
خلينا َع إتصال
حزيران ٢٠١٥نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب

ّ
عدد: ١٣

الّلقاء السنوي الثاني لموظفي أي بي تي:
“مسيرة كفاح وسيرة نجاح” 

تي                                             بي  �أي  �أقامت  �لإد�رة،  جمل�س  و�أع�ضاء  عي�سى  مي�سال  �ل�سيد  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  وبح�سور  تي  بي  �أي  �رشكة  �إد�رة  من  بدعوة 

يف 9 �أيار 2015 حفل غد�ٍء جامع ملوّظفي �ل�رّشكة كاّفًة، يف مطعم »بابل �لبحر« - عم�سيت. جرى خالل �للقاء تكرمي �ملوّظفني �لذين م�سى 

على ��ستخد�مهم �ضمن جمموعة �أي بي تي �أكرث من 25 عامًا، وذلك حتّيًة جلهودهم وعطاء�تهم �لتي بذلوها طيلة �لأعو�م �ملن�رشمة.

�ألقى كلمة �ل�رشكة ع�سو جمل�س �لإد�رة �ل�سيد زخيا عي�سى �لذي �أّكد �أّن �أي بي تي �سوف تبذل كل �جلهود لكي حتافظ على �لتقّدم �لذي حّققته، 

كو� د�ئمًا بروح �لعطاء و�مل�سوؤولية لكي »نحّقق معًا �لنجاح تلو �لآخر«. 
ّ
كما متّنى على �ملوّظفني �أن يتم�س

مون عن تقديرهم لإد�رة �ل�رشكة موؤكدين �أن هذ� �لتكرمي هو �أد�ة حتفيزية لهم ولزمالئهم للمزيد من �لتفوق و�للتز�م. 
ّ
من جهتهم، �أعرب �ملكر

يفي، رميون �لقوبا، وفاديا �حلايك. فمربوك �لتكرمي ل: طّنو�س �ليان، رجني �لق�سّ

فريق عمل أي بي تي غروب

من الحفل رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة



درع تقدير للسيد طّنوس اليان

درع تقدير لألستاذ ريمون القوبا
درع شكر ووفاء لرئيس مجلس اإلدارة السيد ميشال عيسى من 

موّظفي الشركة، يسّلمه األستاذ ألبير روحانا

درع تقدير لألنسة فاديا الحايكدرع تقدير لألنسة رنجي القّصيفي

تكريم موظفي أي بي تي اّلذين أمضوا أكثر من ٢٥ عامًا من العمل

الموظفون المكّرمون مع أعضاء مجلس اإلدارة

الّلقاء السنوي الثاني لموظفي أي بي تي: “مسيرة كفاح وسيرة نجاح”  -  تتّمة 



 ،Elf بعد �لنجاح �لكبري �لذي حّققته عرو�س �ل�سيف �ملغرية من

ي�رّش �رشكة �أي بي تي �أن تعلن لزبائنها عن �إطالقها حملة �سيف 

2015 »خّلي �لعّدة علينا«. تت�سّمن �حلملة تقدمي »�سنطة عّدة« مع 

 حتى 
ّ
وي�ستمر مّتوز  �أّول  �لعر�س يف  هذ�  يبد�أ   .Elf زيت  غيار  كل 

�نتهاء مو�سم �ل�سيف.

�إّن �سنطة �لعّدة هي هدّية قّيمة ومفيدة، ولها ��ستعمالت عديدة، 

فور�ً  عليها  �ّنك حت�سل  و�لأهّم  �ملنزل.  �أو  �ل�سيارة  وت�ضتعمل يف 

عند تغيري �لزيت �أو �رش�ء 5 ليرت�ت من زيت Elf من �سبكة حمطات 

�أي بي تي �مل�ساركة يف �لعر�س و�ملزّينة ب�سعار �حلملة.

فتوّجه اىل اأقرب حمطة اأي بي تي وا�ستفد الآن من العر�ض قبل 

نفاذ الكمية! 

�أكرث  �لفرن�سية هي من   Elf �أّن زيوت  �أّنه بات معروفًا  �ىل  �إ�سارة 

�أنو�ع وفئات  �لزيوت �لعاملية جودًة وتطّور�ً، كما تنا�سب جميع 

�ل�سيار�ت، �أي �لقدمية و�جلديدة، ف�ساًل عن تركيبتها �ملميزة �لتي 

تعتمد على �أنقى �لزيوت و�ملو�د �لإ�ضافية )additives( �لتي تزيل 

ك �سيارتك وحتافظ عليه ل�سنو�ٍت عديدة.
ّ
�لأو�ساخ من حمر

توا�سلوا معنا على �سفحات اأي بي تي عرب مواقع التوا�سل الإجتماعي واأعطوا راأيكم بهذا العر�ض.

جديد أي بي تي

حملة صيف 2015 : خّلي العّدة علينا... مع كل غيار زيت Elf من أي بي تي



المسؤولية اإلجتماعية

مركز أي بي تي للطاقة ينّظم في الجامعة األميركية في بيروت AUB محاضرة حول 
تلوث الهواء في لبنان

محاضرات توجيهية لمركز أي بي تي للطاقة IPTEC في المدارس في جميع 
المناطق: تواصل مباشر مع التالمذة - سائقي المستقبل

بالتعاون مع �ملجل�س �لتمثيلي �لطاّلبي يف �جلامعة �لأمرييكية يف بريوت AUB ، ومب�ساركة وز�رة �لبيئة وبرنامج �لأمم �ملتحدة �لإمنائي

�ء قطاع �لنقل �لرّبي: �أ�سباب 
ّ
UNDP ، نّظم مركز �أي بي تي للطاقة IPTEC حما�رشة حول �لبيئة حتت عنو�ن »تلوث �لهو�ء يف لبنان من جر

 .IPTECو UNDPوحلول«، وذلك يف 24 �آذ�ر 2015 يف حرم �جلامعة بح�سور ممثلني وخرب�ء من وز�رة �لبيئة، �ل

تخّلل �ملحا�رشة عر�س لدر��سة قامت بها وز�رة �لبيئة حول نوعية وتركيبة �لهو�ء يف لبنان، مرّكزًة من خاللها على �لتاأثري �ل�سلبي �لكبري 

لقطاع �لنقل على تلّوث �لهو�ء يف لبنان وتغرّي �ملناخ على �مل�ستوى �لوطني. ثّم مّت عر�س در��سة ثانية �أعّدتها �لUNDP م�سّلطًة �ل�سوء على 

�لتكنولوجيات �ملقرتحة للتخفيف من �نبعاثات �لغاز�ت �لدفيئة �لناجتة عن قطاع �لنقل �لرّبي. �ختتمت �ملحا�رشة بجل�سة مناق�سة ملعاجلة 

�مل�سائل ذ�ت �ل�سلة باملو�سوع.

يف �أيار 2015،  و�سلت حملة �لقيادة �لبيئية 

 IPTEC لتي قام بها مركز �أي بي تي للطاقة�

�سة لأكرث من  عن طريق �ملحا�رش�ت �ملتخ�سّ

1600 طالب يف خمتلف �ملد�ر�س يف لبنان، 
خالل  من   Fabriano مع  بالتعاون  وذلك 

�أو�خر �لعام  م�سابقة �لر�سم �لتي �نطلقت يف 

تعريف  �ىل   IPTEC فريق  بادر  وقد   .2014
�ل�سديقة  �لإقت�سادية  �لقيادة  على  �لطالب 

ممار�ساتها  وعلى   eco-driving للبيئة 

�لتي  �مل�سوؤولة  �لقيادة  لتعزيز  �لب�سيطة 

تلوث  وتقليل  �لطاقة  توفري  على  ت�ساعد 

�لهو�ء �لناجم عن �لنقل �لربي يف لبنان. كما 

رخ�سة  عن  ن�ضخ  �لطالب  جلميع  توزيع  مت 

.eco-driving license لقيادة �لبيئية�

حازت مبادرة IPTEC على ��ستح�سان  �إد�ر�ت 

�لتالمذة  �أظهر  كما  كاّفًة.  �ملد�ر�س  و�أ�ساتذة 

 eco-driving �ل  مبو�سوع  كبري�ً  �إهتمامًا 

نظر�ً لفو�ئده �لعديدة.



المسؤولية اإلجتماعية

) USJجامعة ال( ESIB رعاية رالي بيبر ال٢٧ لل

ALBA رعاية فيلم تخّرج للطالب ميشال زرازير في جامعة

 أي بي تي تحتفل بعيد األّمهات

دعم متواصل للنشاطات الرياضية، الفنية، والثقافية

رعت �أي بي تي م�ضاركة عدد من �لطالب �مل�ضاركني يف �لر�يل بيرب �لذي نظمته كلية �لهند�سة )ESIB( يف جامعة �لقدي�س يو�سف USJ  يف 

ف من خاللها �لتالمذة 
ّ
9 و 10 �أّيار 2015، وهو يعترب �لأطول م�سافًة و�لأكرث �سعوبة على نطاق لبنان بحيث يغّطي م�سافة 1000 كلم يتعر

على مناطق جديدة وعلى طبيعة لبنان �لغنّية. كما ويتيح �لفر�سة للتالمذة �مل�سرتكني �ىل �ختبار ثقافتهم �لعاّمة ومهار�تهم يف �ملنطق 

بالإ�سافة �ىل لياقتهم �لبدنية. 

ج لعام 2013 يف 
ّ
�لطالب مي�ضال زر�زير كان قد فاز باجلائزة �ألوىل عن فيلمه �لق�سري مبنا�سبة �لتخر

)FIFE- Festival International Du Filme De L’Etranger De Casablanca( ، حيث عر�س هذ� �لفيلم �أي�سًا يف �أهّم �ملهرجانات �ملحّلية 

و�لدولية )فرن�سا- �يطاليا- كرو�تيا- �سوي�رش�(. تتمنى �أي بي تي �ملزيد من �لتفّوق و�لنجاح لزر�زير لفيلمه �جلديد. 

ة وممّيزة جّد�ً، حيث قام فريق �أي بي تي بتوزيع باقات �لورد لالأّمهات �لعامالت يف �ل�رشكة تقدير�ً  كان لعيد �لأمهات لهذ� �لعام نكهة خا�سّ

ًة  لأتعابهّن و لتفانيهّن يف �لعمل و�لعائلة. كما وجال فريق �أي بي تي طيلة يوم �لعيد على عدد من حمطات �ل�رشكة معايد�ً �لزبائن وبخا�سّ

�لأّمهات، مقّدمًا لهّن �لورود ... مع �أ�سدق �مل�ساعر.  

�إّن �سعي �أي بي تي �لدوؤوب �إىل خدمة جمتمعها يحّتم عليها حتقيق �مل�سوؤولية �لإجتماعية. من هنا ياأتي دعمها لعّدة ن�ساطات ريا�سية، 

فّنّية، وثقافية للعام 2015، ونذكر منها:  

في مكاتب أي بي تي

في محطات أي بي تي



BIFEX 2015 »أي بي تي ترعى »معرض ومنتدى بيروت الدولي لإلمتياز

أي بي تي: الراعي الرسمي للمواصالت في سباق “Rise & Run” للسيدات  
في جبيل من تنظيم بيروت ماراتون

 »BIFEX 2015 كجزء من دورها �لفّعال يف تنمية �لقت�ساد �للبناين، �ساركت �أي بي تي بدعم »منتدى ومعر�س بريوت �لدويل لالإمتياز

فندق   يف  �أّيار2015  و14   13 يف    LFA )Lebanese Franchise Association( �لمتياز  لرت�خي�س  �للبنانية  �جلمعية  نّظمته  �لذي 

Phoenicia يف بريوت. 

يعترب BIFEX  �ملنتدى �لأهم يف جمال �لإقت�ساد و�إد�رة �لأعمال، و�حلدث �لأبرز ل�سناعة �لفر�ن�سايز يف �ل�رشق �لأو�سط، ويهدف �ىل �إمناء 

قطاع �لفر�ن�سايز من خالل دعم وت�سجيع مبادر�ت �ل�رشكات �ملانحة لالإمتياز �ملحّلية و�لدولية، بالإ�سافة �ىل تاأمني قو�عد �لإت�سال 

بني هذه �ل�رشكات و م�ستثمرين حمتملني.

ويف هذ� �ل�سياق، �سّلط BIFEX 2015 �ل�سوء على �لدور �لبارز �لذي يلعبه قطاع �لفر�ن�سايز �للبناين يف حتفيز �لإبد�ع و�لإبتكار، وتبادل 

�ملعلومات و�خلرب�ت ويف ت�سدير »ثقافة ومنط �لعي�س �للبناين« �إىل م�ساف �لدول �لأكرث تطّور�ً، كما وت�سّمن �ملنتدى عر�سًا لدر��سات 

وجل�سات حو�ر ملناق�سة مو��سيع و�أفكار�ً غري م�سبوقة.

 �مل�سوؤولية للمجتمع، كيف ل يكون لأي بي تي دعمها �لكّلي 
ّ

عندما يكون عنو�ن �حلدث مبادرة �سحّية وبيئية تهدف �إىل تعزيز ح�س

و�لفّعال لهذ� �حلدث؟ خ�سو�سًا �إذ� كان متعّلقًا ومرتبطًا �رتباطًا وثيقًا مبحيطها وببيئتها �حلا�سنة جبيل- ثاين �أقدم مدينة ماأهولة يف 

�لعامل. فبعد م�ساركة مركز �أي بي تي للطاقة IPTEC �لفّعالة يف �سباق بريوت مار�تون  يف 9 ت�رشين �لثاين 2014، ها �إّن �أي بي تي تعيد 

ة لتقّدم دعمها ل�سباق »Rise & Run« )�رك�ضي لقد�م( لل�سيد�ت من تنظيم بريوت مار�تون يف 7 حزير�ن 2015 يف جبيل.
ّ
�لكر

لنقل  �للبنانية  �ملناطق  جميع  على  وتوّزعها  �لّنقل  با�سات  تي  بي  �أي  توّفر  �سوف  �ل�ضباق،  يف  للمو��ضالت  �لر�ضمي  �لر�عي  ب�ضفتها 

�مل�سرتكني �ىل نقطة �لإنطالق يف جبيل حيث �ست�سنح �لفر�سة لهم يف �لتجو�ل و�ل�سياحة يف �أرجاء مدينة �حلرف بيبلو�س ذ�ت �لطابع 

�لأثري �لفينيقي.

المسؤولية اإلجتماعية

www.beirutmarathon.org :للمزيد من �ملعلومات، زورو� موقع بريوت مار�تون



 Mountain Mudd لأمرييكية� drive-thruكانت لقهوة �ل ، HORECA 2015 خالل معر�س

�ملثّلجة  وحتى  �ل�ساخنة  �لقهوة  م�رشوبات  �ألّذ  قدمت  حيث  ممّيزة،  م�ساركة   Espresso

م�سابقة  يف  و�إبد�عاتهّن   Mountain Mudd baristas �ل  مهار�ت  وبرزت  كما  للمتذّوقني. 

�سهاد�ت تقدير عن �ملوهبة  �لتي مّكنتهّن من �حل�سول على  لبنان«  يف   barista »�أف�سل 

و�خلربة.

 :Mountain Mudd Espresso القهوة األميريكية األولى
جدول حافل بالنشاطات والمعارض

HORECA 2015 

TASTE OF AMERICA 2015 

HAPPY HOUR

HORECA

TASTE OF AMERICA

�لذي   :”Taste Of America  2015“ معر�س  يف   Mountain Mudd Espresso �ضاركت 

جتارًيا  حدًثا  يعترب  و�لذي    Biel يف   2015 28ني�سان  يف  �لمريكية  �ل�سفارة  ��ست�سافته 

يف  �لأمريكية  �ل�رشكات  تقدمها  �لتي  و�خلدمات  �ل�سلع  على  �ل�سوء  ت�سليط  �إىل  يهدف 

لبنان. �ساركت يف هذ� �ملعر�س �أهّم �لعالمات �لتجارية �لأمريكية �ملعروفة عامليًا مثال    

حيث    …McDonlad’s، Burger King، Budweiser، Domino’s pizza، Dunkin Donuts

قّدمت �أجود �أنو�ع �لقهوة �لأمرييكية لل�سيوف كاّفًة. ح�رش �ملعر�س �أكرث من 500 �سيف 

مبن فيهم وزر�ء ورجال �أعمال وخرب�ء يف قطاع �لأغذية و�ل�سيافة يف لبنان. 

على    Mountain Mudd Espresso نظمت 

 Happy“ �لدكو�نة  يف  تي  بي  �أي  حمطة 

قهوة  فناجني  خالله  من  قّدمت   :”Hour

�ملحطة، ملّدة  للر�بحني من زبائن  جّمانية 

�سهٍر كامل. 

CALL FOR SPRING - UOB

نظّمت Mountain Mudd Espresso  م�سابقة 

خاللها  من  �لتي   ”Call For Spring“ �لر�سم 

�لكورة   يف  �لبلمند  جامعة  طاّلب  دعت 

�أكو�ب  على  �لر�سم  يف  مو�هبهم  �إبر�ز  �ىل 

Mountain Mudd، مقّدمًة بنتيجتها للطاّلب 

جو�ئز قّيمة عن �لر�سوم �لأكرث �إبد�عًا. 

HAPPY HOUR

أمين عبداللهجان ماري رميا

جوليان طنوس جودي أبي رستم

شراكات لمستقبل ناجح



Horeca 2015 أي بي تي تشارك في معرض

�ساركت جمموعة �أي بي تي غروب يف معر�سHoreca 2015 �لذي جرى يف مركز Biel يف بريوت من 20 حتى 23 ني�سان  2015 مقّدمًة باقة  

�سة لقطاع �ل�سيافة، من فنادق ومطاعم وغريها. من خالل م�ساركتها يف Horeca ��ستطاعت �أي بي  من �حللول �لّنفطية �ملتكاملة �ملخ�سّ

د كونها �رشكة نفطية وحمطات وقود، بل برزت ك�رشكة توؤمن جتربة فريدة و�ساملة عرب تلبيتها 
ّ
تي �لتاأكيد على �أّن مفهومها يتعّدى جمر

لحتياجات �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات من خمتلف �لقطاعات، مبا يف ذلك قطاع �ل�سيافة، وذلك من خالل:

�سة بتقدمي جمموعة و��سعة من �ملعّد�ت �ل�سناعية و�ملنزلية.  - EQUIPT: �ل�رشكة �ملتخ�سّ

- Go Gas: �لبطاقات �للكرتونية �لتي تقّدم �حللول لل�رشكات يف �إد�رة م�رشوف �لوقود لديها.

- IPT Diesel: �ملازوت �لأخ�رش �ل�سديق للبيئة و�ملثايل لالإ�ستعمال �ل�سناعي، كما للمنازل و �ملركبات.
. Formula Oneلزيوت �ملعروفة يف �ل�سباقات �لعاملية و �ل� : Elf -

- LPG Solutions: �لتي تقّدم حلوًل متكاملة يف �لتزّود مباّدة �لغاز ومن �سمنها تركيب ومتديد �أنظمة �لغاز.

�أ�سئلتهم  عن  و�لإجابة  �لز�ئرين  خلدمة  �ملعر�س  �أيام  طيلة  متو�جد�ً  كان  تي  بي  �أي  من  �سًا  متخ�سّ فريقًا  �أّن  �ىل  �إ�سارة 

ومطالبهم.

جديد أي بي تي



جديد شبكة المحطات

�إىل  ة، فقد �ن�سّمت 
ّ
عية م�ستمر

ّ
�لتو�س �أي بي تي  �أّن خّطة  �للبنانية. ومبا  حمطة منت�رشة على �لأر��سي   170 �أكرث من  �أي بي تي ت�سّم  باتت 

�ل�رشكة حمطات جديدة. كما وتقوم �ل�رشكة وب�سكٍل دورّي باأعمال تاأهيل وحتديث وترميم ملحطاتها كاّفًة.

محطة بطرس الجمّيل - تنورين التحتا

محطة الفهد - طرابلس

محطة حبوب - بإدارة الشركة

محطة مّلوحي - حبوب )الطريق الرئيسي(محطة جالل جواد - قعقعية الصنوبر )صيدا(

محطة نقوال سعد - راس مسقا )طرابلس(

شبكة محطات أي بي تي

دائمًا بهدف تأمين أفضل وأسرع خدمة للزبائن، يسّر أي بي تي اإلعالن
111 624 / 71 عن تخصيصها رقم جديد مباشر لخدمة الزبائن وتلقي الطلبات

HOTLINE



�أ�سيل  د�ئمّا  �لديناميكية و�لبتكار. حتت عنو�ن »قلب  بحّلة جديدة تعك�س   »Elf Evolution« �إطالقها جمموعة زيوت  �أي بي تي عن  تعلن 

�أّنها تتنا�سب مع كّل �أنو�ع �ل�سيار�ت وتتما�سى مع  كك حماية ق�سوى، كما 
ّ
باإطاللة جديدة« تنطلق جمموعة »Elf Evolution« لتوؤّمن ملحر

جميع ظروف �لقيادة ف�سال عن تركيبتها �ملتطّورة.

تو�كب زيوت Elf �لّتطّور وحتّديات �مل�ستقبل بحّلتها �جلديدة مع �حلفاظ على �جلودة �لعالية ذ�تها �لتي حّققها �مل�سّنعون عاملّيًا على مدى 

�سنني طويلة، و�لتي ��ستحّقت ثقة �ل�سائقني �ملحرتفني و�مل�ستهلكني ب�سكٍل عام. 

إّن جمموعة »Elf Evolution« �جلديدة متوفرة يف �لكار�جات وحمالت غيار �لزيت، وعلى كاّفة حمطات �أي بي تي.

ف... اإنت جاهز للتحّدي؟؟

Elf: حّلة جديدة... عم يتحّدى!

لطاملا كانت Elf عالمة فارقة تعك�س �لتمّيز و�ملغامرة و�لإجناز�ت �لريا�سية �لعاملية... 

�لريا�سية  للن�ساطات  منها  ودعمًا  لبنان،  يف  �لفرن�سية   Elf لزيوت  �لر�سمي  �ملوّزع  كونها 

خالل  من  �ملو�سم  لهذ�  للر�ليات«  لبنان  »بطولة  يف  موؤّخر�ً  تي  بي  �أي  �ساركت  �ملحّلية، 

رعايتها ل�سيارة �ل “Mitsubishi Evo8” بقيادة �ل�سائق �ملحرتف  زياد منر وم�ساعده جوي 

مطر يف ر�يل �لربيع “31st Spring Rally” �لذي يعترب �ملرحلة �لأوىل من �لبطولة. �أظهر منر 

كات 
ّ
�أد�ء�ً متمّيز�ً وذلك بف�سل ثقته �لعالية بجودة زيوت Elf ملا تقّدمه من تقنية عالية ملحر

ك.
ّ
�ل�سيار�ت �إ�سافًة �إىل توفريها �حلماية �لّتاّمة للمحر

�إىل كّل حمّبي �ل�سباقات، ترّقبو� زياد منر و Elf يف �أهم ر�يل لبطولة �ل�رشق �لأو�سط للر�ليات: 

“Rally Of Lebanon 2015” �لذي �سيجري يف 3-4-5 �أيلول 2015.

 بالتوفيق لزياد منر والفريق!

»Spring Rally 2015« أي بي تي ترعى

تكنولوجيا وتطّور



تعمل �أي بي تي باحرت�فية عالية على كّل و�سائل �لتو��سل �لتي تعّزز عالقتها بامل�ستهلك. فقد �أطلقت موؤّخر�ً 

�لإبد�ع  لناحية  عاملّيًا  �لأبرز  �لإنرتنت  مو�قع  ويناف�س  و�لتطور  �لتجديد  يعك�س  جديد�ً  �إلكرتونيًا  موقعًا 

متنّوعة  ميز�ٍت  �جلديد  �ملوقع  يوؤّمن  �لدقيق.  وتنظيمه  �لغني  م�سمونه  �إىل  �حلديثة  و�لتقنيات  و�جلمالّيه 

ل ودقيق لكّل منتجات وخدمات �ل�رشكة، بالإ�سافة �إىل خدماٍت  ك�سهولة ت�سّفحه و�حتو�ئه على �رشح مف�سّ

�أخرى تزيد من �أهّمية �ملوقع وجتعله فريد�ً من نوعه، و�أبرزها:

  

- عر�س �لأ�سعار �حلالية و�ل�سابقة: مما ي�سمح للمت�سّفح مبتابعة ومر�قبة تقّلبات �لأ�سعار.

- Online Order لطلب �ملنتجات عرب �ملوقع.

- Free Call Back حيث يكتفي �ملّت�سل باإدخال رقم هاتفه، حّتى تعاود �ل�رشكة �لإّت�سال به .

- Online Cards Application لطلب بطاقات �لدفع و�لولء �للكرتونية.

  www.iptgroup.com.lb :ت�سّفح �لآن 

 Facebook: IPT Groupوتو��سل معنا على

يهّمنا ر�أيك مبوقعنا �جلديد!

ت�رّش �أي بي تي على تو��سلها �لد�ئم و�ملبا�رش مع م�سّجعي مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي �خلا�سة بها على �سفحة IPT Group كما على �سفحة 

 .IPTEC

 social media fansعلى �نتباه �ل Instagram و  Facebookعلى IPT Group عرب �سفحة IPT Weekend يف �لآونة �لأخرية، ��ستحوذت م�سابقة 

�لذين �أبدو� تفاعاًل كبري�ّ معها وح�سدو� جو�ئز قّيمة. مربوك لر�بحي م�سابقة IPT Weekend: بارل �أبي خليل، ر�لف د�غر، مرييام رحمة، 

�رشبل عاز�ر، توما�س هورنيغ، يار� عو��سة، نيكول حّو�ط، فر�ن�سو� بعيني، �إيلي خ�ّسان، �إيلي �حللو، غادي �خلوري، طارق �أبو جودة، جورج 

طعمة، جانيت ناهد، طوين �سعوب، �سا�سا �لعارف، لر� غامن، طوين خمايل،رين مر�د، هال فرحات، عبد �هلل خليفة.

�ست �أي بي تي �سور�ً و posts عن قانون �ل�سري �جلديد يف لبنان، وذلك بهدف �لتعريف عنه و�لإ�ساءة على �أهّم �لبنود �لو�ردة فيه. كما وخ�سّ

�ً من خالل م�سابقاٍت عديدة، م�سّلية، ومفيدة يف �لوقت عينه بحيث �أّن 
ّ
�أّما على �سعيد �سفحة IPTEC على Facebook، ما ز�ل �لربح م�ستمر

 
ّ
�جات هو�ئية Phoenix Fly Bike لر�بحي م�سابقات “Guess & Win” و “Spot the differences” �لتي من خاللها ي�ستمر

ّ
�أي بي تي قّدمت 3 در

�جة �لهو�ئّية بدًل من �ل�سيارة حفاظًا على بيئة نظيفة 
ّ
مركز �أي بي تي للطاقة بن�رش ثقافة �لeco-driving، مرّكز�ً على �أهية ��ستخد�م �لدر

و�سحة �سليمة.

 مربوك للر�بحني: جويا خري�هلل، جان بول كحالة، كارن فرحات، يو�سف غابريال، مروى برجاوي، كارول كوركيجيان.

تكنولوجيا وتطّور

تقنيات، تطّور، وحداثة... في موقع أي بي تي اإللكتروني الجديد!

تفاعٌل كبير على صفحات التواصل اإلجتماعي الخاصة بأي بي تي... والربح متواصل!



الّلقاء السنوي الثاني لشبكة محطات أي بي تي

وقود     حمطات  مالكي  دعوة  عن  �ل�رشكة  تعلن  و�لتمّيز«،  �لريادة  نحو  »معًا  عنو�ن:  حتت 

�لثالثاء  نهار  �ضوف يجري  �لذي  �لثاين  �ل�ضنوي  �للقاء  للم�ضاركة يف  لبنان  �أي بي تي يف 

ندوة  �لعام  �للقاء هذ�  يت�ضمن  �لفيل.  �ضن  فندق هيلتون حبتور يف  2015 يف  16 حزير�ن 

توجيهية خا�ضة حول ال�سالمة العامة.

�ىل  و�لتمّيز  �لريادة  يف  �لفريدة  جتربتها  �إي�ضال  بهدف 

حمطاتها كاّفًة، عمدت �أي بي تي �إىل �إطالق كتّيب جديد 

حتت عنو�ن: 

»دليل �ملحطة: معايري �ل�ضالمة و�جلودة و�لتمّيز«.

يحتوي »دليل �ملحطة« على �لإر�ضاد�ت �ل�رشورية وعلى 

�أف�ضل �ل�ضبل �لتي توؤّدي �ىل ت�ضغيل و�إد�رة حمطات �لوقود 

�لإ�ضرت�تيجّية  �خلطة  تخدم  موّحدة  و�أ�ض�س  ملعايري  وفقًا 

ل�رشكة �أي بي تي �لآيلة �ىل تنمية وتطوير �ضبكة حمطاتها 

بها  �لتي  �لر�ئدة  خدماتها  كما  �حلديث  ت�ضميمها  و�إبر�ز 

غرّيت �ملفهوم �لتقليدي ملحطات �لوقود يف لبنان.

من �أهّم م�ضامني »دليل �ملحطة«:

- تف�ضيل معايري �ل�ضالمة.

- �ضبل جتّنب �حلو�دث وكيفّية �لتعامل معها.

- �لأ�ضاليب �لإد�رية �لف�ضلى �ملّتبعة من م�ضوؤويل �ملحطات .

- قو�عد �لتمّيز يف تقدمي �خلدمات على �ملحطة، و�لتي من  �ضانها تاأمني �أعلى ن�ضبة ر�ضى 

لدى �لزبائن.  

دليل المحطة: معايير السالمة والجودة والتمّيز

�لقليلة  �ل�سنو�ت  خالل  تي  بي  �أي  �سعت 

�ملا�سية �ىل تغيري �ملفهوم �لتقليدي ملحطة 

�ملحروقات يف لبنان، وجنحت �إىل حدٍّ كبري 

يف جعل موقع �ملحطة مكانًا �آمنًا بالدرجة 

وبالتايل  �آن.  يف  وجّذ�بًا  نظيفًا  �لأوىل، 

»�ل�سالمة  مبد�أ  على  تي  بي  �أي  �إ�رش�ر  فاإّن 

�ل�سدفة،  طريق  عن  يكن  مل  �أّوًل«  و�حلماية 

�ملالزمة  للمخاطر  لإدر�كها  نتيجًة  جاء  بل 

�ملبا�رش  وتاأثريها  �لنفطي،  �لعمل  ملجال 

على  �ملجال  هذ�  يف  �لعاملني  �سالمة  على 

ياأتي حر�س  ككّل. من هنا  �ملجتمع  �سالمة 

�ل�رشكة على توفري �أدّق �رشوط �ل�سالمة �لتي 

تتطابق و�أعلى �ملعايري �لدولية و�لتي تطّبق 

من �أهّم �رشكات �لنفط �لعاملية.

يكون  و�ل�سالمة  �حلماية  �إجر�ء�ت  تعزيز  �إّن 

باّتباع �لإجر�ء�ت �لوقائية لتفادي �حلو�دث 

و�عتماد �لعديد من �خلطو�ت، �أبرزها: تدريب 

�حلو�دث  مع  �لتعامل  على  �ملحطة  عّمال 

�لزبائن  وتثقيف  توعية  ح�سولها،  حال  يف 

يف  �ملوّزعة  �لإر�ساد�ت  على  نظرهم  ولفت 

ك 
ّ
�أرجاء �ملحطة )عدم �لتدخني/ �إطفاء حمر

�خلليوي/  �لهاتف  ��ستعمال  عدم  �ل�سيارة/ 

�لإنتباه لوجود كامري�ت مر�قبة/ لئحة �أرقام 

�ملحطة  جتهيز  �لطارئة(،  للحالت  �لهو�تف 

بالقرب  رمل  �سناديق  تاأمني  باملطافئ، 

هذ�  �لتفريغ.  ومناطق  �لتعبئة  م�سّخات  من 

�لإحرت�زية  �لإجر�ء�ت  �ّتخاذ  �ىل  بالإ�سافة 

عند تفريغ �ملحروقات يف �خلّز�نات بو��سطة 

مو�قع  من  �لغري  �قرت�ب  ومنع  �ل�سهاريج، 

�لتفريغ.

هي  و�ل�سالمة«  »�حلماية  م�سوؤولية  ولأّن 

�لعامل  تعني  �أّنها  �إذ  م�سرتكة  م�سوؤولية 

�ملحطة...  وزبون  و�ملالك  و�ل�سائق... 

بها  �ملتعّلقة  �لإر�ساد�ت  �حرت�م  فاإّن 

دون  للجميع  ملزمًا  يكون  �أن  يجب 

��ستثناء.

املهند�ض جان مارك لرو�ض

املدير التقني

اأي بي تي غروب  

الصحة والسالمة والبيئة اإلفتتاحّية

info@iptgroup.com.lb      www.iptgroup.com.lb

للمزيد من المعلومات: لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية

واإلطالع على أخبارنا فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 

T/F:                                    Hotline:    +961 76 624 111+961 9 624 111/5

Twitter: @ipt_group  -  Facebook.com/iptgroup - Instagram: @ipt_group - Linked in: IPTGroup


