
خلينا َع إتصال

ترتكز على جعل  تي  بي  �أي  ر�ؤية  كانت  لطاملا 

�لأّ�ل  �لتلقائي  �خليار  �لتجارية  عالمتها 

�لنفط �ذلك من خالل رفع  للم�ستهلك يف قطاع 

�سعار �لثقة ��جلودة.

��سعت    عليها،  ��ملحافظة  �ؤية 
ّ
�لر هذه  لإجناز 

ز�لت  �ما  عملت  حمددة  �أهد�فَا  تي  بي  �أي 

من  ��حدة  ت�سبح  كاأن  حتقيقها،  على  تعمل 

�لر�ئدة يف جمالها من خالل  �ل�رشكات  كربيات 

�إبتكار�تها �ل�سّباقة، ��أن تعمد �إىل تعزيز قدر�تها 

�مو�جهة  �ل�سعاب  لتخطي  ��لب�رشية  �لتقنية 

�ملعر�فة.  �لأزمات  ظّل  يف  ل�سيما  �لتحّديات، 

يتمثل  �حمرتفًا  ر�قيًا  �أد�ًء  تّتبع  ��أن  كما 

�معايري  لأ�س�س  �فقًا  �لتجاري  عملها  مبمار�سة 

��لتنمية  �لإجتماعية  ��مل�سوؤ�لية  �لنز�هة 

�مل�ستد�مة.   

على  تي  بي  �أي  حر�س  �إن  �أخرى،  ناحية  من 

بها،  توؤمن  �لتي  �ملبادئ  تطبيق  �على  �لنجاح 

زبائنها  على  تركيزها  خالل  من  �أي�سًا  يرتجم 

�ل�رشكة  حتر�س  �إذ  �سو�ء،  حدٍّ  على  �موّظفيها 

من جهة على تاأمني �أجود �ملنتجات ��خلدمات 

تعزيز  على  �تعمد  تناف�سّية،  باأ�سعار  لزبائنها 

على  ��لبيئة  ��ل�سالمة  �حلماية  �إجر�ء�ت 

حمطاتها �من�ساآتها كاّفة، كما حتر�س من جهة 

�أخرى على توفري �لبيئة �ملالئمة لتنمية مهار�ت 

�لعمل  �أنظمة  �حتديث  �قدر�تهم،  موّظفيها 

ب�سورة م�ستمرة لدعم �لعن�رش �لب�رشي �ت�سجيعه 

على �لإبد�ع ��لّتمّيز. 

من                                     يجعل  �لأهد�ف  هذه  حتقيق  �إّن 

�لقت�ساد  تنمية  يف  �أ�سا�سيًا  �رشيكَا  تي  بي  �أي 

�لوطني.

بوال احلايك رو�ش

املديرة الإدارية 

اأي بي تي غروب

اإلفتتاحية

آذار ٢٠١٥نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب

ّ

IPTEC وUNDP: إتفاقية شراكة وتعاون من أجل التنمية 
 المستدامة للطاقة!

  

�برنامج  للطاقة  تي  بي  �أي  مركز  كلٌّ من  �أقام 

�لأمم �ملتحدة �لإمنائي حفل توقيع مذكرة تفاهم 

��لقيادة  ��ملتجددة،  �مل�ستد�مة  �لطاقة  حول 

�لإقت�سادية �ل�سديقة للبيئة، �ذلك يوم �خلمي�س 

مكتب  يف    2015 �لثاين  كانون   15 فيه  �لو�قع 

بري�ت،  يف  �لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 

بح�سور �ملدير �لإقليمي يف مكتب �لأمم �ملتحدة 

تي  بي  �أي  مركز  �رئي�س  رند�  لوكا  �لإمنائي 

للطاقة �لدكتور طوين عي�سى، حيث �أّكد �لطرفان 

من  �لقطاعني  بني  �لتعا�ن  تعزيز  �أهمية  على 

خالل ن�ساطات �إمنائية حتّد من �لأخطار �لبيئية 

عدد: ١٢

�ملرتبطة بقطاع �لطاقة. 

طويل  موؤ�س�ساتيًا  �إطار�ً  �لتفاهم  مذّكرة  �ت�سع 

�لأمد للتعا�ن �مل�سرتك بينهما يهدف �إىل تنفيذ 

�أن�سطة مرتبطة بقطاع �لنفط ��لغاز، �باإجر�ء�ت 

مبحطات  �خلا�سة  ��ل�سالمة  ��ل�سحة  �لبيئة 

�ملرتقبة،  �لطبيعي  �لغاز  �حمطات  �لوقود 

مفهوم  �تطوير  �لوقود،  مو��سفات  �حتديث 

�تعميمه،  للبيئة  �ل�سديقة  �لإقت�سادية  �لقيادة 

�لأن�سطة  �دعم  �لعام،  �لنقل  لقطاع  ��لرت�يج 

�ملرتبطة بالطاقة �مل�ستد�مة ��ملتجددة.

رئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى والمدير اإلقليمي في مكتب
األمم المتحدة اإلنمائي لوكا رندا



جديد أي بي تي

ب�سفتها �ملوّزع �لر�سمي لزيوت Elf يف لبنان، عقدت �رشكة �أي بي تي �إّتفاقية مع �رشكة �لأيتام للمحر�قات �لتي 

ت�سّم �سبكة ���سعة من حمطات �لوقود �ملوّزعة على �لأر��سي �للبنانية كاّفًة، مّت خاللها تجديد تعيني �رشكة الأيتام 

�لتي جتمع بني  �ملتينة  �لتجارية  �لعالقة  نتيجة  �خلطوة  تاأتي هذه  والبقاع.  اجلنوب  Elf يف  لزيوت  موّزعًا معتمداً 

�رشكة �أي بي تي ��رشكة �لأيتام ��ملبنية على �لثقة �ملتبادلة ��لتعا�ن �لد�ئم. يف �ل�سياق عينه، عقدت �أي بي تي 

يف �ل�ساد�س من �سهر �سباط 2015 لقاءها �لتكرميي �ل�سنوي مع �رشكة �لأيتام، �ذلك لالإحتفال بالإجناز�ت �لتي 

عمل  خّطة  ت�سمل  �لتي   2015 �لعام  لإ�سرت�تيجية  دقيقية  مناق�سة  جرت  حيث   2014 �لعام  يف  �لطرفان  بها  قام 

لة �د�ر�ٍت تدريبية مكّثفة لفريق �لعمل بالإ�سافة �إىل تبادل �خلرب�ت بني �لطرفني. ي�سّلط هذ� �لتعا�ن  �ساملة �مف�سّ

عية للماركة 
ّ
�ل�سوء على �ل�رش�كة �لقوية �لتي جتمع ما بني �رشكة �أي بي تي ��رشكة �لأيتام ��لتي تفتح �آفاقاً تو�س

ف على مز�يا هذ� �لزيت �لأ�ر�بي �ل�سنع، 
ّ
�لفرن�سية Elf يف �ل�سوق �للبنانية، متيحًة �لفر�سة للم�ستهلك �للبناين للتعر

بالإ�سافة �إىل �كت�ساف قيمته �لتناف�سية ��ملبتكرة. كما �يتيح هذه �لّتعا�ن مو��سلة تعزيز �جلهود �توطيد �لعالقة 

اًل لتطوير �ل�رش�كة مبا يخدم �أهد�ف �م�سالح �لطرفني. �ملهنية تو�سّ

أي بي تي تشارك في أهم معرض للضيافة في الشرق األوسط

تعلن كل من  �أي بي تي ��كويبت عن م�ساركتهما معاً يف معر�س �ل�سيافة �ل�سنوي  Horeca �لذي 

�سيجري بني 20 � 23 ني�سان 2014 يف مركز �لبيال للمعار�س يف بري�ت. �إّن م�ساركة �أي بي تي 

يف هذ� �ملعر�س تخّولها �لتو��سل �ملبا�رش مع زبائنها ل �سّيما �لعاملني منهم يف جمال �لفنادق 

ف عن 
ّ
��ملطاعم ��مل�ست�سفيات ��مل�سانع، �تتيح �لفر�سة للم�ساركني يف �ملعر�س �زُّ��ره للتعر

كثب على �أبرز منتجاتها ��خلدمات، كما توؤّكد قدرتها على تقدمي حلول متكاملة لحتياجاتهم 

��ل�سناعية  �لبرت�لية  �ملعّد�ت  ومن  �غاز...(،   Elf �زيوت  �أخ�رش  )ديزل  �لّنفطّية  �ملو�د  من 

�سة �عّد�د�ت �ماكنات تنظيف Karcher...(. كما ��ستكون م�ساركة  )م�سّخات �خّز�نات متخ�سّ

�أنو�ع م�رش�بات  �أجود  �ستعر�س  Mountain Mudd Espresso حيث  �لأمرييكية  للقهوة  بارزة 

�لقهوة �ل�ساخنة، �لباردة ��ملثّلجة.  

شراكات لمستقبل ناجح

أي بي تي وشركة األيتام للمحروقات: شراكة طويلة األمد!

اأطلق مركز اأي بي تي للطاقة بالتعاون مع موؤ�س�سة Fabriano  الرائدة يف لبنان ، حملة توعية من �سمن 

يف  ر�سم  م�سابقة  يف  م�ساركته  خالل  من  وذلك  وبيئتك«  ع�سحتك  وحافظ   eco-driverكون« ن�ساط 

ة عن مع�سلة  عدد من املدار�س اللبنانية، بحيث يدعو التالمذة من خاللها اإىل التعبري بطريقتهم اخلا�سّ

تلّوث الهواء بالإ�سافة اإىل امل�ساكل البيئية، ال�سحية والإقت�سادية. الهدف من هذه احلملة هو ن�رش ثقافة         

اإّتباع  على  وت�سجيعهم  املدار�س  تالمذة  لدى  للبيئة  ال�سديقة  الإقت�سادية  القيادة  اأو   eco-drivingال

طرق قيادة �سهلة وب�سيطة ت�ساعد يف املحافظة على البيئة من خالل احلّد من تلّوث الهواء يف قطاع الّنقل 

الرّبي، بالإ�سافة اإىل التخفيف من ا�ستهالك الوقود. 

�سوف يفوز الرابحون بجوائز قّيمة يقّدمها مركز اأي بي تي للطاقة ويتّم الإعالن عنهم خالل العام 2015. 

اأي بي تي للطاقة حما�رشات ي�رشح من خاللها للتالمذة الذين  اأي�سًا، ينّظم مركز  و�سمن هذا الن�ساط 

هم »�سائقو امل�ستقبل« عن حملة »كون eco-driver وحافظ ع�سحتك وبيئتك« وعن فوائدها العديدة.

تعاون وثيق بين أي بي تي و Fabriano لنشر ثقافة ال eco-driving في المدارس



شبكة محطات أي بي تي

محطات أي بي تي: جهوزية تاّمة... حتى في أصعب الظروف!

مهما ق�ست �أحو�ل �لطق�س، �مهما ��ستّدت �لعو��سف... تبقى حمّطات �أي بي تي، �أينما �جدت، يف �جلبال كما على �ل�سو�حل، على ��ستعد�ٍد تاّم 

خلدمة زبائنها. جتد�ن يف �ل�سور �أدناه بع�س حمطات �أي بي تي �لو�قعة يف �ملناطق �جلبلية �لتي غمرت بالثلوج خالل �لعو��سف.  

عروض Elf المتجّددة على محطات أي بي تي

  محطة منصور صفير - عجلتون  محطة شّليطا - حراجل  محطة إهمج

ة تقّدمها �أي بي تي لزبائنها )من حمطات �أ� م�ستهلكني( بغية مكافاأتهم �تعريفهم �أكرث بزيوت Elf �لأ�ر�بية �لعريقة: 
ّ
عر��س متجّددة �م�ستمر

أطلقت ال�رشكة يف �لأ�ل من �سهر �سباط عر�س Auto Gadget �ملوّجه ل�سبكة املحطات �ملتعاقدة 

�لعالية بها. يت�سّمن �لعر�س  Elf �ثقتهم  معها ��لذي يهدف �ىل مكافاأتهم على �لئهم لزيوت 

تقدمي جمموعة كبرية من هد�يا Auto Gadget �لقّيمة ��ملمّيزة، من �أد��ٍت ��أك�س�سو�ر�ت لل�سيارة 

مفيدة، فريدة من نوعها �ع�رشية ت�سفي ر�نقًا �جماًل على �ل�سيارة، كما �جتعلها �أكرث ر�حة. 

ميتّد هذ� �لعر�س حتى �أ��خر �سهر �آذ�ر. 

�لذي ت�سّمن  �ل�ستاء  �أي بي تي على عدد من حمطاتها عر�س  �أطلقت   2014 �لأ�ل  ويف كانون 

قيمة  معلومات  الدفرت  هذا  يقدّم  للم�ستهلك.  زيت  غيار  دفرت  �إىل  بالإ�سافة   LED م�سباح  تقدمي 

ت احلملة حتى 
ّ
للم�ستهلك حول تاريخ غيار الزيت بالإ�سافة اىل حتديد النوع الذي ينا�سب كل اآلية ا�ستمر

منت�سف �سهر �سباط.

تعاون وثيق بين أي بي تي و Fabriano لنشر ثقافة ال eco-driving في المدارس

المسؤولية اإلجتماعية

رعاية مسرحية إنتقام 
�ساركت اأي بي تي موؤّخرا يف رعاية م�رشحية "اإنتقام" من اإخراج الدكتور اإيلي حّلود. تندرج هذا امل�ساهمة �سمن اإطار 

 »Tournesol« لالأعمال  الفّنّية الّنوعّية.  جرى عر�س امل�رشحية وبنجاح على م�رشح دّوار ال�سم�س 
ّ
دعم اأي بي تي امل�ستمر

�سامي ال�سلح يف بدارو يف 15-16-17و 18 كانون الثاين 2015.

دعم مستمر للفنون المسرحية و الغنائية



فريق أي بي تي يشارك في بطولة كرة السلة للشركات للسنة الثانية

2014،  ونيلها جائزة عن لقب  بعد م�ساركٍة فّعالة لأي بي تي يف بطولة كرة ال�سلة لل�رشكات يف العام 

»اأف�سل م�سّجل يف البطولة« الذي انتزعه الالعب املوهوب اإيلي يو�سف، انطلق هذا العام اأي�سًا فريق كرة 
ي بي تي بحما�سته املعهودة بالتهيوؤ للم�ساركة  ال�سّلة املوؤلف من   اأكرث من 13 لعباً جميعهم من موظفي اأ

ا للمحافظة على ّلياقتة البدنية وليكون بامل�ستوى  يف بطولة عام 2015 من خالل تدريبات يقوم بها دوريًّ

املطلوب. �سارك الفريق يف 5 مباريات حمّققًا نتائج عالية مّكنته من التاأّهل  اىل املرحلة النهائية، ُمبديًا 

بذلك جهوزّيًة تاّمة للّتحّديات القادمة. 

كانون  �سهر  يف   Light FM راديو  اأطلقها  التي   »Top 30 Songs of 2014« م�سابقة  برعاية  تي  بي  اأي  �ساهمت  كما 

الدفع                                        م�سبقة  ذكية  بطاقات  ثالث  عن  عبارة  وهي  امل�سابقة  يف  فائزين  لثالث  جوائز  ثالثة  تقدمي  عرب   2015 الثاين 

IPT Prepaid Fuel Cards بقيمة 300 $ لكّل بطاقة.  اإّن بطاقة IPT Prepaid Fuel Card هي بطاقة قابلة لل�سحن، اآمنة 
جّداً بحيث اأّنها جمّهزة برقم �رّشي ي�سمن احلماية، مربجمة بعّدة طرق بح�سب حاجتك، وت�ساعدك على حتديد احلد الأق�سى 

ار. لر�سيدك، وتوفري الوقت واملال. مربوك للرابحني: جو ن�رش، مي�سياّل حنجول، و�سيلفيان ن�سّ

تكنولوجيا وتطّور

أي بي تي تكافئ مشّجعي مواقع التواصل اإلجتماعي الخاّصة بها 

ة بها، تعمد اأي بي تي  اإىل مكافاأة م�سّجعيها  من خالل تفعيلها خلّطة مواقع التوا�سل الإجتماعي اخلا�سّ

للعديد  قّيمة  جوائز  تي  بي  اأي  قّدمت  اأن�سطتها،  اآخر  ففي  الدوام.  على   Instagram و   Facebook على 

منهم، اأبرزها بطاقات اأي بي تي الذكّية امل�سبقة الدفع IPT Prepaid Fuel Cards قيمة كّل منها  $100. 

مربوك للرابحني: كري�ستال احلاج، ماريا كي�سي�سيان، كارولني �سليبي، غلوريا معلوف، غنوى طعمة، نادر 

توما، جان لوكا، جوناثان فار�س، اإيلي احللو، جورج خرياهلل، مي�سال عازار، دانيال عتيق، �سفوان رحمة، 

رالف اأّيوب، مرينا اأبو قي�س، �سهى قنواتي، عيدا �سعب، �سمرية �سهوان. ونتمّنى منكم ومن كّل امل�سّجعني اأن 

.IPTEC نبقى على اّت�سال وتوا�سل لإطالعكم على كّل جديد لدى اأي بي تي ولدى مركز اأي بي تي للطاقة

T/F:
M:    +961 3 926 005

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

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بخدمة المستهلك: لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية واإلطالع على أخبارنا 
فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 
+961 9 624 111/5

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

”Top 30 Songs of 2014“ رعاية مسابقة


