
 الّلقاء السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان
ضمن »منتدى بيروت الدولي للطاقة«، برعاية المدير العام للّنفط المهندسة 
أورور فغالي وبحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل

خّلينـا َع إتصال

كانون األول 2018عدد 27 نشرة دورية تصدر عن أي بي تي غروب



شبكة محطات أي بي تي
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برعاية المدير العام للّنفط المهندسة أورور فغالي وبحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل, نّظمت أي بي تي الّلقاء 
السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان تحت عنوان “نحو االستدامة في محطات المحروقات” ضمن منتدى 
بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة وذلك في 27 أيلول 2018، في فندق لو رويال – ضبيه. هذا الّلقاء الذي شارك فيه 
رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة المهندس بيار خوري، ومالكي محطات أي بي تي في مختلف المناطق اللبنانية، باإلضافة إلى رئيس 
مجلس إدارة أي بي تي ميشال عيسى والرئيس التنفيذي الدكتور طوني عيسى، وأعضاء المجلس ومدراء األقسام، يهدف إلى إشراك 

مالكي محطات أي بي تي المنتشرة على كاّفة األراضي اللبنانية باستراتيجية الشركة إلدارة الطاقة والبيئة في محطاتها. 

الّلقاء السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان، ضمن »منتدى بيروت الدولي للطاقة«، 
برعاية المدير العام للّنفط المهندسة أورور فغالي وبحضور وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل

رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة، 
المهندس بيار خوري

مدير عام النفط في لبنان،
المهندسة أورور فغالي

د.عيسى مع وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل

صورة جامعة لمالكي محطات وقود أي بي تي في لبنان

أبي خليل
الوزير سيزار أبي خليل أّكد دعمه للمبادرات الفردية من قبل القطاع 
الخاص في مجال الطاقة التي من شأنها حماية البيئة السّيما وأّن 
العالم يسير نحو هذا اإلّتجاه، مثنيًا على جهود أي بي تي الدائمة 

في هذا المجال.

فغالي 
الخاص  القطاع  ناشدت  جهتها،  من  فغالي  أورور  المهندسة 
الكهرباء في  وتوليد  المياه  لتسخين  الشمسية  الطاقة  استعمال 
محطات التوزيع، آملًة أن ينعم لبنان في المرحلة المقبلة بالمزيد 
دخوله  مع  وتلّوثًا  كلفة  أقّل  كهرباء  وبإنتاج  المتجّددة  الطاقة  من 

مرحلة إستخراج الغاز واستعماله في مختلف القطاعات.

خوري
نّوه بخطوة أي بي تي هذه وبرؤيتها  بيار خوري بدوره  المهندس 
المحطة  هذه  إطالق  في  السّباقة  الشركة  لتكون  المستقبلية 

النموذجية الصديقة للبيئة.

عيسى
بكلمته، أثنى الدكتور طوني عيسى على الحضور المفاجىء للوزير 
أبي خليل، وأّكد أّن أي بي تي ماضية في استراتيجية اإلستدامة 
مثااًل  تشّكل  أصبحت  بحيث  لألعمال،  المسؤولة  والممارسة 
ونموذجًا يحتذى به في أداء القطاع الخاص للمسؤولية االجتماعية، 
وكيفية توظيف قدراته وإمكاناته خدمًة للقضايا البيئّية واالجتماعّية 
والتنموّية، كاشفًا عن سياسة أي بي تي التوّسعّية التي تهدف 

إلى تحقيق المزيد من النمّو.
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السيد ألبير روحانا

شبكة محطات أي بي تي

السيد زخيا عيسى

أّما المدير التجاري لشركة أي بي تي السيد 
على  تي  بي  أي  حرص  فأّكد  عيسى  زخيا 
وعصرية  آمنة  نظيفة  المحطات  إبقاء  مبدأ 
وأجود  الخدمات  أفضل  تقديم  خالل  من 
بنجاح  السياق  هذا  في  مذّكرًا  المنتجات 
حملة إطالق بنزين Quantum اإلقتصادي 
والذي  للبيئة  والصديق  الجودة  والعالي 
وكشف  أّواًل.  المستهلك  مصلحة  يخدم 
مجال  في  جديد  ابتكار  إطالق  عن  عيسى 
 Tunnel washبال يعرف  السيارات  غسل 
ومتطّور  سريع  أوتوماتيكي  نموذج  وهو 
في  سيارات  عّدة  غسل  خالله  من  يمكن 

الوقت نفسه.

خالل الّلقاء، تّم عرض فيلم قصير عن محطة نموذجية متطّورة – هي حالّيًا قيد اإلنشاء – تطلقها أي بي تي ألّول مّرة في لبنان، 
وتترجم رؤيتها للمحطة المستقبلية المستدامة والصديقة للبيئة. )كما تشير الصورة أعاله(

“
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ختامًا، وّزع كّل من الوزير أبي خليل، المدير العام للّنفط المهندسة أورور فغالي، رئيس مجلس إدارة أي بي تي السيد ميشال  عيسى، 
والرئيس التنفيذي ألي بي تي الدكتور طوني عيسى الدروع التقديرّية للمحطات الفائزة في“مسابقة الريادة والتمّيز” لعام 2017-2018 

التي تنّظمها أي بي تي سنوّيًا، والتي فازت من خاللها محطات متعاقدة بجوائز قّيمة.

محطة همدر - حوش حاال

محطة  Cyteco - بياقوت

محطة شميس - بعقلين

محطة السالم - هرمل

فئة “أعلى نسبة مبيع بنزين”:
• المرتبة األولى: محطة Cyteco - بياقوت
• المرتبة الثانية: محطة الشميس - بعقلين
• المرتبة الثالثة: محطة همدر - حوش حاال

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

• المرتبة الثانية: محطة الحاج رامز شاهين وأوالده - طير دّبا
• المرتبة الثالثة: محطة العجمي - مجدل عنجر

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

• المرتبة الثانية: محطة عصام فرحات - غرفين
• المرتبة الثالثة: محطة ظنيط - الّلبوة

فئة “الريادة والتمّيز”- الجوائز األربعة األولى:
• محطة رعد - جباع

• محطة حّداد - زحلة
• محطة الفهد - طرابلس

• محطة A Station - الدامور

فئة “التقّدم القياسي بمبيع بنزين”:
• المرتبة األولى: محطة المنية - المنية
• المرتبة الثانية: محطة الجردلي - صيدا

• المرتبة الثالثة: محطة عادل عّواد - الهرمل 

فئة “التقّدم القياسي بمبيع الديزل”:
• المرتبة األولى: محطة أّيوب - بّر الياس

• المرتبة الثانية: محطة القبيطري - البّداوي
• المرتبة الثالثة: محطة السالم - كفرصير

:”Elf فئة “التقّدم القياسي بمبيع زيوت
• المرتبة األولى: محطة ميفوق - ميفوق

• المرتبة الثانية: محطة نسيب عيد - بشامون
• المرتبة الثالثة: محطة محمود مالك - حاريص

فئة “الريادة والتمّيز”- الدروع التقديرية:
• محطة ترحيني - عّبا

• محطة I Gas - جورة البّلوط
• محطة سيف الدين - برجا

• محطة زيدان بتروليوم - جوّيا
• محطة عيسى - بصرما

• محطة Valentine - الخاربة
• محطة .G.R.A - برصا
• محطة شحادة - سبلين

• محطة أميون بالزا - أميون
• محطة الشمس - عنجر

محطة عيسى - بصرما محطة .G.R.A - برصا

نتائج »مسابقة الريادة والتمّيز« لعام 2017-2018
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نتائج »مسابقة الريادة والتمّيز« لعام 2017-2018

محطة محمود مالك - حاريص 

محطة القبيطري - البّداوي

محطة ميفوق - ميفوق

محطة حاكمة - القبّيات

محطة عصام فرحات - غرفين محطة أبي بدرا - شّكا

محطة أّيوب - بّر الياس محطة السالم - كفرصير

محطة ظنيط - الّلبوة محطة نسيب عيد - بشامون



نتائج »مسابقة الريادة والتمّيز« لعام 2017-2018
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في آخر الّلقاء، زار الوزير سيزار أبي خليل ستاند مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC(  - يرافقه كالًّ من السيدة فغالي والسيد ميشال عيسى 
والدكتور طوني عيسى وكاّفة الحضور - حيث جّدد دعمه لممارسات أي بي تي التجارية المسؤولة مثنيًا على المبادرات التي يعتمدها 

مركز IPTEC في مجال الطاقة المستدامة.

محطة أميون بالزا - أميون محطة الشمس - عنجر

محطة الفهد - طرابلس محطة A Station – الدامور

 وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل يزور ستاند مركز أي بي تي للطاقة ضمن
»منتدى بيروت الدولي للطاقة«



7

عيسى 
رئيس عيسى،  طوني  الدكتور  وأدارها  الجلسة   افتتح 
واقع  حول  عاّمًا  عرضًا  مقّدمًا   ،)IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز 
قطاع الّنقل البّري وأثره السلبي على إقتصاد البالد، البيئة، وصّحة 
لمعالجة  المتعّددة  المبادرات  من  الّرغم  على  أّنه  ورأى  اإلنسان، 
إلى  يفتقر  زال  ما  لبنان  فإّن  مستقبلنا  تهّدد  التي  القضّية  هذه 
 IPTEC مركز  أّن  عيسى  وأوضح  المجال.  هذا  في  واضحة  رؤية 
بذل الكثير من الجهود لرفع الوعي حول حلول الطاقة المستدامة 
اآلثار  تحارب  وأن  الوقود  إستهالك  من  تقّلل  أن  بإمكانها  التي   -
ِخَذت في  الجانبّية الضاّرة لتلّوث الهواء - معّددًا المبادرات التي اتُّ
هذا اإلطار تحت عنوان “الحملة الوطنّية للحّد من تلّوث الهواء في 
لبنان عبر ترشيد إستهالك الطاقة في قطاع الّنقل البّري” بدعٍم 
من وزارة البيئة والESCWA والUNDP، ونتج عنها توصياٍت عّدة.

استكمااًل ألنشطة مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( في مجال الطاقة المستدامة، ونظرًا للحاجة إلى تغيير االّتجاه الحالي لقطاع الّنقل 
في لبنان نحو الحلول المستدامة، شارك المركز للسنة الرابعة على التوالي في IBEF 2018 في جلسة بعنوان “اإلنتقال إلى الّنقل 
UNDP ووزارة الطاقة والمياه وجامعة الUSEK وشركة المتحدة اإلنمائي  برنامج األمم  بالتعاون مع  المركز   البري المستدام” نّظمها 
PAC / Harb Electric. رّكزت الجلسة على آلية اإلنتقال إلى نظام نقل مستدام نظيف وموّفر للطاقة في لبنان، واقترحت حلواًل واعدة 
في هذا المجال لتقليل اإلعتماد على مصادر الطاقة غير المتجّددة، األمر الذي من شأنه أن يساهم بتحسين نوعّية الهواء والحّد من 

المخاطر الصّحية وتخفيض اإلزدحام المروري.

 مركز أي بي تي للطاقة ينّظم مؤتمر حول “اإلنتقال إلى النقل المستدام في لبنان”
IBEF 2018 ضمن منتدى بيروت الدولي للطاقة

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

مدلج 
آنج  ميشال  السيد  تناول  مداخلته،  في 
والمياه،  الطاقة  وزير  مستشار  مدلج، 
فيما  والمياه  الطاقة  وزارة  استراتيجية 
يتعّلق بالّنقل المستدام، مرّكزًا على ما تّم 
إنجازه في هذه المرحلة وما سيتّم تحقيقه 

في المستقبل.

شهاب 
من جهته، شّدد السيد إدغار شهاب، مساعد 
المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيم  الممّثل 
الجهود  على   ،UNDP لبنان  في  اإلنمائي 
النقل  مجال  في   UNDPال تبذلها  التي 
الصلة  ذات  األخرى  والمجاالت  المستدام 

في لبنان.

المحاضرون

 )IPTEC( د. طوني عيسى، رئيس مركز أي بي تي للطاقة

السيد إدغار شهاب، مساعد الممّثل المقيم للUNDP السيد ميشال آنج مدلج، مستشار وزير الطاقة والمياه 



الكيميائية  الهندسة  قسم  رئيس  زغيب،  نانسي  د. 
USEKوالبترولية في ال
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ش. منصور 
ثّم توّلى الدكتور شربل منصور، خبير الطاقة واألستاذ الجامعي في مشروع SODEL التابع 
للUNDP إعالن نتائج التقارير التي نشرتها مؤّخرًا وزارة الطاقة والمياه والUNDP، والتي 
تناولت تقييم فائدة التكلفة الستخدام الغاز الطبيعي والكهرباء في أنظمة النقل العام 
والوقود  الطبيعي  الغاز  الّتكلفة الستخدام  تحليل مخّصصات  إلى  باإلضافة  لبنان،  في 

الكربوني المنخفض في قطاع النقل في لبنان .

زغيب 
الطاقة  مجال  في  تي  بي  أي  إنجازات  عن  تطبيقّيتين  دراستين  عرض  تّم  الختام،  في 
المستدامة وكفاءة استخدامها: األولى تحّدثت عنها الدكتور نانسي زغيب، رئيس قسم 
 IPTEC-USEK مبادرة  أهمّية  على  مرّكزًة   ،USEKال في  والبترولية  الكيميائية  الهندسة 
إلطالق مشروع كامل عن إعادة تدوير زيت القلي المستعمل )WCO( بهدف إنتاج الديزل 

.UNDPالحيوّي المستدام واستخدامه في محّركات الديزل، وذلك بدعم من ال

و. منصور 
بطاريات  شحن  بمراكز  تي  بي  أي  محطات  تزويد  موضوع  فتناولت  الثانية  الدراسة  أّما 
شركة  في  العملّيات  مدير  منصور،  وسام  المهندس  عنها  وشرح  الكهربائية،  السيارات 
PAC/Harb Electric، الذي سّلط الضوء على تطّور سوق السيارات الكهربائية والتوّقعات 
اإليجابية لزيادة الطلب عليها في لبنان والعالم، مؤّكدًا أن محطات أي بي تي ستكون مثال 

يحتذى به في هذا السياق. 

في الختام جرى سحب على بطاقات أي بي تي المسبقة الدفع بحيث فاز 3 من الحضور 
بثالث بطاقات بنزين Quantum قيمة الواحدة منها 500 دوالر.

في  جامعي  وأستاذ  طاقة   خبير  منصور،  شربل  د. 
UNDPالتابع لل SODEL مشروع

من الحضور

المهندس وسام منصور، مدير العملّيات في شركة 
 PAC/Electric

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة
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طاولة الحوار هذه تلتها مشاركة أي بي تي، بعد إعالنها عضوًا في مجلس أهداف التنمية المستدامة في لبنان، في النسخة الثانية من 
“منتدى شركاء التنمية المستدامة” MultiStakeholder SDG Forum 2018 الذي انعقد في السراي الحكومي في 18 تشرين األول 
2018 برعاية وحضور الرئيس الحريري أيضًا، وعدد من الشخصيات أبرزهم ولية عهد السويد األميرة فيكتوريا التي حّلت كضيفة شرف، 
والوزيرين غّسان حاصباني وجان أوغاسابيان والنّواب بهية الحريري، وفؤاد مخزومي، وديما جمالي التي رأت أّننا أمام فرص هاّمة لوضع 
لبنان على الخارطة العالمية من خالل العمل على تطبيق أهداف الّتنمية المستدامة وتحقيق خطة األمم المّتحدة لعام 2030، مثّمنًة 

التزامات وحماسة الشركات ورجال األعمال اللبنانيين الحتضانهم هذه األهداف .

نجاحات أي بي تي

 أي بي تي تشارك في طاولة مستديرة بحضور الرئيس سعد الحريري حول 
»أهداف التنمية المستدامة« 

د.طوني عيسى مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري selfie مع الرئيس الحريري

د.طوني عيسى من بين المدراء التنفيذّيين المشاركين في الطاولة المستديرة

 Sustainable( بهدف تطوير سياسات وأهداف التنمية المستدامة
اعتمادها  تّم  Development Goals( وتعزيز ممارسات مسؤولة 
من قبل القطاع الخاّص، ترّأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
في حضور فريقه اإلستشاري طاولة حوار في بيت الوسط في 
ألهّم  تنفيذيًا  مديرًا  عشر  اثني  جمعت   ،2018 األول  تشرين   5
الشركات التي تلتزم هذه الممارسات، من بينهم الرئيس التنفيذي 
الدكتور طوني عيسى بصفته عضوًا في مجلس  تي  بي  أي  ل 
 Goalو GCNLالتابع لل SDG Council منتدى التنمية المستدامة
تأمين  ضمان  عن  المسؤول   -  SDG7 السابع  للهدف   Leader
تّم في خاللها عرض   ،- للجميع  طاقة نظيفة وذات كلفة مقبولة 
انجازات شبكة األمم المّتحدة للتنمية في القطاع الخاّص- فرع لبنان 
)Global Compact Network Lebanon- GCNL( التي ترأسها 

النائب الدكتورة ديما جمالي. 

الدكتور طوني عيسى الذي قّدم خبرته في 
هذا المجال، تحّدث عن األعمال المسؤولة 
هي  والتي  تي  بي  أي  ِل  والمستدامة 
أّنها  مؤّكدًا  اليومّية،  أنشطتها  صلب  في 
صورة  على  فقط  ليس  إيجابًا  تنعكس 
نمو  على  أيضًا  بل  تي،  بي  أي  وسمعة 
األرباح  في  زيادة  إلى  يؤّدي  مّما  األعمال 
وتعزيز ثقة المستهلك بالشركة. كما تعّهد 
القطاع  مؤّسسات  مع  بالتواصل  عيسى 
بأهمّية  إلقناعها  معها  والتعاون  الخاص 
وإدخالها  المستدامة  الطاقة   نحو  التحّول 

في ممارساتهم التجارية اليومّية.

أي بي تي في “منتدى شركاء التنمية المستدامة” 



محطة الغابة - برّمانا )المتن( 

جديد شبكة محطات أي بي تي

إّن اإلنتشار السريع الذي تشهده شبكة محطات أي بي تي في جميع المناطق يؤّكد على نجاح الشركة في تقديم أفضل حّلة لمحطاتها، 
إن من حيث الّتصميم أو من ناحية تطبيق أعلى معايير السالمة والجودة والخدمة. تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا إلى 

شبكة محطات أي بي تي.  

10

محطة بتعبورا - بتعبورا )الكورة(

محطة مرعي - كفرّيا )الكورة(
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المسؤولية اإلجتماعية

بمبادرة من “مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية” )MIF( تم 
وضع الحجر األساس لمبنى “بيريتيك عمشيت”, في احتفال جرى 
في 3 تشرين الثاني 2018 في موقع إنشاء المبنى على طريق 
عام عمشيت، حضره راعي أبرشية جبيل وتوابعها المطران ميشال 
رئيس  دكاش،  سليم  األب  يوسف  القديس  جامعة  رئيس  عون، 
المجلس،  السيد مارون شّماس وأعضاء  إدارة “بيريتيك”  مجلس 
رئيس  جبرايل،  ايلي  المهندس  إرغا  مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس 
المهندس ميشال خليفة،   إّتحاد بلديات جبيل  الفّني في  المكتب 
رئيس  عيسى،  ميشال  السيد  تي  بي  أي  إدارة  مجلس  رئيس 
“مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحّلية” الدكتور طوني عيسى 
وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، كاهن رعية مار زخيا عمشيت األب 

شربل أبي عّز، وعدد من الفعالّيات اإلجتماعية والّثقافية.

مرّبعًا  مترًا  ال5000  عن  تزيد  بمساحة  الذي سُيشّيد  المبنى  هذا 
ليكون  أبعد تقدير  2020 على  يتوّقع أن تنتهي األعمال فيه عام 
يهدف  بيروت  منطقة  نطاق  خارج  لألعمال  ومسّرعة  حاضنة  أول 
أقضية  أبناء  من  والّشابات  الشباب  من  المئات  استقطاب  إلى 
والرعاية  لهم  الدعم  وتقديم  الشمال  ومحافظة  وكسروان  جبيل 
المطلوبة ومساعدتهم على إنشاء شركات ناشئة خاّصة بهم في 

ميادين التكنولوجيا والزراعة والسياحة وغيرها.

تصّور  للمشروع الذي سيشّكل أّول حاضنة ومسّرعة أعمال في كسروان-جبيل والشمال

»مؤّسسة ميشال عيسـى للّتنمية المحّلية« تضع الحجر األســاس 
لمبنى “بيريتيك عمشيت”، مركز اإلبتكار األول خارج منطقة بيروت

السيد ميشال عيسى خالل وضع حجر األساس
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جبرايل
قّدم رئيس مجلس إدارة مجموعة إرغا المهندس ايلي جبرايل شرحًا 
ومراحل  عمشيت“  ِل“بيريتيك  الداخلية  الهندسة  حول  تفصيلّيًا 
الناشئة  والشركات  الشباب  األعمال  لرّواد  سيوّفر  الذي  تجهيزه، 

العديد من الخدمات والتي تشمل:
•  مكاتب وخدمات استضافة مرنة وصديقة للبيئة وحديثة ومجّهزة 
والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات  الناشئة  للشركات  الدعم  تؤّمن 
إضافًة إلى مساحة عمل مشتركة للعاملين المستقّلين والمقاولين.
األعمال  رواد  لدعم  وتوجيه  وتدريب  األعمال  تطوير  خدمات   •

والحصول على التمويل.
منها  يســتفيد  والمؤتــمرات  لإلجتماعات  إضـافّية  فســحات   •

المحترفون في المنطقة.

هذه  أهمّية  على  شّددت  التي  الكلمات  من  عدد  اإلحتفال  تخّلل 
المبادرة ونّوهت بالجهود المبذولة من أجل إنجازها.

عون
المشروع  على هذا  الضوء  بتسليط  كلمته  عون  المطران  استهّل 
الذي  األمر  بوطنهم،  الشباب  ثقة  تعزيز  الفّعالة في  ومساهمته 
سيساعد في الحّد من هجرة األدمغة إلى الخارج، ال سّيما بعد أن 
بفعل  الشبابية  قدراته  العديد من  األخيرة  اآلونة  لبنان في  خسر 
من  يعاني  وطن  خارج  عيش  لقمة  عن  بحثًا  الهجرة  ظاهرة  تنامي 

رئيس مجلس إدارة مجموعة إرغا، المهندس ايلي جبرايلأزمات اقتصادّية ومعيشّية شاكرًا القّيمين على المشروع.



شّماس 
بدوره، شّدد السيد مارون شّماس على أهمّية الرابط العائلي بين 
عائلتي شّماس وعيسى وما نتج عن ذلك من مسيرة أعمال ناجحة، 
الفتًا إلى أّن هناك العديد من المناطق اللبنانية خارج إطار مدينة 
اهتمامًا  يستوجب  وذلك  الخدمات  في  نقص  من  تعاني  بيروت 
خاّصًا، معتبرًا أّن مركز “بيريتيك عمشيت” الذي تقوم ”مؤسسة 
ميشال عيسى” و“بيريتيك” ببنائه سيكون المركز األول لإلبتكار 
في  االقتصادّية  الّتنمية  في  المساهمة  هدفه  العاصمة،  خارج 
كسروان وجبيل والشمال، األمر الذي سيسمح بدعم رواد األعمال 
أّن فريق شركة  أّكد شّماس  المناطق. كما  اللبنانيين في مختلف 
طريق  عن  ديناميكي  مجتمع  خلق  على  سسيعمل  “بيريتيك” 
تعزيز  تنظيم, وبشكل متواصل ,مؤتمرات واجتماعات من شأنها 
تكنولوجيا  األعمال وخلق فرص عمل ال سّيما في مجاالت  ريادة 
المتجّددة،  الطاقة  الزراعية،  واألغذية  واإلتصاالت  المعلومات 

السياحة البيئّية باإلضافة إلى ريادة األعمال اإلجتماعية.

دّكاش 
جامعة  رسالة  من  انطالقًا  أّنه  اعتبر  جهته  من  دّكاش  األب سليم 
القديس يوسف األكاديمية ومسؤولّيتها اإلجتماعية كان ال بّد من 
اإلستجابة لمتطّلبات الطاّلب المتخّرجين من كلّياتها ومن جامعات 
أخرى، من هنا نشأت فكرة تأسيس مركز “بيريتيك” عام 2000 الذي 
الدكوانة  الزراعة في  كّلية  العلوم والتكنولوجيا في  اّتخذ من حرم 
مركزًا له، ليكون أول حاضنة لألعمال الريادّية يقوم بدعم الشركات 
الناشئة ويوّفر األمكنة والمعّدات والتمويل الاّلزم، ونتيجًة لذلك 
أصبح مركز “بيريتيك” اليوم ركنًا أساسّيًا من أركان المساعدة على 
تحقيق قيم المبادرة الفردية التى يتحّلى بها الشباب اللبناني. وإذ 
المهنّية  المحافظة على األخالقّية  أهمّية  دّكاش على  شّدد األب 
لوضع  أعرب عن سروره  نجاح،  كل  أّنها أساس  العمل معتبرًا  في 
الحجر األساس متمّنيًا أن ينسحب إنشاء مركز “بيريتيك عمشيت” 

على سائر المناطق اللبنانية.

عيسى 
األبعاد  للدكتور طوني ميشال عيسى شرح فيها  كانت كلمة  كما 
الّتنموي  بعده  عن  أّواًل  متحّدثًا  عمشيت”  ل”بيريتيك  المتعّددة 
بيروت  منطقة  خارج  أعمال  حاضنة  أول  هو  المركز  هذا  أّن  باعتبار 
كسروان  قضائي  في  للمتخّرجين  عمل  فرص  توفير  إلى  يهدف 
المطلوب  الدعم  كل  تقديم  وإلى  الشمال،  ومحافظة  وجبيل 
العملّية,  الخريطة  على  مكانًا  لهم  تحجز  خاّصة  شركات  لتأسيس 
كما أوضح عيسى أّن لهذا المشروع بعدًا أكاديمّيًا بحيث ستتمّثل 
خالل  من  جبيل  قضاء  في  مّرة  وألول  يوسف  القديس  جامعة 
مركز “بيريتيك عمشيت”، من دون أن ينسى البعد الروحي الذي 
هي  عليه  المشرفة  الجهة  أّن  خصوصًا  المشروع  هذا  به  يّتصف 

جامعة القديس يوسف.

المطران  وبارك  للمبنى  األساس  الحجر  وضع  تّم  الكلمات،  بعد 
ميشال عون، واألب سليم دّكاش، واألب شربل أبي عّز مجتمعين 

األرض الذي سيقام عليها هذا المشروع.

المسؤولية اإلجتماعية

يوسف، القديس  جامعة   رئيس 
األب سليم دّكاش

»بيريتيك«، إدارة  مجلس   رئيس 
السيد مارون شّماس

موقع إنشاء مبنى “بيريتيك عمشيت”

وتوابعها، جبيل  أبرشية   راعي 
المطران ميشال عون

عيسى  ميشال  »مؤسسة  رئيس 
للّتنمية المحّلية«، د. طوني عيسى
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ضمن خانة “أبرز مستوردي الّنفط والغاز في لبنان”، نشرت مجّلة 
Lebanon Opportunities مقااًل تناول مسيرة أي بي تي، لكونها 
على مؤّسس  المقال  رّكز  وقد  مجالها.  رائدة وسّباقة في  شركة 
الشركة السيد ميشال عيسى الذي يقف وراء نجاحات أي بي تي، 
اإلنجازات  واجهتها،  التي  التحديات  نشأتها،  على  الضوء  مسّلطًا 
التي حققتها، باإلضافة إلى الشراكات اإلستراتيجّية التي نسجتها 
وأهّمها مع شركة توتال العالمّية وهي الموّرد الرسمي لمنتجات 
.Elf والديزل وزيوت )Quantum( أي بي تي الّنفطّية من البنزين

أي بي تي ضمن:

عدد خاّص لمجّلة Lebanon Opportunities عن 
الّنفط والغاز

“دليل النفط والغاز”
صدر  والغاز،  الّنفط  قطاع  مؤّخرًا  شهدها  التي  للتطّورات  تبعًا 
 Oil & Gas( لبنان  في  والغاز  الّنفط  “دليل  من  الثاني  العدد 
مجّددًا  تي  بي  أي  إسم  برز  حيث    )Handbook- Lebanon

باعتبارها إحدى أولى الشركات الّنفطّية في لبنان.
شاملة  دراسة  يتضّمن  كونه  في  الدليل  هذا  أهمّية  تكمن 
ومفّصلة وجداول إحصائّية عن كّل ما يتعّلق بقطاع الّنفط والغاز 

في لبنان، وهو ُيَعّد أّول مرجع من نوعه في هذا المجال.

تقرير فرنسبنك عن المسؤولية اإلجتماعية
مع  تعاون  بروتوكول  تي  بي  أي  وّقعت   ،2015 العام  في 
محطات  تحويل  إلى  يهدف   Phoenix Energyو فرنسبنك، 
للبيئة، تعتمد بشكل  أي بي تي إلى محطات خضراء، صديقة 
رئيسّي على الطاقة الّشمسّية، مّما يخّفف اإلنبعاثات الملّوثة 

للبيئة ويرفع كفاءة أداء محطاتها.
 Fransabank CSR Report وقد تّم ذكر هذه الشراكة في كتّيب
بعنوان “بناء مستقبل مستدام”، وهو نهج يصّب في   2017
خانة المسؤولية اإلجتماعية التي تلتزم أي بي تي تحقيقها على 

الدوام.

نجاحات أي بي تي

ISO 9001:2015 شهادة نظام إدارة الجودة

مجال  في  النجاح  مقّومات  أهم  من  هي  الجودة  أّن  بما 
شركة يسّر  الشركات،  لدى  الّتنافسية  للقدرة  ومؤّشر   األعمال 
إدارة  لنظام  الجديد  نيلها شهادة اإلصدار  أي بي تي اإلعالن عن 
تخزين  تصدير،  “استيراد،  نطاق  ضمن   ISO 9001:2015 الجودة 

وتوزيع المنتجات البترولية وتركيب وصيانة المعدات البترولية”.
 

 2013 منذ  العالمي  التصنيف  هذا  على  الشركة  حصول  إن 
ومواكبتها لبرامج تطويره، يؤّكد مرة أخرى على مدى جّدية التزامها 
الجودة وعلى  إدارة  الدولية في نظام  المعايير  أعلى  في تطبيق 
متانة وتكامل النظام اإلداري الداخلي فيها، كما هو خير دليل على 
تمّيزها ومكانتها الريادية في السوق المحلي من ضمن سياسة 

رؤيتها المؤّسسية وأهدافها االستراتيجية.
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التفاصيل في ص.2 

10
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.

www.iptgroup.com.lb

71 624 111


