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حزيران 2020 عدد 33

خّلينـا َع إتصال

آذار 2022 عدد 40

خدمة توريد الغاز المسيَّل

شــركة أي بي تي وبرنامــج األغذية العالمي 
ــيرة  ــان مس ــدة يواص ــم المتح ــع لألم التاب

العمــل معــً

شــراكة أي بــي تي مــع توتال إنرجيــز تمتّد 
إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة المّتحــدة

أي بي تي اآلن في اإلمارات ...بداية مليئة باألمل

2021
AS EACH YEAR COMES TO AN END

إّتفاقية بين شركتي أي بي تي وتوتال إنرجيز في دولة اإلمارات العربية المّتحدة

ين لتنفيذ خّطة طوارئ طويلة األجل شركة أي بي تي وبرنامج األغذية العالمي شريَكين محليَّ



عملها  بإستمرارية  لّتام  ا لتزامها  إ تي  بي  أي  شركة  أّكدت 
بما  والخارج  الداخل  في  والغاز  النفط  قطاعي  ضمن 
رائدة  مؤّسسة  في  عملهم  إستمرارية  لموظفيها  يضمن 
وبما  الشركات،  بين  وسمعتها  ووزنها  ثقلها  لها  يكون 

تطّلعاتهم. ويالقي  عمالئها  إحتياجات  يلّبي 
برتها  ومثا بمرونتها  تي  بي  أي  شركة  تمّيزت  لطالما 
وّقعت  فهي  والغاز؛  بالنفط  عملها  مجال  في  ونجاحاتها 
دولة  في  إنرجيز  توتال  شركة  مع  لها  ّتفاقية  إ أّول 

شــراكة أي بــي تــي مــع توتــال إنرجيــز تمتــّد إلــى دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــدة المّتح

مسيرة  في  آخر  إنجازًا  يمّثل  ما  المّتحدة،  العربية  اإلمارات 
أي بي تي وإنطالقة قوية في رحلتها نحو الخارج.

العالقة  تعزيز  في  خاصة  أهمية  اإلتفاقية  هذه  تكتسب 
تي  بي  أي  بين  بنيت  الّتي  األمد  والطويلة  المثمرة 

لبنان. في  نجاحها  أثبتت  ّلتي  وا إنرجيز  وتوتال 
الفرصة  هذه  إلغتنام  اآلن  تتطّلعان  الشركتين,  إن  وها 
أخرى  لشراكات  تؤّسس  ّلتي  وا المنطقة  في  معًا  الجديدة 

المستقبل. في  وأوسع  أكبر 

شراكات لمستقبل ناجح

شركة أي بي تي وبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة 
معًا العمل  يواصالن مسيرة 

اإلنساني  الرائد  العالمي،  األغذية  برنامج  يواصل  أخرى،  مّرة 
العالمي لألمم المّتحدة في مجال الخدمات الّلوجستية تعاونه مع 
أي بي تي كشريك محلي لتنفيذ خطة طوارئ طويلة األجل لتوفير 
جميع  في  الّصحي  والّصرف  والمياه  الّصحة  لخدمات  الوقود 
المناطق بالّتعاون مع العديد من وكاالت األمم المتحدة. ألّنه كما 
بات معلومًا فإّن لبنان يواجه أزمة كهرباء هائلة، في حين أّن الجميع 
يعتمد على الموّلدات للعمل من أجل تشغيل منشآتهم األساسية. 

إلستدامة  أساسيًا  عاماًل  المرونة  كانت  عاًما،   50 من   ألكثر 
شركة  وضعت  االقتصادية،  األزمة  بداية  ومنذ  تي  بي   أي 
أي بي تي خطة عمل مرنة على نطاق واسع توّفر نظام دعم داخلي 
لتجاوز هذه  والشركاء  والعمالء  تي  بي  أي  فريق  وخارجي يشمل 

الفترة الصعبة.

تي  بي  أي  شركة  تواصل  األجل،  طويلة  طوارئ  خطة  من  كجزء 
لتوفير  المتحدة  لألمم  الّتابع  العالمي  األغذية  برنامج  مع  العمل 
ومؤسسات  األولية،  الصحية  الرعاية  لمراكز  للحياة  المنقذ  الوقود 

المياه، ومضّخات المياه والمستشفيات. 

يعمل فريق أي بي تي على مدار الّساعة من أجل تجاوز هذه المحنة. 
ونحن  والّتغيير  الفرص  تجلب  الّصعوبات  أن  يعتقد  ممن  ونحن 
مصّممون أكثر من أي وقت مضى على البقاء صامدين ومواصلة 

مهامنا مهما بلغت هذه الصعوبات.



مع اقتراب نهاية كل عام, تثبت شركة أي بي تي نجاحها في األزمات كما في أوقات اإلزدهار ألنها تخّطط للبقاء على قيد الحياة في 
األوقات الصعبة.

مع ولوج عام آخر، تدخل شركة أي بي تي مرحلة جديدة من الّتطور في المنطقة. تعتبر أي بي تي أنرجي، التي تّم إطالقها في اإلمارات 
العربية المّتحدة، المحطة األولى لهذا التوّسع. تؤّكد هذه الخطوة، على الّرغم من األوقات الصعبة االستثنائية التي يمّر بها لبنان، على

مرونة شركة أي بي تي وَسْعيها الّدائم والحازم إلى اإلستمرارية.

المسؤولية اإلجتماعية لدى شركة أي بي تي:
الّتعاون مع جمعية بنين 

إّتخاذ اإلجراءات إلعادة استخدام البالستيك بالتعاون مع 
كارولين شبطيني

تحفيز الطالب من خالل معرض فابريانو الّسنوي

إعادة إطالق حملة إعالنية للخدمة الذاتية على بعض
 محطات أي بي تي

الصحة والسالمة:
اعتماد تدابير الصحة والسالمة

اعتماد التفريغ اآلمن للّصهاريج على محطات أي بي تي

دورات لمكافحة الحريق

نجاحات أي بي تي

ملّخص إلنجازات ومشاريع شركة أي بي تي لعام 2021

الّتوّسع في المنطقة عبر أي بي تي إنرجي:
أي بي تي إنرجي تتوّسع في المنطقة والمحطة األولى في 

اإلمارات العربية المّتحدة
دولة  في  إنرجيز  توتال  شركة  مع  األمد  طويل  إّتفاق  توقيع 

اإلمارات العربية المّتحدة

أي بي تي حّدك بكل محطة:
تأمين فرص عمل لّلبنانيين

اإلحتفال بعيد العّمال
إطالق حملة “عطول عالسمع”

كيف واجهت شركة أي بي تي األزمة :
تعاونت مع برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة لتوفير 

الوقود لمؤسسات الرعاية الصحية الحرجة  
سّلمت الديزل لتقليل تقنين الموّلدات الشديد

أوصلت الوقود إلى المناطق النائية رغم كل الصعاب
دعمت شركة أي بي تي المزارعين المحليين بالّديزل 

خالل األزمات



شبكة محطات أي بي تيشراكات لمستقبل ناجح

على الّرغم من كل الّتحديات التي تواجهها، تلتزم أي بي تي دائًما بتقديم خدمة عمالء ممتازة. نحافظ على منظور طويل األمد ونبحث 
عن طرق جديدة لخدمة ودعم عمالئها في جميع المناطق الّلبنانية.

كجزء من خطط التوّسع المستمّرة لـشركة أي بي تي لتكون قادرة على خدمتك في كل مكان في لبنان، تقّدم أي بي تي لعمالئها 
األخرى الخدمات  إلى  باإلضافة  السيارات  Elf وغسيل  زيت  وتغيير  والديزل،  البنزين  بيع  واّلتي تشمل  والخدمات،  المنتجات   أفضل 

بالمركبات. المتعلقة 

ELF ممّيزات زيوت 

GLACELF Antifreeze من ELF: حماية طويلة األمد!

ELF مشاركة محطات أي بي تي بنشاطات

التي طّورتها شركة  المحركات  زيوت تشحيم  النارية، وهي مجموعة من  للدراجات   »ELF MOTO« زيوت  أي بي تي  تقّدم شركة 
على  يساعد  وهذا  المحّرك.  لحماية  التشحيم  مواد  تصميم  تم  النارية.  الدراجات  من  مختلفة  ألنواع  ومصّممة   TotalEnergies

الوقود وتقليل اإلنبعاثات. األداء بفعالية وكفاءة إضافًة إلى توفير 
ELF بالعديد من الخصائص، ولكن أهّمها أنها تقّلل من إستهالك الوقود. تتمّيز زيوت 

يحتوي  للغاية” ال  األمد  للّتجمد “طويل  هو مضاد   GLACELF
النتريت أو الفوسفات. على األمينات أو 

استهالك  في  أفضل  إقتصاد  على  تحصل  سرعتك:  من  حّد 
الوقود عندما تنطلق بسرعة منخفضة. تحدث ذروة اإلقتصاد في 
ما  عادًة  الساعة.  في  مياًل   30-35 عند  عادًة  الوقود  استهالك 
70 مياًل في الساعة  يكون اإلقتصاد في استهالك الوقود عند 
نوصيك  لذلك  الساعة.  في  مياًل   80 من   20٪ بنسبة  أعلى 
واستخدام  ممكن  وقت  أسرع  في  أعلى  سرعة  إلى  باإلنتقال 
السرعة القصوى التي ستؤدي المهمة دائمًا، سواء كانت السرعة 

ثابتة أو غير ثابتة.

الّتسارع  معدل  إرتفاع  يمّثل  ال  الفرامل:  إستخدام  من  قّلل 
في  االقتصاد  يؤذي  ما  مبكرًا.  السرعة  ترفع  أنك  طالما  مشكلة 
الفرامل  تعمل  الفرامل.  استخدام  هو  حقًا  الوقود  استهالك 
تتطّلب إستعادة  حرارة؛  إلى  بتحويله  الزخم األمامي  تدمير  على 
هذا الزخم المفقود حرق المزيد من الوقود. إبتعد عن دواسة الوقود 
عنده  التوقف  عليك  يجب  طرق  مفترق  من  اإلقتراب  عند  مبكرًا 

لتقليل إستخدام الفرامل.

الزجاج  بتركيب  قم  األمامية:  المنطقة  تصغير  على  إعمل 
األمامي واألمتعة والمصابيح المساعدة بطريقة تقّلل من التأثير 

على المنطقة األمامية.

قّلل الوزن

حافظ على ضغط اإلطارات المناسب

:GLACELF خصائص 
الغليان في الصيف. الشتوي ويقّلل من  الّتجمد  يقاوم 

ذلك  في  بما  المعادن  من  واسعة  لمجموعة  التآكل  من  يحمي 
الحديدية. غير  المكونات 

المعادن  من  الخالي  بالماء  تخفيفه  ويمكن   100٪ بنسبة  مرّكز 
المنتج تخفيف  يجب  الّتجمد،  ضد  قصوى  ولحماية  الحاجة،   عند 

حتى 50٪.

GLACELF في معظم محطات أي بي تي, يتوّفر 
 www.iptgroup.com.lb زوروا موقعنا لتحديد أقرب محّطة: 

أي بي تي “محطة طبر” - إهدن

كاراج “شربل نصر” - البترون

أي بي تي “محطة بيطار” - كفرحبو

أي بي تي “محطة أيوب” - بر الياس

أي بي تي “محطة البرهان” - عكار

أي بي تي “محطة أبي بدرا” - شكا

أي بي تي “محطة المنيه” - الضنيهأي بي تي “محطة سابا” - أنفه

كيف تحصل على اإلقتصاد في إستهالك وقود الّدراجات النارية؟

أي بي تي “محطة ف.م” - مجداليا



تكنولوجيا وتطّور

بنهاية سنة مليئة بالتحديات، تمّيز اصرار أي بي تي على اإلحتفال بعيدي الميالد ورأس السنة، حيث غّص مقّر الشركة بإدارّيي وموّظفي 
وعّمال أي بي تي، وسط جّو من االعتزاز والبهجة. 

افتتح الحفل الدكتور طوني عيسى، نائب رئيس مجلس اإلدارة، بكلمة أثنى خاللها على جهود فريق عمل الشركة، شاكرًا الجميع على 
صمودهم وعلى التضحيات التي قّدموها في ظّل سنة حفلت بالّتحديات اإلقتصادية واإلجتماعية الخطيرة. 

وما قاله د. طوني: "األكيد انو بعدنا وسط عاصفة هوجاء مش عم تهدأ، ومش واضح اذا كانت رح تهدأ قريبًا... بس األكيد كمان 
ورح  السنة،  ختمنا  هاألساس  على  لبنان.  وخارج  بلبنان  الريادي  بدورها  ومستمّرة  وصامدة  قوية  شيء  كل  رغم  تي  بي  أي  انو 

واالستمرار". بالنجاح  بعضنا  ونهّني  بآخرها  نجتمع  نرجع  رح  انو  الجديدة...وتأّكدوا،  السنة  نستقبل 
المناسبة. نخب  الجميع  للحاضرين، شرب  وجوائز  هدايا  توزيع  تخّلله  الذي  االحتفال  وبنهاية 

تكنولوجيا وتطّورالمسؤولية اإلجتماعية

ل الغاز المسيَّ خدمة توريد 

إكويبت "من أي بي تي": الموّزع الرسمي إلمدادات أنظمة
الغاز اإليطالية

الغاز للمنازل والمباني السكنية: توّفر شركة أي بي تي 

تركيب خزانات الغاز تحت األرض وفوق األرض

تتمتع  معتمدة  منتجات  عن  عبارة  الخزانات  هذه  الخزانات:  تعبئة 
السائل  الثبات، وصمامات توصيل في طور  بمستوى عاٍل من 

العالية. الجودة والسالمة  بمعايير  والبخار، وهي معروفة 

الصيانة. أنشطة 

تتوّفر زجاجات الغاز في شركة أي بي تي بأحجام مختلفة )10 كجم 
و 35 كجم( ويمكن العثور عليها في متاجر البيع بالّتجزئة ومحطات 
الوقود المختلفة في جميع أنحاء لبنان. تتوافق زجاجات الغاز مع 

معايير السالمة األكثر صرامة.

يتوّفر لدى شركة أي بي تي إمدادات خزانات أنظمة للغاز إيطالية 
الصنع )خزانات تحت األرض وفوق األرض( من أنطونيو ميرلوني 

بسعة 500 و1000 ليتر، للمطابخ وأنظمة التدفئة والمداخن إلخ.

إّن شركة أنطونيو مرلوني شركة أوروبية رائدة في تصنيع منتجات 
تخزين غاز البترول األكثر إستخدامًا في األسواق.

بدأت الشركة منذ أكثر من خمسين عامًا في بناء قوارير الغاز، ثم 
بدأت في السبعينيات في تصنيع خزانات الغاز الصغيرة.

كما تغّطي شركة أي بي تي المجاالت التالية:

توزيع وتسليم قوارير غاز البروبان والبوتان للمخازن ومحطات 
والمصانع. الوقود 

والفنادق  المصانع  على  البروبان  وتوزيع  الخزانات  تعبئة 
والمطاعم والمستشفيات والمساكن.

 76  455881 لطلباتكم اتصلوا على: 

 A brand of

المعنــى الحقيقــي لألعيــاد ال يكتمل بدون النجاحات التي حّققتها شــركة
أي بي تي



الصحة والسالمة والبيئةتكنولوجيا وتطّور

مع استمرار ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كورونا، وازدياد حاالت االستشفاء، وعدد الوفيات في جميع أنحاء العالم، يرغب الكثير من 
الناس في معرفة ما يمكنهم فعله لوقف انتشار هذا الفيروس القاتل.

إذا اّتبع كل واحد منا بعض “الخطوات” البسيطة، يمكننا بشكل جماعي تسوية منحنيات Covid-19 وإنقاذ األرواح.
نصائح مهمة لتالفي مرض Covid -19، أهّمها:

Covid-19 نصائح يجب اّتباعها لتجنب

إحصل على الّتطعيم: 
الّتطعيمات والمعّززات هي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى  
يدخلون  الذين  األشخاص  غالبية  هنا.  أوميكرون  أصبح  أن  بعد 

المستشفى أو يحتضرون هم غير محّصنين.

ارتِد كّمامة:
من خالل وضع الكمامة، فأنت تحمي شخصًا ما وكمامته تحميك.

استمّر في الّتباعد االجتماعي:
مع  األشياء  من  بالعديد  القيام  يمكنك  الخارج،  في  تكون  عندما 

الحفاظ على مسافة تبلغ ستة أقدام.

تجّنب الحشود: 
األصدقاء،  مع  المنزل،  في  تكون  أن  هو  أمانًا  األكثر  الشيء 
واألقارب، الذين تعرف أنهم يتلّقون الّلقاح والّتعزيز. إذا كنت تريد 
أن تخطو خطوة إضافية من األمان، فعليك الحصول على إختبار 

سريع، يمنحك درجة إضافية من األمان. 

توّقف عن الذهاب إلى المراجع الليلية:
التجّمع في الحانة، في الداخل، هو فعل سّيء.

اطلب دليفري من المطاعم:
عندما يتعّلق األمر بتناول الطعام في الداخل، فهناك خطر إنتقال 

سريع ألوميكرون.

أعِط األولوية للنظافة الشخصية:
ذلك  )افعل  يديك  اغسل  فقط  الشخصية،  النظافة  تنسى  ال 
الّتعليمات  جميع  اتبع  وكذلك  مرة(،  كل  في  ثانية   20 لمدة 
العالمية. الصحة  ومنظمة  المحلية  الصحة  وزارة  عن   الصادرة 

افعل األشياء في الهواء الطلق أكثر من الداخل:
دائًما ما يكون الهواء الطلق أفضل من األماكن المغلقة.

النشرة اإللكترونية لدينا! الدليل خطوة بخطوة إلى 

لألفراد
قم بتعبئة وإعادة شحن بطاقتك على راحتك

PIN جميع بطاقات أي بي تي مؤمنة برموز 

تتبع معامالتك على موقعنا على اإلنترنت وتطبيق الهاتف 

للشركات
احصل على فواتير رسمية

اضبط إعدادات استخدام كل بطاقة مسبقًا بناًء على التاريخ، 
المنتج أو  الموقع  الوقت، 

الخاص  المجاني  النظام  إلى  الوصول  إمكانية  على  احصل 
نفقاتك لمراقبة  بنا 

الحاجة وإلغائها حسب  البطاقة  تفعيل  اطلب 

بطاقة أي بي تي المسبقة الدفع

“بعدك عم تدفع كاش بالمحطة؟“ بطاقة الوقود أي بي تي المدفوعة مسبقًا، هي طريقة ذكّية وآمنة وسهلة للدفع أثناء التنقل. 

100 محطة وقود أي بي تي، وهي مصّممة لتلبية إحتياجات كل من الشركات واألفراد.  يمكن استخدامها في أكثر من 

ضع قيودًا على نفقات الوقود الخاصة بك، وتجاهل األموال النقدية، وابدأ في توفير الوقت والمال:

المزيد عن منتجاتنا وخدماتنا؟ أنت مهتم بمعرفة  هل 

على  االطالع  يمكنك  وخدماتنا  منتجاتنا  عن  المزيد  لمعرفة 
رسالتنا  في  الشركة  ونجاحات  والتطورات  الوقود  أخبار  أحداث 

األسبوعية. اإلخبارية 

كل ما عليك القيام به هو: 

  www.iptgroup.com.lb زيارة موقعنا 

”Media Center“ اضغط على

اإللكترونية اإلخبارية  “النشرة  اختر 
أي بي تي”
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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


