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اإلفتتاحية
وقت  أي  من  أكثر  اليوم، 
زبائن،  اليكم،  نتوجه  مضى، 
محطات،  وأصحاب  وشركاء، 
ال  بأن  تي  بي  أي  وموظفي 
نفقد الثقة في بلدنا وقدراتنا 
التي  الصعوبات  لنتجاوز 
األزمات  بأن  واثقين  نواجهها، 

تجلب الفرص.

على  تقع  المسؤولية  فإن 
تكمن  وهي  الجميع  عاتق 
ومضاعفة  تضامننا،  في 
جهودنا، ومشاركتنا في تقديم 
أجل  من  الالزمة  التضحيات 
السلبية  اآلثار  أّواًل  تخّطي 
التي تفرزها جائحة كورونا على 
فرضت  والتي  أجمع،  العالم 
علينا سلوكيات مجتمعية جديدة 
إجراءات  إتخاذ  الى  دفعتنا 

صارمة لتجاوزها . 

وثانيًا األزمة التي نعيشها نحن 
والتي  خاص  بشكل  كلبنانيين 
ومعرفة  نهجنا  بتحديث  تلزمنا 
الذي سنعمل  األعمال  مشهد 
به، كما وإعادة الهيكلة الداخلية 
وتحسين عملياتنا. كذلك تحديد 
إلطالق  المناسب  الوقت 
المبادرات التي تساهم إيجابيًا 

في بناء مجتمعنا.

لذا يتوّجب علينا العمل ضمن 
تنعش  شاملة  إصالح  خطة 
ومستوياته  لبنان  اقتصاد 

االجتماعية.

أخيًرا، ال يسعنا إال أن نأمل أن 
أسرع  في  المرحلة  هذه  تمّر 
وقت ممكن، بأقل نسبة ضرر 
هذه  من  أقوى  والخروج  كما 

األزمة.

إدارة شركة أي بي تي

ذكرى مئوية لبنان

صناديق جمع الثياب المستعملة اآلن على محطات أي بي تي

إجراءات السالمة عبر خطوات وقائية 
يـومـيـة على مـحـطـات أي بــي تــي
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كثرت العادات التي تخّلينا عنها لمواجهة جائحة كورونا، وعملنا على 
استبدالها بإجراءات إحترازية أصبحت جزءًا أساسيًا في حياتنا اليومية 
من إرتداء الكمامة ومراقبة الحرارة وغسل اليدين بإنتظام، وتطهير 
بل  مخّيرون  لسنا  اليوم  نحن  لذا  الساعات.  مدار  على  األسطح 
بيئة عمل آمنة لموّظفي وزبائن  ملتزمون بتدابير صارمة لضمان 

محطات أي بي تي.

كافة محطاتها  أي بي تي وعّممتها على  الّتوصيات وحّدتها  هذه 
في لبنان وطّبقتها على المحطات التابعة إلدارتها مباشرة من قبل 
المرضّية  الموّظفين  حاالت  يتابع  الذي  البشرية  الموارد  قسمي 
بها وإلزامهم بمالزمة منازلهم وتجنّب  التي يشعرون  والعوارض 

مزاولة  إمكانّية  من  للتأّكد   PCR فحص  وفرض  كما  محيطهم 
بأمان. عملهم 

والقرارات  اإلجراءات  يتابع  فهو  والسالمة  الجودة  قسم  أما 
االستجابة  استراتيجية  ولتطبيق  الجائحة  هذه  لمواجهة  المّتخذة 
المحطات  على  دورّية  بجوالت  ويقوم  تي  بي  أي  للّطوارئ في 
للّتدقيق من جهوزّية فرق العمل وتنّبههم الدائم للسالمة العامة.

محطات أي بي تي هي المكان اآلمن لخدمتك في كل األوقات 
الظروف. ورغم جميع 

إجراءات السالمة عبر خطوات وقائية يومية على محطات أي بي تي
الصحة والسالمة والبيئة
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أن  معرفة  جدًا  الضروري  من  إنما  إنتشارها،  من  للحّد  كورونا  جائحة  مكافحة  على  الفترة  هذه  في  ترّكز  الوقاية  إجراءات  أن  صحيح 
الجائحة. أكبر من خطر  العامة قد يشّكل بعضها خطرًا  سلوكّيات أخرى هي مهمة جّدًا للمحافظة على السالمة 

إتبع هذه الخطوات على محطات الوقود لضمان سالمتك وسالمة من حولك ولتجّنب الحرائق والحوادث:

خطة متكاملة للحفاظ على السالمة

الخطأ  الّتعبئة وتأّكد من أن ال أحد سيشّغلها عن طريق  أوقف محّرك السيارة، قبل بدء عملّية   -1
المفاتيح منها. من خالل سحب 

الّتدخين على المحطة خطير للغاية، ويسّبب خطر االشتعال، لذا عليك ان تطفئ  ال تدّخن أبدًا،   -2
المحطة. دخولك  قبل  السيجارة 

مصدر  فهو  حولك  يحصل  عّما  إنتباهك  صرف  جانب  فإلى  المحمول،  هاتفك  تستخدم  ال   -3
البنزين. أبخرة  إنبعاث إشعاعات يمكن أن تشعل 

4- الحذر في التعامل بمادة البنزين، بالرغم من أن ملء حاويات خارجية بمادة البنزين ليس محّبذًا, 
إنما في حال اإلضطرار تأّكد من أن الحاويات تصلح لذلك، وخذ بعين االعتبار أن البنزين يمكن أن يضّرك 
المالبس،  وتلفًا في  والعينين،  الجلد  تهّيج  يسّبب  وقد  الزمن،  من  لفترات طويلة  له  تتعّرض  عندما 
بالماء وعلى  عليك غسلها  المالبس فيجب  أو حتى  الجسم  جزء من  البنزين ألي  حال مالمسة  وفي 

الفور.
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المسؤولية اإلجتماعية

مواقع صناديق جمع الثياب واألحذية: 
. محطة IPT في األشرفية - سيوفي

. محطة IPT في األشرفية - الجعيتاوي
. محطة IPT في الذوق )األوتستراد باتجاه بيروت( 

. محطة IPT في غزير )األوتستراد باتجاه بيروت(
. محطة IPT في حاالت )األوتستراد باتجاه جبيل(

. محطة IPT في حاالت )األوتستراد باتجاه بيروت(
. محطة IPT في عمشيت )األوتستراد باتجاه طرابلس(

. محطة IPT المستدامة في عمشيت )األوتستراد باتجاه بيروت(
. محطة IPT في البربارة )األوتستراد باتجاه بيروت(

صناديق جمع الثياب المستعملة اآلن على محطات أي بي تي

الخيرية  بنين  مؤسسة  مع  تي  بي  أي  تعاون  عن  اإلعالن  يسّرنا 
المستعملة على محطات  الثياب واألحذية  لجمع  لتأمين صناديق 
أي بي تي في لبنان. تهدف هذه المبادرة الى تسهيل المساعدة 
تواجدك  بسهولة خالل  بثيابك  التبّرع  بإمكانك  للمحتاجين. أصبح 

على محطة أي بي تي.

التي  بنين  قبل مؤسسة  التبّرع من  محتويات صناديق  جمع  يتّم 
تقوم بدورها بتوزيع المالبس واألحذية للعائالت التي هي بأمّس 
الحاجة اليها، ودون أّي تمييز عنصري، ديني أو مذهبي إنطالقًا من 

مبدأ المساواة بين الجميع.
الصناديق موجودة حالّيًا على 9 محطات أي بي تي, على أن تتوّفر 

قريبًا في المزيد من المواقع.  
يرجى من المحطات التي ترغب بالمشاركة االتصال بنا: 09-624111

قد بسرعة ثابتة
إحرص على إبقاء دورات المحّرك منخفضة

زد السرعة بسالسة وفرمل تدريجيًا
غّير الزيت وفلتر الزيت دوريًا

نّظف واستبدل فلتر الهواء دوريًا
تفّقد ضغط اإلطارات بانتظام

تأّكد من نظافة الوقود
أطفئ المحرك عند التوّقف المؤّقت 

إستخدم المكّيف باعتدال
أوقف السيارة في الظّل
ال تكثر من حمولة السيارة

نّظم واقتصد في تنّقالتك
ال تقد وأنت متوتر

تشارك السيارة مع أكثر من شخص
الهوائية الدراجة  أكِثر من المشي واستخدم 

15 خطوة بسيطة للتقليل من استهالك الوقود

بات اتخاذ التدابير لتوفير المال ضرورة في حياتنا في ظّل الظروف المعيشية الصعبة التي يختبرها الجميع. ال تقتصر فوائد »القيادة 
اإلقتصادية والصديقة للبيئة« )eco-driving( على المنافع البيئية فقط، بل أّنها تتضّمن التوفير بالمال عبر التقليل من استهالك الوقود.

تعّرف مع مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( على 15 خطوة بسيطة يمكن اّتباعها لقيادة إقتصادية وصديقة للبيئة: 
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محطة األمان - كفركال - قضاء مرجعيون

مواقع  على  تعّرفوا  ُوجدوا.  أينما  زبائنها  من  قريبة  لتبقى  محطاتها  انتشار شبكة  في  بالتوّسع  تي  بي  أي  تستمّر  الّتحديات,  رغم 
المحطات الجديدة:

محطة صهيون - زحلة المعلقة - قضاء زحلة

محطة جبيل - قضاء جبيل, )بإدارة السّيد جيلبار أسعد( 

محطات جديدة في مرجعيون وزحلة وجبيل

شبكة محطات أي بي تي
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إلى  الكثيرون  يلجأ  االستثنائية،  الراهنة  الظروف  ظّل  في 
يعّرضهم  ما  مشترياتهم.  مختلف  في  كلفة  األقّل  الخيارات 
نوعية  ذات  أو  مغشوشة  فاسدة،  تكون  قد  منتجات  لشراء 

جدًا.    متدنّية 

فقد  السيارات.  لزيوت  بالّنسبة  يومنا  في  يحصل  ما  وهذا 
الّشاري  يجهل  رخيصة  لزيوت  التسويق  أو  البيع  البعض  يحاول 
األمر  ميكانيكية جسيمة.  بأضرار  لسّيارته  بالتأكيد ستتسّبب  أّنها 
الذي يوّفر على الّشاري آالف الليرات، ولكن يكّلفه الحقًا آالف 

تلحق بمحّركه.   التي  لتعويض األضرار  الدوالرات 
 

من هنا، يهّم شركة أي بي تي أن تحّذر من الزيوت ذات النوعّية 
ما  إذا  والتي  السوق  في  بكثرة  تتوافر  بدأت  التي  الّرديئة 
السيارة،  أداء  على  سلبًا  تؤّثر  سوف  المحّركات  في  استعملت 
المحّرك  على  بأعطال جسيمة  تتسّبب  األوقات  الكثير من  وفي 

وتؤّدي إلى توّقفه.

تهدف  التي  التمايز  استراتيجية  تأسيسها  منذ  تي  بي  أي  تّتبع 
المعايير  أعلى  مع  تتماشى  وخدمات  منتجات  تطوير  إلى 
المحلّية والعالمّية. تجّلى ذلك في العديد من الخطوات وأهّمها 
وّقعت  فقد  العالمّية.  توتال  شركة  مع  استراتيجية  شراكة  إبرام 
لتوريد  تعاون  إّتفاق   2011 عام  في  توتال  مع  تي  بي  أي 
موّزعًا  تي  بي  أي  أصبحت  كما  لبنان  إلى  النفطّية  المشتّقات 

المملوكة من شركة توتال.  العالمية   Elf لزيوت  رسمّيًا 

العام  في  تطّورت  وفد  اليوم،  حتى  الشراكة  هذه  وتستمّر 
بتأسيس شركة  لبنان  أي بي تي وتوتال  2019 من خالل قيام 
مساهمة في ما بينهما بإسم “الشركة الّلوجستية للمحروقات 
توريد  وبنشاط  الّلوجستية  الخدمات  بتقديم  ُتعنى  ش.م.ل” 
السوق  تي في  بي  وأي  لبنان  توتال  من  لكل  النفطّية  المواد 

اللبناني.  

إحذروا الزيوت الفاسدة 

الجودة هي الخيار األوفر!

شراكات لمستقبل ناجح

الوحيدة  الضمانة  هو  لسيارتك  األنسب  للزيت  اختيارك  إّن 
للحفاظ على محّرك سليم.  

اإلختيار  عملية  لك  تسّهل  التي  تي  بي  أي  خبرة  على  إعتمد 
ELF الفرنسي األفضل على اإلطالق.  وتقترح زيت 

المجال  وريادتها في  خبرتها  عّزز  ما  أبرز  )synthetic(. وكان  الصناعي  الزيت  تقنّية  ابتكرت  العالم  أّول شركة في  بكونها   ELF تفخر 
 .Formula1 العالمية كال هو شراكاتها مع أهم مصّنعي السيارات ومع مختلف السباقات 

أي بي تي... خبرة في عالم الزيوت 

 Elf خصائص زيوت

 Elf وشحوم  زيوت  من  كاملة  مجموعة  تي  بي  أي  تقّدم 
واآلليات  السيارات  استخدامات  لمختلف  المتخّصصة 

الصناعي:  ولالستخدام 
 

  • زيوت السيارات

  • زيوت المركبات الّثقيلة التي تعمل على الديزل 

  • زيوت صناعّية للمعامل والمولدات  

  • زيوت هيدروليكّية وشحوم 

  • زيوت المكابح والزيوت الناقلة للحركة 

  • زيوت الدّراجات النارية 

 

للمحّرك  تأمين حماية قصوى   •
 

• صيانة أقّل للمّحرك والسيارة  
 

• فعالّية طويلة المدى حتى في أصعب
  ظروف القيادة

  
الّتوفير في استهالك الوقود  •

األكثر  الصناعية  بالتقنّية  سيارتك  تزويد   Elf زيوت  تخّولك 
َتضَمن: التي  تطّورًا 

  09-624111 أو لطلب استشارة:  للمعلومات 
info@iptgroup.com.lb
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صّنفت مجلة “The Exclusive” المؤسسات في لبنان ضمن فئتين: 
األولى التي ُتؤمن بأن التغيير ضروري ويمكن أن يحدث بالعمل الجاد 
والتعاون، والفئة الثانية التي ما زالت تنتظر تدّخل قوى أجنبية إلنقاذ 
البالد بمعجزة. وجاء هذا التصنيف في مقالة أجرتها المجّلة مع المدير 
خانة  تحت  عيسى،  طوني  الدكتور  تي،  بي  أي  لشركة  التنفيذي 

.Raluca Buna من إعداد الخبيرة اإلستراتيجية ،Energy Pulse

فأين تكمن اليوم  إستراتيجية أي بي تي ؟  
رّكز الدكتور طوني عيسى في هذا المقال على عدة نقاط تؤّكد مرة 
أخرى أّن أي بي تي تّتبع إستراتيجية تجعلها مصنّفة من الفئة األولى 
المذكورة التي ُتؤمن بضرورة التغيير, مضيفًا أّن أي بي تي شركة 
أن  العامة لإلستثمار، ال بل عليها  للقواعد  أاّل تخضع  عائلية ويجب 
تساهم في إنقاذ لبنان عن طريق إستخدام جميع الموارد والخبرات 

المحلية عوضًا عن توجيه هذه الطاقات الى الخارج.

التي  المستحدثة  المفاهيم  عن  حديثه  في  عيسى  د.  نّوه  وقد 
إعادة تكييف  اعتمدتها شركة أي بي تي لضمان استمراريتها، من 
عملياتها داخلًيا، تطبيق مفهوم العمل من المنزل، تشكيل  لجنة أزمات 
لضمان صحة وسالمة المجموعة، تجميد معظم مشاريعها التوسعية، 
واللجوء الى تقليل التفاعالت المادية عبر التحويالت المصرفية في 
أغلبها مسبقة  في  العمليات  تصبح  بأن  فرضت  الظروف  أن  حين 
الدفع. فضاًل عن لجوء الشركة  إلى إعادة التفاوض مع الموردين على 
جدول التوريد الخاص بها، وكل ذلك بهدف التركيز على تعزيز مجموعة 
أي بي تي في حجمها اليوم واالستمرار في خدمة عمالئها بأفضل 

ما لديها من قدرات.

في نفس اإلطار، أطلقت أي بي تي مبادرة غير مسبوقة في توظيف 
عمال لبنانيين حيث أصبحت خدمة عّدة محطات لديها لبنانية بنسبة 
٪100 وتستكمل خطتها لنشر العمال اللبنانيين في باقي المحطات.

اإللكتروني:  تي  بي  أي  موقع  على  كاملة  المقال  مراجعة  يمكن 
iptgroup.com.lb

”The Exclusive“ استراتيجيات األزمة في مقالة لمجلة

نجاحات أي بي تي

 “ “
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Subscribe by filling the form on IPT website           WWW.IPTGROUP.COM.LB             التسجيل عبر ملء االستمارة على موقع

اعتمــدت شــركة أي بــي تــي مفاهيم مســتحدثة 
لضمــان اســتمراريتها، مــن إعــادة تكييــف عملياتها 

داخلًيــا، تطبيــق مفهــوم العمــل مــن المنزل، تشــكيل 
لجنــة أزمــات لضمــان صحة وســالمة المجموعة.
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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


