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نشاطات »مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية«

المحلية  للتنمية  عيسى  ميشال  مؤسسة  رئيس  القى 
صاحبة  ان  الــى  فيها  اشــار  كلمة  عيسى  طوني  الدكتور 
مؤسسة  هي  الصغيرة  المشاريع  وتمويل  لدعم  المبادرة 
ادارة  مجلس  ورئــيــس  االعــمــال  رجــل  اســم  تحمل  انمائية 
جمعية  اطــار  في  استكمالها  أراد  وقــد  تي  بي  أي  شركة 
من  تنموية  مشاريع  تنفيذ  على  وتعمل  الربح  تتوخى  ال 
الفئات  ان  وأوضح  المحلية.  التنمية  مفهوم  نشر  منطلق 
او  المهن  اصــحــاب  مــن  هــي  الــمــبــادرة  تستهدفها  الــتــي 
بتطويرها،  ظروفهم  تسمح  ال  الــتــي  البسيطة  الــحــرف 
شارحا ان البرنامج ال يقتصر على منح الهبات والقروض بل 
يشمل النصح والمساعدة على وضع الدراسة االقتصادية 
الذي  البرنامج  هذا  االستمرار في  مؤكدا  وختم  للمشروع. 

سيصبح نشاطا سنويا نظرا لما يقدمه من فوائد.

ومصرف  المحلية  للتنمية  عيسى  ميشال  مؤسسة  وّزعت 
وشركة  جبيل  قضاء  مختاري  رابطة  مع  بالتعاون  فرنسبنك 
من  وخمسين شخصا  خمسة  على  وقــروض  هبات  فيتاس 
ذوي الدخل المحدود في مختلف قرى جبيل لتنمية قدراتهم 
في  العمل  على  وتحفيزهم  الصغيرة  مشاريعهم  وتطوير 
بلداتهم، وذلك خالل حفل أقيم في قاعة إّد5 ساندس في 
نقابية  وهيئات  ومخاتير  بلديات  رؤســاء  حضور  في  جبيل، 

زراعية وصناعية وتجارية وحشد من المدعوين.

د. طوني عيسى

األستاذ فيليب الحاج

األستاذ ميشال جبران

السيدة رودينا رحباني مطر

الحاج  فيليب  فرنسبنك  في  المساعد  العام  المدير  القى 
كلمة سلط فيها الضوء على اهمية هذه المبادرة في تحقيق 
لالستهالك  المتجدد  النمط  وتعزيز  المستدامة  التنمية 
واالنتاج، موضحا ان لمصرف فرنسبنك بالتعاون مع شركة 
فيتاس تاريخ عريق في تنمية المناطق النائية من خالل تقديم 
وضمان  جديدة  عمل  فرص  لخلق  الصغيرة  القروض  برامج 
حياة افضل لالفراد والعائالت وخفض معدالت الفقر والحد 

من البطالة وظاهرة النزوح الى العاصمة.  

القى رئيس رابطة المختارين ميشال جبران كلمة اثنى في 
مستهلها على هذه المبادرة ذات الطابع االنمائي شارحًا دور 
المختار الذي يدرك احتياجات بيئته وتحدياتها وتطلعاتها وهذا 
ما يحتم على المعنيين ضرورة اشراكه في العملية االنمائية، 
استراتيجية  ضمن  الناجحة  التجربة  هــذه  تعميم  الــى  داعيا 

انمائية مستدامة ومتكاملة.

بعدما رّحب المدير العام لشركة فيتاس زياد الحلبي بالحضور، 
القت المنسقة الميدانية للبرنامج رودينا رحباني مطر كلمة 
اشارت فيها الى اهمية المساهمة التي تحمل ُبعدًا تعاونيًا 
انها لمست خالل  الى  المحلية، ولفتت  التنمية  في عملية 
قواسم مشتركة  هناك  ان  المشاريع  على  ميدانيًا  اّطالعها 
الصديقة  بالبيئة  التزامهم  حيث  من  المستفيدين  تجمع 
جبينهم  بعرق  عيشهم  لقمة  وتحصيل  بارضهم  والتجذر 

واعطائهم دورا اساسيا للمرأة بالعمل التنموي.

توزيع هبات وقروض على أصحاب المشاريع الصغيرة في قرى جبيل 

من الحضور

األستاذ فيليب الحاج

د.طوني عيسى

األستاذ زياد الحلبي

األستاذ ميشال جبران

السّيدة رودينا رحباني مطر
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إهتمامًا  أبدوا  الذين  كافة  واإلعالميين  اإلعالم  لوسائل  خاص  المحلية« شكر  للتنمية  عيسى  ميشال  »مؤّسسة  توّجه 
بالغًا في موضوع برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة تحت شعار »معّا للتنمية المحلية في قضاء جبيل« في منحاه 
اإلقتصادي واإلجتماعي والبيئي على حد سواء. إن تركيز االعالم على هذه المشاريع يشّكل حافزًا لكافة المؤسسات 

للتوجه نحو مشاريع مماثلة تهدف إلى دعم التنمية المحلية في مختلف المناطق.

زيارة موقعنا اإللكتروني: المعلومات يمكنكم  للمزيد من 
www.iptgroup.com.lb

الدعم اإلعالمي للبرنامج

صورة جامعة للمستفيدين من برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة في قضاء جبيل 

الجهات  لهم  وتمّنت  جبيل،  قضاء  في  المستفيدين  على  الصغيرة  المشاريع  برنامج  وقروض  هبات  توزيع  جرى  ختاما 
البرنامج وتوسيعه ليشمل شريحة اكبر من من المستفيدين. المنظمة والمانحة التوفيق واالستمرار في هذا 
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نجاحات أي بي تي

الّسنوي  الغداء  حفل  إلى  كاّفة  موّظفيها  تي  بي  أي  شركة  دعت 
بابل بحر  الّسبت 29 نيسان 2017، في مطعم  الجامع، وذلك يوم 

في عمشيت.
الّرئيس  عيسى,  ميشال  الّسيد  اإلدارة  مجلس  رئيس  الحفل  حضر 
الّتنفيذي الّدكتور طوني عيسى والمدير الّتجاري الّسيد زخيا عيسى 

إضافًة إلى مديري الّشركة وموّظفيها وعّمالها.
تحت شعار » أي بي تي: مليانة ثقة«، تّم تكريم الموّظفين اّلذين 
أمضوا أكثر من 25 عامًا من العمل في الّشركة، كما تّم تكريم نخبة 

من الموّظفين مّمن تمّيزوا بأدائهم خالل الّسنة المنصرمة.
وبإسم مجلس إدارة الّشركة، وّجه الّسيد ألبير روحانا، المدير المالي 

الحفل السنوي الجامع لموظفي أي بي تي
في مجموعة أي بي تي ، كلمة تحفيزّية لجميع الموّظفين شكرهم 
من خاللها على جهودهم قائاًل لهم: »ال تستعجلوا األلقاب والكسب 
عندئٍذ  بأّنكم  وتأّكدوا  وأخالق،  بمحّبة  بصدق،  اعملوا  السريع...بل 
تكونون على الّطريق الّصحيح وسوف يأتي اليوم ّالذي تكّرمون فيه، 
تقديرًا لجهودكم وتعبكم و نجاحكم. ولكي تكونوا شركاء في النجاح...

يجب أن تكونوا شركاء في الّتعب والمسؤولّية. وختم بالقول: فلتكن 
التزامنا كفريق عمل  لتجديد  المناسبة، محّطة سنوّية وفرصة  هذه 
واحد بتحصين ورفع سقف هذه الّشركة أكثر واكثر...حّتى تبقى لنا 
أي بي تي تلك األّم الحنونة الحاضنة لكّل أبنائها، وذلك األب الّصلب 

والقدير الذي ينتزع لهم الفرص من فم الّسبع.

األستاذ ألبير روحانا يلقي كلمة الترحيب

الصورة التذكارية

من الحفل

صورة جامعة للموظفين المكّرمين لعام  2017-2016
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نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

  )AIS( محاضرة توعوية لطاّلب المدرسة األنطونية الدولية 

IPTEC  إطالق أّول شاحنة كهربائية برعاية

بدعوة من “Le Club d’Environnement-AIS”، قام فريق عمل من مركز أي بي تي للّطاقة )IPTEC( بزيارة المدرسة األنطونّية الّدولية  في 
عجلتون حيث ألقى محاضرة في الّسابع من نيسان 2017، أمام أكثر من 200 طالب حول مفهوم القيادة البيئّية )Eco-driving(، و طريقة 

ممارستها الّسهلة، وفوائدها. 

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع حملة القيادة االقتصادّية والبيئّية )Eco-driving( اّلتي انطلقت منذ العام  2014 وهدفها الّتوعية حول هذا 
الموضوع.

من خالل هذه المحاضرة، تعّرف الطالب على أهمّية القيادة اإلقتصادّية البيئّية في محاربة التلّوث البيئي والّتخفيف من مخاطره. وقد تّم 
إبراز هذه المخاطر من خالل عرض لبيانات وأرقام وشهادات حقيقّية. ثّم أجاب فريق مركز أي بي تي للّطاقة على جميع أسئلة الطالب مختتمًا 

الّلقاء بتوزيع “Eco-driving kits”على الطاّلب الحاضرين.

عنايا-جبيل  بلدية  استقدام   ،)IPTEC( للطاقة  تي  أي بي  مركز  رعى 
إطار  في  وذلك  القمامة،  لجمع  مخّصصة  للبيئة  صديقة  لشاحنة 

البحث المستمّر عن حلول بيئّية مستدامة.
الّصلبة،  الّنفايات  كمّية  من  تخّفف  الّشاحنة  هذه  أّن  عن  فضاًل 

فهي تتمّيز بكونها شاحنة كهربائّية ما يساعد في خفض إستخدام 
بأّن                      نتأّكد  بعد خطوة،  والضارة. خطوة  الساّمة  واالنبعاثات  الّطاقة 
أي بي تي ومن خالل مركز )IPTEC(، تواظب على نشر الّتوعية البيئّية 

في مجتمعنا وتعمل على ترجمتها على نطاق واسع.

الطالب المشاركين في المحاضرةاآلنسة ساندرا باسيل من IPTEC تشرح عن القيادة اإلقتصادية والصديقة للبيئة 
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الصحة والسالمة والبيئة

»الّسالمة تبدأ معكم«
تحت عنوان »الّسالمة تبدأ معكم« ،أطلقت أي بي تي في 22 آذار 
اإلسعافات  على  موّظفيها  لتدريب  أّيام،  ثالثة  دامت  دورة   ،2017

األولّية و مكافحة الحرائق.
 ترّكزت الجلسات حول محورين أساسّيين:األّول الّتدابير اإلستباقّية 
والّثاني طرق المعالجة في حال نشوب حريق واإلجالء في حاالت 

الّطوارئ واإلسعاف األّولي من قبل  الموّظفين ألّي مصاب إلى 
حين وصول الّصليب األحمر الّلبناني والّدفاع المدني.

 تهدف هذه النشاطات إلى الحفاظ على أعلى معايير الّسالمة من 
خالل نشر ثقافة الّسالمة بين جميع الموّظفين.

7

أي بي تي تعّيد أّمهات لبنان

كان اإلحتفال بعيد األّم ممّيزًا في أي بي تي ، حيث جرى توزيع الهدايا الرمزّية لجميع األّمهات العامالت في المؤّسسة.
 Mountain« الّزهور على جميع األّمهات الّلواتي مررن على أكشاك »Mountain Mudd Espresso«  وفي المقابل، وّزعت مراكز بيع القهوة

Mudd« الموجودة في محّطات أي بي تي وفي جامعة البلمند )UOB( و في مركز الّسفارة األميريكّية.

للعالم، أنت أّم، ولكن لعائلتك، أنت العالم...



مسيرة نجاح أي بي تي 
عضو  عيسى،  زخيا  السيد  »ناجحون«  اإلذاعي  البرنامج  استضاف 
مجلس إدارة أي بي تي ومديرها التجاري في مقابلة شاملة ترّكزت 
هذه  وتواجهها  واجهتها  اّلتي  والتحّديات  تي  بي  أي  نشأة  حول 

الّشركة.
خالل المقابلة التي بّثتها إذاعة لبنان الحّر )RLL( في 31 نيسان الفائت، 
عرض عيسى ألهّم انجازات الّشركة، ومسيرتها ومراحل نمّوها التي 
ترافقت في معظم األحيان بعقبات وصعوبات شّتى... بدًءا من 
والّسياسّية  اإلقتصادّية  باألوضاع  وإنتهاًء  المدّمرة  األهلّية  الحرب 
دموّية  فوضى  من  العربي  محيطنا  اليوم  يشهده  وما  الّضاغطة 

ومدى انعكاسها على الّسوق الّنفطي بوجٍه خاص.
وأّكد عيسى أّن أي بي تي أضحت واحدة من شركات الّنفط والغاز 
الّرائدة في لبنان ... بفعل تخّطيها للمصاعب وباتت بشبكة محّطات 

اي بي تي منتشرة على كاّفة األراضي اللبنانّية.
األستاذ زخيا عيسى

نجاحات أي بي تي
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أي بي تي تلتزم بمعايير جودة اإلدارة 
في إطار التزامها المستمّر بالّتدريب والّتطوير، عقدت  أي بي تي في شباط 2017 دورة تدريبّية 

.ISO 9001: 2015 لمدرائها هدفها الّتوعية على جودة اإلدارة

 Bureau( »وقد قام بالّتدريب الّدكتور زياد إسكندراني، مدير إدارة الّشهادات في مكتب »فيريتاس ليبان
Veritas Liban( حيث أوضح أهمّية تطوير نظام اإلدارة الّداخلية ألحدث متطلبات األنظمة الّدولّية. إّن 

أي بي تي تتبّنى أفضل اإلستراتيجّيات والتقنّيات لضمان رضى عمالئها ولتأمين اإلستمرارّية.



محطة رعد - جباع )نبطية(

محطة هديل - صربا )نبطية( محطة شاهين - طير دّبا )صور(

محطة مستيتا - مستيتا )جبيل(

منذ تجديدها لعالمتها الّتجارية في عام 2008، وحّتى اليوم، ال تزال شبكة محّطات أي بي تي توّسع إنتشارها. وانضّمت مؤّخرًا ست 
محّطات جديدة إلى مجموعة  أي بي تي، بدءًا بمنطقة صور، مرورًا  بالنبطية وجبيل ووصواًل إلى عكار.

محطة اإلمام الحسين)ع(  - كفرا )نبطية(

محطة المنية  - المنية )عكار(

جديد شبكة محطات أي بي تي
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حملة صيف 2017

صيف  حملة  إطالق  عن  لزبائنها  تعلن  أن  تي  بي  أي  شركة  يسر 
2017، تتضمن الحملة عرضًا خاصًا خالل فترة الصيف وهو تقديم 
ماكينة شفط غبار مجانية مع كل غيار 5 ليتر زيت Elf على محطات 

أي بي تي.

أهمية هذه الهدية تكمن بأهمية وجودها في كل سيارة نظرًا لفائدتها 
العملية الكبيرة حيث يمكنك تنظيف سيارتك من الفتافيت والغبار 
في ثواٍن والمحافظة على نظافتها. واألهم أنها سهلة اإلستعمال 

إذ يكفي وصلها على المقبس الكهربائي داخل السيارة.
العديدة والمتنوعة  أي بي تي  الحملة ضمن نشاطات  تندرج هذه 

حملة صيف 2017: مع كل غيار زيت elf من أي بي تي ماكينة شفط غبار للسيارة

يشمل العرض:
Semi-Synthetic وزيوت Synthetic زيوت

إختر زيت          األنســب لسيارتــك بحســب الجــداول
الموجودة على محطات أي بي تي وعبر الرمز التالي

منها  مكافأًة  المستهلكين  وسالمة  راحة  تأمين  إلى  تهدف  التي 
لوالئهم للشركة ولمنتجاتها ولخدمات محطات أي بي تي.

Elf, الزيت الفرنسي األعلى جودة بالعالم, يضمن لك حماية قصوى 
لمحرك سيارتك وهو متوفر على محطات أي بي تي. وفي اهم 

الكاراجات للمزيد من المعلومات اتصلوا بنا: 09624111
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Bon Appétit ...إلى العالمّية!

واألنيقة  الممّيزة  تي  بي  أي  مواقع  إختيار  يتّم  أن  صدفة  ليست 
لتصوير اإلعالنات التلفزيونّية واألفالم ومشاهد المسلسالت.

هذه المّرة، يجري تصوير عمل إعالني كبير سيعرض خارج لبنان، وذلك 
في متجر “Bon Appétit”في محّطة أي بي تي عمشيت.

قامت أي بي تي مؤّخرًا بتحسين نظام إدارة بطاقات الوقود لديها حّتى يتمّكن المستهلك، حامل البطاقة من الّتحّكم الكامل بنفقات 
الوقود »ONLINE« وتوفير المال والوقت؛ حيث باتت طريقة إستعمال البطاقة شبيهة بالّتطبيق المعمول به لدى المصارف.

هذا الّنظام سهل اإلستعمال ويتمّتع بميزات متطّورة أهّمها:
• إنها بطاقات إلكترونّية متطّورة تؤّمن حماية من القرصنة

 • إمكانّية تفعيل البطاقات في محطات أي بي تي من خالل الّرمز
   الّشخصي )Password( الذي يمكن إختياره وإعادة ضبطه عند الحاجة

 Go Gas & IPT Prepaid Fuel Card ميزات جديدة لباقة بطاقات أي بي تي

• إمكانّية إجراء أّي تعديل فوري فيما يتعّلق بإعدادات وبرمجة البطاقة
 • إعادة تعبئة بطاقة أي بي تي المدفوعة مسبقًا عبر الهاتف وتسديد
   فواتيرها في معظم محّطات أي بي تي أو في المركز الرئيسي.
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VACUUM & HIGH PRESSURE MACHINES
POWERFUL CLEANING: 

www.equipt.com.lb A Member of IPT Group

Air Flow rate (L/s)
Vaccum (Bar)
Tank fresh / Dirt water (L)
Power rating, pump (W)
Voltage (V)

Puzzi 10/1
SPRAY-EXTRACTION CLEANER

54
220

10/9
1250

220-240

4

Air �ow rate (L/s)
Vaccum (mBar)
Suction hose (m)
Max. intake performance (W)
Container (L)

Karcher - NT 65/2

2x56
254

4
2760

65

WET AND DRY VACUUM CLEANER
2

Flow rate (L/hr)
Operating pressure (Bar)
Max. Temperature (oC)
Supply voltage Ph/V/Hz
Power rating (Kw)

500-1000
30-200
80-150

3 / 400 / 50
7.8

Karcher-HDS 10/20
HOT WATER HIGH-PRESSURE CLEANER 

1

COLD WATER HIGH-PRESSURE CLEANER 
Flow rate (L/hr)
Operating pressure (Bar)
Max.Inlet Temperature (oC)
Supply voltage Ph/V/Hz
Power rating (Kw)

500-1000
30-250

60
3 / 400 / 50

9.2

Karcher-HDS 10/253

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.

www.iptgroup.com.lb

71 624 111


