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مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( وe-Ecosolutions يطلقان
»هاكاثون المدينة« Urb-Hackathon ألّول مّرة في لبنان والشرق األوسط،

تحت شعار: »حلول للتخفيف من تلّوث الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن اللبنانية«

الحريــري سعـــد  السّيــد  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  دولــة  برعايــة 
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ُعِقَد  الحريري،  سعد  السيد  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  ــة  دول برعاية 
إلطالق  لبنان-بيروت،  في  الفرنسي  المركز  في  صحفّي  مؤتمر 
»هاكاثون المدينة« Urb-Hackathon األّول في لبنان، الذي يتّم 
 تنظيمه من ِقبل شركة e-Ecosolutions ومركز أي بي تي للطاقة
المهندسين  نقابة   ،Berytech استراتيجّي من  )IPTEC(، مع دعم 
في بيروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( في لبنان، 
جامعة   ،)Global Compact Network Lebanon( GCNL الـــ 
القّديس يوسف )USJ( و المركز الفرنسي في لبنان والذي ُيقام 
في 1، 2، و3 آذار 2018، تحت شعار: “حلول للتخفيف من تلّوث 

الهواء الناتج عن وسائل النقل في المدن اللبنانية”.

)IPTEC( د. طوني عيسى، رئيس مركز أي بي تي للطاقة
بدايًة، كانت كلمة لرئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني 
به  يــقــوم  الـــذي  الــهــام  الـــدور  الــضــوء على  ــَط فيها  عيسى، ســلَّ
الشراكة  أهّمّية  على  مرّكزًا  الطاقة،  استدامة  مجال  في  المركز 
الخاص  القطاع  وبين  الحكومية  وغير  الحكومية  المؤسسات  بين 
والمجتمع المدني في تنفيذ مشاريع مشتركة مماثلة، وللتخفيف 
من الضرر البيئي. يندرج “هاكاثون المدينة” في هذا اإلطار، ويأتي 
استكمااًل ل “الحملة الوطنية لخفض تلوث الهواء في قطاع النقل 
2014. ومّما قاله عيسى: العام  المركز منذ  التي ينّفذها   البّري” 
 ،Urb-Hackathon النموذجّي  “إّننا وشركاؤنا في هذا المشروع 
إلبــراز  أعمال  ورواد  طــاّلب  من  للشباب  الفرصة  نتيح  أن  يسّرنا 
الوطن  مصلحة  تخدم  فعلّية  مشاريع  إلى  وتحويلها  ابتكاراتهم 
في  الهواء  تلّوث  لمشكلة  العملّية  الحلول  إيجاد  في  وتساهم 

المدن المكتّظة بالسيارات”.
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تغطية إعالمية

منّظمو »هاكاثون المدينة«
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»يسّرنا أن نتيح 
الفرصة للشباب من 

طّلب ورواد أعمال 
إلبراز ابتكاراتهم 

وتحويلها الى 
مشاريع فعلّية تخدم 

مصلحة الوطن«

من الحضور

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

إلى عرض  باإلضافة  الرئيسيين،  والشركاء   Urb-Hackathon المدينة«  منّظمي »هاكاثون  كلمات من  إلقاء  الصحفي  المؤتمر  تخّلل 
اإلعالن المصّور على شاشة ال LBCI من أجل استقطاب المشاركين.



e-Ecosolutions السيد جيلبير تيغو، المدير التنفيذي لشركة
السيد   e-Ecosolutions لشركة  التنفيذي  المدير  أّكد  كلمته،  في 
باهتمام  تحظى  أن  استطاعت   e-Ecosolutions أّن  تيغو  جيلبير 
فريق La Cité Des Sciences Et De L’industrie- Paris من أجل 
استقطاب هذا الحدث الدولّي إلى لبنان بعد تنظيمه في فرنسا 
وكوريا. ومن أجل التطّرق إلى مشكلة بالغة األهمّية بالنسبة إلى 
وبّناءة،  مبتكرة،  حيوّية،  وإجراءات  حلواًل  تتطّلب  التي  مجتمعاتنا 
أفكار  جعل  من   Urb-Hackathon ال  في  المشاركون  سيتمّكن 
على  الحصول  إلى  باإلضافة  النور،  ُتبصر  المبتكرة  مشاريعهم 

شهادة دولّية ُتغني مسيرتهم المهنّية.

Berytechالسيد رامي بوجودة، نائب المدير العام لـ
على  أّكد   Berytech العام  المدير  نائب  بوجودة،  رامي  السيد 
لتأسيس  ديناميكّية  بيئة   Berytech قّدمت  سنة،   15 طوال  أّنه 
وتطوير الشركات الناشئة التي ُتعنى باإلبتكار والتكنولوجيا وريادة 
أفضل  وسيلة  من  ما  المنطلق،  هذا  ”من  قال:  ثّم  األعمال. 
 لإلستمرار في دعم النظام البيئّي إاّل من خالل التعاون مع مركز

نتأّكد  لكي   e-Ecosolutions )IPTEC( وشركة  للطاقة  أي بي تي 
من أّن  الUrb-Hackathon األّول في لبنان سيتكّلل بالنجاح. نحن 
فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة ونتطّلع إلى سماع األفكار 
إلى  والتي ستتحّول  الحدث،  النور خالل  التي سُتبصر  المدهشة 

.”Berytech FabLab واقع عبر منشأة

GCNL السيدة برونا الياس، منّسقة مشروع
الدكتور ديما جمالي،  الياس كلمة  من جهتها، ألقت السيدة برونا 
 Global Compact Network Lebanon(ل الوطنّية  الممّثلة 
GCNLشارحًة أّن هاكاتون المدينة يتماشى مع مبادئ ال ـ ،)GCNL 
البيئّية. كما و أملت  بالريادة والمسؤولّية  باألخّص تلك المتعّلقة 
التنمية  الوعي حول أهداف  الهاكاثون في تعزيز  أن يساهم هذا 
المستدامة )SDG( في لبنان والحاجة إلى إحداث تقّدم، باألخّص 
في ما يتعّلق بأهداف التنمية المستدامة الخاّصة بالبيئة، بما في 
العمل  المتجّددة،  الطاقة  الصحي،  والصرف  النظيفة  المياه  ذلك 

من أجل المناخ، الحياة تحت الماء، والحياة في البّر.
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سيتمّكن المشاركون 
من جعل أفكار 

مشاريعهم المبتكرة 
ُتبصر النور باإلضافة 

إلى الحصول على 
شهادة دولّية ُتغني 

مسيرتهم المهنّية

نتطّلع إلى سماع 
األفكار المدهشة 

التي سُتبصر النور 
خلل الحدث، والتي 

ستتحّول إلى 
واقع عبر منشأة 

Berytech FabLab

تعزيز الوعي حول 
أهداف التنمية 

 )SDG( المستدامة
في لبنان 

السيد لوتشيانو ريسبولي، المستشار الثقافّي المعاون 
في المركز الفرنسّي في لبنان

في كلمته قال السيد لوتشيانو ريسبولي ”لم نترّدد في اإلعالن 
عن شراكتنا لهذا المشروع لسببين، أّواًل ألّنه يضّم شريكًا فرنسيًا 
مهّمًا هو مدينة العلوم والصناعة التي تستقبل سنويا نحو 150 
الف تلميذ وطالب، ونحن نتمنى ان نستقطب نحو 10 االف طالب 
سنوّيًا هنا في هذا المركز، من الطاّلب الشباب الذين بإمكانهم 
تقديم أفضل األفكار ونحن لدينا ثقة بأنهم سيشّكلون مستقبل 
لبنان الواعد. والسبب الثاني بأننا نواكب العديد من المبادرات ذات 

الطابع البيئي والمناخي واإلقتصادي.”

نتمّنى ان نستقطب 
نحو 10اآلف طالب 

سنوّيًا، الذين 
بإمكانهم تقديم 

أفضل األفكار ونحن 
لدينا ثقة بأّنهم 

سيشّكلون مستقبل 
لبنان الواعد

الرئيسيين الداعمين  إلى  بالشكر   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  ومركز   e-Ecosolutions شركة  توّجهت   كما 
 ،Berytech :من أجل مشاركتهم المهّمة ومساهماتهم في إنجاح الحدث Urb-Hackathon »لـ »هاكاثون المدينة
 Global Compact Network ،في لبنان )UNDP( نقابة المهندسين في بيروت، برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
الراعية: الشركات  شكر  وتّم  كما  لبنان.  في  الفرنسي  والمركز   )USJ( يوسف  القّديس  وجامعة   Lebanon 

.LBCI والشريك اإلعالمّي الرسمّي ،Bank Audi, Reaidy Printing، Bioland، M Social Catering
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*ما هو »هاكاثون المدينة« Urb-Hackathon؟
الوقت  يتحّدى  حدث  هو   Urb-Hackathon المدينة«  »هاكاثون 
حيث يقوم طاّلب الجامعات ورّواد األعمال والخبراء بتشكيل فرق 
المبتكرة  الحلول  وإيجاد  المشاكل  معالجة  على  واإلنكباب  العمل 
 La Cité تحت إشراف خبراء فرنسيين من مدينة العلوم والصناعة
إمكانّية  ومع  باريس،  في   Des Sciences Et De L’industrie
- أّول مختبر تصنيع رقمّي مرّخص   Berytech FabLab استخدام
في لبنان، والذي يقّدم مجموعة هائلة من الموارد من أجل اإلبتكار 

والتصنيع وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولّية ومنتجات مبتكرة. 

متتالية أيام  ثالثة  مدى  على  المدينة«  »هاكاثون   يجري 
من 1 وحتى 3 آذار 2018 في Berytech / Innovation Park في 

4

 مركز أي بي تي للطاقة IPTEC وe-Ecosolutions يطلقان »هاكاثون المدينة«
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نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

مار روكز وُيختتم بحفل لتوزيع الجوائز تغّطيه وسائل اإلعالم في 
جامعة القديس يوسف USJ حرم العلوم والتكنولوجيا.

إذًا يسنح هذا الحدث الفرصة أمام الطاّلب والخبراء المهتّمين من 
مختلف المجاالت )مهندسون، مهندسون معماريون، مصّممون، 
في  متخّصصون  المدنّي،  التنظيم  في  متخّصصون  مبرمجون، 

الشؤون البيئّية، إلخ...(، للذين شاركوا وتسّجلوا.
 www.UrbHackathon.org

المـــدينـــــــة 
THE CITY

Strategic Supporters Media Partner Sponsors
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التي  الكهربائية  الطاقة  كبيرًا من  جزءًا  توّلد  المذكورة  المحطة  باتت  للطاقة،  الشمسية كمصدر طبيعي  الطاقة  استخدامها  من خالل 
تحتاجها، مساهمًة بذلك في تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة الملّوثة للهواء والحفاظ على مصادر الطاقة... مّما يؤّدي إلى رفع كفاءة 

إلتزام أي بي تي بكفاءة واستدامة الطاقة

محطة جديدة تنضّم لمحطات أي بي تي التي تعمل على الطاقة الشمسية

الفوائد البيئّية الّناتجة عن إستخدام نظام الطاقة الشمسّية على محطة أي بي تي في حاالت

إنبعاثات الغازات الدفيئة من السّيارات

تشغيل التلفاز

تشجيرتشغيل الكمبيوتر

مصروف بنزين

ضمن إطار استراتيجّيتها في كفاءة إدارة الطاقة والبيئة، يسّر شركة أي بي تي اإلعالن عن إنتهاء أعمال تثبيت نظام الطاقة الشمسية 
على محطة أي بي تي-أوتوستراد حاالت، وذلك بهدف تعزيز أدائها في مجال الطاقة والحّد من التأثير البيئي لعملّياتها. 

كبيرة. بنسبه  الكهربائية  القدرة  استهالك  وتقليل   أدائها 
وصديقة  خضراء  محطة  المذكورة  المحطة  باتت  ذلك،  على  بناًء 

للبيئة.

على  مثّبتة  شمسية  لوحة   80 تركيبه  تّم  الذي  النظام  يستخدم 
 .)20Kwh peak power( إنتاج  إلى  تؤّدي  المحطة،  سطح 
ويبلغ اإلنتاج الفعلي 30Mwh سنوّيًا، بما يعادل توفير حوالي 
$5000 سنوّيًا، وتقليل ما يعادل ال20 طّنًا من الغازات الدفيئة 
أكسيد  ثاني  من   20.744Kg أصلهم  )من  للهواء  الملّوثة 
 0.084Kgو ،NOX 1.6 من أكسيد النتروجينKg و ،CO2 الكربون

.)SO2 الكبريت  أكسيد  ثاني  من 



*بإمكانكم فصل الجدول أعاله واإلحتفاظ به، وهو متوّفر أيضًا على محطات أي بي تي. 





إّن استقدام واعتماد Quantum )البنزين العصري من أي بي تي( في السوق اللبنانّية، إنعكس ثقة إضافّية بالمنتجات والخدمات التي 
تنفرد أي بي تي بتقديمها. فقد ُترِجمت هذه الثقة في أواخر العام المنصرم بقفزٍة نوعّية وكّمية وسرعة انتشار غير مسبوقة لشبكة 
المحطات التي باتت تضّم محطات منتشرة في كاّفة المناطق اللبنانّية. في هذا السياق، تفخر أي بي تي بضّم محطتين جديدتين إلى 

شبكة المحطات التي هي بإدارتها، إضافًة إلى تعاقدها مع ثالثة محطات جديدة أخرى، وتجديدها لعّدة محطات أخرى.
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جديد شبكة محطات أي بي تي

محطة قّصاص - دورس )بعلبك(

محطة الفيدار - الفيدار )جبيل(، بإدارة الشركة

محطة أبو علي - المنارة )البقاع الغربي(

محطة بّجة - بّجة )جبيل( - مجّددة محطة يور واي - عرمون )عاليه(

محطة عشقوت - عشقوت )كسروان(، بإدارة الشركة
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نجاحات أي بي تي

دورات تدريبّية مكّثفة لموّظفي الشركة

 بفضل التزامها الدقيق بتطبيق أعلى المعايير الدولية في »نظام إدارة الجودة«، حازت أي بي تي مجّددًا على شهادة نظام إدارة الجودة
 ISO 9001. إّن نيل أي بي تي لهذا التصنيف العالمي في الجودة هو إنجاز يؤّكد متانة وتكامل النظام اإلداري الداخلي  في الشركة، 
ويحّفز التطّلعات نحو تحقيق المزيد من اإلنجازات. إّن هذه الشهادة، هي ضمانة لزبائن الشركة وخير دليل على التطّور الحاصل فيها، 

خصوصًا لناحية إدارة الّتحديات الداخلية.

دوراٍت ثالث  بإجراء  البشرية  الموارد  قسم  قام  المتواصلة،  التدريبات  من  لسلسلة  وكبدايٍة  التطّويرية،  الشركة  أهداف  مع   تماشيًا 
حول ال “Time Management” حضرها موّظفو الشركة من مختلف األقسام، وقد امتّدت  لثالثة أسابيع متتالية.

قّدم هذا التدريب أهّم القواعد اإلرشادّية والمبادئ التوجيهّية حول كيفّية إدارة الوقت على نحٍو فّعال، وتحديد األولوّيات بهدف تطوير 
 القدرات اإلنتاجّية للموّظفين. علمًا أّن الشركة هي بصدد التحضير للقيام بّتدريباٍت متفّرقة، متنّوعة، وشاملة حول “مهارات التواصل”

وغيرها. في أي بي تي، ندرك تمامًا أّن إنجازات الشركة ما كانت لتتحّقق لوال وجود فريق عمٍل متطّور، متكامل، ومتجانس يعمل في 
اّتجاٍه واحد ويصّب عمله في خانة النجاح.

Quality
Management

إستالم الشهادات

خالل التدريب



شراكات أي بي تي

عقدت أي بي تي مؤّخرًا اّتفاقًا مع بنك SGBL خّول زبائنها وحاملي 
شراء  عملية  كّل  مع  نقاطهم  مضاعفة  االئتمانّية   SGBL بطاقات 
مّكنت   Double Your Points حملة  إّن  تي.  بي  أي  محطات  في 
المستفيدين من كسب 2.5 نقطة بداًل من 1.25 نقطة لكّل دوالر 
تّم إنفاقه في محطات أي بي تي. تمتد هذه الحملة من شهر كانون 

األول 2017 وحّتى أواخر شباط 2018. 

كما وكانت شراكة ألي بي تي مع American Express التي مّكنت 
حاملي بطاقات American Express من استرداد قيمة 200$ مع كّل 

شراء بقيمة 2000$ من محطات أي بي تي.

Double Your Points حملة
IPT و SGBL من

 Cash Back $200 من
   IPTو American Express
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 IPTEC في 14 كانون األّول 2017، شارك مركز أي بي تي للطاقة
والشمال«  طرابلس  في  المهارات  فجوة  تحليل  »مبادرة  بأطالق 
ضمن  من   Skills Gap Analysis in Tripoli and the North
 Together Towards Sustainable« المستدامة التنمية  مشروع 
اإلنمائّي  المتحدة  األمم  لبرنامج  الّتابع  الّرائد   »Development
)UNDP( في لبنان بالّتعاون مع المنطقة اإلقتصادّية الخاّصة في 
في  المهندسين  نقابة  في  أقيمت  ندوة  خالل  وذلك  طرابلس، 
حضرت  لبنان.  في  حرمانًا  األكثر  المناطق  إحدى  وهي  طرابلس، 
الندوة جهات معنّية أساسّية من طرابلس باإلضافة إلى ممّثلين عن 
القطاع الخاص والمؤّسسات العاّمة وأعضاء مجلس إدارة المنطقة 

الخاصة وأعضاء من المجتمع الدولّي ووكاالت األمم المّتحدة.

»معًا نحو الّتنمية المستدامة«...
 UNDPلل T2SD يشارك في مبادرة IPTEC مركز

يرّكز التحليل على خلق فرص عمل جديدة من خالل تقييم البرامج 
القائمة، وتقديم أنواع جديدة من التدريبات الضرورية التي تستهدف 
القوى العاملة وُتفيد الطلب عليها. كما ويتّم تحليل فجوة المهارات 
المحاسبة،  بين  تتراوح  تدريبية  ودورات  تعليمية  برامج  خالل  من 
الطبي وغيرها.  والتصوير  التصويرية،  والفنون  األغذية،  وسالمة 
وقادة   T2SD مجموعة  أعضاء  مشاركة  نتيجة  المبادرة  هذه  وتأتي 
 ،)SDG( المستدامة  التنمية  أجل طرح أهداف  الخاص، من  القطاع 

وأهّمها الهدف الرابع أال وهو: ضمان جودة التعليم.
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية IPTEC لضمان التنمية المستدامة 

في جميع أنحاء لبنان والتزامها بالمسؤولّية االجتماعّية لمجتمعها. 

Empowered lives.
Resilient nations.

وزيرة المال السابقة 
ورئيسة الهيئة العامة 
للمنطقة  اإلقتصادية 
الخاّصة في طرابلس 

السيدة رّيا الحسن 

مساعد المدير الوطني 
والمسؤول عن الملّف 

البيئي في برنامج 
 المتحدة اإلنمائي

المهندس إدغار شهاب

مديرة المشروع
الدكتور إلينا سرور

من الحضور



تعلن EQUIPT عن استقدامها ألحدث أنواع ماكينات الوقود من البنزين والديزل من ماركة Lanfeng العالية الجودة.

إختبر اآلن الّتقنية العالية، الميزات المتطّورة، والخيارات العديدة التي تؤّمنها لك تلك الماكينات، باإلضافة إلى أعلى معايير السالمة، 
فقط لدى صالة عرض EQUIPT في عمشيت في المركز الرئيسي لشركة أي بي تي. لإلستفسار، إّتصل على:09-624111

جديد EQUIPT: أحدث أنواع ماكينات الوقود

خدمة تأمين غاز موثوقة منذ أكثر من 25سنة

تكنولوجيا وتطّور

11

أي بي تي    غــــــاز

خّزانــــــات إيطاليــــــة

خدمـة جـودة ونوعية

معايير سالمة عالية

*توصيل مّجاني للفنادق والمطاعم والمتاجر



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

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

www.iptgroup.com.lb

SCAN FOR MORE INFO

SEND YOUR BEST WISHES TO YOUR MOM, GIVE HER AN “IPT FUEL GIFT CARD.”

"IPT Fuel Gift Card" is a prepaid fuel card available in different amounts and presented in a gift box. It can 
be used at IPT stations for fuel, oil change and car wash. With “IPT Fuel Gift Card”, you can turn 
everyday fuel consumptions into a rewarding habit. This card also enables its users to accumulate 
points and redeem them with valuable prizes from the IPT Rewards Bundle.
Call us today 78 822 822

THIS SEASON
SURPRISE YOUR MOTHER WITH THE IPT


