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تطّور وتفّوق مستمّر!
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صورة تذكارية

صورة جامعة للموظفين المكّرمين والمتفّوقين لعام 2017 - 2018



الرئيس  السيد ميشال عيسى،  اإلدارة  رئيس مجلس  اللقاء  َحَضر 
التنفيذي الدكتور طوني عيسى والمدير التجاري األستاذ زخيا عيسى 
إضافًة إلى مديري الشركة وموّظفيها وعّمالها. تمحور الّلقاء حول 
التصّور،  وهي:  أال  أساسها،  على  تي  بي  أي  ُبِنَيت  التي  الِقيم 

الحافز، التصميم، اإللتزام، الثقة، اإلبتكار، المثابرة، والنجاح. 
وألَقت مديرة قسم الشؤون اإلدارّية السيدة بوال الحايك الروش 
التي  العمل  فــرص  على  اإلدارة  خاللها  شكرت  الشركة،  كلمة 
الضاغطة  اإلقتصادية  الظروف  ظّل  في  سّيما  وتقّدمها  قّدمتها 
إلى  انتمائهم  تقدير  إلى  الموّظفين  زمالئها  داعيًة  نعيشها  التي 
ف اليوم  مؤسسة تسعى دائمًا إلى التطّور والتفّوق وباتت ُتَصنَّ

في أعلى المراتب.

وكما جرت العادة، تّم تكريم الموّظفين الذين أمضوا 25 عامًا من 
العمل في الشركة، باإلضافة الى تكريم عدد من الموّظفين الذين 
تمّيزوا خالل العام 2017 - 2018 وذلك تقديرًا ألدائهم اإلستثنائي.

مقتطفات من كلمة الشركة
جهودكن  بالحياة،  ومستخدمين.  ــراء  أجـ بيسّموكن  »بــالــقــانــون 
إخالصكن وتفانيكن هّني أساميكن...  وأفعالكن هّني أساميكن. 
بالمجتمع  قيمة مضافة  نكون  الزم  أرقــام،  مجّرد  نكون  ما  وحتى 
أسامينا  تحفظ  حوالينا  الّلي  الناس  نخّلي  الزم  فيه،  نحنا  الّلي 
الشي  وهيدا  إنجاز.  كّل  عند  مناسبة سعيدة،...  كّل  عند  وترّددها 
مّنو صعب وال مستحيل ألّنو في كتار بيناتنا تمّيزوا، وقدروا مع 
الوقت حجزوا موقع إلن بذاكرتنا وحياتنا وصاروا بعد سنين أسماء 
واعدة والمعة بمحيطن وبمكان عملن وعائالتن. بشكر رّبي التربة 
تعّد، عم  تنتج ثمار ال تحصى وال  انزرعنا بعمقا عم  اللي  الخصبة 
تنتج علم وتقّدم وتطّور وتفّوق، عم تنتج عائالت وأجيال ومستقبل 
زاهر. بشكر اإلدارة وبشكركن فردًا فردًا على كل شي عملتوه وعم 
تعملوه حتى تخّلوا أي بي تي وعيلة أي بي تي بأعلى المراتب«.   

Orizon- جبيل. الجامع لموّظفيها، وذلك في مطعم  الّسنوي  الّلقاء  28 نيسان  العمل، نّظمت شركة أي بي تي في   بمناسبة عيد 
 تخّلل اللقاء تكريم باقة من الموّظفين ومحطات ترفيهّية َتَلتها أجواء موسيقّية-غنائّية ممّيزة ومفاجآت.
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الّلقاء الّسنوي لموّظفي أي بي تي

مديرة قسم الشؤون اإلدارية السيدة بوال الحايك الروش تلقي كلمة الشركة

صورة جامعة لمدراء الشركة

لوتشيانا الغزيري ومايكل هيدموس يشاركان في تقديم عرض خاصالفرقة الموسيقية

نجاحات أي بي تي



3

صور من الحفل
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الدورات التدريبّية لموّظفي أي بي تي: أولوّية واحتراف!
قام  تي،  بي  أي  تلتزمها  التي  التدريبات  لِسلِسلة  إستكمااًل 
حول إحترافّية  تدريبّية  دورٍة  بإجراء  البشرية  الموارد   قسم 

الشركة   موّظفو  َحَضرها   Advanced Communication Skillsال
الموّظفين  إكساب  إلى  التدريب  يهدف  األقسام.  مختلف  من 

مهاراٍت في التواصل وذلك من خالل شرح مفّصل لمختلف أشكال 
الّتواصل، وفهم أهمية اإلصغاء وُأُسس الّتفاُوض، باإلضافة إلى 
تعّلم كيفّية تجاوز حواجز التواصل. إّن هذا التدريب ضروري حيث أّنه 

ُيسهم في تطوير الُقدرات اإلنتاجية للموّظفين وصقل مهاراتهم.

نجاحات أي بي تي

خالل التدريب

السيد فادي عّبود، مدير الموارد البشرية

تسليم الشهادات للموّظفين

أي بي تي    غــــــاز

خّزانــــــات إيطاليــــــة
خدمـة جـودة ونوعية
معايير سالمة عالية

09 790767



For any occasion, whether it's for a birthday, anniversary, holiday, personal use or even a work bonus,
the IPT Fuel Gift Card is the number one gift worth offering. It lets your loved ones control their fuel 
consumption, save time and pamper their cars.

REWARDING
HIGH-TECH ELECTRONIC CARDS
AVAILABLE AT IPT CONVENIENCE STORES



6

إّن استقدام Quantum, البنزين العصري من أي بي تي واعتماده في السوق اللبنانية انعكس ثقًة إضافّية بالمنتجات والخدمات التي 
العام المنصرم بقفزٍة نوعّية وكّمية للشركة وسرعة إنتشار غير  الثقة في أواخر  ُترِجَمت هذه  تنفرد شركة أي بي تي بتقديمها. فقد 
مسبوقة لشبكة المحطات التي باتت تضّم عشرات المحطات المنتشرة في كاّفة المناطق اللبنانية. في هذا السياق، تفخر أي بي تي 

بضّم ثالث محطات جديدة إلى شبكة المحطات، وتجديدها لعّدة محطات أخرى:

محطة أبي بدرا - شّكا )البترون(، مجّددة

محطة قّطان - عين الدلب )صيدا( 

محطة راس المتن - راس المتن )بعبدا(

جديد شبكة محطات أي بي تي

محطة كارلوس أبي ناضر  - ذوق مكايل )كسروان(



أطلقت أي بي تي منتج البنزين الجديد الحصري لمحطات أي بي تي بإسم كوانتوم وذلك من ضمن استراتيجيتها التي تهدف 
الى تحسين نوعية ومستوى السلع والخدمات، والتماشي مع أعلى المعايير المحلية والعالمية. 

يحّول كوانتوم مفهوم البنزين العادي إلى بنزين ممّيز يلّبي احتياجات القرن الواحد والعشرين. فتركيبتة تمزج ما بين الوقود 
العالي الجودة ومادة اضافية عالية الكفاءة طّورتها شركة توتال المتخّصصة في هذا المجال. 

كما أّن كوانتوم ال يترك ترّسبات، ويعّزز عملية احتراق الوقود، ويقّلل الضوضاء في المحّرك، ويوّفر تجربة قيادة ممتعة. 

ا في محطات وقود أي بي تي، بدون أية كلفة إضافّية.  يتوّفر "كوانتوم" حصريا

توفير الوقود 
زيادة قوة السيارة واستجابتها 

إفحص الرمز لمزيد من المعلومات

حماية المحّرك 
خفض اإلنبعاثات الملّوثة 
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برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل،
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP( ومركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( يطلقان النسخة الثانية من 

)Energy Awareness Awards 2018( ”جوائز الوعي حول الطاقة“

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

ــى، تـــّم إطـــالق الــّنــســخــة الــثــانــيــة من  ــ  بــعــد نــجــاح الــنــســخــة األولـ
 ،Energy Awareness Awards 2018 - جوائز الوعي حول الطّاقة
في  لبنان”  في  المستدامة  الطاقة  “مؤتمر  إطــار  ضمن  وذلــك 
في 13 آذار 2018. َجَمع الحدث شخصّيات بارزة في مجال الطاقة 
سيزار  المهندس  والمياه  الطاقة  وزير  معالي  أبرزهم  المتجّددة، 
أبي خليل، الممّثل المقيم لبرنامج األمم المّتحدة في لبنان السيد 
فيليب الزاريني، رئيس مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( الدكتور 
المّتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  الممّثل  ومساعد  عيسى،  طوني 

في لبنان السيد إدغار شهاب.

للطاقة  تي  بي  أي  ومركز  اإلنمائي  المّتحدة  األمم  برنامج  يطلق 
مفهوم  تعزيز  بهدف  الطاقة”  حول  الوعي  “جوائز  منح  مشروع 
المبذولة  الجهود  وإبــراز  الطاقة  لمصادر  الُمستدام  اإلستهالك 
المؤّسسات والمنّظمات بهدف خفض وطأة استهالك  من قبل 
المؤّسسات  هذه  داخل  بنيوّية  إجــراءات  اعتماد  وتشجيع  الطاقة 
المبادرات  أّن هذه  الطاقة، علمًا  والمنّظمات في مجال استدامة 
وفي  المحّلي  المستوى  على  الهواء  تلّوث  خفض  في  تساهم 
الّدفيئة  الغازات  انبعاثات  من  الحّد  خالل  من  البيئي  األداء  حسن 

التي تؤّدي إلى اإلحتباس الحراري وتغّير المناخ.

الوزير سيزار أبي خليل

)IPTEC( الدكتور طوني عيسى، رئيس مركز أي بي تي للطاقة 
حول  الوعي  “جوائز  من  الثاني  الجزء  إطالق  خالل  من  “نهدف 
في  المؤّسسات  قبل  من  المبذولة  الجهود  ودعم  إبراز  الطاقة” 
والجامعات  الشركات  ذلك  في  بما  والخاص  العام  القطاعين 
اإلستهالك  مفهوم  تعزيز  في  والبلديات،  المهنّية  والمدارس 

المستدام لمصادر الطاقة“.

المّتحدة األمم  لبرنامج  المقيم  الممّثل  الزاريني،  فيليب   السيد 
)UNDP( في لبنان 

أّكد السيد فيليب الزاريني سروره بالمشاركة مع مركز أي بي تي 
انتقاء  إلى  الجوائز  تؤّدي  أن  آماًل  الثانية  للمّرة   )IPTEC( للطاقة 

أفضل المشاريع الرائدة في مجال الطّاقة المتجّددة في لبنان.

معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل
بي  أي  مركز  من  كاّلً  والمياه  الطاقة  وزير  معالي  شكر  بدوره، 
هذه  على   )UNDP( المتحدة  األمم  وبرنامج   )IPTEC( للطاقة  تي 
الّنفط  الّرائدة لمستوردي  المبادرة ووضعها في قائمة المبادرات 

كعربون مساهمة لتحسين الوضع البيئي في لبنان. السيد فيليب الزاريني، الوزير سيزار أبي خليل، والدكتور طوني عيسى

عيسى  طوني  الدكتور  متوّسطًة  فغالي،  أورور  السيدة  للنفط  العامة   المديرة 
والسيدة ميرنا عيسى

جانب من الحضور
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مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( يشارك في ندوة حول »تلّوث الهواء من الموّلدات والمركبات«
في سياٍق مّتصل، شارك مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( في 11 نيسان في ورشة عمل ُعِقدت في الجامعة األميركّية في بيروت 
)AUB( بعنوان “تلّوث الهواء من الموّلدات والمركبات – الواقع والحلول”. تندِرج هذه الورشة ضمن نطاق عمل مركز أي بي تي للطاقة 
)IPTEC(، وقد تضّمنت ثالث دراسات واقتراحات قّدمها تالمذة الAUB، واخُتِتمت بطاولة حوار َنَتج عنها مناقشات وتوصيات من ِقبل 
 ،)WHO( الطاّلب وأعضاء هيئة التدريس وُخبراء من وزارات البيئة والّنقل والطاقة، وكذلك القطاع الخاّص، ومنّظمة الصّحة العالمية

وبرنامج األمم المّتحدة للبيئة، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ومركز أي بي تي للطاقة.

خالل الندوة

مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( يرعى ويشارك في مؤتمر
“الطاقة المستدامة في لبنان”

برعايٍة كريمة من فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال 
عون، َعقدت جمعية الطاقة الوطنّية اللبنانّية في 13 آذار 2018 في 
المستدامة  حول“الطاقة  مؤتمرًا  القدس-الكسليك  الروح  جامعة 
في لبنان: اإلنطالق من أهداف العام 2020 نحو رؤية العام 2030”، 
حيث كانت مداخلة لرئيس مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( الدكتور 
الوظائف خلق  البشري:  “العنصر  محور:  ضمن  عيسى   طوني 

أو فرص العمل ودور الجامعات وحاضنات العمل”.

أّكد الدكتور طوني عيسى على اإلرتباط المباشر بين الّزيادة في 
الوظائف  على  الطلب  في  والــزيــادة  المتجّددة  الطاقة  مشاريع 
المضمار  هذا  في  واســع  نطاق  على  عمل  ُفــرص  خِلق  وبالتالي 

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

ضمن نشاطات المركز

الحديث. كما وَسّلط الّضوء على أهمّية حاضنات ومسّرعات األعمال 
وابتكارات  أفكار،  احتضان مشاريع،  عبر  جديدة  ابتكارات  توليد  في 

الشباب ورّواد األعمال الطامحين للوصول إلى الّسوق. 

الواعد  النمّو  الدكتور عيسى مداخلته بتسليط الضوء على  اختتم 
لقطاع الطاقة المتجّددة في لبنان، وكيف تساعد مشاريع الطاقة 
مباشرة(  غير  أو  )مباشرة  عمل  فرصة   10.000 من  أكثر  خلق  في 
اللبناني- بفعل  المركزي  البنك  التي طّورها  الّدراسة  استنادًا إلى 
السياسات التحفيزّية المّتبعة على صعيد تمويل مشاريع الطّاقة 
التي  الوطنّية  بالخطط  مباشرًة  التوّسع  هذا  ويرتبط  المتجّددة. 

تصدرها وزارة الطاقة والمركز اللبناني لَحفِظ الطاقة.

مداخلة لرئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسىخالل المؤتمر
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نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

نّظمت شركة e-Ecosolutions بالتعاون مع مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( في 1، 2 و3 آذار”هاكاثون المدينة” Urb-Hackathon ألّول 
مرة في لبنان وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري، تحت شعار:”حلول للتخفيف من تلّوث الهواء الناتج عن وسائل النقل 

بالمدن اللبنانية”.

 Universcience – بعد إطالقه في أحد أهم مراكز العلوم في أوروبا
La Cité des Sciences et de l’Industrie وتنظيمه بنجاح كبير في 
فرنسا وكوريا، استقطب “هاكاثون المدينة” في نسخته اللبنانية 
أكثر من 140 تسجيل من طاّلب ومحترفين من مختلف المجاالت. تّم 
اختيار 37 مشارك نهائي لتشكيل الِفرق والعمل على إبتكار المشاريع 
ضمن إطار زمنّي محّدد، ووفق األساليب التكنولوجّية األكثر تطّورًا 
تحت إشراف خبراء Universcience الفرنسيّين. وكانت فرصة كبيرة 
لتحويل األفكار لمشاريع حقيقية ممكن تطبيقها، وللحصول على 

شهادة دولّية تغني السيرة الذاتية والمسيرة المهنّية للمشاركين.

النماذج األولّية عن  الـFabLab لتصنيع  تخّللها ورش عمل، عروض، وفرصة الستخدام  أيام متواصلة في Berytech )مار روكز(  ثالثة 
المشاريع المبتكرة. النتيجة: 6 مشاريع نهائية تبارت أمام لجنة تحكيم دولية، احتّل 4 منها المراكز األولى:

برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء السيد سعد الحريري
مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( وe-EcoSolutions ينّظمان

»هاكاثون المدينة« Urb-Hackathon للمّرة األولى في لبنان، بعد فرنسا وكوريا

لشركة  التنفيذي  والمدير  عيسى  طوني  الدكتور  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  رئيس 
Berytech االسيد جيلبير تيغو خالل زيارتهما المتبارين في e-Ecosolutions

من الحضور

المركز األول

جائزة Universcienceالمركز الثالث

المركز الثاني
”Smarter Bus“عن مشروع ”Beirut Rah Tondaf – Detox Beirut“

”Breathe App“ عن مشروع ”Breathe“ ”SmartT App“ عن مشروع “SmartT“

”Safayna“ عن مشروع ”Hackollution“
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نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

 )IPTEC( الدكتور طوني عيسى، رئيس مركز أي بي تي للطاقة
“من خالل الهاكاثون، يكتسب المشاركون من طاّلب ورّواد أعمال 
ُمختّصين  دولّيين  خبراء  من  والتوجيه  والّتقنية  اإلحترافّية  الخبرات 
وفرصة تواصل مع جهات حكومّية ودولية قادرة على تحقيق أفكارهم 
ومشاريعهم. وإّننا نتطّلع إلى الحصول على مشاريع وحلول ذكّية 

لمعضلة بات التغاضي عنها غير مقبول.

للمزيد من المعلومات حول “هاكاثون المدينة” زوروا الموقع اإللكتروني: 
www.urbhack.org

-تتّمة

بدعم   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  قام  ذاته،  السياق  في 
تنّظمه  الذي   Agrytech Hackathonال من  الثانية  الّنسخة 
برعايٍة  لبنان  في  الهولندية  المملكة  وسفارة   Berytech
شعار: تحت  الحريري،  سعد  السيد  الوزراء  مجلس  رئيس   من 
“54hours to Solve Agri-Food Challenges from Farm to Fork“

في  اإلبتكار  تحفيز  إلى   Agrytech Hackathon برنامج  يهدف 
قطاع األغذية الزراعّية، ودفع األفكار إلى مشاريع تطبيقّية  ناجحة 
ذات تأثير عالمي. كما وتقّدم هذه المبادرة الفريدة فرصة حقيقّية 
للمبرمجين، المهندسين، علماء البيانات، المبتكرين، رجال األعمال، 
واإلبتكار  الّتعاون  في  يرغبون  الذين  الجامعات  وطاّلب  المهنّيين 

في ِقطاعات الّزراعة واألغذية.

تّم إطالق Agrytech Hackathon في 20 نيسان واستمّر على 
المشاركون  تبارى  حيث  روكز،  -مار   Berytech 54 ساعة في مدار 
تحت  وذلك  الزراعية،  األغذية  تحّديات  لحّل  المبتكرة  الحلول  إليجاد 
إشراف خبراء أخّصائيين الذين ساهموا في تطوير النماذج والحلول 

الغذائية الزراعية.

 www.agrytech.org/hackathon :زوروا  Agrytech Hackathonللمزيد من المعلومات حول ال
www.iptgroup.com.lb/iptec-supports-the-agrytech-hackathon

»Agrytech Hackathon 2018« يدعم IPTEC مركز



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


