بيان صحفي حول
متوسط أسعار الكحك في األسواق
بمناسبب حمببول عيب الفرببر المببارك قببام المركبز المصببرل لبحبول البرأل العبام بصببير بعمب مسب ميب اني فببي
ع من المحالت ذات المستوى المرتفع والمتوسبط والعبا ل فبي الاباىر الكببرى لمعرفب متوسبط أسبعار الكحبك
في األسواق.
وقب أظيببرت النتببا أ أن أسببعار الكحببك السببا فببي األسبواق ىببذا العببام تتبراو بببين  65و 160جنيببو لمكيمببوارام
بمتوسط  109جنيو حيل يص متوسط األسعار إلى  141في المحالت ذات المستوى المرتفع ،و 111جنيو
في المحبالت ذات المسبتوى المتوسبط ،بينمبا يصب متوسبط أسبعار الكحبك السبا إلبى  74جنيبو فبي المحبالت
ذات المستوى العا ل والمخابز.
بينمببا تراوحببت أسببعار الكحببك ب بالممبن بببين  65و 150جنيببو لمكيمببوارام بمتوسببط  104جنيببو ،وق ب لببوح أن
بعض المحالت ذات المستوى المرتفع ال توفر الكحك بالممبن ىبذا العبام .ويصب متوسبط األسبعار إلبى حبوالي
 136جنيببو فببي المحببالت ذات المسببتوى المرتفببع ،و 107جنيببو فببي المحببالت ذات المسببتوى المتوسببط ،بينمببا
يصب متوسبط أسبعار الكحبك ببالممبن إلبى  75جنيبو فبي المحبالت ذات المسبتوى العبا ل أو المخبابز .وجباتت
أسببعار الكحببك بعببين الجم ب بببين  80و 250جنيببو لمكيمببوارام بمتوسببط ح بوالي  158جنيببو ،ويص ب متوسببط
أس ببعار الكح ببك بع ببين الجمب ب إل ببى  206جني ببو لمكيم ببوارام ف ببي المح ببالت ذات المس ببتوى المرتف ببع و 153جني ببو
لممحالت ذات المستوى المتوسط وحوالي  100جنيو في المحالت ذات المستوى العا ل والمخابز.
وجاتت النتا أ لتظير أن أسعار البتيفور تتراو ببين  60و 210جنيبو بمتوسبط  118جنيبو لمكيمبوارام حيبل
يص متوسط األسعار إلى حوالي  163جنيو في المحالت ذات المستوى المرتفع ،و 124جنيو في المحبالت
ذات المستوى المتوسط ،بينما يص متوسط أسعار البتيفور إلى  77جنيو في المحالت ذات المسبتوى العبا ل
أو المخابز.

وتوضب ب النت ببا أ أن أس ببعار الغريبب ب الس ببا تتب براو ب ببين  50جني ببو و 210جني ببو بمتوس ببط حب بوالي  118جني ببو
لمكيمببوارام .وصب متوسببط أسببعار الغريبب السببا إلببى  166جنيببو فببي المحببالت ذات المسببتوى المرتفببع و124
جنيو لممحالت ذات المستوى المتوسط و 74جنيو في المحالت ذات المستوى العا ل والمخابز .بينما ارتفعت
أسببعار الغريبب بالفسببتح حيببل تراوحببت بببين  140و 252جنيب بمتوسببط  203جنيببو لمكيمببوارام .ولببم يكببن ىببذا
النببوم مببن الغريبب متببوف ار بشببك كبيببر فببي المحببالت ذات المسببتوى المرتاببع ووصب متوسببط أسببعاره إلببى حبوالي
 187جنيو لمكيموارام بينما لم يكن متوف ار في المحالت ذات المستوى المتوسط والعا ل والمخابز.
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