
) 1العدد (  
مركز بيانات التجارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

م 03/2023/ 22  /الموافق اإلربعاء  

المواد الغذائية:   

شبكة ليبيا للتجارة "النشرة اليومية "    

نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

Kg3.50% 1دقيق محلي1-

Kg4.50% 1أرز حبة قصيرة2-
Kg60% 1أرز حبة طويلة3-
g2.50% 400مكرونة محلية4-

▼ g317% 400مكرونة مستوردة5-

g100% 900زيت ذرة6-
g9.50% 900زيت عباد الشمس7-
L230% 1زيت زيتون محلي8- 
L310% 1زيت زيتون مستورد9-

g4.50% 400طماطم معجون محلي10-
g50% 400طماطم معجون مستورد11-
g4.50% 400شاي أخضر12-
g8.50% 400شاي أحمر13-

▼ Kg425% 1السكر14-

 أسعار المواد والسلع والمنتجات في السوق المحلي: 

ة القراءة ل ة:  التحل اليوم  

ع للسلع هذا  س  استقرار شهد ُمعظم األسعار -    . األسب

مثل األسعار الموضحة  -
ُ
. ت السوق المح ا  الجدول أسعار السلع األ استهال  



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-

بيانات التجارةمركز   
) 1العدد (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"النشرة اليومية "   

 أسعار المواد والسلع والمنتجات في السوق المحلي: 

األلبان ومشتقاتها:   

ة:  ة اليوم ل  القراءة التحل

س للسلع  - شهد ُمعظم األسعار استقرار 
ع.    هذا األسب

شبكة ليبيا للتجارة  

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

-  . السوق المح ا  الجدول أسعار السلع األ استهال مثل األسعار الموضحة 
ُ
ت  



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-

مركز بيانات التجارة  
) 1العدد (   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اللحوم والدواجن والبيض:   

ة:  ة اليوم ل  القراءة التحل

س للسلع  - شهد ُمعظم األسعار استقرار 
ع  .  عدا سعر لحم الخروف الوط  هذا األسب  

المواد والسلع والمنتجات في السوق المحلي: أسعار   

"النشرة اليومية "   

-  . السوق المح ا  الجدول أسعار السلع األ استهال مثل األسعار الموضحة 
ُ
ت  

شبكة ليبيا للتجارة  

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  



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-

) 1العدد (  

-  . السوق المح ا  الجدول أسعار السلع األ استهال مثل األسعار الموضحة 
ُ
ت  

مركز بيانات التجارة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخضروات والفواكه:  

 أسعار المواد والسلع والمنتجات في السوق المحلي: 

ة:  ة اليوم ل  القراءة التحل

س للسلع  - شهد ُمعظم األسعار استقرار 
ع عدا سعر  وات  عهذا األسب ض الخ

ي.   مون الع طاطا، والطماطم، وال ال  

- . شهد ارتفاع العنب ال ه  ضا  الفوا أ  

"النشرة اليومية "   

م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

شبكة ليبيا للتجارة  



نسبة التغير اليومي السعــر بالدينار   الوحدة السلعــــــــــــةر.ت

-16 100حديد مسلح رقم Kg42010% ▲

-212100حديد مسلح رقم Kg3202% ▲

▲ Kg335% 100إسمنت محلي3-

▲ Kg316% 100إسمنت مستورد4-

-520 طوب اسمنتيPiece1.30%

Piece1.50%ياجور6-

▼ 3m³5030%شرشور7-

▼ 3m³3529%رمل بناء8-

مركز بيانات التجارة  
) 1العدد (   

 

ة:  ة اليوم ل  القراءة التحل

عض المنتجات  - شهدت مواد البناء ارتفاع  
د الُمسلح رقم   الحد ة  وكذلك رقم    6المحل

ضا اإلسمنت المح والمستورد. 12    ، وأ

شور  - ما شهدت انخفاض  سلع ال
 ورمل البناء. 

مواد البناء:   

"النشرة اليومية "   

 أسعار المواد والسلع والمنتجات في السوق المحلي: 
م 03/2023/ 22  /الموافق ربعاءاأل  

-  . السوق المح ا  الجدول أسعار السلع األ استهال مثل األسعار الموضحة 
ُ
ت  

شبكة ليبيا للتجارة  


