بيان صحفي حول
متوسط أسعار الياميش في األسواق
بمناسبة حمول شير رمضان الكريم قاام المركاز المصار لبحاوث الا أر العاام بصاررة بعما مسا مراااني فاي
عااا مان المحمصاات ومحاتت الساوررماركت الصارررة والمتوساااة والكبرارة فاي الاااىرة الكبار لمعرفاة متوسااط
أسعار الياميش في األسواق.
وقا أظيرت النتائج أن أسعار البم في األسواق ىذا العام تتراوح بارن  20و 60جنياو لمكرماوررام بمتوساط 40
جنيو لمجواة العالية ،وررن  12و 48جنيو بمتوسط  28جنيو لمجواة المتوساة ،برنما تراوحت األسعار برن 7
و 42جني ااو بمتوس ااط  19.7جني ااو لمكرم ااوررام لمج ااواة العااي ااة .وأش ااارت النت ااائج لا ا أن األس ااعار المنةفض ااة
بالنسابة لمابم جااتت فاي ستسا الساوررماركت حراث بمرات فاي المتوساط  30جنياو لمكرماوررام لمجاواة لعاليااة
و 20جنيو لمجواة المتوساة و 12.5جنيو لمجواة العااية ،برنما ارتفعت األسعار فاي المحمصاات لتصا فاي
المتوسط ل  52جنيو لمكرموررام لمجواة لعالية و 38جنيو لمجواة المتوساة و 27جنيو لمجواة العااية.
برنما تراوحت أسعار الترن المجفف برن  60و 190جنيو لمكرموررام بمتوسط  105جنيو لمجواة العالية ،ورارن
 40و 110جنيااو بمتوسااط  77جنيااو لمجااواة المتوساااة ،وراارن  32و 65جنيااو بمتوسااط  52.5جنيااو لمجااواة
العاايااة .وياانةفم متوسااط األسااعار أيضااا فااي ستس ا السااورر ماركاات ماارنااة بالمحمصااات حرااث بمراات فااي
األسااعار فااي ستس ا السااورر ماركاات فااي المتوسااط  88جنيااو لمكرمااوررام لمجااواة العاليااة و 71جنيااو لمجااواة
المتوساااة و 52جنيااو لمجااواة العاايااة برنمااا ارتفعاات األسااعار نساابيا فااي المحمصااات لتصا فااي المتوسااط لا
 127.5جنيو لمكرموررام لمجواة العالية و 94جنيو لمجواة المتوساة.
وجاتت أسعار الزررب برن  62و 120جنيو لمكرموررام بمتوسط  82.5جنيو لمجواة العالية ،و بارن  40و85
جنيااو بمتوسااط  58جنيااو لمجااواة المتوساااة ،وراارن  48و 68جنيااو بمتوسااط  55.5جنيااو لمجااواة العاايااة .وال
رةتمف متوسط األسعار كثر ار برن ستسا الساوررماركت والمحمصاات حراث بما متوساط األساعار فاي الساورر

ماركاات ح اوالي  86جنيااو لمكرمااوررام لمجااواة العاليااة و 56جنيااو لمجااواة المتوساااة أمااا فااي المحمصااات يص ا
متوسط األسعار ل  78جنيو لمكرموررام لمجواة العالية و 57جنيو لمجواة المتوساة.
وجاتت النتائج لتظير أن أسعار جوز الينا تتراوح برن  40و 96جنيو بمتوساط  65جنياو لمكرماوررام لمجاواة
العاليااة ،وراارن  42و 65جنيااو بمتوسااط  52جنيااو لمجااواة المتوساااة ،أمااا الجااواة العاايااة فتتاراوح أسااعارىا باارن
 45و 48جنيو بمتوسط  47جنيو لمكرموررام .ويتاوافر جاوز اليناا بجاواة عالياة فااط فاي معظام المتااجر ساوات
السورر ماركت أو المحمصات.
أما عن متوسط أسعار قمر الارن فأظيرت النتائج أن أسعاره تتراوح برن  30جنيو و 55جنيو بمتوسط 39.5
جني ااو لكا ا  400را ارام لمج ااواة العالي ااة برنم ااا تتا اراوح ب اارن  23جني ااو و 40جني ااو بمتوس ااط  33جني ااو لمج ااواة
المتوساة ،وررن  13جنيو و 28جنيو بمتوسط  22جنياو لمجاواة العااياة .ويتاوافر قمار الاارن بأساعار متاارراة
برن السورر ماركت والمحمصات حرث يص متوسط أسعاره في السورر ماركات لا  40جنياو لمجاواة العالياة
و 32جنيا ااو لمجا ااواة المتوسا اااة و 21جنيا ااو لمجا ااواة العاايا ااة .وتص ا ا أسا ااعار قما اار الا ااارن فا ااي المتوسا ااط فا ااي
المحمصات ل  39جنيو لمجواة العالية و 34جنيو لمجواة المتوساة و 23جنية لمجواة العااية.
وجاااتت النتااائج أن أسااعار البنااق الماشاار تتاراوح باارن  160جنيااو و 240جنيااو لمجااواة العاليااة بمتوسااط 195
جنيااو وراارن  158جنيااو و 200جني ااو لمجااواة المتوساااة بمتوسااط  179جني ااو .تاارراات أيضااا أسااعار البن اااق
الماشاار باارن السااورر ماركاات والمحمصااات حرااث يص ا متوسااط أسااعاره فااي السااورر ماركاات ل ا  198جنيااو
لمجواة العالية و 158جنيو لمجواة المتوساة .وتص أسعار البناق الماشر في المتوسط في المحمصات لا
 190جنيااو لمجااواة العاليااة والمتوساااة .ويت اوافر أيضااا البناااق الماشاار بجااواة عاليااة فاااط فااي معظاام متاااجر
السوررماركت والمحمصات.
وجاااتت أسااعار المااوز الماشاار باارن  170و 280جنيااو لمكرمااوررام بمتوسااط  227جنيااو لمجااواة العاليااة ،وراارن
 220و 260جنيااو بمتوسااط  247جنيااو لمجااواة المتوساااة ،وجاااتت أسااعار الجااواة العاايااة باارن  100و200
جنيو بمتوساط  150جنياو .وترتفا األساعار نسابيا فاي المحمصاات ماارناة بستسا الساورر ماركات حراث بما
متوسط األسعار في السورر ماركت حوالي  216.5جنياو لمكرماوررام لمجاواة العالياة وىاي الجاواة المتاوفرة فااط

فااي األساواق التااي تاام زيارتيااا أمااا فااي المحمصااات يص ا متوسااط األسااعار لا  241جنيااو لمكرمااوررام لمجااواة
العالية و 260جنيو لمجواة المتوساة و 150جنيو لمجواة العااية.
برنما تراوحت أسعار عرن الجم بارن  175و 300جنياو لمكرماوررام بمتوساط  230جنياو لمجاواة العالياة وىاي
الجااواة الوحراااة المتااورة فااي األس اواق التااي تاام زيارتيااا .وت انةفم متوسااط األسااعار نساابيا فااي ستس ا السااورر
ماركاات ماارنااة بالمحمصااات حرااث بمراات فااي األسااعار فااي ستسا السااورر ماركاات فااي المتوسااط  210جنيااو
لمكرموررام برنما ارتفعت األسعار نسبيا في المحمصات لتص في المتوسط ل  253جنيو لمكرموررام لمجواة.
المنيجية:
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