
 شركة أي بي تي نّظمت اللقاء السنوي لمالكي محطات وقود أي بي تي بعنوان:
 والمياه سيزار أبي خليل "نحو اإلستدامة في محطات المحروقات" بحضور وزير الطاقة

 
 

 7102أيلول  72الخميس 
 بنانبيروت، ل

 
 

السنوي الخامس لمالكي محطات وقود أي بي تي مت شركة أي بي تي الل قاء ظ  الطاقة والمياه سيزار أبي خليل نبحضور وزير 
في لبنان تحت عنوان :" نحو االستدامة في محطات المحروقات" ضمن منتدى بيروت الدولي التاسع للطاقة والتنمية المستدامة 

 ضبيه. –، في فندق لو رويال 7102أيلول  72وذلك في 
 
في لبنان المهندسة أورور الفغالي، رئيس المركز اللبناني لحفظ الطاقة الذي شارك فيه الى جانب المدير العام للنفط  الل قاء هذا

المهندس بيار خوري، ومالكي محطات أي بي تي في مختلف المناطق اللبنانية، باالضافة الى رئيس مجلس ادارة أي بي تي 
المنتشرة على كافة أي بي تي        ميشال عيسى وأعضاء المجلس ومدراء األقسام، يهدف إلى إشراك مالكي محطات

  باستراتيجية الشركة إلدارة الطاقة والبيئة في محطاتها.  األراضي اللبنانية
 
هذا اللقاء فرصة لتكشف أي بي تي من خاللها عن رؤيتها للمحطة المستقبلية المستدامة والصديقة للبيئة والتي ستترجم  لشك  

ل مر   رة تطلقها الشركة ألو   ة في لبنان.قريباً بمحطة نموذجية متطو 
 

دعمه للمبادرات الفردية من قبل القطاع الخاص في مجال الطاقة التي من شأنها حماية البيئة   الوزير سيزار أبي خليل أكد
 السيما وأن العالم يسير نحو هذا االتجاه مثنيا على جهود أي بي تي الدائمة في هذا المجال.

 
الخاص استعمال الطاقة الشمسية لتسخين المياه وتوليد الكهرباء في محطات المهندسة أورور فغالي من جهتها ناشدت القطاع 

( إعداد دراسة تعنى ESCWAالمديرية العامة للنفط من اللجنة االقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا ) مذكرة بطلب التوزيع ،
قات طاقة الكهربائية لمحطات توزيع المحروبالجدوى الفنية اإلقتصادية إلمكانية إستخدام األنظمة الكهرضوئية لتوفير كلفة ال

ي في أن ينعم لبنان ف  فغالي السائلة في لبنان وللحد من تلوث الهواء واالحترار العالمي ومكافحة مشكلة التصحر. وأملت
اله في كل تعمالمرحلة المقبلة بالمزيد من الطاقة المتجددة وبانتاج كهرباء أقل كلفة وتلوثا مع دخوله مرحلة إستخراج الغاز واس

 القطاعات.
 

بخطوة أي بي تي هذه وبرؤيتها المستقبلية لتكون الشركة السباقة في اطالق هذه المحطة   نوه المهندس بيار خوري بدوره
 النموذجية الصديقة للبيئة.

 
عصرية آمنة و أما المدير التجاري لشركة أي بي تي السيد زخيا عيسى فأكد حرص أي بي تي على مبدأ إبقاء المحطات نظيفة

من خالل تقديم لزبائنها أفضل الخدمات وأجود المنتجات مذكرا في هذا السياق بنجاح حملة اطالق بنزين الكوانتوم االقتصادي 
والعالي الجودة والصديق للبيئة والذي يخدم مصلحة المستهلك أوال. وكشف عيسى عن إطالق ابتكار جديد في مجال غسيل 

وهو نموذج أوتوماتيكي سريع ومتطور يمكن من خالله غسل عدة سيارات في الوقت  Tunnel washالسيارات يعرف بال
 نفسه على أن ال تتعدى مدة غسيل السيارة الدقيقة الواحدة.

 
فيها الى أن أي بي تي ماضية في استراتيجية   كما كانت كلمة لرئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى أشار

ل مثاال" ونموذجا" يحتذى به في أداء القطاع الخاص للمسؤولية االستدامة والممار سة المسؤولة لألعمال، بحيث أصبحت تشك 
االجتماعية، وكيفية توظيف قدراته وإمكاناته خدمة للقضايا البيئية واالجتماعية والتنموية، كاشفا عن سياسة أي بي تي 

ادة الحصة السوقية من المواد البترولية المستوردة التي جاورت نسبة التوسعية التي تهدف الى تحقيق المزيد من النمو والى زي
 العشرة بالمئة.

 
مها أي بي تي سنوياً  7102-7102أعلنت أسماء المحطات التي فازت في مسابقة الريادة والتمي ز لعام  ختاماً   .التي تنظ 

 


