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متطّوعو  وموّظفو أي بي تي جاهزون لتنظيف شاطىء عمشيت 

تفعيل خّطة لإلســتجابة لحاالت 
الطوارىء في منشــآت أي بي تي 
وليبانــون إنرجــي فــي عمشــيت

أي بــي تي تقود حملة تنظيف شــاطئ عمشــيت 
في: »يوم النظافــة العالمي«  

خّلينـا َع إتصال
كانون األول 2020 عدد 35

محطات أي بي تي الجديدة

في هذا العدد

“توظيف عّمال لبنانيين”
في محطات أي بي تي

زيوت  ELF: حماية للمحّرك 
في جميع  الفصول

رنجه القصيفي،“ أربعون 
عامًا من التفاني

والعطاء”   

صورة تذكارّية للجهات الرسمّية على الّصعيد المحّلي
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عن  الصادرة  والتعاميم  العاّمة  السالمة  معايير  بتطبيق  التزامًا 
اإلدارات الرسمية، ومن ضمن خّطة االستجابة لحاالت الطوارىء، 
الدفاع  بإشراف  انرجي”  “ليبانون  و  تي”  بي  “أي  أقامت شركتا 
أيلول   5 في  السبت  يوم  حّية  مناورة  األحمر  والصليب  المدني 
إخالء  حريق،  إطفاء  سيناريو  شملت  منشآتها،  ضمن   2020

موّظفين وإسعاف جريح.
أظهرت فرق العمل في كازخنتي أي بي تي وليبانون انرجي  جدارة 
الطوارئ  لحاالت  اإلستجابة  خّطة  تطبيق  في  ودّقة  عالية  وخبرة 
من  التأّكد  تمَّ  كذلك  المطلوبة.  والمهارة  المحّدد  الوقت  ضمن 

مناورة حّية ضمن نطاق منشآت أي بي تي و ليبانون انرجي

إجــراء منــاورات حّية لشــركتي أي بي تــي وليبانون إنرجي في 
عمشــيت بإشــراف الدفاع المدنــي والصليب األحمر 

فعالّية أجهزة اإلنذار والنظام اإللكتروني في الشركتين.
نتالي  السيدة  جبيل  قائمقام  المناورة كل من سعادة  حضر هذه 
عيسى،  أنطوان  الدكتور  عمشيت  بلدية  رئيس  الخوري،  مرعي 
جبيل  مرفأ  برئيس  ممّثلًة  والبحري  البّري  للنقل  العاّمة  المديرية 
في  اللبناني  الجيش  مخابرات  فرع  رئيس  عساف،  حبيب  السيد 
األحمر  الصليب  مركز  رئيسة  نهرا،  شارل  الركن  العقيد  عمشيت 
مكتب  ورئيس  خليل،  غابي  بالسيد  ممثلة  جبيل  في  اللبناني 
جمرك عمشيت السيد كرم فرسان الى جانب إداريين من شركتي 

“أي بي تي” و “ليبانون انرجي”.

رنجه القّصيفي، “ أربعون عامًا من الّتفاني والعطاء”

لّخصت كلمة د. طوني عيسى مسيرة السيدة رنجه فـ “على مدى 
مهنة  على  وشاهدة  رفيقة  القّصيفي  رنجه  كانت  عاًما،  أربعين 
ميشال عيسى ورحلته الناجحة في عالم األعمال. لم تكن السيدة 
العائلة فحسب، بل  الشركة وأموال  الحقيقي على  الوصي  رنجه 

ظّلت مخلصة للعائلة على مّر السنين”.

 
رنجه  السيدة  خدمة  بسنوات  روحانا  ألبير  السيد  أشاد  حين  في 
أسرة  أفراد  وأحد  اإلستثنائية  بالموّظفة  إّياها  واصفًا  الطويلة، 

أي بي تي.

تقدير  وشهادة  تكريمّيًا  درعًا  عيسى  ميشال  السيد  لها  قّدم  كما 
مختتمًا الحفل بقطع قالب حلوى.

 
بدورها، توّجهت المكّرمة إلى إدارة أي بي تي وزمالئها بكلمة شكر 

تمّيزت بذكريات أربعين عامًا.

صورة تذكارية مع رنجه

السيدة رنجه تتوسط زميالتهاشكرًا رنجه القصيفي

السيدة رنجه القّصيفي تتوّسط رئيس مجلس اإلدارة السيد ميشال عيسى، 
نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طوني عيسى والمدير المالي السيد ألبير روحانا

كّرمت أي بي تي في مقّر الشركة السيدة رنجه القّصيفي مشّيدة بمسيرة  “أربعون عامًا من الّتفاني والعطاء”، بحضور كل من رئيس 
مجلس اإلدارة السيد ميشال عيسى، نائب رئيس مجلس اإلدارة الدكتور طوني عيسى، المدير المالي السيد ألبير روحانا، وعدد من 

الزمالء.
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»بيئتك مسؤوليتك... مش مسموح نكّب من الشّباك«
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موّظفيها  تي  بي  أي  دعت  العالمي”  النظافة  “يوم  بمناسبة 
مشاركتها  المحلّية  والجمعيات  المؤسسات  إلى  بإلضافة 
أيلول   19 في  عمشيت  بولفار  لشاطئ  التنظيفية  الحملة 
بلدية  مع  بالتعاون  التوالي  على  الرابعة  للسنة  أقيمت  التي 
عيسى،  طوني  د.  إدارتها  مجلس  رئيس  وبحضور  عمشيت 
بأعلى  اإللتزام  ضمن  #بيئتك_مسؤوليتك  شعار  تحت 

العاّمة. والسالمة  للصحة  الوقائية  التدابير 
هذا  وإنجاح  ممكنة  بقعة  أكبر  لتنظيف  الجهود  توّحدت  وقد 
اآلني  الفرز  بعملّية  السنة  هذة  تمّيز  الذي  البيئي  النشاط 
المستوعبات  في  النفايات  جمع  على  المتطوعون  عمل  حيث 
 M&R Cleaning شركة  ومساعدة  بإشراف  لها  المخّصصة 
وفق  التدوير  إلعادة  والقابلة  النفايات  بمعالجة  تعنى  التي 
من  ونقلها  والكرتون  والزجاج,  كالبالستيك,  أصنافها 

غرفين. في  شركتهم  حرم  إلى  الشاطئ 
تّم  فقد  ومحارم  وطبّية,  عضوّية,  من  النفايات  باقي  أما 

والّطمر. للمعالجة  غرفين  مكّب  إلى  وإرسالها  جمعها 

نشاطاتها  جدول  على  البيئة  تكون  أن  تي  بي  أي  تحرص 
تقع  إجتماعية  مسؤولية  هو  القطاع  هذا  كون  السنوية، 
إهتمامات  هي  البيئة  على  فالمحافظة  الجميع.  عاتق  على 
أو  اإلقتصادية  الظروف  عن  النظر  بغض  أولوية  حياتية 

نعيشها. التي  الصعبة  اإلجتماعية 

النظافة  “يوم  مناسبة  وفي  تي،  بي  أي  بادرت  لذا 
محطاتها  لزبائن  للبيئة  صديقة  أكياس  بتوزيع  العالمي”، 
شعار  تحت  أيلول   20 الى   18 من  متتالية  أيام  ثالثة  طيلة 
الشّباك”  من  نكّب  مسموح  مش  مسؤوليتك...  “بيئتك 

نظيفة. ببيئة  التشّدد  ألهّمية  الوعي  ونشر 

عمشيت شاطىء  على  تي  بي  أي  وموّظفي  متطّوعي  من  عدد  مع  طوني  د. 

البيئي النشاط  خالل 

توزيع أكياس صديقة للبيئة 

من المؤّكد أن تضّرر بعض المستشفيات في بيروت جّراء األحداث 
السرطان  فيهم مصابي  بما  المرضى  على  أّثر سلبًا  قد  األخيرة 

بعدم تلّقي عالجهم بصورة طبيعّية وال سّيما األطفال منهم.

من هنا كانت مبادرة نجال حّليط وديب عّكاوي بعبور ٥٤٥ كلم على 
لبنان،  كل  مساحة  على  متواصلة،  أّيام  لثالثة  الهوائّية  الدّراجة 
تهدف الى جمع خمسة عشر ألف دوالر لتغطية كلفة عالج طفل 

.CCCL لدى مركز سرطان األطفال

مع  تضامنيًا  يومًا  األول  تشرين   20 يوم  تي  بي  أي  خّصصت 
والّتشخيص  الفحص  منها ألهّمية  َكلْفَتة  الّثدي  مريضات سرطان 
المبكر لسرطان الّثدي وضرورة نشر الّثقافة التوعوّية الصحية حيث 
هذه  تواجه  أو  إختبرت  من  كل  الشركة  مقّر  في  الموّظفات  حّيت 

الّتجربة بتوحيد إرتداءهن الّلون األبيض واضعات شريطًا زهريًا.

السياق  في  توعية  بحملة  الشركة  في  التسويق  قسم  قام  كما 
الشريط  موّزعين  الشركة  بإدارة  هي  التي  المحّطات  على  نفسه 

الزهري على الزبائن النساء اللواتي رّحبن بدورهن بهذه المبادرة.

تحّية لمصابي  الثاني  أي بي تي في تشرين  وّجه موّظفو  فيما 
أهمية  مدى  يعون  بدورهم  أيضًا  وهم  الرجال،  لدى  الّسرطان 
الفحوصات الدورية المبّكرة وتداول المعلومات حول هذا المرض، 

ونشرها للحّد من المخاطر التي تعترض حياة اإلنسان.

د. طوني عيسى يتوّسط نجال وديب على محّطة أي بي تي في عمشيت لحظة  وصول نجال وديب إلى مركز سرطان األطفال, خّط النهاية

صورة تذكارية للمبادرة التوعوية في مقّر الشركة
نشر التوعية حول أخطر األمراض المنتشرة بين الرجال

أي بي تي تدعم مبادرة لجمع كلفة عالج طفل مصاب بالسرطان

أي بي تي تســاهم بنشــر الّتوعيــة حول الّتشــخيص المبكر 
لســرطان الّثدي والّســرطان عند الّرجال

 رحّب نائب رئيس مجلس إدارة أي بي تي د. طوني عيسى بنجال 
في  الّنجاح  لهم  متمّنيًا  عمشيت  تي  بي  أي  محّطة  في  وديب 
رسالتهم كما أرفق رابط مركز سرطان األطفال على صفحته على 

الفايسبوك، من أجل التبّرع للطفل مؤّكدًا أهمّية تكاتف الجميع.

المبادرة من خالل  إدارة شركة أي بي تي هذه  في حين شّجعت 
المساهمة التي قّدمتها وكذلك التبّرعات التي جّمعها موّظفوها 

مؤّكدين دور األفراد والمؤّسسات في دعم هكذا مبادرات.

 
شاركت  التي  الجمعيات  جميع  بالّشكر  تي  بي  أي  تخّص 
بجهود  منّوهة  البيئي،  اليوم  هذا  نجاح  في  وساهمت 

وعائالتهم. تي  بي  أي  وعّمال  موّظفي 

حملــة تنظيــف شــاطئ عمشــيت فــي: »يــوم النظافــة العالمي«  



محطة الدكوانة - الدكوانة

جديد شبكة محطات أي بي تي: محطتان في الجنوب، في مرجعيون ومعركة

على عكس التحّديات الصعبة واألحداث الغير متوّقعة التي تواجهنا وخاصة في األشهر السابقة، تصّر أي بي تي على تخّطي هذه 
المحن بالمضي قدمًا وفقَا إلستراتيجيتها التوسعّية وذلك بهدف تقديم أفضل خدمة لزبائنها.

محطات جديدة ضّمتها أي بي تي إلى شبكتها.

محطة غازي - بليدا )مرجعيون(

محطة سلمان - معركة )قضاء صور(
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الدمار،  التي حكمت علينا  الظروف  أمام  بأن ال نستسلم  بيروت ستنهض من جديد ووفقًا لوعدنا لكم وعزمنا  بأن  إنطالقًا من ثقتنا 
رّممت أي بي تي محطاتها المتضررة في إنفجار مرفأ بيروت في وقت قصير لخدمة زبائنها متعّهدين البقاء بجهوزّية تامة تطبيقًا لمبدأ 

#حّدك_بكل_محطة! 

محطة الجعيتاوي - األشرفية 

محطة سيوفي - األشرفية

محطات أي بي تي قبل وبعد إنفجار بيروت

بعدقبل

بعد

بعد

قبل

قبل
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سّلطت  السيارات،  ومبّرد  التجّمد  مضاد  عن  غنى  ال  ألّنه 
المنتج   ،Glacelf Antifreeze على  الضوء  تي  بي  أي 

.Elf الشهيرة  التجارية  العالمة  من  الفرنسي 

المناطق  إلى  رحالتك  في   Glacelf تستخدم  أن  تنَس  ال 
لمحّرك  الاّلزمة  الحماية  يوّفر  فهو  البعيدة،  أو  الّثلجية 
وذلك  المحّرك  حرارة  وارتفاع  المتدّنية  الحرارة  آثار  من  سيارتك 

الفصول. جميع  في 

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

. لميين لعا ا

السيارات  لرادياتور  مناسب   Glacelf Antifreeze إّن 
معظم  في  متوّفر  وهو  والزراعة،  البناء  وآليات  والشاحنات 

تي. بي  أي  محطات 

إستمرار “ توظيف عّمال لبنانيين ” في محطات أي بي تي  GLACELF ANTIFREEZE: حماية للمحّرك في جميع الفصول
توفير  تي  بي  أي  تتابع  تواجهنا،  التي  الصعبة  التحّديات  رغم 
عمل  بدوام  محطاتها  شبكة  على  اللبناني  للشباب  عمل  فرص 
الزيت،  البنزين، غسل السيارات، غيار  كامل، في مجاالت تعبئة 

والتشحيم.

طلبات  بإستقبال  اإلستمرار  عن  تي  بي  أي  وتعلن  كما 
حيث  وكسروان  جبيل  منطقتي  من  خاصة  بالعمل  المهتّمين 

على: الوظائف  إستمارة  ملء  يمكنك 

 iptgroup.com.lb/careers :موقع أي بي تي اإللكتروني .
. التواصل مباشرًة مع قسم الموارد البشرية عبر الواتساب

     على الرقم:421 127 03 

Glacelf Antifreeze، مضاد التجّدد ومبّرد السيارات

Elf مجموعة زيوت

إعالن الّتوظيف على محطات أي بي تي بإدارة الشركة

زيوت Elf الفرنسية من أي بي تي: ألّن »الجودة هي الخيار األوفر«! 

أقّل...  للمحّرك، صيانة  للوقود، حماية قصوى  أقّل  استهالك 
 Elf زيوت  بها  تمتاز  التي  األساسية  والّصفات  الّركائز  هذه 
شركة  تصنعها  التي  التجارية  العالمات  وأهّم  أشهر  الفرنسية، 
سياراتك  أداء  لتحسين  خّصيصًا  والمبتكرة  العالمية،   Total

متمّيز. وأداء  فريدة،  تجربة  لك  تضمن  حيث  ومعداتك 

والتطّور  المستمرة  األبحاث  ومن  الخبرة،  من  عاًما   50 خالل 
 Elf مجموعة  شملت  الحديثة  التقنيات  ضمن  المتواصل 
مخّصصة  منها  الجودة،  عالية  مواصفات  ذات  منتجات 
المناسب  الخيار  فهي  الصناعية.  للمعدات  وأخرى  للسيارات 
التطّور  عجلة  مواكبة  يمكنك  حيث  اإلستعماالت  لجميع 

التنافسية. تجربتك  وخوض 

 
يمكنك: واإلستفسار  للطلبات 

 09  624111 الرقم  اإلتصال على   .
 iptgroup.com.lb . زيارة موقع أي بي تي الرسمي 

  info@iptgroup.com.lb إلكتروني على  بريد  أو إرسال   .

Elf في لبنان منذ العام  * أي بي تي، الموّزع الحصري لزيوت 
على  والمتوّفرة  الشاملة،   Elf مجموعة  لك  تقّدم   ،2011

اللبنانية.  األراضي  جميع  في  المنتشرة  تي  بي  أي  محطات 

تدريبات متواصلة في قسم الزيوت

ال يقتصر إهتمام أي بي تي بتوفير مجموعة زيوت Elf الّشاملة 
ذات المواصفات العالمية والتركيبات الحديثة والمتطّورة لزبائنها، 
إنما ُتعنى أيضًا بتقديم خبراتها في هذا المجال لتصبح خدمة غيار 

الزيت على محطاتها متكاملة ومحترفة.

في هذا اإلطار ُتدرج أي بي تي في برنامجها العملي التدريبات 
الدورية الالزمة لتمكين موظفيها من التعّرف على أحدث منتجات 

زيوت Elf وصفاتها، وإختالفاتها كما وتوافقها مع طلب زبائنها.

الموظف  قدرات  وتحفيز  تحسين  إلى  التدريبات  هذه  تهدف 
الضرورّية  التفسيرات  تقديم  من  يتمّكن  لكي  بالزيوت  المختص 
وتوجيه الزبائن من إختيار المنتج األنسب لسياراتهم ضمن اللياقة 

الزيوتوحسن التصرف اإللزاميين. لغيار  المختّصين  تدريب 

مختّصون في خدمة غيار الزيت على محطات أي بي تي عرض وثائقي في مجال الزيوت

إختــر الزيــت األنســب لمحــّرك ســيارتك - توصيات مختلف أنواع الســّيارات 



IPT e-Vouchers
Make The Perfect 
Christmas Gift !

خدمات الغاز من أي بي تي: جودة وأمان

IPT؟ من  مجانّية  قسائم 

واحصل  نقاطك  إستبدل  ومتطّور!  سريع  بحّل  نفسك  كافئ 
بطاقات  حاملي  من  كنت  إذا   IPT e-Vouchers قسائم  على 

من: لكّل  التابعة  الوالء  برامج 

اللبناني االعتماد  .بنك 
عوده .بنك 

)BBAC( العربية  والبالد  بيروت  .بنك 
)MED BANK( المتوسط  البحر  .مجموعات 

)SPINNEYS( سبينيس  .متاجر 
التباعد  الحّل األأمن, والخيار األفضل لضمان   IPT e-Voucher

بعد. عن  وتسّلمها  إصدارها  ناحية  من  اإلجتماعي 
برحلتك! واستمتع  مّجانًا  عليها  إحصل 

على: إّتصل  المعلومات  من  للمزيد 
78 822822 - 09 624111

 

 Antonio Merloni أي بي تي هي الموّزع الرسمي لخّزانات 
تحت  خّزان  أو  األرض  فوق  خّزان  نوعان:  وهي  أال  اإليطالية، 
متاحة  وهي  ليتر،   1750 وحّتى   ،1000  ،500 بسعة  األرض 
وفنادق  ومطاعم،  ومصانع،  متاجر،  من  القطاعات  لمختلف 

للمنازل. وآمنة  ممتازة  هي  وأيضًا  الوقود،  ومحطات 

في  المتخّصص  فريقنا  فإّن  العاّمة،  السالمة  على  مّنا  حرصًا 
بالمعايير  ويتقّيد  عالية  بتقنية  يعمل  الخّزانات  هذه  تركيب 

اإليطالية  Antonio Merloni خّزانات 

IPT e-Vouchers قسائم 

والمطابخ  التجارية  المحال  تجهيز  في  دقيق  فهو  العالمية. 
المنزلية. التدفئة  وأنظمة 

كغ   35 و   10 بسعة  متوّفرة  فهي  الغاز،  لقوارير  بالنسبة  أّما 
األراضي  كاّفة  على  المنتشرة  تي  بي  أي  محطات  على 

نية. للبنا ا

أقّل. كلفة  أكثر،  أمان  للغاز،  أي بي تي  خدمات 
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Are you looking for contactless and useful gifts this holidays season?
«IPT e-Vouchers» are the safest and most advanced contactless fuel payment solution. .The e-Vouchers are electronic and will be sent to you via phone or email. The users will also be able to use 
them simply by showing the voucher on his phone when paying at the station..Choose the desired number of e-vouchers you need and the amount of each. You can pay for your «IPT 
e-Vouchers» at the nearest IPT station. .e-Vouchers are meant for single-use, and can be used at a large network of IPT stations throughout 
Lebanon.

For info:  09 624111  

Hotline:



10
info@iptgroup.com.lb     iptgroup.com.lb

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


