
خلينا َع إتصال

25 عاماً وأكثر من اخلبرة والعمل كانت كافية 

سّلم  في  عالية  درجاٍت  على  تي  بي  أي  لوضع 

هما  وسمعًة  مكانًة  لنفسها  فكّونت  الريادة. 

بحّد ذاتهما اإلثبات األكبر على جناحها وتفّوقها. 

ميشال  أنشأها   صغيرة  محطٍة  من  إنطالقاً 

عيسى في العام 1987في عمشيت... باتت أي 

بي تي اليوم تضم شبكة محطات واسعة تصل 

حتى أكثر من 170 محطة منتشرة على جميع 

قد  الكبير  اإلنتشار  أّن  بيد  اللبنانّية.  األراضي 

بانضمام  وذلك   ،2006 العام  منذ  بالتنامي  بدأ 

إّن  الشركة:  إلدارة  العائلة  من  الثاني  اجليل 

جهود الدكتور طوني عيسى )املدير التنفيذي(، 

وفريق      التجاري(  )املدير  عيسى  زخيا  والسيد 

أي بي تي الكفوء، قد أثمرت منذ ذلك احلني في 

فقط  ليس  قياسّية  مستوياٍت  الشركة  بلوغ 

لنواحي التوّسع والتطوير وإدارة العمل اليومّي، 

مجتمعّية  أهدافاً  واحتضانها  لبلورتها  إّنا 

سامية ساهمت وتساهم في حتقيق مسؤولية 

من  اليوم  أضحت  التي  اإلجتماعية  الشركة 

ملبادراتها...  ومنطلقاً  الشركة  هويّة  صلب 

تي  بي  أي  مركز  إنشاء  وبعد  املنطلق  هذا  من 

تي »مؤسسة  بي  أي  أنشأت   ،)IPTEC( للطاقة 
ميشال عيسى للّتنمية احملّلية« التي تلعب دوراً 
من خالل  احملّلي  اجملتمع  قدرة  تعزيز  في  محوريّاً 

تخطيط وتنفيذ املشاريع الّتنموية. 
تي خاللها في  بي  أي  وأكثر... جنحت  25 عاماً   
تتعّهد  وهي  اللبناني،  املستهلك  ثقة  كسب 
وتعزيز  املواهب  واستكشاف  اجلهود،  مبضاعفة 
اخلبرات لإلستمرار بالنّمو والتزام اجلودة العالية 

واألداء املتقن والتنمية املستدامة.

�أي بي تي غروب

اإلفتتاحية

آذار ٢٠١٦نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب

ّ

إعالن تنفيذ الهبة العينية لمشروع تطوير مبنى بلدية 
عمشيت

المسؤولية اإلجتماعية

عدد: ١٦

في 16 كانون األول 2015، عقد رئيس بلدية عمشيت د. أنطوان عيسى ورئيس »مؤسسة ميشال 
عيسى للّتنمية احملّلية« د. طوني عيسى مؤمترًا صحافّياً مشتركاً في مبنى البلدية في عمشيت 
البلدية وتوسيعه٬ في  الّتوقيع على إعالن تنفيذ الهبة العينّية ملشروع تطوير مبنى  متّ خالله 

حضور أعضاء اجمللس البلدي وأعضاء املؤسسة وحشد من املؤسسات اإلعالمّية.

السيد ميشال عيسى، د. طوني عيسى )أي بي تي( ود. أنطوان عيسى )بلدية عمشيت(

أعضاء بلديّة عمشيت وأعضاء مجلس إدارة أي بي تي

التفاصيل في الصفحة ٢



إعالن تنفيذ الهبة العينّية لمشروع تطوير مبنى بلدية عمشيت

عيسى  أنطوان  د.  البلدية  رئيس  ألقى  بدايًة، 
السيد  املؤسسة  صاحب  فيها  شكر  كلمة 
الهبة  وتقدميه  مبادرته  على  عيسى  ميشال 
وحتديثه  البلديّة  مبنى  وتوسيع  لتطوير 
البلدة  سكان  عدد  وتنامي  تزايد  مع  ليتالءم 
يساهم  ممّا  الصعد  جميع  على  ومتطّلباتها 
في نهضة البلدة، منّوًها باإلجنازات اإلقتصادية 
املؤّسسة  صاحب  حّقّقها  التي  واإلجتماعية 

على امتداد الوطن.

ثّم ألقى د. طوني ميشال عيسى كلمة حتّدث 
فيها عن أهمّية الّتعاون بني القطاعني اخلاص 
والعاّم في سبيل حتقيق الّتنمية احملّلية مؤكّداً 
نشر  وهدفها  الربح،  تبغى  ال  املؤسسة  أّن 
في  رئيسي  كعامل  احملّلية  الّتنمية  مفهوم 

النّهوض باجملتمع احملّلي.
رئيس  وقّدم  البروتوكول  توقيع  متّ  اخلتام  في 
بإسم  عيسى  ميشال  للسيد  درعاً  البلدية 

اجمللس البلدي.

رئيس البلديّة د. أنطوان عيسى يلقي كلمته، والى جانبه السيد ميشال عيسى ود. طوني عيسى

د. طوني عيسى يلقي كلمته

تسليم الّدرع التكرميي للسيد ميشال عيسى

من املؤمتر الصحفي



عون  ميشال  املطران  سيادة  وحضور  برعاية 
راعي أبرشية جبيل املارونية، كرّمت »مؤسسة 
الطفل  احملّلية«  للّتنمية  عيسى  ميشال 
غبريال أبي سعد بطل العالم باحلساب الفوري 
  UCMASفي املسابقة التي نّظمتها شركة ال

في الهند.
 2015 األول  كانون   23 بتاريخ  اإلحتفال  جرى 
في قاعة كنيسة مار زخيا عمشيت بحضور 
»مؤّسسة  ورئيس  عيسى  ميشال  السيد 
الدكتور  احملّلية«  للّتنمية  عيسى  ميشال 
طوني عيسى، رئيس وأعضاء بلدية عمشيت 
وحشد كبير من البلدة إضافًة إلى أهل املكرّم. 

»مؤسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« تكّرم بطل العالم في الحساب الفوري، 
الطفل غبريال أبي سعد

في ختام احلفل قّدم رئيس املؤسسة الدكتور عيسى درعاً تكرميّياً للطفل احملتفى به عربون تقدير ودعماً منه للطاقات العلمية. 
اجلدير ذكره أّن غبريال قد فاز في املسابقة املذكورة منافساً ل11000 متبارٍ من 55 دولة.

صورة تذكارية مع رئيس بلدية عمشيت وسيادة املطران ميشال عون

الريسيتال امليالدي د. طوني عيسى يلقي كلمة تهنئة

األب منير أبي سعد، السيد ميشال عيسى ود. طوني عيسى مع غبريالد. طوني عيسى يسّلم الدرع التكرميي لغبريال



تزامناً مع إنطالق بطولة كرة السلة في لبنان 
حملة  بدعم  تي  بي  أي  قامت   ،2016 للعام 
املركز  أطلقها  التي   #KeepItClean التوعية  
البدنية  والّلياقة  الرياضي  للتدريب  احملترف 
املدرّب  بني  إتّفاقّية  توقيع  عبر   ،Step Ahead
 )Step Ahead مركز  )رئيس  جرجس  فؤاد 
والسيد زخيا عيسى )املدير التجاري في شركة 

أي بي تي(.  

التوعية حول مخاطر  إلى  احلملة  هذه  تهدف 
 )Steroids( للمنّشطات  الرياضّيني  استخدام 
باإلضافة إلى التشجيع على اعتماد نط حياة 
احلملة،  هذه  ألهمية  ونظراً  وسليم.  صّحي 
العبي  أبرز  من  كبير  عدد  فيها  اشترك  فقد 
ملعجبيهم  رسائل  سّجلوا  الذين  السّلة  كرة 
خالل  من  طات  املنشِّ استخدام  مخاطر  حول 
 LBCIفيديوهات مصّورة تعرض على شاشة ال
 Step صفحات  على  مشاهدتها  وباإلمكان 

Ahead للّتواصل اإلجتماعي.
KeepItClean# محاضرات  كما تشمل حملة 
واألكادمييات  واجلامعات  املدارس  في  توعية 

الرياضية في لبنان. 
 Step Ahead باالضافة، تتشارك أي بي تي مع
في مكافأة الالّعببني املتمّيزين، وذلك من خالل 
فقرة »Best Player of the Game« التي تبّث 

في نهاية كّل مباراة.

طات بطولة كرة السّلة 2016: أي بي تي تدعم حملة KeepItClean# لمكافحة المنشِّ

جديد أي بي تي

أي بي تي تدعم فريق نادي عمشيت )Amchit Club( للكرة الطائرة

في إطار دعمها املستمرّ للرياضة في لبنان، ترعى أي بي تي فريق نادي عمشيت للكرة الطائرة، 
لهذا  الاّلزمني  والتشجيع  الدعم  بذلك  مقّدمًة   ،2016-2015 للعام  لبنان  بطولة  وذلك ضمن 
الفريق الذي استطاع في اآلونة األخيرة أن يثبت قدراته وتألّقه بحيث أنّه قد متكّن من التأّهل 
إلى مصاف أندية الدرجة الثانية بعد إحرازه لقب بطولة لبنان للدرجة الثالثة في الكرة الطائرة 

للعام الفائت.

املدرّب فؤاد جرجس والسيد زخيا عيسى



نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

»جوائز الوعي حول الطاقة« )EAA(: سّجل مشروعك اليوم!

إذا حّققت مؤسستك مشروعًا يندرج ضمن إطار إحدى الفئات المذكورة أدناه، ال تترّدد! 

 Energy Awareness( الطاقة«  حول  الوعي  »جوائز  منح  مشروع 
Awards )EAA هو برنامج فريد من نوعه، متّ إطالقه ألوّل مرّة في لبنان 
من قبل مركز أي بي تي للطاقة IPTEC وبرنامج األمم املتحدة اإلنائي 
القطاعني  في  واملنّظمات  املؤّسسات  جهود  مكافأة  بهدف   UNDP
العام واخلاّص مبا في ذلك الشركات واجملتمع املدني والقطاع األكادميي 

ملساهمتهم القّيمة في مجال الطاقة املستدامة في لبنان.
تعزّز  التي  املشاريع  على  الضوء  تسليط  إلى  املشروع  يهدف 
اإلستهالك املستدام ملصادر الطاقة، أي مساهمتها في خفض وطأة 
انبعاثات  من  واحلّد  البيئي  األداء  حتسني  وبالتالي  الطاقة  استهالك 

الغازات الدفيئة. للمزيد من املعلومات:

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي:

األنسة دميا مشنوق
اخلط املباشر: 513 962 - 01

dima.machnouk@undp.org :البريد اإللكتروني

مركز أي بي تي للطاقة:

السيدة رنا عساكر
ext: 311 / 09 - 624 111 :اخلط املباشر

rana.assaker@iptgroup.com.lb :البريد اإللكتروني



مركز  يعلن  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
ملسابقة  رعايته   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي 
توعية  بهدف   2016 للعام  للرسم   Fabriano
عدد أكبر من الطاّلب حول القيادة اإلقتصادية 
هذا  في   .»eco-driving« للبيئة  والصديقة 
IPTEC موضوع رسم جديد هذه  اإلطار يطرح 
بحيث   ”walk & bike more“ وهو  السنة 
يدعو املركز التالمذة في هذا العام للتعبير من 
الدرّاجات  وركوب  املشي  دور  الرسوم عن  خالل 
في محاربة تلّوث الهواء واألضرار الناجتة عنه. 

Pour la promotion de l’Art au Liban et au Moyen-Orient

Partenaires Principaux:

En coopération avec: Cette année, le concours de dessin Fabriano débutera
le lundi 9 novembre 2015, sur les thèmes suivants:

- Le Cèdre: arbre symbole de notre cher Liban
- Lucky to be young!
- Marcher et pédaler pour améliorer l’environnement et 

la santé
- Economisons l’énergie!
- L’Italie, ses savants et leurs inventions, ses designers 

et leurs créations

L’appel est lancé. Bonne chance aux participants!

Prix offerts pour 2016:
70 bourses scolaires
4000 cadeaux de valeur et diplômes de mérite
300 prix supplémentaires de consolation
2 voyages en Italie

Date limite de remise des dessins:
le Lundi 30 mai 2016

Pour plus d’informations: Fabriano - Verdun 01.810 159 • Fabriano - Jal-el-Dib 04.718 881 / 2

Concours Fabriano de Dessin
www.fabriawebshop.com

patricksaad |
graphicworkshop

Support Programme for Infrastructure
Sector Strategies and Alternative Financing

SISSAF
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تهنّئ إدارة مركز IPTEC املشاركني في مسابقة Fabriano للعام الفائت الذين أبدعوا برسومات 
حول موضوع ال eco-driving التي شهدت نسبة مشاركة عالية وذلك ألهمية املوضوع. اليكم 

بعض النماذج للرسومات الفائزة:
وانطالقاً من قناعاته، قام فريق مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( مبناسبة األعياد بتصميم وتوزيع 
بطاقات معايدة مطبوع عليها أفضل رسومات الطاّلب للعام الفائت مصنوعة من أوراق قابلة 

إلعادة التدوير حيث كتب عليها عبارة:

IPTEC Wishes you an eco-driving New Year 2016!

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

IPTEC للرسم  2015  برعاية Fabriano مسابقة

IPTEC للرسم  2016  برعاية Fabriano إطالق  مسابقة

غايا زيادة، مدرسة Saint Joseph، قرنة شهوان غدي دبس، مدرسة CLW، جورة أنطونيو جعارة، مدرسة Notre Dame، ساحل علما 

عزّت ياسني، مدرسة AZM، طرابلس 

إيريكا سالمة، مدرسة العازارية، ذوق مكايل 



بعد فوزه في املوسم الرابع من برنامج الغناء 
عرضته  الذي  املشاهير  Celebrity Duets-ديو 
بلدة  إبن  تي  بي  أي  كرّمت   ،MTVال قناة 
عمشيت املمثّل طوني ناظم عيسى من خالل 
احتفال نّظمته الشركة في السادس من شهر 
شباط في مقرّها في عمشيت، وذلك بحضور 

مجلس إدارة أي بي تي واملوّظفني.
 

مؤكّداً  له  لتشجيعها  الشركة  املمثّل  شكر 
كما  بها،  جتمعه  التي  الوطيدة  العالقة  على 
على  األحّب  البلدة  لعمشيت،  حّبه  عن  أعرب 
لشركة      التنفيذي  الرئيس  هنّأ  بدوره،  قلبه. 
أي بي تي الدكتور طوني عيسى املمثّل طوني 
اجلمهور،  ومبحبة  بالّلقب  فوزه  على  عيسى 

ومتنّى له مسيرة حافلة باإلجنازات.
 

تفخر أي بي تي بدعم املواهب الّلبنانية املتمّيزة 
الدعم  لهم  وتقّدم  محيطها،  أبناء  وبخاصة 
إبن  يوسف  مروان  املطرب  أيضا  فقد شّجعت 
 Star في  األول  املركز  على  احلائز  عبادات  بلدة 

.Academy

المسؤولية االجتماعية

مبروك لطوني عيسى ومروان يوسف

تسليم الدرع التكرميي للممثّل طوني عيسى

السيدة فاديا عيسى، السيدة ميرنا عيسى،
السيد ألبير روحانا

د. طوني عيسى يهنّئ املمثّل طوني عيسى

عائلة أي بي تي حتتفل بفوز طوني عيسى



شبكة محطات أي بي تي

جديد شبكة المحطات

تعلن أي بي تي عن افتتاحها حملطات وقود جديدة في البقاع، جبل لبنان والشمال تلبيًة حلاجات زبائنها في مختلف أماكن تواجدهم. إضافًة إلى 
توفير أفضل املنتجات واخلدمات النّفطية، تفتخر أي بي تي بكون استراتيجّيتها التوّسعية تساهم في دعم اإلقتصاد اللبناني وخلق فرص عمٍل 

جديدة. 

محطة علي شعيتو، الطيري )النبطية( 

محطة الكسليك )بإدارة الشركة( محطة فارس، أنصار )النبطية( 

محطة بدارو )بإدارة الشركة(

محطة خالد العجمي،
مجدل عنجر )زحلة(

محطة سمعان طبر، إهدن )زغرتا( محطة رامي همدر، حوش حاال )زحلة(



المسؤولية اإلجتماعية

إضاءة عمشيت بزينٍة ميالدّية خضراء 

شجرة  بإضاءة  تي  بي  أي  شركة  احتفلت 
امليالد في احلديقة العامة الكائنة على مدخل 
في  الواقع  اجلمعة  مساء  وذلك  عمشيت  
وموّظفي  إدارة  بحضور   2015 األول  كانون   4
بلدية  وأعضاء  ورئيس  وعائالتهم  الشركة 
قد  كانت  البلدة،  أبناء  من  وحشد  عمشيت 
الشجرة  هذه  بناء  على  تي  بي  أي  عملت 
من  محترفني  أخصائّيني  مع  املمّيزة  امليالدية 

.Brandon شركة

أثير  امتأل  واحلديقة،  الشجرة  إضاءة  فور 
عمشيت باألحلان واألغاني امليالديّة التي أضفت 

جّواً من الفرح والبهجة. 

د.  عمشيت  بلدية  رئيس  شكر  جهته،  من 
لدعمها  تي  بي  أي  شركة  عيسى  أنطوان 
الدائم للبلدة. وبدوره، أثنى عضو مجلس إدارة 
البلدّي  األداء  على  عيسى  طوني  د.  تي  بي  أي 
من  للمزيد  استعداداتها  على  وأكّد  وتنّوعه 

التعاون مع البلديّة. 

وأنظار  انتباه  امليالديّة  تي  بي  أي  لفتت شجرة 
املارّة ليس لناحية جمالّيتها وحسب بل جلهة 
تذكّر  كونها  جتّسدها  التي  البيئية  الرسالة 
خضراء  بيئٍة  على  احملافظة  وأهمّية  بضرورة 
ونظيفة في ظّل األزمة البيئّية التي تشهدها 

البالد.

بابا نويل يوزّع احللوى والهدايا لألطفال

إضاءة الشجرة

قطع قالب احللوى

صورة تذكاريّة لفريق عمل أي بي تي وعائالتهم مع الشجرة

زينة أي بي تي في احلديقة العاّمة ملدخل عمشيت



عائلة أي بي تي تحتفل بعيد الميالد 2015

كما جرت العادة في الرابع والعشرين من كانون األوّل من كّل عام، اجتمع موّظفو أي بي تي في مركز الشركة لإلحتفال بعيد امليالد ولتبادل الهدايا.
ومبناسبة األعياد، تتمنّى إدارة أي بي تي لعائلتها، من موّظفني وعّمال عاماً مشرقاً مليئاً بالصحة والنجاح. 

فريق عمل أي بي تي

Secret Santa بابا نويل يوزّع هدايا

السيدة ميرنا عيسى )مديرة قسم التسويق( توزّع اجلوائز للرابحني في مسابقة العيد



زينة بنشعي الميالدّية: من األجمل عالمّيًا، وأيضًا... برعاية أي بي تي

مهرجان  برعاية  تي  بي  أي  قامت  التوالي،  على  الثانية  للسنة 
Christmas by the Lake الذي أقيم في محيط بحيرة بنشعي في 
مرة  السياحي  احلدث  هذا  من  جزءأً  تكون  أن  الشركة  وتفخر  زغرتا. 
»سادس  لقب  على   حازت  بنشعي  في  امليالدية  الزينة  كون  أخرى، 
 ،Los Angeles Times أجمل زينة ميالدية في العالم« من قبل مجّلة

منافسًة أكبر الدول وأهّمها إنكلترا، أملانيا، ونيويورك... 
شامخًة حتى 37 متراً ارتفاعاً، خطفت شجرة بنشعي امليالديّة أنظار 
العالم،  أرجاء  مختلف  من  القادمني  األجانب  كما  احمللّيني  السّياح 
 Steps of( وأسرت قلوبهم بزينتها الفريدة من نوعها وبدرج السعادة

joy( احمليط بها والذي يحمل عباراٍت من البهجة واألمل. 

حملة جمعّية Epsilon للتوعية حول داء الصرع 

فيلم »Sous Les Soutanes« يحصد جوائز عالمية

قامت         الصرع،  لداء  العاملي  اليوم  مبناسبة 
الذي  السنوي  العشاء  حفل  بدعم  تي  بي  أي 
  Music Hallال 2016  في  8 شباط  في  أقيم 

.Epsilon من تنظيم جمعية Starco في

طّبية  جمعية  هي   Epsilon أّن  واملعروف 
رعاية  في  املساهمة  إلى  تهدف  وإجتماعية 
الصرع  داء  من  يعانون  الذين  احملتاجني  املرضى 

وخصوصا األطفال منهم.

للسنة الثانية على الّتوالي، تستمرّ أي بي تي بدعم الطالبني في جامعة الALBA ميشال وغابي 
زرازير في إنتاج أفالمهما السينمائية القصيرة وآخرها Sous Les Soutanes، وذلك دعماً منها 

للمواهب الشابّة املتمّيزة في مجاالت الفّن واإلبداع.
بعد اشتراكه في العديد من املهرجانات السينمائية احملّلية والدولية وأهّمها في فرنسا وإسبانيا 
وإيطاليا وبولندا، حصد فيلم Sous Les Soutanes حتى اآلن 5 جوائز من جهات بارزة في صناعة 

السينما واألفالم:
 37ème Festival International"في ال :”Jury Mention“ وجائزة جلنة التحكيم + Canal جائزة  -

du Cinéma Méditerranéen de Montpellier" في فرنسا
 57th International Festival"  في ال  "First Prize - Mikeldi de Oro de Ficción" :جائزة -

Of Documentary and Short Film of Bilbao" في إسبانيا 
 22nd   International Film Festival" في ال "Third Prize - The Bronze Dinosaur" :جائزة -

Etiuda&Anima"   في بولندا 
 9th NDU International Film  " ال  في   "Public Vote Award" اجلمهور:  تصويت  جائزة   -

Fetsival" في لبنان.
أي بي تي تتمنّى مليشال وغابي زرازير املزيد من النجاحات في مسيرتهما الفنية.   



info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb

لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية

واإلطالع على أخبارنا فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 

T/F:                                    HOTLINE:    +961 71 624 111+961 9 624 111/5

Twitter: @ipt_group  -  Facebook.com/iptgroup - Instagram: @ipt_group - Linkedin: IPTGroup

www.iptgroup.com.lb

زورو� موقعنا �اللكرتوين �جلديد

- لطلب خدمة معاودة االتصال.
- لطلب شراء عبر املوقع االلكتروني.

- للحصول على معلومات، تقارير
   وإحصاءات حول تطّور أسعار النفط

   في لبنان والعالم.

خدمة  وأسرع  أفضل  تأمني  بهدف  دائماً 
عن   اإلعالن  تي  بي  أي  يسرّ   للزبائن 
خلدمة  مباشر    جديد   رقم  تخصيصها 

الزبائن  وتلقي  الطلبات.

تكنولوجيا وتطّور

PinPay متوّفرة اآلن عبر تطبيق IPT Prepaid Fuel Card البطاقة الذكية

أي بي تي حّدك بأصعب الظروف!

مهما قست أحوال الطقس، ومهما اشتّدت العواصف... تبقى محطات أي بي تي، أينما وجدت، في اجلبال كما على السواحل، على استعدادٍ تاّم 
وجهوزيٍّة كاملة خلدمة زبائنها.

بإمكان  وبات   PinPay تطبيق  في   )gift cards( الهدايا  إلى مجموعة   IPT Prepaid Fuel Card الدفع  املسبقة  الذّكية  الوقود  بطاقة  انضّمت 
املشتركني في التطبيق طلب البطاقة بسهولة وأمان من هواتفهم الذكية. 

تشكّل بطاقة IPT Prepaid Fuel Card هدية مثالية لألقرباء واألصدقاء كونها تتمّتع باملرونة التاّمة فهي متوّفرة بسقوف مالية مختلفة وهي 
قابلة إلعادة الشحن، وباإلمكان استخدامها لتعبئة الوقود، تغيير الزيت وغسيل السيارات على محطات أي بي تي، كما أّن  كّل بطاقة حتمل رمز 

Pin Code للحماية.

محطات أي بي تي


