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مساهم بـ %30
في شركه نفط الشمال، 
ومشغل أكبر حقل نفط 

بحري في قطر.

مساهم
في قطرغاز، أكبر منتج

للغاز الطبيعي المسال 
في العالم

مساهم بـ %20 
في قابكو، واحده من أكبر مواقع 

إنتاج البولي اثيلين المنخفض 
الكثافة في العالم.

1936

أصبحت توتال مساهما 
في شركه نفط العراق 

)IPC(، التي أسست شركه 
.)QPC( قطر للبترول

استحوذت توتال حصة تبلغ 
نسبة 10% في الشركة 

القطرية للبتروكيماويات 
)قابكو(، وارتفعت لتصبح 

20% في 2002.

اكتشفت توتال 
حقل الخليج 

النفطي.

1974

1984

أسست قطر للبترول، 
وتوتال والشركة البريطانية 

للنفط )BP(، مشروع 
قطرغاز المشترك.

أصبحت توتال الرائدة 
في إنتاج الغاز الطبيعي 

المسال في قطر مع إنجاز 
مشروع قطرغاز 1.

1991

1996

مصانع الغاز 
الطبيعي المسال

مركز 
ابحاث

محطات تغير الزيت 
السريع

مصفاة تكرير 
النفط

مصانع 
البتروكيماويات

الحقول 
البحريه

المملكة العربية 
السعودية

البحرين

قطر

الدوحه

2

3

2

1
3

37

40 كم
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انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر

تلعــب قطــر دورا هامــا فــي تاريــخ توتــال وفــي 
مســتقبلنا. ووجودنــا طويــل األمــد فــي هــذا 
التــي  الخاصــة  الشــراكة  علــي  شــاهد  البلــد 
نتشــاركها.  وتنشــط توتــال فــي جميــع مجــاالت 
النفــط والغــاز فــي دولــة قطر-فــي  قطــاع 
وعمليــات  واإلنتــاج،  اإلستكشــاف  عمليــات 
البتروكيماويــات والتســويق  التكريــر وصناعــة 

لمــواد التشــحيم. 

كمــا نعمــل وبشــكل وثيــق مــع جميــع الجهــات 
تســاهم  ان  لضمــان  قطــر  فــي  المعنيــة 
تحقيــق  الــى  وباســتمرار  بفعاليــة  أنشــطتنا 
ــى  ــة إل ــوب، باإلضاف ــادي المطل ــو االقتص النم
ظلــت  ولقــد  والبيئيــة.  المجتمعيــة  مبادراتنــا 
دومــا  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

ــا. ولهــذا، فــإن اســتراتيجيتنا  ــم أعمالن فــي صمي
لإلســتدامة تنشــأ مــن خــال المشــاركة الفعالــة 

لجميــع األطــراف فــي هــذه الشــراكة .

ونســعى دائمــا الــى المســاهمة و بفعالية في 
التطــورات اإليجابيــة فــي دولــه قطــر، ليــس 
ــا  ــة، وإنم ــطتنا االقتصادي ــال أنش ــن خ ــط م فق
أيضــا مــن خــال المبــادرات التــي تســتهدف 

المواطنيــن والمقيميــن فــي البــاد.

لقــد حققــت قطــر واحــدة مــن أعلــي معــدالت 
النمــو فــي العالــم، وهــذا مــا أتــاح لنــا الفــرص 
ــا  إلنشــاء ودعــم مشــاريع طموحــة، كمــا مكنن
ذلــك مــن الوفــاء باإللتــزام الــذي قطعتــه توتــال 

تجــاه المجتمــع.

شـراكـة ألكـثـر 
مـن 80 عـامـا

لقــد تحققــت جميــع إنجازاتنــا بفضــل التفانــي القــوي والعمــل الجماعــي المميــز لجميــع العامليــن 
ــق، فســوف  ــى هــذا الطري ــا المؤسســية. ونحــن إذ نمضــي قدمــا عل وهــو مــا يجســد بجــدارة قيمن
ــا  ــق طموحن ــل، وتحقي ــة أفض ــر طاق ــت بتوفي ــركتنا الثاب ــزام ش ــق الت ــل تحقي ــن أج ــل م ــل العم نواص
فــي أن نكــون الشــركة الرائــدة فــي توفيــر الطاقــة اآلمنــة والنظيفــة والموثوقــة وبأســعار مناســبة، 

وفــي متنــاول الجميــع.

ــا بفضــل الثقــة والدعــم المســتمرين  ــه قطــر ممكن ــل األمــد فــي  دول ــا طوي ــح وجودن لقــد أصب
ــمال،  ــط الش ــركه نف ــة، ش ــن للطاق ــاز، دولفي ــرول، قطرغ ــر للبت ــة قط ــركاؤنا، خاص ــع ش ــن جمي م
ــن فيهــا. ــي قطــر والمقيمي ــى مواطن ــن، باإلضافــة إل ــع شــركائنا اآلخري ــن وجمي قابكــو، كاتوفي

لوران وولفشيم، العضو المنتدب
مدير عام توتال قطر.

دخيل أبوصلعه
نائب مدير عام توتال قطر 

ورئيس الموارد البشرية واالتصاالت و المسؤولية االجتماعية.

أول إنتاج 
للنفط من 

حقل الخليج.

استحوذت توتال علي 
10% من مشروع 

مكثفات راس لفان 
)LR1(، وفي 2013، 
استحوذت علي %10 

.)LR2( في

19972009

استحوذت توتال على 
16.7% من أسهم قطرغاز 
2- مصنع الغاز المسال 5، 

و36% في كاتوفين.

2006

حقق إنتاج توتال رقما 
فارقا بلغ  200 مليون 
برميل من إنتاج النفط 

في حقل الخليج.

2015

حصلت توتال علي 
حصة قدرها %30 

في حقل الشاهين 
 العماق لمدة 

25 عاما.

2016
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ــج  ــال مســاهما ومشــغا لحقــل الخلي ــر توت تعتب
البحــري الواقــع فــي مربــع 6 فــي حالــول، 
ــام 1991. وقــد  ــم اكتشــافه فــي ع ــذي ت وال
بدأنــا اإلنتــاج مــن هــذا الحقــل فــي 1997، 
واليــوم يتــم نقــل حوالــي 22,000 برميــل مــن 
النفــط يوميــا عبــر إثنيــن مــن خطــوط األنابيــب 
المعالجــة  مرفــق  إلــى  البحــر  ســطح  تحــت 
عــام  وفــي  حالــول.  جزيــرة  فــي  الموجــود 
ــال رقمــا فارقــا فــي حقــل  2015، حققــت توت
برميــل  مليــون   200 إجمالــي  بإنتــاج  الخليــج 

ــط.  ــن النف م

فــي 2016 فــازت توتــال بمناقصــة لتشــغيل 
ــر  ــي قط ــاق ف ــري العم ــاهين البح ــل الش حق
وذلــك مــع شــركه قطــر للبتــرول، لمــدة 25 

ــا. عام

ونتيجــة لذلــك ، تأسســت شــركه نفــط الشــمال 
للبتــرول  وقطــر   )%  30( توتــال  بيــن  شــراكة 
حقــل  فــي  عملياتهــا  توتــال  وبــدأت   .)%70(
وينتــج   .  2017 يوليــو   14 فــي  الشــاهين 
الحقــل حاليــا مــا يقــارب 300 ألــف برميــل مــن 

النفــط يوميــا.

االسـتـكـشـــاف واإلنـتـاج  
وتـمـيـز فـي الـتـشـغـيـل

فــي عــام 2018، أطلقــت توتــال مبــادرة »قــوه«، وهــي مشــروع 
مبنــي علــى إســتراتيجية، تهــدف الــى تنفيــذ نمــوذج تشــغيل جديــد 
ــية  ــى التنافس ــاظ عل ــع الحف ــه، م ــد من ــز العائ ــج وتعزي ــل الخلي لحق
وتميزنــا التشــغيلي. وهــذه المبــادرة ســوف تحســن مــن نتائجنــا 
الماليــة وتعــزز اإلنتــاج، وفــي نفــس الوقــت تقــود عمليــة التحــول 

الرقمــي فــي هــذا الفــرع مــن الشــركة.

ستيفان كامبير
نائب رئيس العمليات

االبتكار: المحفز الرئيســي لتوتال
المحفــزان  واالســتدامة  االبتــكار  يعتبــر 
علــى  دائمــا  توتــال  تعمــل  الــذي  الرئيســيان 
إلــى  ليــس فقــط  نهــدف  تحقيقهمــا. فنحــن 
تطويــر التكنولوجيــات الجديــدة ، بــل إلــى خلــق 
االبتــكارات القــادرة علــى مواجهــة التحديــات 
مــع  تقاســمها  علــى  والحــرص   ، المختلفــة 
شــركائنا القطرييــن. ولهــذا فإننــا فــي مركــز 
توتــال لألبحــاث )TRC-Q( فــي قطــر نفخــر كثيــرا 
ــرة  ــدة ومبتك ــة رائ ــاريع بحثي ــا مش ــر لن ــأن يتوف ب
وهــي ماتمثــل دعمنــا الحقيقــي لقطــر لتحقيــق 
أهدافهــا فــي االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة.

وُيعتبــر مركــز توتــال لألبحــاث الــذي تأســس فــي 
2009، واحــد مــن 6 مراكــز للبحــث والتطويــر 
التــي تتبــع لشــركة توتــال فــي جميــع انحــاء 
العالــم،  وهــو واحــد مــن أصــل 5 مراكــز توجــد 
خــارج فرنســا.  والمركــز يعــد منشــأه عصريــة 
تحتــوي علــي مختبــرات للتحليــل الجيوكيميائــي 
العضــوي والتحفيــز الحمضــي لآلبــار لتحســين 
ــك، يقــوم المركــز  ــى ذل ــة إل ــاج . وباالضاف اإلنت
بتنفيــذ مشــاريع تتعلــق بالتنميــة المســتدامة، 
والوقــود  البحــري،  البيولوجــي  والتنــوع 

الشمســية. اإلحيائــي، والطاقــة 

  250
موظفا ومقاوال يعملون 

في حقل الخليج

يقع حقل الشاهين وهو حقل 
من الطراز العالمي على بعد 

70 كلم   
داخل البحر في قطر.

يقارب انتاج حقل الشاهين   

    300
ألف برميل من النفط يوميا، 

وتمثل 

%45
من إنتاج النفط في قطر.

أكثر من 30 منصة 
5 مراكز للمعالجة 

2 سفن للتخزين والتفريغ. 

انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر
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الـشـراكـات الـرئـيـسـيـة 
وريـادة إمـدادات الـغـاز

تعتبــر توتــال الشــريك المؤســس لشــركة قطــر 
غــاز، أكبــر منتــج للغــاز الطبيعــي المســال فــي 
العالــم ، والتــي تأسســت فــي عــام 1984. تــورد 
قطــر غــاز ، الغــاز الطبيعــي المســال الــى عمائهــا 
المســتهلكين فــي آســيا وأوروبــا واألمريكتيــن. 
وتمتلــك توتــال حصــة فــي مصنــع اإلنتــاج  وفــي 
مصنــع تســييل الغــاز فــي قطرغــاز 1 ، وفي مصنع 
انتــاج الغــاز 5  فــي قطــر غــاز 2 . ويبلــغ حجــم 
اإلنتــاج الســنوي مــن الغــاز الطبيعــي المســال 
حوالــي 10 ماييــن طــن مــن قطــر غــاز 1 ، و 8 
ماييــن طــن مــن المصنــع الخامــس لقطــر غــاز 2.

وبصفتهــا عضــوا مؤسســا وشــريك أساســي فــي 
شــركة دولفيــن للطاقــة، فقــد لعبت توتــال كذلك 
ــر شــبكة للغــاز  دورًا نشــطًا فــي إنشــاء أول وأكب
فــي منطقــة الخليــج ، وهي شــبكة عماقة تربط 

بيــن عــدة دول فــي مجلــس التعــاون الخليجــي.

الدولفيــن  تأســس مشــروع   ، عــام 2007  فــي 
للطاقــة لتزويــد دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ــب بحــري بطــول  ــر خــط أنابي وســلطنة عمــان عب
360 كيلومتــر ، ويزودهمــا بحوالــي 2 مليــار قــدم 
مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي المنتــج فــي قطــر.

10 مـاليـيـن 
طن سنويًا من الغاز الطبيعي 

من انتاج قطر غاز 1 .

8 مـاليـيـن  
طن سنويًا من الغاز الطبيعي 

من انتاج المصنع الخامس 
في قطرغاز 2. 

2 مـلـيـار 
قدم مكعب  يوميا من الغاز 

الطبيعي يتم تصديرها عبر 
الدولفين.

انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر
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انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر
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انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر

TWICE، )مبــادرة توتال النســائية لاتصال وتبادل الخبرات(، 
وقــد أطلقتهــا توتال لرفع الوعي حــول التنوع النوعي 

فــي مكان العمل.

معهــد خبــراء توتال والــذي يضم عدد من الخبراء 
المتطوعيــن الذيــن يعملون طــوال العام على تقديم 

المحاضــرات فــي مجال تخصصاتهــم وخبراتهم مايلهم 
ويدعم مســيرة الجيــل القادم من قاده الطاقة.

تســتهدف مبادرة توتال للســامة على الطرق ، الطاب 
الذيــن تتــراوح أعمارهم بين 5 و 8 ســنوات، وتعليمهم 

قواعــد الســامة المرورية علي الطرقات.

تنظــم توتال بشــكل ثابت حمله تبــرع بالدم بالتعاون مع 
مستشــفى حمد للمســاعدة في تجنــب النقص الحاد في 

إمدادات الدم.

تقوم توتال بتدريب المديرين الشــباب لشــركة منتجات 
وتنظيــم ورش عمل في مجال تســويق البوليمرات.

تنظم توتال حملة  ســنوية لســامه ســائقي الشاحنات 
بهدف المحافظة و تحســين صحة وســامة ســائقي 

الشــاحنات علي الطريق.

تنــوع الثقافــات - وهي مبادرة لتعزيــز تنوع الثقافات في 
بيئــة العمل، وهي مناســبة  تنظمها توتــال للموظفين 

لتبــادل الرأي والحــوار وعرض ثقافاتهم.

لقد شــاركت توتــال بالتعاون مع اداره المرور بوزارة 
الداخليــة فــي تنظيم حملة القيادة اآلمنــة  بهدف التوعية 

بمخاطر الطرق وتســليط الضوء علي القواعد األساســية 
للقيادة.

وقــع مركــز توتال لألبحاث و مركز قطــر لبحوث البيئة 
و الطاقــة اتفاقية دعم واســتخدام لمرافــق مختبر مركز 

قطــر الرئيســي كجزء من الطموح المشــترك لتطوير حلول 
النظيفة. الطاقة 

حملة توتال الســنوية لتنظيف الشــواطئ                   
في جزيرة حالول.

خــال احتفال توتال بيــوم أخاقيات االعمال، ناقش 
الموظفــون مواضيع االحترام المتبادل وحقوق اإلنســان 

الفساد. ومكافحة 

تســتضيف مدرســة توتال الصيفية للطاقة الطاب 
وأســاتذة الجامعــات من جميع أنحــاء العالم، وتتيح لهم 
فرصــة اإللتقاء واإلســتفادة مــن خبرات وتجارب أكثر من 

75 خبيــرا مــن مختلف قطاعــات صناعة النفط والغاز.
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تـحـويـــل وتـطـويـر   
الـقـيـمـة الـمـضـافـة بـالـتـرافـق 

مـع سـلـسـلـة الـنـفـط والـغـاز 

ُتعتبــر توتــال شــريكا رئيســيا لدولــة قطــر فــي 
الدعــم   التكريــر والبتروكيماويــات، حيــث توفــر 
فــي  والمهــارات  القــدرات  لتطويــر  الرفيــع  
والمبيعــات،  والتســويق  التصنيــع  مجــاالت 
والبحــث والتطويــر، وتحقيــق أقصــى قــدر مــن 
التــآزر والتعــاون مــع الشــركاء المحليين فــي قطر.

ــال  ــن خ ــا وم ــات - فرنس ــال للبتروكيماوي إن توت
بتســويق  تقــوم  فــي قطــر  الفرعــي  مكتبهــا 
كميــات مــن منتجــات البوليمــر lotrène )البولــي 
إثيليــن العالــي الكثافــة والمنخفــض الخطــي( 
وبشــكل خــاص لصناعــة أوعيــة التعبئــة والتغليــف 

ــات. ــركة منتج ــع ش ــاون م ــك بالتع وذل

عالميــة  شــركة  للبتروكيماويــات  توتــال 
ــي  ــر ف ــة قط ــال دول ــاركت توت ــد ش ــراز، لق الط
ــات  ــترك للبتروكيماوي ــروع مش ــيس أول مش تأس
فــي عــام 1974، وتبلــغ حصتهــا اليــوم  20% في 
شــركه قطــر للبتروكيماويــات )قابكــو(. واألصول 
الرئيســية لشــركة قطــر للبتروكيماويــات ) قابكــو 
ــان بســعة 800 ألــف  ( تتمثــل فــي  كســارة اإليث
ــع منخفضــة الكثافــة  ــة مصان طــن ســنويا، وثاث

ــد عــن 700 ألــف طــن ســنويا.  بســعة تزي

إنعــاش  فــي  كذلــك  توتــال  ســاهمت  وقــد 
منتجــات حقــل الشــمال بإضافــة أصــول جديــدة 
مــن البتروكيماويــات مــن الطــراز العالمــي، مــن 
خــال كاتوفيــن )36% مــن إجمالــي الحصــة(، 
ــي تأسســت فــي 2006. ويضــم المشــروع  والت
األصــول  مــن  اثنيــن  لكاتوفيــن  المشــترك 
 RLOC ــل فــي كســارة ال ــي تتمث العماقــة الت
ســنويا  طــن  ألــف  و300  مليــون  تنتــج  التــي 
)راس لفــان( والكاتوفيــن: 600,000 طــن مــن 
مصنــع الكثافــة المنخفضــة الخطــي )مســيعيد(، 
ــذي  ــن ال ــب اإلثيلي ــط أنابي ــل بخ ــا متص وكاهم

يبلــغ طولــه 125 كــم.

وتمتلــك توتــال حصــة فــي مصافــي لفــان 
قطرغــاز  شــركة  تديرهــا  التــي  للمكثفــات 
عــام 2017،  لفــان. وفــي  راس  فــي  وتقــع 
ضاعفــت قطرغــاز مــن قــدرة تكريــر المكثفــات 
إلــى 300,000 برميــل فــي اليــوم الواحــد وذلــك 
بعــد اضافــة مصفــاة لفــان 2 إلــى مصفــاة لفــان 

الموجــودة.  1

يعتبــر ضمــان الســامة، وخفــض التكلفــة بالصــورة المثلــى أســاس تميــز عملياتنــا فــي توتــال . وحيــث 
ــة  ــة بالبيئ ــة الكافي ــد للعناي ــن الجه ــر م ــذل الكثي ــب ب ــه يج ــتدام ، فعلي ــا مس ــون نمون ــي أن يك ينبغ
المحليــة. فقــد قمنــا ببنــاء ثاثــة مشــاريع جديــدة ، اثنــان فــي راس لفــان ومشــروع اخــر فــي مدينــة 

مســيعيد  بهــدف إعــادة تدويــر واالســتفادة مــن الميــاه الناتجــة مــن عملياتنــا  الصناعيــة .

فيليب لوغراند 
مدير عام ، شركه توتال للتكرير والبتروكيماويات- قطر

انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر

مصفاتان للتكرير بقدرة 
إجمالية تبلغ

300,000
برميل من المكثفات يوميا 

في قطرغاز. 

لقد وفرت أنشطة البحث 
والتطوير في مركز توتال 

لألبحاث في قطر 
إمكانية تحويل ثاني 

أكسيد الكربون والغاز إلى 
منتجات بتروكيماوية قيمة.

10

Total in Qatar Brochure - AR 1.indd   10 3/2/2019   11:13:29 PM



Total in Qatar Brochure - AR 1.indd   11 3/2/2019   11:13:30 PM



Total in Qatar Brochure - AR 1.indd   12 3/2/2019   11:13:30 PM



والتسويق     الشحن 
قـدرة عـلـى مـقـابـلـة 
الـطـلـبـات و الـنـفـاذ

زيــوت  فــي  للتســويق  قطــر  توتــال  تتختــص 
التشــحيم والســوائل الخاصــة، وتتمتــع بحصــة 
كبيــرة فــي ســوق مــواد التشــحيم فــي البــاد. 
شــركات  كبــار  احتياجــات  تلبــي  انهــا  كمــا 
ــة  ــات واإلنشــاءات والنشــاطات الصناعي المركب

والبحريــة. 

وتقــدم توتــال للتســويق- قطــر، مــواد لتشــحيم 
والخدمــات المتميــزة والموثوقــة والمبتكــرة 
والتــي تتــراوح بيــن زيــوت المحــركات وناقــات 

ــة وغيرهــا. ــات الهيدروليكي الحركــة والمكون

فــي  لتوتــال  الكبيــر  االســتثمار  ويهــدف 
أداء  لتحســين  التكنولوجيــة  اإلبتــكارات 
المحــركات مــن خــال البحــث والتطويــر. وتوفــر 
ــا للعمــاء األداء  ــوت ومــواد التشــحيم لدين الزي
واســتهاك  المحــرك،  عمــر  وإطالــة  العالــي، 
)فــي  التكلفــة  حيــث  مــن  الفعــال  الوقــود 
تخفيــض   %  3.3 إلــى  يصــل  الحــاالت  بعــض 

فــي اســتهاك الوقــود لمقابلــة المتطلبــات 
وزيــادة  الكربــون  بصمــة  لخفــض  األوروبيــة( 

االفتراضــي. العمــر 

تنظــم توتــال حملــة ســنوية للتوعيــة بالســامة 
أداره  مــع  بالشــراكة  وذلــك   الطــرق  علــي 
المــرور . وتســتهدف الحملــة األطفــال الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 8 ســنوات فــي قطــر 
إلرشــادهم باتبــاع قواعــد المــرور واألمــان. كمــا 
تقــوم أيضــا بتنظيــم حملــة ســنوية تهــدف الــى 
ســائقي  وســامة  صحــة  علــى  المحافظــة 
الشــاحنات علــي الطريــق. ويشــارك كل عــام 
أكثــر مــن 390 ســائقا فــي »حملــة ســائقي 
الشــاحنات« وهــي مبــادرة  ترتكــز علــر اربــع 
ــادة  ــى قي ــم الســائقين عل ــز أساســية لتعلي ركائ
أكثــر امانــا علــي الطــرق ، وضمــان لياقتهــم 
الطبيــة ، ونيلهــم للراحــة الكافيــة، واإللتــزام 
مــن  والتأكــد  المطلوبــة،  الســرعة  بحــدود 

الحالــة الجيــدة لســياراتهم.

 12
محطة بعامة توتال التجارية 
،اضافة الى شبكه محطات 

وقود وبيرلي 

عامتان تجاريتان 
الف -توتال

ــي  ــب ف ــي تص ــاملة الت ــة الش ــض التكلف ــى خف ــز عل ــى التركي ــرص عل ــز، نح ــغيل متمي ــق تش »لتحقي
فائــدة العمــاء عنــد اســتخدامهم لزيــوت التشــحيم والشــحوم التــي تنتجهــا توتــال، بــدال مــن التركيــز 
علــي ســعر البيــع. ونحــن نقــدم مختلــف الخدمــات المتميــزه لعماءنــا، وقــد ســاعد ذلــك فــي منحنــا 

ميــزة إضافيــة علــي منافســينا«.

كيتان كومار  
المدير العام ، للتسويق في توتال قطر 

انـشـطـتـنـا فـي دولـة قـطـر
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صــوره لحقــل الشــاهين البحــري التــي تديرهــا شــركة 
نفــط الشــمال ،شــراكه بيــن توتــال وقطــر للبتــرول

Total in Qatar Brochure - AR 1.indd   14 3/2/2019   11:13:33 PM



Total in Qatar Brochure - AR 1.indd   15 3/2/2019   11:13:35 PM



www.total.com
للمزيــد مــن المعلومات زوروا  موقعنا :

ــة،  ــة المتكامل ــال هــي شــركة منتجــة ومــزودة للطاقــة العالمي توت
ــة رائــدة فــي مجــال النفــط والغــاز، والعــب رئيســي  وشــركة عالمي
ــا ال 98,000  ــزم موظفوه ــون. ويلت ــة الكرب ــات منخفض ــي الطاق ف
بالحصــول علــي طاقــة أفضــل وأكثرهــا أمانــا ونظافــة وكفــاءة 
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن  الوصــول  وابتــكارا وســهولة فــي 
ــا نركــز  ــن، فانن ــا شــركة مســؤولة عــن المواطني األشــخاص. وبوصفن
علــي ضمــان أن تكــون عملياتنــا فــي أكثــر مــن 130 بلــدا فــي 
االقتصاديــة  الفوائــد  وباســتمرار  تقــدم  ان  العالــم   انحــاء  جميــع 

والبيئيــة. واإلجتماعيــه 
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توتال في قطر
أبراج الفردان، 61، شارع الفندق، الخليج الغربي. 

ص. ب. 9803، الدوحة، قطر 
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