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خّلينـا َع إتصـال

الّلقاء السنوي لشبكة محطات أي بي تي ٢٠١٦

لقاءها  تي  بي  أي  أقامت  أكثر«،  طاقة  أقّل،  »تلّوث  عنوان  تحت 
السنوي لمالكي ومديري المحطات المتعاقدة معها المنتشرة في 
فندق  في   2016 تّموز   28 الخميس  وذلك  كاّفًة  اللبنانية  المناطق 
ميتروبوليتان باالس، هيلتون بيروت. حضر الّلقاء الرئيس التنفيذي 
في أي بي تي غروب الدكتور طوني عيسى، وعضو  مجلس اإلدارة 

صورة للحضور أثناء الّلقاء

والمدير التجاري األستاذ زخيا عيسى،ومديرو الشركة، ومالكو محطات 
أي بي تي.تمحور الّلقاء حول توّجه الشركة الهادف إلى اإلستمرار 
بالتقّدم بمسيرة »الريادة والتمّيز« مع التركيز على الطاقة المستدامة.

كما هدف الّلقاء أيضًا إلى إشراك زبائن أي بي تي في الخطة اآليلة 
إلى تحويل محطاتهم إلى محطات خضراء وصديقة للبيئة.



مصّور  تقرير  عرض  تّم  السنوي،  الّلقاء  من  األول  القسم  في 
المسؤولّية  موضوع  في  الشركة  توّجه  عن  شاملة  لمحة  تضّمن 

وعنوانه البيئية  اإلستدامة  وتحقيق  اإلجتماعّية 
»تلّوث أقّل، طاقة أكثر« لخفض تلّوث الهواء والحفاظ على مصادر 
الطاقة. تال الوثائقي كلمة إفتتاحية-ترحيبّية من قبل عضو مجلس 
الذي خاطب  زخيا عيسى  التجاري األستاذ  إدارة أي بي تي والمدير 
ووفائهم  ثقتهم  على  إّياهم  شاكرًا  النجاح«،  المدعّوين-»شركاء 
ألي بي تي، ومعّددًا أهّم وآخر اإلنجازات التي حّققتها الشركة في 

مجاالت القدرة التخزينّية والخدمة والطاقة. 
التابعة   Phoenix شركة  في  اإلقليمي  للرئيس  محاضرة  كانت  كما 
التقنية  التفاصيل  شرح  الذي  األسطا  ربيع  المهندس   Indevcoِل
إلى  محطاتها  تحويل  إلى  الهادفة  الشركة  خّطة  لتنفيذ  والمالية 
محطاٍت صديقة للبيئة، وعن الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه مالكو 
المحطات إنجاحًا لهذا المشروع. وتّم توزيع منشور جديد للحضور من 
مفيدة  ونصائح  بسيطة  يومية  خطوات  يتضّمن  المحطات  مالكي 
للمساعدة على التخفيف من األثر البيئي للمحطة ولتوفير الطاقة، 

كلٌّ إنطالقًا من محّطته.
في القسم الثاني من الّلقاء، كان عرٌض لفيلٍم وثائقي عن مراحل 
تطوير وتوسيع منشآت الشركة التخزينية التي انطلقت في العام 2011 
والتي أضحت المنشآت بنتيجتها توازي بحداثتها أهّم المنشآت النفطية، 

حيث تتطابق وأعلى معايير الجودة  والسالمة العامة.

تلّوث أقّل، طاقة أكثر!

1- األستاذ زخيا عيسى، المدير التجاري في شركة أي بي تي 
2- األستاذ ألبير روحانا، المدير المالي في شركة أي بي تي

Phoenix 3- المهندس ربيع األسطا، الرئيس اإلقليمي في شركة

صورة جامعة لمالكي المحطات مع أعضاء مجلس اإلدارة وفريق عمل أي بي تي

الّلقاء السنوي لشبكة محطات أي بي تي ٢٠١٦
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برنامج الّلقاء

من حفل الغداءفريق أي بي تي.

»الطاقة مسؤوليتنا كّلنا... وكّلنا بحاجة للطاقة !«

مسؤوليتنا كبيرة... وها إّننا نلتقي أيضًا هذا العام لنؤّكد من 
جديد إلتزامنا مسيرة »الريادة والتمّيز« تحت عنوان جديد وهو 

»تلّوث أقل، طاقة أكثر«.

الطاقة  وعبر  »المحطة«.  يتخّطى  تي  بي  أي  في  هدفنا 
محطات  كّل  في  زبائننا  لنرافق  دائمًا  نسعى  المستدامة، 
حياتهم المهنية. كيف؟ عبر ثالثة عناوين هي أساس عملنا في 

أي بي تي: الجودة، السالمة، والبيئة.

وكيف ألي بي تي أن تكتسَب ثقَة زبائنها والسمعَة العالية 
التي تالزُمها إذا لم تكن تدرك المخاطر المالزمة لمجال العمل 
النفطي وتأثيره المباشر على سالمة المجتمع؟ من هنا يأتي 
التزاُمنا الّشديد وإيماُننا بمفهوِم المسؤولية االجتماعية وهو 

عنوان يأتي في صدارة اهتمامنا ونشاطنا.

ر بحّق عن توّجهات  إّن شعارنا: »تلّوث أقّل، طاقة أكثر« يعبِّ
ومسيرة أي بي تي، ويجعلنا نؤّكد أّن شركتنا سوف تبقى 
الّصدارة،  مواقع  لنيل  اإلبتكار وسوف تسعى  نهج  ملتزمًة 

مهما بلغت الصعوبات.

سوف نعمل سوّيًا كي يستطيع كّل مالك محطة أن يسير 
أيضًا بهذا اإلّتجاه، وأن يساهم إنطالقًا من محّطته بالّتخفيف 
من األثر البيئي والصّحي دون أن يؤّثر ذلك سلبأ، بالمعنى 
كيف  نرى  بالعكس، سوف  بل  ال  أعماله.  على  اإلقتصادي 

تنعكس اإلبتكارات الصديقة للبيئة أرباحًا إضافّية للمحطة.

األستاذ زخيا عيسى
المدير التجاري في أي بي تي  غروب



اإلعالن عن نتائج »مسابقة الريادة والتمّيز« لعام  ٢٠١5 - ٢٠١٦

المرتبة األولى: محطات الفهد - طرابلس
المرتبة الثانية: محطة محمد فرحات - راشّيا

المرتبة الثالثة: محطة مار الياس - المنصورية 

المرتبة األولى: محطة القبيطري - البّداوي
المرتبة الثانية: محطة إيليا حاكمة - القبّيات

المرتبة الثالثة: محطة الجردلي - صيدا 

المرتبة األولى: محطة Jojico - بياقوت
المرتبة الثانية: محطة جعفر - القماطّية

المرتبة الثالثة: محطة الشيخ - القلمون 

المرتبة األولى: محطة أبي بدرا - شّكا
المرتبة الثانية: محطة السالم - صير الغربية

المرتبة الثالثة: محطة محمود مالك - حاريص

المرتبة األولى: محطة بطرس الجمّيل - تّنورين
المرتبة الثانية: محطة منى صليبا - العقيبة

المرتبة الثالثة: محطة عودة - الذوق  

فئة »أعلى نسبة مبيع بنزين«

فئة »الريادة والتمّيز«

رابحي الدروع التقديرية

المحطات الدائمة الريادة والتمّيز

فئة »التقّدم القياسي بمبيع البنزين«

فئة »أعلى نسبة مبيع ديزل«

فئة »التقّدم القياسي بمبيع الديزل«

»ELF فئة »أعلى نسبة مبيع زيوت

»Elf فئة »التقدم القياسي بمبيع زيوت

. محطات األيتام
. محطات األمانة 

. محطة فريد غنطوس - أميون
. محطة جالل جواد - قعقعية الصنوبر

. محطة الحصري - العقيبة
. محطة عريضة - برسا

. محطة عصام فرحات - غرفين
. محطة عادل عّواد - الهرمل

. محطة فرح واكد - عّنايا
. محطة أبي خّطار - البترون

المرتبة األولى: محطة غازي شحادة - سبلين
المرتبة الثانية: محطة خلدة - خلدة

المرتبة الثالثة: محطة الياس الورد وأوالده - البترون 

محطة معلوف - كفرعقاب
محطة مار زخيا - عمشيت

محطة جوزيف مكرزل - بيت شباب 
محطة الفداء - كفرصير 

أّما في القسم الثالث واألخير من الّلقاء، فقد أعلن المدير المالي في أي بي تي غروب األستاذ ألبير روحانا عن أسماء محطات
 .EQUIPT أي بي تي الرابحة في »مسابقة الريادة والتميز« السنوية والتي فازت من خاللها ثالثون محطة بجوائز قّيمة من

الّلقاء السنوي لشبكة محطات أي بي تي ٢٠١٦
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نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

الثقافة  وزير  معالي  يزوران   Fabrianoو  IPTEC
عريجي ريمون  األستاذ 

بعد نجاح معرض “Be The Eco-Drivers Of Tomorrow” الذي أقيم 
في األونيسكو في شهر أّيار 2016 )من تنظيم مركز أي بي تي للطاقة 
وزير  المنّظمين معالي  زار وفٌد من  الفنّية(،   Fabriano ومراكز IPTEC
الثقافة في الرابع من شهر تموز وذلك تقديرًا لدعمه الدائم ولشكره 

على رعايته المعرض.

أبدى الوزير اهتمامه وإعجابه بالرسومات الرابحة حيث دّقق بأسلوب 
الطاّلب في التعبير عن الموضوع، إن من خالل مخاوفهم المتعّلقة 
 Eco-Drivingبتلّوث الهواء، أو بالحلول المطروحة من خالل إعتماد ال

للحّد من التلّوث.
إّن المعرض كان قد القى نجاحًا كبيرًا، حيث تّم عرض  الجدير ذكره، 
أفضل 170 لوحة من بين آالف الرسومات المشاركة. كما ونجح مركز 
IPTEC في إيصال الرسالة البيئية إلى أكثر من 100 ألف مشترك من 

500 مدرسة لبنانية.

يقوم   IPTEC فإّن  الفريقين،  بين   التعاون  الستمرار  ونتيجًة 
تحت  أيضًا،   2017-2016 للعام  للرسم   Fabriano بدعم مسابقة 
المشي  اعتماد  موضوع  تطرح  التي   ”Walk & Bike More“شعار

واستخدام الدّراجة الهوائية، لبيئٍة أكثر نظافة وحياٍة أكثر صّحة. 

نقاش حول الرسومات الرابحة

د.طوني عيسى يسّلم الدرع التقديري لمعالي وزير الثقافة األستاذ ريمون عريجي

حضر اللقاء فريق مركز IPTEC ورئيسه الدكتور طوني عيسى، وفريق 
إلى  اللقاء  نّحاس. هدف  كلود  جان  السيد  العام  ومديره   Fabriano
شكر الوزير على الجهود المبذولة من قبله إلنجاح المعرض وبلوغه 
الغاية المرجّوة منه أال وهي نشر ثقافة الEco-Driving في المدارس 
والجامعات، وإلطالعه على أهمّية تعاون IPTEC-Fabriano، خصوصًا 
بعيد إطالقهما في سابقٍة هي األولى من نوعها في لبنان، مفهومًا 
جديدًا للقيادة اإلقتصادية الصديقة للبيئة للشباب اللبناني-سائقي 
المستقبل، وذلك من خالل رسومات معّبرة من شأنها إيصال الرسالة 

البيئية بطريقة فّنية مؤّثرة وبسيطة. 



في 18 حزيران 2016، شارك مركز IPTEC بإطالق حملة  Lebanon Climate Act  في حرم جامعة القديس يوسف )USJ( في بيروت من تنظيم  
.UNDP باإلشتراك مع مصرف لبنان وبرنامج األمم المّتحدة اإلنمائي ،Green Mind

Lebanon Climate Act يدعم حملة IPTEC مركز أي بي تي للطاقة

تهدف مبادرة  Lebanon Climate Act إلى إنعاش اإلقتصاد اللبناني 
من خالل حّث القطاع الخاّص للمشاركة في التصّدي للتحديات المناخية 
ومكافحة تغّير المناخ. تضّمن الّلقاء جلسة نقاش بين السيد رياض 
سالمة )حاكم مصرف لبنان(، السيد كارلوس غصن )الرئيس التنفيذي 
لتحالف مجموعة Renault-Nissan(، السيد لوكا رندا )المدير اإلقليمي 

 .)Green Mind (، والسيدة ندى زعرور )رئيسة منّظمةUNDPلل

 )IPTEC كما وتّم عرض وثائقي للدكتور طوني عيسى )رئيس مركز
للحّد من  المركز  بها  التي قام  النشاطات والحمالت  الذي شرح عن 
تلّوث الهواء في قطاع الّنقل البّري، باإلضافة إلى اإلنجازات التي 
حّققها المركز للمساهمة في تخفيف نسبة إنبعاث الغازات الدفيئة 
الضوء على  الوطن.كما وسّلط  الهواء على نطاق  لتلّوث  المسّببة 
الدور الكبير الذي يتسّبب به قطاع النقل البّري في نوعّية الهواء في 
لبنان حيث اّنه يشّكل نسبة 27% من مجمل اإلنبعاثات الّدفيئة في 
الهواء ومجموع التلوث الهوائي. في نهاية الروبورتاج، أعلن الدكتور 
عيسى إنضمامه لحملة Lebanon Climate Act تحت عنوان »وّقف 

َنَفَسك دقيقة ليتنّفس  لبنان«. 

#ToLetLebanonBreatheAgain #HoldYourBreathChallenge
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الخطيب وفؤاد جرجس  تكّرم فادي  أي بي تي 
نّظمت أي بي تي في مقّرها الرئيسي بعمشيت لقاًء تكريمّيًا لالعب 
جوائز  عدد من  أكبر  على  بمناسبة حصوله  الخطيب  فادي  المحترف 
“Best Lebanese Player” في بطولة كرة السّلة للّرجال للعام 2016-2015 

.Step Aheadوالتي كانت برعاية أي بي تي و
ا  قّدم كّل من الدكتور طوني عيسى واألستاذ زخيا عيسى درعًا تقديريًّ
فؤاد  للمدّرب  تقديري  درع  تقديم  إلى  باإلضافة  الخطيب،  لفادي 
جرجس )رئيس مركز                       وذلك احتفااًل بشراكة أي بي تي 
وStep Ahead وتتويجًا للّنجاح الذي حّققته حملة                      .اخُتتم 

اإلحتفال بقطع قالب حلوى على شكل كرة سّلة.

*إشارة إلى أّن حملة                            كانت قد نجحت في نشر التوعية 
لدى أكبر عدد من الشباب اللبناني حول خطورة المنّشطات الرياضية 

وحّثهم على اعتماد نمط عيش صّحي وسليم.

المسؤولّية اإلجتماعية

#KeepItClean 

#KeepItClean 
)Step Ahead
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... والاّلعبة عايدة باخوس في ضيافة أي بي تي
ترفيهيًا  رياضّيًا  نشاطًا  نّظمت  قد  كانت  تي  بي  أي  أّن  إلى  إشارة 
لموّظفيها بإشراف مدّربي مركز التدريب المتخّصص واللياقة البدنية 
Step Ahead والعبة فريق الHomentmen المحترفة المحبوبة عايدة 
السّلة  كرة  بطولة  نهائي  في  لفريقها  الفوز  حّققت  التي  باخوس 
للسيدات لهذا العام. كانت مشاركة بارزة لموّظفي أي بي تي الذين 
أمضوا ساعة ممتعة من األلعاب والتمارين والمسابقات الرياضية 
برفقة عايدة التي قّدمت نصائح مفيدة لهم حيث تبارزوا لربح جوائز 

.Step Ahead قّيمة من

كما جرى توزيع استطالعات رأي تتكّون من أسئلة لمعرفة مدى اّطالع 
الموّظفين عن المنّشطات الرياضية المضّرة بالصّحة ولتوعيتهم حول 
خطورتها. في نهاية النشاط، قام فريق أي بي تي بتقديم هدايا 
قّيمة لعايدة وفريق Step Ahead وشكرهم على دورهم ورسالتهم 

تجاه الرياضة والمجتمع.

MOUNTAIN MUDD ESPRESSO تشارك
في العيد الوطني األمريكي ال٢4٠

شاركت  أمريكا،  إلستقالل  ال240  السنوّية  الذكرى  بمناسبة 

اإلستقبال  بحفل   Mountain Mudd Espresso األمريكية  القهوة 

السنوي الذي نّظمته السفارة األمريكية في أوتيل Le Royal بتاريخ 

أّيار بحضور السفير Richard Jones. حضر الحفل سفراء ووزراء   31

ومسؤولون حكوميون ونخبة من رجال األعمال من لبنان والعالم، 

حيث    ،Mountain Muddو تي  بي  أي  إدارة  فريق  إلى  باإلضافة 

األمريكية. المنتجات  بتذّوق  الجميع  استمتع 

واإلستقبال،  الضيافة  في   Mountain Mudd شاركت  فقد 

جنبًا  للّضيوف  المثّلجة  والمشروبات  الّساخنة  القهوة  وقّدمت 

األخرى  الشهيرة  األمريكية  التجارية  العالمات  مع  جنب  إلى 

  Haagen Dazs, Jelly Belly, Jack Daniel’s, Magnolia Bakery :مثال

 .Dunkin Donuts

الحدث  هذا  من  جزءًا  تكون  بأن   Mountain Mudd Espresso تفخر 

كونها قهوة ال drive–thru األولى في لبنان.

    

إلى أن كيوسكات Mountain Mudd متواجدة على عدد من محطات  *إشارة 
أي بي تي في لبنان.



 محطة الشيخ - طمبوريت )صيدا(

 محطة عمشيت - عمشيت )جبل لبنان(

 محطة صفّي الدين - كفربّدة )صور( محطة عاصم - الدامور )الشوف(

 محطة ماهر أيوب - بّر إلياس )زحلة(

 محطة ظنيط - الّلبوة )بعلبك(

الشركة محطات جديدة من مختلف  إلى  انضّمت مؤّخرًا  تزال شبكة محطات أي بي تي في تطّور مستمّر، فقد  ال 
كاّفًة.  لمحّطاتها  وترميم  وتحديث  تأهيل  بأعمال  الشركة  قيام  إلى  باإلضافة  اللبنانية،  المناطق 

شبكة محطات أي بي تي



 أقامت إدارة أي بي تي حفل الغداء السنوي الجامع لموّظفيها 
في مطعم Orizon-جبيل، بحضور مؤّسس الشركة ورئيس مجلس 
إدارتها السيد ميشال عيسى وأعضاء مجلس اإلدارة. جرى خالل 
ضمن  استخدامهم  على  مضى  الذين  المّوظفين  تكريم  الحفل 
لجهودهم  تحّيًة  وذلك  عامًا،   25 من  أكثر  تي  بي  أي  مجموعة 
باإلضافة  المنصرمة،  األعوام  طيلة  بذلوها  التي  وعطاءاتهم 
مهّمة  إنجازاٍت  حّققوا  الذين  المميزين  الموّظفين  تكريم  إلى 

للعام األخير، كلٌّ في مجاله. 

بعد النشيد الوطني، كانت كلمة توجيهّية للدكتور طوني عيسى 
)الرئيس التنفيذي ألي بي تي( الذي دعا الموّظفين إلى الحفاظ 

صورة جامعة للموّظفين المكّرمين

عائلة أي بي تي

د. طوني عيسى يتسّلم الدرع التقديري من قبل موظفي الشركة

الّلقاء السنوي لموّظفي أي بي تي

على األجواء العائلّية التي تسود الشركة، وتقوية روابط الزمالة 
في ما بينهم، مشّددًا على الّتمّسك بروح العطاء والمسؤولية. 
المتواصل  بالعمل  عهده  عيسى  الدكتور  جّدد  أخرى،  جهٍة  من 
بأحدث  اإلستعانة  ذلك  في  بما  ونجاحها،  الشركة  تقّدم  على 
والخدمة  اإلدارة  مجاالت  في  العلمّية  والخبرات  التكنولوجّيات 
وشهادات  التذكارية،  الدروع  تقديم  جرى  ثّم  العاّمة.  والسالمة 

المكّرمين. للموّظفين  التقدير 

تقديري  درٍع  تقديم  إلى  الشركة  موّظفو  بادر  جهتهم،  من 
منهم  ووفاء  شكٍر  عربون  عيسى،  ميشال  طوني  الدكتور  إلى 

الشركة.  القّيمة في مجال تحديث وتطوير  إلنجازاته 



info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb
IPT Headquarters, Amchit Highway T/F:                               HOTLINE: +961 71 624 111+961 9 624 111/5

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.

الرئيسي دورًة تدريبّية لمديري  تّموز 2016، نّظمت أي بي تي في مقّرها  في 23 
ورؤساء األقسام فيها وموضوعها Team Management )إدارة فريق العمل(، وكانت 
من إعداد خبراء متخّصصين من جامعة CNAM-نهر ابراهيم. سّلط هذا التدريب الضوء 
على أهمية اكتساب مهاراٍت في قيادة وإدارة فريق العمل عند اّتخاذ القرارات اليومية. 
كما أّكد على أهّمية وجدوى العمل الجماعي لتحقيق األهداف المشتركة، باإلضافة إلى 

تحديد العناصر اإلستراتيجية لزيادة اإلنتاجّية، كلٌّ ضمن فريق عمله.
إّن أي بي تي والتزامًا منها بالمهنّية واإلحترافّية، تواصل مسار تقديم البرامج التدريبّية 

واكتساب أفضل الخبرات العلمية لتعزيز كفاءات موّظفيها ورفع أدائهم المهنّي.

حرصًا منها على دورها في المسؤولية اإلجتماعية، وتعزيزًا لثقافة المجتمع، تدعم أي بي تي نشاطات بيئية، تراثية، وثقافية 
ومهرجانات محّلية ودولّية، فضاًل عن  حفالت تبّرع يعود ريعها لمنّظماٍت إنسانية ال تبغى الربح، و مخّيماٍت كشفّية تساهم في 

تطوير مهارات الشباب، وغيرها.  

دورة تدريبّية بعنوان “Team Management” )إدارة فريق العمل(

مواصلة دعم النشاطات البيئية، التراثية، والثقافية

نشاطات أي بي تي

المسؤولّية اإلجتماعية

www.iptgroup.com.lb

71 624 111

مهرجانات  القبّيات الدولّيةمهرجانات ليالي عمشيت ليالي أرز تّنورين مخّيم كّشافة لبنان العشاء التبّرعي لمنّظمة 
Enfants De Lumiere


