
سعر الصرف الموازي بالدينارسعر الصرف الرسمي بالدينارالوحدة العملة ر.م

4.83575.09دوالر واحدالدوالر االمريكي 1
5.12665.39يورو واحداليورو 2

5.83626.14جنيه واحدالجنيه االسترليني 3
3.51563.656دوالر واحد الدوالر الكندي 4

5.20145.409فرنك واحد  الفرنك السويسري5

1003.643.786 ينالين الياباني6

1.31675.13درهم واحدالدرهم االماراتي7
1.54391.65دينار واحدالدينار التونسي8

0.3540.368دينار واحد الدينار الجزائري9
0.25460.27ليرة واحدة الليرة التركية10

1.417.15دينار واحدالدينار اإلردني 11
0.03220.16جنيه واحدالجنيه المصري 12

1.28741.339ريال واحد الريال السعودي 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

م 03/2023/ 22  /الموافق اإلربعاء  

شبكة ليبيا للتجارة "النشرة اليومية "    
) 1العدد (  

مركز بيانات التجارة  

:صرف العمالت واألسعار العالمية للخامات والمعادن والسلع األساسيةأسعار   

: العمالت بالدينار الليبيأسعار صرف    

ةالقراءة  ل ع. التحل سعر السوق الموازي هذا األسب افة العمالت مقارنة  ف  : استقرار  أسعار   



نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

L4.50% 1حليب معقم1-
L3.50% 1حليب مبستر2-

ml2.750% 250حليب علبة3-
pieces30% 8    جبنة مثلثات4-
pieces50% 8  جبنة شرائح5-

g8.50% 200زبدة حيوانية6-
g50% 200زبدة نباتية7-

نسبة التغيير اليوميالسعر بالدوالر الوحدة نوع الخام/المنتج النفطي ر.م

▼ %74.1711للبرميل خام برنت 1

▼ %76.352.5للبرميل خام غرب تكساس 2

▲ %82.3050.4للبرميلنفط دبي3

%82.120للبرميلالنفط العماني 4

▼ %80.724.5للبرميلسلة اوبك 6

%0.250لترغاز مسال روسيا 7

%0.240لتر غاز مسال اإلمارات 8

▼ %1.0530.3لتر زيت التدفئة بريطانيا 9

▲ %1.21.1لتر زيت التدفئة المانيا 10

%2.4360لترالغاز الطبيعي األمريكي11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"النشرة اليومية "   
شبكة ليبيا للتجارة  

بيانات التجارةمركز   

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

) 1العدد (  

:صرف العمالت واألسعار العالمية للخامات والمعادن والسلع األساسيةأسعار   

: أسعار الخامات والمنتجات النفطية  

ل ت إ : ةالقراءة التحل ة كنفط ُد وز عض الخامات العالم ف  أسعار  . رتفاع خف التدفئة األلما  



نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

▲ Kg623% 1لحم خروف وطني1-

Kg430% 1لحم خروف مستورد2-

Kg400% 1لحم بقر وطني3-
Kg310% 1لحم بقر مستورد4-
Kg290% 1لحم قعود5-
Kg360% 1لحم حوار6-
Kg120% 1لحم دجاج محلي7-
Kg110% 1لحم دجاج مستورد8-

Carton14.50%بيض محلي9-
▼ Carton186%بيض مستورد10-

نسبة التغيير اليومي السعر بالدوالرالوحدهنوع المعدنر.م
▲ %1883.050.5أونصهالذهب1

▲ %20.8831.3أونصهالفضه2

▲ %4.05351.1طنالنحاس3

▲ %2333.50.9طنااللمومنيوم4

▼ %2333.524.6طنالزنك5

%229120طنالقصدير6

▲ %228420.7طنالنيكل7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"النشرة اليومية "   
شبكة ليبيا للتجارة  

مركز بيانات التجارة  

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

) 1العدد (  

:صرف العمالت واألسعار العالمية للخامات والمعادن والسلع األساسيةأسعار   

: أسعار المعادن  

ل الذهب والفضة والنحاس إ : ةالقراءة التحل عض المعادن  ل. واأللومنيوم و رتفاع ملحوظ   كذلك الن  



نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

▼ Kg77% 1بصل1-

▲ Kg317% 1بطاطا2-

Kg60% 1خيار3-
▲ Kg317% 1طماطم4-

Kg60% 1فلفل حار5-

Kg40% 1فلفل أحمر6-
▲ Kg413% 1ليمون عصري7-

Kg120% 1ثوم8-

نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

Kg120% 1تفاح إيطالي1-

Kg70% 1تفاح تركي2-

▼ Kg510% 1موز3-

Kg120% 1كمثرى4-

Kg180% 1عنب إيطالي5-

▲ Kg1118% 1عنب تركي6-

Kg30% 1برتقال7-

Pascket30%فراولة8-

نسبة التغيير اليومي السعر  بالدوالرالوحدهنوع السلعةر.م
▼ %677.10.9طنالقمح االمريكي1

▲ %16.440.3طناألرز الخام 2

▼ %20.841.5طنسكر امريكي3

▼ %616.620.3طنذره صفراء امريكية4

▲ %57.030.8طنزيت فول الصويا 5

▲ %80.93.4طنالقطن االمريكي6

▼ %26442.1طنكاكاو امريكي7

▲ %178.50.7طنبن امريكي8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"النشرة اليومية "   

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

) 1العدد (  

شبكة ليبيا للتجارة  
مركز بيانات التجارة  

:صرف العمالت واألسعار العالمية للخامات والمعادن والسلع األساسيةأسعار   

: أسعار السلع األساسية بالدوالر األمريكي  

ل عضإ : ةالقراءة التحل ا  أسعار  رتفاع ملحوظ   ت فول الص األرز الخام ، وز ة  . ،  السلع العالم وكذلك القطن وال األم  


