
خلينا َع إتصال

يف ظّل تطّور املعطيات احلياتية والجتماعية 

يف  اأنف�شنا  جند  والعامل  لبنان  يف  والبيئية 

التحديات  مع  دائم  �شباق  بحالة  اأي.بي.تي. 

التحديات  ملواجهة  با�شتمرار  ونتهّياأ  الراهنة 

املرتقبة. 

الكربى  الأهمية  اأي.بي.تي.  اأولت  لطاملا 

له وللبيئة  الأف�شل  خلدمة امل�شتهلك ولتاأمني 

املحيطة به فكانت النتيجة اأن تكّللت جهودها 

 2012 عام  نهاية  يف  ح�شدتهما  بجائزتني 

تقديراً جلهودها يف خدمة البيئة يف لبنان. 

باقة  اىل  الرائدة  اأي.بي.تي.  ت�شيف  واليوم 

امل�شبوقة على حمطاتها خدمة  اخلدمات غري 

جديدة: »مركز غ�شيل ال�شاحنات« هو الأّول من 

نوعه يف ال�رشق الأو�شط. ي�شتجيب هذا املغ�شل 

املتطّور ملتطّلبات مالكي املركبات التجارية 

وال�شناعية بكافة اأحجامها، فهو م�شّمم ليوّفر 

املال والوقت )20 دقيقة للغ�شلة الكاملة( مع 

احلفاظ على نتائج الّتنظيف املذهلة. 

  

توجيه  خا�س  ب�شكل  نّود  اأخرى،  جهة  من 

الذين  واجلدد  القدامى  الكرام  لزبائننا  ال�شكر 

�شاركونا عرب اآرائهم ومالحظاتهم الثمينة يف 

تفعيل خدمة  تو�شيل املازوت الأخ�رش اجلديد 

بتقدمي   
ّ
ن�شتمر اأن  ونعدهم  ديزل«  »اأي.بي.تي. 

دائما  واإّياهم  �شنبقى  واأّننا  والأجود  الأف�شل 

على اّت�شال.

مرينا عي�سى

مديرة الّت�سويق وع�سو جمل�س الإدارة

اأي.بي.تي. غروب

اإلفتتاحية

آذار ٢٠١3نشرة دورية تصدر عن أي. بي. تي. غروب

ّ

مركز أي.بي.تي. للطاقة يحصد جائزتين بيئيتين

نجاحات أي.بي.تي

على  اأي.بي.تي.  لدى  »النجاحات«  تقت�رش  ل 

ن�شاطاتها التجارية بل هي تكتمل ب�شّم الجنازات 

والجتماعي.  البيئي  امل�شتويني  على  حتّققها  التي 

اأولويات  من  والجتماعية  البيئية  امل�شائل  ولأّن 

اأي.بي.تي.، فقد ح�شد موؤخرا مركز اأي.بي.تي. للطاقة 

)IPTEC( الّتابع ل�رشكة اأي.بي.تي. �شهادتني نوعيتني 

الهواء  تلّوث  خلف�س  الوطنية  »احلملة  اطالقه  بعد 

قطاع  يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  عرب  لبنان  يف 

الّلجنة  البيئة،  وزارة  مع  بالّتعاون  الرّبي«  النقل 

 )ESCWA( اآ�شيا  لغربي  والإجتماعّية  الإقت�شادّية 

  .)UNDP( وبرنامج الأمم املّتحدة

كافاأت  التي  البيئة  وزارة  من  الأوىل  اجلائزة 

املجال  يف  جهوده  على  للطاقة  اأي.بي.تي.  مركز 

تقديراً  اخل�رضاء«  الوطنية  »ال�شهادة  مبنحه  البيئي 

خالل  وذلك  لبنان،  يف  البيئة  خدمة  يف  جلهوده 

يف                                     فيني�شيا«  »فندق  يف  الوزارة  اأقامته  احتفال 

وزير  معايل  وّزع  حيث    2012 الأّول  كانون   23

الوطنية  ال�شهادات  اخلوري  ناظم  الأ�شتاذ  البيئة  

واخلا�شة  الر�شمية  اجلهات  من  عدد  على  اخل�رشاء 

التي تبّنت ق�شايا بيئية يف لبنان.

موؤ�ش�شة                                     من  كانت  الثانية  اجلائزة  اأّما 

»First Protocol« التي قّدمت لـمركز اأي.بي.تي. للطاقة 

خالل حفل توزيع اجلوائز القت�شادية والجتماعية                                

»SEA Award 2012« جائزة عن فئة »التوعية العامة«.

يف  لبنان  كازينو  يف  اجلوائز  توزيع  احتفال  اأقيم 

اجلائزة  ت�شّلم  حيث   ،2012 الأّول  كانون  من  الأّول 

موؤ�ش�س مركز  اأي.بي.تي. للطاقة  الدكتور طوين عي�شى 

من ممثل حاكم م�رشف لبنان النائب الثاين الدكتور 

�شعد عنداري.

 »SEA Award 2012« الدكتور طوني عيسى يستلم
من الدكتور سعد العنداري

 السّيدة ميرنا عيسى تستلم الشهادة الوطنّية
الخضراء من الوزير ناظم الخوري



غ�شيل  نظام  املتطّورة،  احللول  توفري  يف  ال�شّباقة  اأي.بي.تي.،  تقّدم 

 »TB 42« الأو�شط  ال�رشق  يف  الأّول  الآيل،  الثقيلة  واملركبات  ال�شاحنات 

املتوّفر الآن يف حمطة اأي.بي.تي. على اأوتو�شرتاد عم�شيت. 

 

ي�شاعدك مركز غ�شيل ال�شاحنات الآيل » TB 42« على توفري الوقت واملال 

على ال�شواء عرب غ�شل اأّي مركبة جتارية اأو �شناعية )�شاحنات، با�شات، 

جّبالت...( باأقّل من 20 دقيقة. ي�شتوعب املغ�شل الآيل ارتفاع املركبات 

حتى 4.2 مرت ويت�شّمن اخليارات التالية:

خدمة الغ�شيل بالفرا�شي  

خدمة الغ�شيل بال�شغط العايل للمياه دون الّلم�س   

الغ�شيل على البخار الذي يق�شي على اأ�شعب الأو�شاخ     

والرّت�شبات )ال�شحوم، الأ�شمنت...(  

عامليًا  الرائد  الأملاين  �رشيكنا  بف�شل  اليوم  ذلك ممكنًا  كّل  اأ�شبح  نعم، 

®KÄRCHER املبتكر حللول التنظيف املثالية. وقد �شّمم و�شّنع مركز الغ�شيل 

الآيل يف اأملانيا مبا يتنا�شب مع موا�شفات ال�شوق اللبناين لتقّدمه اليوم 

اأي.بي.تي. للمركبات التجارية وال�شناعية.

ابتكار �شديق للبيئة

مركز  ابتكار  اىل  اأي.بي.تي.  اأ�شافت  البيئة،  حلماية  جديدة  خطوة  يف   

الغ�شيل الآيل »نظام تكرير املياه« الذي ي�شمح بتوفري ما ي�شل اىل %85 

من املياه امل�شتعملة.

جرّبه اليوم!

ال�شاحنات  غ�شيل  ملركز  املذهلة  النتائج  لكت�شاف  اأي.بي.تي.  تدعوكم 

الآيل يف عم�شيت عرب غ�شيل كامل جماين وهي تعلن عن تقدمي عرو�س 

خا�شة للموؤ�ش�شات وال�رشكات...

EQUIPT s.a.l امل�شتورد الرّ�شمي

ة بهم، الت�شال  اغبني باإن�شاء مراكز غ�شيل �شاحنات خا�شّ
ّ
كما باإمكان الر

الر�شمي لآلت   اأي.بي.تي.( امل�شتورد  )الّتابعة ل�رشكة   EQUIPT s.a.l ب�رشكة

®KÄRCHER يف لبنان.

 

للمزيد من املعلومات: 09-624111

تكنولوجيا وتطّور

أي.بي.تي تقّدم أّول مركز غسيل شاحنات آلي في الشرق األوسط

 Elf يف لبنان، دلياًل خا�شًا مبنتجات Elf اأ�شدرت اأي.بي.تي.، املوّزع الر�شمي لزيوت

يعر�س خ�شائ�س كّل منتج بح�شب الت�شنيفات التالية:

زيوت ال�شيارات  

زيوت املركبات الثقيلة العاملة على الديزل  

زيوت املكابح وزيوت نقل احلركة  

زيوت الدراجات النارية  

الزيوت الهيدروليكية وال�شحوم  

كما يت�شّمن هذا الدليل معلومات عامة عن الزيوت وال�شحوم بال�شافة اىل جدول 

وّزعت  وقد  ال�شيارات.  ماركات  الزيت وخمتلف  اأنواع  بني  الإرتباط  يعر�س  ل  مف�شّ

اختيار  على  لت�شاعدهم  و�رشكات  حمطات  من  زبائنها  على  الدليل  هذا  اأي.بي.تي. 

الأن�شب بح�شب احتياجاتهم.

شراكات لمستقبل ناجح

Elf دليل منتجات زيوت

اأواخر عام 2012  اإطالقه يف  اإقباًل �شديداً من املواطنني بعد  لقى املنتج اجلديد ال�شديق للبيئة »اأي.بي.تي. ديزل« امل�شتورد من فرن�شا 

يف حملة عنوانها »اأي.بي.تي. ديزل بدّفيك ال�شتوية كل«. وقد اأ�شدرت اأي.بي.تي. كتّيب »�شجل البيانات« اخلا�س باملنتج الذي يهدف اىل 

م�شاعدة امل�شتهلك على ت�شجيل تفا�شيل ا�شتهالكه لـ »اأي.بي.تي. ديزل« والّتاأكيد على �شفافية خدمة تو�شيل املازوت الأخ�رش »اأي.بي.تي. 

ديزل« التي تخ�شع بالكامل لإدارة فريق عمل مبيعات �رشكة اأي.بي.تي.

 

ومبا اأّن ا�شتعمالت »اأي.بي.تي. ديزل« متعّددة اذ ميكن ا�شتهالكه كوقود لالإ�شتعمال ال�شناعي، للمنازل وللمركبات، كان ل بد من تغيري 

اأي.بي.تي. لتعك�س �شورة املنتج الأوروبي الأخ�رش اجلديد.   ديزل« لتعبئة املركبات يف حمطات  التجارية ملاكينات »اأي.بي.تي.  العالمة 

ة بـ  »اأي.بي.تي. ديزل« فباتت ت�شمل جمموعة �شهاريج متنّوعة الأحجام  بالإ�شافة اىل ذلك طّوَرت اأي.بي.تي.  �شبكة اآلّيات النقل اخلا�شّ

وجمّهزة بعّدادات اإيطالّية ت�شمن الّدقة يف عملية الت�شليم للتاأكيد على الّثقة التي يوليها الزبائن ل�رشكة اأي.بي.تي. .

تأكيد على شفافية الخدمة
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Tel:
Fax: +961 9 624 115

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

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

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) & Facebook Page: IPT Group

اىل جانب امل�شاعي التي تبذلها اأي.بي.تي. يف املجال البيئي فهي ُتبدي اأي�شًا اإهتمامها بالإبداع ال�شبابي وبن�رش املناخ الثقايف يف البلدات 

والقرى اللبنانية من خالل تبّني برامج وخطط فّعالة لدعم الأن�شطة ال�شبابية. تدعم اأي.بي.تي. موؤ�ش�شات ونوادي اإجتماعية عديدة، منها 

»نادي عم�شيت« الذي يتمّيز بتاريخ من الإجنازات على ال�شعيدين الريا�شي والثقايف.

وكما هو معروف ي�شّم نادي عم�شيت مدار�س تعليم خمتلف اأنواع الريا�شة لكّل فئات الأعمار )كرة �شّلة، كرة قدم، كرة م�رشب...( بال�شافة 

اىل برامج تدريبية فّنية وثقافية )متثيل، ر�شم، لغات...(. وينّظم النادي �شنوّيًا حفالت ون�شاطات اإجتماعية عديدة.

إلتزام متواصل بالمسؤولية اإلجتماعية

+961 9 624 111

محطات جديدة... شراكة مع أي.بي.تي. في األهداف

ع مبحطاتها يف كّل املناطق اللبنانية لتبقى قريبة من كّل زبائنها ويف كّل الأوقات. ولأّن الهدف الأ�شا�شي تاأمني اخلدمة 
ّ
من �شيا�شات �رشكة اأي.بي.تي. التو�ش

املثالية يف كّل حمطات اأي.بي.تي. فاّننا نعمل على جتديد وتطوير املحطات القائمة بالتزامن مع اإن�شائنا للمحطات اجلديدة، وذلك لتوحيد �شورة حمطاتنا 

ورفع م�شتوى اخلدمات فيها. من اأحدث حمطات اأي.بي.تي. املجدَّدة:

محطة  القبيطري - البّداوي محطة وليد تابت - جبيلمحطة عودة - صربا

شبكة محطات أي.بي.تي.

المسؤولّية اإلجتماعّية


