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األمم  لبرنامج  المقيمة  الممثلة  مويرو,  سيلسن  أ. 
المتحدة اإلنمائي )UNDP( في لبنان

IPTEC دكتور طوني عيسى, رئيس مركز أي بي تي للطاقة

بستاني
الوزيرة  الحفل  لراعية  كلمة  كانت  كما 
شارك  من  كل  فيها  شكرت  بستاني، 
في مسابقة جوائز الوعي حول الطاقة 
التوفيق.  لهم  متمّنيًة  السنة  هذه 
وأكدت حرص وزارة الطاقة والمياه على 
المتحدة  االمم  برنامج  مع  التعاون 
للطاقة  تي  بي  أي  ومركز  اإلنمائي 
هذه  تعميم  سبيل  في   )IPTEC(
المماثلة  المشاريع  وكافة  المشاريع 

الناجحة في لبنان.

تطوير  اّن  يقين  على  “إننا  وأضافت: 
لبنان  في  المستدامة  الطاقة  قطاع 
األفرقاء،  كافة  من  كبيرًا  جهدًا  يتطّلب 
االفكار  على  منفتحة  الوزارة  وان 
والمشاريع كافة للتقدم نحو مستقبل 

افضل لوطننا لبنان”.

عيسى
أكّد رئيس مركز أي بي للطاقة دكتور طوني عيسى على أّن مشروع 
جوائز الوعي حول الطاقة EAA، الناتج عن إتفاقية التعاون الموّقعة 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، يهدف الى تنفيذ مجموعة من 
المشاريع التي تقّدمت بها المؤسسات والمنظمات في القطاعين 
الطاقة،  استدامة  مجال  في  المبذولة  وجهودها  والخاص  العام 
المستدام  االستهالك  مفهوم  وتعزيز  البيئي،  األداء  وحسن 

لمصادر الطاقة.

وحرفيتها  المذكورة  الدولية  المرجعية  مصداقية  على  أثنى  كما 
العالية في إختيار المشاريع الرابحة ضمن آلية عمل متقنة وحرصها 

على حسن إختيار شخصيات وخبراء اللجنة التحكيمية المحايدة.

أجاب د. عيسى على التساؤالت المتعّلقة حول منح هذه الجوائز 
تستورد  نفطية  شركة  مظّلة  تحت  يعمل  علمي  مركز  قبل  من 
تسبب  عملها  بطبيعة  وهي  الهيدروكاربونية،  المواد  وتسّوق 
التلوث البيئي، مشّددًا على المسؤولية المضاعفة في المساهمة 
إذ  الشركة  نشاط  عن  الناتجة  والبيئية  الصحية  المشاكل  بتخفيف 
تندرج هذه الدعوة لتبني اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية كخيار 

ونهج وثقافة ضمن إطار الخلفية األخالقية.

مواطنين  أيضَاَ  هم  المستثمرين  أغلبية  أّن  عيسى  د.  ووّضح 
شركاتهم  ُيكِسب  الذي  النهج  هذا  إعتماد  عليهم  م  يحتَّ  لبنانيين 
أو مؤسساتهم ميزات تفاضلية وابتكارية دون حصر الفوائد فقط 

على البيئة والمجتمع.

.EAA 2019 حفل توزيع جوائز الوعي حول الطاقة

نّظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP ومركز أي بي تي للطاقة  IPTEC في اليوم الثالث واالخير لمنتدى بيروت الدولي للطاقة، 
 في فندق لورويال ضبيه،  حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مشروع “جوائز الوعي حول الطاقة” EAA في نسخته الثانية، برعاية
وحضور وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني خوري، ووسط حضور نواب وفاعليات وممّثلي الجمعيات وأصحاب الشأن المهتمين في 

قطاع الطاقة. وقد قدم الحفل اإلعالمي توفيق جبران.

الطاقة  وزيرة  خوري,  بستاني  ندى  السيدة  معالي 
والمياه

مويرو
أّكدت الممّثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي UNDP سيلين مويرو في 
حديثها، أّن العمل المشترك القائم مع مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( والمتمثل 
بجوائز الوعي حول الطاقة )EAA( هو من ضمن البرامج الرائدة التي تؤكد على 
أهمية دور الشركات في الحّد من بصمة الطاقة وإدماج الممارسات المستدامة 

في مجاالت تخّصصهم.

فبالرغم من اّن نسبة الطاقة المتجّددة في لبنان ما زالت قليلة ، فقد نّوهت مويرو 
الدوليين  والمانحين  والمياه،  الطاقة  وزارة  من  اواًل  المبذولة  الجهود  على 
اللبنانيين  والخاص  العام  القطاعين  قبل  من  وثانيَاَ  الحكومية  غير  والمنظمات 
في  المساهمة  سبيل  في  والبلديات  واألكاديميا  والشباب  المدني  والمجتمع 
وتعزيز  المستدامة(،  التنمية  أهداف  من   13 )الهدف  المناخي  التغّير  مكافحة 
المتعّلقة  المسائل  حول  الوعي  وزيادة  الطاقة  لموارد  المستدام  اإلستهالك 
معقولة  بأسعار  النظيفة  الطاقة  توفير  كما  المحّلي،  المستوى  على  بالطاقة 

)الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة(.

تابعت مويرو حديثها بتركيز المشاركين لهذا العام على دمج األنظمة الشمسية مع 
رخيصة  حلواًل  ولتوّفر  أقّل  بكلفة  الكهرباء  لتوفير  الحالية،  بالطاقة  اإلمداد  أنظمة 
ومستدامة لتسخين المياه، وبدائل نظيفة لجمع النفايات الصلبة، مؤكدًة أّن جميع 
التدخالت وبغض النظر عن حجمها ُتحدث فرقًا وُتشجع اآلخرين للمبادرة في مجال 

الطاقة الخضراء.
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اإلعالمي توفيق جبران, مقّدم الحفل 

جانب من الحضور

من  تقديري  درع  تستلم  بستاني  الوزيرة  معالي 
د.عيسى

فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة: اليوم الثالث 27 أيلول 2019



.EAA توزيع جوائز الوعي حول الطاقة

فئة مبادرات الحكومة المحلية/ البلديات

شهادتا تقدير

45

فئة القطاع الخاص

شهادة تقدير

فئة ابتكار الشباب وريادة االعمال

كما ُمنحت جائزة تقديرية لمؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ليبنور التابعة لوزارة الصناعة لنشاطها الدائم في مجالي الطاقة 
والبيئة الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

EAA صورة جماعية للرابحين مع الوزيرة بستاني في حفل توزيع جوائز ال

أ. لينا درغام, مدير عام ليبنور تستلم الجائزة التقديرية

ازمرلي  شركة  تنفيذ  من  الطاقة  ادارة  برنامج  األولى:  المرتبة 
للتدفئة الذكية. 

المستدامة  والتنمية  المتجّددة  الطاقة  مشروع  األولى:  المرتبة 
في مدرسة دون بوسكو الكحالة. 

المرتبة األولى: خّزان تسخين المياه بطاقة أقّل وقدرات عدة من 
تنفيذ نصر الله للهندسة.

المرتبة األولى: مشروع نظام طاقة متجّددة لمعالجة مياه الصرف 
الصحي من تنفيذ بلدية حّمانا. 

 .ECOsys المرتبة الثانية: “نظام كهروضوئي” من تنفيذ شركة

لبرنامج  الشمسية  الطاقة  تركيب نظام  مشروع  الثانية:  المرتبة 
مدرسة  في  »ساكوتل«  شركة  تنفيذ  من  الخضراء  المدارس 

شويفات الدولية في الشويفات. 

النفايات  لجمع   LIVE LOVE RECYCLE مشروع  الثانية:  المرتبة 
 LIVE المفرزة بواسطة دّراجات مع تطبيق إلعادة تدويرها من تنفيذ

.LOVE  LEBANON

الغابات  مخلفات  من  مستدامة  تدفئة  مشروع  الثانية:  المرتبة 
والزراعة من تنفيذ بلدية عندقت. 

اربع شهادات تقدير
1- مشروع تركيب النظام الكهروضوئي في مصانع شركة شهاب 

للغازات المصّنعة والطبّية.

في  عليها  والحفاظ  المتجّددة  الطاقة  الى  االنتقال  مشروع   -2
مرافق شركة جمّيل اخوان ش.م.ل .

1- مشروع احتساب اآلثار البيئية في القطاع األكاديمي من تنفيذ 
كاربون كلينر.

شهادتا تقدير
تنفيذ  من  إلكتروني  تطبيق  وهو  المشترك  التاكسي  مشروع   -1

 .HICING

1- مشروع نظام اإلضاءة الذكي من تنفيذ بلدية عيناتا االرز.  3- مشروع تركيب 600KW طاقة شمسية في مصانع ليبان كابل.

4- تركيب نظام الطاقة الشمسية في مصانع شركة دمكو ستيل 
ش.م.ل .

.Roof and Roots 2- مشروع نظام السقف األخضر من تنفيذ

2- مشروع سد فجوة الطاقة من تنفيذ بلدية بشعلة.

فئة األكاديميا
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د. طوني عيسى يستلم الجائزة من مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي

IPTEC د. طوني عيسى, رئيس مركز أي بي تي للطاقة

رئيس مركز أي بي تي للطاقة دكتور طوني عيسى سفيرًا للطاقة للعام 2019 
عن فئة الفرد اللبناني المتمّيز باآلداء.

 IBEF 2019 منحت الّلجنة المنّظمة لمنتدى بيروت الدولي للطاقة
رئيس مركز أي بي تي للطاقة IPTEC دكتور طوني عيسى جائزة 
سفير الطاقة للعام 2019 عن فئة الفرد الّلبناني المتمّيز باآلداء، 
واصفًة إّياه بالرجل الطاقوي والبيئي والنفطي والصديق للبيئة. 
سّلمته الجائزة مدير عام النفط في وزارة الطاقة والمياه في لبنان 
األربعاء  يوم  اإلفتتاح  حفل  خالل  وذلك  فغالي,  أورور  المهندسة 
رئيس  فخامة  برعاية  رويال-ضبيه  لو  فندق  في   أيلول   25 في 
اَلَ بوزيرة الطاقة والمياه السيدة  الجمهورية العماد ميشال عون ممثَّ

ندى بستاني خوري وحضور شخصيات رسمّية عالمّية وعربية.

إّياها  معتبرًا  الجائزة  هذه  باستالمه  فخره  عن  عيسى  دكتور  عّبر 
انتصاًرا لنهج اإلستدامة والممارسة المسؤولة لألعمال الذي آمن 

به وطّبقه في حياته وعمله, متحدثًا: 
“إّن نهج اإلستدامة والمسؤولية االجتماعية، أعطى ثماره الوفيرة، 
المجتمع  وعلى  أديرها،  التي  الشركات  وعلى  شخصيًا،  علّي 
المحّلي الذي أعمل فيه، وعلى المجتمع اللبناني برّمته. إّن هذه 
الجائزة هي أقصى ما أتمّناه كمكافأة لي كشخص، وفي عملي 
الجهات  ولكل  للطاقة  الدولي  بيروت  لمنتدى  شكرًا  ومسيرتي. 
الرسمية اللبنانية والدولية الشريكة والداعمة له على هذا التكريم 
بهذا  والتزامًا ومسؤولية  إيمانًا  وزادني  وأسعدني  فاجأني  الذي 

النهج وهذه القناعات.”

السيدة ندى بستاني خوري, وزيرة الطاقة والمياه

فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة: اليوم األول 25 أيلول 2019

الحضور الرسمي

مركز أي بي تي للطاقة محاضرًا حول »محطة محروقات المستقبل« ضمن 
.IBEF 2019 فعاليات منتدى بيروت الدولـي للطاقـة

 ،IBEF 2019 للطاقة  الدولي  بيروت  الثاني من منتدى  اليوم  في 
الطاقة  مجال  في  للطاقة  تي  بي  اي  مركز  ألنشطة  واستكمااًل 
محروقات  “محطة  بعنوان  جلسة  المركز  نّظم  المستدامة، 
والمياه  الطاقة  وزارة  في  النفط  عام  مدير  ترّأستها  المستقبل” 
المهندسة أورور فغالي، وشارك فيها خبراء في المجال لمناقشة 
يتعّلق  فيما  باألخّص  للقطاع،  المستقبلية  واإلتجاهات  التحديات 
والتكنولوجيا  الطاقة  كفاءة  لتحسين  المستدامة  بالممارسات 

المتقّدمة التي يمكن أن تعّزز تجربة الزبائن.

في البداية، كان عرض للسيد ميكال آنج مدلج، مستشار الوزير في 
والتطبيق  والفّعال  النظيف  الوقود  عن  والمياه،  الطاقة  وزارة 

المحتمل في لبنان.

بعدها، قّدمت اآلنسة آيا عيسى، عضو مجلس إدارة أي بي تي 
أهمية  عن  يشرح  تفصيلّيًا  عرضًا  المجموعة،  مشاريع  ومنّسقة 
توفير تجربة فريدة من نوعها للزبائن في محطات الوقود، وذلك 
عيسى  تطّرقت  كما  المستقبلية.  والتقنيات  التصميم  خالل  من 
إلى الوضع الحالي لقطاع توزيع المحروقات وإلى التحديات التي 
الطاقة  إلى توّقعات وكاالت  المستقبل وأشارت  سيواجهها في 
ستقود  التي  والتوّجهات  العالمية  والغاز  النفط  وشركات  الدولية 

قطاع توزيع وبيع المحروقات.

ثم عرض السيد أنطوان ظريفة، مدير شبكة الفروع في فرنسبنك،  
مشروع تمويل محطات الوقود من خالل القروض الخضراء التي 
يقّدمها البنك للمحطات التي تلتزم هذا اإلتجاه، كما وقّدم لمحة 
عامة عن عملية تقديم الطلب مع جميع الشروط والمتطّلبات ذات 
تي  بي  أي  إلتزام  ظريفة  السيد  أّكد  السياق،  هذا  في  الصلة. 
عام  في  الموّقعة  التفاهم  مذكرة  واستذكر  الخضراء  المبادرات 
إلى  تدريجيًا  محطاتها  لتحويل  تي  بي  وأي  فرنسبنك  بين   2015

محطات وقود خضراء وصديقة للبيئة. 

كذلك عّرف المهندس جان مارك روش, مدير تطوير المشاريع في 
أي بي تي, الحضور على محطة أي بي تي المستدامة والصديقة 
المحطة  خصائص  على  الضوء  سّلط  فقد  عمشيت.  في  للبيئة 
المتطّورة التي تترجم رؤية أي بي تي الخضراء والتزامها تخفيض 
األثر البيئي لعملّياتها وتأمين أعلى مستويات الصحة والسالمة 
المنتجات  تقديم  إلى  باإلضافة  وزبائنها،  ومحيطها  لموّظفيها 
والخدمات العالية الجودة وتوفير تجربة فريدة من نوعها للمستهلك 

اللبناني.

جلسة “محطة محروقات المستقبل” تديرها مدير عام النفط المهندسة أورور فغالي

أ. أنطوان ظريفة, مدير شبكة الفروع في فرنسبنك

أ. آيا عيسى, عضو مجلس إدارة أي بي تي ومنسقة مشاريع المجموعة

أ. ميكال آنج مدلج, مستشار الوزير في وزارة الطاقة والمياه

فعاليات منتدى بيروت الدولي للطاقة: اليوم الثاني 26 أيلول 2019
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الوعي حول  الثانية من جوائز  بالنسخة  الرابحة  المشاريع  إختيار 
الجوائز  توزيع  حفل  سبق  فقد  سهال  يكن  لم   )EAA( الطاقة 
تأليف هيئة تقييمية من لجنة عليا تضّمنت خمسة أعضاء هم: 
لبنان  في  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيمة  الممّثلة 
)UNDP(السيدة سيلين مويرو ورئيس مركز أي بي تي للطاقة 
اإلقتصادي  المجلس  ورئيس  عيسى  طوني  دكتور   )IPTEC(
اإلجتماعي األستاذ شارل عربيد ومدير عام المركز اللبناني لحفظ 
الطاقة )LCEC( التابع لوزارة الطاقة والمياه المهندس بيار خوري 
األمم  برنامج  لدى  والجندرة  للشباب  الحسنة  النيات  وسفيرة 
المتحدة اإلنمائي السّيدة راي باسيل, وبمشاركة ثالثة أخصائيين 

في مجاالت الطاقة والبيئة واإلستدامة.

عقدت اللجنة مع الجهات المنّظمة إجتماعًا يوم الجمعة 30 آب 
2019 في مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في 

بيروت أسفرت عن إختيار الرابحين عن كل فئة.  

المتحدة  األمم  برنامج  فريق  أعّده  بعرٍض  اإلجتماع  اسُتِهّل 
المتجّددة  الطاقة  مجاالت  في  الُمقّدمة  للمشاريع  اإلنمائي 
وكفاءة الطاقة والمحافظة عليها والتخفيف من التغّير المناخي 

واإلبتكار في الطاقة.

الممّثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في لبنان تزور مقّر 
شركة أي بي تي في عمشيت.

زارت كل من الممّثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في 
لبنان السيدة سيلين مويرو ومديرة برنامج البيئة والطاقة السيدة 
جيهان سعود  مقّر أي بي تي الرئيسي في عمشيت يوم الجمعة 
برنامج  بين  القائم  التعاون  مناقشة  تّمت  حيث   ,2019 أيلول   13
نائب  بحضور  للطاقة  تي  بي  أي  ومركز  اإلنمائي  المتحدة  األمم 
للطاقة تي  بي  أي  مركز  ورئيس  تي  بي  أي  إدارة  مجلس   رئيس 
د. عيسى ومدراء مختلف األقسام في شركة أي بي تي. خالل 
اللقاء، قّيمت السيدة مويرو شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
بين  الشراكات  أهمية  وشرحت   IPTEC ومركز  تي  بي  أي  مع 
المنّظمات الدولية والقطاع الخاص. كما أبدت تقديرها لمبادرات أي 
بي تي  ومركز IPTEC في مجال حفظ الطاقة والطاقة المتجّددة. 
في الختام، شّجعت  أي بي تي على االستمرار بمبادراتها الخضراء 
بها  يحتذي  أن  يجب  التي  الرائدة  النموذجية  بالشركة  ووصفتها 

القطاع الخاص من أجل ضمان مستقبٍل أفضل.

اجتماع لجنة تقييم مشاريع »جوائز الوعي حول الطاقة EAA« بنسختها الثانية 
الختيار الرابحين.

EAA لجنة تقييم مشاريع الوعي حول الطاقة

د. عيسى وأ.مويرو

صورة من زيارة مويرو ألي بي تي

صورة لمويرو مع فريق عمل أي بي تي

الجمعة 30 آب  2019, مركز ال UNDP-بيروت

مركز أي بي تي للطاقة يرعى منتدى بيروت الدولي للطاقة )IBEF 2019(  بنسخته 
العاشرة.

للمرة الخامسة على التوالي، يرعى مركز أي بي تي للطاقة منتدى 
بيروت الدولي للطاقة IBEF الذى انعقد هذا العام بنسخته العاشرة 
من 25 الى 27 أيلول برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال 

عون في فندق لو رويال-ضبيه.

وكان لمركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( ستاند في المعرض من 
وحي محطة أي بي تي المستدامة حيث تم تسليط الضوء بشكل 
رئيسي على الميزات المستدامة والصديقة للبيئة للمحطة. تجدر 
االشارة إلى أّن محطة أي بي تي المستدامة وهي األولى  من 

نوعها في لبنان قد افُتتحت في أيار الماضي في عمشيت.

IBEF ستاند محطة أي بي تي المستدامة في

وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني خوري تزور ستاند أي بي تي.

زارت معالي السيدة ندى بستاني خوري وزيرة الطاقة والمياه ستاند محطة أي بي تي المستدامة في معرض منتدى بيروت الدولي 
للطاقة IBEF حيث أبدت اعجابها بميزات محطة أي بي تي المستدامة التي حّولت مفهوم محطات المحروقات في لبنان من مصدر 

ث الى مصدر مخّفض لألثر البيئي وأظهرت دعمها للممارسات التجارية المستدامة والمسؤولة في شركة أي بي تي. ملوِّ

د.عيسى يشرح ميزات محطة أي بي تي المستدامة لوزيرة الطاقة والثروة المعدنية 
في األردن السيدة هالة زواتي والوزيرة بستاني

جانب من ستاند أي بي تي يظهر ميزات المحطة المستدامة

 ,ESCWA ومديرة شعبة سياسات التنمية المستدامة في ال ESCWA ممّثلين عن ال
رلى مجدالني يزورون ستاند أي بي تي



الستراتيجية  وترسيخًا  الثدي  سرطان  حول  التوعية  شهر  بمناسبة 
بدعم  األخيرة  قامت  تي،  بي  أي  لشركة  االجتماعية  المسؤولية 
 Lebanese Breast“ الثدي”  لمكافحة سرطان  اللبنانية  “المؤسسة 
Cancer Foundation” في إضاءة قلعة جبيل األثرية باللون الزهري 

وذلك يوم السبت 12 تشرين األول. 

يهدف هذا النشاط إلى زيادة الوعي وتسليط الضوء على أهمية 
إجراء الصورة الشعاعية  النساء على ضرورة  المبّكر وحّث  الكشف 
دورّيًا، حيث أّن اكتشاف مرض سرطان الثدي في مراحله األولى 

من شأنه أن يؤّدي إلى نسبة شفاء تفوق ال 90%. 

إّن اختيار قلعة جبيل إلضاءتها باللون الزهري يرمز إلى الرغبة بان 
تصمد المرأة بوجه الصعوبات والمرض وتبقى قوية ومتأّلقة كما 

صمدت قلعة جبيل في وجه العواصف والغزاة. 

جديد شبكة محطات أي بي تي.

إّن جودة المنتجات والخدمات باإلضافة إلى قرب المحطة يشّكالن عامالن أساسّيان في اختيارك لمحطة الوقود التي تترّدد إليها غالبًا. من 
هذا المنطلق، ُتواصل أي بي تي انتشارها في كافة المناطق اللبنانية عبر محطاٍت أنيقة، تلتزم بأدّق معايير السالمة العاّمة، و تؤّمن أجود 

المنتجات النفطية لزبائن تستحّق األفضل في كّل حين. تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا إلى شبكة محطات أي بي تي,
باإلضافة إلى المحطات التي تّم تجديدها بهدف خدمة الزبائن بشكل أفضل.

أبو ناجي - عشاش )زغرتا(

المنية - المنية )المنية الضّنية(

زبدل - زحلة )البقاع(  بإدارة الشركة

النهار - بزال )عكار(

بيطار - كفرحبو )المنية الضنية(

مالك نّصار - دير شمرا )المتن(

أي بي تي تدعم التفاح اللبناني واإلنتاج المحّلي في اليوم الوطني للتفاح.

بمناسبة اليوم الوطني للتفاح وتماشيًا مع استراتيجية المسؤولية 
اإلجتماعية ألي بي تي بإنماء المجتمع، وّزعت أي بي تي التفاح 
على زبائن محطاتها في مختلف المناطق يومي 11 و 12 تشرين 
من  التفاح  مزارعي  تمكين  إلى  المبادرة  هذه  تهدف  األول. 
األستمرارية في تخّطي الصعوبات التي تواجه الزراعة في لبنان  

وترسيخ الدعم لإلنتاج المحّلي.

اإلقتصاد  تدعم  اللبنانية  والمنتجات  الزراعة  بأّن  منهم  إيمانًا 
تجاه هذا  بارزة  إيجابية  أي بي تي  الوطني، أظهر موظفو وزبائن 

النشاط.

أي بي تي تضيء قلعة جبيل باللون الّزهري دعمًا لحملة الكشف المبكر عن 
سرطان الثدي.
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لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
لطلب خدمة معاودة االتصال.

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

دائمًا بهدف تأمين أفضل وأسرع خدمة للزبائن 
يسّر  أي بي تي اإلعالن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر لخدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

iptgroup.com.lb

71 624 111


