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التنفيــذي  والرئيــس  المؤســس  تكريــم 
ــي« الســيد ميشــال عيســى  ــي ت لمجموعــة »أي ب

لبنــان كازينــو  فــي 

في هذا العدد

عّبيا مباشرة من عنا..بمعمل 
أي بي تي غاز بحصرايل

أي بي تي تدعم الحملة 
بهالطّلة” “أهال  السياحية 

المزيد من المحطات 
تنضّم  إلى شبكة محطات 

أي بي تي

حفل تكريمي ضخم في صالة السفراء - كازينو لبنان

إطالق أحدث الخدمات في اإلمارات العربية المتحدة

شــركة أي بــي تــي أنرجــي تطلــق أحــدث خدماتهــا 
المبتكــرة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة



الطاقة والمياه في حكومة تصريف األعمال  بحضور معالي وزير 
الوزراء والنواب، أقيم حفل تكريمي ضخم  وعدد كبير من السادة 
في صالة السفراء – كازينو لبنان نّظمته اإلعالمّيتان جويل يونس 

ودنيا الحاج باإلشتراك مع مؤسسة بيبلوراما. 

االحتفال الذي كان بعنوان )Dream, Believe to Achieve( والذي 
حضره حشد كبير من الوجوه االعالمية، السياسية واإلجتماعية، كّرم 
عدد من الشخصيات التي برزت وبرعت وتأّلقت على مدى سنوات 
المؤّسس  الشخصيات  هذه  بين  ومن  متنّوعة،  مجاالت  في 
عيسى  ميشال  السيد  تي  بي  أي  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 
تقديرًا إلنجازاته على مدى أكثر من 50 عامًا في قطاع النفط في 
والمراحل  الظروف  مختلف  في  لصموده  وتحية  والخارج  لبنان 
الصعبة التي مّرت وتمّر على البالد وعدم االستسالم لهذا الواقع 

وتطّورنجاحات أي بي تي تكنولوجيا 

ناجح لمستقبل  شراكات 
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تكريــم المؤســس والرئيــس التنفيــذي لمجموعة »أي بي تي« 
الســيد ميشــال عيســى في كازينو لبنان

بل العمل دائمًا على االبتكار والتطّور للوصول بشركته إلى أفضل 
العائلة  في  وثالث  ثاٍن  جيل  بإعداد  الممّيز  ونجاحه  المستويات، 

مؤّهل لإلنتشار والعمل خارج لبنان.
 

مبرزًا  عيسى،  السيد  ونجاحات  مسيرة  ص  َلخَّ وثائقي  عرض  وتّم 
الركائز والقيم التي اعتمدها وأتقنها في حياته العائلية والمهنية 
50 عامًا، بحيث تحّولت شراكة بمحطة محروقات صغيرة  ألكثر من 
في عمشيت الى مجموعة رائدة ومتمّيزة بلغ صداها أرجاء الوطن.

وعلى وقع تصفيق الحاضرين وتأّثر عائلته وكبار مساعديه، تسّلم 
السيد ميشال عيسى درع التكريم من معالي وزير الطاقة د.وليد 
فياض الذي بدوره ارتجل كلمة أثنى فيها على “تاريخ حافل بالجهد 
والمثابرة واإلصرار تمّيز به هذا الرجل، بدليل التفّوق والّنجاح الذي 

حصده”.

الديزل  إضافة  عبر  اإلستدامة  نحو  تي  بي  أي  لـ  جديد  إلتزام 
اإلمارات  أنرجي في  تي  بي  أي  منتجات  قائمة  إلى  البيولوجي 

العربية المتحدة والحقًا في لبنان.

 Neutral Fuels وّقعت شركة أي بي تي أنرجي إتفاقًا استراتيجيًا مع
المصّنفة أولى في الشرق األوسط في إنتاج هذه المادة النظيفة 
اإلمارات  في  إثنان  لها:  مصانع  أربع  عبر  االنبعاثات  من  والخالية 

العربية المتحدة، والثالث في البحرين، والرابع في الهند.

في   Neutral Fuels مع  استراتيجي  إتفاق  تي  بي  أي  شركة  وّقعت 
اإلمارات العربية المتحدة والحقًا في لبنان 

شركة أي بي تي أنرجي تطلق أحدث خدماتها المبتكرة في 
اإلمارات العربية المتحدة

إلى  عملها  في  تحتاج  التي  للشركات  مخّصصة  ومبتكرة،  جديدة  خدمة  تطلق  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  أنرجي  تي  بي  أي 
شاحنات نقل وباصات تعمل على مادة الديزل.

ال حاجة للذهاب إلى محطات المحروقات، فصهاريج شركة أي بي تي أنرجي المتنّقلة تحضر إلى أماكن ركن هذه اآلليات لياًل ونهارًا 
الوقت  إختصار  فقط  ليست  والغاية  بعد،  عن  بالوقود  التزود  عمليات  بإدارة  مختص  متطّور  إلكتروني  نظام  وفق  بالديزل  لتزودها 

الغّش. والفعالية بل أيضًا ضبط اإلستهالك ومنع 
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محطات جديدة تنضّم إلى عائلة أي بي تي لخدمتك أينما كنت
في  أساسيان  عامالن  يشّكالن  والخدمات  المنتجات  جودة  إّن  كنت،  أينما  لخدمتك  تي  بي  أي  عائلة  إلى  تنضّم  جديدة  محطات 
الّلبنانية  المناطق  كافة  إنتشارها في  ُتواصل شركة أي بي تي  المنطلق،  غالبًا. من هذا  إليها  تترّدد  التي  الوقود  إنتقائك لمحطة 

لزبائن تستحّق األفضل.  النفطية في كّل حين  المنتجات  العامة، وتؤّمن أجود  بأدّق معايير السالمة  تلتزم  أنيقة،  عبر محطات 

تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا إلى شبكة محطات أي بي تي.

الملزمة  الشروط  عليه  نّصت  بما  منها  وتقّيدًا  موظفيها،  لدى  الوعي  مستوى  ورفع  العامة  السالمة  معايير  بتطبيق  منها  إلتزامًا 
المبنى   لديها في  العاملين  للموّظفين  تدريبّية  دورة  بتنظيم  أي بي تي  عنها، قامت شركة  الناتجة  والحوادث  الحرائق  إلبعاد خطر 
مع  المسبق  بالّتنسيق  وذلك  األولية”  اإلسعافات  وإعطاء  اإلخالء  خّطة  تنفيذ  الحريق،  مكافحة  “كيفية  حول  عمشيت   - الرئيسي 

المباشر. وإشرافها  وبموافقتها  المدني  للدفاع  العامة  المديرية 

توّلى الخبير المدّرب خوري إعطاء الدروس الّنظرية والتطبيقات ذات الّصلة، حيث شرح عن األسلوب األسرع واألصّح للسيطرة على 
التي  الخطوات  على  عّرج  ثّم  إستعمالها.  كيفّية  شارحًا  إلخمادها  المناسبة  اليدوية  المطافئ  إقتناء  ضرورة  على  وشّدد  النيران، 
ُتنّفذ تباعًا عند إخالء مكان ما إثر اندالع حريق، كما اّطلع المشاركين على طرق تقديم اإلسعافات األولية للمصابين وأّسس تضميد 

الّرئوي. اإلنعاش  تنفيذ  وكيفّية  الكسور  وتثبيت  الجروح 

الدفاع  مدّرب  إشراف  تحت  الموظفين  جميع  فيها  شارك  الّرئيسي  المبنى  وخارج  داخل  حّية  بمناورة  التدريبية  الدورة  اختتمت 
المدني.

محطة جابر بتروليوم - شويفات، عاليه

محطة م.س. بيطار - كفرحبو, الشمال

والبيئةشبكة محّطات أي بي تي والسالمة  الصحة 

مناورة إطفاء حريق وإخالء في المبنى الرئيسي لشركة أي بي تي
ومستودعات الزيوت
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شركة  تعاونت  لبنان،  به  يمّر  الذي  الّراهن  الوضع  ظّل  في 
حملة  في  نصار  وليد  السياحة  وزير  معالي  مع  تي  بي  أي 
لهذه  إعالنية  لوحة   28 فخّصصت  بهالطّلة”  “أهال  الوزارة 
بالمهاجرين  للّترحيب  البالد  أنحاء  مختلف  في  الحملة 
عائالتهم  مع  الصيف  فصل  لقضاء  القادمين  الّلبنانيين 

لبنان. في  وأصدقائهم 

بهالطّلة”،  “أهال  حملة  بإطالق  السياحة  وزارة  بادرت  وكانت 
الوافدين  السّياح  الستقطاب  الصيف،  موسم  بداية  منذ 
اإلقتصادية  العجلة  تحريك  في  والمساهمة  عّدة  بلدان  من 

. طقية لمنا ا

المبادرة  في  أبدًا  تي  بي  أي  شركة  تترّدد  لم   ، وكعادتها
السياحة،  ز  تعّز التي  الصيفية  الحمالت  بدعم  والمساعدة 
اإلجتماعية  األنشطة  دعم  هو  منها  الهدف  واّن  سّيما  ال 

لبنان.  في  والسياحية 

أي بي تي تدعم الحملة السياحية “أهال بهالطّلة”
اإلجتماعية المسؤولّية 
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وّفر 20000 ل.ل. مع الخدمة الذاتية على بعض محطات أي بي تي
إتبع الخطوات التالية عند استخدام الخدمة الذاتية ووّفر 20000 ل.ل 

بالتنكة:

لملء سيارتك  تحتاجه  ما  كل   IPT Self Service خدمة  لك  توّفر 
األمامي  الزجاج  وتنظيف  المياه  مستوى  فحص  إعادة  بالوقود، 

آمنة. لقيادة 

تتوّفر الخدمة الذاتية في محطات أي بي تي التالية:

محطات أي بي تي باتجاه بيروت: الدكوانة، الذوق، حاالت، عمشيت )المحطة المستدامة(
الماكدونالدز( )بجانب  باتجاه طرابلس: عمشيت  محطات أي بي تي 

4 نصائح: لتجهيز سيارتك لرحلتك أهّم 
أنظف  حرق  لعملية  تي  بي  أي  وقود  إختر  الوقود:  بتعبئة  قم 

أكثر سالسة وقيادة 

قم بفحص العجالت: إفحص جميع العجالت وتأّكد من أّن ضغط 
مناسب فيها  الهواء 

 Bon إلى  توّجه  المفّضلة:  مأكوالتك ومشروباتك  على  إحصل 
المفضلة  ومشروباتك  مأكوالتك  على  للحصول   Appetit

الرحلة بها طوال  واإلستمتاع 

مجموعتنا  إستخدم  سيارتك:  لمحّرك  الزيوت  أفضل  إستخدم 
سيارتك  محّرك  ليعمل  تي  بي  أي  من   ELF زيوت  من  الممّيزة 

بكل سالسة

أثناء القيادة إنتباه السائق  مخاطر ناتجة عن تشّتت 
أو  بالهاتف  انشغاال  كان  سواء  الطريق،  على  الكامل  تركيزك  إلبقاء  انتباهك  تشّتت  التي  العوامل  من  التقليل  جدًا  المهّم  من 

القيادة... أثناء  الطعام والشراب  بتناول 

5 من أهّم المخاطر التي تنتج عن تشّتت إنتباه السائق: إليك 

الطريق بعيدًا عن  تركيزك  الطريق: يصبح  الّتركيز على 
بشكل  القيادة  ممّرات  عن  اإلنحراف  القيادة:  وخطوط  ممّرات 

متوّقع غير 
المحددة بالسرعة  عدم اإللتزام  حدود السرعة: 

سيارتك  بين  آمنة  مسافة  على  الحفاظ  عدم  آمنة:  مسافة 
األخرى والمركبات 

أبطأ للمخاطر  اإلستجابة  عملية  تصبح  للمخاطر:  اإلستجابة 

1  إتباع قواعد السالمة العامة:
        إيقاف تشغيل المحّرك

        تجّنب الّتدخين
        تجّنب إستخدام الهاتف المحمول

 Bon Appétit 2  تسديد المبلغ في متجر
3  تحديد كمية الوقود المطلوبة على المضّخة

4  إستخدام فرد البنزين وملء سيارتك

والبيئة والسالمة  الصحة 
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إلتزام أي بي تي بكفاءة وإستدامة الطاقة 
وليد  األعمال  تصريف  حكومة  في  والمياه  الطاقة  وزير  برعاية 
نصار،  وليد  األعمال  تصريف  حكومة  السياحة في  ووزير  فياض 
تّم إطالق النسخة الثانية من نشاطات سياحية ورياضية بتنظيم 
سد  حول   ،”Extreme Energy“ إسم  تحت   La Keserwan
شبروح في منطقة فاريا، وحضر كلٌّ من وزير الشؤون اإلجتماعية 
في حكومة تصريف األعمال هكتور حجار والنائبة ندى البستاني 

وفاعليات رياضية، اجتماعية ورؤساء بلديات المنطقة.
 

وانطالقًا من دعمها الدائم للنشاطات اإلنمائية ومن مسؤوليتها 
الحدث  الّراعية لهذا  أبرز الشركات  اإلجتماعية كانت أي بي تي من 
وذلك إليمانها بفكرة أن السدود يمكن أن تشكل منصة بيئية وإنمائية 

ورياضية وترفيهّية إلى جانب دورها األساسي في تخزين المياه.

كذلك شارك  السّد،  مياه  عروضًا في  أّدت  عالمية  رياضية  فرق 
وتبارى عدد من األبطال والهواة في عروض ومسابقات وحازوا 

وميداليات. جوائز  على 

التخييم  محبو  وافترش  األعمار،  لجميع  نشاطات  الحدث  تخّلل 
مساحات قريبة من السد وكانت لهم فرصة زيارة خيمة أي بي تي 
فأبدوا إعجابهم بنشاطاتها التوعوية في مجاالت الطاقة والبيئة.

تي  بي  أي  محطات  إلى  تنضّم  جديدة  محطات  مجموعة 
الشمسية. الطاقة  على  تعمل  التي 

والبيئة،  الطاقة  إدارة  كفاءة  في  استراتيجيتها  إطار  ضمن 
تثبيت  أعمال  إنتهاء  عن  اإلعالن  تي  بي  أي  شركة  يسّر 
في  تي  بي  أي  محطات  على  الشمسية  الطاقة  نظام 
تعزيز  بهدف  وذلك  وتحوم  غرفين  حبوب،  حبالين،  درعون، 
البيئي لعملها.     تأثير  ال الطاقة والحّد من  أدائها في مجال 

من  الّلبنانية  الّنسخة  القوي”  الّلبناني  “العقل  جميعة  نّظمت 
لبنان  مدارس  طاّلب  بين  العالمي  الروبوت  أولمبياد  مسابقة 
التي أقيمت في 7 آب 2022 في مقّر بلدية جبيل، حيث شارك 
المدارس  تلميذًا من مختلف   120 أكثر من  المسابقة  في هذه 
والشباب  الطالب  فئات  إهتمام  تعزيز  بهدف  وذلك  الّلبنانية، 
علم  استخدام  عبر  والرياضيات  والهندسة  والتكنولوجيا  بالعلوم 

الروبوت أو اإلنسان اآللي بطريقة فيها تحّدي ومرح. 

هذه  إلى  ينضّم  أن   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  قّرر 
داعم.  كشريك  الوطنية  المسابقة 

ولهذه الغاية عقد اجتماع في المقّر الرئيسي لشركة أي بي تي 
الرسمية  الممثلة  شمالي  جني  السيدة  بحضور  عمشيت  في 
جبيل،  بلدية  رئيس  زعرور  وسام  السيد  لبنان،  في  لألولمبياد 

أي بي تي تشارك في “Extreme Energy” - سد شبروح، فاريا 

مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( ينضم كشريك داعم في مسابقة 
“أولمبياد الروبوت أو االنسان اآللي” 

تكنولوجيا  لنقابة  التأسيسية  الهيئة  رئيس  بعلبكي  ربيع  الدكتور 
تي  بي  أي  مركز  رئيس  عيسى  طوني  د.  و  لبنان  في  التربية 
بهذا  تفاهم  مذكرة  على  التوقيع  خالله  تم   ،)IPTEC( للطاقة 

الخصوص.

تي  بي  أي  مركز  رئيس  عيسى  طوني  د.  أّكد  له،  كلمة  في 
ألهميته  نظرًا  النشاط  هذا  دعم  قّرر  المركز  أن   )IPTEC( للطاقة 
خصوصًا  والطالب  الشباب  جيل  على  اإليجابي  وأثره  الفائقة 
في هذه الظروف التي تمّر بها البالد. وقد ّثّمن عيسى الجهود 
التي تقوم بها جني شمالي وكل الجهات الداعمة من أجل إنجاح 
الفائزون  اللبنانيون  الطالب  يتمّكن  بأن  وأمل  الحدث  هذا 
تجري  التي  للمسابقة  النهائية  التصفيات  مراحل  إلى  بالوصول 
الثاني  تشرين  شهر  خالل  إلمانيا  في  العالمي  المستوى  على 

  .2022

الطاقة  نظام  إستخدام  عن  الناتجة  البيئية  الفوائد  إّن 
الشمسية على محطة أي بي تي في حاالت مثاًل من خالل 
للطاقة،  طبيعي  كمصدر  الشمسية  الطاقة  استخدامها 
باتت تولد جزءًا كبيرًا من  المذكورة  المحطة  اّن  نتيجته  كانت 
في  بذلك  مساهمة  تحتاجها،  التي  الكهربائية  الطاقة 
والحفاظ  للهواء  الملوثة  الدفيئة  الغازات  انبعاثات  تخفيف 
على مصادر الطاقة، ما يؤّدي إلى رفع كفاءة أدائها وتقليل 

كبيرة. بنسبة  الكهربائية  القدرة  إستهالك 

وتطّور نشاطات أي بي تيتكنولوجيا 

)IPTEC( نشاطات مركز أي بي تي للطاقة
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info@iptgroup.com.lb   
IPT Headquarters, Amchit Highway  T/F: +961 9 624 111/5

لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية واإلطالع على أخبارنا
فور صدورها, زوروا موقعنا اإللكتروني:

 iptgroup.com.lb (subscribe to our e-newsletter)

Facebook / Instagram / Linkedin / Twitter: IPT Group
YouTube: IPT Lebanon


