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بدورها  لبنان  توتال  إلت�ام  �زداد  الصعبة،  األوقات  هذه  خالل 
خالل  من  اإلجتماعّية  مسؤولّيتنا  ترجمة  تّمت  ولقد  المجتمعّي. 
تبّرعنا بالما�وت إلى عدد من المستشفيات ومشاركتنا في إعادة 

بناء 161 شّقة تضّ�رت جّ�اء إنفجار المرفأ.

وبالتكّلم عن عملّيا�نا، تبقى السالمة في صميم إلت�اما�نا! نقوم 
مع  مستمّرة  بط��قة  السالمة  موضوع  حول  إجتماعات  بتنظيم 
متعّهدي الّنقل لمتابعة تط�يق إج�اءات السالمة الهادفة لضمان 

نقٍل آمن لمنتجا�نا النفطّية. 

صفر  وعلى مستوى الشركة، وكجزٍء من طموحها للوصول إلى 
2050 وفًقا إلتفاقّية با��س للمناخ، تقوم  إنبعا�ات بحلول العام 
من  خاٍل  عالم  لخلق  الحلول  من  مجموعة  ببناء   TotalEnergies

الكربون من خالل الش�اكة مع أع�ق الشركات في العالم. 

أيلول ٢٠٢١

 https://bit.ly/2V0475I 

للبدء  فرصة  لحظة  تشّكل كّل  الصعبة،  الظ�وف  الّرغم من  على 
األض�ار  متخّطين  الحديثة  مكا�بنا  إلى  ا�تقلنا  فلقد  جديد.  من 
العام  من  آب  شهر  خالل  في  القديمة  مكا�بنا  في  حدثت  التي 

 .٢٠٢٠

شاهدوا الفيلم واكتشفوا بدايتنا الجديدة:

مد�ر عام وممثل شركة TotalEnergies في لبنان

https://lb.totalenergies.com/
https://bit.ly/2V0475I
https://bit.ly/2V0475I


كجزء من مسارنا اإلجتماعّي، شاركنا في مبادرتْين ع��زتْين 
على قلبنا: مساعدة العائالت على إعادة بناء منا�لهم بعد 

إنفجار المرفأ والتبّ�ع بالما�وت للمستشفيات. 

من  الّرغم  على  إيجا�ّية  طاقة  نشر  وبهدف  الصيف  هذا 
التي  بتدور  سينما  مبادرة  بدعم  قمنا  الصعبة،  الظ�وف 
الذ�ن  السينمائّية لألشخاص  بالثقافة  التع��ف  إلى  تهدف 

يقيمون في القرى النائية.

ولقد ساهمنا مع منّظمة غير حكومّية لبنانّية للتخفيف من األض�ار 
إعمار  إعادة  في  المشاركة  خالل  من  المرفأ  إنفجار  عن  الناجمة 

١٦١ شّقة سكنّية. 

من خالل جهودنا الموّحدة نستطيع أن نطمح بلبنان أفضل!

قمنا بالتعاون مع القطاع الصحّي بهدف دعم الف�ق الط�ّية التي 
إستم�ار  وضمان  كو�ونا  جائحة  مكافحة  في  أساسّيًا  دو�ًا  لعبت 
القطاع من خالل التبّ�ع بـأكثر من ٨٥٠،٠٠٠ لتر من الما�وت 
خاّصة  مستشفيات   ٨ إلى  و٢٠٢١   ٢٠٢٠ العامْين  في 

وحكومّية في مختلف األ�اضي اللبنانّية. 

أفالم  عرض  على  لبنان  في  الفرنسّي  المعهد  ينّظمها  التي  المبادرة  هذه  وتقوم 
سينمائّية في الهواء الطلق في قرى لبنانّية حيث ال يمكن للسكان الحصول على هذا 

الّنوع من الترفيه. 
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خدمة نقل آمنة
النقل هو جزٌء ال يتجّ�أ من عملّيا�نا ونحن نبذل كّل الجهود الالزمة 
بشكل  إجتماعات  ُتعقد  لذا  باستم�ار.  آمنة  نقل  خدمة  لضمان 
تط�يق  لمتابعة  النقل  ومتعّهدي  لبنان  توتال  إدارة  �ين  منتظم 
إج�اءات السالمة الهادفة لضمان نقٍل آمن لمنتجا�نا النفطّية في 

كّل حين.

هل تعلمون؟
جميع متعّهدي النقل يخضعون للتدقيق من قبل خب�اء من شركة TotalEnergies كما يتّم إعطائهم شهادات

على هذا األساس؛

�توافق الصها��� ومواصفات ADR وهي االتفاقّية األو�و�ّية المتعّلقة بالّنقل الدولّي للبضائع الخطرة عن ط��ق البّر؛

تّم تجهيز جميع الصها��� بجهاز GPS من أجل تحديد موقع طلبات الزبائن في أّي وقت كما يسمح نظام ال GPS أيضًا 
بم�اقبة سرعة السائق أ�ناء القيادة بهدف تأمين خدمة آمنة؛ 

كّل الصها��� مجّهزة بكاميرتْين: كامي�ا موّجهة على الط��ق تسّجل الحركة الخارجّية وكامي�ا داخل المقصورة تسّجل
 سلوك السائق؛

يخضع جميع السائقين لفحص طبّي إذ نلتزم بحماية األشخاص والبضائع. كما يتّم تد��ب السائقين سنوياًّ على أساليب
القيادة اآلمنة ومفاهيم الصّحة والسالمة وال�يئة والجودة أ�ناء نقل المواد النفطّية.  
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آخر األخبار!لنبَق على تواصل!  مخاطر تخ��ن الوقود
ابقوا لمساعدتكم.  دائمًا  مستعّدون   نحن 
:            على تواصل معنا وشاركونا مالحظا�كم

تّمت المستخدمين  من  تفاعًال   ٪١٠٠ 
 معالجته من كانون الثاني حتى أيلول من

هذا العام

   ٠١ - ٢١٢ ٢٥٠ 
     total.liban@totalenergies.com.lb  

     facebook.com/TotalEnergies
     instagram.com/totalenergies_lb

https://bit.ly/3kFymYl

 �ؤّدي تخ��ن البن��ن والما�وت في المن�ل
إلى عائلتكم  وتع��ض  تع��ضكم   إلى 
المنتجات هذه  من  ينبعث  إذ  عّدة   مخاطر 
 بخار قابل لالشتعال كما يمكنه أن ينفجر
التسّبب ويمكنه  ش�ارة  أّي  مع  إحتّك   إن 

أيضًا بمشاكل صحّية إن تّم إستنشاقه

شاهدوا الفيد�و لمعرفة الم��د

.  

.  
:  

https://bit.ly/3BubfXt

 كونوا أّول من يتلّقى تغّي�ات أسعار الوقود
 عن ط��ق الرسائل القصيرة كّل �وم أربعاء
 وابقوا على تواصل معنا لمتابعة آخر أخبارنا

من خالل نشر�نا اإلخبا�ّ�ة

كيف؟ تسّجلوا عبر هذا ال�ابط 

.  

:  

https://bit.ly/3kFymYl
https://bit.ly/3kFymYl
https://bit.ly/3BubfXt
https://bit.ly/3BubfXt
mailto:total.liban@totalenergies.com.lb
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https://instagram.com/totalenergies_lb?utm_medium=copy_link


TotalEnergies و*Uber في شهر ح���ان  تعاونت شركتا 
من  الكهربائّي  التنّقل  نحو   Uber سائقي  إ�تقال  لتس��ع 
خالل توفير تسهيالت لتحو�ل السّيا�ات كهربائّيًا إلى جانب 

سهولة الوصول إلى نقاط الشحن. 

��اعة  لتطو�ر   Veolia*و  TotalEnergies شركتا  تعاونت 
إل�تاج  الكربون  أكسيد  ثاني  �إستخدام  الدقيقة  الطحالب 

الجيل الجديد من الوقود الحيوي. 

من   ٪٥٠ تحو�ل  إلى   Uber تهدف  إذ  أولى  كمرحلة  فرنسا  الش�اكة  هذه  وتستهدف 
السّيا�ات العاملة في فرنسا إلى التكنولوجيا الكهربائّية بحلول العام ٢٠٢٥. وفي موا�اة 
الصلة في  ذات  التحتّية  والبنى  الشحن  خدمات  مجال  TotalEnergies في  تعمل  ذلك، 
المدن األو�و�ّية الكبرى وفي جميع أنحاء فرنسا. وفي إطار هذا التعاون، سيتمّكن سائقو 
Uber الذ�ن يمتلكون حاليًا سّيا�ات كهربائّية أو سّيا�ات هجينة من الوصول إلى ٢٠٠٠٠ 
نقطة شحن في شبكة TotalEnergies في فرنسا بحلول نهاية العام ٢٠٢١ وأكثر من 

٧٥٠٠٠ نقطة شحن بحلول العام ٢٠٢٥.

وستعمل الشركتان على تطو�ر مش�وع بحثي يمتّد على أربع سنوات في منشأة التك��ر 
الحيوي La Mède التي تد�رها شركة TotalEnergies وذلك بهدف إ�تاج الوقود الحيوي.

خاللها  من  تستخدم  عملّية  وهي  الضوئي  التركيب  عملّية  على  المش�وع  هذا  و�رتكز 
الطحالب الدقيقة ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون المتواجد في الغالف الجوّي 
أو النا�ج عن العملّيات الصناعّية للنمو. وحين �نضج هذه الطحالب تصبح قابلة لتحويلها إلى 

وقود حيوّي وهو جيل جديد من الوقود بنسبة منخفضة من الكربون. 

العاملة ستقّدم شركة Veolia خبرتها في: الف�ق  مع  بالتعاون   TotalEnergies ستقوم 
في La Mède بتقديم خبرتها في:

��اعة وتقنّية الكتلة الحيوّية إل�تاج وقود حيوي متطّور؛قطاع المياه لتحسين إدارة ال�يئة المائّية للطحالب الدقيقة؛

تقنّيات إلتقاط وإستخدام ثاني أكسيد الكربون. ثاني  اللتقاط  فّعال  كحّل  الطحل�ية  الحيوّية  الكتلة  تطو�ر 
أكسيد الكربون.

في  أخرى  جهة  من  وعمالئهم  جهة  من  السائقين  لدعم  التعاون  هذا  "يسعدنا 
إ�تقالهم إلى التنّقل الكهربائّي وهو أكثر أمانًا وفي متناول الجميع ومتوّفر ألكبر 

عدد ممكن من األشخاص."

*شركة تكنولوجّية أم��كّية تقوم بتطو�ر وتشغيل تط�يقات للهوا�ف المحمولة لربط المستخدمين بالسائقين الذ�ن يقّدمون خدمات
 نقل. 

* تقوم مجموعة Veolia بتصميم وتو��ع حلول ملموسة ومفيدة إلدارة المياه والنفايات والطاقة.

www.lb.totalenergies.com / total.liban@totalenergies.com.lb / Services - TotalEnergies Smartphone App / www.facebook.com/TotalEnergies / 
www.instagram.com/totalenergies_lb

النشرة اإلخبا�ّ�ة الصادرة عن توتال لبنان ش.م.ل. ف�ع التسو�ق والتواصل والتنمية المجتمعّية
للم��د من المعلوماتمسؤول الطبعة  د  الڤا��ز إخ�اج وتصميم   ك  زغيب   س   كوتاهاليانرئيس التح��ر  م  خليفة
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