توتال شركة
لبنان ملهمة

توتال لبنان

جودة على مدار الساعة

إبدأوا مع توتال

إلتزاماتنا

ّ
األعزاء،
أ ّيها العمالء والشركاء
للمضي قدمًا كما نشكر جميع
لقد أعطتنا الظروف الصعبة خالل العام الكثير من العزم
ّ
ّ
الموظفين الذين عملوا بجهد لضمان استمرار ّية أعمالنا.
لطالما ّ
شكلت الجودة صميم التزاماتنا .ولقد سررنا هذا العام بإطالق حملة واسعة النطاق
مخصصة للجودة إلى جانب إطالق التصميم الجديد لزيوت  TOTAL QUARTZبهدف تقديم
ّ
رؤية جديدة لألداء لعمالئنا!
وال ننسى ّ
تم اتخاذ العديد من اإلجراءات
أن السالمة هي
دائما في صلب أولو ّياتنا! فهذا العام ّ
ً
ّ
يتم
ضد إنتشار فيروس كورونا في
المحطات من أجل ضمان السالمة للجميع في حين ّ
الوقائ ّية ّ
ّ
مستمر .فالعمل الصارم في مجال السالمة
التحقق من نظامنا الصارم إلدارة السالمة بشكل
ّ
الذي نقوم به دومًا يأتي بثماره مع عدم وقوع أي حادث مميت في مواقعنا.

دانيال الفاريز
ّ
ممثل مجموعة توتال في لبنان

وتجدر اإلشارة إلى أ َنه نبذل ّ
امتدت أعمالنا نحو
كل الجهود لتزويد زبائننا بطاقة إيجاب ّية! لذلك
ّ
االجتماعية بهدف مساعدة المجتمع اللبناني على تجاوز الظروف الصعبة .فلقد
المسؤولية
ّ
ّ
سررنا بتقديم المازوت لمستشفيات العاصمة لدعم الفرق الطب ّية التي عملت بال كلل لتقديم
الرعاية الصح ّية والدعم لجميع المرضى والجرحى.
ّ
إن الطاقة اإليجاب ّية التي نحاول نشرها تتوافق مع رسالة نريد أن نشاركها معكم وهي رسالة
شجاعة :عندما ينتهي ّ
معا.
كل شيء ،لنبدأ من جديد وسنفعل ذلك ً
نتطلع إلى عام جديد مليء بالبدايات السعيدة والفرص الجديدة.
قراءة ممتعة!
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توتال لبنان
نبذة عن توتال لبنان
أساسية
أرقام
ّ

نبذة عن توتال لبنان
توتال لبنان هي شركة تابعة لمجموعة توتال ذات النشاطات الشاملة في
مجال الطاقة وهي متواجدة في لبنان منذ العام  1951من خالل شبكة
ّ
ّ
كافة المناطق اللبنان ّية كما تقوم محل ًيا
محطة منتشرة في
تتجاوز 190
بتسويق وقود وزيوت توتال العالية الجودة .يسعى فريق عمل توتال لبنان إلى
تطبيق المعرفة والخبرة المكتسبت ْين من خالل نشاطات المجموعة وذلك
مهني إلى جانب حوالى  80000عميل
في خدمة أكثر من  2000عميل
ّ
ّ
محطات توتال لبنان يوم ّيًا .كونها تمتثل للمعايير الدول ّية للجودة
يقصدون
والسالمة ،اختارت توتال لبنان مراقبة سلسلة التوريد الكاملة وهي حائزة
شهادة األيزو  9001واأليزو .14001
دائما:
تواصلوا معنا
ً
Facebook.com/TotalLiban

www.total-liban.com
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جودة على مدار الساعة
رائدة في مجال الجودة
تطبيق  Total Servicesرفيقكم
على الطريق!
رؤية جديدة لألداء

رائدة في مجال الجودة
مجرد إلتزام بسيط
الجودة بالنسبة لتوتال لبنان ليست
ّ
تجسد تفاني دائم والكثير من العمل الدؤوب! بهدف
فهي
ّ
جوال تديره
تقديم أعلى مستوى من الجودة يقوم مختبر ّ
ّ
محطاتنا بإنتظام.
هيئة مستق ّلة ،Apave ،بمراقبة منتجات
ّ
ويتم تدريبهم بشكل
موظفو الشبكة بال كلل
كما يعمل
ّ
مستدام بهدف التقديم لكم خدمة ممتازة.
يتم تطوير وسائل
ولنقدم لكم أفضل تجربة على اإلطالقّ ،
ّ
المستمر في
التطور
الخاصة بنا لمواكبة
التواصل الرقم ّية
ّ
ّ
ّ
هذا المجال! لذلك يمنحكم موقعنا اإللكتروني الذي
طورة مع
تم تجديده إلى جانب التطبيق الجديد تجربة ُم ّ
ّ
سهولة الوصول إلى المعلومات!

روابط
الجوال:
شاهدوا جولة بيار جوزيه شرو في المختبر
ّ
اضغط على الرابط
تعرفوا على فريقنا المتفاني :اضغط على الرابط
ّ
متخصصي تغيير الزيت :اضغط على الرابط
تعرفوا على
ّ
ّ
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تطبيق Total Services
رفيقكم على الطريق!
الخاص بالهواتف الذك ّية من خالل
لقد قمنا بتجديد تطبيقنا
ّ
اعتماد تطبيق مجموعة توتال أي تطبيق !Total Services
تي  Google Playو App Store
قوموا بتحميله اآلن من
ّ
منص ْ
لالستفادة من وظائفه العمل ّية!
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رؤية جديدة لألداء
عندما يتع ّلق األمر بس ّياراتكم ،نحن نريدكم أن
تم تجديد
تحصلوا على أفضل تجربة .لهذا السبب ّ
تصميم عبوات زيوت  TOTAL QUARTZالعالية
ّ
لنوفر لكم أعلى مستوى من الكفاءة
الجودة
واالبتكار!
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أمل وعزم
ّ
كل يوم تتس ّلحون بالشجاعة وتنطلقون في نهاركم.
تشغلون الس ّيارة ،تقطعون ّ
ّ
كل المسافات وأنتم تبحثون
متخطين ّ
ّ
كل
لتتزودوا باألمل وتكملون الطريق
عن هدف
ّ
يومي وهذا ما يعطي الحياة
تحدي
المط ّبات ...فالحياة هي
ّ
ّ
رونقها ومعناها.
الرغم من السياق العام لهذه السنة ،أطلقت توتال
وعلى ّ
ّ
تذكروا
لبنان العديد من المشاريع لنشر رسالة أمل وعزم.
دائمًا بأ ّنه" :عندما ينتهي ّ
كل شيء ،إبدأوا من جديد،
إبدأوا اآلن ،إبدأوا مع توتال!"

إبدأوا مع توتال

إلتزاماتنا

روابط

المدون :Roydtrip
ابدأوا باكتشاف لبنان مع
ّ
اضغط على الرابط
الحب يبدأ من هنا :اضغط على الرابط
ّ
القوة تنبعث من الداخل :اضغط على الرابط
ّ
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إلتزاماتنا
تجربة فيها الكثير من
اإلهتمام!
التبرع بالمازوت للمستشفيات
ّ
ّ
بكل سالمة
خدمة
سالمة وجودة عند عتبة الزبائن

تجربة فيها الكثير من اإلهتمام!
البترولية تفانيًا وتصميمًا وعم ً
ال جادًا ال س ّيما وأ ّننا نستقبل زبائننا المخلصين ّ
ّ
محطاتنا
كل يوم في
تتط ّلب إدارة المنشآت
ّ
متطور .الجزء المرئي من هذا الجهد هو إستمرار ّية أنشطتنا بينما يخفي في أبعاده الكثير من الموارد
ونقوم بإدارة مستودع
ّ
المستثمرة.
تم تصميم ّ
ّ
المحطات والمستودع لضمان السالمة والجودة والمنهج البيئي الذي نحترمه.
كل التفاصيل في
كما ّ
إكتشفوا جهودنا المبذولة:
الفيلم قيد التحضير
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إلتزاماتنا
تجربة فيها الكثير من اإلهتمام!
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خدمة
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التبرع بالمازوت للمستشفيات
ّ
بعــد اإلنفجــار الذي ضــرب قلــب العاصمة ،بــدأت عمل ّية إعــادة إعمار
ـرد م ّنــا .لقــد ّ
بيــروت بجهــود ّ
جراء
كل فـ ٍ
ـدة ّ
تأثــرت الفــرق الطب ّية بشـ ّ
اإلنفجــار مــع حصــول دمــار فــي مستشــفيات بيــروت .وتضامنــً
تبرعــت
مــع بيــروت الحبيبــة والفــرق
الطبيــة والمواطنيــنّ ،
ّ
بكمية من المــازوت توازي 750000
مجموعــة توتــال في لبنان
ّ
لتــر إلــى أربعــة مستشــفيات فــي العاصمــة :مستشــفى أوتيــل
ديــو دو فرانــس ومستشــفى القديــس جاورجيــوس ومستشــفى
القديــس يوســف ومستشــفى رفيــق الحريــري الجامعــي.
فضــ ً
ا عــن مــا ســبق ولمواجهــة إنتشــار فيــروس كورونــا،

تبرعــت توتــال لبنــان بالمــازوت إلــى مستشــفى رفيــق
ّ
الطبــي.
الجامعــي تقديــرًا لجهــود الطاقــم
الحريــري
ّ
ّ
إيجابيــة فــي البــاد إلــى جانــب
نأمــل أن ننشــر طاقــة
ّ
مســاعدة لبنــان علــى النهــوض! لمعرفــة المزيد ،شــاهدوا
ـي التبـ ّـرع:
فيلمـ ْ
دعم لمواجهة فيروس كورونا
دعم لمستشفيات بيروت
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ّ
بكل سالمة
خدمة
ّ
ّ
معززة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .لقد قمنا بوضع
المحطات مع تطبيق إجراءات حماية
واصلنا هذه السنة خدمتكم في
ّ
الموظفين ومراقبة درجة حرارتهم يوم ّيًا
معدات الحماية الشخص ّية على
العديد من اإلجراءات اإلحتراز ّية بما في ذلك توزيع
ّ
ّ
يهمنا هو تزويدكم بخدمة آمنة!
معقمات اليد وزيادة تنظيف المواقع .ما
وتركيب
ّ
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إلتزاماتنا
تجربة فيها الكثير من اإلهتمام!
التبرع بالمازوت للمستشفيات
ّ
ّ
بكل سالمة
خدمة
سالمة وجودة عند عتبة
الزبائن

سالمة وجودة عند عتبة الزبائن
هل تساءلتم يومًا كيف نضمن خدمة آمنة وجودة عالية عند عتبة الزبائن؟
يتم حشد جهود وموارد كثيرة من إستالم المنتجات ح ّتى إدارة تخزينها كما يتوافق نقل منتجاتنا البترول ّية
ّ
ّ
التنقالت فض ً
ال عن ّ
أن عمل ّية تسليم منتجاتنا ذات
وأشد المعايير لضمان أعلى مستوى من السالمة أثناء
ّ
تتم وفقًا للشروط التي تضمن سالمة األشخاص.
الجودة العالية ّ
إكتشفوا جهودنا المبذولة من التخزين ح ّتى التسليم:
اضغط على الرابط

إلتزاماتنا

