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خّلينـا َع إتصـال

:UNESCO لرسومات الطالب في ال IPTEC-Fabriano معرض
»كونوا سائقي المستقبل اإلقتصاديين واألصدقاء للبيئة«

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

إفتتاح المعرض: د. طوني عيسى )رئيس مركز أي بي تي للطاقة(, د. وليد مسّلم )رئيس المعهد الوطني للموسيقى, ممثل وزير الثقافة(, 
السيد جان كلود نّحاس )مدير Fabriano لبنان( والسيد ريمون نّحاس )رئيس Fabriano لبنان(.
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:UNESCO لرسومات الطالب في ال IPTEC-Fabriano معرض
»كونوا سائقي المستقبل اإلقتصاديين واألصدقاء للبيئة«  - تتّمة

مركز  نّظم  عريجي،  روني  األستاذ  الثقافة  وزير  معالي  برعاية 

 Fabriano مراكز  مع  بالتعاون   IPTEC للطاقة   تي  بي  أي 

الرسم  مسابقة  في  الرابحة  للّرسومات  معرضًا  الفّنّية، 

اللبنانية لتالمذة من كافة األعمار،  المدارس  2015 في  للعام 

سائقي  »كونوا  لموضوع  خّلاقة  أفكارًا  رسوماتهم  جّسدت 

للبيئة«.  تّم افتتاح المعرض في  الغد اإلقتصاديين واألصدقاء 

الوطني  المعهد  رئيس  أّيار في قصر  الUNESCO بحضور   5

الوزير األستاذ  ُمَمّثاًل معالي  للموسيقى الدكتور وليد مسّلم، 

روني عريجي، رئيس مركز IPTEC الدكتور طوني عيسى، مدير 

Fabriano في لبنان السيد جان كلود نّحاس وحشد كبير من 

وذويهم  الرسم  مسابقة  في  الرابحين  والمشاركين  الطّلاب 

وعدد كبير  من المدعوين. استمّر المعرض لنهار الجمعة 6 أيار 

من الساعة العاشرة صباحًا حتى السادسة  مساًء.

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

)IPTEC د. طوني عيسى )رئيس مركز أي بي تي للطاقة
د. وليد مسّلم )رئيس المعهد الوطني للموسيقى(

السيد جان كلود نّحاس )مدير Fabriano في لبنان(



الرسومات  أفضل  من  لمجموعة  عرض  اإلفتتاح  حفل  تخّلل 
الرابحة التي استطاعت التعبير بشكل ممّيز عن معضلة تلّوث 
تجسيد  إلى  باإلضافة  لبنان،  في  البّري  النقل  جّراء  من  الهواء 
 eco-driving للبيئة  الصديقة  اإلقتصادية  القيادة  فوائد 

بالمحافظة على صّحة اإلنسان والبيئة في آن. 
تطرح  التي   2016 للعام  الرسم  بمسابقة  التذكير  وتّم  كما 
موضوع إعتماد المشي واستخدام الدّراجة الهوائية لبيئة أنظف 
وحياة أكثر صحة. ثم جمعت صورة تذكارية التالمذة الرابحين 

 .Fabrianoو IPTEC مع الدكتور مسّلم وكامل فريق عمل

إّن هدف التعاون بين  IPTEC وFabriano هو التركيز على فئة 
لنشر  المستقبل  سائقي  كونهم  المدارس  وتالمذة  الشباب 
وسلوكّيات  لبنان  في  الهواء  تلّوث  واقع  حول  لديهم  الوعي 
في  كثقافة  وانتهاجها  للبيئة  الصديقة  اإلقتصادية  القيادة 
القيادة. وقد نجح مركز IPTEC حتى اآلن بإيصال هذه الرسالة 
مسابقة  خالل  من  مشترك  ألف  مئة  من  أكثر  إلى  البيئية 
 Fabriano السنوية للرسم.  تجدر اإلشارة إلى أن مراكز Fabriano
الفّنّية تحتفل هذه السنة في عيدها الثاني والخمسين ، بمئة 

ألف مشترك وثالثة أجياٍل من الفائزين.

»الحملة  وهي  األشمل  الحملة  ضمن  الخطوة  هذه  تندرج 
استهالك  ترشيد  عبر  لبنان  في  الهواء  تلّوث  لخفض  الوطنية 
الطاقة في قطاع الّنقل البّري« التي أطلقها مركز IPTEC في 
العام 2012 بدعم من وزارة البيئة، اإلسكوا)ESCWA(  وبرنامج 

.)UNDP( األمم المّتحدة اإلنمائي
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Pollu-Monster و Eco-Leaf تفاعل الطّلب الرابحين مع

صورة جامعة للطّلب الرابحين ومنّظمي المعرض



:UNESCO لرسومات الطالب في ال IPTEC-Fabriano معرض
»كونوا سائقي المستقبل اإلقتصاديين واألصدقاء للبيئة«

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة



أي بي تي تطلق على محّطاتها أّول نظام مكننة شاملة في الشرق األوسط 

تكنولوجيا وتطّور

أطلقت شركة أي بي تي اّلنفطية بالتعاون مع شركة AutomatiX وSiemens األلمانية مشروع نموذجي هو األّول من نوعه في 
الشرق األوسط يهدف إلى مكننة شاملة لمحّطاتها والتحّكم بها عن بعد وتأمين رقابة شاملة ودقيقة لكّل عمليات نقل وبيع 
المحروقات من المستودعات النفطّية إلى المحطات ولغاية وصولها إلى سيارات المستهلكين، منعًا للغّش والّتالعب بالجودة 
وتأكيدًا على دّقة الكّميات. يتّم التحّكم بهذا الّنظام عن بعد عبر غرفة مراقبة مركزّية موقعها في المقّر الرئيسي ألي بي تي. 
تتضّمن وظائف هذا الّنظام مراقبة مستويات المحروقات وجودته في الخّزانات، وصهاريج الّنقل، وماكينات التعبئة المنتشرة على 
المحّطات في كّل لبنان، كما يتحّكم عن بعد بتسعيرة المحروقات ومراقبتها في كّل األوقات. وقد تّم اختيار هذا الّنظام في 
العام 2015 كأحد أفضل الحلول المعلوماتية التي صّممتها Siemens في العالم. يندرج هذا المشروع من ضمن استراتيجية أي بي 
تي التي تتمحور حول اعتماد حلول تكنولوجّية متطّورة بهدف تعزيز ثقة زبائنها بها والحفاظ على الّسمعة الطّيبة التي اكتسبتها 

خالل سنين طويلة من الّتطوير والتوّسع من خالل محّطاتها الّنموذجّية التي غّيرت مفهوم محّطة المحروقات في لبنان. 

Lubricants

DIESEL

95 UNLEADED

98 SUPER

MAZUT

GAS
www.iptgroup.com.lb

Entire Supply Chain Monitoring & Management

Terminal Automation
Vessel Unloading, Truck Loading, Fuel Level, Water Level, Density & Temperature Correction

Fuel Stations Automation
Fuel Level, Water Level, Volumetric Temperature Correction, Fuel Dispenser Control,
Price Sign, Lighting Control, Energy Management, Cost Centers, Truck Washing and more...

Totally integrated Automation with SIEMENS
WinCC OA & SIMATIC Automation Systems

Versatile Reporting & Market Intelligence with WinCC OA

Embedded GIS for Station Monitoring and Fleet Tracking

Cost E�cient Solution with S7-1200 driving several
Communication Protocols & Networks 
(IFSF, Industrial Ethernet, Modbus RTU, PtP, TCP/IP, VPN, GPRS)

Main Features

IPT TERMINAL
Amchit - Lebanon

CARGO OIL TANKER

MANUFACTURERS & BUSINESSES 

GAS STATIONS

SIMATIC WinCC Open Architecture 
AutomatiX Fuel Supply & Distribution Monitoring

AUTOMATIX S.A.L.

SIEMENS Solution Partner
Vivre Building, 8th Floor, 
Naccache Highway - Lebanon
Phone: +961 (4) 521 886 / 887 /889  |   Fax: +961 (4) 521 890

www.automatix.com
LEBANON   |  IRAQ   |   R.D. CONGO    |  QATAR   |   KSA

,)AutomatiX من اليمين الى الشمال: د. طوني عيسى )المدير التنفيذي في أي بي تي(, الياس بشعلني  )المدير التنفيذي في
 سامر سلماني )مدير التسويق في AutomatiX(, تمارا يونس )منّسقة رئيسية في قسم المراقبة في أي بي تي(



إفتتاح أّول فرع ل Frank Hotdogs في محطة أي بي تي- مدخل عمشيت

جديد شبكة محطات أي بي تي

شبكة محطات أي بي بي

اآلن بات بإمكانك اإلسترخاء واإلستمتاع بالHot Dog ذي الطعم الممّيز من Frank Würst خالل تواجدك على محطة أي بي تي. 

فقد تّم افتتاح أّول فرع ل Frank Würst داخل صالة Metro Express في محطة أي بي تي أوتوستراد عمشيت.

وحتى   ...2008 العام  في  التجارية  لعالمتها  تجديدها  منذ 

فقد  مستمّر،  بتطّور  تي  بي  أي  محطات  شبكة  تزال  ال  اليوم، 

انضّمت مؤّخرًا إلى الشركة محطات جديدة، باإلضافة إلى قيام 

الشركة بأعمال تأهيل وتحديث وترميم لمحّطاتها كاّفًة. كما 

على  التجارية  العالمات  مراقبي  جوالت  تكّثف  الشركة  وباتت 

محطات أي بي تي في كاّفة المناطق اللبنانّية، وذلك توحيدًا 

محطة بو زردان، زكربت )المتن( لصورة هذه المحطات ورفع مستوى الخدمات فيها.

محطة فاريا )بإدارة الشركة(محطة موريس أبي خطار، البترون 



من منطلق حرصها على تأمين أعلى مستويات السالمة والوقاية من المخاطر المحتملة، وكما جرت العادة، نّظمت أي بي تي 
بالّتعاون مع الّدفاع المدني في شهر نيسان دورتها التدريبّية الثانية لهذا الموسم على مكافحة الحرائق واإلسعافات األّولّية، 

وذلك استكمااًل للّدورات التي كانت قد بدأت في العام الماضي في منشآت الشركة.

تضّمن التدريب الّنظري البنود والدروس اآليلة إلى تطبيق الوقاية 
حال  في  وتمّددها  الحريق  حوادث  حصول  ومنع  اإلستباقية 
للمصابين  األولّية  اإلسعافات  تأمين  إلى  باإلضافة  حصولها، 
في  العاملين  وإخالء  األحمر،  الصليب  سيارات  وصول  لحين 

المنشآت البترولّية.

أّما في الجزء التطبيقي، فقد قام فريق أي بي تي مع الدفاع 
المنشآت  في  ُمفَترض  حريق  إلطفاء  حّية  بمناوراٍت  المدني 
الّتخزينّية، وذلك بحضور المدير العاّم التنفيذي في أي بي تي 

الدكتور طوني عيسى، ومدراء األقسام المعنّية. 

إستكمال الدورات التدريبية على مكافحة الحرائق واإلسعافات األّولّية

الصحة والسالمة والبيئة



أي بي تي في الرياضة اللبنانية: مواصلة دعم حملة KeepItClean# لمكافحة المنّشطات

بدأت رسالة حملة مكافحة المنّشطات KeepItClean تنتشر 
أكثر فأكثر، وذلك من خالل تنظيم محاضرات توعية في أهم 
المدارس والجامعات بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الشباب 

اللبناني.  

استكمااًل لدعمها المتواصل لهذه الحملة، شاركت أي بي تي 
في 20 نيسان في النشاط الرياضي الذي نّظمه مركز التدريب 
ال جامعة  في   Step Ahead البدنية  واللياقة  المتخّصص 
LAU  -جبيل. خالل النشاط، تّم توزيع إستطالعات رأي تتكّون 

المنّشطات  عن  الطالب  ثقافة  مستوى  لمعرفة  أسئلة  من 
الرياضية المضّرة بالصّحة ولتوعيتهم حول خطورتها وحّثهم 
الّنشاط  وتخّلل  كما  وسليم...  صحّي  عيش  نمط  اعتماد  على 
محاضراٍت وألعابًا رياضّية مسلّية ونصائح مفيدة وجوائز، وتمّيز 
الحماسة  رياضّيين مشهورين أضفت جّوًا من  أيضًا بمشاركة 

والفرح بين الطّلاب.

المسؤولية اإلجتماعية



بمناسبة عيد األّم، وكما جرت العادة في كل عام، جمعت أي بي تي األّمهات العامالت في الشركة في جوٍّ خاّص وممّيز 
وقّدمت لهّن باقاٍت من الّزهور ازدانت مكاتبهّن بألوانها المشرقة، وذلك تكريمًا لعطاءاتهّن وجهودهّن في العائلة والعمل 

والحياة.
البيع  نقاط  القهوة، وذلك في كاّفة  رّواد  للزبائن من  الزهور  أواني  بتوزيع   Mountain Mudd Espresso بدوره، قام فريق 
 Mountain Mudd الموجودة على محطات أي بي تي، وفي جامعة البلمند، والسفارة األميريكية في عوكر، وفي مقهى 

الكائن في عمشيت.

عيد األّمهات: ربيع األعياد في أي بي تي! 
األّم! األرض:  أجمل سّيدة على وجه  يخّص  أجمل عيد  الّربيع مع  يتزامن قدوم  أن  أروع  ما 

أي بي تي تشارك في 32nd Spring Rally ضمن بطولة لبنان للراليات 2016 
األكثر تشويقًا في  الرياضي  للحدث  أي بي تي دعمها  تواصل 

لبنان:Rally Du Liban  المستمّر بنجاح منذ ّسنين عديدة.  
للراليات  لبنان  بطولة  انطالقة  يعتبر  والذي  الربيع،  رالي  ففي 

 Ford Fiestaال سيارة  برعاية  تي  بي  أي  قامت   ،2016 للعام 
ومساعده  أسمر  رودولف  الواعد  الشاب  السائق  بقيادة    R5

الربيع                رالي  بتفّوق  )20 عامًا( قد أكمل  نادر. وكان أسمر  جورج 

Spring Rally 2016 الذي انطلق في 10 نيسان الماضي، حيث 

تمّكن من إحراز المركز الثالث متقّدمًا على أهّم المتسابقين 
خبرة وشراسة.

الجدير بالذكر أّن رودولف أسمر كان قد أثبت تمّيزه في العام 
2015 وأظهر قدراته ومؤّهالته للموسم الحالي. 

في المركز الرئيسي لشركة أي بي تي

في مقاهي ماونتن ماد



المسؤولية اإلجتماعية

”USEK Career Fair 2016“ أي بي تي تشارك في

في 19 نيسان شاركت أي بي تي في معرض الوظائف “USEK Career Fair 2016” الذي نّظمته جامعة الروح القدس- 
الكسليك، حيث تواصل قسم الموارد البشرية في الشركة مع الطّلاب المهتّمين الباحثين عن عمل، وذلك لفتح آفاق جديدة 

وفرص عمل واعدة لهم في أي بي تي مع اإللتزام بتقديم الّدعم الّلازم وجميع مستلزمات الّنجاح.

إذا كنت تبحث عن فرصة جّدّية ومهنة حقيقّية إلثبات مهاراتك في بيئة مبتكرة وديناميكية، ال تترّدد باإلّتصال بمكتب 
 )Ext. 406( 09-624111 :شؤون الموّظفين في أي بي تي غروب على الرقم

كما ويمكنك في أّي وقت تقديم الّطلب الخاّص بك من خالل صفحتنا اإللكترونّية عبر الّرابط الّتالي:
http://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/top-menu/careers 



دعٌم ... للرياضة، البيئة، الثقافة، والتراث
وضعت أي بي تي على جدول أعمالها للعام  2016  برنامجًا لدعم النشاطات التي تندرج ضمن إطار تعزيز ثقافة المجتمع 

الرياضية، البيئية،  والتراثية في آن، منها:

تقليدًا سنوّيًا.  بالّدّم  للّتبّرع  العالمي  باليوم  تي  بي  أي  باتت مشاركة 
مقّرها  في  بالّدم  للتبّرع  يومًا  فنظّمت  اللبناني،  األحمر  الصليب  دعوة  تي  بي  أي  لّبت  الّتوالي،  على  الّسادسة  للّسنة 

الشركة. الّنسائّي في  العنصر  الموّظفين وبوجٍه خاّص من  اإلدارة كما من  الرئيسي، حيث كانت مشاركة الفتة من 
اللبناني على ال140. بالصليب األحمر  اإلّتصال  أّي وقت  اإلنساني، يمكنك في  العمل  للمشاركة في هذا 

الحملة السنوية للتبّرع بالدم: إلتزام, مشاركة, وعطاء!

Bechmezzine Marathon لدعم نادي جمعية البّر واإلحسان، الذي جرى في 8 أّيار.

”13eme Festival De La Cuisine Traditionelle“

من تنظيم جامعة الروح القدس - كسليك في 3 أيار.
28th ESIB Rally Paper من تنظيم جامعة القديس يوسف 

)فريق كشافة لبنان من مدرسة عينطورة، وفريق الهندسة السنة الثالثة( في 7 و 8 أّيار.

 حفل العشاء التبّرعي لكّشافة لبنان )Group Des Apotres-Jounieh( في 30 نيسان.



info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lbT/F:                                    HOTLINE:    +961 71 624 111+961 9 624 111/5
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www.i ptgroup.com.lb الجديد االلكتروني  زوروا موقعنا 

- لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
- لطلب خدمة معاودة االتصال.

- لطلب شراء عبر الموقع االلكتروني.
- 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.

يسّر شركة أي بي تي أن تعلن لزبائنها عن إطالقها حملة صيف 2016 »مع Elf سالمة من أي بي تي«. تتضّمن الحملة عرضًا خاصًا 
خالل فترة الصيف وهو تقديم منفخ إطارات مجانيٍّ مع كّل غيار زيت Elf على محطات أي بي تي.

أهمّية هذه الهدّية تكمن بضرورة وجودها في كّل سيارة نظرًا لفائدتها العملّية الكبيرة والملّحة حيث يمكن استعمالها في 
األوقات الطارئة لنفخ إطارات السيارة أو لنفخ أي إطار )الدّراجة مثاًل(. كما تكمن أهّميتها أيضًا بسهولة استعمالها إذ يكفي وصلها 

على المقبس الكهربائي داخل السيارة حتى يبدأ المنفخ بالعمل أوتوماتيكّيًا.    

تندرج هذه الحملة ضمن نشاطات أي بي تي العديدة والمتنّوعة التي تهدف إلى تأمين راحة وسالمة المستهلكين مكافأًة منها 
لوالئهم للشركة ولمنتجاتها ولخدمات محطات أي بي تي. 

غّير زيت على محطات أي بي تي هالصيفّية واحصل على هذه الهدية الفورّية القّيمة، ابتداءًا من شهر تموز
09-624111 على  اتصل  المعلومات  من  للمزيد 

حملة صيف 2016: مع Elf سالمة من أي بي تي!

شبكة محطات أي بي بي


