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 تقصاايةة ي  لبيباالحالة اال

2017ييراةر –الحالة اللبيبة   

 مقدمة

في ظل تزايد الطلب على تفاقمت أزمة السيولة فاستمر تدهور األوضاع االقتصادية في ليبيا خالل شهر يونيو، 

 في ، خالل شهر رمضان االستهالكيةو السلع األساسية 
ً
اء املواطنين إلى شر  دفعما م ،املنطقة الجنوبيةوخاصة

، وهذه اآللية ال تتوفر لصكوك املصدقه أو بطريقة التحويلمن محالت املواد الغذائية بالجملة با مستلزماتهم

 في جميع األسواق ومحالت املواد الغذائية.

للمصارف في املنطقة  مليون دينار 60نحو مصرف ليبيا املركزي في البيضاء خصص األزمة،  هذه وملواجهة

 .ليون دينار لفروع املصارف التجارية باملنطقة الشرقيةم 337ونحو  الجنوبية،

من مليون دينار  500بقيمة  من العملة الليبية ، شحنة خالل شهر يونيو بطرابلساستلم املصرف املركزي و 

مليون دينار إلى  17 ونحو اإلصدار باملصرف في مدينة مصراتة،مليون دينار إلى إدارة  50 نحو أرسلبريطانيا، 

الجفرة، ونحو  مصارفمليون دينار إلى  13و، مليون دينار للمصارف التجارية بالكفرة 10و، خمسمصارف ال

 رف التجارية بمدينتي أوباري وغات.مليون دينار إلى املصا 16

 ،ملين في قطاعات الدولة كافةللعا ويونيو مايو ي عن استكمال تنفيذ أذونات صرف رواتب شهر  املصرفأعلن و 

بالعاصمة طرابلس، ملناقشة السياسات االقتصادية الكفيلة بمواجهة املختنقات التي يعاني كما عقد اجتماًعا 

 ليبي.منها االقتصاد ال

 

حماد مع أعضاء مجلس النواب على  اتفق املفوض بمهام وزير املالية بحكومة الوفاق أسامةفي اإلطار ذاته، و

لتزام بالصرف على الجهات وفق الترتيبات واال ليبيةال تخاذ اإلجراءات الالزمة لتوحيد قنوات الصرف بالدولةا

 عن تعديل قرار  .ية في صرف املرتباتزدواجع آلية مناسبة لتفادي اال ، ووض2017املالية للعام املالي 
ً
فضال

املجلس الرئاس ي بشأن التعرفة الجمركية بما يتماش ى مع األوضاع اليومية للمواطن وتخفيف عبء غالء 

خرى وتبني سياسات أضرورة تنويع املوارد ، و ايير وآليات جباية اإليرادات املحلية بالبلدياتاملعيشة، وتحديد مع

وتفعيل دور القطاع الخاص اء الخدمة وسياسة اإليجار، عجز امليزانية كسياسة شر تخفيض من شأنها 

 لتصريحات وز  ملساعدة القطاع العام في تقليل العبء على امليزانية العامة للدولة.
ً
ير املالية بحكومة وفقا

 الوفاق. 
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تتولى تسوية وإقفال الحساب الختامي لتشكيل ستة فرق عمل بإدارات الحسابات،  خالل شهر يونيو كما تم

، والعمل على إيجاد آلية ملعالجة املالحظات الواردة من ديوان 2016إلى  2009عن السنوات املالية من 

افة إلى حصر الجهات العامة والسفارات التي لم يجر قفل باإلضاسبة، بالتنسيق مع الجهات العامة، املح

 .هاحساباتها، والعمل على تقليص عدد من
 

تمديد مهلة قبول العملة املسحوبة من التداول لإلصدار السادس من بمصرف ليبيا املركزي البيضاء،  قامو 

املصارف التجارية بإيداع  ، على أن تقوم2017من سبتمبر  الثامن والعشرينفئتي عشرة وخمسة دنانير. حتى 

 أطلق مصرف الوحدةفيما  من تاريخه. اواحد ااملبالغ املسحوبة في حساباتها باملركزي خالل مدة ال تتجاوز شهر 

، لحل مشكلة السيولة وتوفير كافة الخدمات «الخصم الفوري»خدمة جديدة للعمالء باسم  خالل شهر يونيو

 للمواطنين.
 

 400الـ  بيع لهيئة املركزية للرقابة الشرعية بمصرف ليبيا املركزي على شرعية معاملةا وتجدر اإلشارة إلى تأكيد

وطالبت املصارف بتحديد طريقة استيفاء املواطنين حقوقهم من النقد األجنبي بحيث يتم  ،دوالر لكل مواطن

 .غالنص في النماذج الخاصة على الطريقة املتاحة لدفع املبل

 LMSاف في تونس خالل شهر يونيو حكمها في القضية املرفوعة من قبل شركة فيما أصدرت محكمة االستئن

 ونقض الحكم االبتدائي والقضاء 
ً
 وأصال

ً
التونسية لصالح املصرف الليبي الخارجي، بقبول االستئناف شكال

 برفع الدعوى وتغريم الشركة املدعية .
 

ارجية االيطالي مع وزير الخ ق، أحمد معيتيقاس ي لحكومة الوفابحث نائب رئيس املجلس الرئوعلى صعيد آخر، 

همة في دفع عجلة االقتصاد آلية التنسيق لعودة الشركات اإليطالية للعمل في ليبيا، للمسا أنجلينو الفانو

 لتصريح الجانبان. الليبي
ً
 ، وفقا

الطاهر بحث عميد بلدية سرت مختار املعداني مع وكيل وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق فيما 

وخاصة فيما يتعلق بملف إعادة تسجيل املواطنين تواجه قطاع االقتصاد في البلدية،  شركس، املعوقات التي

 باملنظومة املركزية اإللكترونية الخاصة بالجمعيات التعاونية االستهالكية.
 

 باالنقسامخالل شهر يونيو أداء مصرف ليبيا املركزي تأثر و 
ً
فرع حيث واصل بالد، القائم في ال السياس ي سلبا

 شركةمن خالل ، مبالغ جديدة من العملة الليبية في روسيا طباعة صرف املركزي في املنطقة الشرقيةامل

املجلس  وعلى الرغم من قبول ، بنفس املهمة لصالح املصرف املركزي في طرابلسالتي تقوم منفصلة عن 

تداولها في املناطق ف املركزي في طرابلس يواصل رفض أن املصر  إال، العملة املطبوعة في روسيا  تداول لالرئاس ي 

 خارج سيطرة القوات املسلحة التابعة ملجلس النواب. 

 شهد شهر يونيو 
ً
مندوب ليبيا لدى األمم املتحدة، املهدي املجربي، مجلس األمن استثناء إدارة  مطالبةوأخيرا

ة تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعقوبات مجلس أن األصول الليبي حيثاألموال الليبية املجمدة من العقوبات، 

 للمجربي األمن
ً
السلطات الليبية ال تطلب رفع التجميد عن األصول، وإنما  وأضاف املندوب الليبي إلى أن .وفقا

 
ً
جيز تحريك األموال املودعة فى الحسابات املجمدة و تسمح باستثمار األموال وفتح وغلق ي تطلب قرارا
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ستثناء إدارة أموال األصول املجمدة ااألصول وزيادة العائدات حتى تحت التجميد، و الحسابات لحماية قيمة 

 من العقوبات.

   

سس االقتصاد الوطني مازالت تعاني من قصور ن أإألزمات االقتصادية في ليبيا حيث من املتوقع استمرار ا

 الستمرار تناقص، الجنبي في لنقد األ من ا ليبيا ما تستمر احتياطاتفيالدولة  إنفاقارتفاع حجم ناجم عن 
ً
نظرا

 واستمرار حالة االنفالت األمني واالقتتال. ، ة واالقتصادية الرئيسية في ليبيااملؤسسات املاليانقسام 

 

  ألف برميل يومًيا، 850سجليه معدل بت 2014من الخام إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر  ليبيافع إنتاج تر ا
ً
 نظرا

وقامت املؤسسة الوطنية للنفط بتسوية ألف برميل يومًيا،  250الرتفاع إنتاج حقل الشرارة، ليصل إلى 

حيث تم االتفاق على  ميل يومًياألف بر  885إلى الخالف مع شركة فنترشال األملانية، مما رفع إنتاج النفط 

نتاج كامل الكمية املتبقية من اإل تغطية تكاليفها ويتم تخصيص لتخصيص كمية إنتاج لشركة فنترشال تكفي 

ألف برميل يومًيا، حيث تعكف  950واستمر ارتفاع إنتاج النفط ليصل إلى  .للمؤسسة الوطنية للنفط

املؤسسة الوطنية للنفط على إصالح عدة تسريبات في خط األنابيب الواصل بين حقول ومينائي التصدير 

مليون برميل  1,012ليبيا من الخام مرة أخرى بنهاية شهر يونيو إلى ع إنتاج اارتفمما أدى إلى  والزويتينة. ةالسدر 

 
ً
 .يوميا

 ويوضح الجدول التالي: 

 (2016 -2009نتاج وصادرات الغاز والبتروكيماويات الليبية خالل الفترة ) إحجم 

اإلنتاج  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 الصادراتو 

الغاز المنتج  1,035.5 1,078.8 - 827.5 713.4 742.1 787.5 775.9
 (3مليار قدم)

 مصاحب 428.9 437.5 - 272.2 234.7 154.1 128.2 131.4

غير  606.6 641.3 - 555.3 478.7 588.0 659.3 644.5
 مصاحب
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الصادرات  2,535.7 2,489.3 703.5 310.4 1,001.2 819.6 869.8 667.2
 ةالبتروكيماوي

" ألف طن 
 متري":

 الميثانول 664.4 637.9 84.6 59.5 276.3 262.1 207.7 160.2

 األمونيا 177.0 75.6 27.4 80.3 148.9 250.3 320.4 263.3

 اليوريا 679.3 835.4 151.3 32.4 422.7 164.2 341.7 243.7

 اإلثيلين 138.8 128.5 24.8 - - - - -

 لينبالبرو  171.7 162.3 85.1 - - - - -

خليط رباعي  115.9 104.2 92 - - - - -
 الكربون 

 لينيبولي أث 94.9 146.8 27.5 - - - - -

جازولين  253.3 267.0 210.8 - - - - -
 حراري 

 الكبريت 130.2 131.6 - 138.2 133.5 143.0 - -

 وقود الديزل 110.2 - - - 19.8 - - -

ء لجان ع هللا" مع رؤساوشهد شهر يونيو اجتماع رئيس مجلس اإلدارة باملؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صن

يق املستهدفات ، لبحث سبل تجاوز املعوقات واملشاكل التي يتعرض لها القطاع وتحقاإلدارة بالشركات النفطية

 .لى معدالته الطبيعيةإوالوصول باإلنتاج 

النمساوية، مساهمة الشركة في تطوير حقل النافورة واملتطلبات « أو أم في»مع مسؤولي شركة وناقش 

ن سداد قيمة السلع والخدمات املقدمة داخل ليبيا بالدينار الليبي صنع هللا، أوأشار  ية لزيادة اإلنتاج.الضرور 

قات املالية التي يمر بها فقط يتعارض مع طبيعة عمل شركات النفط والغاز، والظروف الصعبة واملختن

بالعملة األجنبية من قبل  ، وسوف يتم البحث في سداد مستحقات املوردين واملقاولين املحليينالقطاع

 املختصين من الطرفين.
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ملناقشة عودة الشركة إلى ، الجزائرية ركة سوناطراك، برئيس مجلس اإلدارة لشتمع صنع هللا في الجزائركما اج

ثلى لخطط تطوير وتفعيل الخيارات امل 2014مناطق التعاقد واستكمال برامج الشركة التي توقفت منذ العام 

كما  ط الليبي ومعهد البترول الجزائري.باإلضافة إلى مناقشة التعاون املشترك بين معهد النف فة،املناطق املكتش

إعادة تشغيل الحقول املؤسسة الوطنية في  سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر مليت، جهودمع " صنع هللا " بحث 

 .توقفة وخطط زيادة إنتاجها وصيانتهاامل

قتة، برئاسة عبدهللا الثني، قراًرا بإيقاف تعامل جميع الشركات ؤ ملوعلى صعيد آخر، أصدرت الحكومة ا

أصدر رئيس مجلس إدارة وفيما يتعلق بأزمة الوقود والغاز، السويسرية.  «لينكور ج»مع شركة الليبية النفطية 

 شركة البريقة لتسويق النفط قرارات بتحويل كميات من الوقود والغاز املسال من املستودعات إلى الجنوب

 النزين من مستودع مصراتة النفطي. ألف لتر من 540تحويل  تملتخفيف املعاناة عن تلك املناطق، حيث 

 

 1,250إلى ليصل الجاري،  2017من املتوقع أن تنجح جهود املؤسسة في زيادة إنتاج النفط الليبي بنهاية العام 

الستعادة نشاط الشركات األجنبية  جهودها سةاملؤس . كما أنه من املتوقع أن تواصل مليون برميل يومًيا

ستبدأ شركة إلجراء عمليات الصيانة املطلوبة، حيث  أطقم العمالة والخبرات األجنبيةاملتوقفة عن العمل، و 

حقل البيضاء زيارة لجنة اإلدارة كما شهد العمل في حقلي النافورة والبيضاء بعد التقييم األمني،  شلمبرغير

هم في عودة الشركات ووجودها في جميع الحقول، يس ممابي ومؤسسة الوطنية للنفط، لشركة الخليج العر 

مما التي تحتاج إلى تقنيات متوافرة لدى الشركات الخدمية ومنها )شلمبرغير( و وسيعيد اآلبار املغلقة للعمل، 

يادة صادرات النفط ، ما قد يؤدي إلى ز 2018يسهم في زيادة اإلنتاج للوصول إلى الطاقة القصوى بحلول العام 

ومن ثم ارتفاع عائداتها وتوفير العملة األجنبية وبالتالي استقرار سعر صرف الدينار الليبي أمام العمالت 

 األجنبية.
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 وظلت، املوازي في السوق  الليبي خالل شهر يونيو أمام الدينار ارتفاعهاواصلت أسعار العمالت األجنبية 

 نحوسعر صرف العملة األميركية مقابل الدينار  حيث سجل، ة بمستوى مرتفع بدأته مطلع الشهرمتمسك

وهو ثاني صعود تاريخي بدأته العملة األميركية نهاية العام املاض ي عندما وصل الدوالر إلى سبعة ، دنانير 8.160

 .دينارات

سعر صرفها بشكل  ارتفعيورو( في السوق السوداء؛ إذ وفي سياق متصل ارتفعت العملة األوروبية املوحدة )ال

 .دنانير 10.569 ليصل نحوارتفع الجنيه اإلسترليني  ادينار، كم 8.889إلى لتصل طفيف أمام العملة الليبية 

، بينما ارتفع  دنانير 8.150 ألسبوع الثاني من الشهر ليصل نحوتراجع سعر صرف العملة األمريكية خالل او 

 10.548سترليني ليصل نحو وتراجع سعر صرف الجنيه اإل  دنانير، 9.169رو ليصل نحو سعر صرف اليو 

 .يرنناد

بينما عاودت أسعار العمالت األجنبية االرتفاع مرة أخري خالل منتصف الشهر حيث بلغ سعر صرف الدوالر 

األسبوع الثالث من  بنهاية يرنناد 8.280ونحو  بنهاية النصف األول من الشهر، يرنناد 8.160األمريكي نحو 

بلغ و ،  يرنناد 9.231ليرتفع خالل األسبوع الثالث لنحو  يرنناد  9.130الشهر، فيما بلغ سعر صرف اليورو نحو 

 . دنانير 10.491سبوع الثالث من الشهر لنحو ليتراجع في األ  يرنناد 10.520سترليني نحو سعر صرف الجنيه اإل 

ونيو محافظة على ارتفاعها حيث بلغ سعر صورف الدوالر األمريكي واختتمت أسعار العمالت األجنبية شهر ي

 10.580، وبلغ الجنيه االسترليني نحو دنانير 9.280، وارتفع سعر صرف اليورو ليصل نحو دنانير 8.270نحو 

 .دنانير
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 ويوضح الجدول التالي : 

 2017و سعر صرف العمالت األجنبية أمام الدينار الليبي خالل شهر يوني

 سترلينيالجنيه اإل اليورو  الدوالر األمريكي 

 10.569 8.889 8.160 1/6/2017الخميس 

 10.548 9.169  8.150 8/6/2017الخميس 

 10.520                                                                                                                 9.130 8.160 15/6/2017الخميس 

 10.491 9.231 8.280 22/6/2017الخميس 

 10.580 9.280 8.270 29/6/2017الخميس 

 
 مع ارتفاع خالل شهر يونيو  ةويعزى ارتفاع أسعار العمالت األجنبي

ً
إلى استمرار نقص السيولة في البنوك، تزامنا

 تجدر اإلشارة إلىسام السياس ي في البالد. و ة إلى استمرار حالة االنقف، باإلضاالطلب عليها خالل شهر رمضان

، فبينما الليبي تخفيض قيمة الديناربشأن  واملصرف املركزي في طرابلسجدال بين املجلس الرئاس ي ال اراستمر 

خطوة ضرورة ملواجهة األزمة املالية في ليبيا. فيما يواصل عتبره املجلس على تخفيض قيمة العملة، وي يصر

 ولكن ل املؤيد مركزي طرابلس موقفه 
ً
 من سياسات  الرئاس يعلى املجلس  يشترطلتخفيض مبدئيا

ً
أن يضع عددا

 والتدابير املرافقة لعملية خفض قيمة العملة الليبية.  التعزيز

 

ر من املتوقع استقرار قيمة سعر صرف الدينار الليبي أمام العمالت األجنبية في السوق املوازية خالل الشهو 

 لزيادة القليلة القا
ً
، مما يؤدي إلى زيادة  ىنتاج النفط الليبي الذي تخطإدمة نظرا

ً
حاجز املليون برميل يوميا

ت األجنبية، وعلى الرغم من ذلك الصادرات النفطية ومن ثم ارتفاع حجم اإليرادات النفطية وتوفير العمال 

 لتعدد تظل الفجوة مرتفعة بين سعر صرف الدينار الليبي في السوق املوازية والسو 
ً
ق الرسمية، نظرا

ولة وبالتالي تخبط قراراتها، فلتخفيض تلك الفجوة ينبغي على املجلس الرئاس ي التوصل ؤ املؤسسات املس

ن التعامل إي، حيث التفاق مع مصرف ليبيا املركزي بشأن السياسات التي من شأنها تعزيز قيمة الدينار الليب

دية من قبل السلطة النقدية فبالتزامن مع تخفيض قيمة سات نقمع األزمة ومعالجتها يتطلب اتخاذ سيا

، يجب تطبيق سياسات 
ً
صالحية لتوفير العملة األجنبية في املصارف بمعدالت الصرف إالدينار الليبي تدريجيا
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الجديدة، دون فرض قيود على التجار أو املستهلكين، مما يسهم في رفع قيمة الدينار الليبي واستعادة الثقة 

 املالية إلى املصارف.والسيولة 

 

السلع  ىاألساسية في ليبيا خالل شهر يونيو لتزامنه مع ارتفاع الطلب عل عاستمرت أزمة ارتفاع أسعار السل

طاقات الستالم مصرف ليبيا املركزي بالبيضاء بتوزيع ب قاماالستهالكية في شهر رمضان، وملواجهة تلك األزمة 

بنغازي في الكشافة فرق مضانية بواسطة تم توزيع السلة الر ، و الضمانيةلرمضانية ألصحاب املعاشات السلة ا

 وزارة االقتصاد بتوفيرها. قامت، رز والسكر والزيت والحليب والدقيقأساسية كاأل  ات سلعضمنوت

  78مراقب اقتصاد بنغازي جمعة الرقاص عن فتح نحو  صرحومن جهته، 
ً
ازي لتوزيع هذه ي مدينة بنغفمركزا

سعر بيت ثتعن خالل يونيو كما أعلنت بلدية بنغازي  ألف رب أسرة. ىتوزيع عليقوم بال، و كل مركز السلع

للكيلو الواحد،  اتدينار  10محالت اللحوم التابعة لشركة مراعي البادية وهو  جميعفي  اللحوم املستوردة

 فاع األسعار خالل شهر رمضان.للتخفيف من معاناة املواطن داخل مدينة بنغازي من ارت

فيما . نار لتغطية عدد من شركات التمويندي مليون  7  التابعة ملجلس النوابخصصت الحكومة املؤقتة كما 

طالب ضابط دوريات جهاز الحرس البلدي شرق بنغازي، النقيب إبراهيم الطلحي، أهالي املدينة بعدم إلقاء 

. اء جهاز الحرس البلدي والبحث عن األسباب الرئيسية لألزمةاللوم حول ظاهرة ارتفاع األسعار على أعض

توفير شحنات  على مع وزارة االقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني خالل يونيو واتفق عميد بلدية سرت

بمختلف أنواعها في املخازن الرئيسية باملدينة، فور إحالة كشوفات عاجلة بأسماء الجمعيات  التموينية السلع

 اونية باملدينة، واإلسراع في تسجيل املواطنين في املنظومة املركزية للجمعيات.التع

صندوق دجاج  2000، من إحباط تهريب الحرس البلدي غرب بنغازي  مكنت دوريات غرفة عمليات جهازت كما

لى كانت مخصصة للبيع عتن شاحنات قادمة من مدينة طرابلس، مجمد نوع )ساديا( املدعم من الدولة، على م

 تمكما دينار،  4.5ديناًرا للدجاجة الواحدة، رغم أن السعر األصلي من املفترض أن يكون  15املستهلكين بسعر 

ضبط مخزن يحوي كميات كبيرة من الحليب وعصائر )جودي(، وقد أحيل صاحب املخزن إلى التحقيق 

 لهذه السلعة.الحتكاره كميات كبيرة من منتجات )جودي( في الوقت الذي تحتاج فيه السوق 

 بمعبر رأس إجديرأحد املهربين  وتم القبض على. بينما استمر تهريب الوقود في ليبيا خالل شهر يونيو

حباط محاولة إلتر من الوقود. كما تم  600، جهز سيارته بخزانات وقود على شكل مقاعد، بحوزته الحدودي

 تماتهدينار ليبي. و  7000يمة الشحنة تبلغ سطوانات غاز الطهو. قأقدًما محملة ب 40حاوية سعة  25تهريب 

 التهريب. عملياتشركة البريقة لتسويق النفط حرس املنشآت النفطية في مصفاة الزاوية باملشاركة في 
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 الرتفاع الطلب املحل
ً
على تلك  يمن املتوقع استمرار ارتفاع أسعار السلع األساسية في السوق الليبية، نظرا

لبيعها بأسعار مضاعفة، وتهريبها الناجم عن احتكار بعض التجار لتلك السلع و  ،عروض منهاالسلع ونقص امل

 عن استمرار عمليات تهريب الوقود مما يسهم في نقص املعروض منه ومن ثم ارتفاع أسعار أنواع الوقود 
ً
فضال

سهم ارتفاع ينتاجها. و إوسيطة في  مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع واملنتجات التي يدخل الوقود كسلعة

رتفاع معدالت التضخم وبالتالي انخفاض القوى الشرائية للمستهلك الليبي وتدهور مستوى معيشة ااألسعار في 

 املواطنين.
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 نيذة عن المنظمة اللبيبة للسباسات و اإلسصراتبجبات

ستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست في املنظمة الليبية للسياسات واإل 

. تقوم املنظمة   2015فتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في ينايرفي طرابلس ليبيا, و تم ا 2014ديسمبر 

ستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل بإجراء األبحاث و الدراسات التي تخص قضايا السياسات واإل 

الوصول إلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي القرار. و تكرس املنظمة  

للشعب الليبي.  االقتصادية واالجتماعيةين أداء املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية جهدها من أجل تحس

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة والحوكمة والتخطيط اإلستراتيجي و ثقافة التميز من أجل 

 إلى تعزيز ونشر املعرفة حول السياسات 
ً
العامة تطوير أداء املؤسسات الليبية. و تهدف املنظمة أيضا

واإلستراتيجيات للحكومة من خالل نشر اإلحصاءات والدراسات والتقارير الدورية. تقوم املنظمة كذلك 

 بتنظيم مؤتمرات و ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل األراء و األفكار و نشر املعرفة.

 

 عنوان المنظمة
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 0143 340 21 00218هاتف: 
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