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365 يوم من إنجازات أي بي تي: 
خالصة عام 2019 

أي بــي تــي تبــدأ بتوظيــف عمــّال لبنانييــن 
علــى محطاتهــا فــي لبنــان 

في هذا العدد

محطات جديدة تنضّم ل أي بي تي

 :Elf زيوت
ص. 9أفضل أداء لكافة المركبات ص. 4

محطة محروقات الغد كما 
يراها جيل المستقبل

العمال اللبنانيون على محطة أي بي تي المستدامة في عمشيت ومدراء من الشركة مع نائب رئيس مجلس
إدارة أي بي تي د. طوني عيسى
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أي بي تي تبدأ بتوظيف عمّال لبنانيين على محطاتها في لبنان
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إبتداًء من 21 شباط 2020, أصبحت الخدمة على محطة أي بي تي 
التي  الجودة  وبنفس   100% لبنانية  عمشيت  في  المستدامة 

اعتادها الزبائن.
وغسيل  البنزين  لتعبئة  الخدمة  في  أصبحوا  لبنانيًا  عاماًل   15
العاملة    اليد  اعتماد  تدريجيًا  سيتم  كما  الزيت,  وغيار  السيارات 

اللبنانية على معظم محطات أي بي تي في لبنان فتصبح الخدمة
فيها لبنانية %100. تسعى أي بي تي عبر الخطوة إلى مواجهة 
وما  الراهن  والمعيشي  اإلجتماعي  للوضع  الخطيرة  اإلنعكاسات 
تخّلفه من زيادة كبيرة في معدالت البطالة من خالل خلق فرص 

عمل ألكبر عدد ممكن من العائالت اللبنانية.

وكانت أي بي تي قد أطلقت هذه المبادرة في كانون الثاني الفائت 
وتمكنت من أن تثبت من خاللها مرة أخرى عن مسؤوليتها وجهوزيتها 
الدائمة لدعم المجتمع والوطن خاصة في األوقات العصيبة. ولم 
تكتف أي بي تي بحصر هذه المبادرة بالمحطات التي تديرها بشكل 
تفاعال  القت  بعدما  خصوصا  نطاقها  توسيع  قررت  وانما  مباشر 
ودعمًا كبيرين واقبااًل مرتفعًا على تقديم الطلبات. فقد تلقت أي 
يفوق  ما  الحملة  إطالقها  من  معدودة  أيام  غضون  في  تي  بي 

1000 طلب من مختلف المناطق اللبنانية ومختلف األعمار. 

لذا تواصلت مع أصحاب ومستثمري محطات أي بي تي المتعاقدة 
ودعتهم لإلنضمام والمشاركة في هذه المبادرة غير المسبوقة، 
لبنانيين على محطاتهم، بهدف المساعدة  عبر بدء توظيف عمال 
في تخّطي الظروف اإلقتصادية والمعيشية الصعبة. كما وضعت 
بهذا  المساعدة  لتقديم  الخدمة  في  عملها  فريق  تي  بي  أي 
الخصوص وإلفادة أصحاب المحطات المتعاقدة بطلبات اإلستخدام 

ضمن نطاق مناطقهم الجغرافية. 

محطة أي بي تي المستدامة في عمشيت

صورة جامعة للعمال اللبنانيين على المحطة ومدراء من الشركة يتوسطهم د. طوني عيسى



إن نجاح هذه الخطوة وصوابيتها يحفّز أي بي تي على اإلستمرار 
كما يمكن توّقع أثر إيجابي على حركة المبيعات في المحطات التي 
تقدم خدمة لبنانية ٪100. على أمل بأن يحذو قطاع النفط اللبناني، 
من شركات ومحطات وقود، حذو أي بي تي خاصة في ظّل هذه 
وطأتها  تحت  الوطن  يرزح  التي  واإلستثنائية  الصعبة  الظروف 

وتداعياتها السلبية على سوق العمل.

45

.EAA توزيع جوائز الوعي حول الطاقة

إيمانًا مّنا بلبنان، وبالرغم من الظروف االستثنائية والصعبة التي 
نشهدها، نجّدد التزامنا بلبنان ونؤكد أننا ثابتون في خدمتكم في 
جميع األوقات، ونحرص على إستمرار العمل في مقّرنا الرئيسي 
ومنشآتنا النفطية والتخزينية ومحطاتنا بأعلى طاقة وذلك لضمان

السوق  في  ممّيزة  بصمة  طبعت  الخطوة  هذه  أن  الالفت  ومن 
المبادرة  بهذه  اللبناني  العام  الرأي  رحّب  .فقد  المحلي  النفطي 
وسريع   الفت  بشكل  انتشرت  حيث  المسبوقة  وغير  المسؤولة 
تخطت حدود البلد. وجاءت ردود الفعل إيجابية وداعمة كما يتضح 
في الرسائل والتعليقات التي وصلت بكثرة عبر وسائل التواصل 
بهدف  مقاالتها  عبر  المحلية  الصحف  تناولتها  كما  االجتماعي. 

تعميم هذا النهج على نطاق أوسع.

خدمة كاملة وتجربة مثالية على مدار الساعة.
العصيب  الوقت  هذا  طيلة  زبائننا  وتجاه  بلدنا  تجاه  ملتزمون  نحن 
كّنا وسوف نبقى معكم في كل  أننا  الذي يحتاج دعمنا، ونعدكم 

الظروف ونتفاءل بنهوض ُأّمة أفضل لنا. 

أي بي تي  دائمًا  في الخدمة رغم الظروف

مبادرة توظيف عمال لبنانيين على محطات أي بي تي وردود الفعل اإليجابية

فحص زيت السيارة

غسيل السيارةتعبئة بنزين كوانتوم للسياراتفحص الدواليب

ELF غيار زيت

HIRING LEBANESEخدمة زبائن مميزةمسح زجاج سيارات الزبائن عند كل زيارة 
GOING VIRAL

                 بالصور - محطة IPT عمشيت... لبنانية
                              100%

عمال                نشرت شركة IPT عبر صفحتها الرسمية                       جميع  أن  فيه  أعلنت  منشور  فيسبوك  محطة IPT أوتوستراد عمشيت باتجاه بيروت أصبحوا على 
تي من الجنسية اللبنانية وجاء في المنشور: بي  أي  محطة  على  الخدمة  بأن  عمشيت نعلمكم  (أوتوستراد  عمشيت  في  باتجاه بيروت) أصبحت لبنانية %100 وبنفس الجودة المستدامة 

التي اعتدتم عليها. 15 عامًال لبنانيًا 

                              100%

www.tayyar.org
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محطة محروقات الغد كما يراها جيل المستقبل 

 

إن عزم أي بي تي بأن يّتسم عام 2020 باإليجابية، وتطبيقًا لثقافة 
الشركة فيما يتعّلق بممارساتها الخضراء، رسم “الفريق األخضر” 

برنامجه لهذا العام.

يهتم أعضاء “الفريق األخضر” المؤلف من إداريين وموظفين 
ترشيد  إلى  تهدف  واضحة  إستراتيجية  بتنفيذ  سواء  حّد  على 
المجتمع  الطاقة، والسعي لدعم نمو وإزدهار  إستخدام مصادر 
ضمن بيئة سليمة وخضراء، والحّد من كمية النفايات، كما والتشجيع

على الفرز من المصدر.

المسؤولة  الممارسة  ضمن  األخضر”  “الفريق  مشاريع  تصّب 
والمستدامة تجاه المجتمع والوطن.

تي  بي  أي  رزنامة  تصميم  جاء  اإلتجاه,  هذا  في  أولى  كخطوة 
السنوية للعام 2020 بطريقة صديقة للبيئة حيث أنه يمكن إعادة 
تدويرها وهي تضّم مجموعة نصائح لممارسات خضراء في مقّر 

العمل. 

خطة ممارساتنا الخضراء لعام  2020

iptgroup.com.lb لتحميل رزنامة 2020, زوروا موقع أي بي تي اإللكتروني

مراكز  مع  بالتعاون  للطاقة  تي  بي  أي  مركز  أطلق  قد  كان  بعدما 
فابريانو مسابقة الرسم السنوية لعام 2019 تحت عنوان “محطة 
محروقات الغد: بين الحلم والواقع” تلقينا حوالي ال 200 رسمة 

أظهر من خاللها الطالب إبداع ونظرة لمستقبل واعد.
الشق  على  الضوء  تسلط  ومعظمها  الفتة  األفكار  بعض  كانت 
المستدام لمحطات وقود المستقبل والتي بدأت فيها أي بي تي من 
خالل انشاء أول محطة مستدامة في لبنان و تحديدا في عمشيت. 
الجدير بالذكر بأن مجموعة من الطالب ابتكرو في رسماتهم محطات 
وقود تعمل بواسطة الموسيقى ومنهم من جسد محطات تعمل 
من خالل العصير باإلضافة إلى الطاقة الشمسّية والكهرباء وغيرها 
لهم  بحيث سيقدم  أربع رسمات  اختيار  تّم  الخاّلقة.  األفكار  من 
من  غصن  ماتيو  وهم:  مدرسية  منح  للطاقة  تي  بي  أي  مركز 
مدرسة ملكارت في اللويزة وطوني أراكيلوس من مدرسة ايليزيه

في الحازمية وجوزيه عون من مدرسة اإلخوة المريميين في عمشيت 
وماريان زهرة من مدرسة راهبات العائلة المقدسة في طرابلس.

+11%+9%+11%+10%

2019 كان عامًا مليئًا بالطاقة!
إنطلق عام 2019 من خالل تجديد التزامنا بأفضل الممارسات التجارية، متقّدمين خطوة نحو تحقيق رؤية ومهام الشركة. حافظنا على 

وعدنا وقّدمنا منتجات عالية الجودة، وأفضل الخدمات.
توّسعت مجموعة أي بي تي وانضمت إليها شركتين جديدتين:

بإصدار     لبنان  النفط في  بين شركات  السّباقة  أي بي تي  وكانت 
IPT CSR Report “تقرير المسؤولية االجتماعية” الخاص بها 
المسؤولة،  التجارية  الممارسات  ركائز:  ثالث  حول  تمحور  الذي 

إستدامة الطاقة، إنماء المجتمع.

فجاء  اليومي،  نشاطها  في  الوالء  أهمية  تي  بي  أي  تدرك 
“اللقاء السادس بمالكي محطات وقود أي بي تي” في 
خدمة  في  الجهود  ولتوحيد  الطرفين  بين  الثقة  ليعّزز  لبنان  كل 
والمعل  للمثابرة  ونتيجة  رضاهم.  على  والمحافظة  الزبائن 
الدؤوب, حصلت أي بي تي على شهادة ISO 9001 :2015 وهي
البترولية، المنتجات  وتوزيع  وتخزين  وتصدير  استيراد  تغطي 

 

كما وحاز نائب رئيس مجلس إدارة أي بي تي دكتور طوني عيسى 
لجهود  تقديرًا  وذلك   ”2019 لعام  الطاقة  “سفير  جائزة  على 
وإنجازات الشركة. بالرغم من أن أوجه الشبه بين بداية ونهاية عام 
2019 كانت مختلفة جدًا وبالرغم من أّن لبنان يخوض مرحلة جديدة 
 ،2019 األول  تشرين  منذ  المسبوقة  وغير  الصعبة  الظروف  من 
األمر الذي فرض علينا التكّيف وبسرعة مع التطورات الجديدة، إذ 
عملنا  بيئة  على  تطرأ  التي  الحرجة  التغيرات  كل  مع  التأقلم  أن 
وتخّطي األزمات هو ضمن استراتجيتنا. لذا اختارت أي بي تي أن 
تؤمن بلبنان وتثبت أنها هنا لتبقى. وقد سطرت أي بي تي برنامج 
عملها لتنّفذه عام 2020 متعهدًة بالمساهمة في تأمين مستقبل 

أفضل للبنان.

365 يوم من انجازات أي بي تي: خالصة عام 2019 

زيادة نسبة القوى العاملة 
في أي بي تي 

زيادة نسبة قاعدة متابعينا 
على مواقع التواصل 

االجتماعي

زيادة نسبة أسطول النقل
التابع للشركة

زيادة نسبة شبكة محطات
أي بي تي

لبنان,   - األولى في عمشيت  المستدامة  أي بي تي  إفتتاح محطة  تّم  كما 
وهي النموذج الجديد لمحطات الوقود في لبنان من خالل ميزاتها الصديقة 

للبيئة - قد ساهمت في توفير:
االنبعاثات. من   50% و  المياه  من   50% الطاقة،  من   20%

20% 50% 50%

LESSENERGY LESSWATER LESSEMISSIONS

لمحة سريعة عن النسب التي سجلتها سنة 2019 
فقد إرتفعت كالتالي:

بهدف  نشأت  التي  اينيرجي  ليبانون   -2
السوق  في  المتزايد  للطلب  اإلستجابة 
المحّلي من خالل زيادة القدرة التخزينية لدينا 
وذلك   40٪ بنسبة  والديزل  البنزين  لمادتي 
بفعل االستحواذ على غالبية أسهم  منشآتها, 
علمًا إّن السبب الذي يحّث أي بي تي بالّسعي 
الدائم لإلنتشار, يعود لرغبتها بأن تصبح رفيقة 

جوالتك أينما ذهبت.

1- الشركة الّلوجستية للمحروقات ش.م.ل 
وزيرة  ودعم  برعاية  عنها  اإلعالن  تّم  التي 
استراتيجية  شراكة  وهي  والمياه،  الطاقة 
تنشيط  الى  تهدف  لبنان  توتال  مع 

االقتصاد.

رسم جوزيه عون I 14سنة I مدرسة اإلخوة المريميين - عمشيت

رسم ماريان زهرة I 9سنوات I مدرسة راهبات العائلة المقدسة - طرابلس

رسم طوني أراكيلوس I 9سنوات I مدرسة ايليزيه - الحازمية

رسم ماتيو غصن I 11 سنة I مدرسة ملكارت - بعبدا
الرسم الذي اختاره المنظمون كي يكون ُملصق ُيوّزع على المدارس
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زيوت Elf:  أفضل أداء لكافة المركباتجديد شبكة محطات أي بي تي

الظروف  برغم  إنتشارها  الشركة من إستكمال خطة  أي بي تي، تستطيع  تقّدمها  التي  المنتجات والخدمات  بجودة  الزبائن  ثقة  بفضل 
اإلستثنائية التي تمر بها البالد، حيث تمضي بالتوّسع في كاّفة المناطق اللبنانية، وقد إفتتحت مؤّخرًا محطات في كل من قضاء بعلبك، 

وجبيل، والمتن. 
تمّتع بزيارة محطاتنا الجديدة في المناطق التالية:

مع Elf تتحول القيادة إلى لحظة حقيقية من المتعة! مهما كان نوع 
دراجة،  أو حتى  أو شاحنة  كانت سيارة  التي تقودها، سواء  اآللية 
 Elf السباقات يوصون ب  وأبطال  السيارات  خبراء وصانعي  فإن 
إستهالك  في  ويوفر  للمحرك  قوة  يعطي  أنه  إذ  زيت,  كأفضل 
أصبح  للدراجات   Elf بأن  وُتعِلُمك  لك  توّفره  تي  بي  أي  الوقود. 
مؤّخرًا موجودًا على محطاتها لتلبية حاجات جميع فئات السائقين.
واسعة  شهرة  إكتسبت  عالمية,  فرنسية  تجارية  عالمة  هي   ELF
بفضل التكنولوجيا المتطّورة ومكوناتها المتقّدمة. تتميز بمكانة 

متانتها،  يدركون  اللذين  السيارات  خبراء  أوساط  بين  مرموقة 
ُتشعر  أداء  ألفضل  وضمانة  للمحرك،  قصوى  حماية  توّفر  فهي 
القيادة، وتجربة فريدة وقوّية من خالل  كل سائق وكأنه في حلبة 
أقرب  القيادة  رّواد  لجعل  ELF خدماتها  األدرينالين. صّممت  تحفيز 
إلى الطريق فتصبح كل رحلة أفضل من سابقاتها، وبالتالي يشعر 

العمالء بالروح الميكانيكية. 
يمكنك البحث عن نوع ولزوجة الزيت الذي يناسب سيارتك واإلّطالع 

على صفحة Elf عبر موقع أي بي تي اإللكتروني:

St. Elie – أنطلياس )المتن(

العقيدية - بيت شاما )بعلبك(

اللقلوق - اللقلوق )جبيل(

 GlacElf: حماية للمحرك في جميع الفصول

ألّنه ال غنى عن مضاد التجّمد ومبّرد السيارات، سّلطت أي بي تي 
الضوء على GlacElf Antifreeze، المنتج الفرنسي من العالمة 

.Elf التجارية الشهيرة

ال تنس أن تستخدم GlacElf في رحالتك إلى المناطق الثلجية أو 
البعيدة، فهو يوّفر الحماية الالزمة لمحّرك سيارتك من آثار الحرارة 

المتدنية وارتفاع حرارة المحّرك وذلك في جميع الفصول. 

مع  مزجه  خالل  الدقيقة  والمعايير  الصحيحة  الطريقة  على  تعّرف 
المياه، فهو سائل التبريد الذي يوصي به الخبراء العالميين.

والشاحنات  السيارات  لرادياتور  مناسب   GlacElf Antifreeze إّن 
وآليات البناء والزراعة، وهو متوّفر في معظم محطات أي بي تي.

ANTIGEL
Additifs organiques

ANTIFREEZE
Organic additives 1L

استخدام
اآللياتخطوط العمل

سيارات, شاحنات, آليات البناء, آليات الزراعة 
مضاد للتجّمد ومبّرد 

يوّفر حماية طويلة األمد للمحّرك 

فرنسي-أوروبي 
أي بي تي

القطاعات
االستعماالت

الفوائد والمواصفات
إسم العالمة التجارية
أصل العالمة التجارية

الموزع الرسمي المعتمد في لبنان

Elf

iptgroup.com.lb
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زّر
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صندوق
رمل 

 عالمات
السالمة

دورة تدريبّية لموّظفي الشركة

أجواء ميالدية ممّيزة في مقّر الشركة 
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لطالما أولت أي بي تي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المهارات المتعّلقة 
لموّظفي  احترافية  تدريبّية  دورًة  مؤّخرًا  نّظمت  لذا  بفريق عملها، 

قسم المحاسبة حول “نظام الشركات القابضة”.

يهدف هذا التدريب إلى صقل مهارات الموّظفين وتعزيز معرفتهم 
حول أهّم التغّيرات الحاصلة في مختلف المجاالت، وذلك تماشيًا 
األوضاع  ظّل  في  سّيما  ال  اإلداريون  يتخذها  التي  القرارات  مع 

الراهنة.

أّنها  حيث  موّظفيها،  قدرات  بدعم  اإلستمرار  تي  بي  أي  تتعّهد 
تدرك أّن االحترافية في العمل ال يمكن أن تتحّقق من دون ذلك، 
التطوير  استراتيجية  في  يصّب  الحقيقي  النجاح  فإّن  وبالتالي 

المستمّر للشركة.

نظمت حيث  العام.  هذا  خاّصة  ميزة  الميالد  عيد  الحتفال  كان 
قالب  أفضل   “ مسابقة  الرئيسي  مقّرها  في  تي  بي  أي 
األقسام  مّثلوا  حيث  الشركة  موّظفو  فيها  شارك  حلوى”، 
من  قالب  صنع  في  مهاراتهم  أفضل  وقدموا  لها،  التابعة 
الحلوى. بجو من المرح، تبارى المشتركون أمام لجنة الحكم التي 
الذوق،  وطبعًا  والشكل  المطروحة  األفكار  قيّمت  بدورها 
وصّنفت الرابحين الذين نالوا جوائز قدمتها أي بي تي في هذه 

المناسبة.

كان 24 كانون األّول تاريخًا مميزًا في شركة اي بي تي، عمّت فيه 
جديد  أمل  والدة  راجين  الموظفين  جميع  بين  الميالد  عيد  فرحة 

للبنان.

خدمات الغاز من أي بي تي : جودة وأمان 

اإلسعافات االولية لضمان السالمة في أي بي تي

 Antonio Merloni لخزانات  الرسمي  الموّزع  أي بي تي هي 
اإليطالية، أال وهي نوعان خزان فوق األرض أو خزان تحت األرض، 
لمختلف  متاحة  وهي  ليتر،   1750 وحتى   1000  ،500 بسعة 
القطاعات من متاجر، ومصانع، ومطاعم، وفنادق ومحطات الوقود, 

وأيضًا هي ممتازة وآمنة للمنازل.
حرصًا مّنا على السالمة العامة، فإن فريقنا المتخصص في تركيب 

هذه الخزانات يعمل بتقنية عالية ويتقّيد بالمعايير العالمية. 

الشركة  مبنى  في  آمن  عمل  مكان  لضمان  تي  بي  أي  تسعى 
الرئيسي كما في محطاتها، لجميع الموظفين والزائرين والزبائن، 

مّتخذًة تدابير عدة لتطبيق أعلى معايير السالمة العامة:

1- في المحطات: تعمد أي بي تي على حسن  توجيه الزبائن من 
خالل عالمات السالمة الموجودة في المحطات، وإستخدام أدوات 

حديثة تتابع صيانتها دوريًا.

تي  بي  أي  محطة  وفي  الرئيسي  الشركة  مقّر  في   -2
المستدامة - عمشيت: حيث جهزت الشركة الموقعين بجهاز مزيل 
AED (Automated External Defibrillator( الرجفان الخارجي اآللي

لمعالجة حاالت األمراض القلبية الطارئة. 

األولية  اإلسعافات  في  لموظفيها  مستمرة  تدريبات  تنظم  كما 
مع  بالتعاون  وذلك  الطارئة  الحاالت  اآلالت في  استخدام  وكيفية 

الصليب األحمر اللبناني والدفاع المدني.

التدفئة  وأنظمة  والمطابخ  التجارية  المحال  تجهيز  فهو دقيق في 
المنزلية. 

First Aid

09 624111

خّزانات أنطونيو ميرلوني اإليطالية

جهاز ال AED وكتّيب اإلستعمال حقيبة اإلسعافات األولية وكتّيب األدوات  

مناورة في مقّر شركة أي بي تيعالمات وأدوات السالمة الموجودة على محطات أي بي تي

خالل الّدورة التدريبّية

لجنة التحكيم خالل وضع العالمات

هدايا العيد

صورة جماعية

أما بالنسبة لقوارير الغاز, فهي متوّفرة بسعة 10 و35 
كافة  على  المنتشرة  تي  بي  أي  محطات  على  كلغ 

األراضي اللبنانية.  

خدمات أي بي تي للغاز، أمان أكثر، كلفة أقل. 
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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.

دائمًا بهدف تأمين أفضل وأسرع خدمة للزبائن 
يسّر  أي بي تي اإلعالن عن  تخصيصها رقم 
جديد  مباشر لخدمة الزبائن  وتلقي  الطلبات.

iptgroup.com.lb

71 624 111


