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خّلينـا َع إتصـال

ــز ـّ الّلقــاء الّسنــوي لشبكــة محطــات أي بي تي 2017 ونتائـج مسابقــة الّريــادة والتمي

»بيريتيك« و»مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« توّقعان على مذّكرة تفاهم 
”BERYTECH AMCHIT“ إلنشاء مركز إبتكار األعمال في عمشيت



نشاطات »مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية«

ومديرها  برئيسها  ممّثلًة   )Berytech( »بيريتيك«  وّقعت 
ميشال  و»مؤّسسة  الشّماس  ن.  مارون  السيد  الّتنفيذي 
طوني  الدكتور  برئيسها  ممّثلًة  المحّلية«  للّتنمية  عيسى 
عيسى  على مذّكرة الّتفاهم، إلنشاء وتطوير مركز األعمال 

واإلبتكار »Berytech Amchit« في عمشيت.

جرى توقيع اإلّتفاقية في 19 حزيران 2017 في مقّر جامعة 
رئيس  بحضور  بــيــروت،   - المتحف  فــي  يوسف  القديس 
الّلذين  دّكاش والسيد ميشال عيسى  الجامعة األب سليم 
منحا المشروع موافقتهما الرسمّية. كما حضر نواب رئيس 
ميشال  »مؤّسسة  وأعــضــاء  »بيريتيك«   وإدارة  الجامعة 
منطقة  على  البطريركي  النائب  إلــى  باإلضافة  عيسى« 
صربا المطران بولس روحانا ورئيس بلدية عمشيت الدكتور 
أنطوان عيسى والمّدعي العام لديوان المحاسبة القاضي 
الّتنفيذي  والرئيس  االدارة  مجلس  ورئيس  خميس  فــوزي 

إرغا السيد إيلي جبرايل. لمجموعة 

أّن هذا المشروع سيساعد  الدكتور عيسى  أّكد  في كلمته، 
وجبيل  ــكــســروان  ل ــة  اإلقــتــصــادّي اإلحــتــيــاجــات  تلبية  عــلــى 
نوعه  من  األّول  المشروع  أّنه  إلى  نظًرا  الشمال.  وأقضية 
الجامعيّين  الطّلب  أكثر  إليه  سيجذب  بحيث  المنطقة.  في 
ــتــي أّســســهــا مــقــاولــون  ــاشــئــة ال ــّن مــوهــبــًة والــشــركــات ال
شأنه  من  فإّن  وبالتالي  والمتوسطة،  الصغيرة  والشركات 
بيروت،  إلــى  اإلختصاصات  ذوي  الشباب  هجرة  من  الّحد 
المحّلية. الّتنمية  وتعزيز اإلبتكار فضًل عن المساهمة في 

ستعمل  »بيريتيك«  أّن  الشّماس  السيد  ــد  أّك جهته،  مــن 
المستمّر  تنظيمها  بفعل  ديناميكي  مجتمع  خلق  على  أّواًل 
تعزيز  بهدف  والمؤتمرات  والّلقاءات  الّتواصل  لمناسبات 
المذكورة  المناطق  في  العمل  فرص  وخلق  األعمال  ريادة 
واإلتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  على  التركيز  مع  أعله 
وصناعة األغذية الّزراعية الذكّية والطاقة المتجّددة والسياحة 

ريادة األعمال اإلجتماعية. البيئّية وقطاعات 

 USJ وقد رّحب األب سليم دكاش رئيس الجامعة اليسوعية
بحماٍس كبير بمبادرة »بيريتيك« و»مؤّسسة ميشال عيسى 
للّتنمية المحّلية«، وأّكد أّن إحدى مهّمات الجامعة اليسوعّية 
هــي الــّتــنــمــيــة الــمــحــّلــيــة لــلــمــوارد الــبــشــريــة واإلقــتــصــاديــة 
ستكون  الجديدة  »بيريتيك«  فــإّن  بالتالي،  واإلجتماعية. 
ــجــديــدة، وبـــاألخـــّص للطّلب  ال لــلــشــركــات  حــاضــنــة فــعــلــّيــة 

الشباب«.  والخّريجين 
من المقّرر أن يفتح المشروع أبوابه في خريف 2018.

»بيريتيك« و»مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية« توّقعان على مذّكرة تفاهم إلنشاء مركز 
”BERYTECH AMCHIT“ إبتكار األعمال في عمشيت

صورة تذكارية

السيد مارون الشّماس و د. طوني عيسى يوّقعان اإلتفاقية، بحضور السيد ميشال 
عيسى، األب سليم دكاش، والمطران بولس روحانا

السيد مارون الشّماس و د. طوني عيسى

السيد ميشال عيسى
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مع تزايد حركة الّسير الخانقة على الطرقات المؤّدية إلى بيروت، يتّم البحث عن حلول من شأنها تخفيف عبء الّتنّقل على رّواد 
األعمال الشباب. في هذا اإلطار، سيتّم تصميم المركز المبني على مساحة 4000 م2 على الطريق العام في عمشيت لتقديم 
 لهؤالء الرّواد الشباب والشركات الناشئة العديد من الخدمات القّيمة المتوّفرة في جميع مواقع »بيريتيك«، بما في ذلك:
لــلــشــركــات الناشئة ــال  ــب ال ــن راحـــة  ــؤّم ت ــًا  ــّي ــّل ك ــزة  مــكــاتــب وخـــدمـــات اســتــضــافــة مــرنــة وصــديــقــة للبيئة وحــديــثــة ومــجــّه  • 

  والشركات الصغيرة والمتوّسطة، إضافًة إلى مساحة عمل مشتركة للعاملين المستقّلين والمقاولين 
• خدمات تطوير األعمال وتدريب وتوجيه ودعم رّواد األعمال والحصول على التمويل

• إيجاد فسحات إضافية لإلجتماعات والمؤتمرات إلفادة المحترفين في المنطقة 

القديس  جامعة  يد  على   2001 عــام  »بيريتيك«  تأّسست 
المشاريع  تنظيم  حقل  في  ــدة  رائ منّظمة  وهــي  يوسف 
بتطوير  تقوم  فهي  لبنان،  فــي  األعــمــال  ــادة  وريـ البيئّية 
من  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  الّناشئة  الشركات 
األعمال واإلستضافة وتدعيم شبكة  احتضانها ودعم  خلل 
األســواق.  إلــى  والــوصــول  والتمويل  والّتوجيه  العلقات 
وحــازت  ــة  ــي األوروب األعــمــال  شبكة  فــي  عضو  »بيريتيك« 

إبتكار األعمال.  تصديق مركز 

منّظمة  هي  المحّلية«  للّتنمية  عيسى  ميشال  »مؤّسسة 
لبنانية غير حكومية تأّسست عام 2012 في عمشيت )جبيل( 
تي«.  بي  »أي  النفط  شركة  ورئيس  مؤّسس  إسم  وتحمل 
إلى  االجتماعّية«  للّتنمية  عيسى  ميشال  »مؤّسسة  تهدف 
تعزيز الّتنمية المحّلية من خلل بناء القدرات داخل المجتمع من 
أجل العمل الحّر وتوليد الدخل، باإلضافة إلى تعزيز مبادرات 
اإلنخراط  اللبناني وحملهم على  الشباب  لدى  األعمال  ريادة 
في قطاع األعمال كأرباب عمل، وتأمين فرص عمل للخّريجين 

الجدد كي ال يضطروا للّنزوح إلى العاصمة أو الهجرة.

   »Berytech Amchit« عن مركز إبتكار األعمال

لمحة عن المؤّسستين:
»مؤّسسة بيريتيك« »مؤّسسة ميشال عيسى للّتنمية المحّلية«

3

FALL 2018
OPENING

الناشئة  الــشــركــات  عــلــى   ”Berytech Amchit“ ــز  ــرّك ي
)startups( كما الشركات الصغيرة والمتوّسطة الحجم مع 

التركيز على القطاعات التالية: 
)ICT( تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت •

 )Smart Agri-Food( صناعة األغذية الّزراعية الذكّية •
 )Renewable Energy( الّطاقة المتجّددة •

)Ecotourism( السياحة البيئّية •
Social( اإلجـــتـــمـــاعـــّيـــة  ــال  ــمــ ــ األع ريــــــادة  قـــطـــاعـــات   • 

)Entrepreneurship   

القطاعات التي يخدمها المشروع:



شبكة محطات أي بي تي

تحت عنوان »أي بي تي، مليانه ثقة!« أقامت أي بي تي لقاءها الّسنوي لمالكي ومديري المحطات المتعاقدة معها، وذلك نهار الثلثاء 
11 تموز 2017 في فندق هيلتون حبتور. حضر الّلقاء رئيس مجلس إدارة أي بي تي السيد ميشال عيسى، المدير الّتنفيذي الدكتور طوني 
عيسى، عضو مجلس اإلدارة والمدير الّتجاري السيد زخيا عيسى، مديرو الشركة ومالكو المحطات من كاّفة المناطق. وكان الهدف من 
هذا الّلقاء إشراك أصحاب المحطات في رؤية أي بي تي التي ترتكز على اإلبتكار واإلستدامة البيئية باإلضافة إلى اطلعهم على أهداف 

الشركة التي تتمحور حول تسويق منتجات وخدمات عالية الجودة،وكسب رضى الزبائن واإللتزام بالمسؤولّية االجتماعّية. 

الّلقاء الّسنوي لشبكة محطات أي بي تي 2017

بعنوان وثائقي  فيلم  ُعِرض  الّلقاء،  من  األول  القسم   في 
»أي بي تي: مليانة ثقة!« تضّمن نبذة سريعة عن مسيرة أي بي تي 
الناجحة والمتمّيزة في قطاع الّنفط والغاز والطاقة، ورّكز على توّجه 
الشركة إلى تحقيق المسؤولّية اإلجتماعّية لمجتمعها من خلل تقديم 
حلول مبتكرة تلّبي احتياجات المستهلك وتخدم مصلحته كما وتخدم 
المصلحة البيئية في آن. إضافًة إلى ذلك تضّمن الفيلم شرحًا عن منتج 
جديد وحصري ستقوم أي بي تي بإطلقه قريبًا في كاّفة محطاتها. 

تل الوثائقي كلمة إفتتاحّية من قبل عضو مجلس إدارة أي بي تي 
ومديرها التجاري السيد زخيا عيسى الذي رّحب من خللها بالحاضرين 

األستاذ ألبير  روحانااألستاذ زخيا عيسى
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مستهّلً  مؤّخرًا،  الشركة  إلى  انضّمت  التي  وبالمحطات  عمومًا 
خطابه بشكر المدعّوين على ثقتهم ووفائهم ألي بي تي، ومؤّكدًا 
على الثقة المتبادلة ما بين الفريقين، والمسؤولّية المشتركة التي 
تقع على عاتقهما في تأمين أرقى وأفضل الحلول للزبائن. كما وأّكد 
أّن أي بي تي هي في سعٍي دائم وبحث مستمّر عن أكثر الحلول 
إبتكارًا، التي تتخّطى كّل التوّقعات. كما تطّرق إلى اإلحصاءات التي 
نجحت  الذي  الكثيف  واإلنتشار  السريع  التوسع  على  وتؤّكد  تشير 
بذلك  مؤّكدًة  األخيرة،  السبعة  األعوام  في  بتحقيقه  تي  بي  أي 

موقعها كشركة نفطّية رائدة.



نتائج »مسابقة الّريادة والتمّيز« لعام 2017-2016

المرتبة األولى: محطة الشمس - عنجر
المرتبة الثانية: محطة لبنان - الدوير

المرتبة الثالثة: محطة فرحا - مرجعيون 

المرتبة األولى: محطة إيلّيا حاكمة - القبّيات
المرتبة الثانية: محطة أبو جواد - تّنورين

المرتبة الثالثة: محطة I Gas - جورة البّلوط 

المرتبة األولى: محطة السلم - صير الغربية
المرتبة الثانية: محطة طالب - بتوراتيج

المرتبة الثالثة: محطة حصرايل - حصرايل 

المرتبة األولى: محطة أبي بدرا - شّكا
المرتبة الثانية: محطة يوسف ظنيط - اللبوة

المرتبة الثالثة: محطة مار الياس - المنصورية

المرتبة األولى: محطة ميفوق - ميفوق
المرتبة الثانية: محطة عصام فرحات - غرفين

المرتبة الثالثة: محطة عبد الرضى - طيري  

فئة »أعلى نسبة مبيع بنزين«

فئة »الّريادة والتمّيز« - الجوائز األربعة األولى

فئة »الّريادة والتمّيز« - الّدروع التقديرّية

المحطات الدائمة الّريادة 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 األمانة 
محطات األيتام

محطة عازار - الرابية
محطة منير بطرس - غرفين 

محطة تحوم - تحوم
محطة نسيب عيد - بشامون

محطة أيوب - بّر الياس
محطة العجمي - مجدل عنجر

محطة إجدبرا - إجدبرا
محطة منى صليبا - العقيبة

محطة الشميس - بعقلين
محطة القبيطري - البّداوي

المرتبة األولى: محطة Venus - بعلبك
المرتبة الثانية: محطة A Station - الدامور

المرتبة الثالثة: محطة عريضة - برصا 

محطة الّرفاعي - حلبا
محطة الناعمة - مزهر

محطة سان نيكوال - عجلتون
محطة محمود مالك - حاريص

في القسم األخير من الّلقاء، أعلن المدير المالي في أي بي تي السيد ألبير روحانا عن أسماء محطات أي بي تي الرابحة في 
.EQUIPT »مسابقة الّريادة والتمّيز« السنوّية والتي فازت من خاللها ثالثون محطة متعاقدة بجوائز قّيمة من 

محطة أبي بدرا - شّكا

محطة أبو جواد – تّنورين

محطة عبد الرضى – طيري 

محطات األيتام

محطة A Station – الدامور

محطات األمانة
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محطة عريضة - برصامحطة الناعمة - مزهرمحطة القبيطري - البّداوي

محطة إيلّيا حاكمة - القبّياتمحطة أيوب - بّر الياسمحطة السلم - صير الغربية

محطة I Gas - جورة البّلوط محطة حصرايل - حصرايلمحطة فرحا - مرجعيون

محطة سان نيكوال - عجلتونمحطة منير بطرس - غرفينمحطة منى صليبا - العقيبة6

شبكة محطات أي بي تي

المحطات الفائزة بمسابقة الّريادة والتمّيز



محطة لبنان - الدوير

محطة طالب - بتوراتيج

محطة محمود مالك - حاريص

محطة تحوم - تحوم

محطة ميفوق - ميفوق

محطة Venus - بعلبك
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المسؤولّية اإلجتماعّية

فريق أي بي تي يجتمع لتنظيف شاطئ عمشيت
شاركت أي بي تي في حملة تنظيف شاطئ قضاء جبيل تحت شعار 
»شّطنا بيجمعنا، خّلي نضيف« من تنظيم جمعية الّطاقات الشبابّية 
للّتنمية )YED(، وبرعاية من النائب األستاذ سيمون أبي رميا، وحضور 
أنطوان  الدكتور  بلدية عمشيت  الخوري ورئيس  الدكتور وليد  النائب 
عيسى ومنّسق التّيار الوطني الحّر في قضاء جبيل األستاذ طوني 
أبي يونس ورئيس مجلس إدارة أي بي تي األستاذ ميشال عيسى 

ومديرها الّتنفيذي الدكتور طوني ميشال عيسى.

اجتمع فريق أي بي تي بكّل مكّوناته من إدارة وموّظفين وعّمال مع 

أ. زخيا عيسى، أ. رزق الله رزق، د.أنطوان عيسى،أ. طوني أبي يونس،أ. سيمون أبي رميا، د. طوني عيسى، أ. روميو عواد، أ. ميشال عيسى 

ـــي نضيــــف ـّ شّطنــــا بيجمعنــــا000 خل

عائلتهم صباح األحد ٣0 تموز 2017 وقد شاركوا يدًا بيد في هذا 
الّنشاط البيئّي الذي يهدف إلى التنظيف والتوعية في آن للتخفيف 
منفعة  من  ذلك  في  لما  الشواطئ...  توسيخ  ظاهرة  تكرار  من 
صّحّية لإلنسان وللثروة البحرية، ومنفعة جمالّية للطبيعة، وسياحّية 

إقتصادّية للمنطقة ككّل.

أتت هذه المبادرة لتؤّكد مّرة أخرى على »الّرؤية الخضراء« ألي بي تي 
وسعيها الدائم بأال تؤّثر نشاطاتها البترولية سلبًا على البيئة عمومًا 

وكل محيطها خصوصًا.



تي  بي  أي  تدعم  المجتمع،  ثقافة  تعزيز  على  منها  حرصًا 
بلدان  من  السياح  استقطاب  شأنها  من  ودولّية  محّلية  مهرجاناٍت 
المناطقّية... اإلقتصادّية  العجلة  تحريك  في  والمساهمة   عّدة 

من البيئة، إلى الثقافة والتراث. إّن مشاركة أي بي تي في مثل 
التي  البيئّية  السياحة  تعزيز  خانة  أيضًا في  تصّب  النشاطات  هذه 
باتت الشركة توليها إهتمامًا متزايدًا من خلل تسليط الضوء على 

مناطق لبنانية غنّية بالتراث والتقاليد. 

دعم النشاطات البيئّية، الّتراثّية، والثقافّية

من  كبيرًا  حّيزًا  تأخذ  الرياضّية  النشاطات  كانت  لطالما 
بطولة  بدعم  الشركة  فقامت  تي.  بي  أي  اهتمامات 
لبنان  استضافها  التي   »2017 السّلة  لكرة  آسيا  »كأس 
الذي  مكايل  ذوق  نوفل-  نهاد  ملعب  في  أرضه  على 
 8 من  المباريات  جرت  النشاط.  لهذا  خّصيصًا  تجهيزه  تّم 
وحّتى 20 آب، وقد شارك المنتخب اللبناني في البطولة 

منافسًا 15 فريقًا آسيوّيًا.

أي بي تي: مليانة ثقة بمنتخب لبنان!

SUPPORTS

»Tannourine Summit Rush« :أي بي تي في

بدعم من أي بي تي: »بطولة كأس آسيا لكرة السّلة 2017« على أرض لبنان
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محطة الشمس - عنجر )زحلة(

محطة عصام فيصل - أميون )الكورة( 

محطة القبيطري - البّداوي )طرابلس(

المناطق  والكثيف في مختلف  السريع  اإلنتشار  لناحية  الفائتة،  السبع  السنين  على مدى  تي  بي  أي  حّققته  الذي  الّريادي  الموقع  إّن 
اللبنانية، يؤّكد على نجاح الشركة في تقديم أفضل حّلة لمحّطاتها القائمة، إن من حيث الّتصميم أو من ناحية تطبيق أعلى معايير السلمة 

والجودة والخدمة. تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت إلى الشركة مؤّخرًا باإلضافة إلى تلك التي تّمت إعادة تأهيلها: 

جديد شبكة محطات أي بي تي
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دعم متواصل للقضايا اإلنسانّية

تضامن مستمّر مع الصليب األحمر اللبناني

إلتزمت أي بي تي بدعمها ووقوفها  خلل سنواٍت عديدة مضت 
الدائم إلى جانب الصليب األحمر اللبناني. و هذه السنة أيضًا فقد 
بالتعاون مع   - الرئيسي في عمشيت  نّظمت الشركة في مقّرها 
الصليب األحمر اللبناني – يومًا للتبّرع بالدم، وذلك في 18 حزيران 
2017، حيث كانت المشاركة بارزة من قبل الموّظفين وبخاصة من 
العنصر النسائي. ونّوهت السيدة بيرت كّلب مديرة بنك الدم التابع 

للصليب األحمر )فرع جبيل( بالمبادرة اإلنسانية السنوية التي تقوم 
بها أي بي تي، مشّجعًة بذلك الشركات األخرى بأن تحذو حذوها. 
في اإلطار ذاته، شاركت أي بي تي برعاية فريق Special One الذي 
الثانية في ال29th ESIB Rally Paper، مقّدمًا جزءًا من  ربح المرتبة 

جائزته النقدية لتمويل الصليب األحمر.

IPTEC نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

النتائج النهائّية لمسابقة الرسم Fabriano 2015 - 2016، برعاية مركز أي بي تي للطاقة
في  المشاركين  الطّلب  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  إدارة  تهّنئ 
حول  برسومات  تمّيزوا  الذين   2016  -  2015  Fabriano مسابقة 
تحت    eco-driving للبيئة  الصديقة  اإلقتصادية  القيادة  موضوع 
عنوان “Walk & Bike More”. وكان المركز قد شارك في شهري 
أّيار وحزيران 2017 بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين األوائل 
في المسابقة وذلك بحضور فريق IPTEC  وفريق Fabriano على 

رأسهم مدير Fabriano في لبنان السيد جان كلود نّحاس.
 Freres maristesال مدرسة  من  جرجس  سيرج  للرابحين  مبروك 
مدرسة من  ابراهيم  سيرين  المحدي،  ديك  في   champville 

 Lycéeال مدرسة  من  الكك  الرا  الدورة،  في    La Providence
 Lycée Françaisفي طرابلس، بّشار سليم من مدرسة ال Français

في فردان.

مع الرابح بّشار سليممع الرابحة الرا الككمع الرابحة سيرين ابراهيممع الرابح سيرج جرجس



يسري هذا العرض حتى نفاذ الكمية حصريًا على محطات أي بي تي

info@iptgroup.com.lb      www.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 اإلعلن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر لخدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

www.iptgroup.com.lb

71 624 111


