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خّلينـا َع إتصـال

خالل زيارة وفد Siemens مقّر أي بي تي - عمشيت

بــرنــامــج أوتــومــاتــيــكــي لــمــراقــبــة الــوقــود الــّنــفــطــيــة تطلق   أي بــي تــي 
»من المصفاة حتى سيارات المستهلكين« يبدأ في لبنان وينتشر في العالم

زار وفد من Siemens األلمانية شركة أي بي تي الّنفطية في مركزها الرئيسي في عمشيت في 13 شباط لتهنئتها على 
الذكّية  اإللكترونية  والمراقبة  األتمتة  نظام  األوسط،  الشرق  في  مّرة  وألّول   ،AutomatiX شركة  مع  بالتعاون  إطالقها 

ألنشطة أي بي تي تحت عنوان »حلول الّنفط والغاز من المصفاة حتى سيارات المستهلكين على محطة المحروقات« .
العالمية،   Siemens الخصوص من شركة  بهذا  إمتياز  أي بي تي شهادة  تّم تسليم  المنّفذ،  المشروع  بعد اإلّطالع على 

استلمها رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى.
ذ لدى أي بي تي إلى ُمنَتج عالمي من Siemens أعلنته رسميًا  ويجدر الذكر بأّن Siemens قد حّولت برنامج األتمتة المنفَّ

ضمن فعالّيات معرض نورنبرغ SPS IPC Drives 2016 في ألمانيا، ويتّم عرضه على كبرى الشركات الّنفطية في العالم.

وفد من Siemens يزور مقّر  أي بي تي للّتهنئة بنجاح البرنامج األّول من نوعه في الشرق األوسط



تكنولوجيا وتطّور

برنامج أوتوماتيكي لمراقبة الوقود »من المصفاة حتى سيارات المستهلكين« يبدأ في لبنان وينتشر 
في العالم - تتّمة 

ما هو هذا البرنامج؟
كانت شركة أي بي تي النفطّية قد أطلقت هذا المشروع الّنموذجي - وهو األّول من نوعه في الشرق األوسط - في عام 2015، وذلك 
بالتعاون مع شركة AutomatiX  وSiemens األلمانية. ويهدف هذا البرنامج إلى مكننة شاملة لمحّطاتها والتحّكم بها عن بعد وتأمين رقابة 
شاملة ودقيقة لكّل عملّيات نقل وبيع المحروقات من المستودعات الّنفطية إلى المحطات ولغاية وصولها إلى سيارات المستهلكين، منعًا 
 للغّش والتالعب بالكّميات وبجودة البضاعة. يتّم التحّكم بهذا النظام عن بعد عبر غرفة مراقبة مركزّية يكون موقعها في المقّر الرئيسي
ألي بي تي. تتضّمن وظائف هذا النظام مراقبة مستويات المحروقات وجودتها في الخّزانات، وصهاريج النقل، وماكينات التعبئة المنتشرة 

على المحطات في كّل لبنان، كما يتحّكم عن بعد بتسعيرة المحروقات ومراقبتها في كّل األوقات.

يندرج هذا المشروع ضمن استراتيجية أي بي تي التي تتمحور حول اعتماد حلول تكنولوجّية متطّورة بهدف تعزيز ثقة الزبائن بالشركة والحفاظ 
على السمعة الطّيبة التي اكتسبتها خالل سنين طويلة من الّتطوير والتوّسع عبرمحّطاتها التي غّيرت مفهوم محطة المحروقات في لبنان. 

االّطالع على انتشار مراكز ومحطات أي بي تي في لبنان

خالل زيارة الوفد في مقر أي بي تي

Siemens د.طوني عيسى يستلم شهادة إمتياز من



مع فريق أي بي تي التقنيداخل غرفة المراقبة المركزية في أي بي تي

وفد Seimens وAutomatiX خالل زيارة المركز الرئيسي ومنشآت أي بي تي الّتخزينّية في عمشيت



تكنولوجيا وتطّور

شاشة الMTV تسّلط الضوء على برنامج األتمتة المطّبق في أي بي تي للمّرة األولى في الشرق األوسط 

عيسى:

شتوفر:

العالم  في   Siemens Scada لمنظومات  األعمال  تطوير  مدير  برفقة  عيسى،  الدكتور طوني  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  مدير  شارك 
 .MTVال على شاشة  تلفيزيونية  مقابلة  الياس بشعالني في  السيد    AutomatiX لشركة  التنفيذي  والمدير  برنارد شتوفر،  السيد 
برنامج  أّن  الّنفط حيث  التكنولوجية في خدمة تطوير قطاع  الحلول  كّل  تعتمد  أي بي تي  أّن  المقابلة، صّرح د. طوني عيسى  خالل 

األتمتة من شأنه مراقبة جودة الوقود من مرحلة استيراده حتى وصوله للمستهلكين، كما أّنه يجّنب التسّربات واألضرار البيئية. 
تفتخر  Siemens وأّن  منشآتها  كافة  في  والجودة  السالمة  بمعايير  الحثيث  تي  بي  أي  بالتزام  إعجابه  شتوفر  السيد  أبدى   كما 

إلنضمام أي بي تي الى زبائنها.

من المهّم أن تدخل التكنولوجيا جميع المهن لمجاراة الّتطور والتقّدم. لذا قّررت شركة أي بي تي ضمن خّطتها اإلستراتيجية 
الخوض في هذه التجربة بشكل سّباق في عملية اإلستيراد والنقل والتوزيع، لمراقبة الجودة والكمّيات معًا.

لعملّية  لمراقبة دقيقة  الرئيسي  أي بي تي مباشرًة من مقّرها  تكنولوجيا جديدة تستخدمتها شركة   SIMATIC WINCC
بمعايير  الحثيث  تي  بي  أي  بإلتزام  الشركة، فوجئت  زيارتي منشآت  وبعد  الساعة.  مدار  على  الّنفطية  المنتوجات  توزيع 

.Siemens السالمة  الدولية والجودة، ما يجعلنا نفتخر بإنضمام أي بي تي إلى زبائن

MTV تسّلط الضوء على المشروع األول من نوعه في الشرق األوسط

 SPS IPC Drives يعرض برنامج المراقبة األوتوماتيكّية لدى شركة أي بي تي في معرض نورنبرغ AutomatiX ألمانيا 2016 : فريق



نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

إطالق مسرحّية توجيهّية لألطفال عن اإلنحباس الحراري وطرق الحّد منها

الطاقة  وزارة  في  لقاء صحفي  ُعِقَد   ،2017 الثاني  كانون   21 في 
أبي  سيزار  المهندس  والمياه  الطاقة  وزير  معالي  برعاية  والمياه، 
ُأعِلَن  الفغالي،  أورور  المهندسة  للنفط  العام  بالمدير  اًل  ممثَّ خليل 
 خالله عن إستقدام مسرحية توجيهّية لألطفال من فرنسا تحت عنوان
 Showbox شركة  من  بتنظيم   »Les Aventures de Pingoo«
  LCEC الطاقة  لحفظ  اللبناني  المركز  مع  وبالتعاون   Productions
ومركز أي بي تي للطاقة IPTEC. تدور أحداث المسرحية حول مشكلة 
اإلنحباس الحراري وطرق الحّد منها. حضر الّلقاء رئيس المركز اللبناني 
لحفظ الطاقة LCEC السيد بيار خوري، رئيس مركز أي بي تي للطاقة 
 Showbox إنتاج  شركة  ستا  مؤسِّ عيسى،  طوني  الدكتور   IPTEC

خالل المؤتمر الصحفي في وزارة البيئة

المهندسة أورور الفغالي ود. طوني عيسى 

من الحضور

السيدة مايا رّحال والسيدة كورين إسطفان

مخرج وكاتب المسرحية الفرنسيين إلى جانب السيد بيار خوري

Productions  السيدتان مايا رّحال وكورين إسطفان، مخرج المسرحية 
السيد غابريال البورد، باإلضافة إلى حشد من المهتّمين ومسؤولي 

المدارس.
مسرحية استقدمت   Showbox Productions أّن  إلى   إشارة 
التربوّية  نظرًا ألهمّيتها  فرنسا  من   ”Les Aventures De Pingoo“
والتوعوّية. ويساهم مركز أي بي تي للطاقة بدعم هذه المبادرة كجزء 
من نشاطاته في ميادين كفاءة الطاقة وتخفيف التلّوث البيئي الناتج 

عنها، إنطالقًا من الجيل الصاعد وذلك بهدف بناء مستقبل أفضل.

وسُتعَرض المسرحية في المدارس اللبنانية خالل شهر آذار 2017.



نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

2016 -2015 Fabriano نتائج مسابقة الرسم
برعاية مركز أي بي تي للطاقة  

مسابقة  في  المشاركين  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  إدارة  تهّنئ 
Fabriano 2015-2016 الذين تمّيزوا برسومات حول موضوع القيادة 
 Walk & Bike“ تحت عنوان  eco-driving اإلقتصادية الصديقة للبيئة

.”More

بتوزيع   2017 الثاني  تشرين   23 قد شارك في    IPTEC مركز وكان 
في  األول  الفائز  بينهم  ومن  الفائزين  على  والجوائز  الشهادات 
مدرسة من  السنوات،  العشر  إبن  جرجس،  سيرج   المسابقة 
بحضور  وذلك  المحدي،  ديك  في   Freres Maristes Champvilleال
فريق IPTEC وفريق Fabriano على رأسهم مدير Fabriano في لبنان 

السيد جان كلود نّحاس.

 وعّبر جرجس عن رأيه حيال الموضوع المختار مؤّكدًا أّنه يشعر بالقلق 
من  وأراد  لبنان،  في  النفايات  ملّف  إدارة  وجّراء  التلّوث  أزمة  إزاء 
خالل الرسم الذي قّدمه أن يرفع مستوى الوعي حول فوائد ركوب 
الدّراجة كوسيلة بديلة للتنّقل غير مسّببة للتلّوث، وفوائد زرع األشجار 

للمساعدة في تنقية الهواء وفي خفض اإلنبعاثات الضاّرة.  

وكان مركز أي بي تي للطاقة قد رعى للسنة الثانية على التوالي 
مسابقة Fabriano للرسم بهدف توعية أكبر عدد ممكن من الطاّلب 
حول مخاطر تلّوث الهواء الناتج عن قطاع النقل وحول الحلول كإعتماد 
زار  أن  وبعد   .»Eco-driving« للبيئة  والصديقة  االقتصادية  القيادة 
إختصاصّيين من مركز أي بي تي للطاقة عدد من المدارس للّتوعية 
حول هذا الموضوع، ُدِعَي الطاّلب من خالل المسابقة للّتعبير عن 

هذا الموضوع كلٌّ بطريقته.

ممّثلي مركز أي بي تي للطاقة وFabriano يوّزعون الشهادات للرابحين

جلسة نقاش حول أبرز الرسومات



جديد شبكة محطات أي بي تي

محطة أرفول - مجدلّيا )زغرتا(

محطة سان نيكوال - عجلتون )كسروان(

محطة نسيب عيد  - بشامون )عاليه(

فيما تمضي أي بي تي ُقُدمًا في توسيع شبكة محّطاتها لتتواجد بالقرب من زبائنها في مختلف المناطق، فهي تسعى أيضًا إلى الحفاظ 
على أفضل حّلة لمحّطاتها القائمة، من حيث التصميم ومعايير السالمة والجودة والخدمة. وقد شملت ورش إعادة تأهيل المحطات مؤّخرًا 

محطة »سان نيكوال« لمالكها السيد حبيب صفير الذي ينتمي إلى عائلة أي بي تي منذ أكثر من 15 سنة.

محطة عين المير  - عين المير )جّزين(

أنت بحاجة لبعض الحاجّيات؟ وّفر الوقت والمال وتوّجه إلى متاجر 
Bon Appétit على محّطات أي بي تي في األشرفية )سيوفي(، 
الدكوانة )Centre Freeway(، الذوق )Empire Espace(، حاالت )قرب 
Infrarouge(، عمشيت )مفرق عمشيت(، البربارة )أوتوستراد البربارة 

بأّتجاه بيروت(.
متاجر التسّوق السريع Bon Appetit في الخدمة على مدار الساعة 
مع خدمات جديدة: الّلوتو اللبناني، تشريج الهواتف، سندويشات 

طازجة.

متاجر التسّوق السريع من أي بي تي
“BON APPÉTIT” CONVENIENCE STORES

متجر Bon Appétit على محطة البربارة



معًا للّتنمية المحّلية في قضاء جبيل: »مؤسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« تطلق »برنامج دعم وتمويل المشاريع 
الصغيرة في قضاء جبيل« بالتعاون مع فرنسبنك، Vitas, ورابطة مختاري قضاء جبيل

تحت عنوان »معًا للّتنمية المحّلية في قضاء جبيل«، أطلقت »مؤسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« ومصرف فرنسبنك بالتعاون 
مع شركة Vitas ورابطة مختاري قضاء جبيل »برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة« خالل حفل أقيم في أوتيل Byblos Sur Mer في 
 Vitas جبيل في 8 كانون األّول 2016، وضّم رئيس المؤّسسة الدكتور طوني عيسى، مدير عام فرنسبنك السيد نديم القّصار، مدير عام
السيد زياد حلبي، ورئيس رابطة مختاري قضاء جبيل السيد ميشال جبران. حضر الحفل شخصّيات رسمّية ورؤساء بلدّيات ومختاري القضاء 

وجمعّيات أهلّية وحشد من المهتّمين.

األهداف
يدخل هذا المشروع في إطار برنامج عمل »مؤّسسة ميشال عيسى 
الفرد وتشجيعه على  تنمية قدرات  إلى  الهادف  المحّلية«  للّتنمية 
اإلستثمار والعمل داخل بلدته أو قريته وتوفير دخٍل ذاتي له من 
تجاري، خدماتي،  ذات طابع  تمويل وتطوير مشاريع صغيرة  خالل 

صناعي وحرفي... ومتابعة هذه المشاريع بعد مرحلة التنفيذ.

الفئات المستفيدة
يتوّجه برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة في قضاء جبيل إلى 
كاّفة أبناء القضاء أو المقيمين  فيه من أصحاب المهن الحرفّية أو 
البسيطة الذين ينوون تأسيس مشروع جديد أو تطوير مشروع قائم.

شرح عن البرنامج
يشمل المشروع توفير حوالي 60 قرضًا صغيرًا نصفهم على شكل 
قرض مدعوم بفائدة صفر، والنصف اآلخر على شكل هبات، سوف 
ُتدَفع إلى مستحّقيها من أبناء منطقة جبيل الذين سوف يتقّدمون 
البلدات والقرى، وتوافق  للحصول عليها بواسطة مختاري  بطلبات 
عليها شركة Vitas المتخّصصة في منح وإدارة هذه الفئة من القروض، 
مة لهذا المشروع.تنّفذ  وكذلك لجنة تضّم ممّثلين عن الجهات المنظِّ
هذا المشروع شركة Vitas المتخّصصة بتمويل المشاريع الصغيرة، 
نحو  المستفيدين  وتوجيه  تدريب  فيها  متخّصصون  يتوّلى  حيث 

تجسيد أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع عملّية وُمنِتجة.

نشاطات »مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية«

مع الوزير السابق ناظم الخوري 

 د.طوني عيسى، السيد نديم القّصار، السيد ميشال جبران والسيد زياد حلبي

خالل المؤتمر الصحفي

جانب من الحضور

مع رؤساء البلدّيات



معًا للّتنمية المحّلية في قضاء جبيل - تتّمة
كلمات المنّظمين

مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية
في كلمته، لفت رئيس المؤّسسة الدكتور طوني عيسى إلى أّن 
البرنامج يتوّجه مباشرًة إلى أبناء منطقة جبيل وإلى المقيمين فيها 
ظروفهم  تسمح  ال  الذين  البسيطة  الحرف  أو  المهن  أصحاب  من 
ُمتاحة  اإلقتراض  إمكانية  تكون  وال  حرفهم،  أو  مهنهم  بتطوير 
يزاولونها ال  التي  الحرف  أو  المهن  أّن  أو حتى  أمامهم بسهولة، 
نهم من تحّمل أعباء سداد الديون والفوائد أو حتى سداد أصل  تمكِّ

الدين في بعض الحاالت. 

مصرف فرنسبنك
وألقى السيد نديم القّصار كلمة فرنسبنك التي أّكد فيها إهتمام 
رئيس مجموعة فرنسبنك الوزير السابق عدنان القّصار ونائبه السيد 
تنمية  في  الصغيرة  للمشاريع  التمويلي  بالبرنامج  القّصار  عادل 
المناطق النائية وخلق فرص عمل عديدة ألفرادها لخفض معّدالت 
الفقر والحّد من ظاهرة الّنزوح إلى العاصمة، معتبرًا أّن هذه الخّطة 

تدخل ضمن أهداف األمم المّتحدة للّتنمية المستدامة.

رابطة مختاري قضاء جبيل
كلمة وصف  جبران  السيد ميشال  الرابطة  رئيس  ألقى  من جهته، 
خاللها مبادرة »مؤسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« ومصرف 
التراث  بأنها وطنّية وهاّمة على صعيد تنشيط وتطوير  فرنسبنك 
الحرفّي اللبناني الذي أصبح طّي النسيان، وأعرب عن دعم رابطة 

المختارين لهذا القطاع.

 Vitas
Vitas في لبنان السيد زياد حلبي كلمة  ثّم ألقى مدير عام شركة 
شّدد فيها على أّن برنامج الّدعم لتحقيق الّتنمية يرّكز نشاطه في 
المناطق الريفّية بشكل خاّص للحّد من جميع أشكال الهجرة ومكافحة 
تبعاتها، معتبرًا أّن األعمال الصغيرة التي يشملها البرنامج تشّكل 
أساس اإلقتصاد اللبناني ألّنها توّفر المداخيل وتخلق فرص العمل 
مشيرًا  الوظائف،  تتوافر  ال  حيث  الّنمو  وتحّفز  المجتمعات  في 
بل  فحسب  الدخل  محدودي  يساعد  ال  األصغر  التمويل  أّن  إلى 
يشّكل أداة لتمكين النساء وذوي اإلحتياجات الخاّصة لكي يصبحوا 

خالل الحفلناشطين إقتصاديًا.

الدكتور طوني عيسى

الدكتور أنطوان عيسى يرافقه الصحافي السيد أنطوان صعب



المسؤولّية اإلجتماعّية

تواصل أي بي تي دعمها لنادي عمشيت في بطولة لبنان لكرة الطائرة Volleyball 2016-2017. إشارة إلى أّن فريق نادي عمشيت كان قد 
تأّهل إلى مصاف أندية الدرجة الثانية في العام الفائت.  بالتوفيق عمشيت!

دعم مستمّر لنادي عمشيت في كرة الطائرة

دائمًا وفي إطار دعمها للرياضة، قامت أي بي تي برعاية فريق بيبلوس في بطولة كرة السّلة اللبنانية 2017-2016...هذا الفريق الذي فاجأ 
مشّجعي كرة السّلة بتمّرسه باّللعبة وأدائه المتقن مباراٍة تلو األخرى، بحيث فاق كل التوّقعات.

رعاية فريق بيبلوس في بطولة كرة السّلة اللبنانية

تشجيٌع للسينما اللبنانّية

بدعم  تي  بي  أي  ساهمت  اللبنانّية،  للسينما  منها  تشجيعًا 
شباب« عقبالكن  »ياّل  كبيرًا   نجاحًا  القى  الذي  السينمائي   الفيلم 
)اإلصدار الثاني من »ياّل عقبالكن بنات«( والذي يقّدم رؤيًة جديدة 

لمواضيع العالقات العاطفية، التعارف والزواج... 
أخرج الفيلم شادي حّنا وأنتجته نيبال عرقجي وشارك فيه نخبة من أبرز 
الممّثلين اللبنانيين: بديع أبو شقرا، ندى أبو فرحات، طالل الجردي، 

فؤاد يّمين، دارين حمزة، دوري سمراني، وغيرهم.



المسؤولّية اإلجتماعّية

أي بي تي: مليانة ثقة بمنتخب لبنان!

قامت لبنان،  في  للرياضة  المتواصل  تشجيعها  إطار   في 
السّلة  لكرة  آسيا  غرب  بطولة  لبنان في  منتخب  بدعم  تي  أي بي 
حيث أحرز المنتخب للمّرة الخامسة في تاريخه لقب البطولة... وذلك 
بعد تحقيقه 5 إنتصارات متتالية دون أّية هزيمة في البطولة التي 
 2 حتى  الثاني  كانون   29 عّمان من  األردنية  العاصمة  استضافتها 

شباط 2017.
مبروك للمنتخب اللبناني على الفوز المستحّق، السّيما في مباراة 
»القّمة« ضّد نظيره اإليراني حامل الّلقب، وفي المباراة ضّد نظيره 

األردني صاحب األرض.
إشارة إلى أّن منتخب لبنان هو بصدد التحضير لبطولة كأس آسيا 

لكرة السّلة التي سيستضيفها لبنان على أرضه في آب 2017. 
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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.

www.iptgroup.com.lb

71 624 111


