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نجاحات أي بي تي

تي  بي  أي  تصّنف  األوسط«  الشرق  »فوربس 
ضمن قائمة أفضل الشركات وقادة األعمال في 

لبنان
 

 Lebanon بـ  احتفالها  في   Forbes Middle East مجّلة  كشفت 
لهم  كان  الذين  اللبنانيين،  األعمال  وقادة  الشركات  أبرز  عن   100
التنمية  تعزيز  وفي  البالد  اقتصاد  تشكيل  في  فّعالة  مساهمة 
الشاملة على أرض الوطن بحيث عملت على رصد إنجازاتهم في 
شّتى القطاعات، وكّرمت صانعي النجاح في لبنان، خالل احتفال 
 ،2018 آب   13 مساء  بيروت  في  ُأقيم  وبمضمونه  بشكله  تمّيز 
بحضور عدد من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤّسسات 

العاّمة والخاّصة العاملة في لبنان والمنطقة العربية.
 

شركات   10 “أفضل  الفرعّية:  القوائم  من  عددًا  الّتصنيف  شمل 
باإلضافة  لبنانّية”،  أعمال  سيدة   15 “أفضل  لبنان”،  في  عاّمة 
إلى “أفضل 18 شركة ناشئة في لبنان”، و”اللبنانيون األكثر ثراء 
على  اللبنانيون  “المشاهير  قائمة  كذلك  العالم”،  مستوى  على 
المستقبل  على  تأثيرًا  أعمال  قائد   35 و”أكثر  العالمية”  الساحة 

االقتصادي”.

استطاع  الرئيس الّتنفيذي لشركة أي بي تي الدكتور طوني عيسى 
ومن خالل مثابرته وعمله الدؤوب أن يجعل اسمه من بين أسماء 
المستقبل  على  تأثيرًا  األكثر   ”Forbes“ أعلنتهم  أعمال  قائد   35
االقتصادي، ولهذه الغاية تسّلم درعًا تقديرّيًا من المجّلة المذكورة.
وفي مقابلة كانت قد ُنشرت في مجلة Forbes في عددها الخاص 
 ،”Resilience Through Innovation“ عنوان  تحت  لبنان،  حول 
بالّنزاعات  لبنان  في  النفط  قطاع  تأّثر  كيف  عيسى  الدكتور  شرح 
الظروف  من  الرغم  على  تي  بي  أي  نجحت  وكيف  اإلقليمّية، 
الصعبة أن تتصّدر قائمة كبرى الشركات النفطية في لبنان، قائاًل: 
متأّثرًا  يجعله  مّما  البترولية  المنتجات  استيراد  على  لبنان  “يعتمد 
بشكٍل مباشر بأّي حالة من عدم االستقرار اإلقليمي، ومع ذلك، 
فإّن قطاع النفط في لبنان ينّظم بشكل شبه دائم من قبل وزارة 
الطاقة والمياه اللبنانية، مّما يساعد جزئّيًا في التخفيف من المخاطر 
أضاف  األسعار”.  في  التقّلبات  جّراء  من  أساسًا  تنشأ  قد  التي 
عيسى: “إّن أي بي تي تتبّنى استراتيجية استباقّية تعمل على 
اإلعتماد على شراكتها االستراتيجية  تحسين عملّية االستيراد مع 
 المشتركة مع كبار تّجار الّنفط الدولّيين”. ورّدًا على سؤال حول قدرة

شركات  فيه  عجزت  وقت  في  اإلزدهار  على  تي  بي  أي 
ومنذ  أّنه  عيسى  أوضح  والنمو،  االستمرار  من  أخرى 
وتطوير  تنفيذ  على  عمل  للشركة  اإلدارية  الشؤون  د.طوني عيسى مع رئيس مجلس إدارة أي بي تي غروب السيد ميشال عيسى توّليه 

د.طوني عيسى



صورة جماعية 
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نجاحات أي بي تي

وتطّلعات  حاجات  تحاكي  متنّوعة  وخدمات  منتجات  يوّفر  حديث  مكان  إلى  الوقود  محطات  تحويل  تضّمنت  نمّو  استراتيجية 
بحيث  المحطات  عدد  في  ملحوظة  بزيادة  ساهمت  المّتبعة  االستراتيجية  هذه  إّن  قائال  عيسى  وتابع  اللبناني،  المستهلك 
دور أهمية  على  عيسى  د  شّد  آخر  صعيد  على  اللبنانية.  األراضي  جميع  على  منتشرة  للوقود  محطة   190 من  أكثر  الى   وصل 

مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( الذي يقوم بأنشطة وحمالت توعية في ميادين كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها وتخفيف التلّوث 
البيئي الناتج عن اسـتخدام مصادر الطاقة، وتشـجيع اســتخدام حلــول الطاقــة النظيفــة والبديلــة والمتجــددة، وآخر تلك األنشطة  كان 
توقيع مذّكرة تفاهم مع جامعة الروح القدس-الكسليك حول “بناء مصنع تجريبي النتاج الديزل البيولوجي من زيت القلي المستعمل: 
مصدر للطاقة المتجّددة والمستدامة والصديقة للبيئة”. كما سّلط عيسى الضوء على خطط أي بي تي المستقبلية والتي تعتمد على 

التكنولوجيا، اإلبتكار، وتشجيع ريادة األعمال.

وختم عيسى “أشكركم على التقدير. طوال مسيرتي في القانون واآلن في مجال األعمال، علمت أّن النجاح ال يرتبط بالمهنة التي 
نختارها. إّنه باألحرى ما نعتقد أّنه يمكننا تحقيقه كأفراد بغّض النظر عن مكان وجودنا وفي أي مجال نعمل. آمنوا بأنفسكم وبقدراتكم 

وعملكم الجاّد، وهذا هو كّل ما يلزم لتحقيق الّنجاح”.
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نبذة عن فوربس الشرق األوسط
فوربس  من  ترخيص  على  حاصلة  األوسط،  الشرق  فوربس 
لإلعالم، للنشر الحصري في منطقة الشرق األوسط. وتهدف إلى 
نشر عالمتها التجارية في كافة أنحاء العالم العربي. كما تمتاز مجلة 
فوربس الشرق األوسط بأسلوب تحريري فريد يجذب شريحة القراء 
المهتمين بأخبار األثرياء والعرب األقوى تأثيرًا؛ من رجال وسيدات 
ورياديين وكبار المديرين والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين، 

ممن يجمعهم اإليمان بأهمية االقتصاد الحر والقيم الريادية.
وتعد المجلة بوصلة اقتصادية ومثااًل متميزًا على اكتشاف الفرص 
االستثمارية بكل جديد فى صحافة األعمال. فمن خالل الكشف 
الكامنة في السوق اإلقليمية، يوفر كل  الفرص االقتصادية  عن 
عدد شهري- بنسختيه العربية واإلنجليزية- المعلومات التي يحتاجها 
النجاح، وهكذا فإن المجلة تعمل كالبوصلة  كبار المديرين لتحقيق 
المثلى  والممارسات  االستثمارات  أهم  نحو  قراءها  ترشد  التي 

في المنطقة العربية.
تصنيفاتها/  إلصدار  دقيقة  بحوث  إجراء  على  المجلة  تحرص  كما 
قوائمها الفريدة، استنادًا إلى معايير الحياد والموثوقية وااللتزام 
تضعها  التي  العالمية  والمقاييس  البحث،  في  العلمي  بالمنهج 

مؤسسة فوربس لإلعالم في الواليات المتحدة.

د.طوني عيسى مع سعادة النائب نعمة افرام مع سعادة القنصل مروان الكّلب, السيد ميشال عيسى والسيد زخيا عيسى

د.طوني عيسى مع معالي وزير اإلقتصاد رائد خوري 

مع اإلعلمية راغدة درغام  مع رئيس مجلس إدارة ERGA Group  المهندس إيلي جبرايل و آيا  طوني عيسى 

 JP Morgan مع نائب مدير عام مصرف اإلعتماد اللبناني ألكسندر سالم ومدير عام
Lebanon جوسان معلوف و أ. زخيا عيسى و أ. ألبير روحانا 

مع السّيد مارون الشماس، السّيدة كلودين عون روكز، سعادة النائب إلياس بوصعب 
ومعالي وزير اإلقتصاد رائد خوري 
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In the last 30 years how have you 
witnessed the business landscape 
change in Lebanon, and how has this 
affected IPT?
During the civil war, the petroleum 
sector witnessed the closure of 
foreign petroleum companies and the 
emergence of local companies out of 
which IPT was born, established in 1986 
by Michel Issa. 

Following the end of the civil 
war, the country underwent a major 
rehabilitation and reconstruction phase 
that included the petroleum sector. 
IPT was able to overcome the new 
challenges and obstacles imposed by the 
post-war era, especially after 2005 when 
the second generation of Issa Family 
joined the management and helped IPT 
achieve unprecedented success in the 
petroleum sector.

How much does regional instability 
influence your sector and how do you overcome this?
Lebanon relies on the import of petroleum products, so it 
is directly influenced by any regional instability. However, 
the petroleum sector in Lebanon is semi-regulated by the 
Lebanese Ministry of Energy and Water, which partially 
helps in mitigating the risks that may arise mainly from the 
fluctuation of prices. 

IPT adopts a proactive strategy that optimizes the import 
process while relying on its joint strategic partnership with 
major international oil traders. In addition, the instability in 
neighboring countries, especially in Syria, also affects the sector, 
given the uncontrolled border activity that allows the smuggling 
of petroleum products from both sides of the borders.

Why do you think your family business has flourished 
when so many others fail?
We greatly invested in the Lebanese market and work hard 
to remain on top of the competition. When I joined the 
management in 2005, we developed and implemented a growth 
strategy that consisted of transforming our gas stations into a 
modern and welcoming place offering diversified products 
and services, while adopting a vertical integration approach 
by owning and operating directly our storage terminals, 

distribution fleet and service 
stations.  We also embedded 
sustainability and CSR at the 
heart of our operations. 

The overall approach 
contributed to a remarkable 
increase in IPT’s market share, 
with more than 190 gas stations 
currently spread across Lebanon. 

Can you tell us more about the 
work you’re doing with USEK 
to produce biodiesel from waste 
cooking oil?
We established the IPT Energy 
Center (IPTEC) in 2012, which is 
a specialized research center that 
carries out studies and projects on 
energy conservation and efficient 
energy use. We partnered with 
several local and international 
institutions (UNDP, ESCWA, and 
ministries) to implement a series 

of studies and projects—mainly the National Campaign for Air 
Pollution Reduction in Lebanon through Efficient Energy Use 
in Land Transportation. 

In this framework, IPTEC and USEK recently signed 
an MOU to build a pilot plant to produce biodiesel from 
Waste Cooking Oil (WCO) with the UNDP support. This 
project consists of WCO collection and transformation into 
ecologically safer and cheaper biodiesel to be sold at selected 
IPT stations and used in USEK generators. 

What plans for expansion are you currently working on?
Our future plans are based on technology and innovation. 
Following the biodiesel production project, we are planning to 
equip our petrol stations with solar electric-vehicle chargers, 
while also looking to invest in the MoEW bid to develop solar 
power farms and sell power to Electricité du Liban (EDL). 

We are also leading the establishment of a Business and 
Innovation Center in Amchit, which is expected to open in 
2019—“Berytech Amchit”—in collaboration with Saint Joseph 
University. This aims to foster innovation and entrepreneurship 
in Mount Lebanon and the North, provide access to funds and 
contribute to job creation for thousands of young Lebanese 
entrepreneurs, especially in the field of renewable energy. 

Resilience Through Innovation
Dr Toni Issa, CEO of IPT, discusses how Lebanon’s petroleum sector has 

been affected by conflict and how his family business has survived.

FORBES MIDDLE EAST // IPT

Dr Toni Issa, CEO of IPT
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)IPTEC( نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

حول المشروع وأهدافه

المؤتمر 

جامعة الروح القدس - الكسليك ومركز أي بي تي للطاقة يوّقعان على بروتوكول تعاون لبناء مصنع 
والمستدامة  المتجّددة  للطاقة  المستعمل: مصدر  القلي  زيت  البيولوجي من  الديزل  إلنتاج  تجريبي 

والصديقة للبيئة
األب  برئيسها  ممّثلًة  الكسليك،   - القدس  الروح  جامعة  وّقعت 
البروفسور جورج حبيقة مذكرة تفاهم مع مركز أي بي تي للطاقة 
)IPTEC( ممّثاًل برئيسه الدكتور طوني عيسى، حول “بناء مصنع 
تجريبي إلنتاج الديزل البيولوجي من زيت القلي المستعمل: مصدر 
للطاقة المتجددة والمستدامة والصديقة للبيئة”، وذلك بدعم من 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(. جرى التوقيع خالل مؤتمر 
صحفي عقد في 16 تموز 2018 في حرم الجامعة الرئيسي في 
السيدة  اإلنمائي  المّتحدة  األمم  برنامج  ممّثلة  بحضور  الكسليك 
جيهان سعود، نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية البروفسور 
بربر  الدكتور  الجامعة  في  الهندسة  كّلية  عميد  يحشوشي،  جورج 
الجامعة  في  األعمال  وريادة  لالبتكار  أشير  مركز  مدير  الزغندي، 
الدكتورة  الجامعة  في  الخضراء  الّلجنة  رئيسة  فاضل،  أبو  الياس 
والبترول  الكيمياء  هندسة  قسم  ورئيسة  عشقوتي،  قّزي  سمر 

في كّلية الهندسة الدكتورة نانسي زغيب. 

هذا المشروع هو من تنظيم وتنفيذ جامعة الروح القدس - الكسليك ومركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( بدعم من برنامج األمم المّتحدة 
اإلنمائي، يهدف إلى إنشاء مصنع تجريبي في مركز الجامعة إلنتاج الديزل البيولوجي من خالل جمع زيت القلي المستعمل وإعادة 
تدويره وذلك عبر نظام متخّصص متواجد على محطات أي بي تي الرئيسية وفي حرم جامعة الروح القدس، مّما يساهم في تخفيض 
اإلنبعاثات الضاّرة وتشجيع استخدام الطاقة المتجّددة والنظيفة. سترافق المشروع حمالت توعية واسعة وحوافز عّدة لتشجيع المشاركة. 
وسُتّتبع معايير الجودة في كاّفة المراحل، كما سيقوم المنّظمون وبالتنسيق مع المؤّسسات الوزارية والعاّمة المعنّية بالعمل على دعم 
وتشجيع استخدام وقود الديزل البيولوجي في لبنان وهو مصدر بديل للطاقة أقّل تلّوثًا من المازوت النفطي يمكن مزجه بنسبة حوالي 

%10 إلى %15 مع ماّدة الديزل األخضر وبالتالي تشجيع استخدام الطاقة المتجّددة والنظيفة وتقليل اإلنبعاثات الضاّرة.

للطاقة  تي  بي  أي  مركز  رئيس  عيسى  طوني  د.  ألقى  بدايًة 
)IPTEC(,  كلمة الفتًا إلى أّن “هذا المشروع يقّدم إطاًرا نموذجًيا 
ومتقدًما حول الشراكة بين القطاع األكاديمي والعلمي والبحثي 
وبين القطاع الخاص وسوق العمل، وهو مشروع عملي وتنفيذي 
والعملية  العلمية  والنواحي  االتجاهات  كل  في  ومفيد  منتج 
الجامعة  مع  اليوم  نعلنها  التي  الشراكة  “أّن  واعتبر  والتثقيفية”. 
تلّوث  لخفض  الوطنية  “الحملة  مضمون  من  يتجزأ  ال  جزء  هي 
الهواء في قطاع النقل عبر ترشيد استخدام الطاقة “ التي أطلقها 
والبحثي ألي بي  العلمي  الذراع  - وهو  للطاقة  أي بي تي  مركز 
تي – في العام 2012 والتي نستمّر في تنفيذها حتى اليوم. كما 
أثنى على دور برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دعم المشروع 

وتوفير أفضل فرص النجاح له. 

الدكتور طوني عيسى واألب البروفسور جورج حبيقة والدكتور بربر الزغندي  

 )IPTEC( الدكتور طوني عيسى رئيس مركز أي بي تي للطاقة
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)IPTEC( نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

كتّيب أطلقه مركز IPTECاألب البروفسور جورج حبيقة، رئيس جامعة الروح القدس - الكسليك 

مراحل إنتاج الديزل البيولوجي من زيت القلي المستعمل

األب  الكسليك   - القدس  الروح  جامعة  رئيس  رّحب  كلمته،  في 
الدكتور طوني  أي بي تي  برئيس شركة  حبيقة  البروفسور جورج 
“يتعاظم  قائاًل:  الممّيز،  الشركة  عمل  على  إّياه  مهنئًا  عيسى، 
تحقيق  مبدأ  تتخّطى  نفطية  شركة  لبنان  في  نرى  حين  اندهاشنا 
األرباح لتهتّم بالشّق البحثي والبيئي”. ثم أثنى على هذا التعاون 
جامعة  أّن  مؤّكدًا   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  مع  القائم 

الكسليك قد صّنفت الجامعة الخضراء األولى في لبنان وبين أولى 
عشر جامعات في الشرق األوسط، وذلك بفضل عملها الدؤوب 
في مجال الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، خصوصًا لجهة 
لتوليد  الشمسية  الطاقة  واستخدام  المصدر،  من  النفايات  فرز 
الطاقة النظيفة، واستخدام المركبات الكهربائية لتخفيف التلّوث. 

خلل المؤتمر



جديد شبكة محطات أي بي تي

محطة كرم - حامات )البترون( 

محطة شرف الدين - المصيلح )النبطية(

محطة بو غارّيوس - قرطبا )جبيل(
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إّن جودة المنتجات والخدمات باإلضافة إلى قرب المحطة يشّكالن عامالن أساسّيان في انتقائك 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 تؤمن أجود 

المنتجات النفطية لزبائن تستحّق األفضل في كّل حين. تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا إلى شبكة محطات أي بي تي.



AMCHIT PORT

HALAT SUR MER

محطات أي بي تي: األقرب إليك!
على مّر السنين، اكتسبت أي بي تي مهارة وخبرة كبيرة في إدارة محطاتها، هي التي تسعى إلى خدمة زبائنها أينما وجدوا. يسعدنا اليوم 
إعالمكم بافتتاح محطة جديدة وهي محطة ميناء عمشيت، ثاني محطة بحرية بعد محطة ميناء حاالت، حيث أصبح بإمكان المراكب البحرية 
.IPT Diesel والديزل Quantum واليخوت من كاّفة األحجام التزّود منها بأجود أنواع الوقود وتحديدًا من ماّدتي البنزين العصري المتطّور

تتضّمن المحطة مضّختين مستقّلتين ما يجعل عملية التزّود بالوقود عملية سهلة وآمنة، وتوّفر أعلى درجات األداء للمحّركات البحرّية. إّن 
محطة ميناء عمشيت تستقبل زبائنها طيلة فصل الصيف وفق جدول ساعات العمل المعمول به في الميناء.

نتمّنى لكم إبحارًا آمنًا!

جديد شبكة محطات أي بي تي

9

سيعقد الّلقاء السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي 
في كل لبنان ضمن فعالّيات “منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة 
المستدامة” )IBEF 2018( تحت شعار “نحو اإلستدامة في محطات 
المحروقات” وذلك في فندق Le Royal يوم الخميس 27 أيلول 
2018. يتخّلل الّلقاء اإلعالن عن أسماء المحطات الفائزة ب ”مسابقة 

الريادة والتمّيز” لعام 2017-2018.

2- الّلقاء السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي 1- مؤتمر حول »اإلنتقال إلى نقل مستدام في لبنان«

األمم  برنامج  بالتعاون مع   IPTEC للطاقة  أي بي تي  مركز  ينّظم 
الكسليك في  القدس  الروح  وجامعة   UNDP االنمائي  المتحدة 
USEK  وشركة Phoenix Energy وبمشاركة وزارة الطاقة والمياه، 
مؤتمر حول النقل المستدام في لبنان يتضّمن محاضرات يلقيها 
  IBEF خبراء في المجال، وذلك ضمن منتدى بيروت الدولي للطاقة

الذي سيعقد في فندق لو رويال ضبيه في 26 أيلول 2018.

أي بي تي تدعم وتشارك في »منتدى بيروت 
الدولي للطاقة«  )IBEF 2018( ضمن: 
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رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى، عضو في لجنة التحكيم لمسابقة
  Hult Prize Lebanon 2018  حول محور الطاقة المتجّددة والبيئة 

)IPTEC( نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

كان لمركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( مشاركة فّعالة هذا العام في 
المركز  رئيس  حيث شارك   Hult Prize Lebanon 2018 مسابقة 
الدكتور طوني عيسى في الدور النصف نهائي كعضو في لجنة 
بتحّدي للفوز  دولًيا  الذي سيتنافس  الفائز  الفريق  لتحديد   التحكيم 

الHult Prize 2018، وهي أكبر مسابقة طاّلبية في العالم.
بالتعاون مع  Hult Prize تحّدًيا عالمًيا، يتّم إطالقه كل عام  تعتبر 
إجتماعية  اختيار قضية  خالله  يتّم   ،2010 عام  منذ  المّتحدة  األمم 
إقامة منافسات على مستويات عّدة  الى  وإنسانّية كبرى تهدف 
حول محور علمّي معّين، من شأنها أن تلهم الطاّلب وتحّث العقول 

الاّلمعة على إيجاد حلول مبتكرة لها. 

فريق أي بي تي يشارك في تنظيف شاطئ عمشيت

تنظيف شاطئ  حملة  تي، في  بي  أي  فريق  يشارك  ككّل سنة، 
اللبناني  الشاطئ  لتنظيف  الوطنية  “الحملة  من  كجزء  عمشيت 
  Operation Big Blue وبحره”. و قد نّظمتها هذه السنة جمعّية 
فريق رّكز  عمشيت.  بلدية  مع  بالتعاون  اللبناني،   الغوص   ومركز 
أي بي تي اهتمامه على تنظيف البولفار البحري الذي أضحى له 
اليوم قيمة سياحية ال يستهان بها. في نهاية المهّمة، تلّقى أعضاء 

فريق أي بي تي شهادات تقدير من الجمعّية المنّظمة للحملة.
بمشاركتها في هذا النشاط، تهدف أي بي تي إلى تسليط الضوء 
إّتخاذ تدابير صارمة  على جمال وغنى الشاطئ اللبناني، وأهمية 
البيئية  الثروة  على  حفاظًا  عليه،  الحاصلة  والّتعديات  التلّوث  تجاه 

البحرية وعلى صّحة الناس.

عنوان  تحت  والبيئة  المتجّددة  الّطاقة  محور  اختيار  تّم  العام  هذا 
  Hult Prize 2018 مسابقة  تدعو  بحيث  الطاقة”،  قّوة  “تسخير 
الطالب الجامعيين في أكثر من 100 دولة إلى تشكيل فرق وإيجاد 
وتطوير ابتكارات الطاقة التي بإمكانها أن “تحّسن حياة 10 ماليين 
يساعدون  دولّيين  خبراء  من  بتوجيٍه   ،”2025 عام  بحلول  شخص 
في تحويل هذه األفكار إلى خطط عمل، ونماذج أولية ومشاريع 
اللبنانية  الجامعات  من  المشاركون  الطالب  قّدم  تنفيذها.  يمكن 
عددًا من المشاريع الخاّلقة التي تتعّلق بالطاقة المتجّددة وتوفير 
الطاقة وحماية البيئة، وتّم اختيار الفرق السّت األولى في نصف 
 ،)AUB( النهائي اللبناني وهي من الجامعة األميركّية في بيروت
جامعة رفيق الحريري )RHU(، جامعة بيروت العربية )BAU(، الجامعة 

.)LAU( اللبنانية األميركية
 الدكتور طوني عيسى رئيس مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( عضو في لجنة التحكيم 
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السالمة والحماية 

نجاحات أي بي تي

 ISO 9001:2008 حازت أي بي تي على شهادة نظام إدارة الجودة
 منذ العام 2013، وهي اليوم على عتبة اإلنتقال إلى اإلصدار الجديد

ISO 9001:2015، ما يؤّكد ثبات فعالّية وكفاءة الشركة في التطوير 
ومتانة النظام اإلداري الداخلي فيها.

بالتنسيق مع قسم الموارد  الغاية، نّظم قسم إدارة الجودة  لهذه 
البشرية في مقّر الشركة في عمشيت ورشة عمل شارك فيها جميع 
مدراء األقسام، بعنوان “الخطوات العلمّية والصحيحة لإلنتقال إلى 
هذا  في  المتخّصصة  اإلستشارية  إعداد  من   ،“ISO 9001:2015
وفهمًا  مفّصاًل  شرحًا  قّدمت  التي  جحا  كريستيان  السيدة  المجال 

معّمقًا لمتطّلبات شهادة ISO الجديدة.
عليه  والمحافظة  العالمي  التصنيف  على هذا  الشركة  إّن حصول 
يؤّكد على التزامها الدقيق بتطبيق أعلى المعايير الدولية في نظام 
إدارة الجودة، وهو خير دليل على تمّيزها وعلى التطوير المتصاعد 
الذي تسعى إليه دائمًا بهدف تحقيق رؤيتها المؤّسسية وأهدافها 

اإلستراتيجية.

دورة تدريبّية على مكافحة الحرائق واإلسعافات األّولّية

ISO 9001:2015 دورة تدريبّية مكّثفة على نظام إدارة الجودة

بهدف تعزيز الوعي حول تدابير الصحة والسالمة العاّمة، تواصل أي بي تي دوراتها التدريبية حول مكافحة الحرائق واإلسعافات األولية 
التعبئة. في هذا اإلطار، نّظمت أي بي تي  التخزينية ومراكز  الرئيسي في عمشيت وفي منشآت الشركة  التي تنّظمها في مقّرها 
بالتعاون مع الدفاع المدني  دورًة خّصصتها لتدريب موّظفيها في مركزها لتعبئة الغاز في حصرايل، وذلك بحضور مسؤولي الشركة ومدراء 

األقسام المعنّية.

تمحورت الّدورة حول مسّببات الحريق والّتدابير اإلستباقّية الواجب اعتمادها لمنع حصول حوادث الحريق وعدم تمّددها في حال حصولها، 
باإلضافة إلى توفير اإلسعافات األّولّية للمصابين لحين وصول سيارات اإلسعاف، وكيفية توزيع األدوار والمهام إلخالء العاملين أثناء 

الحريق. وفي الختام، قام فريق أي بي تي مع الدفاع المدني بمناورة حّية إلطفاء حريق مفتعل في المكان المذكور. 
 هذا التدريب يأتي استكمااًل لسلسلة تدريبات تجريها أي بي تي بشكل دوري، وذلك حرصًا منها على رفع مستوى الجهوزية لدى موّظفيها 

والعاملين لديها، وعلى ضمان تطبيق أعلى مستويات السالمة العامة والوقاية من المخاطر المحتملة. 

تحضيرًا لمتطّلبات شهادة ال

خلل التدريب مناورة حّية

ISO 9001:2015
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تي  بي  أي  بين  اإلعالني  التعاون  وتطوير  إطالق  إطار  في 
 Grand والمنطقة  لبنان  في  السينما  دور  وأشهر  أكبر  وأحد 
 Cinemas، تم توقيع إّتفاق شراكة بين الجانبين  يقضي بأن تظهر
أي بي تي من ضمن إعالن Grand Cinemas الدعائي الذي يتّم 
عرضه حالّيًا في السينما، والذي يسّلط الضوء على التجربة الفريدة 
التي تؤّمنها محطات أي بي تي لزبائنها وذلك من خالل محطاتها 
لزبائنها  دائما  تقدم  أن  تحرص  والتي  واآلمنة،  والجّذابة،  األنيقة، 
أفضل الخدمات وأجود المنتجات وكان آخرها Quantum، البنزين 

العصري والصديق للبيئة.
أن  الشراكة هو  الهدف األساس من هذه  إّن  المستهلك،  عزيزي 
وتجربة  ترفيهي  مناخ  تأمين  خالل  من  إليك،  األقرب  دائمًا  نكون 
عبر  اللبناني  المشاهد  تطّلعات  تالقي  لها  مثيل  ال  سينمائية 
والبصرية،  السمعّية  التقنيات  أحدث  توفر  صاالت عرض متطّورة 
األمر الذي يثّبت مّرًة جديدة مكانة أي بي تي الريادية في السوق 

اللبناني. 

أي بي تي تدعم جمعّية الصوت العتيق في بناء معهد موسيقى في قضاء جبيل 

أي بي تي-Grand Cinemas: شراكة إعالنية 

منها  ودعمًا  اإلجتماعّية،  المسؤولّية  دورها في  على  منها  حرصًا 
للموسيقى والفّن، تعاونت أي بي تي مؤّخرًا مع جمعية الصوت 
للموسيقى   Qolo Atiqo مدرسة  لدعم   )Qolo Atiqo( العتيق 
بالجمعّية  خاّص  متطّور  بناء معهد موسيقى  والفّن في مشروع 

في حبوب- جبيل. 
يهدف هذا التعاون إلى مساهمة أي بي تي بدعم بناء المعهد عبر 
أرباحها للجمعية، وذلك من خالل استخدام أعضاء  تقديم جزء من 
وأصدقاء الجمعية لبطاقة IPT Prepaid  Fuel Card . تّم اإلعالن 
عن هذا التعاون في الحفلة الموسيقية التي أقامتها جوقة الصوت 
– األقدسين  القلبين  2018 في مدرسة  تموز  6 و7  العتيق في 
عمل وفريق  طربيه  ميالد  األب  الجمعية  رئيس  بحضور   حبوب، 

أي بي بي. 

المسؤولّية اإلجتماعّية

 شراكات أي بي تي

IPT Prepaid Fuel Card تعريف الحشد على بطاقة

صورة من اإلحتفال 



أكثر من 1500 شخص قدموا من كافة أنحاء لبنان للمشاركة بتكريس التمثال 
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 تكريس تمثال سّيدة البحار في ميناء عمشيت برعاية وحضور غبطة البطريرك
الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكّلي الطوبى

نشاطات »مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية«  

الراعي  بطرس  بشارة  مار  الكاردينال  الماروني  البطريرك  ترّأس 
قّداسا احتفالّيًا عند “السنسول” البحري في ميناء عمشيت مساء 
البحار”،  “سّيدة  تمثال  تكريس  لمناسبة    2018 اب   17 الجمعة 
بدعوٍة من “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية” و”الجمعية 
التعاونية لصيادي االسماك” في ميناء عمشيت، عاونه فيه راعيا 
ابرشيتي جبيل وصربا المارونيتين المطرانان ميشال عون وبولس 
روحانا، والكاهنان جوزيف زيادة وشربل ابي عّز، وخدمته جوقة معهد 

القديسة رفقا بقيادة األخت مارانا سعد.
حضر القّداس نجل وممّثل الرئيس ميشال سليمان الدكتور شربل 
القيسي  الحفيظ  البّري والبحري عبد  للنقل  العام  المدير  سليمان، 
ممّثاًل وزير األشغال العاّمة في حكومة تصريف األعمال يوسف 
فنيانوس، منّسق قضاء جبيل في التّيار الوطني الحّر طوني أبي 
يونس ممّثاًل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف األعمال 
ورئيس التيار جبران باسيل، منّسق قضاء جبيل في القوات اللبنانية 
شربل أبي عقل ممّثاًل رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع والنائب 
الدستوري  المجلس  رئيس  الحّواط،  زياد  النائب  جعجع،  ستريدا 

القاضي عصام سليمان، العقيد وسام الراسي ممّثاًل قائد الجيش العماد جوزيف عون، رئيس رابطة المختارين ميشال جبران، رئيس بلدية 
عمشيت الدكتور انطوان عيسى، وقنصل لبنان في فرانكفورت مروان كاّلب، وعدد من فعالّيات المنطقة باإلضافة إلى حشد كبير من أبناء 

المنطقة والجوار ومواطنين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية.

رمزّية تمثال سّيدة البحار
تمثال سيدة البحار الذي تّم تشييده بتمويل ودعم من “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية” وبالتعاون مع الجمعية التعاونية لصيادي 
األسماك، يرمز إلى السيدة العذراء حاملة الطفل يسوع وعند قدميها مراكب الصيادين في ميناء عمشيت. ولسيدة البحار مكانة خاّصة في 
قلوب أبناء عمشيت والسّيما في قلب ابنها البطريرك مار إرميا العمشيتي الذي تنّسك في قاللي مار زخيا وكّرم في احداها سيدة البحار.

القداس
المطران ميشال عون

استهّل القداس المطران ميشال عون بكلمٍة قال فيها: “كيف لي أن أرحب بكم يا صاحب الغبطة والنيافة في عمشيت، في المدينة التي 
أحببتم وأحبتكم، وانتم قد تسلمتم مفتاحها الذهبي منذ ثالثين عاما، وأضاف أّن هذه المناسبة سبب فرح وفخر ألبناء عمشيت، معتبرًا أّن 
هذا المشروع تحّقق بفضل عناية وسخاء “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية” التي قّدمت التمثال وأّهلت المكان ومحيطه ليليق 

بالزائرين..
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بعد اإلنجيل المقّدس ألقى البطريرك الراعي عظة بعنوان “تعّظم 
نفسي الرب” شكر فيها  مبادرة “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية 
المحّلية” لرفع تمثال سّيدة البحار لما يعطي ذلك من طابع قدسّي 
الكنيسة  مع  نؤمن  نحن  وبيئته. وقال  ببحره وشاطئه  المكان  لهذا 
بالنعمة، إذ  أّمنا  أّن مريم أم اإلله المتأّنس، يسوع المسيح، هي 
البشري، ومن  الجنس  لفداء  آالمه وصلبه  استحقاقات  من فيض 
وساطته الوحيدة بين الله والبشر، تستمّد لنا مريم النعم الخالصية 
وبانتقالها إلى السماء، لم تغادر أرضنا بل ظّلت معنا بعينها الساهرة 
وبتشّفعها لدى ابنها اإللهي، لكي يبلغ جميع المسافرين في بحر 

هذا العالم إلى ميناء الخالص.
اللبنانّيين وسيلة  إلى  بالنسبة  البحر  كان  لطالما  الراعي،  و أضاف 
عبور وتواصل تجاري واقتصادي مع العالم الغربي، ولبنان لم يشهر 
يومًا حربًا على أحد، وال انطلقت من بحره أساطيل وسفن حربية، 
مذّكرًا بنضاالت الشعب اللبناني بوجه الطامعين حفاظًا على أرضه، 
تكون  أن  يرفض  وبأن  والسالم  المحبة  يكون شعب  أن  إّياه  داعيًا 
الحروب. وشّدد  الغير وإلشعال  لإلعتداء على  أو ممّرًا  مقّرًا  أرضه 
البطريرك على أهمية أن يتميّز لبنان بحياده اإليجابي فيكون مكان 
بشفاعة  واالزمات  المعاناة  من  الخروج  سائاًل  للجميع،  وحوار  لقاء 

السيدة العذراء.
 

االحتفال
بعد القداس االلهي، قّدم االعالمي طوني خليفة اإلحتفال وشّدد 
خالل كلمته على أّننا شعب يؤمن باالمجاد الباقية ال الفانية، وثقافتنا 
ثقافة محبة واجتماع على الحب في زمن أصبح فيه الحب والمحبة 
عملة نادرة وسط سواد القلوب. ثّم ألقى المدير العام للنقل البري 
والبحري عبد الحفيظ القيسي كلمة الوزير يوسف فنيانوس موضحًا 
فيها أّن وزارة األشغال العامة والنقل - المديرية العاّمة للنقل البري 
والبحري قامت بإعادة تأهيل شاملة لميناء الصيادين في عمشيت 
إيمانًا منها بضرورة الحفاظ على الصيادين الذين تعتبرهم الشريحة 
األكثر فقرًا في لبنان، والتي تحتاج إلى رعاية خاصة من قبل الدولة 
اللبنانية في وجه التحديات التي تعصف في وجهها. ونّوه القيسي 
سليمان  ميشال  السابق  الرئيس  من  الوزارة  لقيته  الذي  بالدعم 

والمتابعة الحثيثة التي أبداها لتحقيق هذا العمل.

جوقة معهد القديسة رفقا بقيادة األخت مارانا سعد 

البطريرك الّراعي, المطرانان عون وروحانا والكاهنان زياده وأبي عّز

البطريرك  الماروني مار بشارة بطرس الراعي



 ثم كانت كلمة لرئيس “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية” 
رعاية  الراعي  البطريرك  قبول  ثّمن  الذي  عيسى  طوني  الدكتور 
وحضور هذا اإلحتفال موضحًا أّن القصد من هذا الحدث ليس إقامة 
معلم ديني أو صنع تحفة فّنية بتكلفة عالية بل اّن القصد هو أبسط 
من ذلك بكثير وهو مستوحًى من بساطة عيش وتواضع الصيادين.  
رئيس الجمعية التعاونية لصيادي األسماك فارس ابي انطون شكر 
، منّوهًا  من جهته البطريرك الراعي لرعايته اإلحتفال ولحضوره شخصّياًّ
و”مؤّسسة  العامة،  االشغال  وزارة  من  لكل  الفّعالة  بالمساهمة 
ميشال عيسى للتنمية المحلية” وأعضاء التعاونية، من أجل تحقيق 

هذا الحلم الذي طال انتظاره.

عت دروع شكر وتقدير لكل من البطريرك الراعي والمطرانين  بعدها، ُوزِّ
ميشال عون وبولس روحانا، ولوزير األشغال العاّمة والنقل يوسف 
فنيانوس باإلضافة إلى درع تقديري تسّلمه السيد ميشال عيسى 

من الجمعية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء عمشيت. 
ثّم  التمثال ومن  تكريس  رتبة  الراعي  البطريرك  رفع  الختام،  وفي 
تّمت إزاحة الستار عنه. كما كان هناك نخب المناسبة حيث شارك فيه 

جميع الحاضرين وأخذوا صورا تذكارية قرب التمثال. 
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 د. طوني عيسى وغبطة البطريرك الراعي

خلل العظة 

يوسف  الوزير  كلمة  يلقي  القيسي  الحفيظ  عبد  والبحري  البري  للنقل  العام  المدير 
فنيانوس 

المحلية«  للتنمية  الراعي من »مؤسسة ميشال عيسى  للبطريرك  درع شكر وتقدير 
والجمعية التعاونية لصيادي األسماك في ميناء عمشيت  

األسماك  لصيادي  التعاونية  الجمعية  من  عيسى  ميشال  للسيد  وتقدير  درع شكر 
في عمشيت 

 د. طوني عيسى رئيس “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية”

عيسى
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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 اإلعلن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر لخدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

التفاصيل في ص.2 

www.iptgroup.com.lb

71 624 111
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