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قومــي يــا بيروت...العالــم بأجمعــه يهتــف!

صورة ُمعّبرة عن صالبة لبنان إثر انفجار مرفأ بيروت - 4 آب 2020

بيروت صامدة ... مهما عصفت الرياح، كأرزة الرّب تبقى أزلية
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 أي بي تي نالت نصيبها من األضرار جّراء إنفجار مرفأ بيروت!

بينما تلملم بيروت جراحها جّراء حادث إنفجار المرفأ الذي هّز العالم 
التعازي  بأحّر  إّل أن نرفع صلواتنا ونتقّدم  اليوم  بأسره، ل يسعنا 
للجرحى  العاجل  الشفاء  ونتمّنى  والمفقودين  الضحايا  ألهالي 

والمأوى اآلمن للمشّردين. 

في الوقت عينه, وبإصراٍر كبير، نؤّكد لكم أننا ماضين في استراتيجية التوسع في كافة األراضي اللبنانية لنكون دائمًا األقرب اليكم. 
تعّرف على المحطات التي انضّمت مؤّخرًا الى شبكة أي بي تي في منطقتي الشاوية -المتن وبحمدون.

محطة م.م.ج. - شاوية المتن )المتن(

محطة خير الله - بحمدون )عاليه(

محطة الجعيتاوي - األشرفيةمحطة الجعيتاوي - األشرفية

محطة الدكوانة - الدكوانة

رغم كل الظروف، أي بي تي ماضية في التوّسع واإلنتشار

ويٍد  واحد  بقلٍب  اللبنانيون  يّتحد  وقٍت مضى،  أي  من  أكثر  اليوم 
واحدة للنهوض ببيروت. وقد عرفها التاريخ منارة الشرق وعاصمة 
األديان  بين  والحوار  التالقي  وأرض  الرسالة  لبلد  إستثنائية 

والحضارات. 

إّن حجم الدمار كبير ... ولكّن عزيمتنا أكبر ولنا ملئ الثقة بأّن بيروت 
ستنهض من جديد, مثل طائر الفينيق الذي يعاود ولدته من رماده.

األضرار. من  نصيبها  نالت  قد  اآلخيرة  هي  تي  بي  أي  محطات 
ولكننا لن نستسلم لليأس، ل بل نجّدد وعدنا لكم بأن نبقى وإياكم 

مّتحدين رغم كل الظروف، وبترميم ما تدّمر. 

محطة سيوفي - األشرفيةأي بي تي: حّدك بكّل الظروف! 



5 4

QUALITY
MANAGEMENT

CUSTOMER
SATISFACTIONENVIRONMENT

HEALTHSAFETY

BUSINESS
PROCESS
MANAGEMENT

إهتمام خاّص بـ “الجودة والصحة والسالمة والبيئة QHSE”, على موقع أي بي تي 
اإللكتروني

قســم الجودة والســالمة في أي بي تي يشــرف على تدريبات متواصلة تشــمل 
األقسام كاّفة 

الجديدة  صفحتها  تمّيزت  فقد  واإلهتمامات،  األنشطة  جميع  لتشمل  اإللكتروني  موقعها  صفحات  تي  بي  أي  خّصصت 
المهنية،  مسيرتها  طيلة   ،QHSE Policy الشركة  صممتها  التي  والستراتيجية  السياسة  على  الضوء  لتسليط  خاصة  بمساحة 

البيئة. حماية  ولضمان  األصول  خسارة  أو  تلف  مخاطر  ولتقليص  وزبائنها،  موظفيها  جميع  وسالمة  صحة  حماية  بهدف 

يصّب  معًا  والجماعي  الذاتي  التّقدم  لمواصلة  والنجاح  المثابرة  على  وحّثهم  موّظفيها  مهارات  بتطوير  تي  بي  أي  إلتزام  إّن 
برنامج  ومراقبة  تطبيق  حسن  على  والسالمة  الجودة  قسم  يحرص  المنطلق,  هذا  من  الشركة.  ورؤية  أهداف  تحقيق  في 
والبيئة  والسالمة  والصّحة  الجودة  لمعايير  وفقًا  الشركة،  أقسام  لجميع  األساسية  المهام  ضمن  المدرج  السنوي  التدريبات 
العامة. السالمة  على  وتحافظ  أفضل  بشكل  المصالح  وأصحاب  الزبائن  تخدم  عالية  باحترافية  المهام  تأدية  وبهدف  المّتبعة، 

الشركة في الجودة والصحة والسالمة والبيئة ركائز نظام 

األولية واإلسعافات  الحرائق  مكافحة  العامة”,  السالمة  “أسس  حول  متنّوعة  تدريبات 

حــّددت أي بــي تــي نظــام إدارتهــا الفعــال والمــرن بحســب 
 ISO 9001:2015 المعاييــر الدوليــة المّتبعة ومتطّلبات شــهادة
التــي نالتهــا منــذ 2013 ولتاريخــه، كمــا خّطــت أهدافهــا وفــق 
أســس علميــة متّطــورة ).S.M.A.R.T( وغيرهــا، لتحجــز مكانتهــا 

بيــن شــركات النفــط اللبنانيــة الرائــدة.
تتنــاول هــذه الصفحــة كافــة جوانــب هــذه السياســة مــن كيفيــة 
 QMS -Quality المحافظــة علــى تطبيــق نظــام إدارة الجــودة
علــى  المســتمرة  المراقبــة  إلــى   ،Management System

فّعاليــة نشــاطها، كذلــك تحديــث تدابيــر الوقايــة كمــا الرقابــة علــى مخاطــر 
الصّحــة والســالمة، والحــّد مــن تلــّوث الهــواء والميــاه والتربــة، ومســاعي 

إســتدامة الطاقــة وإســتراتيجيات إدارة األزمــات.

ــز نظــام الشــركة فــي الجــودة والصحــة والســالمة  تعــّرف أكثــر علــى ركائ
ــر زيــارة موقــع أي بــي تــي اإللكترونــي: والبيئــة عب

iptgroup.com.lb، وأّطلع على أبرز تحديثات وتطبيقات هذا النظام.

تدريبات في مركز تعبئة الغاز- حصرايل 
وفي مركز تعبئة المواد البترولية - عمشيت

والسالمة في  الجودة  أقامه قسم  الذي  التدريب  إّن موضوع 
حصرايل  في  السائل  الغاز  تعبئة  مركز  عمل  لفريق  أيار   29
البترولية  المواد  تعبئة  مركز  عمل  لفريق  تموز   23 في  ولحقًا 
األولية  واإلسعافات  الحرائق  مكافحة  هو  عمشيت  في 

واإلخالء.
لمنع  اإلستباقية  التدابير  وماهّية  الحرائق  أسباب  شرح  تّم 
السيطرة  كيفّية  أيضًا  التدريب  تناول  كما  حريق.  أي  حصول 
أهمية  وبالتالي  تمّدده،  ومنع  نشوبه  حال  في  حريق  على 
المطافئ  وباقي  المتّطور  اإلطفاء  نظام  استخدام  معرفة 
وصول  لحين  للمصابين  األولية  اإلسعافات  وتوفير  اليدوية، 
والمهام  األدوار  توزيع  ضرورة  مؤّكدًا  اإلسعاف،  سيارات 

الحريق. أثناء  العاملين  إلخالء 
حّية  بمناورة  المذكورين  المركزين  في  العمل  فرق  قامت 
إشراف  تحت  التدريب  لموضوع  تطبيقّية  كعملية  حريق  إلخماد 

والمدّربين. المختّصين  والمهندسين  الجودة  قسم 

وأبرز  التطّور  مواكبة  التدريبات  لهذه  األساسي  الهدف  يبقى 
والمسؤولية  العامة  السالمة  لضمان  المّتبعة  التقنيات 
وتبقى  العمل,  نطاق  في  والبيئة  اإلنسان  لحماية  اإلجتماعية 

المجال. هذا  ركيزتا  والوعي  الوقاية 

تدابير وقائية مشّددة

التدريب خالل 

تدريبات سائقي صهاريج المحروقات في أي بي تي

المحروقات  صهاريج  سائقو  تلّقاها  التي  التدريبات  شّددت 
“أسس  على   2020 أيار  شهر  خالل  تي  بي  أي  شركة  في 
واإلجراءات  التدابير  تطبيق  ووجوب  العامة”،  السالمة 

اليومية. الوقائية 

الفحص  وإلزامية  أهمية  على  والسالمة  الجودة  قسم  شّدد 
جهوزّيتها  من  للتأّكد  الشركة،  آللّيات  كما  للصهاريج  الروتيني 

انطالقها. قبل  اآلمان  شروط  جميع  واستيفائها  التامة 

الصهريج  تعبئة  خالل  المّتبعة  اإلجراءات  التدريبات  تضّمنت 
 ،“Safe To Load اآلمنة  “التعبئة  بال  والمعروفة  بالوقود 
يتّم  التي  المواد  وخطورة  نوعّية  حول  الكامل  الوعي  كما 
واختلفت  تعّددت  مهما  والّتفريغ  بالّنقل  التعاطي  ودّقة  نقلها 

للمنازل. وحتى  الشركات  إلى  المحطات  من  األماكن 

الصهاريج  سائقي  إحترام  أهمية  عن  التغاضي  يمكن  ل 
وقوع  لتجّنب  وذلك  المحّددة  بالّسرعة  واإللتزام  السير  لقانون 

للوظيفة. مسؤول  بشكل  دائمًا  والتعاطي  حادث  أي 
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أربعاء، وهي تشمل  نهار  أي بي تي األسبوعية كل  تصدر نشرة 
والتسويقية،  اإلعالنية  الشركة  كحمالت  متعّددة  مواضيع 
والشراكات اإلستراتيجية القائمة، ونشاطاتها اإلجتماعية والتوعوية 
ثابتة كجدول أسعار الوقود  والتنموية، فيما تبقى مواضيع أخرى 
الصادر عن وزارة الطاقة، محطات أي بي تي الجديدة أو المجّددة، 

وتوّقعات الطقس لأليام المقبلة.

تعالج الّنشرة مقالت تعنى بقطاع النفط والغاز والكهرباء والطاقة 
التي  والعالمية  المحلية  النفطية  اإلستكشافات  وأهم  المتجّددة 
يمكنك أن تعرف كافة تفاصيلها ومعلومات وفيرة متعّلقة بها عبر 

.Energy Library زيارة موقعنا اإلكتروني تحت صفحة

إبقى على إّطالع دائم وإشترك مّجانًا بنشرة أي بي تي األسبوعية 
موقعنا  على  بك  الخاّص  اإللكتروني  البريد  تسجيل  خالل  من 

.iptgroup.com.lb الرسمي

Weekly Communication Letter إشترك في نشرتنا األسبوعية 

Latte Art، العالمة التجارية الجديدة 
على محطات أي بي تي

 صفحة Become A Franchisee: فرصة 
لإلنضمام إلى شبكة محطة أي بي تي

خمسة مواقع جديدة يشغلها Latte Art على محطات أي بي تي 
ليتسّنى لمحّبي القهوة تذّوق النكهات المتنّوعة  التي يقّدمها  من 
خالل الطريقة الفريدة بتحميص حبوب القهوة، المعتمدة من جمعية 
القهوة التخصصية Specialty Coffee Association - ،SCA وكيفية 
تحضيرها، إضافًة إلى أنواع الحلويات والمخبوزات حيث يمكنك أن 

تختار بداية نهار عمل نشيط أو اإلستمتاع برحلة طويلة.

  filtered coffee واطلب الـ drive-thru coffee تعّرف على مواقع الـ
بزيارتنا بين الساعة السابعة صباحًا والساعة العاشرة مساًء في كل من:

تثق أي بي تي بأّن زبائنها من مستثمري ومالكي محطات الوقود 
يتالقون معها في إنجاز وتحقيق أهداف الشركة ورؤيتها التوّسعية، 
المواد  أنواع  الخدمات وأجود  بتقديم أفضل  أيضًا ملتزمون  فهم 
المحافظة  في  جهودهم  أهّمية  مدى  تمامًا  يعون  كما  البترولية، 
على مكانة الشركة في السوق النفطية وحجم المنافسة في هذا 

المجال.

وتصبح ضمن  تي  بي  أي  ألوان  محطتك  تحمل  ألن  تسعى  هل 
شبكة عالمة تجارية موثوقة ورائدة في قطاع النفط؟

اإللكتروني  موقعنا  على   Join Our Network إستمارة  إمأل 
iptgroup.com.lb ضمن صفحة:

Become A Franchisee وسيقوم إختصاصّيو قسم المحطات 
معك. بالتواصل 

Join Our Networkكيوسك Latte Art في محطة أي بي تي البربارة

• محطة أي بي تي- البربارة:
   اوتوستراد البربارة، طرابلس باتجاه بيروت

• محطة أي بي تي- عمشيت: 
   اوتوستراد عمشيت، بيروت باتجاه طرابلس

• محطة أي بي تي- حاالت:
Infrarouge اوتوستراد حالت، بيروت باتجاه جبيل، مقابل   

• محطة أي بي تي- حاالت:
Infrarouge اوتوستراد حالت، جبيل باتجاه بيروت، بالقرب من   

• محطة مفرق عمشيت: 
   الطريق البحرية

مبــادرة “توظيــف عّمــال لبنانيين في محطات أي بي تــي”، تلقى المزيد 
اإلهتمام من 

”Berytech e-Hackathon 2020“ مشاركة ودعم مركز أي بي تي للطاقة في

العمالة  “إستبدال  في  السّباقة  تي  بي  أي  مبادرة  كانت 
 2020 عام  مطلع  في  أطلقتها  التي  لبنانيين”  بعّمال  األجنبية 
الثاني  Griffin Leadership في  نّظمتها  التي  للندوة  عنوانًا 
من تّموز عبر الويب، بحضور عدد من المشاركين. تناول رئيس 
مجلس إدارة أي بي تي د. طوني عيسى جوانب هذه المبادرة 
الوضع  ظّل  في  التجربة  لهذه  تقييمًا  يتضّمن  وثائقي  بعرٍض 
تطبيقها  تعميم  إمكانية  وبحث  الراهن  واإلجتماعي  اإلقتصادي 
تعتمد  كانت  التي  القطاعات  وسائر  النفطي  القطاع  لتشمل 

األجنبية. العمالة  على  تقليدّيًا 

شرح د. عيسى المؤّشرات اإلقتصادية والمالية واإلجتماعية لألزمة 
في  البطالة  نسب  في  مسبوقة  غير  زيادة  أنتجت  التي  الراهنة 
ما  وهو  العام،  نهاية  في  العمل  عن  عاطل  بمليون  ُقّدرت  لبنان 
يوازي %65 من اليد العاملة اللبنانية. كما طرح الواقع الحالي لليد 
العاملة األجنبية في لبنان عاّمًة وعلى محطات الوقود خاصة من 

ضمنهم واقع عّمال أي بي تي.

واجهت  التي  والعوائق  الصعوبات  أبرز  إلى  عيسى  د.  أشار 
للوظيفة  وتحضيرهم  اللبنانيين  العّمال  استخدام  في  الشركة 
وتعميم  جذرية  حلول  إيجاد  في  المثابرة  أهمية  على  وشّدد 
القطاع دعم  أبرزها  جاء  وتوصيات  أفكار  بطرحه  التجرية  هذه 

ل األول  ر  اإلصدا  IPTEC قة  للطا تي  بي  أي  كز  مر دعم 
وبتمويل   Berytech تنظيم  من   “e-Hackathon 2020”
 Cleantech Edition بعنوان  هولندا  مملكة  مع  مشترك 
حزيران   13 إلى   10 من  متتالية  أيام  أربعة  لمدة  إستمّر  الذي 
مهندسين  من  فريق   20 من  ألكثر  عمل  ورش  تخّلله   ،2020
متنّوعة  خلفيات  من  شباب  ومهنّيين  أعمال  ورجال  ومبتكرين 
مجال  في  النظيفة  التكنولوجيا  قطاع  حول  لمشاريع  وطرحهم 
الصحي. والصرف  والمياه  النفايات  وإدارة  المتجّددة  الطاقة 

تي  بي  أي  مركز  رئيس  عيسى،  طوني  د.  شارك  كذلك 
عدد  جانب  إلى  التحكيم  لجنة  في  كعضو   ،)IPTEC( للطاقة 
والخاص،  العام  القطاعين  من  واإلختصاصيين  الخبراء  من 
النظيفة  التكنولوجيا  قطاع  في  التحديات  قائمة  تحديد  في 
اإلقتصادية  القيمة  وزيادة  السلبي  البيئي  األثر  من  للحّد 
المستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  في  تساهم  التي 
وخبراتهم  توجيهاتهم  قدموا  كما  عمل.  فرص  خلق  وبالتالي 
األخير  اليوم  في  الرابحة  الفرق  عن  اإلعالن  تّم  للمشاركين. 

نالتها.  التي  الجوائز  وعن  الهاكاثون  من 

في  الشبابية  الطاقات  دور  على  كلمته  في  عيسى  د.  أثنى 
على  وحّثهم  للمشاركين  بالشكر  متوّجهًا  البالد،  تطوير 
بمشاريع  قدمًا  والمضي  بأفكارهم  اإليمان  وترسيخ  المثابرة 

بلدهم. في  مستقبلهم  تؤّمن  خاّلقة 

لبنانيين” بعّمال  األجنبية  العمالة  “إستبدال  عن  ندوة 

الرابحين  لختيار  التحكيم  لجنة  في  عضو  عيسى,  طوني  د. 

 :YouTube قناة  على  كاملًة  الندوة  مشاهدة  يمكنك 

التي  المجال  IPTEC في هذا  مركز  خبرة  إلى  اإلشارة  تجدر 
في  والّسعي  اإلجتماعية  المسؤولية  إطار  ضمن  تندرج 
أّنه  خاّصًة  نواجهها،  بيئية  لمعضالت  جذرية  حلول  إيجاد 
ألّول   Urb-Hackathon المدينة”  “هاكاثون  نّظم  قد  كان 
تحت   2018 العام  في  األوسط  والشرق  لبنان  في  مّرة 
الناتج عن وسائل  الهواء  تلّوث  للتخفيف من  شعار: “حلول 

كبيرًا.  نجاحًا  محّققًا  اللبنانية”،  المدن  في  النقل 

عدد  بارتفاع  تساهم  إقفال  عملية  كل  أّن  إذ  الحّرة  والمهن  والمؤسسات  الشركات  إقفال  من  الحّد  أجل  من  عام  بشكل  الخاص 
البطالة وهنا ل فرق بين لبناني أو أجنبي حيث أّن النتيجة واحدة وهي تدهور اإلقتصاد اللبناني والخلل في الظروف المعيشّية.

IPT Lebanon

IPT Lebanon
:YouTube قناة  على  الرابحة  والمشاريع  الِفَرق  على  تعّرف 
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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.

iptgroup.com.lb

TOGETHER
MORE THAN EVER
من أكثر  منمّتحدين  أكثر  مّتحدين 
مـضى وقــت  أي 

 YouTube على IPT Lebanon
التواصل  أهمية  تي  بي  أي  شركة  تعي 
الصعبة  الظروف  كل  رغم  اإلجتماعي 
األكثر  الوسائل  عبر  مؤّخرًا  والمستجدة 
الثقة  تقّدر  فهي   ،YouTube منها  تداوًل 
من  ومتتّبعيها  زبائنها  إّياها  منحها  التي 
تتناول  حيث  إهتماماتهم  جميع  تلبية  خالل 
وأفالم  وفيديوهات،  مختلفة  مواضيع 
األنشطة  كما  وتقارير  ومقابالت  وثائقية 
والندوات  والتوعوية،  اإلعالنية  والحمالت 

الشركة. بها  تقوم  التي  العمل  وورش 
اإلشتراك  خالل  من  معنا  التواصل  يمكنك 

قناتنا: في 

IPT Lebanon@ipt_group

Instagram تابعنا على
تجهد أي بي تي في أن تجذب صفحتها على 
متنّوعة  تكون  وأن  األذواق  جميع   Instagram
متابعيها،  انتباه  تستوقف  حيث  بمواضيعها 
طريقة  على  مضافة  قيمة  تقديم  وبالتالي 

التواصل  معهم.
وأهم  الشركة  لنشاطات  جزءًا  خّصصنا  فقد 
تتشارك   أن  يهّمنا  كما  المستجّدة  التحديثات 
النصائح المهّمة لقيادة مسؤولة وآمنة وكيفية 

اإلهتمام  بسيارتك.
تابع ال stories الخاّصة بنا وشارك في ألعاب 
التحّدي وحّل األلغاز ول تغفل عن التسلية بال 

riddles وفرصتك لربح جوائز عديدة.

facebook.com/iptgroup

على  التواصل  من  سنوات  عشر 
Facebook

سنوات  عشر  مرور  وبعد   2010 منذ 
اإلجتماعي  موقعنا  عبر  التواصل  من 
لكّل  تحّية  نّوجه  أن  اإل  فيسبوك،  ل يسعنا 
متابعتكم  أهمية  مدركين  صفحتنا،  متابعي 
في  فضلكم  وكذلك  وتفاعلكم  وتعليقاتكم 
إستمرارنا ونجاحنا, األمر الذي يدفعنا بتجديد 

وعدنا لكم للحفاظ على ثقتكم.
نحن على موعد دائم معكم على:

#IPT_HereForYou

Stay in touch with us!

IPT_Group
on Instagram

TOGETHER
MORE THAN EVER
من أكثر  منمّتحدين  أكثر  مّتحدين 
أي وقـــت مـــضى


