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2022: عام الّتحديات في لبنان والخارج

ال نعلم بعد إذا كان وصل لبنان في نهاية العام 
والمالية.  اإلقتصادية  مشاكله  نهاية  إلى   2022
قمم  أعلى  إلى  وصل  أّنه  من  متأّكدين  ولكّننا 
لبنيته  وتدميرًا  تعقيدًا  وأكثرها  الصعوبات 

اإلقتصادية والمالية.
تي  بي  أي  قبلت  فقد  ذلك،  من  الّرغم  على 
موجود  هو  ما  على  للحفاظ  وعملت  الّتحدي 
الّتوّسع  في  إنطلقت  ثّم  ومن  ترسيخه  وعلى 
في  إّنما  فحسب  لبنان  داخل  ليس  واإلنتشار 

الخارج أيضًا.
وصمود  لصالبة  تتويجًا  جاء  الّتوّسع  هذا  إّن 
األزمات  اّبان  المضنّية  ولجهودها  تي  بي  أي 
فاستمّرت  لبنان  على  توالت  اّلتي  األخيرة 
تؤّمن  للنفط،  وموّزعًة  مستوردًة  شركًة 
في  المتواجدة  محطاتها  إلى  المحروقات 
مؤّسسات  من  زبائنها  إلى  كما  المناطق  كل 
وفنادق...  ومصانع  عجزة  ودور  ومستشفيات 
تطوير  قوامها:  استراتيجية  على  مرتكزة 
واإلستمرار  السوق  تلبية  الّتجارية،  العالمة 

لألعمال. المسؤولة  اإلستدامة  نموذج  في 
وما زالت شركة أي بي تي تتعاقد مع محطات 
مع  بالتوازي  سريعًا  وتتوّسع  وتنتشر  جديدة، 
اليوم  تي  بي  أي  شركة  إن  األخرى.  الشركات 
آلية   100 من  وأكثر  250 محطة،  من  أكثر  تضّم 

ووسيلة نقل، وحوالي 500 موّظف.
فقد  اإلمارات،  في  وتحديدًا  الخارج،  في  أّما 
عمدت أي بي تي مؤّخرًا إلى إطالق خدمة جديدة 
ومبتكرة توّجهت بها إلى الشركات التي تحتاج في 
عملها إلى شاحنات نقل وباصات وتستهلك مادة 
دبي   – أي بي تي  تنتقل صهاريج  الديزل، حيث 
الشاحنات  هذه  إلى  عالية  بدقة  الديزل  لتسّلم 
بالّسرعة  وذلك  تواجدها  أمكنة  في  والباصات 

الاّلزمة والّتوقيت المطلوب.
إّننا كشركة أي بي تي وفي هذا الشهر المبارك، 
نوّد توجيه الشكر بشكل خاص إلى زبائننا الكرام 
خالل  من  ساهموا  اّلذين  والجدد  القدامى 
تعاملهم وشراكتهم مع أي بي تي بدعم مشروع 

الشركة الّتوسعي.
هذا  في  واإلستمرار  بالبقاء  زبائننا  نعد  وإّننا 
مستقّرًا  بلدًا  لبنان  يصبح  أن  أمل  وكّلنا  البلد 
الّشعب  بالّرخاء ال سّيما حين يتمّكن  ينعم أهله 
الّنفطية فينهض  الّلبناني اإلستفادة من ثروته 

من مشاكله اإلقتصادية.

اإلفتتاحية
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شارك مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( في مؤتمر ”أيام اإلبتكار 
الخضراء“ GrID2022 # الذي أعّدته شركة Berytech ومّولته سفارة 

.ENI CBC MED هولندا في بيروت و

فعرض مركز أي بي تي للطاقة تجربته في اإلستدامة والممارسة 
الناشئة ورّواد األعمال  الّلبنانية  المسؤولة لألعمال أمام الشركات 
الشباب خالل هذا المؤتمر الذي أقيم في فندق لو رويال في ضبية 
بين ١١ و١٣ تشرين األول ٢٠٢٢، وناقش أمام أكثر من 1000 مشارك 
الدائري  اإلقتصاد  تطّور  وآفاق  الخضراء  الممارسات  أفضل 

والمستدام.

رّكز مركز أي بي تي للطاقة خالل هذا الحدث على إهتمامه ورؤيته 
Berytech للمساعدة  المتين مع  االستراتيجية، فضاًل عن توافقه 

في ُتوجيه لبنان نحو اإلنتقال للطاقة المستدامة.

استقطب المؤتمر الذي استمّر ٣ أّيام أكثر من 1300 ضيفًا من لبنان 
والباحثين  األعمال  ورجال  المهنيين  ذلك  في  بما  والمنطقة، 
الداعمة  والمؤسسات  والمهندسين  والطالب  والمبتكرين 
والمستثمرين. قّدم جدواًل مكّثًفا ألكثر من 35 نشاطًا من ضمنها 
 40 من  أكثر  مع  العرض  وجلسات  والمحادثات  المناقشة  حلقات 

متحّدثًا ضيًفا تناولوا مواضيع اإلبتكار والدائرية واإلستدامة.

التي  عيسى  آيا  اآلنسة   )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  مّثلت 
في  المستدامة  التنمية  “تمكين  حول  نقاش  حلقة  في  شاركت 
األزمات”،  أوقات  في  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة 
التنمية  تسريع  طريق  في  تقف  التي  التحديات  شرحت  والتي 
وسط  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المستدامة 
قطاع  على  المناقشة  في  رّكزت  المتعّددة.  اإلقليمية  األزمات 
الطاقة، باإلضافة إلى كيفية الحّد من اإلعتماد على الوقود والتحّرك 
نحو الطاقة المتجّددة، ومن هم الاّلعبون على الصعيدين اإلقليمي 

والمحّلي الذين يقودون هذه الخطوة.

كما رّكزت في مداخلتها على الحاجة إلى إطار قانوني سليم وإلى 
لبنان  في  المستدامة  والمبادرات  للشركات  للسماح  الاّلمركزية 

نجاحات أي بي تي

3

مركــز أي بــي تي للطاقة  )IPTEC( و Berytech شــراكة في المســتقبل

بتوسيع نطاقها وإمكان إحداث فرق على الصعيد الدولي، سّلطت 
الضوء على كيفية قيام شركات النفط الكبرى بتنويع أعمالها، فالحاجة 
الملّحة حول تحّول الطاقة تقّدم لهؤالء فرصة للبقاء واالنتقال إلى 
المرحلة المستقبلية. محّليًا، سّلطت الضوء على مركز أي بي تي 
للطاقة )IPTEC(، الذي تأّسس منذ عام 2012 وهو دليل على أن 
المجال وتطّرقت  السّباقة في هذا  دائمًا  كانت  تي  أي بي  شركة 
مع  العمل  وأبرزها  التنفيذ،  قيد  مشاريع  إلى  عيسى  آيا  اآلنسة 
شركاء محلّيين إلنشاء شبكات شحن للسيارات الكهربائية في جميع 
أنحاء لبنان، ونشر أنظمة الطاقة الشمسية على محطات وقود 
فرز  مرافق  ذلك  في  بما  الكربون،  انبعاثات  لتقليل  تي  بي  أي 

 .Biodiesel النفايات في محطات انتقائية، وباإلضافة إلى

أدار الجلسة السّيد أالن ضو، مدير مركز الحفاظ على الطبيعة في 
الجامعة األمريكية في بيروت. ضّمت الجلسة إختصاصيين بارزين 
حسب  كلٌّ  الثاقبة  النظر  وجهات  تبادلوا  مختلفة،  مجاالت  ومن 

إختصاصه )بنوك، وكاالت دولية وقطاع خاص(.

إلى جانب مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC(، شارك كّل من السادة 
جورج جحا رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام في ECOsys، حسن 
 CEDRO مشروع  ومدير  والبيئة  الطاقة  برنامج  مستشار  حراجلي، 
في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  وكارول عياط، باحثة في معهد 
عصام فارس ورئيسة قسم الشركات الكبرى واإلقراض المتخّصص 

في بنك عودة.

2

بغية  لزبائنها  تي  بي  أي  تقّدمها  ومستمّرة  متجّددة  عروض 
األوروبية   Elf زيوت  على  أكثر  وتعريفهم  مكافأتهم 

. يقة لعر ا

هدية“  شنطة  الصيفية...  ”عرض  حملة  تي  بي  أي  أطلقت 
الخدمات  استمرارية  لتوفير   Elf 4L زيت  غيار  كل  مع 
الّرسمي  الوكيل  هي  الشركة  ان  خاصة  للسائقين  الضرورية 
بأدائها  تتصف  التي  الجودة  العالية  الفرنسية   Elf لزيوت 

المجال. هذا  في  التنافسية  وأسعارها  للمحّرك،  الممّيز 

ال  الزبائن  قبل  من  كبيرًا  ترحيبًا   Elf زيوت  حملة  حصدت 
بطريقة  الخدمة  هذه  تقّدم  تي  بي  أي  شركة  أن  سّيما 

محطاتها. على  وسريعة  محترفة 

Elf 4L شنطة هدّية مع كل غيار زيت :Elf حملة زيوت

تفاعــل كبيــر علــى صفحــات التواصــل اإلجتماعــي الخاّصــة بـــ أي بــي تــي... 
ــل! ــح متواص والّرب

 .IPT Group تصّر شركة أي بي تي على تواصلها الدائم والمباشر مع مشّجعي مواقع التواصل اإلجتماعي الخاصة بها على صفحة

في اآلونة األخيرة، إستحوذت مسابقات أي بي تي لحملة ELF اإلعالنّية عبر صفحة IPT Group على Facebook وInstagram على 
انتباه رّواد مواقع الّتواصل اإلجتماعي الذين أبدوا تفاعاًل كبيرًا أمام فرصة ربح شنطة مّجانًا.

ناجح لمستقبل  شراكات 



حياة  في  اساسيان  والمال  الوقت  ألّن  باإلهتمام  وجديرة  مربحة  رحلتك  لجعل  ورائدة  مبتكرة  خدمات  تي  بي  أي  شركة  تقّدم 
الذاتية المتوّفرة لدى بعض محطاتها. اإلنسان، تنصح شركة أي بي تي باستخدام الخدمة 

األمامي  الزجاج  وتنظيف  المياه  مستوى  فحص  وإعادة  بالوقود،  سيارتك  لملء  تحتاجه  ما  كل  أيضًا   IPT Self Service لك  يوّفر 
آمنة. لقيادة 

اّتباع قواعد السالمة: كل ما عليك فعله هو 
المحرك تشغيل  إيقاف 

التدخين تجّنب 
المحمول استخدام هاتفك  عدم 

البسيطة: الثالثة  الخطوات  اتبع  بأمان وسالسة،  بالوقود  لتزويد مركبتك 
Appétit Bon الدفع في متجر 

المطلوبة الوقود  كمية  تحديد 
البنزين وملء سيارتك استخدام فرد 

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

محطات جديدة تنضم إلى عائلة أي بي تي لخدمتك 

حّلة  أفضل  تقديم  الشركة في  نجاح  على  يؤّكد  المناطق  جميع  تي في  بي  أي  محطات  تشهده شبكة  الذي  الّسريع  اإلنتشار  إّن 
الّتصميم أو من ناحية تطبيق أعلى معايير السالمة والجودة والخدمة.  لمحطاتها، إن كان من حيث 

تعّرف اآلن على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا إلى شبكة محطات أي بي تي.

محطة كسليك، الكسليك

محطة دايري - دده، الكورة

محطة المطار - زحلة

وتطّورشبكة محّطات أي بي تي تكنولوجيا 

وّفــر20000 ل.ل. مــع الخدمــة الذاتية على بعــض محطات أي بي تي!

أي بــي تي ديزل: ِثقتكــم بمحّلها!

يتّم توصيل أي بي تي ديزل مباشرة إلى منزلك من خالل صهاريج التوزيع الخاصة بنا، وكلها مجهزة بعدادات إيطالية لضمان الدقة.
أي بي تي ديزل للتدفئة بأعلى معايير الخدمة والجودة والثقة.

إلتزامنا الحرص بمعايير السالمة تجاه عمالئنا وموّظفينا وشركائنا مع خدمة ديزل: إّن سائقي أي بي تي ملتزمون بمراعاة معايير 
تسليم طلبك.  عند  والسالمة  الصحة 

كميات  رقمية حديثة لضمان تسليمك  إلكترونية  بعدادات  مزّودة  أي بي تي  لك  توفرها  التي  الديزل  الكمية: صهاريج  الدّقة في 
بالصهريج. المربوط  التفريغ  تتلقى فورًا إيصااًل مفّصاًل من جهاز  الديزل،  انتهاء تفريغ  مفصلة ودقيقة وفًقا لطلبك. عند 

المفّضلة لديك. الزمنية  الفترة  لتأمين طلبك بأسرع وقت وخالل  نسعى دائما  الّتسليم:  الدّقة في 
وتطيل  الطاقة  إستخدام  في  كفاءة  أكثر  أنها  كما  الملوثة،  االنبعاثات  تخفض  المنخفضة  الكبريت  نسبة  المواصفات:  في  الدّقة 

البويلر. عمر 

فريق مدّرب لخدمتك في جميع مراحل طلبّيتك: فريقنا في مركز جاهز دائمًا لإلجابة على جميع أسئلتك ومساعدتك. 
76733337 التواصل معنا على  يمكنك 
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من ضمن البرامج التدريبية والتوجيهية للشركة، أطلقت أي بي تي في 12 تشرين األول دورة تدريبية حول “دليل السالمة والوقاية 
الخاّص بسائق الصهريج”، من تنظيم مدّربين وأخّصائّيين من الشركة. 

المحطات،  عمليات  ومراقبي  الكزخانات،  عمليات  موّظفي  إلى  باإلضافة  الشركة  في  الجدد  الّصهاريج  سائقي  جميع  الّدورة  ضّمت 
ومنّسقين وإداريين.

أّما الهدف من إجراءها فهو التأكيد على حسن تطبيق التعليمات التقنية وتوجيهات السالمة والوقاية، وتدريب السائقين على إلزامية 
القيام بواجباتهم اليومية المدرجة في الدليل، وتوعيتهم على المخاطر المحّدقة بهم وبآليات الشركة وبأمالك الناس وبالسالمة العامة، 

باألخّص أثناء التعبئة في الكازخانة، وأثناء السير على الطرقات، كما أثناء الّتفريغ على المحطة.

الّصلبة  النفايات  تدوير  أي بي تي إلعادة  مركز  تدريب في  أقيم 
هدفه خدمة البيئة.

رّكزت شركة أي بي تي على ثالث نقاط:

الّتقليص من النفايات المرسلة إلى المكّبات والمحارق
المحافظة على الطاقة

خفض تلّوث الهواء والماء

واضحة  التدوير  إعادة  عملّية  تكون  أن  يجب  ذلك،  إلى  باإلضافة 
وبسيطة. ولهذا السبب قد تّم إجراء تدريب لتسليط الضوء على 

العناصر القابلة وغير القابلة إلعادة التدوير.

دورة تدريبّية حول “دليل السالمة والوقاية الخاّص
الصهريج” بسائق 

تدريب حول إعادة تدوير النفايات لموّظفي شركة أي بي تي
في المقّر الرئيسي – عمشيت

اإلجتماعية المسؤولّية 

إكويبت: المعدات البترولية للمحطات والمؤسسات

منازل

محطات

تكنولوجيا وتطّور والبيئة والسالمة  الصحة 

Vacuum SC-10L

Kar2.645-172Jucai Compressor 300L DCI 755104 (Blue), 755101 (Black)

Apac-1839PCL A10S20T

Vacuum A-025

Karcher HD9-19Karcher NT65-2

Vacuum A-024-3

Karcher HD10-25



info@iptgroup.com.lb   
IPT Headquarters, Amchit Highway  T/F: +961 9 624 111/5

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


