
             

خلينا َع إتصال
عدد رقم: 9      أيلول 2014نشرة دورية تصدر عن أي  بي  تي  غروب 

ّ

اإلفتتاحية 

البيئية  للمخاطر  تي  بي  أي  شركة  ادراك  إن 
األوّل  احملّفز  كان  النفطي،  مبجالها  املرتبطة 
 )IPTEC( لفكرة إنشاء مركز أي بي تي للطاقة
والبرامج  والدراسات  باألبحاث  املتخصص 
والغاز،  والنفط  الطاقة  قطاع  حول  العلمية 
ضمن  لبنان  في  نوعه  من  األول  املركز  وهو 

القطاع النفطي.
املؤمترات  تنظيم  املركز  نطاق عمل  في  يدخل 
والندوات وورش عمل ودورات تدريب متخصصة 
في قضايا الطاقة، وكذلك التعاون مع القطاع 
األكادميي عبر دعم األبحاث والدراسات. فضال” 
عن إقامة حمالت توعية وتوجيه حول ترشيد 
إستخدام الطاقة وتقدمي اإلرشادات واملعلومات 

الالزمة للمستهلكني بهذا اخلصوص.
إن حملة “كون Eco driver وحافظ عصحتك 
وبيئتك” هي أحد املشاريع التي ينفذها مركز 
وزارة  مع  بالتعاون  حالياً  للطاقة  تي  بي  أي 
البيئة واالسكوا وبرنامج األمم املتحدة االمنائي 
اإلقتصادية  القيادة  أهمية  على  للتوعية 
 .)Eco Driving( لبنان  في  للبيئة  الصديقة 
تندرج حملة “كون Eco Driver” ضمن “احلملة 
عبر  لبنان  في  الهواء  تلوث  خلفض  الوطنية 
النقل  قطاع  في  الطاقة  إستهالك  ترشيد 

البري” التي ينفذها املركز منذ العام 2012. 
القيادة  أثناء  الوعي  تعزيز  هو  احلملة  هدف 
والطرق  السلوكيات  من  عدد  اتباع  خالل  من 
على  تساعد  املركبات  قيادة  في  البسيطة 
ترشيد استخدام الوقود وخفض تلوث الهواء 

واالنبعاثات الصادرة من السيارات. 
إن جناح احلملة يعتمد على مدى جتاوب مجتمع 
السائقني في لبنان لناحية تطبيق السلوكيات 
واالرشادات حول القيادة االقتصادية الصديقة 
للبيئة، مبا يسهم في خفض تلوث الهواء الذي 

يؤثر سلباً على الصحة والبيئة.

د. طوني ميشال عيسى
رئيس مركز أي بي تي للطاقة. 

عدد خاص

الّصحة والسالمة والبيئة 

“كون Eco-Driver وحافظ َعصحتك وبيئتك”

حملة توعية حول القيادة اإلقتصادية الصديقة للبيئة

 )IPTEC( للطاقة  تي  بي  أي  مركز  أنشئ 

في  النّفطّية  تي  بي  أي  شركة  قبل  من 

لبنان  في  نوعها  من  األولى  هي  سابقة 

علمي  مركز  هو   IPTEC العربي.  والعالم 

هدفه  الطاقة  قطاع  في  متخّصص  وبحثي 

مجال  في  والدراسات  باألبحاث  القيام 

حول  البرامج  وتنفيذ  املستدامة  الطاقة 

وخفض  الطاقة  مصادر  إستخدام  ترشيد 

تلوث الهواء.

القطاعات  من  هو  النقل  قطاع  أّن  ومبا 

استهالك  في  رئيسّي  بشكل  تساهم  التي 

أي  مركز  أطلق  الهواء،  تلّوث  وفي  الطاقة 

 ،2012 العام  في   )IPTEC( للطاقة  تي  بي 

بالتعاون مع وزارة البيئة ومنظمة اإلسكوا، 

“احلملة  اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج 

عبر  لبنان  في  الهواء  تلّوث  خلفض  الوطنّية 

النقل  قطاع  في  الطاقة  استهالك  ترشيد 

عنوان  وحتت  احلملة  هذه  ضمن  من  البري”. 

عصحتك  وحافظ   Eco driver »كون 

وبيئتك”، يطلق مركز IPTEC حملة توعية 

للبيئة  الصديقة  اإلقتصادية  القيادة  حول 

الوقود  استهالك  من  للحد   Eco Driving
الوقت  وفي  للهواء،  امللوثة  واالنبعاثات 

نفسه لتوفير املال وللقيادة بأمان وتروًّ.

لتوعية  نشاطات  عدة  احلملة  هذه  تتخلل 

القيادة  ممارسة  كفية  حول  العام  الرأي 

للبيئة وحول فوائدها  اإلقتصادية الصديقة 

قنوات  عبر  تنشر  سهلة  خطوات  خالل  من 

التواصل اإلجتماعي على اإلنترنت والقنوات 

تنظيم  خالل  ومن  واإلعالنية،  اإلعالمية 

مجال  في  خبراء  يلقيها  وندوات  عمل  ورش 

تفعيل  إلى  باإلضافة  والنقل،  الطاقة 

في  تي  أبي  أي  محطات  على  للمشاركة 

نشاطات إجتماعية وتثقيفّية مختلفة.

إتبعونا على صفحاتنا على:   املعلومات  ملزيد من 

www.iptgroup.com.lb/iptecIPTEC اجلمهورية اللبنانية
وزارة البيئة
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ما هي القيادة اإلقتصادية الصديقة للبيئة؟

 وقائع تلّوث الهواء الناجم
عن النقل البرّي في لبنان 

القيادة اإلقتصادّية الصديقة للبيئة هي 
إّتباع  بكفاءة من خالل  الوقود  استخدام 
طرق سهلة، ذكّية، ومسؤولة في قيادة 
المركبات تساهم في خفض  استهالك 
الوقود وتُحّد من تلّوث الهواء الناجم عن 

الّنقل البّري.

بشأن  الثاني  الوطني  لبنان  تقرير  بحسب 
تغير المناخ الصادر عن وزارة البيئة في سنة 
2011، يعتبر قطاع النقل في لبنان مصدرًا 
الغازات  وإلنبعاثات  الهواء  لتلّوث  رئيسيًا 
 )CO2( الدفيئة خصوصًا ثاني أكسيد الكربون
وهو مسؤول عن 21.4٪ من مجمل انبعاثات 
المصدر  هو  كما  لبنان،  الدفيئة في  غازات 
 CO الرئيسي النبعاثات أّول أكسيد الكربون

.)٪59( NOX وأكاسيد النيتروجين )٪94(

إّن التعرض لمثل هذه االنبعاثات والملّوثات 
السامة يسّبب أمراضًا خطيرة أبرزها: 

العصبي  التنفسي،  الجهاز  في  ضرر 
األنف  إلتهابات  الربو,  داء  والهضمي, 
اإلختناق,  الرئة,  إنتفاخ  مرض  والحنجرة, 
التسّمم, ضرر في الدماغ, أمراض سرطانّية 

خطيرة ومميتة.

Eco-Driving
    

 ECO-DRIVING فوائد

السالمة 
• المحافظة على 

السالمة على الطرقات 
• تعزيز مهارات القيادة

الّتوفير
• توفير الوقود والمال 

)حتى ٪15( 
• إنخفاض مصاريف 

صيانة المركبات 
• الحّد من تكاليف 

الحوادث

البيئة 
• الحّد من انبعاثات 

الغازات الّدفيئة خصوصًا 
CO2 ثاني أكسيد الكربون
ثات  • التخفيض من ملوِّ

الهواء المضّرة 
• الحّد من الضجيج

المسؤولّية 
اإلجتماعية 

• تعزيز القيادة المسؤولة 
• التخفيف من التوّتر 

أثناء القيادة 
• تأمين راحة أكبر للسائق 

والركاب
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ُقد بسرعة ثابتة
Control your speed

إحَرص على إبقاء دورات المحّرك منخفضة
Drive at low RPM

زد السرعة بسالسة وفرِمل تدريجّيًا
Accelerate and brake gradually

ر الزيت وفلتر الزيت دوريًا غيِّ
Change the oil and the oil filter regularly

ا ف واستبدل فلتر الهواء دوريًّ نظِّ
Change or clean the air filter regularly

تفّقد ضغط اإلطارات بإنتظام
Examine the tires’ pressure regularly

تأّكد من نظافة الوقود
Use clean fuel

أطِفئ المحّرك عند الّتوقف المؤّقت
 Avoid idling

ف باعتدال إستخدم المكيِّ
Use the air conditioning wisely

أوقف السيارة في الظّل
Park in the shade

ال ُتكِثر من حمولة السيارة
Travel Light

م واقتصد في تنّقالتك نظِّ
Plan and organize your trip

ال َتُقد وأنت متوّتر
Don’t drive when stressed

تشاَرك السيارة مع اكثر من شخص
Use carpooling

أكثر من المشي واستخدم الّدراجة الهوائّية
Walk and bike more

15 خطوة لتصبح سائق إقتصادي صديق للبيئة ولتحافظ على صّحتك 
وبيئتك



قام مركز أي بي تي للطاقة )IPTEC( بإطالق موقعه الخاّص على صفحة Facebook للتواصل اإلجتماعي، وذلك قبيل 
التحضير إلطالق حملة “كون Eco-driver وحافظ َعصحتك وبيئتك” في أيلول 2014. يهدف هذا الموقع الى دعم أهداف 
المركز في نشر التوعية حول ترشيد استخدام الطاقة وخفض تلوث الهواء الناجم عن النقل البري. ويقوم الموقع حاليًا 
بمواكبة حملة “كون Eco-driver” من خالل تقديم نتائج دراسات وأرقام ووقائع في رسوم إيضاحية بسيطة من شأنها 

لفت النظر إلى فوائد القيادة االقتصادية الصديقة للبيئة.

 Facebook على IPTEC موقعIPTEC

إعمل دائمًا على تطبيق
هذه الخطوات لتصبح

سائق إقتصادي صديق للبيئة
ولتحافظ على صّحتك وبيئتك.

اجلمهورية اللبنانية
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لمزيد من المعلومات إتبعونا على صفحتنا :
  https://www.facebook.com/IPTEC.Lebanon 



شبكة محطات أي بي تي 

جديد شبكة المحطات 

محطة جورج فرحة - مرجعيون  محطة مالك محمود )حاريص( - حاريص 
في إطار تنفيذ اخلطة التوّسعية إلدارة شركة أي بي تي والتي تهدف إلى تعزيز دور محطات اخلدمة في منطقة اجلنوب اللبنانّي، جرى مؤخراً إفتتاح 

محطتني، األولى في حاريص والثانية في مرجعيون. باشر الفرعان اجلديدان إستقبال زبائنهما مع توفير وتقدمي كّل اخلدمات التي طاملا اعتادوا عليها 

في محطات أي بي تي حيث تترافق جودة املنتجات مع اإللتزام مبعايير السالمة وحسن اإلستقبال والتوجيه الصحيح للزبائن.

داخل احملطة. باحات استراحة مريحة  توفير  للزبائن عبر  الراحة  تأمني  تي،  بي  أي  واجلذّاب حملطات  العصري  التصميم  إلى  املوقعان  يضيف هذان 

املناطق  اللبنانيني من كّل  لبنان وخلدمة جميع  لكّل  وأنّها  لبنانّية متجذّرة  أنّها مؤسسة  تي مجّددا  بي  أي  تثبت  املذكورتني  احملطتني  وبإفتتاح 

وتخّصهم بخدمات عصرية متجّددة دوماً.

محطة الفداء – كفرصير تحتفل بعيد الفطر 

شراكات لمستقبل ناجح

”Rallye Du Liban 2014” ب Elf أي بي تي تشارك من خالل زيوت

اإلستقبال”  “حسن  أهّمية  تي  بي  أي  تدرك 
بابتسامة  املُرَفقة  السريعة  اخلدمة  وتقدمي 
 - كفرصير  في  تي  بي  أي  محطة  دائمة. 
تديرها  والتي   - “الفداء”  مبحطة  املعروفة 
عائلة سلهب هي مثاٍل على ذلك مبا تؤّمنه 
من أعلى مستويات الراحة والرضى لزبائنها 
كاّفًة. إشارة إلى أّن أسرة سلهب احتفلت مع 
على  الكرمي  الفطر  بعيد  وعائالتهم  زبائنها 
احملطة، مقدِّمًة لهم عروض ترفيهّية و هدايا. 

على  الفرنسية   Elf زيوت  الزمت  صفاٌت  والريادة”،  اإلحتراف  “اجلودة، 
ابتكاراتها  بفضل  التنافس  على  بالقدرة  فتمّيزت  عاماً،   40 مدى 
املتواصلة. من هنا ملع اسمها في عالم سباقات  التقنية   وأبحاثها 
 )World Series by Renault( WSR السيارات العاملية مثل ال
وMoto GP وRally Rald. محّلّياً، - وكونها املوزّع الرّسمي لزيوت 
Elf في لبنان - ساهمت أي بي تي بنقل شغف السباقات إلى بلدنا 
عبر مشاركتها مؤخراً في “Rallye Du Liban 2014” ومن خالل 
رعايتها لسيارة Renault Clio RS بقيادة السائق احملترف زياد منر 
ومساعده جوي مطر. أظهر منر أداءاً متمّيزاً وذلك بفضل ثقته العالية 
بجودة زيوت Elf ملا تقّدمه من تقنية عالية حملرّكات السيارات إضافًة 

إلى توفيرها احلماية الّتاّمة للمحرّك.



جديد أي بي تي 

إفتتاح فرع »M Station« الجديد في أي بي تي عمشيت: متعة التذّوق والتسّوق في آن!

المسؤولّية اإلجتماعّية

أي بي تي ترعى دورة اإلسعافات األولية في مخّيم Camp Rage الّصيفي 

 Camp Rage يقّدم .Laqlouq Village Vacances الذي أقيم في Camp Rage إلتزاماً منها بخدمة مجتمعها، رعت أي بي تي اخملّيم الصيفي

جتربًة فريدة من نوعها للطالب الذين تتراوح أعمارهم بني 7 و 18 عاماً بحيث يتيح لهم فرصة التعرف على أصدقاء من جميع أنحاء العالم، واكتشاف 

أي بي تي  باملناسبة وزّعت  والبيئي.  الفكري،  إلى عيش اختباراٍت جديدة وخوض حتدياٍت جّمة على املستوى اجلسدي،  ثقافاٍت ولغاٍت جديدة، باإلضافة 

كتّيبات اإلسعافات األولية - كانت قد عملت عليها بالتنسيق مع الصليب األحمر اللبناني – والتي تُعلِّم املشاركني املبادئ العاّمة لإلسعافات األوّلّية عند 

حاالت الطوارئ مثل احلروق، النزف احلادّ، فقدان الوعي، الكسور، اإلختناق، التسّمم، وغيرها، باإلضافة الى حتديد خطورة اإلصابة وكيفية اإلبالغ عن احلادث. 

نظراً للنجاح الذي حّققه الفرع األول في البربارة، تعلن أي بي تي - بالتعاون مع Metro Express - عن افتتاحها فرع M Station الثاني الذي يقع 

ضمن محطة أي بي تي على أوتوستراد عمشيت. يقّدم M Station جتربًة أولى من نوعها في محّطات الوقود في لبنان، فيجمع بني اجللسة املتمّيزة 

واألطباق الشهية التي ترضي ذوقك وتُسِكت جوعك بأسعار مدروسة. 



إلتزام المسؤولية اإلجتماعية: تعزيز مفهوم المشاركة والعطاء 

أي بي تي تساهم في توعية الشباب 

رعت أي بي تي سباق السيارات “Course Zahle 2014” الذي نّظمه “Heroes Pioneers of Zahle” باإلشتراك مع جمعّية JAD ضّد 

اخملّدرات، وذلك حتت شعار “ما تولِّعا. قلِّعا!” “Course Zahle 2014”هو نشاط رياضي يهدف إلى تأمني متعة حقيقّية للشّبان وإلى حثّهم على 

جتربة هذه الرياضة الترفيهية بدالً من اإلجنرار وراء آفة اخملّدرات. ضّم السباق 25 متسابقاً وحضره أكثر من ألفي متفرّج، وتضّمن اإللتزام بتدابير 

وقائية مشّددة لضمان سالمة املشاركني. أظهر املتسابقون آداءاً عالياً ومهارةً في القيادة وذلك بفضل اعتمادهم على زيوت Elf العالية اجلودة 

والتي تتناسب مع جميع محرّكات اآلليات ومع مختلف ظروف القيادة وتضمن قيادة سلسة.

يتخّطى مفهوم أي بي تي ل “اليوم العاملي للتبرّع بالدم” منطق الدّعم الشكليّ ليصبح دعماً فعلّياً متزايداً سنًة تلو األخرى. كما جرت العادة، وللسنة 
الرابعة على التوالي، لّبت أي بي تي دعوة الصليب األحمر اللبناني، فنّظمت يوماً للتبرّع بالدّم في مقرّها الرئيسي. كان مستوى املشاركة متمّيزاً هذا 
العام بحيث وّحد موّظفي الشركة وأصدقاءهم حتت شعارٍ: “خّلي الكرم بدّمك وأنقذ حياة!” من خالل استضافتها لهذا العمل اإلنساني، تؤكد أي بي 

تي مجدّداً التزامها الراسخ حتقيق مسؤوليتها اإلجتماعّية وسعيها الدّؤوب لتعزيز مفهوم املشاركة والعطاء... وأبعد من ذلك.



T/F: +961 9 624 111/5
M:    +961 3 926 005

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

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بخدمة المستهلك: لإلشتراك بنشرة أي بي تي اإللكترونية األسبوعية واإلطالع على أخبارنا 
فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) 
Twitter: @ipt_group  -  Facebook.com/iptgroup  -  Instagram: @ipt_group


