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وزير البيئة يفتتح مع أي بي تي
أّول محطة مستدامة وصديقة للبيئة 

في لبنان  
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لمحة عن خصائص محطة أي بي تي
 المستدامة والصديقة للبيئة

العصري  البنزين  من  للبيئة  والصديقة  النظيفة  منتجاتها  من  بدًأ 
كوانتوم والديزل البيولوجي وجهاز تعبئة اإلطارات بالنيتروجين.

الشمسية  الطاقة  نظام  من  الطاقة  تخزين  أنظمة  إلى  وصواًل 
ونظام  البخار  إستعادة  ونظام  للسّيارات  كهربائي  شحن  ونظام 
غسيل السيارات بتقنية الّليزر المجّهز بنظام VNR  لتوفير الطاقة.

استخدام  خفض  على  قادر  ذكي  إضاءة  نظام  أيضًا  المحطة  في 
.a134R الطاقة بنسبة %80 باإلضافة إلى نظام تهوئة بتقنية

وتتمّيز المحطة بنظام تفريغ عن ُبعد ونظام التعّرف التلقائي على 
اآلليات والسيارات. وهي مجّهزة بمكننة كاملة مرتبطة بغرفة قيادة 

رئيسية موجودة في مقر الشركة.

خّزان  المحطة  تسّربات، في هذه  أي  النفايات ومنع  للتخّلص من 
مزدوج الجدار مع نظام لكشف التسّرب ومحّلل لإلنبعاثات وأنابيب 
المواد  فصل  وجهاز  التسّرب  لمنع  الجدار  مزدوجة  إثيلين  بولي 

النفطية عن المياه. 

يخّفض  ما  التدوير  إعادة  على  يعمل  خاص  نظام  المياه  لمعالجة 
الهدر بنسبة %65، كما يتم استخدام مواد كيميائية قابلة للتحّلل 

في المغاسل.

المحطة  الصحة والسالمة طفايات حريق موّزعة في  حفاظًا على 
الرجفان  ومزيل  السالمة  وعالمات  الرمل  إلى صندوق  باإلضافة 

.)AED ( الخارجي اآللي

كذلك تتمّيز المحّطة بمساحات خضراء. 

تتمّيز محطة أي بي تي المستدامة والصديقة للبيئة بخدماتها التي أعطت محطات الوقود مفهومًا جديدًا من خالل إعادة التدوير وخفض 
منسوب البقايا الملّوثة في الهواء واألرض والمساهمة في تحقيق استدامة الطاقة.

إفتتاح محطة أي بي تي 
المستدامة والصديقة للبيئة

محطة أي بي تي المستدامة والصديقة للبيئة في عمشيت

برعاية وحضور معالي وزير البيئة األستاذ فادي جريصاتي, في 10 
والصديقة  المستدامة  محطتها  تي  بي  أي  إفتتحت   ،2019 أّيار 
الشخصيات  من  وعدد  رميا  أبي  سيمون  النائب  بمشاركة  للبيئة 
البارزة في مجال الطاقة والبيئة. وكانت جولة للوزير جريصاتي في 
التي  خصائصها  واختبر  ميزاتها  على  خاللها  في  تعّرف  المحطة 
استدامة  تحقيق  على  وعملها  الخضراء  تي  بي  أي  رؤية  تترجم 
الطاقة وتحويل مفهوم محطات المحروقات في لبنان من مصدر 

ث إلى مصدر مخّفض لألثر البيئي. ملوِّ

وقال د. عيسى إن افتتاح أول محطة مستدامة هي ترجمة عملية 
لرؤية أي بي تي واستراتيجيتها الراسخة في موضوع اإلستدامة 
والممارسة المسؤولة لألعمال من أجل تحقيق التوازن بين اإلنسان

تطبيق  تعميم  في  يبقى  األكبر  التحّدي  وأضاف:  والربح.  والبيئة 
هذا النموذج على جميع محطات أي بي تي في لبنان.

بدوره اعتبر الوزير جريصاتي أّن افتتاح هذه المحّطة النموذجية تحدٍّ 
لوزارة البيئة وبابًا لحّل مشكلة التلوث الناتج عن قطاع النقل في 
لبنان والذي يمّثل ما يعادل %30 من نسبة التلوث وأشار إلى أّن 
على  والحفاظ  البيئة  حماية  مع  يتعارض  ال  اإلقتصادي  التطور 

األرض متمّنيًا على القطاع الخاص أن يحذو حذو أي بي تي. 

تجربة نظام الشحن الكهربائي للسيارات

وحدة اإلستدامة

نظام إعادة تخزين المياه

نظام إعادة تدوير المياه د. عيسى شارحًا مميزات المحطةجولة في محطة أي بي تي المستدامة
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إدارة  مجلس  رئيس  نائب  من  لكّل  كلمات  الّلقاء  تضّمن 
أي بي تي الدكتور طوني عيسى الذي شّدد على أهمّية 
وامتدادها  السنين  عبر  تي  بي  أي  توّسع  الشراكات في 
على جميع األراضي اللبنانّية، وأكد عيسى على استمرار 
من  الوطني  اإلقتصاد  ودعم  الفرص  بخلق  تي  بي  أي 

خالل مواكبة التطور وتوقيع الشراكات الكبيرة.

التجاري  والمدير  اإلدارة  مجلس  لعضو  كلمة  كانت  كذلك 
الذي رأى أن سّر نجاح في الشركة األستاذ زخيا عيسى 

والغاز  النفط  مجال  في  السريع  وتقّدمها  تي  بي  أي 
والوالء  الثقة  أساسهم  اللبناني  السوق  في  وتوّسعها 
من قبل أصحاب المحطات والعالقة الجّيدة التي تربطهم 
بشكل  الشركة  تسعى  الذين  الزبائن  قبل  ومن  بالشركة 

دائم الى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات اليهم.

لعام  تي  بي  أي  وإنجازات  نشاطات  ألبرز  عرٌض  وجرى 
اليوم  تي  بي  أي  تحتلها  التي  وللمراتب   2019  -  2018
في  المبيعات  نسب  وتطور  اللبناني  النفط  سوق  في 

الماضية.  العشر  السنوات 

الّلقاء السنوي السادس لشبكة محطات أي بي تي
الشراكة معًا في خدمة اإلقتصاد الوطني

اإلعالن عن نتائج 
“مسابقة الريادة والتمّيز” لعام 2019-2018

تحت عنوان الشراكة معًا في خدمة اإلقتصاد الوطني، أقامت شركة أي بي تي الّلقاء السنوي السادس لشبكة محطاتها التي فاق عددها 
المئتين في لبنان وذلك في 20 حزيران 2019 في فندق هيلتون حبتور – سن الفيل.

الريادة والتمّيز” السنوية  32 محطة أي بي تي الفائزة في “مسابقة  الـ أليبر روحانا عن اسماء  أعلن المدير المالي األستاذ 
قّيمة. بجوائز 

فئة “أعلى نسبة مبيع بنزين”:
• المرتبة األولى: محطة شميس - بعقلين
• المرتبة الثانية: محطة أبو جودة - بياقوت 

• المرتبة الثالثة: محطة الجردلي - صيدا

فئة “أعلى نسبة مبيع ديزل”:
• المرتبة األولى: محطة إيليا حاكمة - القبّيات

• المرتبة الثانية: محطة الحاج رامز شاهين - طير دبا
• المرتبة الثالثة: محطة راس المتن - راس المتن

:”Elf فئة “أعلى نسبة مبيع زيوت
• المرتبة األولى: محطة أبي بدرا - شّكا
• المرتبة الثانية: محطة طالب - بتوراتيج

• المرتبة الثالثة: محطة معلوف - كفرعقاب

فئة “الريادة والتمّيز في جودة الخدمة”
الجوائز األربعة األولى:
• محطة St. Nicolas - عجلتون

• محطة كارلوس ابي ناضر - الذوق
• محطة قّطان - عين الدلب

• محطة Your Way - عرمون

فئة “التقّدم القياسي بمبيع بنزين”:
• المرتبة األولى: محطة A Station - الدامور

• المرتبة الثانية: محطة جوزيف مكرزل - بيت شباب
• المرتبة الثالثة: محطة الشيخ - القلمون

فئة “التقّدم القياسي بمبيع الديزل”:
• المرتبة األولى: محطة أبو جواد - تنورين

• المرتبة الثانية: محطة ظنيط - الّلبوة
• المرتبة الثالثة: محطة النهار - بزال

:”Elf فئة “التقّدم القياسي بمبيع زيوت
• المرتبة األولى: محطة السالم - صير الغربية

• المرتبة الثانية: محطة علم الدين - المنيه
• المرتبة الثالثة: محطة نسيب عيد - بشامون

فئة “الريادة والتمّيز في جودة الخدمة”
 الدروع التقديرية:

• محطة عودة إخوان - ذوق مكايل
• محطة أيوب - بر الياس
• محطة الفداء - كفرصير 

• محطة سان جورج - عمشيت
• محطة  قبيطري - جبل البّداوي

• محطة زيدان - جوّيا
• محطة الكسليك - الكسليك
• محطة جوزف الحوّيك - حلتا

• محطة رعد - جباع
• محطة شرف الدين - المصيلح

أ. ألبير روحانا, المدير المالي في  أي بي تيد. طوني عيسى, نائب رئيس مجلس إدارة  أي بي تي أ. زخيا عيسى, المدير التجاري في  أي بي تي



إصدار تقرير المسؤولية اإلجتماعية
للعام 2018 لشركة أي بي تي 

برعاية وحضور معالي وزير البيئة األستاذ فادي جريصاتي، أقامت 
شركة أي بي تي في مقّرها الرئيسي في عمشيت في 10 أّيار 
تقرير  لمناقشة  شخصية  ثالثين  من  مؤّلفة  حوار  طاولة   2019
أبي  النائب سيمون  2018، بحضور  للعام  اإلجتماعية  المسؤولية 
أورور  السيدة  والمياه  الطاقة  وزارة  في  النفط  عام  مدير  رميا، 
فغالي، مّدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، رئيس 
بلدية عمشيت الدكتور أنطوان عيسى، مدير عام شركة توتال لبنان 
برنامج  والطاقة في  البيئة  ألفاريز، مسؤولة قسم  دانيال  السيد 
المركز  عام  مدير  جيهان سعود،  السيدة  اإلنمائي  المّتحدة  األمم 
اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار الخوري، مدير المركز الدولي 
 LIBNOR عام  مدير  صليبا،  دارينا  الدكتور  اإلنسانية  للعلوم 
المهندسة لينا درغام وممثلين عن المنّظمات الدولية والمؤسسات 

المعنّية بالبيئة واستدامة الطاقة والنفط والغاز. 
الدكتور  تي  بي  أي  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب  الحوار  افتتح 
طوني عيسى بكلمة ترحيبية شرح فيها أهداف أي بي تي في
اللقاء وهدف  اإلجتماعية  المسؤولية  وتحقيق  اإلستدامة  مجال 

الذي أّكد أّنه ليس للتباهي باإلنجازات بل للنقد والتقييم واالستماع 
إلى آراء قّيمة ومالحظات وأفكار، أواًل لتؤيدنا في هذا التوّجه في 
في وتطويره  أدائنا  تحسين  على  لتساعدنا   ، وثانيًا المبدأ، 

يتمحور تقرير المسؤولية اإلجتماعية لشركة أي بي تي حول ثالثة 
ركائز هي: الربح عبر الممارسات التجارية المسؤولة، واإلنسان عبر 
المشاركة في إنماء المجتمع والبيئة عبر السعي لتحقيق إستدامة 

الطاقة وحماية البيئة. 
وذلك إنطالقًا من استراتيجية المواءمة بين النشاط التجاري وتبّني 
مفهوم اإلستدامة التي تنتهجها الشركة منذ سنوات بهدف لعب 
المستمّرة  التغيرات  تطرحها  التي  التحديات  ظّل  في  إيجابي  دور 
في  والبيئية  الصحية  المشاكل  من  التخفيف  في  والمساهمة 
المجتمع الذي تعمل فيه، خصوصًا تلك التي يسّببها نشاطها التجاري 
الذي تمارسه، حتى ولو تعارض ذلك مع مصالحها التجارية المباشرة. 

وقد اختارت أي بي تي أن تتصّدر مسؤوليتها االجتماعية التحّديات 
والصعوبات والهواجس المرتبطة مباشرة بقطاع عملها، واعتمدتها 
كعناوين رئيسية لألنشطة والبرامج التي تقوم بها، وتشمل تنمية 
المعرفة حول كفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها، وتخفيف التلّوث 
البيئي الناتج عن استخدام مصادر الطاقة، وتشجيع استخدام حلول 
المشاريع  دعم  خالل  من  والمتجّددة،  والبديلة  النظيفة  الطاقة 

والمبادرات اإلنمائية وغيرها.

لمحة عن تقرير المسؤولية اإلجتماعية
ألي بي تي للعام 2018

CSR REPORT 2018 

مضمار اإلستدامة والمسؤولية اإلجتماعية، كما قال. وكانت كلمة 
وتحقيق  البيئة  حماية  مسؤولية  أّن  رأى  الذي  جريصاتي  للوزير 
استدامة الطاقة تقع على البلديات والوزارات المعنّية كقطاع عام 
الدكتور  أّن  إلى  مشيرًا  الخاص،  القطاع  مبادرات  على  وتعتمد 
عيسى خير مثال على الممارسة المسؤولة لألعمال واإليمان بأّن 
االستثمار بمصادر الطاقة المتجّددة يدعم اإلقتصاد ونحن فخورون 

به وندعمه.  
حول  التقرير  مضمون  الحوار  طاولة  في  المشاركون  ناقش  ثّم 
المسؤولية اإلجتماعية ألي بي تي للعام 2018 وقد أدارت الحوار 
رئيسة قسم المسؤولية اإلجتماعية في بنك عوده السّيدة هازميغ 
مجال  في  خبرات  وتبادل  اقتراحات  سلسلة  الى  وخلص  الخوري، 

المسؤولية اإلجتماعية. 
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رئيس بلدية عمشيت د. أنطوان عيسى, النائب سيمون أبي رميا

جولة للوزير جريصاتي في غرفة التحكم في مبنى شركة أي بي تي

RESPONSIBLE 
BUSINESS PRACTICES

CSR STRATEGY

ENERGY SUSTAINABILITY 
& ENVIRONMENTAL PROTECTION

COMMUNITY ENRICHMENT

مداخلة الوزير جريصاتيس. هازميغ الخوري، د. طوني عيسى, أ. دانيال ألفاريز

الوزير فادي جريصاتي, د. طوني عيسى

طاولة الحوار
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أضاءت المحاضرة على أهمّية تحقيق إستدامة الطاقة والمبادرات 
البيئية عبر مناقشة حاالت من أرض الواقع. ُحّددت بعدها األدوار 
التي يجب أن يلعبها كل من القطاعين العام والخاص في سبيل 

تحقيق استدامة الطاقة وحماية البيئة.

الكبير  تي  بي  أي  شركة  التزام  على  الحضور  عّرف  عيسى  د. 
باإلستدامة، التي أصبحت جزًءا من ثقافتها وركنًا أساسيًا من أركان 
زبائنها، من خالل تقديم منتجات  ممارستها لعملها وعالقتها مع 

وخدمات نظيفة وصديقة للبيئة.

وعرض عيسى لعاملين أساسيين ساهما في نجاح أي بي تي 

شاركت شركة أي بي تي ممثلًة بنائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طوني عيسى في محاضرة EcOrient التي أقيمت في 20 حزيران 
 Project Lebanon الماضي على الواجهة البحرية لبيروت تحت رعاية وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى البستاني خوري وكجزء من مؤتمر

.2019

طوني  الدكتور   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  رئيس  شارك 
والقانون  التحديات  بين  العربي  والغاز  النفط  مؤتمر  عيسى في 
الذي نّظمته المنظمة العربية للمحامين الشباب في 10 و11 و12 
تموز في  أوتيل النكستر تحت رعاية رئيس مجلس النواب األستاذ 
فعاليات  وبحضور   ،)IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  ومركز  بّري  نبيه 

محلّية واقليمية في قطاع النفط والغاز.

المؤتمر  من  األّول  اليوم  له في  مداخلة  عيسى في   د.  وشرح 
واقع قطاع النفط والغاز في لبنان ودور القطاعين العام والخاص 

في سوق النفط اللبناني.

وشّدد عيسى على أهّمية التنقيب عن النفط في المياه اإلقليمية 
ستساهم  سليم  بشكل  اسُتثمرت  حال  في  إّنها  معتبرًا  اللبنانية 
في تخفيف عبء الدين العام لتحقيق النمو ودعم القدرة التنافسية 

الصناعية واالقتصادية.

المقبلة  للمرحلة  الشبابية  الطاقات  تحضير  ضرورة  على  رّكز  كما 
التي ينتظر أن يصبح فيها لبنان من البلدان المصّدرة للنفط.   

في تحقيق االستدامة والمسؤولية اإلجتماعّية وهما: اعتماد مقاربة 
فريدة من نوعها، غير تقليدية ومتقدمة لمفهوم اإلستدامة من خالل 
مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( والمساهمة في التنمية المحلّية 

.)MIF( ”من خالل “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلّية

ثّم تعّرف الحضور على محّطة أي بي تي المستدامة والصديقة 
تبنّيها  وتؤّكد  باالستدامة  الشركة  التزام  تجّسد  التي  للبيئة 
تي  بي  أي  وضعتها  التي  والبيئة  الطاقة  ادارة  الستراتيجية 
تحويل  بهدف   )IFC( للتمويل  الدولية  الشركة  مع  باالشتراك 

محطاتها تباعًا إلى محطات صديقة للبيئة.

مشاركة فّعالة ألي بي تي
 Project Lebanon 2019 في

د. طوني عيسى يشارك في مؤتمر النفط والغاز العربي

زار رئيس المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي األستاذ شارل عربيد مبنى أي بي تي الرئيسي في عمشيت في 11 تموز 2019، حيث 
التقى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة د. طوني عيسى ومدراء الشركة وناقش معهم الوضع اإلقتصادي اللبناني والتحديات التي 

يواجهها القطاع الخاص في ظّله.

الوضع  تأثير  إشكالية  عيسى  د.  طرح  الترحيبية  كلمته  وفي 
اإلقتصادي على القطاع الخاص. 

فنّوه عربيد بقدرة أي بي تي على تخّطي الصعوبات وتمّكنها من 
بناء إسم قوي في سوق النفط والغاز اللبناني.

وقال: استطاعت أي بي تي من خالل إدارتها المرنة أن تشّكل قيمة 
مضافة للقطاع. وأضاف: ما مّيز أي بي تي عن سائر الشركات في 
القطاع دورها الفّعال في إنماء المجتمع وقدرتها على بناء شراكات 

مع أطراف عالمّية. 

لبنان  في  واإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس  دور  عربيد  وفّصل 
بعض  طارحًا  المحّلي  اإلقتصاد  اهتزاز  الى  أّدت  التي  واألسباب 

الحلول منها التعليم والاّلمركزية اإلدارية. 

ودعا عربيد القطاع الخاص إلى االستمرار في المرونة واإلنتاج على 
الرغم من صعوبة األوضاع.

وبعد المناقشة قام عربيد بزيارة إلى منشآت أي بي تي النفطية 
اطّلع خاللها على مميزاتها. 

رئيس المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي
األستاذ شارل عربيد يزور أي بي تي 

عربون تقدير من أي بي تي لعربيدد. طوني عيسى و أ. شارل عربيد

جولة في منشآت أي بي تي النفطية



ورسمية،  وعسكرية  دينية  بحضور شخصيات  االلهية  الذبيحة  بعد 
تّم توقيع إتفاقّية تعاون بين جمعية سعادة السماء ممّثلًة برئيسها 
األب مجدي عاّلوي وشركة أي بي تي بشخص نائب رئيس مجلس 
قرية  والء  بطاقة  أثرها  على  أطلقت  عيسى  طوني  د.  اإلدارة 

اإلنسان.
وخصائصها  البطاقة  هذه  على  للتعّرف  للحضور  فرصة  وكانت 

وطريقة استخدامها والتقدم بطلب للحصول عليها.

د. عيسى رأى أّن التعاون مع جمعية سعادة السماء واجب إنساني 
وجزء من المسؤولية االجتماعية للشركة. وأشار إلى أّن مجموعة 
ودفع  المجتمع  المساهمة في  تي هدفها  بي  أي  بطاقات والء 

جميع مكوناته لدعم القضايا االجتماعية.

النائب أفرام نّوه على أهمية المبادرة التي قامت بها أي بي تي 
المحّبة  خالل  من  إال  اختبارها  يمكن  ال  السماء  سعادة  أن  وقال 

وحسن النّية.

أي بي تي وجمعية سعادة السماء تطلقان:
بطاقة والء قرية اإلنسان دعمًا لمعالجة المدمنين

على المخدرات
برعاية وحضور النائب نعمة أفرام وفي اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، أطلقت شركة أي بي تي بالتعاون مع جمعية سعادة السماء، 

يوم األحد 30 حزيران في مركز قرية اإلنسان - المعيصرة “بطاقة والء قرية اإلنسان” لدعم معالجة المدمنين على المخدرات.

شارك موظفو وإداريو أي بي تي مع عائالتهم في الحملة الوطنية 
اطلقتها  التي  حزيران   9 األحد  يوم  اللبناني  الشاطىء  لتنظيف 
 )HEAD( والتنمية  للبيئة  إنسان  جمعية  مع  بالتعاون  البيئة  وزارة 

التي اهتمت بتنظيم المشاركة على شاطىء جبيل.

فقامت عائلة أي بي تي بتنظيف الشاطىء العمشيتي المقابل 
لمنشآتها النفطية وبذلك تكون قد ساهمت في مكافحة التلوث 
ولو بمبادرة بسيطة تصّب في إطار أحد ركائز مسؤولية أي بي تي 

اإلجتماعية.

وتجدر اإلشارة الى أّن هذا النشاط واحد من عّدة نشاطات ضمن 
حملة #نّظف_سمعتنا التي أطلقتها وزارة البيئة. 

في اليوم العالمي للتبّرع بالدم وضمن إطار مسؤولية أي بي تي اإلجتماعية بادرت الشركة بالتعاون مع الصليب األحمر اللبناني كما 
كّل عام إلى فتح باب التبّرع بالّدم يوم الثلثاء 18 حزيران أمام جميع الموظفين.

في مبنى الشركة الرئيسي في عمشيت، شارك إدارّيون وموّظفون بحملة التبّرع بالّدم من أجل المساهمة بانقاذ حياة. 

مشاركة سنوّية ألي بي تي 
في اليوم العالمي للتبّرع بالّدم

عائلة أي بي تي تساهم في حملة تنظيف الشاطىء اللبناني

LBP 000,000

بطاقة والء
قرية اإلنسان
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توقيع إتفاقية التعاونالنائب نعمة افرام, د. طوني عيسى, األب مجدي عالوي  

التعاون مع جمعية سعادة السماء 
واجب إنساني وجزء من المسؤولية 

”اإلجتماعية ألي بي تي
د. طوني عيسى

“



محطة الجبل  - أكروم )عّكار(

محطة أبو ابراهيم - يحمر )البقاع الغربي (

محطة الرّيس - القّطين )كسروان(

12

محطات جديدة
 تنضّم إلى عائلة أي بي تي

خبراء ELF قّدموا فحصًا مّجانيًا وهدايا قّيمة
 لزبائن أي بي تي 

على مدى أربعة أّيام قام فريق من خبراء زيت ELF بزيارة عدد من 
محطات أي بي تي في جبيل وبيروت وزحلة وقّدموا النصائح لزبائن 
كما عرضوا  مميزات  لمحركاتهم.  المناسب  الزيت  المحطات حول 
إلى  باإلضافة  للمحّرك  مجانياًّ  فحصًا  وقّدموا  العالمي   ELF زيت 

هدايا قّيمة. 

أبدى زبائن هذه المحطات سعادتهم لهذه المبادرة وحماسهم لما 
تلّقوه من هدايا كما جرى سحب على جوائز قّيمة. 
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محطة الحاصباني - حاصبّيا )حاصبّيا( 



تدريب على إنعاش القلب
على محطة أي بي تي المستدامة 

أي بي تي تشارك في
Extreme Energy

تجديد التعاون بين أي بي تي وماكدونالدز  

السيد   MedBox شركة  عام  ومدير  اإلدارة  مجلس  رئيس  قام 
ايلي مدّور بتدريب عّمال المحطة وعدٍد من اإلداريين على تقنية 
استخدام اآللة وخطوات االنعاش القلبي الرئوي في حال حدوث 

أزمة قلبية على المحّطة.

خالل  من  لبنان  ماكدونالدز  مع  تعاونها  تي  بي  أي  شركة  جّددت 
مشاركتها يوم اإلثنين 9 حزيران في افتتاح فرع عمشيت المحازي 

لمحطة عمشيت بعد تجديده ومكننته. 
السيد  أي بي تي  إدارة شركة  رئيس مجلس  شارك في اإلفتتاح 
رئيس  جانب  إلى  عيسى  طوني  الدكتور  ونائبه  عيسى  ميشال 
أكرم  والسيد  مكناس  كريم  السيد  فؤاد  مكناس  إدارة  مجلس 
مكناس  وعدد من المدراء والموظفين من كلتا الشركتين ومحّبي 

ماكدونالدز.
في الختام شكر د. عيسى ماكدونالدز على التزامها بالشراكة مع 
التزام أي بي تي بمشاريع أخرى مع ماكدونالدز  أي بي تي وأّكد 

في المستقبل.
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إنطالقًا من التزامها الدائم بمعايير السالمة على محطاتها، نّظمت أي بي تي بالتعاون مع شركة MedBox يوم الثلثاء 18 حزيران 
اآللي  الخارجي  الرجفان  استخدام مزيل  كيفية  للبيئة في عمشيت حول  والصديقة  المستدامة  للعّمال على محطتها  تدريبية  دورة 

.)AED(

AED
Automated External Defibrillator

بمبادرة من وزارة الطاقة والمياه وبرعاية وحضور الوزيرة ندى البستاني خوري اجتمع عدد من محترفي وهواة الرياضات المائية بين 24 
.“Extreme Energy“ تموز و4 آب حول سّد شبروح في فاريا في حدث بعنوان

وانطالقا من دعمها الدائم للنشاطات اإلنمائية ومن مسؤوليتها 
االجتماعية كانت أي بي تي من أبرز الشركات الراعية لهذا الحدث 
بيئية  منصة  تشكل  أن  يمكن  السدود  أن  بفكرة  اليمانها  وذلك 
وانمائية ورياضية وترفيهية الى جانب كونها أساسية لتخزين المياه.

شارك  كذلك  السّد،  مياه  في  عروضًا  أّدت  عالمّية  رياضّية  فرق 
وحازوا  ومسابقات  عروض  في  والهواة  األبطال  من  عدد  وتبارى 

على جوائز وميداليات.

التخييم  محبو  وافترش  األعمار.  لجميع  نشاطات  الحدث  تخلل 
مساحات قريبة من الّسد وكانت لهم فرصة زيارة خيمة أي بي تي 

فأبدوا إعجابهم بنشاطاتها التوعوية في مجاالت الطاقة والبيئة.
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info@iptgroup.com.lb     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.

iptgroup.com.lb

71 624 111


