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15.000 طالــب مــن 76 مدرســة في كّل لبنان يرســمون 
محطة محروقات المســتقبل

شــراكة هامــة ل أي بــي تــي أنرجــي مــع اينــوك لينك 
فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحدة

في هذا العدد

تغيير زيت الفرامل كل 
40000كم للحفاظ على 

سالمتك

مــحــّطــة جــديــدة تــنــضــم 
ل أي بــي تــي

حملـة تنظيـف شـاطئ 
عمشـيت فـي األسبوع 

العالمي للبيئة

توقيع إتفاقية بين أي بي تي أنرجي و إينوك لينك

إفتتاح معرض فابريانو



دولة  في  شراكاتها  أحدث  عن  أنرجي  تي  بي  أي  شركة  أعلنت 
مع  تجاري  اتفاق  توقيع  عبر  وذلك  المتحدة  العربية   اإلمارات 
الوطنية  اإلمارات  بترول  لشركة  تابعة  شركة  هي   ،ENOC Link
أنرجي  تي  بي  أي  بين  اإلطارية  االّتفاقية  تحّدد   )اينوك(. 
والّدعم  النفط،  تجارة  في  الّتعاون  مجاالت   ENOC Link و 

ناجح لمستقبل  شراكات 

)IPTEC( نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

3

ENOC LINK فــي  عقــد شــراكة اســتراتيجية مــا بيــن أي بــي تــي أنرجــي و 
دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة

الّلوجستي، فضاًل عن االستثمار في مجال الطاقة. هذه الشراكة 
مع  تتماشى  استراتيجية  شراكة  هي   ENOC Link مع  الجديدة 
سياسة أي بي تي أنرجي التوّسعّية في المنطقة التي انطلقت 
من دولة اإلمارات العربية المتحدة. وها إن الشركتين، تتطّلعان اآلن 

إلغتنام هذه الفرصة الجديدة معًا في المنطقة.

صورة جماعية لعقد الشراكة

برعاية معالي وزير التربية والتعليم العالي د.عباس الحلبي وحضور 
ممثل وزير التربية مدير عام وزارة التربية السيد عماد االشقر، نّظم 
 Fabriano مراكز   مع  بالّتعاون   IPTEC للطاقة  تي  بي  أي  مركز 
للعامين  الرسم  مسابقة  في  الّرابحة  للرسومات  معرضًا  الفّنية، 
األعمار.  كافة  من  لتالمذة  الّلبنانية  المدارس  في   2020-2019
جّسدت هذه الرسومات أفكارًا خاّلقة للموضوعين التالّيين » محطة 
الغاز  »إستغالل  و  والواقع«  الحلم  بين  المستقبلية:  المحروقات 

والّنفط في لبنان: تحسين اإلقتصاد وتعزيز المستقبل«. 

تّم إفتتاح المعرض في 21 أيار 2022 الذي استمّر لنهار 22 أيار من 
غاليري شريف  السادسة مساًء في  حتى  العاشرة صباًحا  الساعة 
التربية  وزير  ممثل  اإلفتتاح  حضر  الكرانتينا.  منطقة  في  تابت 
والتعليم العالي مدير عام وزارة التربية السيد عماد االشقر، رئيس 
لبنان  الدكتور طوني عيسى، مدير Fabriano في   IPTEC مركز  
والمشاركين  الطالب  من  كبير  وحشد  نّحاس  كلود  جان  السيد 

وتكريــم  الطــاب  رســومات  معــرض  إفتتــاح   :IPTEC-Fabriano تعــاون 
العالــي والتعليــم  التربيــة  وزيــر  برعايــة  الّرابحيــن 

الّرابحين في مسابقة الّرسم وذويهم وعدد كبير من المدعوين.
تخّلل حفل اإلفتتاح عرضًا لمجموعة من أفضل الّرسومات الّرابحة 
المحروقات  محطة  عن  ممّيز  بشكل  الّتعبير  استطاعت  التي 
المستقبلية: بين الحلم والواقع, باإلضافة إلى تجسيد إستغالل 
الغاز والّنفط في لبنان: تحسين اإلقتصاد وتعزيز المستقبل. خالل 
اإلفتتاح, جال مدير عام وزارة التربية السيد عماد األشقر مع الطالب 
أفكارًا  تجّسد  التي  الرسومات  على  مّطلعًا  المعرض  أرجاء  في 
بمسابقة  التذكير  وتّم  كما  أعاله.  المذكورين  للموضوعين  خاّلقة 

الّطاقة  تأمين  »كيفية  موضوع  تطرح  التي   2022 للعام  الّرسم 
للمستقبل«، ثّم جمعت صورة تذكارية للّتالمذة الّرابحين مع ممّثل 

.Fabriano و IPTEC معالي الوزير وكامل فريق عمل
فئة  على  الّتركيز  هو   Fabrianoو  IPTEC بين  الّتعاون  هدف  إن 
الشباب وتالمذة المدارس كونهم سائقي المستقبل لنشر الوعي 
 IPTEC مركز  نجح  المستقبل. وقد  الوقود في  واقع  لديهم حول 
ألف  مئة  من  أكثر  إلى  البيئية  الّرسالة  هذه  بإيصال  اآلن  حتى 

مشترك من خالل مسابقة Fabriano السنوية للّرسم.



تواجهنا،  التي  المتالحقة  واألزمات  الّصعبة  الّتحديات  بالّرغم من 
وفقًا  قدمًا  بالمضي  المحن  هذه  تخّطي  على  تي  بي  أي  تصّر 
خدمة  أفضل  تقديم  بهدف  وذلك  التوّسعية  الستراتيجيتها 
 200 من  أكثر  لتضّم  بتوسيع شبكتها  تي  بي  أي  تفتخر  لزبائنها. 

محّطة في جميع أنحاء لبنان لتلبية إحتياجات وتوّقعات عمالئها.

البرهان”  IPT “محطة  إلى شبكتها:  أي بي تي  جديدة ضّمتها  محّطة 
في عمارة البيكات – عكار

ELF فوائد زيوت
محطات  في  الزيت  ر  غيِّ جيدة،  حالة  في  سيارتك  تبقى   لكي 
لسيارتك.  الجودة  عالية  تشحيم  زيوت  تستحق  أنت  تي.  بي  أي 
زيت ELF، زيت التشحيم الفرنسي، معروف بجودته العالية. من 
 Elf خالل شراكاتها مع أفضل الشركات المصّنعة العالمية، تنتج 

زيوًتا عالية األداء، توّفر حماية فعالة للمحّرك.
القيادة لجميع ظروف  متخّصص 
المحرك المزيد من حماية  يوّفر 

الوقود يقّلل من استهالك 
البيئي ألنه يلّبي أحدث مواصفات  التأثير  يقّلل بشكل كبير من 

API و ACEA
ELF في لبنان. شركة أي بي تي الموزعة الّرسمية لزيوت 

شهادة من أحد عمائنا السيد شربل نصر )صاحب كاراج في منطقة البترون(
على الّدائم  لحرصها  ونتيجًة  تي  بي  أي  شركة  نشاطات   ضمن 
شركة حصلت  معهم،  التواصل  وتفعيل  عمالئها   إرضاء 

أحد  نصر  شربل  السيد  من  شهادة  على  فخر  وبكل  تي  بي  أي 
في  كاراج  وصاحب  الشركة  لدى   ،ELF زيوت  وموّزعي  مرّوجي 

البترون. منطقة 

شهادة السيد شربل نصر أتت على الشكل التالي:
 2009 أستخدم زيت ELF منذ عام 

مجموعة  ولديها  الزيوت  أفضل  من  ألنها   ELF ماركة  اخترت 
زيوت  ديزل،  ومحركات  )بنزين  المحّركات  زيوت  من  متنوعة 
الصناعية  الزيوت  والوقود،  بالديزل  تعمل  التي  المركبات 

الهيدروليكية، والشحوم  الزيوت  والمولدات،  للمعامل 
الزيوت  من  مختارة  ومجموعة  الحركة  ناقل  وزيوت  الفرامل 

النارية( للدراجات  المتخصصة 
الوحيدة لصيانة محّرك ELF لسيارتك هو الضمانة  زيت 

جيدة بحالة  عليه  والحفاظ  سيارتك 
خدمة عمالء أي بي تي مفيدة وسريعة للغاية

سأستمر في استخدام زيت ELF من شركة أي بي تي
زيتELF ألنه يمّكن من مواكبة  الجميع  بأن يستخدم  أوصي 
حماية  أقصى  تأمين  التي تشمل:  الصناعية  التقنيات  أحدث 

والسيارة، فعالية طويلة  للمحرك  أقل  للمحرك، صيانة 
القاسية، استهالك منخفض  الجوية  الظروف  المدى في 

للبيئة وصديقة  للوقود 
إّني أستفيد أيضًا من تعبئة الوقود لدى محطات أي بي تي 
وأنصح معارفي وزبائني أيضًا بتعبئة سياراتهم لدى محطات 
مطابقًا  نقًيا  بنزيًنا  وللجميع  لنا  توّفر  ألنها  تي  بي  أي 

المطلوبة. للمواصفات 
والئه  على  شربل  السيد  يشكر  تي  بي  أي  فريق 

وإخالصه!

40000كم للحفاظ على سالمتك  تغيير زيت الفرامل كل 
ُتعتبر الفرامل أحد أهم أجزاء السيارة حيث يجمع السائقون على ضرورة التأّكد من سالمتها وصيانتها بشكل دوري ومنتظم. فهي 

المفاجئة والطارئة. الحاالت  السائق في  التي يحتاجها  مصدر األمان والثقة 

الخصائص
فرامل  زيت  هو  تي  بي  أي  محطات  من   ELF Frelub 650
أقسى  مع  ليتناسب  خصيًصا  مصّمم  األداء،  عالي  صناعي 
السوائل  جميع  مع  الصناعي  السائل  هذا  مزج  يمكن  الظروف. 
الصناعية من نوع DOT 3 أو DOT 4 أو DOT 1.5  وهو مناسب 

المركبات. أنواع  لجميع 
درجات  في  جيدة  تدّفق  بخصائص  يتمّتع   ELF Frelub 650
لزوجته  أن  كما  البرودة.  عند  ممتاز  وأداء  المنخفضة  الحرارة 

والمرتفعة. العادية  الحرارة  لدرجات  مناسبة 

ما يمّيزه أيًضا هو درجة غليانه العالية، حتى بعد فترة طويلة 
من الحرارة العالية. في حال وجود الرطوبة، تظّل درجة الغليان

المنتج وسالمة فيه مرتفعة، مما يضمن عدم ضغط 
للبخار(. )دون حبس  المستخدم 

للمياه  محدودة  إمتصاص  بنسبة   ELF Frelub 650 يتمّيز 
الطبيعية المطاطية  لألجزاء  مناسب  والرطوبة. وهو 

الفرامل. في  المستخدمة  والصناعية 
الفرامل،  دوائر  في  المعادن   ELF Frelub 650 يفسد  ال 
ويتمّيز بمعدل تبّخر منخفض ومقاومة عالية لتكون الّرواسب.

الزيت  لتغيير  أو  بالوقود،  سيارتك  لتزويد  تخطط  كنت  سواء 
زيوت من  األسطورية  الفرنسية  التجارية  عالمتنا  باستخدام 
فإن  شاحنتك،  او  لسيارتك  جيد  غسيل  إلى  تحتاج  أو   ELF 
هنا  عكار   - البيكات  عمارة  في  البرهان”  تي”محطة  بي  أي 

للمساعدة في تقديم األفضل.

زيوت ELF: أكثر من 150 انتصارًا في الفورموال 1 
السيارات.  رياضة  في  جًدا  قوية  خبرة  على   ELF جودة  تعتمد 
تشتهر ELF أواًل بأكثر من 150 انتصاًرا في الفورموال 1 وأثبتت 
وحماية  العمر  بطول  يتعلق  فيما  للقياس  القابلة  فوائدها 

المحرك.
للسيارات  التشحيم  لزيوت  مخّصصة  خطوط  لديها   ELF

الثقيلة. والمركبات  النارية  والدراجات 

.09  624 111 لمزيد من المعلومات: 

محطة البرهان - عمارة البيكات

محطة البرهان - عمارة البيكات

محطة طبر - إهدنمحطة بيطار - كفرحبو 

محطة أيوب - بر الياس

محطة أبي بدرا - شكا

ناجح لمستقبل  شراكات 

شبكة محّطات أي بي تي

السّيد شربل نصر



زبائنها وتعي أهمية الوقت  ان شركة أي بي تي تتفهم حاجات 
اعتماد  في  لبنان  في  واالولى  السباقة  إّنها  اليهم،  بالنسبة 
والجودة  السرعة  بين  فيها  تجمع  السيارات  لغسيل  حديثة  تقنية 

والتطور.

Laserwash Touch-Free: الغسيل اآللي دون لمس السيارة 

ما الذي يمّيز Laserwash عن الغسيل العادي؟

يلمس  ان  دون  ذلك  وكل  لماعية،  مع  وفعال  كامل  تنظيف 
السيارة أي جسم مادي، كالفراشات أو اإلسفنج أو غير ذلك

العالي  الضغط  بواسطة  السيارة  وأسفل  الدواليب  تنظيف 
الخاص والصابون 

خدمة التشميع 3x Foam Polish 3 الذي يغلف السيارة ويحمي 
Polish طالئها ويكسبها لماعية مشابهة  لل 

من  الخالية   R.O.Water المكررة  بالمياه  التشطيف  خدمة 
البقع  التي ال تخلف  المعادن 

اآللي الهوائي  التنشيف  وأخيرًا خدمة 

خدمة الغسيل اآللي Laserwash متوفرة حاليًا في:
محطة أي بي تي عمشيت المستدامة

الماكدونالدز( )باتجاه طرابلس، قرب  محطة عمشيت 
محطة أي بي تي – حاالت
محطة أي بي تي – الذوق

محطة أي بي تي – الدكوانة

الداخلي  للتنظيف  المثالي  الحّل  هو   IPT Auto Clean
لسيارتك. والعميق 

أجزاء  لجميع  فعااًل  وتعقيمًا  دقيقًا  تنظيفًا  التقنية  هذه  توّفر 
خالل  من  المكنسة  هذه  تقوم  كما  والسقف،  والفرش  السجاد 

البقع  أنواع  كل  على  تقضي  بعملية شفط قوية  الهواء  ضاغط 
والفتات. والبكتيريا  األليفة  الحيوانات  واألوساخ وشعر 

تي  بي  أي  محطة  على  متوّفرة   Auto Clean تقنية  إّن 
أوتوستراد حاالت - جبيل باّتجاه بيروت.

IPT Auto Clean: لتنظيف وتعقيم السيارات 

أي بي تي: أول محطة خدمة ذاتية في لبنان!
الخطوات  اتبع  بأمان وسالسة،  بالوقود  مركبتك  لتزويد 

الثالث البسيطة:
 Bon Appétit الّدفع في متجر

تحديد كمية الوقود المطلوبة
استخدام فرد البنزين وملء سيارتك

تتوّفر الخدمة الذاتية في محطات أي بي تي التالية:
)باتجاه  عمشيت   - بيروت(  )باتجاه  حاالت   - الذوق   - الدكوانة 
المستدامة  عمشيت  محطة   - ماكدونالدز(  بجانب  طرابلس، 

)باتجاه بيروت(. 

وتطّور تكنولوجيا 

رحلتك مربحة وجديرة باالهتمام. ألّن الوقت والمال اساسّيان في 
الذاتية  الخدمة  باستخدام  تي  بي  أي  تنصح شركة  االنسان،  حياة 

المتوّفرة لدى بعض محطاتها.
تحتاجه لملء سيارتك  أيًضا كل ما   IPT Self Service يوّفر لك 
األمامي  الزجاج  وتنظيف  المياه  مستوى  فحص  وإعادة  بالوقود، 

لقيادة آمنة.
كل ما عليك فعله هو اّتباع قواعد السالمة:

إيقاف تشغيل المحّرك 
تجّنب التدخين

عدم استخدام هاتفك المحمول

لجعل  ورائدة  مبتكرة  خدمات  تقديم  تي في  بي  أي  تقود شركة 



هل نسيت شيًئا كان عليك أن تشتريه أو تريد تجّنب زحمة السير؟
المحمول  الهاتف  عبر  تطبيق  تنزيل  هو  فعله  عليك  ما  كل 
 ،Google Playstore أو   Apple متجر  من   ”Instashop“ 

أو الوصول إلى موقع الويب:
www.instashop.ae

واختيار  اإلنترنت  عبر  منزلك،  من  الّتسّوق  بسهولة  يمكنك 
لها. المحتاج  مشترياتك 

لياًل،   12:00 حتى  صباًحا   7:00 من  متاحة  لدينا  التوصيل  خدمة 
وتغّطي المناطق من حاالت الى عمشيت حتى بالط في جبيل.
عند تعبئة الوقود في محطات أي بي تي، يمكنك أيًضا التوّقف 
تي  بي  أي  محّطات  على  المتوّفرة   Bon Appetit متاجر  عند 
عمشيت   - ماكدونالدز(  بجانب  طرابلس  )باتجاه  عمشيت  التالية: 
األشرفية   - بدارو   - الدكوانة   - الذوق   - حاالت   - بيروت(  )باتجاه 

)السيوفي( 

”Instashop“ لمزيد من المعلومات، تحقق من شروط خدمة

Bon Appetit: التسّوق عبر اإلنترنت وتجّنب زحمة السير!

بموازاة النجاح الذي حّققته، فإن شركة أي بي تي لم تفعل يومًا واجب االضطالع بمسؤولياتها تجاه االنسان والمجتمع. إّن أي نجاح، 
يبقى ناقصًا ما لم يقترن بدور انساني اجتماعي من شأنه ان يؤّثر ايجابًا على قضايا الناس ويحّد من همومهم ومشاكلهم.
تعاونت شركة أي بي تي مع جمعية بنين الخيرية لتركيب صناديق التبّرع بالمالبس في محطات مختارة في جميع أنحاء لبنان.

تقوم جمعية بنين بجمع المالبس واألحذية وتوزيعها على األسر المحتاجة دون أي تمييز اجتماعي أو ديني أو طائفي. 

مواصلة تعاون شركة أي بي تي مع جمعية بنين 

إّن صناديق التبّرع موجودة على محطات أي بي تي التالية: 
- محطة IPT في األشرفية - السيوفي
- محطة IPT في األشرفية - الجعيتاوي

- محطة IPT في الذوق
- محطة IPT في غزير 

- محطة IPT في حاالت )جبيل - أوتوستراد بيروت(
- محطة IPT في حاالت )أوتوستراد بيروت - جبيل(

- محطة IPT في عمشيت )أوتوستراد عمشيت قرب ماكدونالدز(
- محطة IPT المستدامة في عمشيت 

- محطة IPT في بربارة 
“كساء المحتاجين، دفٌئ للقلب”

رّكزت  للّشركات،  االجتماعية  المسؤولية  إستراتيجية  إلتزامها  بعد 
إحدى  البيئة.  وحماية  الطاقة  إستدامة  على  تي  بي  أي  شركة 
للتدوير“  القابلة  المواد  “فرز  اّتخاذها هي  قّررت  التي  المبادرات 

المنتشرة في محطة أي بي تي المستدامة - عمشيت.
إيداع  على  الناس  تشجيع  لغرض  خّصيصًا  الوحدة  هذه  إنشاء  تّم 

نفاياتهم للمعالجة الخاصة وإعادة االستخدام.
إضافًة الى زيادة الوعي حول فوائد إعادة التدوير )حيث أن للنفايات 
تأثير سلبي كبير على البيئة( وتحفيزهم على اإلنخراط في سلوك 

صديق للبيئة بشكل يومي.
يمكن إيداع أنواع مختلفة من المواد القابلة للتدوير في صناديق 
 منفصلة متوّفرة في المحطة للمعالجة الخاصة وإعادة االستخدام.

والبطاريات  الطهي  زيت  لجمع  الصناديق  هذه  تصميم  تم 
واإللكترونيات والزجاج والنفايات العضوية والبالستيك والورق.

فرز المواد القابلة للّتدوير: هو من أهم أولوياتنا في محطة 
أي بي تي المستدامة في عمشيت

بمناسبة ”االسبوع العالمي للبيئة“ وتحت شعار بيئتك مسؤولّيتك 
دعت شركة أي بي تي موّظفيها والمؤسسات والجمعيات المحلية 
مشاركتها الحملة التنظيفية لشاطئ بولفار عمشيت التي حصلت 
مع  بالّتعاون  الّتوالي  على  الخامسة  للسنة  أقيمت  التي  أيار   29

للبيئة العالمي  األسبوع  فـي  تنظيـف شـاطئ عمشـيت  حملـة 
بلدية عمشيت.

وقد توّحدت الجهود لتنظيف أكبر بقعة ممكنة وإنجاح هذا النشاط 
عمل  حيث  الفوري  الفرز  بعملية  السنة  هذة  تمّيز  الذي  البيئي 
المتطوعون على جمع النفايات في المستوعبات المخّصصة لها.

اإلجتماعّية اإلجتماعيةالمسؤولّية  المسؤولّية 



كعادتها في كّل عام، احتفلت عائلة أي بي تي بعيد العمال في 
الشركة.  مبنى 

االحتفال بعيد العمال في مبنى شركة أي بي تي الرئيسي
تي في  بي  أي  مقّر شركة  ممّيزًا في  األم  بعيد  االحتفال  كان 
اإللكترونية  الوقود  وقسائم  األزهار  توزيع  تّم  فقد  عمشيت. 

العيد. بمناسبة  األّمهات  جميع  على 

عيد األم في المقّر الرئيسي لدى شركة أي بي تي!
كل  تقدير  على  تي  بي  أي  ادارة  حرصت  اليوم  هذا  في 
مساهمات وجهود األمهات ألّن وجودهّن في الشركة هو بركة 

للّتضحية والعطاء بال حدود. ورمز 

محنته  اجتاز  قد  وطننا  ويكون  بالخير  لبنان  عّمال  على  الّله  اعاده 
#معًا_أقوى االقتصادية. 
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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


