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تجديد التعاون بين مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج األمم
المتحدة اإلنمائي لتنفيذ المزيد من المشاريع في حقل
إستدامة الطاقة

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

نشاطات مركز أي بي تي للطاقة

دعم مشترك لألنشطة المرتبطة بالطاقة المستدامة والمتجددة

مركز أي بي تي للطاقة يشارك في حوار لدعم اإلقتصاد

أعلن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ( )UNDPومركز أي بي تي
للطاقة ( )IPTECتجديد مذكرة التفاهم بين الطرفين يوم اإلثنين
 19تشرين الثاني  .2019وقد تم التوقيع بحضور مديرة برنامج
األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان السيدة سيلين مويرو ،مساعد
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان السيد
إدغار شهاب ورئيس مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني
عيسى .وتم اإلعالن عن بدء مهلة تقديم الطلبات ضمن مشروع
جوائز الوعي حول الطاقة بنسخته الثانية (. )EAA 2018-2019

برعاية وحضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أقامت
منظمة الطاقة اللبنانية المحلية Lebanese National
ً
مؤتمرا في العاشر من تشرين الثاني بعنوان
Energy LNE
“ ”Mind the Gapلدعم اإلقتصاد اللبناني من خالل مد الجسور
بين االقتصاد واألعمال والقادة األكادميون لتحسين التنمية
واإلزدهار.
ّ
والعمرية
الجندرية
الهوة
أهمية تقليص
سلط المؤتمر الضوء على
ّ
ّ
ّ
ّ
من خالل دعم اإلقتصاد وخلق آالف فرص العمل الجديدة.

أن مذكرة التفاهم تُ َق ّدم إطار َع َمل للتعاون بين كِ ال الطرفين
ُيذكَر ّ
متعددة من المصالح المشتركة ومن ضمنها كَسب
في مجاالت
ِّ
التأييد والدعم المشترك ودعم األنشطة المرتبطة بالطاقة
والمتجددة وقطاع النقل وقطاع النفط والغاز في
المستدامة
ّ
لبنان.

وانطالقا من إنخراطه في صلب تحقيق المسؤولية اإلجتماعية
ً
أول
للشركات والتنمية المحلية ،كان مركز أي بي تي للطاقة من ّ
الداعمين لهذا المؤتمر الذي حضره عدد من السياسيين ورجال
وتميز بحوار فتح باب التعاون بين
ورواد وباحثون وفنانون .
ّ
األعمال ّ
القطاعين العام والخاص للتخطيط ودراسة خطوات قابلة للتطبيق
في مجاالت “التكنولوجيا واإلقتصاد” “ ،الثقافة تَ حفظ وتُ طلِ ق”،
أو ّج التمثيل السياسي”.
“العلم يبني الوطن” “ ،الوصول الى َ

تم التوافق
كما
تتضمن المذكرة قائمة المواضيع الرئيسية التي ّ
ّ
عليها لرفع مستوى التوعية حول األخطار البيئية المرتبطة بقطاع
الغاز والنفط ،ومعالجة تدابير البيئة والصحة والسالمة الخاصة
بمحطات الوقود ومحطات الغاز الطبيعي المرتقبة ،وتحديث
معايير الوقود في لبنان ،وتطوير مفهوم القيادة الصديقة للبيئة
وتعميمه والترويج للنقل العام في لبنان.
جوائز الوعي حول الطاقة EAA 2018-2019
يهدف مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
من خالل إطالق النسخة الثانية من «جوائز الوعي حول الطاقة»،
الى إبراز ودعم الجهود المبذولة من قبل الشركات والمؤسسات
في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والجامعات
والمدارس المهنية والبلديات ،في تعزيز مفهوم االستهالك
المستدام لمصادر الطاقة وتحسين األداء البيئي.
وتميزت النسخة الثانية بإعتماد أربعة فئات جديدة هي:
ّ

وق ِّدمت الى
ص إليها الحوار ُ
وفي الختام ُج ِم َعت الخطط التي َخ ُل َ
رئيسي الجمهورية والحكومة.

الحضور الرسمي

الحضور العام

 -1القطاع الخاص كونه محرك أساسي للدورة االقتصادية والتنمية
ّ
المحلية وهو الجاذب لالستثمارات والتغيرات التحويلية .تشمل
ً
مشروعا بوسائلها
هذه الفئة مؤسسات القطاع الخاص التي نفذت
الغازية.
الخاصة بهدف تقليص استخدام الطاقة واإلنبعاثات
ّ
 -2القطاع التعليمي بإعتبار أن العمل لمستقبل أفضل يقع بشكل
مباشر على عاتق المؤسسات التعليمية .وتشمل هذه الفئة
الجامعات والمهنيات التي قامت بمشاريع معتمدةً على قدراتها
ً
تحقيقا الستدامتها.
الخاصة لتحسين استخدام الطاقة
ً
أن على لبنان
 -3قطاع الشباب واالبتكار وريادة األعمال
خصوصا ّ
ً
فاعال في المرحلة االنتقالية نحو الطاقة المستدامة.
دورا
أن يلعب
ً
تشمل هذه الفئة األفكار المبتكرة للمجموعات واالفراد بين 18
و 29سنة و/أو الشركات الناشئة التي قامت بإبتكار مشروع أو
إختراع لترشيد استخدام الطاقة والمواصالت ،على أن تهدف هذه
اإلختراعات الى تحقيق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل
الملوثة.
المستدام والتخفيف من إنبعاثات الغازات
ّ
ً
انطالقا من أن التغيير العالمي يبدأ بمبادرات
 -4القطاع العام،
ّ
محلية .تشمل هذه الفئة مبادرات البلديات من خالل فرض أنظمة
معينة لتحقيق الطاقة المستدامة والمتجددة والوقود البديل أو
ّ
السامة والجائزة ستكون تقديرية.
التخفيف من اإلنبعاثات
ّ
من شأن هذه المبادرة المشتركة بين مركز أي بي تي للطاقة
وبرنامج االمم المتحدة االنمائي أن تساهم في تحقيق  %12من
الطاقة المتجددة بحلول  2020و %15بحلول .2030
لإلشتراك أو اإلستعالم يمكنكم زيارة المواقع التالية:

السيدة األولى األفغانية رولى سعادة الغاني
ّ

القاضية أرليت جريصاتي

مركز أي بي تي للطاقة وفابريانو يرسمان مستقبل المحطات
أطلق مركز أي بي تي للطاقة بالتعاون مع فابريانو مسابقة الرسم
السنوية لهذا العام بعنوان “ محطة المحروقات المستقبلية :بين
ّ
ّ
عملية التحول
في
ب
الطل
إشراك
أجل
من
وذلك
،
والواقع”
الحلم
ّ
نحو بيئة أفضل في المستقبل والتعبير عن أفكارهم وتصوراتهم
لشكل محطات الوقود في المستقبل من خالل الرسم.
لم يكن هذا التعاون األول بين مركز أي بي تي للطاقة
وفابريانو ،بل هو محطة من مشوار طويل بدأت فصوله منذ
العام  2014وذلك في إطار المسؤولية اإلجتماعية التي يحرص
مركز أي بي تي للطاقة على تطبيقها.

iptgroup.com.lb/eaa lb.undp.org
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نجاحات أي بي تي

شراكات لمستقبل أفضل

يمهد لمستقبل أفضل
عام من النجاحات
ّ

تابع جديد أسعار المحروقات برعاية أي بي تي على وسائل إعالم متعددة

قصة نجاح أي بي تي في قطاع النفط والغاز استحوذت على انتباه
مجلة فوربس الشرق األوسط  ،هذا العام .وقد تم إختيار الرئيس
التنفيذي للشركة الدكتور طوني عيسى من بين  35رجل اعمال
رائد تمكنوا من إعادة تغيير المشهد التجاري .وحصدت أي بي تي
ٍ
للمناسبة “جائزة فوربس الـ  100للبنان” .Forbes Lebanon 100
هذه الجائزة هي نتيجة سنوات من العمل الجاد على تطبيق
اإلستدامة في أعمالنا اليومية ،وضمان مكان عمل آمن لجميع
الموظفين والتجاوب التام مع سوق العمل باإلضافة الى
فعال في
اإلستخدام
الفعال لمصادر الطاقة ،كذلك لعب دور ّ
ّ
ّ
تمكين اإلقتصاد المحلي وخدمة المجتمع.
تحد كبير ،شكّل أساس نجاحات
اإلبتكار في المنتجات والخدمات
ٍّ
أي بي تي فاستطاعت تلبية طلب سوق العمل المتنامي معززة
ثقافة اإلبتكار.
هذا ونجحت أي بي تي في تأمين خدمة ممتازة للزبائن على مدار الساعة بما يتناسب مع أخالقياتها وثقافتها.
ً
النجاح الذي ّ
وتوفر لهم
ّ
كافة لتكون أقرب الى الزبائن
امتدادا لشبكة المحطات على األراضي اللبنانية ّ
كلل عام أي بي تي السابق ظهر
ّ
الخدمة األفضل أينما كانوا .وهو تأكيد على ثقة السائق اللبناني العالية بما تقدمه له أي بي تي من خدمات وإهتمامها بسالمته
وسالمة بيئته على مدار الساعة.
التطور والنجاح من خالل نشاطات مركز أي بي تي للطاقة ضمن عمله على نشر التوعية حول حماية البيئة من اإلنبعاثات
كذلك بدا هذا
ّ
ّ
السامة التي يسببها قطاع النقل واستدامة الطاقة ،ودعم مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية لمشاريع تنموية بهدف نشر
ّ
ّ
المحلية كعامل رئيسي للنهوض بالمجتمع .
مفهوم التنمية
وفي خالل تطورنا نحو اإلمتياز ،نسعى للحفاظ على عالقات متينة مع شركائنا وزبائننا .ونفتخر بأن ُيوصى بنا من قبل زبائننا للعائالت
واالصدقاء .ويشرفنا أن يسعى الموردون لبناء عالقات طويلة األمد معنا ،وشركاؤنا الى تعاون دائم.

أصبح بإمكانكم متابعة تبدل أسعار المحروقات والجداول األسبوعية
ليس فقط من خالل زيارة موقع أي بي تي على اإلنترنت أو
ً
أيضا عبر عدد من
صفحاتها عبر وسائل التواصل االجتماعي ،بل
وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة واإللكترونية.
وتجدر اإلشارة الى أن موقع  iptgroup.com.lbينفرد في نشر
تبدل أسعار المحروقات عبر السنين ،كل ما عليك فعله هو زيارة
الزمنية التي
المدة
صفحة أسعار المحروقات على الموقع ،اختيار
ّ
ّ
ترغب باإلطالع خاللها على أسعار النفط والنتائج ستظهر أمامك
بلحظة.

ندعم نجاحاتكم ونشارككم فرحة العيد
جمعية سعادة السماء بشخصها األب مجدي
فقدمت لها بالتعاون مع
حصة العائالت المتواضعة من عيد الميالد،
ّ
ّ
تنس أي بي تي ّ
لم َ
ّ
علوي أكثر من مئتي قالب بوش.
وزار عدد من موظفو الشركة مطعم سعادة السماء في جبيل حيث جرى توزيع القوالب على العائالت ضمن احتفال تشارك فيه
الموظفون فرح العطاء معهم.
ضرت في حدث برعاية أي بي تي أقامه نادي عشتروت تحت شعار “ مين قال ما فينا عالصين” ،حيث تم تحضير أكبر قالب
القوالب ُح ّ
القياسية.
“بوش دو نويل” إستطاع أن يدخل كتاب غينيس لألرقام
ّ

أي بي تي وغراند سينما
إن كنت تتابع صفحاتنا عبر وسائل التواصل اإلجتماعي أو تنتظر
في صاالت اإلستقبال في جميع فروع غراند سينما (Grand
 ،)Cinemasأبقي عينك على إعالناتنا لتضاعف فرصك في ربح
قيمة من أي بي تي.
جوائز ّ
جي ً
دا الفيديو
إشترك في مسابقاتنا على فيسبوك ،راقب ّ
الديعائي قبل كل بداية فيلم سينمائي وارصد حمالتنا اإلعالنية
الهدية األفضل
على الشاشات فنكون الجواب لحيرتك في إختيار
ّ
ألحبائك أو المكافأة لك على والئك.
وقد تكون الرابح المحظوظ لبطاقتين مجانيتين ألحد أهم األفالم
في صاالت العرض اللبنانية.

حول مشترياتك الى جوائز ونقاط
ّ
لمناسبة األعياد تعاونت أي بي تي مع عدد من المصارف من
أجل إضافة على متعة التسوق فرص للربح وكسب نقاط ،فأطلقت
في تلك الفترة وبالتعاون مع مصرف االعتماد اللبناني credit
تخول الرابح الحصول على “بطاقة وقود مسبقة
 libanaisمسابقة ّ
الدفع من أي بي تي” .IPT Prepaid Fuel Card
أما حاملو بطاقات االئتمان أو الدين من مصرف  SGBLفكانت
مرة يستخدمون
الفرصة متاحة أمامهم لمضاعفة نقاطهم في كل ّ
فيها بطاقتهم على محطات أي بي تي.
كما أن حاملي بطاقة “أي بي تي – بيبلوس بنك ماستر كارد”
( )IPT Byblos bank Master Cardمن بنك بيبلوس فقد حصلوا
مرات عند استخدامها
على امتياز يخولهم مضاعفة النقاط ثالث ّ
محطات أي بي تي.
على
ّ

أي بي تي وتويو تايرز  Toyo Tiresلسالمتك المرورية
ً
التزاما منها بتقديم أفضل الخدمات لزبائنها وبالحفاظ على
نظمت أي بي تي بالتعاون مع تويو تايرز حملة
العامةّ ،
السالمة
ّ
لفحص اإلطارات مع بداية فصل الشتاء على محطاتها في جميع
كامل.
استمرت لشه ٍر
المناطق اللبنانية
ّ
ٍ
ً
ليترا
قدمت تويو تايرز لزبائنها في خالل الحملة ،عشرين
وقد ّ
مج ً
بتقنية الليزر ()laserwash
انيا لسياراتهم
من البنزين
ً
ّ
وغسيال ّ
من أي بي تي لدى شرائهم أربعة إطارات من وكالء تويو تايرز
المعتمدين.
عبروا عن
قوبلت هذه الحملة بترحاب كبير من قبل الزبائن الذين ّ
ارتياحهم وامتنانهم عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل
اإلجتماعي.
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محطة أي بي تي النموذجية
المستدامة والصديقة للبيئة

محطة أي بي تي النموذجية المستدامة والصديقة للبيئة
ً
إنطالقا من إلتزامنا باستراتيجية خفض األثر البيئي لعملياتنا وذلك من خالل
إعتماد اإلستدامة في نشاطنا اليومي قررنا تحويل محطاتنا الى محطات
محطة متطورة في
صديقة للبيئة .في هذا اإلطار أعلنّ ا عن مشروع بناء
ّ
ً
حاليا قيد اإلنشاء.إن هذا المشروع يترجم رؤية أي بي تي
عمشيت وهي
تتميز بـ:
للمحطة المستقبلية المستدامة والصديقة للبيئة والتي
ّ
ّ
منتجات وخدمات صديقة للبيئة
البنزين العصري من أي بي تي – كوانتوم
مضخة الديزل البيولوجي
ّ
جهاز تعبئة اإلطارات بالنيتروجين

حفظ الطاقة
الشمسية
الطاقة
نظام
ّ
نظام شحن السيارات الكهربائية
نظام إستعادة البخار
مجهز بنظام لتوفير
الليزر
ة
بتقني
ارات
السي
نظام غسيل
ّ
ّ
ّ
الطاقة ()VRV and soft start
ذكية ()LED
إضاءة ّ
نظام تهوئة يعمل على R134a

وتطور
تكنولوجيا
ّ
نظام التفريغ عن بعد
التعرف التلقائي على السيارات واآلليات
نظام
ّ
مقر
في
ة
المركزي
التحكم
بغرفة
صل
متّ
الكتروني
نظام
ّ
ّ
شركة أي بي تي
ّ
للتخلص من النفايات
وحدات

للتسرب
منع
ّ
خزان مزدوج الجدار مع نظام لكشف التسرب
التسرب
أنابيب بولي-إيثيلين مزدوجة الجدار لمنع
ّ
جهاز فصل المواد النفطية عن المياه
نظام إعادة تدوير وإستعمال المياه

صحة وسالمة
ّ
جهاز تنظيم ضربات القلب للحاالت الطارئة
طفايات الحريق

مساحات خضراء وسقف أخضر
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شبكة محطات أي بي تي

شبكة محطات أي بي تي

محطات جديدة تنضم الى عائلة أي بي تي لخدمتك أينما كنت

محطة غزير  -غزير (كسروان)

محطة بصاليم  -بصاليم (المتن)

محطة ضهر األحمر  -راشيا (راشيا)

عبود  -صيدا (صيدا)
محطة ّ

تعم محطات أي بي تي
األجواء الميالدية
ّ
ً
ً
محطات أي بي تي في خالل فترة
محببا على
ضيفا
حل بابا نويل
َّ
ّ
حامال بجعبته أطيب التمنيات
األعياد حيث كان بإستقبال الزبائن
ً
وأجمل الهدايا ،باإلضافة الى عدد كبير من قسائم غسيل سيارات
التي كانت من نصيب زبائننا األولياء.

محطة غرفين  -غرفين (جبيل)
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وتطور
تكنولوجيا
ّ

الصحة والسالمة والبيئة
إلتزام بأعلى معايير السالمة واألمان داخل منشآت أي بي تي النفطية
كما في المقر الرئيسي للشركة كذلك في المنشآت ،تحرص
العالمية واألكثر
أي بي تي على تطبيق أعلى معايير السالمة
ّ
ً
تطورا منها.
متطورة لمكافحة
النفطية بأنظمة
تميزت منشآت أي بي تي
ّ
ّ
فقد ّ
والحد من خطر اشتعالها وتمددها في المنشآت.
الحرائق
ّ
كذلك تتمتّ ع المنشآت بنظام مراقبة وتحكم عن ُبعد يساهم
فضال عن الدورات التدريبية
يستجد.
حد ألي خطر قد
ً
ّ
في وضع ّ
المستمرة التي يخضع لها الموظفون والمساهمون .
ً
حفاظا
ولزوار المنشآت وضعت إشارات بالمعايير التي يجب اتباعها
ّ
على سالمتهم.

خدمات الغاز من أي بي تي  :جودة وأمان
والتحتية واإلمدادات
تقدم أجود أنواع الخزانات الظاهرة
ّ
أي بي تي ّ
ومحطات النفط.
للمطاعم والمصانع والفنادق
ّ
تنفرد أي بي تي بتوزيع خزانات أنطونيو ميرلوني الظاهرة والتحتية
بسعة تترواح بين  500و 1000و 5000ليتر للمطابخ وأنظمة
التدفئة.
وألن األمان من أولوياتنا في كل مراحل البيع ،يحرص فريق من
المتخصصين في خالل عمليتي التوصيل وتركيب اإلمدادات
للخزانات التحتية والظاهرة على اتباع أعلى معايير السالمة.
خدمات أي بي تي للغاز ،أمان أكثر بكلفة أقل.
كذلك يوفر معمل حصرايل قوارير الغاز بسعة  10و 35كلغ الى
األسواق اللبنانية والى عدد من محطات أي بي تي المنتشرة في
لبنان.

أجدد أنواع اإلسعافات األولية لضمان مركز عمل آمن
ً
انطالقا من التزامها بضمان مكان عمل آمن لجميع الموظفين،
تفتخر أي بي تي بإعالن وضع الماكينة األكثر حداثة لمعالجة حاالت
األمراض القلبية الطارئة (Automated External Defibrillator
المقر الرئيسي للشركة.
 )AEDفي
ّ

هذه الماكينة متوفرة من شركة ميدبوكس ( )MedboXوتتمتّ ع
بقدرة على تشخيص دقات القلب غير المنتظمة التي يمكن أن
تهدد حياة األشخاص ،فتبعث بصدمات كهربائية إلعادة انتظام
دقات القلب وإنقاذ حياة المريض.
في هذا السياق حضر ممثل من ميدبوكس الى مقر أي بي
تي الرئيسي وأخضع عددا من الموظفين للتدريب على كيفية
استخدام اآللة في الحاالت الطارئة.

التجمد من  Elfلرحالت آمنة
مضاض
ّ
تنس أن تستخدم مضاد
الثلجية ،ال
في رحالتك الى المناطق
َ
ّ
التجمد  GlacElFالفرنسي للحماية من آثار الحرارة المتدنية على
ّ
سيارتك.
محرك ّ
كل ما عليك فعله هو مزج  GlacELFبكمية مياه تتوافق مع 50
السيارة.
مبرد
ّ
الى  60%من سعة ّ
محطات أي بي تي لتتمتّ ع
متوفر على
ّ
التجمد من ELF
مضاد
ّ
ّ
بقيادة آمنة أينما اتّ جهت.

SURPRISE YOUR MOTHER WITH IPT FUEL GIFT CARD
”SEND YOUR BEST WISHES TO YOUR MOM, GIVE HER AN “IPT FUEL GIFT CARD.
SCAN FOR MORE INFO

"IPT Fuel Gift Card" is a prepaid fuel card available in different amounts and presented in a gift box. It can
be used at IPT stations for fuel, oil change and car wash. With “IPT Fuel Gift Card”, you can turn
everyday fuel consumptions into a rewarding habit. This card also enables its users to accumulate
points and redeem them with valuable prizes from the IPT Rewards Bundle.

Call us today 78 822 822
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التفاصيل في ص2.

iptgroup.com.lb
لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
لطلب خدمة معاودة االتصال.
لطلب شراء عبر الموقع االلكتروني.
تطور أسعار النفط في لبنان والعالم.
للحصول على معلومات ،تقارير وإحصاءات حول
ّ

IPT Headquarters, Amchit Highway T/F: +961 9 624 111/5 HOTLINE: +961 71 624 111
info@iptgroup.com.lb iptgroup.com.lb
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ً
دائما بهدف تأمين أفضل وأسرع خدمة للزبائن
يسر أي بي تي اإلعالن عن تخصيصها رقم
ّ
جديد مباشر لخدمة الزبائن وتلقي الطلبات.

71 624 111

