة ـ 3
وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل األجانب غير العرب صافي بيع %4.23والعرب على %22.74على نسبة 

مليون جنيه هذا األسبوع،  171.06سبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة مليون جنيه هذا األ 826.91بقيمة 
 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مليون جنيه منذ  6.351.43والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 
ل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد مليون جنيه خال 306.79بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 

 الصفقات.
من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد %70.06وقد استحوذت المؤسسات على 

مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد 318.25. وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة %29.94بنسبة 
 الصفقات.

مليار جنيه في نهاية األسبوع  780سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو ـ 4
 %. 8الحالي وذلك بانخفاض عن األسبوع الماضي قدره 

مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل  3.282بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو ـ 5
 ألف سند تقريبا.3.462ذا األسبوع نحو على السندات له
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 األسبوع الرابع من سبتمبر:
نقطة مسجال ارتفاعا بلغ  14.632خالل تعامالت األسبوع ليغلق عند مستوى  30ارتفع مؤشر إيجي إكس ـ 1

ارتفاعا  70االرتفاع، حيث سجل مؤشر إيجي إكس ، بينما على جانب األسهم المتوسطة فقد مالت إلى 3.9%
مغلقا عند %2.57فسجل ارتفاعا بنحو  100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس  699مغلقا عند مستوى %2.33بنحو 

 172,14مغلقا عند مستوى %5.66فقد سجل ارتفاعا بنحو  20نقطة، وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس  1.785مستوى 
 نقطة.

مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو  5.8داول خالل األسبوع الحالي نحو بلغ إجمالي قيمة التـ 2
مليار جنيه وكمية  7.7ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها  109مليون ورقة منفذة على 1.084

 ألف عملية خالل األسبوع الماضي. 129مليون ورقة منفذة على  1.231تداول بلغت 
 616مليون ورقة منفذة على  4.5مليون جنيه وكمية تداول بلغت  4النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها أما بورصة 

من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين %83.62عملية خالل األسبوع، هذا وقد استحوذت األسهم على 
 %خالل األسبوع. 16.38مثلت قيمة التداول للسندات نحو 

%من إجمالي تعامالت السوق، بينما استحوذ األجانب غير العرب  71.98المصريين نسبة  سجلت تعامالتـ 3
وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل األجانب غير العرب صافي بيع %6.72والعرب على %21.40على نسبة 

ذا األسبوع، مليون جنيه ه133.25مليون جنيه هذا األسبوع، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة  30.55بقيمة 
 وذلك بعد استبعاد الصفقات.

مليون جنيه منذ  6.88.320والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 
مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد  440.04بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 

 الصفقات.
من المعامالت في البورصة وكانت باقي المعامالت من نصيب األفراد %54.61ات على ـ استحوذت المؤسس4

مليون جنيه هذا األسبوع، وذلك بعد استبعاد  20.103%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة  45.93بنسبة 
 الصفقات.
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يه في نهاية األسبوع مليار جن 802سجل رأس المال السوقي لألسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو ـ 5
 .%3الحالي وذلك بارتفاع عن األسبوع الماضي قدره 

مليون جنيه هذا األسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل  878بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو ـ 6
 ألف سند تقريبا. 910على السندات لهذا األسبوع نحو 

 تحليل عام:
رصة إلى العديد من األسباب الداخلية والخارجية، من بينها نقص سيولة مالية يرجع الهبوط الحاد لمؤشرات البو 

المحلية، ومصادرة أموال جماعة االخوان المسلمين، وتسريح اإلعالميين الموالين للنظام، وتهيئة المسرح للطروحات 
بعض الدول مثل تركيا الجديدة بخفض السعر، باإلضافة الي أزمة االقتصادات الناشئة، ورفع أسعار الفائدة في 

واألرجنتين وما نتج عنه من نزح لألموال الساخنة، وكذلك رفع معدل الفائدة في الواليات المتحدة االمريكية لعدة 
 مرات متتالية. 

وكان الهبوط الكبير لمرتين متتاليتين أكثر تالؤمًا مع الهدف الذي يراه الباحث ذو وزن نسبي أكبر، بدال من نزيف 
كما كانت معاودة الصعود في بعض األيام طبيعيا لمرحلة جني أرباح متعارف عليه بعد تراجعات  طويل موجع،

كبيرة، وبعد مرور أكثر من أسبوع على االزمة نجد ان حجم التعافي ال يشكل اال نسبة محدودة من الهبوط الكلي 
 خالل الخمسة شهور الماضية.

لمصرية، التي أعلنت عن عزم الحكومة البيع رغم التراجعات يجب أن نلفت النظر الي تصريح وزيرة التخطيط ا
 الكبيرة التي تحدث في البورصة المصرية.

 ثانيًا: القطاع النقدي 
 2017-2016زيادة فى مدخرات األفراد بأوعية االدخار المصرفية عام  1.39% -1
 مصر ترغب فى إصدار صكوك إسالمية العام الحالى أو المقبل”: موديز“ -2
 مليون دوالر قرض لمصر الستكمال برنامج خدمات الصرف الصحي 300البنك الدولي:  -3
 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة األساسية علي الجنيه -4
 2017مليارات جنيه قروض رديئة خالل  8المركزى: البنوك أعدمت  -5
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 أمثال الديون الخارجية قصيرة األجل 3المركزى: احتياطي النقد األجنبي  -6
 مليون دوالر 500بقيمة ” التنمية األفريقي“مصر تتسلم الشريحة األخيرة من قرض  -7
 األوروبي إلعادة اإلعمار"“مليون دوالر لبنك مصر من  50 -8

 دالالت القطاع النقدي:
 البنك املركزي يثبت أسعار الفائدة ىلع الجنيه:

  لإليداع  %16.75األساسية على الجنيه عند قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار العائد
للعملية الرئيسية، قال البنك المركزى فى بيانه، إن معدل التضخم السنوي ارتفع  %17.25لإلقراض و %17.75و

فى مايو السابق له مدفوًعا بزيادة األسعار المحددة إدارًيا وأسعار  %11.4فى أغسطس مقابل  %14.2إلى 
 ك كان متوقًعا.الخضروات والفاكهة لكن ذل

  وأضاف أن جاء ذلك بالتزامن مع استمرار تراجع المعدل السنوي للتضخم األساسي للشهر الثاني عشر على التوالي
 .2018فى أغسطس  %8.8قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة الى  %8.5في يوليو ليسجل 

 مدفوًعا  %5.4عند  2018ي من عام وأشار إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلى اإلجمالي الحقيقي في الربع الثان
بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي واالستثمارات المحلية، ما دعم خلق فرص العمل وانخفاض معدل البطالة 

 .%9.9الى 2018خالل الربع الثاني من عام 
 :مشكالت دولية ومحلية تجاهلها قرار البنك المركزي 
 الناشئة تحديات نتيجة تقييد األوضاع المالية العالمية والتوترات  على الصعيد العالمي تواجه بعض اقتصادات الدول

لديها، ومؤخرا بلغ معدل الفائدة في االرجنتين  رفع أسعار الفائدةالتجارية والجيوسياسية، مما حدا ببعض الدول 
االمريكية سعر ، بينما رفعت الواليات المتحدة %24مرة واحدة لبلغ  %6.5، بينما رفعت تركيا أسعار الفائدة 65%

 الفائدة بمقدار نصف في المائة للمرة الثالثة على التوالي هذا العام موضحة انها تسير في اتجاه صعودي.
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  كل ذلك يلقي بأعباء على االقتصاد المصري الذي يحاول االحتفاظ باألرصدة األجنبية لديه والمستثمرة في أدوات
ليار دوالر خالل الفترة الماضية، ثم ما لبثت ان فقدت أكثر من م 20الدين المحلية، والتي كانت قد تخطت حاجز 

 مليار دوالر في األشهر الماضية. 6
  دوالر  80والذي تجاوز حد  ارتفاع أسعار البترولمن المشاكل الدولية أيضا التي تواجه االقتصاد المصري هي

 دوالر للبرميل قريبا. 100لبرميل ويتوقع الخبراء وصوله لحافة 
  لتصريحات وزير المالية فان كل زيادة واحد دوالر في سعر البرميل تؤدي الي زيادة العجز في الموازنة وطبقا

 مليار دوالر، وهو ما كان يحتم على المركزي زيادة أسعار الفائدة.4
 أقساط الديون والفوائد تقترب من تريليون جنيه سنويا، وإلغاء عطاء السندات للمرة الرابعة على التوالي: 
 ي طريقها إلحالل الديون طويلة االجل محل القصيرة فشلت الحكومة في العطاء الرابع للسندات على التوالي، ف

)ويقبل به %18.5والغريب انها تبيع اذون الخزانة قصيرة االجل بنفس سعر التي ترفضه في السندات وهو 
 المستثمرون(.

  أن لديه من المبررات التي تدعم تثبيت سعر الفائدة،  عمومًا المركزي المصري تجاهل كل العوامل السابقة، ويري
وسيعمل على المزيد من الحفاظ على سعر الجنيه رغم استمرار نزوح األموال الساخنة للخارج، تحت حماية القروض 

 الخارجية المتدفقة.
 .والسؤال الصعب سيكون الي متي سيصمد المركزي؟ أعتقد أن االمر سيتغير في االجتماع القادم 

 الثا: املالية ث
 بالبورصة« أموك»مليار جنيه حصيلة متوقعة من طرح  2.8 -1
 %14.6وزير المالية: نستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي اإلجمالي لـ  -2
 مليار دوالر 5المالية" تعلن اعتزامها بيع سندات بالعملة االجنبية بقيمة " -3
 فوائد وأقساط الديون بالموازنة ستقترب من تريليون جنيه -4

  دالالت املالية العامة:
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 خالف حول أقساط القروض والفوائد للعام املالي الحالي:
لغطًا حول حجم التزامات الديون الحكومية خالل العام -آخرها تقرير بنك استثمار برايم-اقتصاديةأثارت عدة تقارير 

مليار جنيه، مخالفة بذلك قيمة االلتزامات التي  950، حيث توقعت أن تصل الي 2018/2019المالى الجاري 
الفائدة التي تدفعها الحكومة  مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة أسعار 817قدرها مشروع موازنة العام نفسه بنحو 

للسندات وأذون الخزانة، غير أن استمرار الزيادات الكبيرة في سعر برميل النفط، ستضيف مزيد من المليارات التي 
 ستدفعها هذا للعام، لتقترب إجمالي االلتزامات من تريليون جنيه.

ز الكلى المستهدفة خالل العام، لترتفع هي وتلقى ارتفاعات أقساط وفوائد الديون بظاللها على قيمة ونسبة العج
 األخرى رغم تشديدات صندوق النقد الدولي بعدم تخطى العجز القيمة المقدرة بمشروع الموازنة.

مليار جنيه بالعام الحالي، بينما أعلن وزير  950ارتفاع فوائد وأقساط ديون الدولة لـ توقع بنك االستثمار "برايم"،
ملياًرا  817مليار جنيه يسدد منها  989ادات الدولة المستهدفة للعام المالي الجاري تبلغ المالية، مؤخرا، أن إير 

 .%16.27كفوائد وأقساط ديون، أي أن توقع برايم يزيد عن توقعات الحكومة بفارق 
  تالمس اعتمد محللي بنك برايم في توقعاتهم على الزيادة الكبيرة في معدالت الفائدة على األذون والسندات، التي

 ٪ بنت عليها الحكومة تقديراتها اللتزامات العام المالي، عند إعداد الموازنة.14.5٪، مقابل 20
  وكذلك على ارتفاعات أسعار البترول العالمية التي تلقي بظاللها على حجم وقيمة العجز المقدر بالموازنة، بسبب

دوالًرا  67شروع موازنة العام المالى الجارى دوالر في حين أن المستويات المقدرة فى م 80بسبب تخطيها حاجز 
 للبرميل.

  دوالًرا،  80الرغم من الخفض المستمر في دعم الطاقة، إال أن زيادة سعر برميل النفط إلى  علىوطبقا لبرايم فانه
ارة سيحمل الحكومة مزيد من النفقات، بشكل يدفعها لمزيد من االستدامة لتلبية طلبات استيراد الوقود، وأكدت وز 

 مليارات جنيه. 4المالية أن كل دوالر زيادة في سعر برميل النفط، ينعكس في صورة زيادة في عجز الموازنة بنحو 
 ( بنحو 2018/2019ُقدر العجز الكلى بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى ،)مليون  594ملياًرا و 438

مليار جنيه عن النتائج المتوقعة للسنة المالية الحالية  7.5قدرها  % من الناتج المحلى اإلجمالى( بزيادة 8.4جنيه )
 من الناتج المحلي اإلجمالي(. %9.8مليار جنيه ) 430.8والبالغة  2017/2018
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 رأي وزارة املالية: 
  مشروع يري وزير المالية إن زيادات أسعار البترول والفائدة سيكون لها أثر سلبي على قيمة فوائد الديون المقدرة فى

مليار جنيه، وسترتفع مدفوعة بهذين العاملين نتيجة الرتفاع تكلفة تمويل الطروحات الحكومية  540الموازنة بقيمة 
 وتمويل استيراد البترول، ولكن "لن يكون لهذين العاملين تأثير على أقساط الديون فهي ثابتة".

  ات سلبية على كافة األسواق الناشئة، لكن مصر أكد معيط أنه ربما يكون للتغيرات االقتصادية العالمية تأثير
استطاعت تخطى أزمة األسواق الناشئة بأقل الخسائر بسبب تنفيذها لبرنامج اإلصالح االقتصادي الوطني المدعوم 

 من صندوق النقد الدولي.
 ع، بسبب الحكومة أجلت تطبيق اتفاقية التحوط ضد مخاطر أسعار الوقود التي كانت قد وقعت عليها قبل أسابي

 انفالت سعره العالمي ولحين تكشف أوضاع السوق السيما مع احتدام الوضع بين أمريكا وإيران.

 هل تتعجل الحكومة بتحرير أسعار الطاقة قبل نهاية العام:
  تأتي ضغوط زيادة أسعار البترول عالميًا بجانب ارتفاع أسعار الفائدة في العديد من االقتصادات الناشئة، باإلضافة

ي قرار الفيدرالي األمريكي برفع الفائدة، ستؤدى إلى اقتراب قيمة التزامات الديون من تريليون جنيه العام الحالي ال
 طبقا لتقديرات بعض البنوك.

  جنيه فيما كان  17.25كذلك فان تقديرات الموازنة العامة لم تتحرى الدقة في تقدير سعر العملة فربطت الدوالر عند
دوالًرا للبرميل، وكانت تسجل فى يونيو  67جنيًها، كما ربطت سعر البترول عند  18آلن يسجل وقتها وحتى ا

 دوالًرا. 81دوالًرا ووصلت اآلن إلى  76الماضي، وقت وضع المشروع 
كل ما سبق قد يدفع الحكومة إلى تعجيل قرار تحرير أسعار الوقود، ليصبح قبل نهاية العام المالى الجاري للسيطرة 

 ، السيما مع توقعات استمرار نفس المشكالت المتعلقة باألسواق الناشئة واسعار الفائدة لمدة طويلة.على الدعم

  رابعًا: القطاع الخارجي:
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 مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع االتحاد األوروبي العام الماضي 26 -1
 ومالزراعة األمريكية: التعويم دفع القطاع الخاص بمصر للخروج من استيراد اللح -2

  دالالت حول القطاع الخارجي:
  كشف تقرير صادر عن وزارة الزراعة األمريكية، أن تعويم الجنيه دفع بعض المستوردين من القطاع الخاص للخروج

من سوق استيراد اللحوم، وأصبحت الوزارات الحكومية مثل الزراعة والدفاع، أكبر مستورد للماشية الحية واللحوم 
 المجمدة في مصر.

 التقرير أن أغلبية المصريين مستهلكين ذوي دخل منخفض ومع ذلك، وثقافة "مركزية اللحوم " ال تزال دون  وأوضح
تغيير، مشيراً إلى أن أي تغيير في معدل االستهالك يرجع أساًسا إلى أسعار لحوم البقر والقدرة على تحمل األسعار، 

 ك اليومي الموصي به من البروتين.إذ يرتبط استهالك لحوم البقر بالتكلفة بداًل من االستهال
  لفت التقرير إلى أن المصريين يفضلون لحوم البقر على أنواع أخرى من اللحم كالدواجن على سبيل المثال، ويفضلون

اللحوم الطازجة عن المجمدة ألسباب ثقافية، عالوة على أنهم يعتبرون المنتجات المجمدة ذات جودة منخفضة، 
ك اللحوم الحمراء أساًسا من اللحوم الطازجة المنتجة محلًيا والماشية المستوردة وواردات موضحًا أن مكون استهال

 لحوم الجاموس المجمدة من الهند واللحم البقري المجمد من البرازيل.

  القطاع الحقيقي خامسًا
 السوق المصري صنف دوائي ناقص ب 150شعبة األدوية: يوجد  -1
 ارتفاعًا في أسعار الفول الموسم الصيفي الحالي %60 -2
 نقابة الفالحين تستنكر تدنى سعر الذرة الموسم الحالى -3
 2017-2016ارتفاعا بقيمة اإلنتاج الصناعي السلعي خالل عام %51اإلحصاء : -4
 ام المالى الجارى مليارات دوالر وفرًا من وقف استيراد الغاز الع 3تتوقع ” البترول“ -5
 %، الركود يسيطر على أسواق األسمنت 80بنسب تصل إلى  -6
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 دالالت القطاع الحقيقي: 

 أزمة الطماطم:
 لزراعة، تم خالل تعتبر مصر ثامن دولة في إنتاج الطماطم على مستوى العالم، طبقا لبيانات صادرة عن وزارة ا

طنا في المتوسط، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من  20العام الجاري زراعة نص مليون فدان من المحصول بإنتاجية 
 ماليين طن سنويا والصادرات نص مليون فدان. 10الطماطم 

   أنها سلعة أعلنت الحكومة قبل أيام عن استيراد طماطم من األردن نتيجة زيادة األسعار بشكل مبالغ فيه خاصة
مهمة جدا لكل أسرة، وأعلنت اإلدارة المركزية للحجر الزراعي االنتهاء من فحص شحنة ألحد المستوردين فى ميناء 

طنا من الطماطم وذلك لتهدئة سعر السوق،  100نويبع قادمة من األردن عبارة عن عدة حاويات محملة بنحو 
وبالفعل تفاعلت األسواق مع الشحنة األردنية وتراجعت  جنيهات. 5حيث تعهدت المستورد أن يصل سعر الكيلو لـ

 جنيها 12جنيهات بدال من  8واستقرت عن 

 تصاعد االزمة: 
  جنيها للكيلو، نتيجة تعرض مساحات  12اشتعلت أسعار محصول الطماطم الموسم الجاري بعد زيادة السعر إلى

 023الذي يتفاقم تأثيره في ظل درجات الحرارة المرتفعة وذلك لصنفي شاسعة من األراضي لفيروس "تجعد األوراق" 
، حتى إن الشتالت الخاصة بالهجن عالية المقاومة تصبح عاجزة عن النمو تماما وتصاب بالتدمير الشامل  f1و

 أو الجزئي على أقل تقدير.
 المعتمدة بعد التوسع في إقامة  يتعرض محصول الطماطم باستمرار لنفس المرض نتيجة انتشار تجارة الشتالت غير

المشاتل غير المرخصة حيث من المفترض أن هذه الشتالت مقاومة للتجعد الذي يظهر مع "القيظ " والفارق الوحيد 
الموسم الجاري الذي أسهم في إيجاد ضجة إعالمية هو زيادة حجم المساحة من جانب وتركزها في منطقتين من 

 المستوردة للبذور عن ذلك.جانب آخر واتهام إحدى الشركات 
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  ومما زاد من خطورة األزمة وجود غش في التقاوي في السوق وتقليد ألسماء تجارية كبيرة في السوق وكذلك عدم
يوما من وقت الزراعة وبالتالي يكون النتيجة كارثية علي المزارع ألنه يفقد  40ظهور أعراض المرض األ بعد مرور 
 للمرض. رأس ماله في حال تعرض المحصول
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