
كانون األول ٢٠١٦نشرة دورية تصدر عن أي بي تي غروب عدد: ١9

خّلينـا َع إتصـال

الدكتور طوني عيسى يسّلم درع تقديري لمعالي وزير الطاقة والمياه األستاذ أرتيور نظاريان، إلى جانب السّيد لوكا رندا المدير الوطني لبرنامج األمم المتحدة

مركز أي بي تي للطاقة  وبرنامج األمم المتحدة يكّرمان عشر شركات ومؤسسات 
لبنانية فائزة في جوائز الوعـي حـول الطاقـة )EAA( عبر مشاريع بيئية متمّيزة.

»ألّن الطاقـــة مسؤوليتنـــا كّلنـــا«

نظاريان: »نشاط أي بي تي يتناول المسؤولية المجتمعية للشركات الناشطة في القطاع الخاص التي تطبع نفسها بصورة 
بيئية راقية والذي ال يتناقض مع مفهوم الربحية واالستدامة«

عيسى: »نشكر الشركات والمؤسسات لمشاركتها وإيمانها بهذا المشروع الذي ُيعتبر خطوة فريدة من نوعها في مجال 
إستدامة الطاقة«



برعاية وحضور معالي وزير الطاقة والمياه األستاذ أرتيور نظاريان، 
المتحدة  األمم  وبرنامج   ،)IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  نّظم 
 )EAA( الطاقة«  الوعي حول  توزيع »جوائز  )UNDP( حفل  اإلنمائي 
ضبّيه  رويال-  لو  فندق  في   2016 أيلول   23 الجمعة  نهار  وذلك 
ضمن منتدى بيروت السابع للطاقة، بحضور المدير الوطني لبرنامج 
األمم المتحدة في لبنان السيد لوكا رندا، ورئيس مركز أي بي تي 
للطاقة الدكتور طوني عيسى. قّدم الحفل اإلعالمي طوني خليفة. 
أيلول 2015 بهدف مكافأة  المبادرة في  تّم إطالق  هذه  وكان قد 
المؤسسات على تحقيق مشاريع ناجحة في مجال استدامة الطاقة 

وإعتماد إجراءات تعّزز اإلستهالك المستدام لمصادر الطاقة.
طوني  الدكتور  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  رئيس  أشار  كلمته،  في 
عيسى أّنه »إذا أحسن قطاع األعمال التعامل مع مفهوم المسؤولية 
االجتماعية، فإّن الفائدة لن تكون فقط على البيئة واإلنسان والمجتمع، 
بل على الشركات والمؤّسسات بحد ذاتها، عبر توليد فرص إضافية 
لها، وإكسابها ميزات تفاضلية غير مسبوقة«. كما وشكر الشركات 
والمؤسسات لمشاركتها بالEAA وإيمانها بهذا المشروع الذي ُيعتبر 

خطوة فريدة من نوعها في مجال إستدامة الطاقة.

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

أّما السيد لوكا رندا، مدير برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي، فقد نّوه 
بقرار الجمعّية العمومّية التابعة لألمم المّتحدة بتبّنيها ال17 هدف 
الطاقة  على  اإلعتماد  نسبة  أّن  رندا  وكشف  المستدامة.  للّتنمية 
 %20 إلى  تصل  أن  آماًل  فقط،   %4 إلى  تصل  لبنان  في  المتجّددة 

بحلول العام 2030.
بالغنى  أشاد  نظاريان،  أرتيور  السيد  والمياه  الطاقة  وزير  معالي 
تخدم  التي  والمشاريع  المبادرات  تنّوع  من  المنتدى  به  يتمّيز  الذي 
الطاقة المتجّددة، الفتًا إلى أهمّية التركيز على استخدام المسؤولّية 

االجتماعّية بهدف تحقيق أهداف الّتنمية المستدامة.
في نهاية الحفل، قام كلٌّ من الوزير نظاريان، السيد رندا، والدكتور 
عرض  بعد  الفائزين  على  التقديرية  والّدروع  الجوائز  بتوزيع  عيسى 
درعًا  عيسى  الدكتور  وقّدم  كما  المشاريع.  كّل  عن  مصّورة  تقارير 
 .EAAال مشروع  دعمه  على  شكر  عربون  نظاريان  للوزير  تقديرّيًا 
باإلمكان متابعة إعادة بث حفل توزيع جوائز الوعي حول الطاقة من 

تغطية الMTV عبر، الروابط التالية: 
mtv.com.lb - MTV replay - Energy Awareness Awards     
You Tube - IPT Lebanon - Energy Awareness Awards     



جمعت جوائز الوعي حول الطاقة أكثر من 35 مشترك ضمن مختلف الفئات. وتمت مراجعة المشاريع المقّدمة وإختيار الرابحين من 
قبل لجنة من الخبراء تضّمنت: معالي وزير البيئة السابق األستاذ ناظم الخوري، معالي وزيرة المال السابقة السيدة ريا الحسن، مديرة 
المكتب التنفيذي في مصرف لبنان السيدة ماريان الحويك، مدير مشروع CEDRO التابع لل UNDP الدكتور حسان حراجلي، البروفيسور 
في الجامعة األمريكية المهندس فريد شعبان، المستشار التقني في وزارة الطاقة المهندس كريم عسيران. تراوحت قيمة كّل من 

الجوائز ما بين 2500 و 7500 دوالر، وقد اعتمدت معايير محّددة  إلختيار المشاريع الفائزة. كما تّم تقسيم الجوائز إلى أربع فئات:

التنموي  عّميق  طاولة  »مشروع  األولى  المرتبة 
البيئّي« من تنفيذ محمّية أرز الشوف

الطاقة  على  اإلنارة  »مشروع  األولى  المرتبة 
الشمسية في مستديرة الّسالم في طرابلس« من 

تنفيذ مدنيون لطرابلس 

الوطني  للعمل  نجيب  »برنامج  األولى  المرتبة 
لكفاءة الطاقة في البناء« من تنفيذ الحلف األخضر 

للطاقة  بيروت  نهر  »مشروع  ل  تقديرية  جائزة 
 MOEW الشمسية« من تنفيذ وزارة الطاقة والمياه

LCEC والمركز الّلبناني لحفظ الطاقة

الطاقة  في شركة  توفير  »مشروع  الثانية  المرتبة 
Pesco Energy دّبانة سيقلي« من تنفيذ

الشمسّية«  الطاقة  توليد  »مشروع  الثانية  المرتبة 
 Elements Sun & Wind من تنفيذ

للمدارس  الشهادات  »برنامج  الثانية  المرتبة 
e-Ecosolutions الخضراء« من تنفيذ

في  األخضر  السطح  »مشروع  ل  تقديرية  جائزة 
مصرف لبنان« من تنفيذ مصرف لبنان بالتعاون مع 

.Cedro

هجين  نظام  أّول  إطالق  ل»مشروع  تقدير  شهادة 
لبنان«  والديزل في  الشمسية  الطاقة  على  يعمل 

IRI من تنفيذ معهد البحوث الصناعية

البيئي«  القرض  إطالق  ل»مشروع  تقدير  شهادة 
من تنفيذ مصرف فرنسبنك

الفئة األولى: كفاءة وحفظ الطاقة 

الفئة الثانية: الطاقة المتجّددة

الفئة الثالثة: رّواد اإلستدامة

الفئة الرابعة: أفضل مبادرة عملّية للقطاع العاّم في مجال إستدامة الطاقة لعام ٢٠١٦

جوائز الوعي حول الطاقة أكثر من 35
جمعت



نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

يوّجه مركز أي بي تي للطاقة شكر خاص لوسائل اإلعالم واإلعالميين كافة الذين أبدوا إهتمامًا بالغًا في موضوع »جوائز الوعي حول 
الطاقة«)EAA(، في منحاه البيئي واإلقتصادي على صعيد الوطن في كل أنحائه. إن تركيز االعالم على هذه المشاريع  يشّكل حافزًا لكافة 

المؤسسات للتوجه نحو مشاريع مماثلة تهدف إلى تحقيق إستدامة الطاقة، وهذا هو الهدف األكبر لتنظيم جوائز الوعي حول الطاقة.

باإلمكان متابعة إعادة بث الحفل في تغطية كاملة من الMTV عبر الروابط التالية: 
mtv.com.lb - MTV replay - Energy Awareness Awards   
You Tube - IPT Lebanon - Energy Awareness Awards   



ضمن فعالّيات منتدى بيروت السابع للطاقة، إنعقدت في 23 أيلول 
2016 الّندوة الختامّية لـ »الحملة الوطنّية لخفض تلّوث الهواء في 
التي  البّري«  النقل  قطاع  في  الطاقة  استهالك  ترشيد  عبر  لبنان 
نّظمها مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC(  في فندق لو رويال - ضبّيه، 
برعاية وزير البيئة محمد المشنوق ممّثاًل بمستشاره غّسان الصّياح 
وبالتعاون مع وزارة البيئة ومنّظمة اإلسكوا )ESCWA( وبرنامج األمم 
المّتحدة اإلنمائي )UNDP(. تقّدم الحضور وزير البيئة السابق ناظم 
الخوري والمدير الوطني لبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي لوكا رندا، 

الصّياح: »إّن وزارة البيئة تفتخر بدعمها لهذه المبادرة.«
رندا: »الحملة الوطنّية نجحت في حّث كّل من القطاع العام والقطاع الخاص على العمل معًا لتحقيق الّنقل المستدام.«

ومديرة إدارة سياسات الّتنمية المستدامة واإلنتاجّية في اإلسكوا 
مركز ورئيس  الصيداوي،  راضية  بالسيدة  ممّثلًة  مجدالني   روال 
أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى ومسؤولة مشروع تغّير 
أصحاب  من  وحشد  جودة  أبو  ليا  السيدة  البيئة  وزارة  في  المناخ 

اإلختصاص.
تخّلل الّندوة عرض فيلم وثائقي حول أبرز نشاطات الحملة الوطنية، 
الحملة من  المنّفذة خالل  التقارير والدراسات  توزيع  إلى  باإلضافة 

قبل الشركاء المنّظمين كاّفًة. 

مركز أي بي تي للطاقة يختتم »الحملة الوطنية لخفض تلّوث الهواء  في 
لبنان عبر ترشيد استهالك الطاقة في قطاع النقل البّري«

باإلشتراك مع الESCWA، الUNDP ووزارة البيئة



نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

أّكد رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى أّن هذه الّندوة »مخّصصة لإلعالن عن انتهاء تنفيذ األجزاء األساسية التي انطلقت 
الحملة من أجل تحقيقها، وهي قد تحّققت وتّم توثيقها في كتاب األعمال والوثائق الكاملة الذي تّم توزيعه خالل الّندوة. لكّنها في الواقع 
ليست ختامّية في ما خّص الموضوع الذي تناولته أي خفض تلّوث الهواء من جّراء قطاع الّنقل الذي يبقى المحور وسوف يستمّر في تصّدر 
قائمة إهتمامات مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( الذي ُيِعّد حالّيًا سلسلة من البرامج واألنشطة الجديدة تأتي استكمااًل للحملة الوطنّية ومتابعًة 

لّلنتائج والمقّررات التي نتجت عنها«.

ESCWA
المستدامة  الّتنمية  سياسات  إدارة  مديرة  كلمة  صيداوي  وألقت 
دور  الّنقل  لقطاع  أّنه »سيكون  فقالت   ESCWAال واإلنتاجية في 
محوري لتحقيق األهداف الطموحة الواردة في اّتفاق باريس حول 
الكربون  المناخ والتحّول إلى استخدام وسائل نقل منخفضة  تغّير 

مستقباًل«. 

UNDP
اإلنمائي  المّتحدة  األمم  لبرنامج  الوطني  المدير  نّوه  كلمته،  في 
السيد لوكا رندا بأهمّية شراكة IPTEC-UNDP، خصوصًا أّن الحملة 
الوطنّية نجحت في حّث كّل من القطاع العام والقطاع الخاص على 
تغّير  لمكافحة  محاولٍة  في  المستدام  الّنقل  لتحقيق  معًا  العمل 

المناخ، وبالتالي للحّد من تلّوث الهواء.

MOE وزارة البيئة
البيئة  البيئة السيد غّسان الصّياح فقال: »إّن وزارة  أّما ممّثل وزير 
تفتخر بدعمها لهذه المبادرة، ومن أبرز مساهماتها في هذا المشروع 
البّري،  النقل  جّراء قطاع  لبنان  الهواء في  تلّوث  دراسة حول  نشر 
باإلستناد إلى معلومات وبيانات وّفرها مركز أي بي تي للطاقة. 
كما تفتخر الوزارة بقطاع خاّص يعي أن مشكلة تلّوث الهواء الناتج 
النقل هو قضية واحدة متنّوعة ومتعّددة المسؤولّيات  من قطاع 

تستلزم المشاركة الفّعالة من قبل جميع الجهات الفاعلة الوطنّية.

توزيع  عن  الصيداوي  راضية  السيدة  أعلنت  الّندوة،  نهاية  في 
الّدراسات والتقارير المنّفذة خالل الحملة.

IPTEC
الوزير ناظم  الدكتور عيسى بتقديم درٍع تقديرّي لكّل من  ثّم، قام 
راضية  والسيدة  رندا،  لوكا  السيد  الصّياح،  غّسان  والسيد  الخوري 
 ESCWAوال UNDPالصيداوي، وذلك عربون شكر لوزارة البيئة، ال

لدعمهم الحملة.

أبرز نشاطات الحملة
العام  في  أطلق  قد  كان  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  أّن  إلى  إشارة 
لبنان عبر ترشيد  الهواء في  تلّوث  الوطنّية لخفض  2012 »الحملة 
هي  سابقٍة  في  البّري«  النقل  قطاع  في  الطاقة  استخدام 
البيئة،  األولى من نوعها من قبل القطاع الخاص بدعم من وزارة 

واإلسكوا )ESCWA( وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(. وقد 
العمل  وورش  النشاطات  من  مجموعة  الوطنية  الحملة  تضّمنت 

حول الواقع والحلول في مجال الطاقة والبيئة والنقل، أهّمها:

وحافظ  Eco Driver »كون  الواسعة  التوعية  حملة   إطالق 
صديقة  اقتصادية  سوق  رخصة  وإصدار  وبيئتك«  صحتك  َع 
اإلقتصادية  القيادة  خطوات  على  السائقين  لتعريف  للبيئة 

الصديقة للبيئة وإلنتهاجها كثقافة وسلوك في القيادة.
تنظيم ورشة عمل حول »تلّوث الهواء في لبنان من جّراء قطاع 
النقل البري: الواقع والحلول« في مبنى األمم المتحدة في 

بيروت بمشاركة المعنيين والخبراء في مجال الطاقة والنقل.  
السنوية  مسابقته  في  الفّني   Fabriano مركز  مع  التعاون 
اإلقتصاديين  الغد  سائقي  »كونوا  موضوع  حول  للرسم 
 5٠٠ من  أكثر  المسابقة  في  إشترك  للبيئة«.  واألصدقاء 
 700 من  أكثر  اختار  حيث  اللبنانية،  المناطق  جميع  من  مدرسة 
تلميذ موضوع مركز أي بي تي للطاقة حول القيادة االقتصادية 
والصديقة للبيئة وفاز منهم 136 تلميذ من 48 مدرسة مختلفة. 
نشر  في  والمركبات  واآلليات  السير  إدارة  هيئة  مع  التعاون 
مفهوم القيادة اإلقتصادية والصديقة للبيئة في مدارس تعليم 
القيادة في لبنان من خالل إعتماد هذا المفهوم في المناهج 
الدراسية واعتباره جزء إلزامّي ضمن منهج امتحان رخصة السوق 

اللبناني الرسمي.

دراسات منشورة
خالل الندوة تم إصدارها بالتعاون
UNDPمع وزارة البيئة،اإلسكوا وال



في خطوٍة تؤّكد التزامها مشاريع الطاقة المستدامة، قامت أي بي تي بتركيب نظام الطاقة الشمسّية )Photovoltaic System( في مقّر 
الشركة الرئيسي في عمشيت.

 من خالل استخدامها الطاقة الشمسية كمصدر طبيعي للطاقة، باتت أي بي تي توّلد جزءًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية التي تحتاجها الشركة،
مساِهمًة بذلك في تخفيف انبعاثات الغازات الّدفيئة الملّوثة للهواء والحفاظ على مصادر الطاقة.    

وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع الشراكة الذي يتّم تنفيذه مع شركة Phoenix Energy ومصرف Fransabank، وهو مشروع هادف 
إلى تحويل محطات أي بي تي إلى محطاٍت خضراء وصديقة للبيئة.ذ

إلتزام أي بي تي في مجال إستدامة الطاقة:
تثبيت نظام الطاقة الشمسية في مقّر الشركة الرئيسي في عمشيت

تكنولوجيا وتطّور



جديد شبكة محطات أي بي تي

 محطة يوسف ساسين - بزيزا )الكورة( محطة شمشوم - مزيارة )زغرتا(

 محطة الشيخ - القلمون )طرابلس(

يسّرنا اإلعالن عن افتتاح محطة جديدة بإدارة أي بي تي في منطقة الجعيتاوي في األشرفية. كما وأن أي بي تي تعمل بإستمرار على تجديد 
وتحسين محطاتها لتحافظ على امتيازها وتكون دائمًا لزبائنها مركز ثقة، راحة وأمان. وقد شملت األعمال مؤخرًا ثالثة محطات في شمال لبنان:  

محطة الشيخ في القلمون، محطة شمشوم في مزيارة، محطة يوسف ساسين في بزيزا.

 محطة الجعيتاوي - األشرفية )بيروت(

حملة زيوت Elf ٢٠١٦ تحّقق نجاحًا باهرًا

في منتصف شهر تشرين األّول، أطلقت أي بي تي حملة خريف 
2016 تحت عنوان: »مع Elf سالمة من أي بي تي«. تتضّمن الحملة 
عرضًا خاّصًا خالل فترة الخريف وهو تقديم منفخ إطارات مّجاني مع 

كّل غيار زيت Elf على محطات أي بي تي.
الهدية تكمن في ضرورة وجودها في كّل سيارة نظرًا  أهّمية هذه 
لفائدتها العملّية الكبيرة والملّحة حيث يمكن استعمالها في األوقات 

الطارئة لنفخ إطارات السيارة أو لنفخ أّي إطار )الّدّراجة مثاًل(. كما أّن 
بالمقبس  المنفخ المحمول سهل اإلستعمال  ويكفي وصله  هذا 

الكهربائي داخل السيارة حّتى يبدأ بالعمل أوتوماتيكّيًا. 
العديدة والمتنّوعة  أي بي تي  الخطوة ضمن نشاطات  تندرج هذه 
التي تهدف إلى تأمين راحة وسالمة المستهلكين مكافأًة لوالئهم 

للشركة ولمنتجاتها ولخدمات محطات أي بي تي.



المسؤولّية اإلجتماعّية

ج أصغر بطل في البطولة عن  ساهمت أي بي تي في دعم السائق رودولف أسمر في بطولة الشرق األوسط للراليات 2016 حيث ُتوِّ
الفئة الثانية )Group N /2-MERC(، باإلضافة إلى حصوله على المرتبة الثانية في البطولة عن الفئة األولى، وذلك بعد إحرازه نتائج رائعة 

دعم  إطار  ضمن   Step Aheadو تي  بي  أي  شراكة  تستمّر 
فريق شارك  فقد  وسليم.  صحي  عيش  نمط  وتعزيز   الرياضة 
أي بي تي مؤّخرًا في الBasketball Summer League 2016 التي 
الناشئين،  الاّلعبين  مواهب  إظهار  بهدف   Step Ahead نّظمها 

ومضاعفة فرصهم للمشاركة في بطولة كرة السّلة )فئة أولى(.

Basketball Summer League 2016أي بي تي تشارك في ال
أثبت فريق أي بي تي جدارة في الّلعب بإدارة المدّرب مارك قزح، 
كارل عاصي، مارك  الفريق من: شون سميث، كوري هول،  تألف 
خوري، جورج سويد، جورج شويري، إيلي الداني، الياس يوسف، 

بشارة بستاني، مارفن عاقوري، إبراهيم عوكر، ورايان صليبا.
.LBC جرت المباريات في شهر أيلول وتّم بّثها عبر شاشة

إنجاز لبناني غير مسبوق: رودولف أسمر يفوز برالي قبرص ويحرز لقب بطولة الشرق األوسط للراليات

.Group Nفي رالي لبنان 2016 محّققًا بذلك المرتبة الثانية في ال
تحّيي أي بي تي شجاعة وموهبة رودولف أسمر، وإنجازاته على 
أنواع  بأجود  سيارته  بتزويد  وتفخر  األوسط،  والشرق  لبنان  صعيد 
عالمة  كانت  لطالما  التي   Elf الشهيرة  الفرنسية  والزيوت  الوقود 

فارقة في أهّم البطوالت الرياضية العالمّية.



أي بي تي: محطات جذب ونقطة انطالق 
 إنطلق فريق نادي Rotaract Club  فرع كسروان  في  24 أيلول 2016  
  ”Rotaract Jamboree“ من محطة أي بي تي عمشيت إلطالق حملته

التي تهدف إلى تعزيز معايير السالمة أثناء القيادة.

المسؤولّية اإلجتماعّية

»مهرجانات عمشيت«: أي بي تي تدعم وتشارك

في إطار دعمها الدائم لبلدية عمشيت، شاركت أي بي تي في 
نّظمتها  التي   ”2016 عمشيت  ل“مهرجانات  األول  الموسم 
على  فرعون.  ميشال  السياحة  وزير  برعاية  جرت  والتي  البلدية 
مدى ثالث لياٍل، أحيى المهرجان نخبة من الفّنانين والمطربين: 
واألخوين شحادة، حّنا،  عجرم، طوني عيسى، طوني   نانسي 

السيارات  لموكب  واحتفالي  ضخم  عرٍض  إلى  باإلضافة  هذا 
 .Collection Cars Paradeال الكالسيكية 

التنظيم،  من  عاٍل  بمستوى  وتمّيز  باهرًا  نجاحًا  المهرجان  القى 
كاّفًة. اللبنانية  المناطق  من  توافد  حاشد  جمهور  حضره  وقد 



المسؤولّية اإلجتماعّية

»القونا عالّساحة«: الساحة الجامعة لكّل اللبنانيين!
»إيمانًا منها بضرورة تقوية الروابط اإلجتماعية وأهمّية الحفاظ على 
القيم والتقاليد، تواصل أي بي تي دعمها برنامج القونا عالّساحة«، 
تؤّكد السيدة ميرنا عيسى مديرة قسم التسويق في أي بي تي في 

المقابلة التلفزيونية التي أجرتها خالل حلقة تصوير احدى الحلقات
أضافت عيسى: »صحيح  أّن أي بي تي تعمل في القطاع التجاري،إاّل 
إنها تحرص دائما على تحقيق مسؤوليتها اإلجتماعية في كّل نشاطاتها 

حّد  على  وإقتصاديًا  وإجتماعيًا  بيئيًا  محيطها  في  إيجابي  أثر  وترك 
سواء. من هذا المنطلق، وكونها شركة لبنانية منتشرة في المناطق 
اللبنانية كاّفًة، تعي أي بي تي أّن تفعيل نشاطات مماثلة لالقونا 
عالساحة يخلق تفاعاًل قوّيًا ما بين المناطق واألفراد ويساهم في لّم 
شمل اللبنانيين في ساحٍة مشتركة إلعادة إحياء العادات والتقاليد، 

ساحة تختصر كّل لبنان، بكّل مكّوناته.«

كاّفًة! أنواعها  على  للرياضة  نعم 
نشاط بدعم  تي  بي  أي  قامت  التوالي،  على  الثانية   للسنة 
Batroun Triathlon 2016 الذي نّظمته جمعّية Tri-Lebanon في 
2 تشرين األول في St. Stephano في البترون، وذلك من خالل 

توفير المواصالت للمشاركين. 

هذا العام، قّدم الترياتلون فرصة للرياضيين كما الهواة للمشاركة 
والمنافسة في نشاط فريد من نوعه يجمع بين رياضات ثالث: 

المشي، ركوب الدّراجات، والسباحة.



أطلقــت مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة مشــروع برنامــج دعــم تمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي قضــاء جبيــل باالشــتراك مــع مصــرف 
فرنَســبنك ش.م.ل وبالتعــاون مــع رابطــة مختــاري قضــاء جبيــل وشــركة فيتــاس ش.م.ل. 

يدخــل هــذا المشــروع فــي إطــار برنامــج عمــل »مؤسســة ميشــال عيســى للتنميــة المحليــة« فــي تنميــة قــدرات الفــرد وتشــجيعه علــى اإلســتثمار 
لــه مــن خــال تمويــل وتطويــر مشــاريع صغيــرة ذات طابــع تجــاري، خدماتــي، صناعــي،  والعمــل داخــل بلدتــه أو قريتــه وتوفيــر دخــل ذاتــي 

حرفي ...، ومتابعة هذه المشاريع خال وبعد مرحلة التنفيذ. 

للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بمؤسسة فيتاس ش.م.ل. رقم خدمة الزبائن: 70/800811

info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb
IPT Headquarters, Amchit Highway T/F:                               HOTLINE: +961 71 624 111+961 9 624 111/5

لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
لطلب خدمة معاودة اإلتصال.

اإللكتروني. الموقع  عبر  لطلب شراء 
للحصول على معلومات، تقارير وإحصاءات حول تطّور أسعار النفط في لبنان والعالم.

www.iptgroup.com.lb زوروا موقعنا اإللكتروني

71 624 111

خدمة  وأســرع  أفضل  تأمين  بهدف  دائــمــًا 
ــالن عن   ــ لــلــزبــائــن يـــســـّر  أي بـــي تـــي اإلعـ
تخصيصها رقم جديد  مباشر لخدمة الزبائن  

الطلبات. وتلّقي  


