


As part of IPT strategy to enhance the quality of its products and services in Lebanon, develop them further and keep up with the highest 
Lebanese and International standards, IPT is launching a new advanced Gasoline product exclusive to IPT stations: «Quantum».

«Quantum» transforms the regular gasoline into a superior fuel that meets the needs of the 21st century. The formula of «Quantum» is 
a mix between a high-quality gasoline and a cutting edge additive developed by Total, a specialized company in this field. This is what 
differentiates «Quantum» that contributes to:

•  Fuel economy
•  Power & responsiveness
•  Engine protection
•  Less pollution

«Quantum» also offers exceptional deposit clean up, better combustion, less noise, and an improved driving experience.

«Quantum» has the performance level of World Wide Fuel Charter’s (WWFC) highest categories and has undergone a series of tests 
conducted by specialized European laboratories on different car brands.

This initiative affirms IPT’s commitment to its clients’ satisfaction and its relentless effort to exceed their expectations. In line with this 
commitment, IPT signed in 2011 a supply agreement with Total Liban, by virtue of which the latter became IPT’s exclusive supplier for 
Gasoline and Diesel, and IPT became  the official distributor of ELF lubricants in Lebanon.

This makes IPT stations distinguished by their modern look, and new products and services. IPT remains the first to embed sustainability 
into the core of its strategy by putting its customers first, and taking initiatives that reduce emissions and fuel consumption.

«Quantum» is exclusively available at IPT stations at no extra cost for both the station owner and the end-user.

FUEL UP WITH ENERGY
Cleaner . Stronger . Longer

# Fawwel_Ta2a



Quantum transforms standard gasoline into a fuel that meets the 

needs and concerns of the 21st century. Born from the union of high 

quality gasoline and a cutting edge additive developed by a leading 

French industry specialist, Quantum boasts a unique formulation. 

It stands out since it offers high level engine cleanliness (including 

‘clean-up’ ability, meaning ability to remove existing valve deposits) 

and protection; ultimately leading to better driving experience, fuel 

efficiency and engine responsiveness. In physics, “quantum” is the 

smallest amount of energy. At IPT, Quantum takes on new meaning 

and relevance: more performance in each drop of fuel. Quantum 

The Advanced Fuel from



has the performance level of World Wide Fuel Charter’s (WWFC) 

highest categories when it comes to engine test parameters. 

The fully synthetic additive formulation, without mineral carrier 

oil, makes Quantum ashless and halogen free. It also minimizes 

combustion chamber deposits and octane requirement increase 

(ORI). Designed to be at the forefront of the latest industry trends 

(such as direct injection), Quantum also provides the advantages of 

classical gasoline additives (such as IVD, Valve Sticking and Sludge 

Control).

#Fawwel_Ta2a



FULL POWER BENEFITS
IPT Quantum efficiently and conveniently brings together multiple 

benefits in one single product. This is because of the proven 

functionalities of the state-of-the-art fuel additive which is 

completely “no-harm”. Meticulously designed, Quantum is the choice 

of companies, corporates and station owners looking for cleaner and 

Makes A Difference From The First Use Better Engine  Performance
From the very first use Quantum delivers effective results and 

actively starts cleaning and protecting the fuel system against 

deposits.

While most gasoline types are designed to treat the symptoms of 

incomplete combustion and engine performance, the formulation 

of Quantum attacks the source of the problem keeping, your engine 

running optimally. IPT Quantum has a cleanup effect greater than 

40% on intake valves. It prevents around 90% of deposits buildup 

in the fuel system, minimizing the need to increase the octane 

number to compensate for power loss. 

This combination of  properties avoids long-term fuel consumption 

and emission drift.

better fuel in Lebanon. It even upholds one of the key recommendations 

of the “National Campaign for the Reduction of Air Pollution in Lebanon 

through Efficient Energy Use in Land Transportation” which was 

spearheaded by IPT Energy Center (IPTEC) alongside the Ministry of 

the Environment, UNDP and ESCWA.



Quantum is fully compatible with all the materials and elements 

found in the fuel systems of old and new vehicles.

Ideal For All Vehicles

Water Separation

Extended Engine Life
Quantum prevents valve sticking phenomenon while reducing 

sludge formation. This results in higher engine protection and 

improved lubricant durability. It also enhances overall performance 

and improves drivability by providing better start and idling 

in addition to significantly reduced engine stutter, stumbling, 

hesitation, stalling, surging and acceleration hitches. All this 

prolongs the life of the engine and reduces vehicle maintenance 

costs.

While every single IPT station only has quality gasoline, diesel and 

fuels, Quantum’s de-hazing property takes this commitment to 

quality to new heights. The formula includes a water dispersant 

which reduces the risks of issues that arise when water is 

accidently mixed with gasoline.

The power of well-developed additives to deliver long-term 

improvements in emission levels, engine durability, fuel economy, 

and vehicle drivability are internationally recognized. With new 

advances in engine technology strongly tied to strict emission 

regulations, new vehicles are less resistant to the negative impact of 

deposits than before. Additives address this to offer premium fuels 

that ensure modern vehicles perform optimally while protecting 

the environment. Quantum is no different. And yet Quantum is very 

different as it offers diverse benefits:



Detergent Properties 

Ashless

NO-HARM

Quantum is ashless. It burns completely in the 

combustion chamber and no incombustible 

products are formed, keeping the engine running 

at peak performance.

Quantum cleans and even prevents the formation 

of carbon deposits in the combustion chamber, 

intake valves and fuel injectors.

Quantum also has anticorrosion properties and 

thus prevents fuel system deterioration and 

protects intake valves and fuel injectors so the 

engine can perform optimally.

The additive combined with gasoline to make 

Quantum does not harm the engine or vehicle, 

regardless of the concentration. This being said, 

Quantum is carefully calibrated to ensure that 

the formula is the best balance for safety and 

performance.

Corrosion Fighter

SPEEDY FACTS

Quantum helps keep engine components like fuel injectors, intake valves and combustion chambers clean resulting in avoidance of 

emissions and fuel consumption drift and better vehicle power. It also can be stored for longer and guarantees no-harm. This is because 

of the superior formula and properties:



Longer Storage

Halogen Free

Extended Oil Life

De-Hazing Function

Quantum has antioxidant properties so it can be 

stored for longer periods in tanks without the 

formation of sediments and while maintaining its 

high quality.

Quantum is made using an advantageously 

halogen free additive.

Quantum does not interact detrimentally with 

engine oil. This leads to reduced sludge formation 

and improved oil quality and flow, resulting in 

prolonged engine durability.

Quantum has a built-in demulsifier that effectively 

disperses water and prevents the formation of

emulsions with water.



Quantum meets the Worldwide Fuel Charter highest categories 

and has proven its worth through a series of stringent tests 

conducted by European specialists on different car brands at 

professional labs in France.

ENGINE DETERGENCY TESTS

LABORATORY TESTS

ENGINE NO-HARM TESTS

Intake valve deposit tests
Port fuel injector test

Water separation test 
Unwashed gums test

Combustion chamber deposits test
Value sticking test
Black sludge test

KEY TESTS





LESS POLLUTION

Trends in Lebanon’s Emissions for 
the Transport Sector 2004 - 2012

Based on a study published by the Ministry of Environment, the UNDP and IPT Energy Center (IPTEC) in 2016, the level of air pollutants from 

transport in Lebanon evolved since 2004 as per the graphs. The Eco-friendly formula and complete combustion of Quantum contribute to 

less CO2, CO and NOx emissions, and therefore lower their negative impact on the environment and human health. 

Evolution of NOx, CO, and NMVOC 
from 2004 to 2012





Fueled by innovation, IPT successfully transformed gas stations into attractive, safe, and clean places that offer diversified 
products and services in addition to professional assistance which exceeds customers’ expectations. Ever the pioneer, IPT was 
the first to introduce the following services in Lebanon: McDonald’s quick meals, Bon Appetit Convenience Stores, Mountain 
Mudd Espresso, drive-thru kiosks and coffee shops, self-service, Automatic Touch-Free Laserwash, Automatic Truckwash, 
loyalty, prepaid and postpaid fueling card, ATMs, Auto Gadget car accessories, and much more. And now Quantum brings 
even more innovation and quality to the market and country at large. 

Joining forces with a renowned French gasoline, diesel and lubricants leader, we provide our customers with premium 
products which are compliant with the highest local and international quality standards. IPT also manages product quality 
at all stages and controls the entire supply chain meticulously. By launching Quantum, which is exclusively available at IPT 
stations across Lebanon, IPT has gone even further, especially since it costs the same as regular gasoline and yet offers a 
wealth of benefits.  

As a corporate citizen, IPT supports CSR initiatives linked to the oil and gas sector. From adopting a green approach in all facets 
of our operations to ensuring effective safety measures and accident prevention methods, we care for nature, the community 
and our team. Our establishing the IPT Energy Center (IPTEC) in 2012 was unprecedented. This unique specialized research 
and development center carries out scientific projects and awareness activities in energy conservation and efficient energy 
use; the reduction of environmental pollution caused by energy sources; the promotion of clean, alternative and renewable 
energy solutions; and more. For added impact IPTEC has partnered with ministries, NGOs and international organizations 
(UNDP and ESCWA) to launch several nation-wide projects with significant reach and results. We strive to fuel your future.

IPT’s COMMITMENT 





مــن ضمــن اســتراتيجيتها التــي تهــدف الــى تحســين نوعيــة ومســتوى الســلع والخدمــات التــي تقّدمهــا الــى زبائنهــا، ودائمــًا بهــدف تطويــر 
المنتجــات والتماشــي مــع أعلــى المعاييــر المحليــة والعالميــة، تطلــق أي بــي تــي منتــج البنزيــن الجديــد الحصــري لمحطــات أي بــي تــي بإســم: 

 )Quantum( ”ــوم “كوانت

يحــّول “كوانتــوم” مفهــوم البنزيــن العــادي إلــى بنزيــن ممّيــز يلّبــي احتياجــات القــرن الواحــد والعشــرين. فتركيبــة “كوانتــوم” تمــزج مــا بيــن 
الوقــود العالــي الجــودة ومــادة اضافيــة عاليــة الكفــاءة طّورتهــا شــركة توتــال المتخّصصــة فــي هــذا المجــال. وهــذا مــا يمّيــز “كوانتــوم” الــذي 

يســاهم فــي:

•  توفير الوقود
•  زيادة قوة السيارة واستجابتها

•  حماية المحّرك
•  خفض اإلنبعاثات الملوثة

كما أّن “كوانتوم” ال يترك ترّسبات، ويعّزز عملية احتراق الوقود، ويقّلل الضوضاء في المحّرك، ويوّفر تجربة قيادة ممتعة.
يتمّتــع “كوانتــوم” بأعلــى مســتويات األداء المطابقــة للمعاييــر العالميــة )World Wide Fuel Charter - WWFC(، وقــد خضــع الختبارات 

عــّدة فــي مختبــرات أوروبّيــة كبــرى علــى مــاركات ســيارات مختلفة. 

إّن هــذه المبــادرة تعكــس اهتمــام أي بــي تــي بزبائنهــا وحرصهــا علــى نيــل رضاهــم، وعملهــا الدائــم لتقديــم مــا يفــوق توّقعاتهــم. وفــي نفــس 
الســياق، وّقَعــت شــركة أي بــي تــي مــع شــركة توتــال لبنــان فــي عــام 2011 عقــد تمويــن بموجبــه أصبحــت األخيــرة مــزّود أي بــي تــي الحصــري 

لمادتــي البنزيــن والديــزل وباتــت أي بــي تــي المــوّزع الرســمي لزيــوت ألــف )ELF( فــي لبنــان.

ــة، وخدماتهــا الجديــدة، ومنتجاتهــا الفريــدة مــن نوعهــا؛ وكانــت وال تــزال أي بــي تــي  ــزة بمحطاتهــا العصرّي وهــذا مــا جعــل أي بــي تــي متمّي
األولــى فــي إدخــال مفهــوم اإلســتدامة فــي صميــم اســتراتيجيتها، واضعــًة مصلحــة زبائنهــا أواًل، مّتخــذًة خطــوات عمليــة وســّباقة للحــّد مــن 

آثــار االنبعاثــات والمخّلفــات الضــارة للوقــود وللتخفيــف مــن اســتهالكه.

ــا فــي محطــات وقــود أي بــي تــي، بــدون أيــة كلفــة إضافّيــة إن علــى مالكــي المحطــات أو علــى  يتوّفــر “كوانتــوم” حصريًّ
الزبائــن. 

مــع كوانتم... فّول طاقة
أكبــر . أوفر . أنضف

#فــــّول_طاقـــــة



يحــّول “كوانتــوم” البنزيــن العــادي إلــى بنزيــن ممّيــز يلّبــي 
ــدة تمــزج مــا  ــه الفري حاجــات القــرن الواحــد والعشــرين. فتركيبت
ــة الكفــاءة طّورتهــا  ــي الجــودة ومــادة إضافي ــن العال ــن البنزي بي
شــركة فرنســّية رائــدة متخّصصــة فــي هــذه الصناعــة. وهــذا 
ــز “كوانتــوم” الــذي يؤّمــن مســتوى عــال مــن النظافــة  مــا يمّي
للمحــّرك )مــع قــدرة علــى تنظيــف الترّســبات المتراكمــة، مثــل 

الترســبات فــي الصمامــات(، والحمايــة، مــا يوّفــر تجربــة قيــادة 
ممتعــة وفــي توفيــر البنزيــن ويزيــد اســتجابة المحــّرك. 

الفيزيــاء  علــم  فــي   )Quantum( “كوانتــوم”  كلمــة  تعنــي   
 وباللغــة االنكليزيــة “أصغــر كميــة مــن الطاقــة”. أّمــا فــي شــركة

أي بــي تــي )IPT(، فأصبحــت “كوانتــوم” تحمــل معنــًى آخــر، 
وهــو: أداء أعلــى فــي كّل قطــرة وقــود. أذ يتمتــع “كوانتــوم” 



ــا  بأعلــى مســتويات األداء عنــد اختبــار معلمــات المحــّرك، وفًق
 .)World Wide Fuel Charter-WWFC( العالمّيــة  لـــلمعايير 
الــذي   )synthetic( الصناعــي  “كوانتــوم”  تركيبــة  وبفضــل 
يحتــوي علــى إضافــات خاليــة مــن أّي زيــت معدنــي، تكــون 
عمليــة االحتــراق خاليــة مــن الرمــاد والهالوجيــن. كمــا تقّلــل هــذه 
التركيبــة الترســبات فــي غرفــة اإلحتــراق وتحــّد الحاجــة لزيــادة 

معــدل االوكتــان )ORI( فــي البنزيــن. صّمــم “كوانتــوم” ليلّبــي 
أحــدث المتطّلبــات وأكثرهــا تطــّورا فــي مجــال هــذه الصناعــة 
)مثــل مــواد الحقــن المباشــر(، فهــو يقــّدم أيًضــا المزايــا الخاصــة 
بإضافــات البنزيــن العــادي )مثــل مــواد الحــّد مــن االلتصــاق 

والترســب فــي الصمامــات(.

#فــــّول_طاقـــــة



فــي حيــن ان معظــم أنــواع البنزيــن مصممــة لمعالجــة عــوارض 
ــة ومشــاكل اداء المحــرك، فــإن  ــر المكتمل ــة االشــتعال غي عملي
تركيبــة “كوانتــوم” تعالــج المشــكلة مــن جذورهــا، وتعــّزز أداء 
محــرك ســيارتك.  يتمّيــز “كوانتــوم” بفعاليــة تنظيــف صمامــات 
الّســحب بنســبة أعلــى بـــ%40.  وتحــول دون تراكــم الترســبات 
فــي نظــام الوقــود بنســبة %90 ، ممــا يحــد مــن الحاجــة إلــى 

زيــادة معــّدل األوكتــان للتعويــض عــن خســارة قــّوة المحــّرك. 
إّن مزيــج مزايــا “كوانتــوم” تســاهم فــي تخفيــض مصاريــف 

الوقــود علــى المــدى الطويــل وفــي تخفيــف االنبعاثــات. 

تحسين أداء المحّرك 

لبنــان. كمــا يدعــم إحــدى أهــّم توصيــات “الحملــة الوطنيــة لخفض 
تلــّوث الهــواء فــي لبنــان عبر ترشــيد اســتخدام الطاقــة في قطاع 
النقــل البــري”، التــي أطلقهــا مركــز أي بــي تــي للطاقــة بالتعــاون 
 ،)UNDP( مــع وزارة البيئــة، وبرنامــج االمــم المتحــدة اإلنمائــي

 .)ESCWA( واللجنــة االقتصاديــة لغربــي آســيا

يقــّدم “كوانتــوم” نتائــج فّعالــة وملموســة منــذ االســتعمال 
مــن  وحمايتــه  الوقــود  نظــام  بتنظيــف  يبــدأ  حيــث  األول، 

الترســبات. 

يحدث فرًقا بدًءا من االستعمال األول 

يقــّدم “كوانتــوم” فوائــد عــّدة فــي منتــج واحــد، بفضــل مزايــاه 
.)no harm( المضمونــة والمتطــّورة، التــي ال تســّبب أي أذى 
إذ أّن المــواد اإلضافيــة الموجــودة فيــه صّممــت بدقــة وقــد 
أصبــح كوانتــوم الخيــار األول للشــركات، والمؤسســات، وأصحاب 
محطــات الوقــود الذيــن يبحثــون عــن بنزيــن أنظــف وأفضــل فــي 

مزايـــــا فائقـــــة القــــوة



تقــّدم محطــات أي بــي تــي أجــود أنــواع الوقــود مــن بنزيــن 
ومــازوت وغيرهــا. غيــر أّن ميــزة “كوانتــوم” فــي فصــل الميــاه 
عــن الوقــود تعــزز مفهومنــا للجــودة. فالتركيبــة تحتــوي علــى  
مكــّون يفصــل جزيئــات المــاء عــن البنزيــن، مّما يحــد من المخاطر 

المرتبطــة بامتــزاج المــاء بالبنزيــن عــن طريــق الخطــأ. 

فصـــل  المــــاء

تتوافــق إضافــات “كوانتــوم” مــع كافــة المــواد والعناصــر التــي 
تكــّون أنظمــة الوقــود فــي المركبــات القديمــة والجديــدة. 

مناسب لكافة أنواع المركبات 

فــي  الصمــام  فــي  االلتصــاق  ظاهــرة  “كوانتــوم”  يمنــع 
ــة المحــّرك  ــا يعــّزز حماي ــّد مــن تشــّكل الرواســب، مّم ــن يح حي
يســاهم  كمــا  أطــول.  وقتــًا   الزيــت  لزوجــة  علــى  ويحافــظ 
كوانتــوم فــي زيــادة مســتوى األداء العــام للســيارة ويمنــح 
الســائق شــعوًرا رائًعــا فــي القيــادة، والســّيما عنــد االنطــالق 
والتوقــف، ويخفــض بشــكل كبيــر هديــر المحــّرك والضوضــاء، 
واألداء المتقّطــع، وتوقــف المحــّرك، وزيــادة الســرعة بصــورة 
مفاجئــة. وكّل ذلــك يطيــل عمــر المحــّرك ويخّفــض مــن تكاليــف 

صيانــة الســيارة.  

عمر أطول للمحّرك

حظيــت إضافــات الوقــود باعتــراف دولــي بأنهــا تســاهم فــي 
خفــض مســتوى االنبعاثــات علــى المــدى الطويــل، وزيــادة عمــر 
المحــّرك، وتوفيــر الوقــود، ومنــح الســائق تجربــة قيــادة ممتعــة. 
وبفضــل التقــدم المحقــق علــى مســتوى تكنولوجيــا المحــركات 
المرتبــط ارتباطــا وثيًقــا بخفــض االنبعاثــات إلــى أدنــى مســتوى، 

أصبحــت اليــوم الســيارات الجديــدة أقــل مقاومــًة آلثــار الترســبات 
الضــارة. وتضمــن إضافــات الوقــود أداًء أكبــر للســيارات الحديثــة، 
يختلــف  ال  االطــار،  هــذا  وفــي  البيئــة.  حمايــة  الــى  اضافــة 
ــث  ــا، حي ــا يتخّطاهــا أحياًن ــوم” عــن إضافــات الوقــود، إنّم “كوانت

ــدة، وهــي:  ــا عدي ــر مزاي يوّف



معلومات سريعة

مزايا منّظفة 

ال ضرر  

يكافح التآكل 

ال رماد 

يســاعد “كوانتــوم” فــي حفــظ نظافــة مكّونــات المحــّرك مثــل بخاخــات البنزيــن، صمامــات الّســحب، وحجــرة االشــتعال، مّمــا يــؤّدي 
إلــى تجنيــب االنبعاثــات، والتخفيــف مــن مصاريــف البنزيــن، وزيــادة قــّوة المركبــة. وبفضــل تركيبــة “كوانتــوم” ومكّوناتــه النوعّيــة،  

يمكــن حفظــه لمــّدة أطــول بــدون أّن يتســّبب بــأي ضــرر أو تلــف. 

ينّظــف “كوانتوم” حجــرة االحتراق، وصمامات 
الّســحب، والبخاخــات ويمنــع تكــّون ترّســبات 

الكربــون فيهــا. 

والتــي  البنزيــن  إلــى  المضافــة  المــواد  إن 
أو  المحــّرك  تــؤذي  ال  “كوانتــوم”  تشــّكل 
المركبــة، بغــض النظــر عــن درجــة تركيــز المنتــج. 
فائقــة  بعنايــة  “كوانتــوم”  تركيبــة  صمّمــت 
لتضمــن مســتوى أعلــى  مــن األمــان واألداء. 

يكافــح “كوانتــوم” التــآكل، ونتيجــة لذلك يحول 
دون تلــف نظــام البنزيــن ويحمــي صمامــات 
الّســحب وبخاخــات البنزيــن، لكــي يكــون أداء 

المحــّرك علــى النحــو األمثــل. 

عند احتراق “كوانتوم” في حجرة االشتعال،ال 
يصــدر عنــه أّي رمــاد فهــو يحتــرق بصــورة كاملــة 

ويحافــظ علــى أداء المحّرك األمثل. 



يفصل الماء  

يخّزن لمّدة أطول 

خال من الهالوجين    

يطيل عمر الزيت 

يحتــوي “كوانتوم” على كاســرات االســتحالب 
المــاء  جزيئــات  تفصــل  التــي   )demulsifiers(

وتمنــع تشــّكل المســتحلبات مــع المــاء.

مضــاّدة  خصائــص  “كوانتــوم”  يمتلــك 
األكســدة، مّمــا يســاعد علــى تخزينــه لمــّدة 
ــا علــى  ــدون تكــّون ترّســبات، محافًظ أطــول ب

العاليــة.  جودتــه 

صّنــع “كوانتــوم” باســتعمال مرّكــب إضافــي 
خــال مــن الهالوجيــن. 

ال يّؤثــر “كوانتــوم” علــى زيــت المحــّرك،  بــل 
يســاعد فــي خفــض تكــّون الترســبات ويحّســن 
عمــر  يطيــل  مّمــا  وانســيابه،  الزيــت  نوعيــة 

المحــّرك.  



يتمّيــز “كوانتــوم” بأعلــى المواصفــات وفًقــا لـ”شــرعة الوقــود 
العالمّيــة” )WWFC(، وقــد خضــع الختبــارات عــّدة فــي مختبــرات 

فرنســّية كبــرى متخّصصــة علــى مــاركات ســيارات مختلفــة .

إختبار لقياس مستوى الترسبات في صمام الّسحب 
اختبار البخاخ

إختبار لفصل الماء 
اختبار لقياس المحتوى الصمغي في الوقود

اختبار لقياس الترسبات في حجرة االشتعال 
واختبار لقياس نسبة االلتصاق في الصمام 

اختبار لقياس مستوى الّسخام األسود

إختبارات أساسّية 

اختبارات لقياس مستوى الترسبات في المحرك

اختبارات لقياس درجة الضرر على المحرك

اختبارات في المختبر





أظهــرت دراســة نشــرتها وزارة البيئــة وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومركــز أي بــي تــي للطاقــة فــي عــام 2016 أن كميــة 
الملوثــات فــي الهــواء مــن النقــل البــري فــي لبنــان ارتفعــت منــذ العــام 2004 وفقــا للرســوم البيانية أدنــاه. إن تركيبــة “كوانتوم” 
)CO( وأول أكســيد الكربــون )CO2( الصديقــة للبيئــة وإحتراقــه الكامــل يســاهمان فــي تقليــل انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون

وأكاســيد النيتروجيــن )NOx(، وبالتالــي تقليــل التأثيــر الســلبي لهــذه الملوثــات علــى البيئــة وصحــة اإلنســان.

NMVOCs و CO و NOx تطّور نسبة ملّوثات
من 2004 الى 2012

حركــة االنبعاثــات مــن قطــاع 
النقل في لبنان 2004 - 2012

تلـــّوث أقــــل



 



بفضــل األفــكار المبتكــرة التــي أطلقتهــا، نجحــت أي بــي تــي فــي تحويــل محطاتهــا إلــى أماكــن آمنــة، ونظيفــة تجــذب الزبائــن 
وتقــّدم لهــم منتجــات وخدمــات متنّوعــة إضافــة إلــى المســاعدة التقنيــة المحترفــة التــي تتخّطــى توّقعاتهــم. وكانــت الشــركة 
رائــدة فــي تقديــم الخدمــات التاليــة فــي لبنــان: وجبــات ماكدونالــدز الســريعة، محــات Bon Appétit للتســّوق الســريع، وقهــوة 
Mountain Mudd Espresso، وكشــكات الشــراء مباشــرة مــن الســيارة )Drive-thru(، والخدمــة الذاتيــة، وخدمــة تنظيــف الســيارة 
ــزر مــن دون لمــس Laserwash، وتنظيــف الشــاحنات، وبطاقــات الــوالء والدفــع المســبق والدفــع مــا بعــد الخدمــة،  بنظــام اللي
وأجهــزة الصــراف اآللــي، وأكسســوارات الســيارات، وغيرهــا. ومــع “كوانتــوم”، تقــّدم أي بــي تــي مســتويات أعلــى مــن الجــودة 

واالبتــكار للســوق اللبنانيــة.
وعقدنــا اتفاقيــة شــراكة مــع شــركة بتروليــة فرنســية رائــدة فــي مجــال النفــط والزيــت، لنقــّدم لزبائننــا أفضــل المنتجــات المطابقــة 
ألعلــى معاييــر الجــودة المحلّيــة والعالمّيــة. وتحــرص أي بــي تــي علــى جــودة منتجاتهــا فــي كافــة المراحــل وتديــر عــن كثب سلســلة 
ــا فــي محطــات أي بــي تــي فــي لبنــان، نقــّدم لكــم  اإلمــداد برّمتهــا. ومــع إطــاق منتجهــا الجديــد “كوانتــوم”، المتوّفــر حصريًّ
مســتوى أعلــى مــن الجــودة واالبتــكار، وال ســّيما أّن ســعر البنزيــن لدينــا بســعر البنزيــن العــادي، غيــر أنــه يتمتــع بمزايــا إضافيــة 

عديــدة.

وتدعــم أي بــي تــي مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، وال ســّيما تلــك المرتبطــة بقطــاع النفــط والغــاز. فهــي تعتمــد 
مبــادرات خضــراء فــي كّل عملياتهــا وتتخــذ تدابيــر آمنــة وفعالــة ووســائل للوقايــة مــن الحــوادث، بهــدف حمايــة البيئــة والمجتمــع 
وفريــق عملهــا. أضــف أّن إنشــاء مركــز أي بــي تــي للطاقــة )IPTEC( فــي العــام 2012 كانــت خطــوة غبــر مســبوقة: فهــذا المركــز 
الفريــد مــن نوعــه والمتخصــص فــي األبحــاث والتطوير ينّفذ مشــاريع عملية وأنشــطة لنشــر الوعي حول حفظ وترشــيد اســتخدام 
ــز اســتخدام حلــول الطاقــة النظيفــة، البديلــة والمتجــددة.  الطاقــة، وخفــض التلــوث البيئــي الناجــم عــن مصــادر الطاقــة، وتعزي
ــة، والمنظمــات  ــر الحكومي ــة، والمنظمــات غي ــة المعني ــوزارات اللبناني ــز IPTEC جهــوده مــع ال ــات، ضــّم مرك ــا لهــذه الغاي وتحقيًق
العالميــة )برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي واإلســكوا( إلطــاق عــّدة مشــاريع وحمــات واســعة النطــاق وذات تأثيــر ونتائــج 

ملموســة. فنحــن هنــا لتزويــد مســتقبلكم بالطاقــة! 

إلتزام شركة أي بي تي




