
خلينا َع إتصال

نجاحات أي بي تي

توقيع مذّكرة التفاهم  لتحويل محطات أي بي تي 

 الى محطات مستدامة وصديقة للبيئة
إطالق جوائز الوعي حول الطاقة

برعاية وحضور وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان ووزير اإلعالم رمزي جريج

أي بي تي توّقع مذكرة تفاهم لتحويل محطاتها 
الى محطات مستدامة وصديقة للبيئة 

وتطلق للمرة األولى في لبنان مع برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي جوائز الوعي حول الطاقة

كانون األول ٢٠١٥عدد: ١٥نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب



الأمم  IPTEC وبرنامج  للطاقة  اأي بي تي  اأطلق مركز  الأ�ستاذ رمزي جريج،  الإعالم  برعاية معايل وزير 

 )EAA) Energy Awareness Awards  يف لبنان جوائز الوعي حول الّطاقة UNDP 
ّ
املتحدة الإمنائي

�سمن فعالّيات منتدى بريوت ال�ساد�س للطاقة الذي اأقيم يف فندق Le Royal  يف 11 اأيلول 2015، وذلك 

بح�سور مدير مكتب الUNDP يف لبنان الأ�ستاذ لوكا رندا، رئي�س مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC الدكتور 

طوين عي�سى، وم�ساعد املمّثل املقيم للUNDP يف لبنان الأ�ستاذ اإدغار �سهاب.

�سات يف اعتماد اإجراءات تعّزز الإ�ستهالك امل�ستدام مل�سادر 
ّ
يهدف هذا امل�رشوع اإىل مكافاأة جهود املوؤ�س

الطاقة، اأي م�ساهمتها يف خف�س وطاأة ا�ستهالك الطاقة وبالتايل حت�سني الأداء البيئي واحلّد من انبعاثات 

ة واملوؤ�س�سات النا�سطة يف  الغازات الدفيئة. من هذا املنطلق، يدعو مركز IPTEC املوؤ�س�سات العاّمة واخلا�سّ

املجتمع املدين التي حّققت م�ساريع ناجحة يف جمال كفاءة الطاقة، الطاقة املتجّددة اأو الإدارة امل�ستدامة 

للطاقة، اإىل امل�ساركة لربح واحدة من اجلوائز.

�سارك�ا الي�م، لأّن� »اإدارة الطاقة م�س�ؤوليتنا كلنا!« 

يرجى ت�سجيل امل�ساريع عرب املواقع التالية، قبل 11 ني�سان 2016 

www.lb.undp.org/eaa  - www.iptgroup.com.lb/eaa 

IPTEC وال UNDP تطلقان جوائز الوعي حول الطاقة )EAA( للمّرة األولى في لبنان

بني   2015 اأيلول   11 بتاريخ  تفاهم  مذّكرة  توقيع  مّت  نظريان،  اأرتيور  الأ�ستاذ  واملياه  الطاقة  وزير  وبرعاية  للطاقة،  ال�ساد�س  بريوت  منتدى  فعالّيات  �سمن 

ار و�رشكة  �رشكة اأي بي تي ممّثلًة برئي�س مركز اأي بي تي للّطاقة IPTEC الدكتور طوين عي�سى، وم�رشف   Fransabank ممّثاًل مبديره العام الأ�ستاذ ندمي الق�سّ

بي تي لإدارة الطاقة  اأي  »ا�سرتاتيجّية  باإعالن  Phoenix Energy ممّثلًة برئي�س جمل�س اإدارة جمموعة INDEVCO الأ�ستاذ نعمة اأفرام. تق�سي هذه املذّكرة 
والبيئة« وتعميمها  على معظم حمّطاتها. 

يف كلمته اأ�سار الدكتور عي�سى اإىل اأّن توقيع هذه املذّكرة يهدف اإىل حتويل 

من  للبيئة  و�سديقة  خ�رشاء  م�ستدامة  حمطاٍت  اإىل  ال�رشكة  حمّطات  �سبكة 

خالل اعتماد اأ�ساليب وتكنولوجّياٍت حديثة مّت�سلة مببادراٍت بيئّية وبالإدارة 

الإلكرتونية لأنظمة املراقبة والتحّكم بالطاقة، وبحلول الّطاقة املتجّددة.

التي تاأتي  اأهمّية هذه املبادرة  اإىل  ار  افرام وق�سّ من جهتهما، لفت كل من 

�سمن م�ساريع منوذجية خ�رشاء و�سديقة للبيئة.

التنمية  عنا�رش  على  تنطوي  املبادرة  هذه  اأّن  اىل  نظريان  الوزير  اأ�سار 

اخلا�س  القطاع  ي�سجع  الذي  املثمر  التعاون  هذا  على  م�سجعًا  الإيجابية، 

للدخول اىل الإنتاج الالمركزي يف تكنولوجيات الطاقة املتجددة.

يف اخلتام مت عر�س �رشيط م�سّور ل�سبل تنفيذ م�ساريع الطاقة املتجّددة على 

.Phoenix Energy معظم حمطات  اأي بي تي بالّتعاون مع �رشكة

أي بي تي توّقع مذكرة تفاهم لتحويل محطاتها الى محطات مستدامة وصديقة للبيئة 

نجاحات أي بي تي



IPTEC تشارك في »الذكرى ال 70 لألمم المّتحدة«

 IPTEC نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

عقدت  لتاأ�سي�سها،  ال70  نوية 
ّ
ال�س بالذكرى  اإحتفاًل 

وطاولة  نقا�س  جل�سة  لبنان  يف  املتحدة  الأمم 

والعدالة  والأمن  ال�سالم  موا�سيع  حول  م�ستديرة 

و�سيادة  الإن�سان  وحقوق  وال�سباب  الإجتماعّية، 

ولبنان  املناخ،  وتغرّي  البيئة  وق�سايا  القانون 

.Biel2030، وذلك يف 21 ت�رشين الأّول يف ال

كان لرئي�س مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC الدكتور 

طوين عي�سى م�ساركة بارزة يف جل�سة نقا�س حول 

يكون  باأن  فخره  عن  معربًا  املناخ،  وتغرّي  البيئة 

ع�سواً فاعاًل يف هذا الإحتفال. 

اأمراً  يعترب  املناخ  تغرّي  اأّن  كيف  اجلل�سة  اأظهرت 

امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  اأ�سا�سّيًا 

الّتحديات  على  ال�سوء  ت�سليط  ومّت  كما   .)SDGs)
الإلتزامات  تطبيق  يف  اللبنانيون  يواجهها  التي 

ا�سطرابًا  ي�سهد  الذي  احلايل  الو�سع  اإّبان  البيئّية 

اإقليمّيًا وحالة من عدم الإ�ستقرار ال�سيا�سي.

القطاع  دور  على  عي�سى  الدكتور  �سّدد  جهته،  من 

اخلا�ّس يف امل�ساهمة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة 

يف لبنان ويف موؤازرة احلكومة اللبنانية يف الوفاء 

بالتزاماتها.

    B“Beware of Limits”   NDU خالل نشاط جامعة ال Eco-Drivingتوعية حول ال

لل�سنة الثانية على التوايل، قام مركز اأي بي تي للطاقة 

IPTEC بدعم ن�ساط “Beware of Limits” الذي 
 )NDU) نّظمه طاّلب ال�سيافة يف جامعة �سّيدة الّلويزة

يف 16 ت�رشين الأّول 2015. بعد النجاح الذي حّققه 

يف العام املا�سي، بات هذا الن�ساط ينّظم �سنوّيًا بهدف 

رفع م�ستوى الوعي حول خمتلف الق�سايا التي تهّم 

ال�سباب  اللبناين، وذلك من خالل لقاء �سبابي يتخّلله 

حما�رشات توعية وتوزيع من�سورات.

�سارك مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC يف هذا احلدث 

لن�رش الوعي حول القيادة الإقت�سادية ال�سديقة للبيئة، 

 )NGOs) اإىل جنب مع منّظمات غري حكومّية  جنبًا 

.EDYو ،SIDC، Om El Noor :مثال

من�سورات  بتوزيع   IPTEC فريق  قام  اخلتام،  يف 

رخ�سة  �سمنها  ومن  للح�سور   Eco-Driving ال 

 Eco-Driving وق الإقت�سادّية وال�سديقة للبيئة
ّ
ال�س

�سة  License بالإ�سافة اىل اأكيا�س القمامة املخ�سّ
لل�سيارات. 

Eco-Drivingإلى جانب التالمذة : ودائمًا للتوعية حول ال IPTEC

الإقت�سادية  القيادة  حول  التوعية  حملة  و�سلت 

وال�سديقة للبيئة Eco-Driving التي قام بها مركز 

املحا�رشات  طريق  عن   IPTEC للطاقة  تي  بي  اأي 

خمتلف  يف  طالب   1600 من  لأكرث  �سة  املتخ�سّ

 Fabriano بالّتعاون مع  لبنان، وذلك  املدار�س يف 

�سم لعام 2015/2014.
ّ
من خالل م�سابقة الر

نة الثانية 
ّ
وي�رّش مركز IPTEC الإعالن عن رعايته لل�س

�سم التي تنطلق 
ّ
على الّتوايل مل�سابقة Fabriano للر

�سالة البيئّية 
ّ
جمّدداً يف عام  2016 لالإ�ستمرار بن�رش الر

لعدد اأكرب من الّتالمذة يف لبنان من خالل املحا�رشات 

ال ثقافة  للّتوعية حول  بها من جديد  �سيقوم  التي 

.Eco-Driving

نة الثانية 
ّ
وي�رّش مركز IPTEC الإعالن عن رعايته لل�س

�سم التي تنطلق 
ّ
على الّتوايل مل�سابقة Fabriano للر

�سالة البيئّية 
ّ
جمّدداً يف عام  2016 لالإ�ستمرار بن�رش الر

لعدد اأكرب من الّتالمذة يف لبنان من خالل املحا�رشات 

التي �سيقوم بها من جديد للّتوعية حول اأهّمية اعتماد 

اجة الهوائّية كجزء من ثقافة ال
ّ
امل�سي وا�ستخدام الّدر

.Eco-Driving



اآلن ... خدمة الصّراف اآللي من بنك بيبلوس في مقّر أي بي تي الرئيسي

Laserwash الخدمة المفّضلة لغسل السيارة... بحّلة جديدة!

جديد محطات أي بي تي: خدمة تحويل األموال حول العالم

جديد أي بي تي

شراكات لمستقبل ناجح

يف خطوٍة تعك�س متانة ال�رشاكة يف ما بني اأي بي تي و بنك بيبلو�س، وتاأكيداً على 

 
ّ
العالقة املمّيزة التي جتمع الّطرفني، قام بنك بيبلو�س برتكيب �رّشاٍف اآيّل و�سط مقر

واأ�رشع  اأ�سهل  تاأمني  اإطار  تندرج هذه اخلطوة �سمن  اأي بي تي يف عم�سيت.  �رشكة 

اخلدمات املالّية، واأكرثها احرتافًا ملوّظفي اأي بي تي كما لزبائن بنك بيبلو�س على 

حدٍّ �سواء.

زوروا  املركز،  ويف  تي  بي  اأي  حمطات  على  الآيّل  ال�رّشاف  مواقع  على  لالإّطالع 

www.iptgroup.com.lb اخلريطة الإلكرتونّية على موقع اأي بي تي اجلديد

د حمطات لبيع الوقود وح�سب، تعمل ال�رشكة با�ستمرار على تو�سيع 
ّ
اإميانًا منها باأّن اأي بي تي لي�ست جمر

نطاق عملها وذلك تلبيًة لحتياجات زبائنها وتاأمينًا لراحتهم. فقد اأعلنت اأي بي تي موؤّخراً عن اإطالق - 

ّممت للتعامل مع  على عدد من حمطاتها - خدمة حتويل الأموال حول العامل عرب MoneyGram التي �سُ

احلوالت الدولية بكفاءٍة وفعالّية.

مع خدمة MoneyGram على حمطات اأي بي تي، ميكنك الآن الإ�ستفادة من حتويل الأموال حول العامل يف 

10 دقائق فقط دون اإلزامية وجود ح�ساب م�رشيّف، بالإ�سافة اإىل ا�ستقبال واإر�سال الأموال من واإىل اأكرث 
.)competitive exchange rates) من 200 دولة مع اأ�سعار ال�رشف التناف�سية

ب الآن  الّلم�س  دون  الّثوري  الغ�سيل   Laserwash
Look جديد يعك�س اأعلى معايري اخلدمة الإحرتافية 
 LaserManب قّوة ال

ّ
على حمطات اأي بي تي. جر

بت�سميمه اجلديد، بينما ت�ستمتع بخدمات اأي بي تي 

املتنّوعة.

اأي بي تي تقّدم لك خدمة الغ�سيل الأ�رشع، والأكرث 

اأمانًا، والأكرث مالءمًة ملظهر ال�سيارة. فكّلما غ�سلتها 

اأكرث، كّلما اأحببتها اأكرث... 

 Laserwashاأّن خدمة ال اإىل  الإ�سارة  كما وجتدر 

اأي بي تي هي خدمة �سديقة للبيئة،  على حمطات 

ة  خا�سّ اأنظمٍة  برتكيب  تي  بي  اأي  قامت  بحيث 

لإعادة تدوير املياه من اأجل توفريها بن�سبة ت�سل 

اإىل  ت�رّشبها  ن�سبة  خف�س  وبالتايل   %65 اإىل 

هذا  ح�سنات  من  ا�سة. 
ّ
احل�س الإيكولوجية  الأنظمة 

الّنظام اأي�سًا منع التلّوث من خالل خف�س ت�رشيف 

املياه يف قنوات ال�رّشف ال�سّحي.

زوروا اأجدد مواقع Laserwash يف حمطة اأي بي 

تي امل�ستحدثة يف ال�سياح واكت�سفوا كّل املواقع على 

اخلريطة الإلكرتونية على موقع اأي بي تي اجلديد

www.iptgroup.com.lb 



بطاقة GoGas من أي بي تي: أوفر وأسرع طريقة إلدارة أعمالك 

 Online Order خدمة :IPT Diesel جديد

!CoolElfو Elf راسك مرتاح مع

حمالت أي بي تي

اأوفر  اأي بي تي:  GoGas من  2015 حملة حتت عنوان: »بطاقة  اأي بي تي يف �سهر ت�رشين الأول  اأطلقت 

واأ�رشع طريقة لإدارة اأعمالك!« على حمطاتها.

 

لماذا بطاقة GoGas؟
مع بطاقة GoGas من اأي بي تي، اأ�سبح الوقت، املال واملجهود اأوفر واأ�سهل بكثري. ميكنك من اليوم التحّكم 

مب�ساريف �رشكتك وموّظفيك من خالل اإعتماد هذه البطاقة الإلكرتونية الذكّية، لتعبئة الوقود من حمطات 

اأي بي تي املنت�رشة يف جميع املناطق اللبنانية، وذلك ب�رشعة و�سهولة ودون احلاجة حلمل النقود. كما 

ل ودقيق ودون اأّية كلفة اإ�سافية. وتتيح لك بطاقة GoGas مراقبة م�ساريف ال�رشكة ب�سكل مف�سّ

...فقط  املكافاآت  من  املزيد  على  واح�سل  العديدة  فوائدها  واكت�سف   GoGas عرو�س  عن  الآن  اإ�ساأل   

من اأي بي تي

للمزيد من املعل�مات يرجى الت�سال على الرقم التايل 78/822822 

www.iptgroup.com.lb :اأو زيارة م�قعنا الإلكرتوين

ديزل،  تي  بي  اأي  من  اأح�سن  يف  و�سو  قعة...  ال�سّ وبّل�ست  ال�ّستوّية،  اإجت 

العوا�سف،  بزمن  وعيلتك.  اإنت  ليدّفيك  الأخ�رش  وروبي  الأ املازوت 

لتح�سل   76/733337 على:  اّت�سل  ثقة«.  »م�سدر  ديزل  تي  بي  اأي 

اأي  تطلب  فيك  �سار  واليوم  �ساعة.     24 خالل  جّماين  تو�سيل  على 

موقعنا   عرب   �سهولة   بكّل   ال�رشكات   اأو   للبيوت  ديزل  تي  بي 

ة  اخلا�سّ التفا�سيل  اأدخل   .www.iptgroup.com.lb لكرتوين  الإ

طلبك. لت�سجيل  فيك  يّت�سل  بريجع  تي  بي  اأي  وطاقم  بالطلب، 

زوروا م�قع اأي بي تي اللكرتوين لالإّطالع على 

 www.iptgroup.com.lb :الّتفا�سيل

طريقة اإلستعمال
 

البدء بتفريغ الرادياتور من املياه بعد اإطفاء املحرك

ت�سغيل املحرك واإ�سافة ال�سائل املربد دون اإ�سافة 

املياه اإىل ال�سائل

   

ي�سبب  لأنه  الرادياتور  داخل  املياه  اإ�سافة  مينع 

فقدان فعالية ال�سائل املربد

ينق�س  عندما  املربد  ال�سائل  اإ�سافة  بالإمكان 

املعدل املطلوب



أي بي تي تشارك في مهرجانات »ليالي أرز تنورين«

المسؤولية اإلجتماعية

برعاية  تي  بي  اأي  �ساركت   ،2015 اآب   29 يف 

اأرز تّنورين« وم�رشحية »الغابة  مهرجانات »ليايل 

امل�سحورة« من اإخراج اإيفان كركاّل. اأقيم املهرجان 

الرائعة بجوار حممّية  اجلبلّية  الغابات  م�سهد  و�سط 

غابات  اأكرب  من  تعترب  التي  الطبيعية  تنورين  اأرز 

اإّن  مميّز.   
ّ
اإبداعٍي جوٍّ  �سمن  وذلك  لبنان،  يف  الأرز 

م�ساركة اأي بي تي تاأتي يف �سياق دعمها املتوا�سل 

للم�ساريع الفنّية الإبداعّية، وعرب كّل ن�ساٍط من �ساأنه 

اإبراز الرّثوة البيئية الّثمينة يف لبنان. 

OTVأي بي تي تدعم برنامج »القونا عالّساحة« على ال

اأي بي تي بدعم برنامج »لقونا عال�ساحة«  قامت 

.OTVمبو�سمه اخلام�س وذلك على �سا�سة ال

اأي�ساأ اأي بي تي حا�رشة يف �ساحات الرّتفيه والفرح 

احة!« 
ّ
وهي تدعوكم وتقول لكم »لقونا عال�س

2015 Rally Du Liban أي بي تي تشارك في

وم�سّجعي  هواة  لقلوب  طريقها  تي  بي  اأي  وجدت 

ولل�سنة  م�ساركتها  خالل  من  وذلك  ال�سباقات، 

الذي جرى يف  لبنان  رايل  التوايل يف  على  الثانية 

 Renault4، 5، و6 اأيلول عرب رعايتها ل�سيارة ال
Clio R2 بقيادة زياد منر.

املو�سم  يف  اأف�سل  حّظًا  لزياد  تي  بي  اأي  تتمّنى   

املقبل.

Batroun Triathlon  2015 أي بي تي »للّسالمة أّوال« في

 Batroun ن�ساط  برعاية  تي  بي  اأي  قامت   ،2015 الأول  ت�رشين   4 يف 

 St.سة الرتياتلون الّلبناين يف منتجع ال�
ّ
Triathlon 2015 التي نّظمته موؤ�س

Stephano يف البرتون. يدعم هذا احلدث الق�سية الإن�سانية لل�سليب الأحمر 
اللبناين من خالل جمع الترّبعات من امل�ساركني.

�سّكلت م�ساركة فريق اأي بي تي انعكا�سًا لإلتزام ال�رشكة املتزايد بامل�سوؤولّية 

الأّولية  الإ�سعافات  ومن�سورات  اأدوات  توزيع  خالل  من  وذلك  الإجتماعّية، 

first-aid kits على امل�ساركني من اأجل الوقاية من احلوادث خالل اأن�سطتهم 
الريا�سّية امل�ستقبلّية. 
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 »Collection Cars Parade 2015« أي بي تي ترعى كرنفال السيارات الكالسيكية ال
وتشارك في اللجنة التحكيمية

الّتوايل، ودعمًا منها للن�ساطات  الّثانية على  نة 
ّ
لل�س

التي تتمّيز بطابٍع تراثي، قامت اأي بي تي برعاية ال 

“Collection Cars Parade 2015” من تنظيم 
وبدعٍم   ”Collection Cars Parade“ جمعية 

من بلدّيتي جبيل وعم�سيت يف 12 و13 اأيلول. 

لأجمل  عر�سًا  نوعه  من  الفريد  احلدث  هذا  ت�سّمن 

و�سط  العريقة،  الكال�سيكية  ال�سيارات  واأفخم 

منّوعة.  ترفيهّية  وفقراٍت  �ساخبة  مو�سيقّية  اأجواٍء 

اإىل  القدمي  ال�سيارات من ميناء جبيل  انطلق موكب 

كورني�س العماد مي�سال �سليمان يف عم�سيت، حيث 

�سيارة  اأف�سل  تاريخية،  �سيارة  اأف�سل  اختيار  مّت 

ال�سيارة   ،)convertible car) للتحويل  قابلة 

مرمّمة.  �سيارة  واأف�سل  �سعبّية،  الأكرث 

اإّن اأي بي تي تفخر برعايتها لهذا احلدث لرتباطه 

بالآلف...  ح�رشوا  الذين  اللبنانّيني  بذاكرة  الوثيق 

كهم احلنني اإىل ما�ٍس قد ي�سيخ، اإّل اأّنه بالّتاأكيد 
ّ
يحر

ل يندثر.  

المسؤولية اإلجتماعية

- لطلب خدمة معاودة االتصال.
- لطلب شراء عبر املوقع االلكتروني.

دائماً بهدف تأمني أفضل وأسرع خدمة للزبائن 
يسرّ  أي بي تي اإلعالن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر   خلدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

- للحصول على معلومات، تقاريرزوروا موقعنا االلكتروني الجديد
   وإحصاءات حول تطّور أسعار النفط

   في لبنان والعالم.



info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb

للمزيد من المعلومات: لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية

واإلطالع على أخبارنا فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 

T/F:                                    HOTLINE:    +961 71 624 111+961 9 624 111/5

Twitter: @ipt_group  -  Facebook.com/iptgroup - Instagram: @ipt_group - Linkedin: IPTGroup

• Energy Efficiency and Conservation

• Renewable Energy

• Transportation and Fleet Management

• Sustainability Champions

• Appreciation Award 2016: Public Energy Action

Awards Categories

Submit the Appl icat ion Form

Before 11 April 2016

إن هــدف برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومركــز أي بــي تي للطاقة من مشــروع
منــح جوائــز الوعــي حــول الطاقــة هــو تعزيــز مفهوم االســتهالك المســتدام لمصادر الطاقة

ورفع مســتوى الوعي بشــأن المســائل ذات الصلة

ألنــو إدارة الطاقــة مســؤوليتنا كلنا 
جوائــز الوعي حول الطاقة


