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يوم اإلبتكار
إحتفلنــا بيــوم اإلبتــكار INNO Day فــي ٢٠ تشــرين األّول مــن خــال تنظيــم 

جلســات تدريبّيــة عبــر اإلنترنــت مــع مــدرّب خارجــّي. وقــد 
غــاص الموّظفــون خــال هــذه الجلســات فــي اإلبتــكار فــي 

ــة المســتخدم. مجــال تجرب
الــذي  اإلبتــكار  يــوم  بتحــّدي  الفائــز  للموّظــف  مبــروك 

العــام!   لهــذا  أطلقنــاه 

علــى  بتركيــز  العــام  هــذا  نختتــم 
االبتــكار. مفهــوم 

خاّصــً  إهتمامــً  نولــي  فمحلّيــً 
عملنــا  طــرق  فــي  التفكيــر  إلعــادة 
علــى  الموّظفيــن  نشــّجع  كمــا 
االبتــكار فــي مهامهــم ووظائفهــم 
اليومّيــة كجــزء مــن الثقافــة التــي 

توتــال. مجموعــة  تنشــرها 
ــه  ــى أّن ــع تجــدر اإلشــارة إل ففــي الواق
مــن خــال الجهــود التــي صّبــت فــي 
ــا مــن  ــة واإلبتــكار تمكّن ــة المرون خان
مواجهــة تحّديــات هــذا العــام. وعلى 
تطويــر  تــّم  لقــد  المثــال  ســبيل 
وســائل التواصــل الرقمّيــة الخاّصــة 
بنــا لمواكبــة التطــّور المســتمّر فــي 

ممّثل مجموعة توتال في لبنان
دانيال الڤاريز

المزيــد مــن األخبــار فــي هــذا العــدد مــن 
اإلخباريّــة! نشــرتنا 

هــذا المجــال مــع إطــاق تطبيقنــا 
تجربــة  يمنحكــم  الــذي  الجديــد 
ُمطــّورة مــع ســهولة الوصــول إلــى 

المعلومــات.
المجموعــة  مســتوى  علــى  أّمــا 
ُمبتكــرة  مشــاريع  إطــاق  فيتــّم 
ــذا العــدد  ــا له ــد اخترن باســتمرار وق
مشــروعْين يســّلطان الضــوء علــى 
ــال فــي خدمــة البيئــة. ابتــكارات توت

أخبــار  عــن  المزيــد  إكتشــفوا 
ســريعة  نظــرة  وألقــوا  مجموعتنــا 
علــى أهــّم أرقامنــا لهــذا العــام فــي 

النشــرة. هــذه 
قراءة سعيدة وعام سعيد!

دانيال الڤاريز

جهود توتال نحو التقاط 
الكربون واستخدامه وتخزينه

أطلقــت توتــال و 1٠ مــن أصحــاب المصلحــة فــي اإلتحــاد األوروبــي مشــروع 3D )ويعنــي 
 ArcelorMittal في أّيار ٢٠19 في موقع )DMX™ Demonstration in Dunkirk إسمه
لصناعــة الفــوالذ فــي دونكيــرك  فــي شــمال فرنســا. ويهــدف المشــروع إلــى التقــاط 
الســاعة.  فــي  طــن  نصــف  بمعــّدل  الموقــع  مــن  للخــروج  فــي طريقــه  الكربــون 
ــي أكســيد  كمــا ســيقوم مشــروع 3D بدراســة التكييــف بحيــث يمكــن شــحن ثان

الكربــون إلــى بحــر الشــمال للتخزيــن الدائــم فــي خــّزان جيولوجــي.
هل تريد معرفة المزيد؟ انقر هنا لقراءة المقال بكامله.

تريد توتال أن تكون رائدة وقادرة على االبتكار في مجال التقاط الكربون 
واستخدامه وتخزينه.
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L’Oréal** ومجموعــة توتــال و LanzaTech* أطلقــت
أّول عبــوة مســتدامة فــي العالــم مصنوعــة مــن 
تدويرهــا.  والمعــاد  الملتقطــة  الكربــون  إنبعاثــات 
وتتــّم هــذه العملّيــة الناجحــة فــي ثــاث خطــوات:
إنبعاثــات  بإلتقــاط   LanzaTech شــركة  تقــوم   •
إلــى  بتحويلهــا  تقــوم  ثــّم  الصناعّيــة  الكربــون 
فريــدة بيولوجّيــة  عملّيــة  بإســتخدام  إيثانــول 

•  بفضــل عملّيــة تجفيــف ُمبتكــرة تقــوم مجموعــة 
توتــال بتحويــل اإليثانــول إلــى إيثيليــن قبــل بلمرته 

إلــى متعــّدد اإليثيلين
متعــّدد   L’Oréal شــركة  تســتخدم   •
جــودة  ذات  عبــوات  إلنتــاج  هــذا  اإليثيليــن 
متعــّدد  لعبــوات  مماثلــة  وخصائــص 

التقليــدي اإليثيليــن 
يثبــت  والصناعــّي  التقنــّي  النجــاح  هــذا 
الكربــون  إنبعاثــات  إســتخدام  يمكــن  أّنــه 

باســتيكّية. عبــوات  إلنتــاج  الصناعّيــة 
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تطبيق
 ،TOTAL SERVICES 
رفيقكم على 
الطريق!

لقــد قمنــا بتجديــد تطبيقنــا الخــاّص بالهواتــف الذكّيــة مــن خــال اعتمــاد تطبيــق مجموعــة توتــال أي تطبيــق Total Services! قومــوا بتحميلــه اآلن مــن 
ــة! منّصتــْي Google Play و App Store لاســتفادة مــن وظائفــه العملّي
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كّل  يبــذل  الــذي  فريقنــا  مــن  التمنيــات  أطيــب 
الجهــود للتأميــن لكــم خدمــة مثالّيــة وآمنــة مــع 

إلتــزام فــي التنميــة اإلجتماعّيــة!


