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محطات أي بي تي الجديدة

في هذا العدد

 :Elf Frelub 650
زيت الفرامل وأهمّية 

تغييره لسيارتك 

أي بي تي ديزل: 
بدّفي قلب البيت!

تدريبات مستمّرة حول 
السالمة العاّمة

ذكرى مئوية لبنان
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الذكّية”  “األهداف  تحديد  على  بقدرتها  مرتبط  الشركات  نجاح  إّن 
)SMART Business Goals( المعتمدة عالمّيًا, وسبل تحقيقها. 

لها أهدافًا  لتطّور  القواعد  من هنا، تستند أي بي تي على هذه 
ذكّية مّكنتها من بلوغ موقعها الريادي بين أهّم الشركات النفطّية 
لبنان. فهي ترسم أهدافها بدّقة, وهي أهدافًا تتوافق مع  في 
قيم الشركة, قابلة للتحقيق والقياس ضمن فترة محّددة من الزمن.

بدورها، استوحت “جامعة هارفرد للصحة العاّمة” قواعد الحماية 
كورونا،  تفّشي فيروس  لمنع   SMART Health Goals الصحية 
اإللتزام  المرض،  عند  المنزل  مالزمة  بأهمّية  تتلّخص  والتي 
والحفاظ على  المنازل،  تهوءة  التجّمعات،  تجّنب  الكّمامة،  بارتداء 

التخالط.  مسافة آمنة عند 

»أهــداف ذكّيــة« من أي بي تي، في كاّفــة مجاالت الحياة 

في السياق ذاته، ابتكرت أي بي تي قواعد األهداف الشخصية 
IPT SMART Personal Goals وهي القواعد التي تمنحكم الدافع 
لتطوير ذاتكم، وتمّكنكم من تحقيق اإلنجازات، في كاّفة مجاالت 
إدارة  لآلخر،  الدعم  تقديم  بأهمّية  األهداف  هذه  تتلّخص  الحياة. 
الوقت بشكل صحيح، التكّيف مع الظروف، نشر الطاقة اإليجابية، 

والتمّتع بالثقة بالنفس.

في هذا الصدد، توصي أي بي تي بأهمّية تحديد األهداف الذكية 
الحياة،  مجاالت  كل  في   - المدى  أوقصيرة  طويلة  كانت  سواء   -

سواء كانت مهنية، شخصية، أو صحية. 

STAY SMART!
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S     M     A     R     T
STAY
Home When Sick

MASK
When Out

AVOID
Large Groups

REFRESH
Indoor Air

THREE METERS
Better Than 2

*Credit to: Harvard Healthy Buildings Program

STAY SAFEHealth Goals

S     M     A     R     T
SPECIFIC MEASURABLE ACHIEVABLE REALISTIC TIMELY
Effective 
Planning

Progress 
& Reevaluation

Reasonable 
Accomplishment

Alignment 
With Values

Realistic
End-Date

Business Goals

S     M     A     R     T
IPT Personal Goals

SUPPORT
Each Other

MANAGE
Your Time

ADAPT
To The Situation

RADIATE
Positivity

TRUST
Yourself

بدءًا من  إستثنائية.  أوقاتًا  لبنان  2019، شهد  األّول  منذ تشرين 
كان  فما  العالمي،  الوباء  وآخرها  اإلقتصادية  األزمة  ثم  الثورة 
لشركة أي بي تي حينها إاّل أن ترسم لها هدفًا واحدًا وهو كيفية 
مواجهة هذه التحّديات التي فرضت نفسها وسبل التغّلب عليها. 

فال بّد من الصمود واإلستمرار.

تحديد  األساسي  إهتمامنا  يبقى  الظروف،  تبّدل  لسرعة  ونظرًا 
كيفّية التأقلم والمحافظة على مرتبتنا الريادية. لذلك نعمل بجهد  

كبير لنواصل خدمة زبائننا بأفضل طريقة ممكنة.

أّولها  أساسية،  ركائز  ثالثة  إّتباع  الصدارة  علينا  تفرض  هنا  من 
ومنه  عليه،  تأثيرنا  ومدى  المحّلي  المجتمع  خدمة  على  التركيز 
التطّور للتوّسع على صعيد الوطن أجمع، وثانيًا معالجة التحديات 
المستجّدة على صعيدي الصحة والسالمة، وثالثًا المضي قدًما 
والمبادرات  االجتماعية،  األنشطة  من  العديد  في  والمشاركة 

البيئية.

مع تفاقم اإلضطرابات اإلجتماعية واإلقتصادية، إستهّلينا عامنا   .
بنهج خطة حديثة تهدف إلى لعب دور ناشط في المجتمع. فقد قمنا 
لبنانيين” على محطاتنا، كمبادرة مسؤولة  بإطالق حملة “توظيف 
تمنح فرص عمل جديدة وسط الظروف الصعبة واإلستثنائية. تكّللت 
اللذين  اللبنانيين  العّمال  نسبة  وصلت  حيث  بالنجاح  المبادرة  هذه 
دًة  توّظفوا في محطات أي بي تي إلى %30 خالل أشهر وجيزة, محدِّ

بذلك أي بي تي اإلّتجاه والتصّور الجديد في التوظيف مستقباًل.
. قمنا بتوسيع شبكة محطاتنا بضّم ١٤محطة جديدة فأصبحت تعّد 

٢١٧ محطة.
 . إثر إنفجار بيروت، عملنا على ترميم محطاتنا المتضّررة دون أي 
من  بالرغم  بمنتجاتنا  المحطات  تزويد  إستمرارية  لضمان  تأجيل 

تحّديات التوريد.

العام  أولوّيات  الئحة  ضمن  أساسيًا  حّيزًا  والسالمة  الصحة  إحتّلت 
الفائت لكل من العالم و أي بي تي.

أهم ما ُأدِرج في برنامج أي بي تي لسنة 2020:
. قمنا بتطبيق مناورة حّية إلخماد الحرائق في منشآتنا بالتنسيق مع 
ألي  السريعة  واإلستجابة  األمن  ضمان  بهدف  المحّلية  السلطات 

حادث أو طارئ.
. أنجزنا تدريبات متتالية في كازخانة الغاز وفي منشآت أي بي تي 

لضمان إستمرارية تطبيق أعلى معايير السالمة العامة.

 Berytech e-Hackathon شاركنا  في الثورة اإللكترونية من خالل .
2020 والندوة التي  نّظمتها Griffin  Leadership  لمناقشة وتقييم 

التأثير والنجاح المتواصل لمبادرة أي بي تي بـ ”توظيف لبنانيين”.
. عملنا على تشجيع دور المرأة وتمكينها في المجتمع من خالل مبادرات 

قامت بها أي بي تي مع شخصيات من المشاهير في محطاتنا.
. وّجهنا تحّية شكر إلى الجيش اللبناني بحفل تكريمي موسيقي.

. إجتزنا مسافة ٥٧٥ كم على الدّراجة الهوائية، وعلى طول الحدود 

. عقدنا شراكة مع Latte Art، المقهى المتخّصص في مجال القهوة،  
لنقّدم أفضل خدمة لزبائننا من محّبي القهوة.

. عمدنا على تشجيع زبائننا باستبدال الكاش ووسائل الّدفع التقليدية 
بقسائم أي بي تي اإللكترونية، كونها صديقة للبيئة، وتتمّيز بتقنّية 

عالية، وال تستوجب الّلمس.
. حّققنا بإعتمادنا على شهادة  ISO 9001:2015 نجاحًا آخر كجزء من 

جهودنا المستمّرة للمحفاظة على أفضل المعايير.
. قمنا بتوليد أكثر من ٤٠٫٠٠٠ كيلوواط ساعة من الكهرباء في محطة 
أي بي تي المستدامة التي دّشنت مؤّخرًا في عمشيت، وهي أول 
التي  الكهرباء  كمية  يعادل  ما  )أي  المنطقة  في  مستدامة  محطة 

تستهلكها أربعة منازل لبنانية خالل سنة كاملة(.
 

. حرصنا على إّتخاذ وتطبيق أعلى تدابير الوقاية الصحية والسالمة 
على زبائننا وعلى فرق عملنا، سواء في محطاتنا أو في مقّر الشركة 
الرئيسي، من خالل مراقبة الحرارة،  التعقيم اليومي، وغسل اليدين،  

وإرتداء األقنعة، وإحترام التباعد اإلجتماعي لمواجهة جائحة كورونا.
متعّلقة  تدريبات  سلسلة  العاّمة  والسالمة  الجودة  فريق  حّقق   .
بمكافحة الحرائق، وخّطة اإلخالء، واإلسعافات األّولية لِفَرق العمل 

في مبنى الشركة الرئيسي.

سرطان  لمركز  التبّرعات  جمع  في  المساهمة  أجل  من  اللبنانية، 
.)CCCL( األطفال في لبنان

تنظيف  حملة  ضمن  عمشيت  وبلدية   M&R مع  جهودنا  وّحدنا   .
شاطئ بولفار عمشيت كعمل جماعي للمحافظة على البيئة.

. أطلقنا حملة Stayinginleb.com، هو موقع إلكتروني للتوظيف 
المّجاني، الذي يهدف إلى تشجيع الشباب للبقاء في لبنان وإيجاد 
الفرص المناسبة. هذا المجهود الذي نسعاه لتأكيد رغبتنا في البقاء.
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تطّور أي بي تي

الصحة والسالمة

المبادرات

أي بي تي تواجه تحّديات عام 2020

على الرغم من كل التحديات التي واجهناها هذا العام، فإننا نواصل احتواء الصعوبات وإيجاد الوسائل الفضلى للتكّيف مع المستجّدات الغير 
إعتيادية من خالل صمودنا. نأمل أن نجتاز معًا هذة الِمَحن نحو مستقبل أكثر إشراًقا لوطننا.

   https://bit.ly/3rVZXqs :عبر موقعنا اإللكتروني ”IPT Year In Review 2020“ شاهد الفيديوhttps://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/news/year-in-review-2020-?p=1&k=year20%in20%review&s=1
https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/news/year-in-review-2020-?p=1&k=year20%in20%review&s=1



   

محطة بصاليم - بصاليم )المتن(، بإدارة الشركة
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على  الثابتة  الفقرة  أي بي تي من خالل هذه  تعّرف مع  الّتحديات،  ورغم جميع  لبنان،  إنشارنا في  خريطة  توسيع  استراتيجة  ضمن 
المحطات الجديدة التي انضّمت إلى شبكة محطاتنا فيتسّنى لكم زيارتها ومشاركتنا آرائكم وتجربتكم.

محطة مايز شمص - بوداي )بعلبك(

محطة F.M - مجدلّيا )زغرتا(, لصاحبيها فرشخ ومعّوض 

أي بي تي: حّدك بكّل محطة!

أهمّية حفظ “أرقام الطوارئ”

بجدول  سنويًا  تي  بي  أي  في  والّسالمة  الجودة  قسم  يتقّيد 
وتباعًا   دوريًا  ق  يطبَّ العاّمة،  والسالمة  بالصحة  متعّلقة  تدريبات 
لجميع الموّظفين في إختالف مواقع عملهم إن في مركز الشركة 
أو في منشآتها ومحطاتها. وهو يستند على معايير عالمية متّبعة 
والتطورات  التحديثات  يواكب  كما  الاّلزمة  الدراسات  ويستفي 
ليس  بمسؤولية،  التصّرف  أهمية  حول  التام  الوعي  نشر  بهدف 
تحديدًا في مركز العمل فقط وإّنما يصبح أسلوبًا ونمطًا للعيش 

ق في حياتنا اليومية. ُيلتزم به، وسلوكًا ُيطبَّ

تتوّجه أي بي تي إلى كل زبائنها ومتتّبعي نشاطاتها بأهمّية حفظ 
الدقيقة  الصَحية  األوقات  هذه  في  خاّصًة  الطوارئ  أرقام  الئحة 

التي نعيشها اليوم وال سّيما في فترة التعبئة العاّمة.

لذا نشرت أي بي تي الئحة تتضّمن أرقام الطوارئ على موقعها 
اإللكتروني ومواقع التواصل اإلجتماعي الخاّصة بها، كمرجع سهل 

الحفظ وُيعَتمد عند الضرورة.

أجراه  الذي  التدريب  والسالمة  الجودة  قسم  يستكمل  هنا  من 
ويعمل  األّولية”  واإلسعافات  واإلخالء  الحرائق  “مكافحة  حول 
للطوارئ  اإلستجابة  خطة  بوضع  جوانبه  كاّفة  إحتواء  على 
اإلستجابة  “فريق  وتشكيل   )Emergency Response Plan(
للطوارئ”)Emergency Response Team( مدّرب بأعلى التقنيات 
بتطبيق  ومسؤول لمواجهة أي طارئ والتنّبه ألي خطر، والملتزم 

الخّطة الُمدرجة أعاله.

تدريبات متواصلة لتعزيز خّطة اإلستجابة لحاالت الطوارئ



والفريدة،  المرّكزة  الوقود  تقنّية  بفضل  للمنازل: 
لتجهيزاتك  المثالي  المازوت  هو  ديزل  تي  بي  أي 
الكهربائية  والموّلدات  المياه  وسّخانات  مدّفئات  من 
دون  أفضل  بشكل  العمل  على  المحّركات  يساعد  الّصغيرة. 
ترشيد  إلى  إضافًة  الطويل  المدى  على  أدائها  تقليص 
األخضر،  المازوت  ديزل،  تي  بي  أي  الوقود.  استهالك 
بالبيئة  المضّرة  الّدفيئة  الغازات  انبعاثات  تقليل  على  يساعد 
حول  الكريهة  والّروائح  التلّوث  نسبة  من  يخّفض  وبذلك 

والمباني. المنازل 

مثالي  ديزل  تي  بي  أي  إّن  والمصانع:  للشركات 
لإلستخدامات الصناعية كموّلدات الطاقة واآلالت الثقيلة 
من  منخفضة  كمّية  على  يحتوي  فهو  البناء...  ومعّدات 
الكبريت وعلى مزيج خاص من المواد المضافة، ويؤّدي حكمًا إلى 

خفض تكاليف صيانة اآلليات والمحّركات.

أي بي تي  بها  يتّمع  التي  الطاقة  كثافة  إّن  للمركبات: 
ديزل أعلى من كثافة الطاقة في البنزين، مّما يعني أّن 
والشاحنات  للسيارات  ديزل،  تي  بي  أي  من  أقّل  كّمية 
التي  ذاتها  الطاقة  تؤّمن  المازوت،  مادة  العاملة على  والباصات 
يؤّمنها البنزين، فضاًل عن أّنه ال يصدر غاز ثاني أوكسيد الكربون 

ث للبيئة. الملوِّ
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ُتعتبر الفرامل أحد أهم أجزاء السيارة حيث ُيجِمع السائقون على ضرورة التأّكد من سالمتها وصيانتها بشكل دوري ومنتظم. فهي مصدر 
األمان والثقة التي يحتاجها السائق في الحاالت المفاجئة والطارئة. 

الطاقة  تقّدم  الى  تي  بي  أي  بها  تقوم  التي  الشراكات  تهدف 
والمسؤولية  األساسية  القيم  تعكس  وهي  والمرونة،  اإليجابية 

اإلجتماعية للشركة. 
كي نكون األقرب إليك في كل محطات حياتك، تعاونت أي بي تي 
إلدخال  الراديو  عبر  ربح  مسابقة  تقديم  في   Virgin Radio مع 
في  المشاركون  تمّكن  اللبنانيين.  قلوب  إلى  والدفء  البهجة 
البرنامج الصباحي مع ويليم وزينا، وبرنامج ما بعد الظهر مع سالي 

الخصائص
. Elf Frelub 650 من محطات أي بي تي هو زيت فرامل صناعي 
عالي األداء، مصّمم خّصيًصا ليتناسب مع أقسى الظروف. يمكن 
نوع  من  الصناعية  السوائل  جميع  مع  الصناعي  السائل  هذا  مزج 
DOT 3 أو DOT 4 أو DOT 5.1 وهو مناسب لجميع أنواع المركبات. 
. Elf Frelub 650 يتمّتع بخصائص تدّفق جّيدة في درجات الحرارة 
المنخفضة وأداء ممتاز عند البرودة. كما أّن لزوجته مناسبة لدرجات 

الحرارة العادية والمرتفعة.
. ما يمّيزه أيضًا هو درجة غليانه العالية، حتى بعد فترة طويلة من 
فيه  الغليان  درجة  تظّل  الرطوبة،  وجود  حال  في  العالية.  الحرارة 
مرتفعة، مّما يضمن عدم ضغط المنتج وسالمة المستخدم )دون 

حبس للبخار(. 
. يتمّيز Elf Frelub 650 بنسبة إمتصاص محدودة للمياه والرطوبة. 
وهو مناسب لألجزاء المّطاطية الطبيعية والصناعية المستخدمة في 

الفرامل. 
. ال يفسد Elf Frelub 650 المعادن في دوائر الفرامل، ويتمّيز 

بمعّدل تبّخر منخفض ومقاومة عالية لتكّون الرواسب.

MADE IN FRANCE

أي بي تي و Virgin Radio: طاقة إيجابية في فترة األعياد!زيت الفرامل Elf Frelub 650 وأهمّية تغييره لسيارتك

أي بي تي ديزل: بدّفي قلب البيت!

من ربح جوائز قّيمة من أي بي تي وأبرزها قسائم المازوت األخضر 
الصديق للبيئة أي بي تي ديزل التي قّدمتها كل نهار جمعة، إضافًة 
 IPT Gift Cards الوقود  بطاقات  مجموعة  من  أخرى  جوائز  إلى 

.IPT e-Vouchers وقسائم الوقود اإللكترونية
يسّر شركة أي بي تي أن تتشارك وإّياكم المعنى الحقيقي للعيد، 
إيجابّيًا في مجتمعها خصوصًا في ظّل الظروف  ُتحِدث فرقَا  وأن 

اإلستثنائية الراهنة.

وأسس  أولوّياتنا  على  أّثرت  التي  اإلقتصادية  لألزمة  مواجهًة 
لتخفيض  ضمانتك  هو  ديزل  تي  بي  أي  فإّن  اليومية،  حياتنا 
الطاقة  توليد  أّن  من  وواثقًا  البال  مطمئّن  وتبقى  كما  الكلفة، 
لعّدة  مثالي  هو  األوروبي  المنتج  هذا  آمنة.  بطريقة  يتّم 

إستخدامات:

الشركة لك دون أي وسيط مستخدمًة  للبيئة متوّفر في جميع محطات أي بي تي. كما وتّوفره  المنتج اإلقتصادي، والصديق  *هذا 
عّدادات إيطالية لضمان الدّقة المثالية. المطلوب فقط هو تقديم طلبك عبر اإلّتصال بالخّط الساخن على الرقم 733337 76، أو من 

 iptgroup.com.lb/ipt/en/top-menu/diesel-delivery خالل ملء النموذج المتوّفر أونالين على موقعنا اإللكتروني

إلكترونية،  كونها  اليوم.  المعتمدة  المتطّورة  التواصل  طرق 
الهاتف  خالل  من  أو  البريد  عبر  توزيعها  وإعادة  إرسالها  يمكن 
ا،  إداريًّ البيانات  حفظ  عملية  الوسيلة  تسّهل هذه  كما  بسهولة. 
إلى  باإلضافة  التعديل.  قابلة  لوائح  شكل  على  تحفظ  حيث 
ذلك، إنها تخّول المؤسسات اإلشتراك بنظام أي بي تي إلدارة 
وفواتير  تقارير  على  بالحصول  يسمح  الذي  الوقود  نفقات 
أي  في  أونالين  الحساب  على  اإلّطالع  باإلمكان  كما  رسمّية 

وقت وبكل أمان.
 

إّن قسائم أي بي تي اإللكترونية هي األسرع، األسهل واألوفر، 
أحادية  إلكترونية،  أشكال  عّدة  التالية:  بالخصائص  وتتمّتع 
كما  خدمات،  لعّدة  صالحة  اللبنانية،  بالعملة  تصدر  اإلستخدام، 

وُتستخَدم على شبكة واسعة من محطات أي بي تي.
لمعرفة المزيد إتصل على 822822 -78   

اإللكترونية  تي  بي  أي  بقسائم  والبطاقات  الكاش  إستبدل 
للبيئة. الصديقة   IPT e-Voucher

مع تتماشى  فهي  توزيعها،  بسهولة  القسائم  هذه  تتمّيز 

قسائم أي بي تي اإللكترونية: للشركات واألفراد

6

-

زيوت ELF, زيت الفرامل Elf Frelub 650 و Glacelf Antifreeze: الخيار األفضل لمركبتك 

https://bit.ly/37j2nrj https://bit.ly/37j2nrj https://bit.ly/37j2nrj
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الدفع”  المسبقة  تي  بي  أي  “بطاقة  ربح  يمكنك  أّنه  تعلم  هل 
IPT Prepaid Fuel Card من خالل التسّوق في Spinneys حتى 

في فترة التعبئة؟ 

 Spinneys My Rewards كون هذه البطاقة هي من ضمن برنامج الوالء
وُمدرجة في الئحة مكافآتها المرفقة بعملية التسّوق، يمكنك اآلن 
استبدال نقاطك المجّمعة ببطاقة أي بي تي المسبقة الدفع بقيمة 

100.000 ليرة لبنانية )مقابل 3500 نقطة(.

*إّن “بطاقة أي بي تي المسبقة الدفع” هي حّل مثالي يساعدك 
على إدارة نفقات الوقود الخاّصة بك أثناء التنّقل. يمكن استخدامها 
في معظم محطات أي بي تي لإلستفادة من مجموعة واسعة من 

المنتجات والخدمات.

تضّم قائمة الخدمات التي تقّدمها أي بي تي لزبائنها خدمة بيع 
الغاز  إمدادات  وخدمة  والكاراجات،  الوقود  محطات  تجهيزات 
للمنازل  كما  والسياحية  والصيحة،  الصناعية  للقطاعات 
مقّرها  في  العرض  صالة  تجهيز  على  عملت  لذا  والمؤسسات. 
الرئيسي في عمشيت لعرض مجموعة معّدات من عالمات تجارية 
لها،  التابعة  واألكسسوارات  والديزل  البنزين  كمضّخات  عالمية  
من  كهربائية  ومكانس  اإلطارات،  منافخ  إلى  إضافة  والعّدادات، 
من  وغيرها   Ample ماركة  من  النقود  وخزنات   ،Karcher ماركة 

األجهزة الميكانيكية واإللكرونية.
في حين إختارت من ماركة Antonio Merloni اإليطالية، خّزانات 
الغاز السائل بِسعات مختلفة وذات مواصفات تخدم التجهيز تحت 

األرض أو فوقها.
تقديم  في  لمساعدتك  جاهز  إكويبت،  عمل  فريق  أّن  كما 
الصيانة  أعمال  في  وكذلك  البيع  عملية  وبعد  قبل  اإلستشارات 

الاّلزمة.

بهدف تخّطي جائحة كورونا المستجّدة وضرورة توحيد الجهود من 
الصحية  المحنة  هذة  على  للتغّلب  والخاص  العام  القطاعي  قبل 
المتعّلقة  للتوصيات  ومؤازرة  كاّفة،  المجتمعات  طالت  التي 
بالسالمة العاّمة التي إّتخذتها وزارة الصحة وفرض التعبئة العامة 
مختلف  في  مّلحة  الحاجة  أصبحت  المنزلي،  بالحجر  واإللتزام 
القطاعات في تعديل خدماتها وتطوريها وفقَا لألساليب المتوفرة.

فقد إستحدثت Bon Appétit خدمة الدليفري في متجرها الموجود 
ضمن محطة أي بي تي في عمشيت- األوتوستراد، عند مدخل 

عمشيت، تلبيًة لحاجات الزبائن.

من   Instashop تطبيق  بتنزيل   online وتسّوق  عائلتك  إحِم 
Google PlayStore أو Apple Store، أو زيارة الموقع اإللكتروني 

www.instashop.ae
 
 

خدمة الدليفري في متجر Bon Appetit على محطة أي بي تي عمشيت- األوتوستراد

Bon Appétit convenience store تسّوق أونالين من

أي بي تي، محطة لقاء الشباب في أنفة!

Auto Gadget: حسومات دائمة على محطات أي بي تي

تسّوق واستبدل نقاطك بـ “بطاقة أي بي تي المسبقة الدفع”

أحدث التجهيزات النفطّية في صالة “إكويبت”

كاّفة  إنتشارها على  لم يكن تطّور أي بي تي في توسيع شبكة 
جانب  إلى  ومتقّدمة  جديدة  خدمات  توفير  أو  اللبنانية،  األراضي 
تزويد المحروقات، هما الحافزان الوحيدان الّلذان أكسباها مكانتها 

بين المراتب األولى في مجال عملها.

 إنما تبّوأت هذا النجاح أيضًا بفضل الّسمعة التي إكتسبتها على 
مّر مسيرتها المهنية والتي تتماشى مع إستراتيجيتها المسؤولة 

تجاه المجتمع وتأثيرها اإليجابي على محيطها.

شبابية  نشاطات  تستقطب  تي  بي  أي  محطات  أصبحت  فقد 

عدد من المتطّوعين على محطة أي بي تي - أنفة

األزمة  مع  المتالزم  عيلتنا”،  “أنفة  نشاط  آخرها  كان  مختلفة 
اإلقتصادية التي تواجه الشباب اللبناني اليوم.

أنفة  بلدة  في  والشاّبات  الشّبان  المتطّوعين  من  عدد  نظّم  لذا 
نشاطهم على محطة أي بي تي أنفة، وعملوا على غسل سيارات 
زبائن المحطة، في حين يعود ريع هذا الّنشاط لمساعدة المحتاجين 

من أهل البلدة. 

الشبابية  الطاقة  قيمة  على  ثابتًا  دلياًل  المبادرات  هذه  وتبقى 
ودورها الفّعال في بناء مستقبل أفضل.

لمعرفة المزيد إتصل على 822822 -78   

www.instashop.ae
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وفقًا لإلجراءات الصارمة التي فرضتها الدولة للحّد من تفّشي وباء 
كورونا، والتي أّدت إلى تخفيض التجّول إلى أقصى حّد ممكن مّما 
أجبر السائقين على ركن مركباتهم أليام متتالية، األمر الذي يدفعنا 
للتفكير بكيفّية المحافظة على سالمة مركباتنا وجهوزّيتها التاّمة، 

وحمايتها من أي أعطال.

من هذا المنطلق، صّممت أي بي تي كتّيب يتضّمن نصائح من 
خبراء في صيانة السيارات عن التدابير الضرورية التي يجب اّتباعها، 

كان أبرزها:

نصائح للمحافظة على مركبتك خالل فترة اإلغالق

01
02
03
04
05

وإعادة  البطارية  نفاذ  لتتجّنب  أّيام   3 كل  سيارتك  محّرك  شّغل 
شحنها.

تعبئتها بضغط  وتأّكد من  دورّي  إطارات سيارتك بشكل  إفحص 
.flat spots الهواء المناسب لمنع تشّكل ال

إركن السيارة في المرآب كي ال تكون عرضًة للشمس ولعوامل 
الجّو مثل الحرارة أو الرطوبة، أو أن تصبح مغّطاة بطبقة كثيفة من 

األتربة والغبار واألوساخ.
لفترة  مركونة  السيارة  تترك  عندما  اليد  فرامل  استخدام  تجّنب 

طويلة لمنع إنغالق المكابح.

تأّكد من ملء خّزان الوقود في السيارة بالكامل لمنع تراكم الهواء 
الجفاف  ألثار  منعًا  الوقود،  عمر  وإطالة  الخّزان  داخل  والرطوبة 

والتآكل.
#IPT_HereForYou #StaySafe

لبنان رسالة نؤمن بها.
خّصصت أي بي تي رزنامتها السنوية لعام 2021 كتحّية إكبار لذكرى 
بإرثه  تمّيز  وطن  حكاية  صفحاتها  في  حملت  والتي  لبنان،  مئوية 
الجغرافي والتاريخي والتنّوعي، وهو ملتقى الحضارات والشعوب 

على مّر تاريخه.

فقد إستهّلينا مقّدمة الرزنامة بقول جبران خليل جبران المأثور: 

واليوم أكثر من أي وقٍت مضى، نحتاج إلى التمّسك بالصالبة التي 
اشتهرنا بها كلبنانيين. ال بل أكثر من ذلك علينا أن نتعلق  بكّل الموارد 
الخاّلبة،  الطبيعة  لبنان كمناظر  أحببناها في  التي لطالما  اإليجابية 
التنّوع، المواهب الوطنية، اإلرث الثقافي والعادات المتجّذرة فينا. 
إذ  دولي  تقدير  محّط  أيضًا  هي  بها  نفتخر  التي  الصفات  هذه 
استقطبت إعجاب أهم الشعراء والمبدعين حول العالم. إّنها لفرصة 
لحظة  أي  عنا في  تغيب  أن  دون  عيونهم،  عبر  بلدنا  نرى  أن  ثمينة 

وجوب ترسيخ إيماننا بقدراتنا.

أخالقيات عمل  وتبّنت  الفرصة  أي بي تي هذه  اغتنمت  من هنا، 
إنطلقت  حيث  والتغيير”  الفرص  تّولد  “األزمة  عنوان  تحت  جديدة 
إلى  وشركاءها  زبائنها  تدعو  وهي  المنطلق،  هذا  من  بالعمل 
المرحلة سوّيًا، ونعيد  لنتخّطى هذه  الجديد،  النمط  مشاركتها هذا 

تشكيل مشهد العمل التجاري الجديد الذي سنعمل به.
الغير مسبوقة، ونتجاوز هذه  التحّديات  أن نواجه هذه  معًا، يمكننا 

األزمة بقوة كما ونشهد على نهوض الوطن من جديد.

ذكرى مئوية لبنان: عنوان رزنامة أي بي تي للعام 2021
وتصاميها  العالم،  حول  جمااًل  األكثر  الوقود  محطات  على  تعّرف 

الممّيزة في الواليات المّتحدة وفنلندا وإنكلترا ومختلف البلدان.

فقد  لبنان،  في  أهمّية  الوقود  محطات  تصاميم  شأن  يقّل  وال 
واكبت أي بي تي التطّور الهندسي والتصاميم العالمّية من جهة 
الى محطات  المحروقات وبّدلت تعريفها  وغّيرت مفهوم محطات 

خدماتّية من جهة أخرى.

الخاصة  التجارية  عالمتها  بنشر  تي  بي  أي  إهتمام  يقتصر  لم 
على  لتحافظ  التطّور  بمواكبة  أو  اللبنانية،  المناطق  على  بها 
الخدمات  بتنّوع  أو  المحّلي،  السوق  في  التنافسي  مركزها 
محّطتها  إنشاء  في  السّباقة  كانت  بل  فحسب  محطاتها  على 
وهي  عمشيت،  أوتستراد  على  للبيئة  والصديقة  المستدامة 
المحطة األولى من نوعها في لبنان والشرق األوسط من حيث 
التي  المستجّدة  والخدمات  فيها  المتوّفرة  الحديثة  التقنّيات 

. تضّمها

أجمل محطات وقود في العالم

الداخلي  للتنظيف  المثالي  الحّل  هو   IPT Auto Clean
لسيارتك. والعميق 

أجزاء  لجميع  فّعااًل  وتعقيمًا  دقيقًا  تنظيفًا  التقنّية  هذه  تّوفر 
من  المكنسة  هذه  تقوم  كما  والسقف،  والفرش  السّجاد 
كل  على  تقضي  قوية  شفط  بعملّية  الهواء  ضاغط  خالل 
والبكتيريا  األليفة  الحيوانات  وشعر  واألوساخ  البقع  أنواع 

والفتات.

تي  بي  أي  محطة  على  متوّفرة   IPT Auto Clean تقنّية  إّن 
بيروت. باّتجاه  جبيل   - حاالت  أوتوستراد 

محطة أي بي تي في حاالت

Auto Clean لتنظيف وتعقيم السيارات

بإصرار كبير، نحن ملتزمون اليوم  أكثر من أي وقت مضى على ثباتنا 
وإستكمال مهّمتنا.نحن دائمًا موجودون لخدمتكم بأفضل الوسائل

المتاحة، في حين نعتبر أّن رفاهيتكم ورضاكم كما سالمتكم هي من 
أولوّياتنا.

تّم  والتي  اللبنانية  المناطق  أجمل  عن  البريدية  بالبطاقات  *تمّتع 
تسليط الضوء عليها في الرزنامة.

كما يمكنك تحميل الرزنامة من خالل ال QR Code المرقف أعاله.

“لكم لبنانكم ولي لبناني. 
لبنانكم ِعقده سياسية, ولبناني مكان الجمال واألحالم.” 

POPS Arcadia Route 66, US

Orival Gas Station, Belgium

محطة أي بي تي المستدامة والصديقة للبيئة - أوتستراد عمشيت
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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
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