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في هذا العدد

محطات جديدة تنضّم ل أي بي تي

ندوة مركز أي بي تي للطاقة حول التحديات والفرص في قطاع الطاقة والنقل

#IPT_HereForYou

 أي بــي تي دائمًا حّدك... 
حتى فــي أصعب الظروف 

أحلى تعبئة من أي بي تي
غّير  زيت  عنا!

: ELF حملة زيوت 
“نحنا فاتحين  كرمالك”.
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الشركة تّتبعها  التي  المشّددة  اإلجراءات  على  تعّرف 
الكورونا. فيروس  من  للوقاية 
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أي بي تي دائمًا حّدك... حتى في أصعب الظروف

3

تزداد  والعالم،  لبنان  في  الفيروس  لهذا  السريع  اإلنتشار  مع 
صحة  على  المحافظة  إلى  مضى  وقت  أي  من  أكثر  الحاجة 

شركائنا. وكل  وعمالئنا  عملنا  فريق  وسالمة 

البالد  شهدته  الذي  الراهن  الوضع  ورغم  المنطلق،  هذا  من 
واجبها  بتأدية  تي  بي  أي  استمرت شركة  األخيرة،  اآلونة  في 
والضرورية  الحيوية  السلعة  هذه  الفيول،  تأمين  في  ودورها 
التشدد  الضروري  من  كان  عينه،  الوقت  في  الناس.  لجميع 
غير  إجراءات  وتطبيق  الالزمة  الوقائية  التدابير  كاّفة  أخد  في 
كل  وفي  عمشيت  الرئيسي في  الشركة  مركز  مسبوقة  في 
وتخزين  البواخر  تفريغ  من  ابتداًء  لها،  التابعة  المنشآت 
الطرقات  على  والتنّقل  الصهاريج  وتعبئة  والديزل  البنزين 
جاءت  هنا  من  لبنان.  كل  في  المنتشرة  محطاتها  الى  وصوًل 
بصحة وسالمة  مرتبط  األمر  ألّن  وتشّددًا  أكثر قساوة  التدابير 
مع  وتماشيًا  سواء.  حد  على  الزبائن  كما  العمل  فريق 
والموظفين  العمال  فأن  تي  بي  أي  وواجبات  مسؤولية 
وهم  المجال  هذا  في  مخّصصة  تدريباٍت  يومّيًا  يتلّقون 
الى   تهدف  والتي  المشّددة  اإلجراءات  بتطبيق  ملتزمون 

واألمان.    والوقاية  الحماية  ضمان 
 

التي  الظروف  جميع  في  ثابتًا  لكم  تي  بي  أي  وعد  يبقى 
وأهلها. ومجتمعها  بيئتها  تجاه  مسؤولة  بأنها  نشهدها 

شعار: تحت  األزمة  هذه  نتخّطى  وتضامنكم   بثقتكم 
الظروف! بكل  حّدك  تي  بي  أي 

1- في مقّر الشركة ومنشآتها الّتخزينية:

يتأكد  حيث  الرئيسي  السيارات  عند مدخل  يوم عمل  كل  •يبدأ 
الموظف والزائر  أوًل من حرارة جسم  الجودة والمراقبة  قسم 
عليها  معترف  هو  كما  طبيعية  تكون  أن  على  سواء،  حد  على 
ارتداءهم  من  وثانيًا  مئوية(،  درجة   37.5 و   36.5 )بين  طّبيًا 

المطاطية. والقفازات  الطّبية  للكّمامات 
يجب  الشركة،  حرم  الى  الدخول  وقبل  تالية،  مرحلة  •في 
 Steam ( التعقيم  بغرقة  المرور  الزائر  أو  الموظف  على 
والتي  الرئيسي  الشركة  مدخل  عند   )Sanitizing Unit
الحفاظ  مع  المشدّدة،  الوقائية  اإلجراءات  ضمن  من  خصصت 

األفراد. بين  آمنة  مسافة  على 
وخروج  دخول  عند  العين  ببصمة  اليد  بصمة  •إستبدال 

الشركة.  مبنى  والى  من  الموظف 
المكتيبة  واللوازم  مكتبه  تعقيم  الى  يوميًا  الموظف  •يعمد 

به.  الخاصة 
إلرشادات  وفقَا  ثانية   20 لمدة  دوري  بشكل  اليدين  •غسل 
إستخدام  كما  الشأن،  هذا  في  عّممتها  التي  الصحة  وزارة 

اليدين. لتطهير  آخر  وقائي  كإجراء   Antiseptic Gel
قسم  قبل  من  العمل  دوام  خالل  الموظف  حرارة  •مراقبة 

الجودة. 
ضرورة  مع  الحاجة  وحسب  دوريًا  والقفازات  الكمامات  •تبديل 

العمل. دوام  طيلة  بإرتدائها  التام  اإللتزام 
المترين  عن  تقل  ل  التي  اآلمنة  المسافة  على  •المحافظة 

القصوى. الحاجة  وعند  الموظفين  بين 

 Video Conferencing بال  الحيوية  اإلجتماعات  •إستبدال 
التجمعات. من  للتقليل 

وفقًا  الشركة  كافيتيريا  في  المقاعد  عدد  وتباعد  •تخفيض 
الفترة. هذه  في  المّتبعة  العامة  السالمة  لشروط 

المرض  عوارض  عليه  تظهر  من  لكل  الصحي  الحجر  •فرض 
شؤون  قسم  قبل  من  كثب  عن  الصحية  حالته  ومتابعة 

لموظفين. ا

2- في المحطات:

بل   ومنشآتها  الرئيسي  مقرها  في  تعتمدها  التي  المحطات  على  المشّددة  الوقائية  اإلجراءات  تطبيق  عن  الشركة  تغفل  ل 
اّن  خاصًة  المجال  هذا  في  والدورية  الضرورية  والتدريبات  اإلرشادات  وتوجيه  تنفيذها  كيفية  مراقبة  على  حريصة  هي 

الزائرين. أيضا  لتشمل  والعمال  الموظفين  تتعّدى  السالمة 

اجراءات وقائية في المبنى والمكاتب

اجراءات وقائية قبل دخول مقّر الشركة الرئيسي في عمشيت

الغاز قبل توزبعها تعقيم قوارير 

الزبائن المحطاتتعقيم سيارات  تعقيم 

التخزينية  اجراءات مشددة في المنشآت 

دليل الوقاية والسالمة في مراكز أي بي تي

الرئيسي آلة التعقيم على مدخل الشركة 



مركز أي بي تي للطاقة IPTEC يشارك في ندوة حول التحديات 
والفرص في قطاع الطاقة/ النقل

 Le Commerce Du Levant مبادرة “توظيف لبنانيين” في صلب دراسة
عن البطالة في لبنان

في 12 أيار 2020، انضّم مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( في ندوة 
في  والفرص  »التحديات  حول   Berytech تنظيم  من  الويب  على 
مركز من  عيسى  آيا  الندوة  النقل«.استضافت   / الطاقة   قطاع 

أي بي تي للطاقة )IPTEC(  وراني األشقر من LCEC )المركز اللبناني 
للحفاظ على الطاقة(، وجاءت هذه الندوة بعد نجاح الندوات الخمس 
من  النظيفة،  التكنولوجيا  لتعلم   Cleanergy سلسلة  من  األولى 

تنظيم Berytech وبتمويل مشترك من مملكة هولندا. 

آيا عيسى:
استهّلت آيا عيسى، عضو في IPTEC ومنّسقة مشاريع المجموعة 
في أي بي تي غروب، جلستها بشرح الدور الفّعال الذي لعبه مركز 
IPTEC منذ نشأته في العام 2012 في تعزيز الحفاظ على الطاقة 
وكفاءتها، باإلضافة إلى تسليط الضوء على الحاجة إلى التحرك نحو 
على  الضوء  مسّلطًة  والمتجّددة،  النظيفة  البديلة،  الطاقة  حلول 
 اإلنجازات التي حّققها المركز، أل وهو ذراع المسؤولية اإلجتماعية

 ألي بي تي. وحول موضوع تحّديات قطاع الطاقة والنقل، ناقشت 
العالم  يواجه  حيث  العالمي،  الوباء  يفرضه  الذي  الجديد  الواقع  آيا 
وخاصًة لبنان، تحديات لم يسبق لها مثيل، من تعّطل سلسلة التوريد، 
إلى ضعف الستثمارات العالمية التي تهدف إلى الحد من النبعاثات 
أجل  من  ستعمل  التي  الحكومات  أولويات  في  وتحّول  الملّوثة، 
النتعاش القتصادي. قد يحتاج لبنان، على وجه التحديد، إلى معالجة 
ألسباب  أولوياته،  قائمة  على  وإبقائها  النظيفة  الطاقة  قضية 
اقتصادية أكثر منها ألسباب بيئية بحتة. كما وسّلطت الضوء على 
إلى  لبنان  كجزء من سعي  النقل  يلعبه قطاع  أن  يجب  الذي  الدور 

العتماد على الذات.
وأّكدت آيا أّنه مع كل التحديات القادمة، يكمن الحّل في تشجيع ريادة 
األعمال وتوحيد الجهود وابتكار مناهج جديدة. هناك حاجة ملّحة للتفكير 
مواصلة  ذلك،  من  واألهّم  األولويات،  تعيين  وإعادة  الجماعي 
الستثمار في لبنان. إن الجانب المضيء لكل أزمة هو أن هناك دائمًا 

مجاًل للفرص. 

أ. راني األشقر:
بدوره، استعرض راني األشقر، مدير الهندسة والتخطيط في المركز 
للتكنولوجيا  بها  المعمول  السياسات  إطار  الطاقة،  لحفظ  اللبناني 
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تي  بي  أي  مركز  رئيس  شارك   ،2020 نيسان   23 في 
للطاقة IPTEC ورئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين 
الدكتور طوني عيسى، إلى جانب خبراء في مجال النفط 
والغاز في ندوة إقتصادية بعنوان “أي تداعيات لهبوط 
أسعار النفط على الوضع القتصادي والمالي والتنقيب 
في لبنان”، وذلك ضمن برنامج “حوار بيروت” عبر أثير 
راديو لبنان الحّر )RLL(، من إعداد وتقديم  اإلعالمية ريما 

خّداج حمادة وإخراج السيد فريدي سابا.
نّوه د. عيسى في حديثه عن النتيجة الطبيعّية إلنعكاس 
انهيار سعر برميل النفط الخام العالمي على أسعار النفط 
في لبنان، ومع ذلك لم ُيسجل انخفاضًا ملحوظًا لسعر 
ا أدنى لهذه  صفيحة البنزين ألن الحكومة اللبنانية ثبتت حدًّ
المادة بحفظ الفرق كرسوم جمركية وضريبة على القيمة 

المضافة.

التي  مسبوقة  الغير  المبادرة  نتيجة  كانت 
عّمال  “توظيف  ب  تي  بي  أي  أطلقتها  
لبنانّيين”  احدى ركائز الدراسة الشاملة  التي 
 Le Commerce Du Levant نشرتها مجلة 
حول   2020 نيسان  شهر  عن  عددها  في 
وتأثير  لبنان،  في  للبطالة  الجديد  الواقع 
استبدال العّمال األجانب بعّمال لبنانيين على 

المجتمع اللبناني.
في   Le Commerce Du Levant رحبت 
بها قامت  التي  الجريئة  بالخطوة   مقالها 
أي بي تي والتي سمحت ألكثر من  1500 
اللبنانية،  المناطق  مختلف  ومن  لبناني، 
بتقديم طلب عمل على مناصب شغرتها اليد 
والتي  بعيد،  وقت  منذ  األجنبية  العاملة 
تسعى بتوفير اكثر فرص عمل في ظل هذه 
الصعبة  واإلقتصادية  المعيشية  الظروف 

الراهنة.

 د. طوني عيسى يشارك عبر أثير راديو لبنان الحّر 
في ندوة إقتصادية حول انعكاسات هبوط أسعار النفط

العام  القطاعين  وناقش جهود ومصالح  اليوم.  لبنان  النظيفة في 
 والخاص في ما يختّص بتطبيق حلول الطاقة المتجّددة، من بينها ال

الجديدة  التحّديات  رأس  على   .Renewable Heat Applications
الوطنية  التحديات  على  الضوء  راني  سّلط  اليوم،  نواجهها  التي 
القائمة، التي تتراوح ما بين ضعف البنية التحتية وضعف مرونة شبكة 
الكهرباء، إلى عدم كفاية إمدادات الكهرباء، والتعريفات المدعومة، 
وعدم وجود إطار قانوني وإداري مناسب. ويؤكد أن األمر متروك لنا 
لمواجهة هذه التحديات وتحويلها إلى فرص ونتائج ملموسة ونماذج 
عمل إبداعية، مّما يؤّدي إلى وفرة في واردات الوقود، وزيادة أمن 

الطاقة وتأمين التمويل بمخاطر أقّل.

فتحت هذه الندوة - التي جرت عبر اإلنترنت - باب المشاركة للمهتّمين 
بالموضوع، وتضّمنت حلقات نقاش وكذلك أسئلة من المستمعين. 

من خالل مشاركته في هذه الندوة، يهدف مركز IPTEC إلى مواصلة 
رفع مستوى الوعي الالزم بشأن الطاقة النظيفة التي يحتاجها البالد.

ندوة حول التحديات والفرص في قطاع الطاقة/النقل

“واقع قطاع الطاقة في لبنان” يستعرضه د.طوني عيسى، 
رئيس لجنة الطاقة والمياه  في نقابة المحامين في بيروت

في  الطاقة  قطاع  “واقع  عن  ندوة  أجريت   ،2020 حزيران   3 في 
لبنان”، استعرضها عضو مجلس إدارة أي بي تي غروب هولدينغ 
ورئيس لجنة الطاقة والمياه في نقابة المحامين في بيروت الدكتور 
طوني عيسى، مع عضو هيئة إدارة قطاع البترول المحامي غابي 
دعبول من ضمن سلسلة محاضرات التدرج في نقابة المحامين في 
بيروت التي ينظمها معهد المحاماة التابع للنقابة. أجريت المحاضرة 

عن بعد بواسطة تقنية زوم وشارك فيها حوالي مئتي محام.
أشار الدكتور عيسى في مداخلته إلى شرح الواقع الحالي لقطاع 
الطاقة المكّون من قطاع الستيراد والتوزيع، وقطاع التنقيب عن 
النصوص  متناوًل  والمياه،  المتجددة  والطاقة  والكهرباء  الغاز، 
القطاعات. كما وسّلط  العمل في كل هذه  ترعى  التي  القانونية 
الطاقة  إلى استمرار معاناة قطاع  المؤّدية  الضوء على األسباب 
في لبنان من الصعوبات والتحديات على أكثر من صعيد، عارضًا 
لألفكار والمقترحات التي تصلح أن تساهم في إيجاد الحلول لهذه 

المشاكل.

تجدر اإلشارة الى ان ردود الفعل اإليجابية من المجمتع والرأي العام حول هذه المبادرة يحث أي بي تي في المضي قدمًا بالشروع إلتخاذ 
مبادرات مماثلة.



 

67

استضافت العالمي،  المرأة  يوم  وبمناسبة   ،2020 آذار   في 
هبة طوجي  والفّنانة  عازار  جيسيكا  اإلعالمية  من  كل  تي  بي  أي 
في محطتها في الدكوانة بزيارة غير إعتيادية، حيث إختبرتا قدراتهن 
في مجال العمل على محطة وقود من خالل غسل سيارات الزبائن 
على  المتوفرة  الكاملة  الخدمات  تقديم  مع  بالبنزين  تزويدهم  أو 

المحطة.
تّم عرضه على  الخصوص  تقريرًا خاصًا في هذا  عازار  أعّدت  وقد 
تحت  منحكي”  “األحد  التلفزيوني  برنامجها  في   MTVال شاشة 
شعار !It’s A Woman’s World، تسلط فيه الضوء وتؤكد على  
يتولها،  ان  الرجل  إعتاد  ومهن  وظائف  في  العمل  المرأة  قدرة 

كالعمل في محطة وقود دون الحصر.

جيسيكا عازار وهبة طوجي في محطة أي بي تي في الدكوانة 
لتشجيع عمل المرأة على محطات المحروقات

مواصلة التدريبات لضمان جودة الخدمة على كافة محطات أي بي تي

محطة محروقات الغد: موضوع جذب انتباه التالمذة 
ضمن مسابقة IPTEC-Fabriano للرسم 2019 - 2020

في  المشاركين   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  إدارة  تهّنئ 
برسومات  تمّيزوا  الذين   2019  -  2020 للرسم  فابريانو  مسابقة 
الذي  والواقع”  الحلم  بين  الغد:  محروقات  “محطة  موضوع  عن 
جذب انتباه عدد كبير من التالمذة من كافة المناطق اللبنانية ونتج 

عنه أكثر من 16.000 رسمة. 
شباط   27 في  بدأ  قد   IPTEC مركز  كان  العامة  التعبئة  وقبل 
بين  من  الفائزين  أول  على  المدرسية  والمنح  الشهادات  بتوزيع 
في  عون  أنطونيو  جوزي  وهو  المسابقة  في  األوائل  األربع 
مدرسة اإلخوة المريميين - عمشيت، بحضور مدير فابريانو في 
توزيع  يستكمل  سوف  أّنه  علمًا  نحاس،  كلود  جان  السيد  لبنان 
الشهادات والمنح للفائزين اآلخرين في وقت لحق نظرًا للظروف 

اإلستثنائية.
الموضوع  حيال  رأيه  عن  عامًا   14 العمر  من  البالغ  جوزي  وعّبر 
عن  شرح  حيث  وإبداعه،  خياله  تعزيز  على  حّثه  أّنه  مؤّكدًا  المختار 
رسمته ودوافع تصّوره لمحطة الغد كمحطًة إستثنائية تعمل على 
الموسيقى، شاكرًا IPTEC وFabriano على هذه الفرصة للتعبير. 
من خالل تعاونه مع فابريانو منذ عام 2014، أثبت مركز IPTEC أنه 
ملتزم دائًما برفع مستوى الوعي حول فوائد الممارسات اليومية 
المستدامة بين جيل الشباب، أنطالقًا من محطات الوقود ومن 
كتتّمة  الخطوة  هذه  وأتت  للبيئة.  والصديقة  اإلقتصادية  القيادة 
للمبادرة المسبوقة التي أطلقتها أي بي تي في العام 2019 أل 
لبنان”- وتحديدًا في  “أّول محطة خضراء ومستدامة في  وهي 

عمشيت. 

IPTEC جوزي عون يستلم شهادة ومنحة مدرسية من

رسم جوزي عون - 14 سنة | مدرسة اإلخوة المريميين - عمشيت

أعلى  على  للحفاظ  نسعى  وألّننا  أولوياتنا،  من  خدمتكم  ألّن 
مستوى خدمة، تعمد أي بي تي إلى مواصلة تدريباتها للموّظفين 
القدامى كما للموظفين الجدد على محطاتها. من هذا المنطلق، 
باشرت تدريجًيا،  العمل  أيام  باستئناف  الحكومة   وبعد صدور قرار 

أي بي تي بالتدريبات التي تجريها لموّظفي المحطات التي تديرها 
الصحة  تدابير وممارسات  أعلى  على  التركيز  مع  مباشرّة،  الشركة 

والسالمة.

مهارات  إلى صقل  تي  بي  أي  تهدف  التدريبات،  هذه  خالل  من 
مجال  في  متخّصصين  ليصبحوا  لمحطاتها  التابع  العمل  فريق 
من  الزبائن  رضى  وضمان  الخدمة  جودة  لضمان  وذلك  عملهم، 

لحظة وصولهم المحطة حتى مغادرتهم.

استراحة اإلعالمية جيسيكا عازار والفنانة هبة طوجي

للزبائن الوقود  تعبئة  الحلقة خالل تصوير 

خالل الدورة التدريبّية تدريب حول استخدام مطفأة الحريق

التدريب خالل 

تدريب حول استخدام مزيل الرجفان الخارجي اآللي
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جديد شبكة محطات أي بي تي

''بطاقة أي بي تي المسبقة الدفع'' األكثر طلبًا 
 Spinneys My Rewards تنضم الى برنامج والء

برغم الظروف اإلستثنائية التي مّرت بها البالد مؤّخرًا، إّل أّنها لم تفلح بكبح عزيمة الشركة في تحقيق خطتها التوسعية في كافة المناطق. 
تعّرف الن على المحطات التي انضّمت الى الشركة مؤّخرًا باإلضافة الى المحطات التي تّم ترميمها توحيدًا للعالمة التجارية.

تي  بي  أي  تكون  بأن   Spinneys إهتمت 
 Spinneys ضمن برنامج الولء الخاص بها
البطاقة  إدراج  خالل  من   ،My Rewards
 IPT Prepaid Fuel Card المسبقة الدفع
بعملية  المرفقة  مكافآتها  لئحة  على 
التسوق، وهي بطاقة الوقود األكثر طلبًا 

اللبناني. في السوق 

بـطاقـة تتمّيـز  البـطـاقـة:  *ميـزات 
الحّل  بأنها   IPT Prepaid Fuel Card
المثالي لألفراد والشركات في إدارة نفقات 
الدفع  عملية  وتجنب  آمنة  بطريقة  الوقود 
تستخدم في معظم محطات  نقدًا. وهي 
أي بي تي التي تقدم مجموعة واسعة من 

المنتجات والخدمات.
أو  البطاقة  المعلومات حول  لمزيد من 
اإلتصال  يمكنك  عليها،  الحصول  كيفية 

بالرقم الساخن: 822 822 78 أو ملىء 
الموقع  على  المتوفرة  اإلستمارة 

iptgroup.com.lb:اإللكتروني

محطة درعون - درعون )كسروان(, بإدارة الشركة 

محطة بردوع - كوشا )عّكار(

iptgroup.com.lb

SHOP
COLLECT
REDEEM

IPT Prepaid Fuel Card

100.000 LBP

في ظّل “التعبئة العاّمة” وتعليق ابرز المؤسسات مهامها العملية من ضمنها الكاراجات الخاصة والتابعة للوكالء، أطلقت أي بي تي 
حملة “نحنا فاتحين كرمالك” لتوفير استمرارية الخدمات الضرورية للسائقين خاصة ان الشركة هي الوكيل الرسمي لزيوت  Elf  الفرنسية 

العالية الجودة  التي تتصف بأدائها المميز للمحرك، وأسعارها التنافسية في هذا المجال.
لقت حملة زيوت Elf ترحيبًا كبيرًا من قبل الزبائن ل سيما ان أي بي تي تقدم هذه الخدمة بطريقة محترفة وسريعة على محطاتها. 

حملة زيوت ELF :“نحنا فاتحين كرمالك”

#IPT_HereForYou



لمجموعة التابعة   EQUIPT شركة   تسعى 
لزبائنها  األفضل  تقديم  الى  تي  بي  أي 
وعمالئها، فهي تختار بدقة المعدات األكثر 
يتعلق  فيما  خاصة  جودًة  وأفضلها  تطورًا 
بالسالمة واآلمان. ل تقتصر هذة المعدات 
تشمل  إنما  فقط  المحطات  تجهيزات  على 
الصناعية،  القطاعات  مختلف  إهتمام  ايضًا 

والتجارية، والطبية وحتى المنزلية.
بخزنة  EQUIPT تنصح  هنا   من 
التجارية  العالمة  من   Ample-D-69-CS
الرائدة AIPU، فهي سهلة اإلستعمال في 
ايداع النقود وبطريقة آمنة دون الحاجة الى 
عبر  السري  الرقم  إستخدام  او  فتحها 
تصميمها الحديث ذات  فتحة خارجية تسمح 
ضبط  يتيح  مما  باإليداع  شخص  من  ألكثر 

فتحها بشخص واحد.

 EQUIPT لمزيد من المعلومات عن معدات
بإمكانك زيارة موقعنا اإللكتروني:

 equipt.com.lb

تهّمنا سالمتك! 
متجر في  جديدة  خدمة  بتوفير  تي  بي  أي  شركة  إهتمت  العاّمة،  والتعبئة  المنزلي  الحجر  بالتزام  الصحة  وزارة  لتوصيات   تطبيقًا 

Bon Appetit على محطة عمشيت األوتوستراد - مدخل عمشيت، هي خدمة التسّوق عبر النترنت والتوصيل المنزلي.
 ،Google Playstore أو Apple Store من ”Instashop“ يمكنك اآلن أن تتسوق دون ان تعرض نفسك وعائلتك للخطر من خالل التطبيق

 www.instashop.ae :أو زيارة الموقع اإللكتروني

Download «InstaShop App»
Get your products delivered
right to your doorstep!

Download «Insa App»

7AM
5PM

To

BERBARA To
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Del iv
ery fe

e

3,000LL

أي بي تي على مواقع التواصل اإلجتماعي

 YouTube على IPT LebanonLinkedIn تابعنا على

 خصصت أي بي تي صفحة Energy Library  على موقعها اإللكتروني iptgroup.com.lb  مرجعًا موثوقًا لتوثيق  البيانات والمستندات 
الكهرباء،  والغاز، وقطاع  النفط  المتعّلقة بسوق  األخبار  أحدث  تتناول مواضيع مختلفة منها  المختصة. فهي  المراجع  الرسمية وحفظ 

والطاقة المتجّددة وكذلك اإلستكشافات وإنتاجات النفط والغاز، وتأثير التحديات األخيرة المحلية والعالمية على  هذا القطاع.
iptgroup.com.lb بزيارة Energy Library  يمكنك البحث وتصفّح تغييرات وتطورات قطاع النفط والطاقة على صفحة

كل  رغم  اإلجتماعي  التواصل  أهمية  تي  بي  أي  شركة  تعي 
األكثر  الوسائل  عبر  مؤخرًا  والمستجدة  الصعبة  الظروف 
اياها  منحها  التي  الثقة  تقّدر  فهي   ،YouTube منها  تداوًل 
حيث  إهتماماتهم  جميع  تلبية  خالل  من  ومتتبعيها  زبائنها 
وثائقية  وأفالم  وفيديوهات،  مختلفة  مواضيع   تتناول 
اإلعالنية  والحمالت  األنشطة  كما  وتقارير  ومقابالت 
الشركة. بها  تقوم  التي  العمل  وورش  والندوات  والتوعوية، 
خالل  من  معنا  والتواصل  التطبيقات  متابعة  يمكنك  

قناتنا: في  اإلشتراك 
 .YouTube  IPT Lebanon على موقع 

لكي   LinkedIn على  الخاص  حسابها  تي  بي  أي  صممت 
تهّمك،  التي  البحث  لعمليات  وتسهياًل  حاجاتك  مع  يتماشى 
التي  واإلنجازات  الشاغرة  الوظائف  من  كل  تشمل  فهي 
والغاز  النفط  بقطاع  المتعلقة  المواضيع  وكذلك  ُحققت 

البيئية. والتحديات 
أحدث  على  مطلعًا  لتبقى  الشامل  دليلك  هو   LinkedIn
المجالت  شتى  في  والتحديتات  والتطورات  التقنيات 
بطريقة  والفرص  الخبرات  تبادل  وهو  والمهنية  العملية 

إحترافية.
بـ الخاص   LinkedIn على  حساباتنا  على  متابعتنا  يمكنك 

.IPT Groupو IPTEC

EQUIPT Superstore خزنة إيداع مثالية من

Bon Appetit Convenience Stores جديد: خدمة التوصيل السريع من متجر

1011

  09- 624 111 (Ext. 305(
أو اإلتصال بفريق العمل:

IPT Website  في  Energy Library  آخر مستجّدات النفط والغاز والطاقة عبر صفحة
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IPT Headquarters, Amchit Highway  T/F: +961 9 624 111/5

لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية.
لطلب خدمة معاودة االتصال.

االلكتروني. الموقع  عبر  لطلب شراء 
للحصول على معلومات، تقارير وإحصاءات حول تطّور أسعار النفط في لبنان والعالم.

iptgroup.com.lb


