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أي بــــي تــــي صــامـــدة فــــي مـواجـهـة األزمــة
ال بّد أّن الّشح في المحروقات كّوَن إحدى أبرز المعضالت في ظل األزمة اإلقتصادية اللبنانية وذلك نظرًا لتأثيره المباشر 
التي تقع على عاتق  التحدي والمسؤولية  يزيد من  القطاعات ما  اليومية وتأثيره على عمل مختلف  المواطنين  في حياة 

الشركات النفطية التي هي أيضا ضحية ترّدي العملة والصعوبات في االستيراد. 
في المواجهة، تبقى أي بي تي صامدة وتبذل كّل الجهود من أجل أن تستمّر في اإلستيراد وتأمين المحروقات للجميع دون 
عملها  وأماكن  عملياتها  جميع  ولمراقبة  لديها  الخدمة  ومستوى  الشفافية  على  للحفاظ  تدابير  عدة  اّتخذت  وقد  التمييز, 
المختلفة لمنع أية محاوالت لالحتكار أو التخزين. وقد تعاونت الشركة مع عدة جهات مسؤولة لتسليم المؤسسات األكثر 

حاجة الوقود بشكل خاص المازوت وذلك وفق جداول تسليم. 

تسهيالت  تي  بي  أي  محطات  أّمنت 
الوقود مساندًة  لتعبئة  الطبية  للطواقم 
تزامنًا مع  اإلنسان  لجهودهم في خدمة 
األزمة الصحية التي يمر بها لبنان وجائحة

  .Covid-19

دعمت أي بي تي القطاع التعليمي الذي 
يلعب الدور األهّم في ضمان مستقبل 
تعاونها مع  للبالد، وذلك من خالل  ناجح 
وزارة التربية وتزويدها أساتذة اإلمتحانات 
الرسمية بقسائم تسهيل مرور لتسهيل 

عملية مراقبة االمتحانات الرسمية. 

قائمقام  مع  تي  بي  أي  شركة  اجتمعت 
لدعم  وإجراءات  تدابير  واّتخذت  جبيل 
القرى التي تفتقر إلى بلديات في قضاء 
المازوت  بمادة  تزويدهم  جبيل من خالل 

أسبوعيا”.    

وشفافيتها،  العالية  مصداقيتها  بفضل 
استطاعت أي بي تي الحفاظ على جميع 
شركائها من مالكي محطات أي بي تي في 
مختلف المناطق، ال بل استمّرت الشركة 
بالتوّسع وأضافت إلى شبكة محطاتها 
والجنوب  البقاع  في  جديدة  محّطة   18

والشمال خالل عامي 2020-2021.

حرصت أي بي تي على المستوى العالي 
لخدمة الزبائن لديها وأطلقت حملة تحت 
بأّنها  زبائنها  لتذكير  رأيك”  “شو  عنوان 
لشكاواهم  لإلستماع  جانبهم  إلى  دائمًا 
ولإلستجابة  مخالفة  أية  حول 

إلستفساراتهم في هذه األزمة. 
 

مادة  من   كميات  تي  بي  أي  خّصصت 
في  المزارعين  صغار  لدعم  المازوت 
منطقتي البقاع وعكار بالّتعاون مع رئيس 
حكومة تصريف األعمال حسان دياب واتحاد 
المزارعون  كان  وقد  الزراعية.  النقابات 
عاجزون عن تٔامين ماّدة المازوت للّري بعدما 
ضة للّتَلف نتيجة  ٔاصبحت مواِسَمهم معرَّ
الّشح في المحروقات وعدم قدرِتِهم على 

شرائها من الّسوق الّسوداء.  

انعكس النقص الحاّد في المحروقات على 
جميع القطاعات ومنها األفران والمطاحن, 
لذلك عمدت شركة أي بي تي على دعمهم 
هذه  شّح  يتسبب  ال  كي  المازوت  بمادة 
لها  يتعّرض  غذائية  كارثة  الى  المادة 
األولية  المواد  في  نقص  من  الّلبنانيون 

كالخبز وغيرها.

المحروقات  في  الّشح  من  بالرغم 
اإلعتمادات  فتح  في  والصعوبة 
تي  بي  أي  شركة  عمدت  واإلستيراد، 
على تأمين المحروقات في محطاتها في 
ساعات  وتنظيم  بالتساوي  المناطق  كل 
للمواطنين  متاحة  لتكون  فيها  العمل 

وللتخفيف من أزمة الطوابير. 

أي بي تي  بين شركة  تنسيق وثيق  كان 
الكميات  لتزويد  جبيل  كهرباء  وشركة 
المازوت لشركة كهرباء جبيل  الاّلزمة من 
لتتمكن  الكهربائية،  للتعهدات  وبيبلوس 
هذه األخيرة من تجنيب مشتركيها الّتقنين 
قدر  الكهربائي  التيار  تغطية  وتأمين 

اإلمكان لساعات أطول.

لها  يتعّرض  التي  االعتداءات  بالرغم من 
تي،  بي  أي  وصهاريج  ومحطات  عمال 
مع  اليومي  بالتنسيق  الشركة  استمّرت 
ومديري  ومالكي  األمنية  الجهات 
توزيع  عمليات  بتأمين  المحطات 

المحروقات وإيصالها للمواطنين.  
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استمرارية  سبيل  في  نضاله  تي  بي  أي  عمل  فريق  يواصل 
جاهدين  بالعمل  ويستمّرون  للوطن.  منهم  وحّبًا  الثاني  البيت 
ومواجهين لألزمة ويخدمون الزبائن بالرغم من كونهم هم أيضًا 

يعانون من هذه األزمة.  

بمناسبة عيد العمال في أيار 2021، إجتمع فريق أي بي تي في 
المقّر الرئيسي بحضور الدكتور طوني عيسى، نائب رئيس شركة 
لمبادرة  تبعًا  العمل  فريق  وقوة  بـمرونة  لالحتفال  تي،  بي  أي 
التواصل االجتماعي تحت  أطلقتها شركة أي بي تي عبر وسائل 
على  الضوء  تسليط  بهدف   #IPT_TeamResilience عنوان 
قدرات وتفّوق فريقها في العمل وفي حياتهم الشخصية. تمّيز 
لنجاحه  السّر  وهي  تي  بي  أي  عمل  فريق  القدرات  هذه 

والستمراريته برغم الصعوبات.  

#IPT_TeamResilience

في مواجهة األزمات

على  الضوء  عيسى  طوني  الدكتور  ألقى  المناسبة،  هذه  في 
المسبوقة:  غير  األوقات  هذه  ظّل  في  الفريق  مرونة  أهمية 
“لقد نجحت استراتيجية إدارة األزمات في أي بي تي حتى اآلن 
في الريادة وضمان االستمرارية. ومع ذلك، يعتمد جزء كبير من 
كل  على  أعتمد  وأنا  المرن.  فريقنا  قوة  على  االستمرارية  هذه 
لدينا  الخدمة  محطات  وفي  المكاتب  في  الفريق  في  عضو 
أننا  لفريقنا  نؤّكد  الخاصة.  بطريقتهم  للتكّيف  طريقهم  إليجاد 
لالنضمام  الفريق  وندعو  بحزم،  للوقوف  جهدنا  قصارى  نبذل 
من  دائمًا   - للبنان  إشراقًا  أكثر  مستقبل  نحو  المعركة  في  إلينا 
على  المشاركون  الموظفون  حصل  وقد  الصمود“.  خالل 

لمساهماتهم.  تقديرًا  تحفيزية  ومكافآت  شهادات 

مارون عبد النور
القسم التجاري

ريتا حنا
قسم العمليات

كاتيا الحايك
قسم األرشيف
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الدكتور طوني عيسى 
نائب رئيس شركة أي بي تي

ساندرا باسيل
مديرة قسم التسويق

آيا عيسى
مكتب الرئيس التنفيذي
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بطرس كرم
قسم التسويق

 كريستينا غانم
   قسم الموارد البشرية

 شربل باسيل
   قسم المشتريات

شربل جاموس
قسم التكنولوجيا والمعلومات

أّنا-كريستينا شاهين
القسم التجاري

داني خوند
 قسم العمليات 

 شليطا حرب
   قسم المحاسبة

كريستابيل فادوس
القسم التجاري



67

 هادي زغيب
 قسم العمليات

 جاين يونس
 القسم التجاري

رفقا شما
 القسم المالي

 رمزي الخوري
 القسم التجاري

 اميلي-نهاد يوسف
 القسم التجاري

 ايفلين فرنجية
 مكتب الرئيس التنفيذي

 اتيان سيدة
 قسم التكنولوجيا والمعلومات

اميل-انطوني ديب
 القسم  المالي
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المحّرك:   زيوت 
استهالكك  من  التخفيف  في  تساهم   ELF زيوت  أن  تعلم  هل 

للوقود؟ 
في  أهّمها  ولكن  الخصائص،  من  بالعديد   ELF زيوت  تتمّيز 
بفضل  وقود سيارتك.  إستهالك  من  تقّلل  أنها  هو  هذا  يومنا 
االحتكاك  خسائر  بتقليل   Elf زيوت  تسمح  العالية،  جودتها 
أنسب  اختيار  إن  المحّرك.  في  الطاقة  فقدان  عن  المسؤولة 
زيت لسيارتك هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على محّرك سيارتك 

في أفضل حالة.    

 :Elf أبرز خصائص زيوت المحّرك من 

   تأمين حماية قصوى للمحّرك  
   تقليص تكاليف الصيانة في المحّرك والسّيارة  

   فعالّية طويلة المدى حتى في أقصى ظروف القيادة 
   والطقس  

الصناعية:  الزيوت 
ELF PERFORMANCE VICTORY 15W40 هو زيت تشحيم صناعي عالي األداء يوّفر فترات تصريف طويلة بأمان. تّم تصميمه 

الثقيلة.  الديزل  Elf لالستخدام الصناعي في: الموّلدات ومحركات  بشكل خاص من قبل 
للمحركات:  المصّنعة  الشركات  متطلبات  وتتخّطى  تلّبي  المنتج  هذا  مواصفات 

 API CI-4 / CH-4 / SL    
 ACEA E7    

 Euro 3 تقنيات 4 و     
موافقات: OEM ورقة البيانات      

 
والزيوت  المحّركات  زيوت  الصناعية:  واآلالت  للسيارات  المخصصة   Elf وشحوم  زيوت  من  الكاملة  تي  بي  أي  مجموعة  تشمل 

النارية.  للدراجات  المتخصصة  والزيوت  والمكابح  الهيدروليكية  والشحوم  والزيوت  والمولدات  للمعامل  الصناعية 
 

دليل خاص بالزيوت

شراكات لمستقبل ناجح

Total، وهي  تابعة لشركة  تجارية  Elf عالمة  زيوت  إّن   .2011 عام  لبنان  ELF في  لزيوت  أي بي تي موّزعًا رسميًا  أصبحت شركة 
ELF خبرة واسعة في السيارت من خالل انخراطها في أبرز السباقات  150 دولة. اكتسبت  50 عامًا في أكثر من  موثوقة ألكثر من 

   .1 150 انتصارًا في الفورموال  العالمية وقد سّجلت أكثر من 

(Full Synthetic)

(Semi-Synthetic)

(Mineral)

Elf Performance Victory SAE 15W-40

Elf Moto 4 Road SAE 10W-40

Elf Perfo HDX 200 SAE 40
Elf Perfo HDX 200 SAE 50

Elf Gearelf SAE 85W-140 GL5

Elf Moto 4 Cruise SAE 20W-50

Elf Moto 2 Self-Mix

Elf Perfo 3F SAE 20W-50 

Elf Evolution 900 SXR SAE 5W-40

Elf Evolution 900 USX SAE 5W-30

Elf Evolution 700 ST SAE 10W-40

Elf Evolution 400 SAE 20W-50

Elf Gearelf SAE 85W-90 GL4

Elf Frelub 650 D0T4 

Elf Super SB SAE 50

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

زيوت اصطناعية

الفئة 
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ELF مجموعة زيوت

التفاصيل

زيوت شبه
اصطناعية

(Semi-Synthetic)

زيوت شبه
اصطناعية

زيوت معدنية

(Mineral)
زيوت معدنية

(Mineral)
زيوت معدنية

زيوت أخرى

زيــت اصطناعــي مصمــم لتشــحيم كّل محــركات الســيارات التــي تعمــل 
على البنزين.   

موصــى بهــا لــكّل أنــواع المحــركات العاديــة أو ذات الشــحن الفائــق فــي 
السيارات والشاحنات الخفيفة.  

للقيــادة بســرعة  القيــادة وخاصــة  الظــروف وأنــواع  مناســب فــي كّل 
عالية. 

زيــت محــرك عالــي األداء بالتكنولوجيــا اإلصطناعيــة التــي تســاهم فــي 
االقتصاد بالوقود.  

مصّمــم ليتناســب مــع جميــع محــركات الســيارات التــي تعمــل علــى 
البنزين. 

مناســب لجميــع الرحــالت (فــي المدينــة، علــى الطــرق الســريعة وخاصــة 
في الظروف القاسية. 

لجميع أنماط القيادة والسرعات العالية. 

• 

• 

خصيًصــا  مطــور  االصناعيــة،  بالتكنولوجيــا  األداء  عالــي  محــرك  زيــت 
لمحركات البنزين في السيارات والشاحنات الخفيفة. 

يوصــى باســتخدامه فــي معظــم الســيارات خاصــة بســبب فعاليتــه فــي 
درجات الحرارة المعتدلة مثل الطقس اللبناني. 

• 

• 

زيــت محــرك معدنــي مصمــم لمحــركات البنزيــن، بشــكل خــاص للمحــركات 
المنتجة قبل عام ٢٠٠١. 

موصى به ألساليب القيادة العادية ولجميع أنواع الرحالت. 

• 

• 

زيــت أحــادي الدرجــة للجيــل األقــدم مــن محــركات البنزيــن والديــزل عندمــا ال 
يكون للشركات المصنعة متطلبات محددة. 

يمكن استخدامه لتغيير الزيت بالكامل أو لزيادة الزيت. 

• 

• 

زيــت تشــحيم ناقــل الحركــة يحتــوي علــى مادتــي الســولفات والفوســفور 
الترويــس  لصناديــق  مخّصــص  وهــو  الشــديد  للضغــط  المقاومــة 

والمحاور.  
مناســب لجميــع عمليــات النقــل اليدويــة، والمحــوالت، وصناديــق النقــل 
والتــروس التوجيــه فــي الســيارات والمعــدات الزراعيــة التــي تتطلــب 

 .API GL4 مستوى أداء

ســائل مكابــح اصطناعــي عالــي األداء مصمــم خصيًصــا ألنظمــة الفرامــل  •
الهيدروليكية من أجل ضمان الكبح اآلمن في أقسى الظروف. 

• 
• 

زيت تشحيم لالستخدام في محركات الديزل. 
يتكّيــف مــع تقنيــة  Euro 5، والمحــركات الســابقة، ومــع معظــم المحــركات 
األوروبيــة  والمواصفــات المطلوبــة مــن الشــركات المصنعــة األمريكيــة 

 .Renault Trucksو DAF مثل

• 

• 

زيــت محــرك منظــف وعالــي األداء لمحــركات الديــزل، للمحــركات  العاديــة 
أو ذات الشحن الفائق.  

موصــى بــه لمحــركات الديــزل الثقيلــة التوربــو، مــع أو بــدون مبــرد داخلــي، 
مدمــج فــي مركبــات النقــل الصناعيــة، معــدات البنــاء والحافــالت وعربــات 

النقل والشاحنات الصغيرة تحت أقسى ظروف العمل. 

• 

• 
• 

زيــت تشــحيم أحــادي الدرجــة موصــى بــه لجميــع محــركات الديــزل ذات 
الشــحن التوربــو أو العاديــة (الشــاحنات، الحافــالت، الشــاحنات الصغيــرة 

والبيك-آب...). 
مناسب لجميع محركات الديزل الثابتة (إنتاج الطاقة). 

يوصى باستخدامه في محركات الديزل من الجيل القديم. 

• 

• 

زيــت يحتــوي علــى مادتــي الســولفات والفوســفور مقاومــة للضغــط 
الشديد ومخصصة لصناديق الترويس والمحاور. 

جــزء مــن مجموعــة حديثــة مــن المنتجــات التــي تناســب بشــكل خــاص 
الميكانيكيــة  الحركــة  ناقــالت  فــي  صرامــة  األكثــر  الخدمــة  شــروط 

للسيارات (المركبات الخفيفة والثقيلة)، اآلالت الزراعية والهندسية... 

• 

• 

• 

يوّفــر تقنيــة القابــض المضــادة لالنــزالق ويؤّمــن أداء عــال مــن حيــث 
التشحيم.  

لقيــادة أكثــر راحــة بفضــل اإلنطالقــة السلســة للمحــّرك ويؤّمــن انخفــاض 
واضح في انبعاثات الغاز عند اإلنطالق.  

موصــى بــه لجميــع أنــواع الدراجــات خاصــة المحــركات عاليــة الســرعة، ال 
  .(Jet ski) والجيت سكي ATV

• 

• 

ــارة لمحــركات الدراجــات  ــع مــن أجــود أنــواع الزيــوت المعدنيــة المخت ُمصنَّ
النارية الرباعية األشواط، ضمان حماية المحرك متعدد األغراض. 

موصى به للمحركات التي تعمل بتقنية تبريد الزيت. 

• 

• 

مصنــوع مــن أجــود أنــواع الزيــوت المعدنيــة المختــارة لمحــركات الدراجــات 
النارية الثنائية األشواط.  

ويوّفــر حمايــة متكاملــة  البــارد  علــى  التشــغيل  بــدء  يضمــن ســهولة 
للمحرك.  

9
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النارية:  الدراجات  زيوت  من  متطّورة  مجموعة  تي  بي  أي  تقّدم 
“ELF MOTO”.  تأتي هذه المجموعة نتيجة ألبحاث طويلة من 
فيها  بما  الدراجات  سباقات  عالم  في  لخبرته  وتبعًا   Elf فريق 
Moto GP وهي مصّممة لمختلف أنواع من الدراجات النارية. 

 
النارية  الدراجات  محّرك  زيت  مفهوم  أيًضا   ELF MOTO تلّبي 
عالي الجودة لتوفير الوقود، ومنظمة معايير السيارات اليابانية، 
البترول  معهد  ومعايير  القياسي،  للتوحيد  الدولية  والمنظمة 

الكاملة.  والجودة  الكامل  االعتماد  األمريكي، مما يضمن 
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ELF MOTO 2 SELF MIX

ELF MOTO 4 ROAD

ELF MOTO 4 CRUISE

ELF PERF. VICTORY 15W40

EVOLUTION 900 USX 5W30

EVOLUTION 900 USX 5W30

EVOLUTION 900 USX 5W30

نوع السيارة

نوع السيارة

نوع السيارة

نوع الدّراجة

إصطناعي بالكامل

شبه اإلصطناعي

المعدني

إصطناعي بالكامل

شبه اإلصطناعي

المعدني

إصطناعي بالكامل

شبه اإلصطناعي

المعدني

Car Type

Car Type

Car Type

Motorcycle Type PIAGGIO VESPA SUZUKI APRILIA YAMAHA HONDA DUCATI BMW KAWASAKI MTT MOTOGUZZIHARLEY
DAVIDSON

 SELF MIX

ELF MOTO 4 ROAD

ELF MOTO 4 CRUISE

Truck Type

ELF PERF. VICTORY 15W40

VOLVO
FH, FH16, FM, FMX, FE, FL

MERCEDES HINO
Axor, Actros, Atego, Unimog U4000/U5000 Cab-over, Conventional, XL Series, Hybrid

MAN
TGL, TGM, TGS WW

SCAMIA
L, P, G, R, S, Crewcab, V8, XT

Less than1000cc Less than1000cc

900 USX 5W30

900 USX 5W30

900 USX 5W30

نوع الّشاحنة

40

40

40



Bon Appétit: خدمة توصيل سريعة بأقل من 60 دقيقة

طرق ترشيد استهالك المياه   

شركة أي بي تي تفتح أبواب العمل للشباب اللبناني

نظام إدارة السالمة في أي بي تي

مبادرة فريق أي بي تي السنوية في تنظيف الشاطىء

المفضل  متجرك  من   online التسوق  بإمكانك  أصبح 
المحمول  الهاتف  تطبيق  تنزيل  عبر   ”Bon Appétit “
 Google متجر  أو   Apple متجر  من   ”Instashop “

www.instashop.ae موقع  أو من خالل   ،Playstore
 

لطلب  منزلك،  من  المريح  التسوق  الخدمة  هذه  لك  توّفر 
السابعة  الساعة  من  وذلك  المنزلية  والمنتجات  البقالة 
من  التوصيل  خدمة  تغّطي  الليل.  منتصف  حتى  صباًحا 
إلى  البترون  من  الممتّد  الساحلي  الشريط   Bon Appétit

حاالت. 

بإحكام وإغالقه  فقط،  إليه  الحاجة  عند  المياه  صنوبر     فتح 
    بعد االنتهاء منه   

اإلمكان بقدر  اإلستحمام قصيرة  فترة     جعل 
    عدم التأّخر في إصالح الصنابير والمواسير في حال تعّطلها   

ت  ا ر لسيا ا تنظيف  في  لتقليدية  ا ق  لّطر با نة  االستعا   
بالخرطوم  وليس  وعاء  عبر  والسجاد  المنزلية  والحيوانات     

العامة  المياه  والنفايات في  المخلفات  رمي  عدم     
والحديثة   المتطورة  الّري  تقنيات  إستخدام     

شركة  تبادر  الصعبة،  االقتصادية  واألوضاع  الظروف  رغم 
بهدف  اللبناني  للشباب  العمل  أبواب  بفتح  تي  بي  أي 
فرص  عدة  تتيح  وهي  الهجرة.  وعدم  بلدهم  في  العمل 
وفي  اللبنانية  المناطق  جميع  في  محطاتها  في  عمل 

االدارية.   مكاتبها 

صفحة:   زيارة  عبر  المحّدثة  العمل  فرص  على  اّطلعوا 
 

 www.iptgroup.com.lb/careers

خالل  المطلوبة  األنشطة  جميع  السالمة  إدارة  نظام  يحّدد 
لتحقيق  الالزمة   )Safety Life cycle( السالمة  دورة  مراحل 

العمل. مكان  في  السالمة  من  المطلوب  المستوى 

السالمة  دورة  وتخطيط  إلدارة  كبرى  أهمية  تي  بي  أي  تولي 
إلى  استنادًا  المنهجية  النزاهة  لتحقيق  إطارًا  يوّفر  ذلك  ألن 
تنفيذها  يتم  التي  السالمة  لمخاطر  السنوية  الرئيسية  الخطة 
المقام  في  الوظيفية  السالمة  تعتمد   .IPT أماكن  جميع  في 
وال  المنهجية،  اإلخفاقات  على  والقضاء  الوقاية  على  األول 
دورة  وتخطيط  الفعالة  اإلدارة  خالل  من  إال  ذلك  تحقيق  يمكن 
السالمة  وظائف  وتوزيع  المخاطر  تقييم  يوّفر  السالمة.  حياة 

تماشيًا  بالخطر.  ينذر  بمعّدل  لبنان  الشواطئ في  تلّوث  يتكاثر 
تي  بي  أي  شاركت  االجتماعية،  بالمسؤولية  التزامها  مع 
 ،2021 أبريل   25 األحد  يوم  عمشيت  شاطئ  تنظيف  بمبادرة 
 M&Rبلدية عمشيت و بالتعاون مع  نادي عمشيت  نّظمه  الذي 

.Recycling
التدوير  إلعادة  القابلة  المواد  جميع   M&R شركة  جمعت 

نقلها  وتم  والورق  والزجاج  والنايلون  والبالستيك  كالكرتون 
عمشيت  بلدية  توّلت  بينما  غرفين  في  مصنعهم  إلى 
جمعها  تم  والتي  التدوير  إلعادة  القابلة  غير  المواد  مسؤولية 
االستخدام  إلعادة  قابلة  محبوكة  كبيرة  بالستيكية  أكياس  في 
أجل  من  غرفين  في  النفايات  مكّب  إلى  نقلها  ثم  ومن 

السليمة.  المعالجة 
 

بأكمله. النظام  عمل  لسير  التقني  األساس 

ثقافة  وإدارة  تقييم  هو  الروتينية  السالمة  مناورة  من  الهدف 
تحسين  في  بعناية  التحقيق  يجب   .IPT موظفي  بين  السالمة 
والشخصية،  النفسية  العوامل  فقط  وليس  السالمة, 
المشكلة  تحديد  ويمكن  والبيئية،  التنظيمية  والعوامل 
وسيتم  المناسبة،  الحل  منهجيات  تنفيذ  ويمكن  الفعلية، 
تقليل معدالت الحوادث في نهاية المطاف. تكمن السلوكيات 
وراء  المنظمة  في  المنتشرة  والعيوب  اآلمنة  غير  الفردية 

السالمة. مخاطر  غالبية 

1- Risk or Hazard Assessment

2- Functional Requirements

3- Design & Veri�cation4- Installation & Validation

5- Maintenance & Improvement
SAFETY 
SYSTEM

ــاع خطــوات بســيطة  ــا اتب ــاه مــن أهــّم المــوارد المهــّددة بالفقــدان فــي حــال اســتمرار التدهــور اإلقتصــادي. بإمكانن ــّد أّن المي ال ب
ــاه والحفــاظ عليهــا قــدر اإلمــكان.  ــة لترشــيد اســتهالك المي ومهّم
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الصحة والسالمة والبيئةجديد 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

محطة شدراوي -حدث الجبه )قضاء حدث الجبة(
محطة جيلبير أسعد -جبيل )قضاء جبيل( 

محطة St Elie - انطلياس )قضاء المتن(
محطة بو زردان -زكريت )قضاء المتن(

محطة قنابة -قنابة برمانا )قضاء المتن(
محطة غازي -بليدا )قضاء مرجعيون(

محطة خيرالّله -بحمدون )قضاء عاليه(
محطة أسامة أبو المنى -شانيه )قضاء عاليه(
محطة أحمد أمهز -عاليه األمراء )قضاء عاليه(

محطة أنيس سرحان -قب الياس )قضاء زحلة(
محطة عباس مظلوم -الطيبه )قضاء بعلبك(

محطة بواب -حروف )قضاء النبطية(
محطة أمان الدين -كفرفقود )قضاء الشوف(
محطة محمود سلمان -معركه )قضاء صور(
محطة حسين زيدان -العباسية )قضاء صور(

محطة Group Jaffal -العباسية )قضاء صور(
محطة كفل -حناويه )قضاء صور(
محطة كفركال )قضاء مرجعيون(

 1
2
3
4
5
6
7
8
9
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 15
16
17
18

أقصى  إلى  الشمال  أقصى  من  ممتّدة  لبنان  في  محطة   200 من  أكثر  تي  بي  أي  محطات  شبكة  تتضمن 
بمادة  زبائنها  لتزويد  جديدة  محطات  فتح  على  تعمل  تي  بي  أي  شركة  زالت  ما  الراهنة  الظروف  رغم  الجنوب. 
على  تعّرفوا  الوقود.  أزمة  بها  تسّببت  التي  الطوابير  من  ولتخفيف  اللبنانية  المناطق  مختلف  في  الوقود 

  .2020-2021 عامي  أي بي تي خالل  إلى شبكة  انضّمت  التي  الجديدة  المحطات 


