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We welcome your feedback on this report. 
If you have any questions or comments on it,
please contact us at: 

Total E&P Qatar 
Al Fardan Towers, 2nd Floor 
61 Al-Funduq Street, West Bay 
Doha, Qatar 
PO Box 9803 
Tel: +974 4420 8111 
Email: ep-qa.communication@total.com.   

TotalQatar  
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Total is very proud of its 
longstanding, eighty year 
partnership with Qatar, and 
especially of our cooperation with 
Qatar Petroleum, including but 
not limited to the development of 
world-class projects.
 
We have learnt a lot from our 
association with Qatar. We 
have also made significant 
contributions to Qatar and are 
committed to further supporting 
Qatar. 

Our aim is to accompany Qatar’s 
National Vision 2030 and 
contribute to it actively. Besides 
our industrial activites, we also 
have a strong presence in the 
fields of education, research and 
culture.

Patrick Pouyanne
Total Group Chairman and CEO

The goal is that our societal  
approach serves as a source 
of  opportunity, above all for 
those  affected by our activities, 
in line  with their needs.

Cynthia Trigo Paz
Head of Societal Department
Exploration & Production
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Corporate social responsibility 
(CSR) is integral to Total. 
Sustainability is at the core 
of our business, and lays the 
foundation to address not only 
today’s best practices but 
also our long-term adaptability 
to market conditions and 
ability to efficiently continue 
delivering positive value to our 
stakeholders.
  
Present in more than 130 
countries, we operate with 
respect and dialogue to develop 
transparent and constructive 
partnerships with all of our 
stakeholders. 

Our CSR strategy is based 
on our contributions to the 
human, economic and social 
development and diversification 
of host communities and 
countries by sharing knowledge 
and training, reinforcing the 
use of local contractors, and 
supporting small and medium 
enterprises. It is essential 
to Total that all community 

members are are involved in 
choosing, implementing and 
evaluating the engagement 
initiatives we support. 

Our Societal approach reflects 
our respect for stakeholders’ 
point of view, our sensitivity to 
and concern for the impacts 
associated with our operations, 
and our actions towards 
contributing tangibly to the 
socio-economic development 
of the communities within and 
around our operational sites. 

Looking ahead, the Societal 
2017 objectives will focus on 
operational effectiveness and 
collaborative work, our success 
on the path from “Compliance 
to Performance” will depend 
largely on the extent to which 
we can work together as One 
Societal Team. 

We remain, as ever, committed 
to finding, developing and 
promoting lasting solutions to 
increase access to energy. 

OUR CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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Celebrating a milestone year, 
Total Qatar is pleased to share 
with you our latest sustainability 
report, highlighting the impact 
that our approach and activities 
have had on the growth and 
development of the Group and 
the State of Qatar.
 
Qatar plays an important part in 
our history and in our future.
The year 2016 marks 80 years 
of Total in Qatar, and this 
longstanding presence in the 
country is testament to the 
special partnership that we 
share.
 
Our exceptional association 
is made possible through the 
support of all our stakeholder 
companies - Qatar Petroleum, 
Qatargas, Dolphin Energy, 
QAPCO, QATOFIN, NOC and 
our other partners - as well as 
Qatar’s citizens and residents. 
This support gives us the 
confidence to work well and 
make significant investments.
 

MESSAGE
From the Managing Director 
of Total E&P Qatar.

Qatar plays an important 
part in our history and in our 
future. The year 2016 marks 
80 years of Total in Qatar, and 
this longstanding presence in 
the country is testament to the 
special partnership that we 
share.

Guillaume Chalmin 
Managing Director of Total E&P Qatar, 
Group Representative

Indeed, only weeks after our 
80 years celebrations, we 
signed a major contract on 
the Al-Shaheen oil field, the 
country’s biggest producer at 
300,000 barrels a day. We have 
also pursued opportunities in 
petrochemicals, solar power 
and the gas downstream 
chain, where we can work 
internationally with our Qatari 
partners. Total Qatar is proud 
to have achieved a remarkable 
year within the context of 
challenging market conditions 
for the industry.
   
As we celebrate our outstanding 
history with Qatar this year, we 
also actively continue as a key 
partner in the country’s drive for 
a sustainable future in line with 
the Qatar National Vision 2030.

Sustainability is fully integrated 
into our strategy and our 
day-to-day operations, thus 
our commitment to the Qatar 
National Vision is not only 
shared with our stakeholders 
but also shapes the way we 
work with all our customers, 
investors, suppliers, etc.

Through our commitment to this 
unique vision, we have had the 
opportunity to work together 
with the people of Qatar, get 
to know and understand each 
other better, and contribute to 
mutual development by sharing 
our experience and expertise 
with our host country.

Active in all areas of Qatar’s oil 
and gas sector – exploration, 
production, refining, 
petrochemicals, and marketing 
of lubricants – we work with 
all our stakeholders to ensure 
that our activities consistently 
deliver economic, social and 
environmental growth.

This year, we built bridges 
between French and Qatari 
academic and industry experts 
to promote innovation in the 
energy and environment sectors 
of the economy. We have also 
stayed steadfast in our support 
to the education and research 
programs that contribute 
to Qatar’s goal of being a 
knowledge-based society, in 
Qatar Foundation and Qatar 
University, as well as our own 

Disclaimer: Please note that, at the time of printing of this report, 

Laurent Wolffsheim has been appointed Managing Director of  Total E&P Qatar, and Group Representative

(effective September 2017).

worksites. Additionally, by 
implementing resource efficient 
technologies across our 
worksites, we are mitigating our 
environmental impact especially 
in terms of water usage. 
Meanwhile, our social initiatives, 
for example sponsorship of 
Qatar Total Open and outreach 
to welfare organizations, 
cultivate meaningful community 
engagement.

Key to these achievements 
are our people, who epitomize 
the ‘Total Attitude’ – boldness, 
cross functionality, mutual 
support, listening and respect.

Our 2016 sustainability report 
demonstrates that everything 
we do is in accordance with 
our corporate commitment to 
better energy, and our ambition 
to deliver a responsible energy 
future that ensures safer, 
cleaner and more efficient 
access for every individual. 
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FOURTH-
LARGEST

INTERNATIONAL 
OIL AND GAS 

COMPANY 

Explore and 
Produce

Oil and gas 
Solar 

Biomass 

130 
COUNTRIES 

OPERATIONS IN

Transform 
and Develop

Specialty Chemicals
Polymers

Refining & Petrochemicals

SOLAR
A MAJOR INTEGRATED 

Ship and 
Market

Trading & Shipping
Marketing & Services

OPERATOR, WITH 
SUNPOWER AND

TOTAL SOLAR

 
KEY

TOTAL GROUP

Today, we look at global energy 
demand, continuously rising 
and subject to issues such as 
limited subsurface resources, 
climate change, poverty and 
insecurity, and our main aim at 
Total is to build a responsible 
energy future, ensuring that 
each individual has access to 
safe and clean energy in the 
most efficient way possible.

In this way, we are indeed 
committed to better energy.

OUR 
AMBITION
Become
The Responsible
Energy Major

The One Total company 
project translates this corporate 
position into our business 
ambition of becoming the 
responsible energy major in a 
way that engages all employees 
and strengthens the Group’s 
cohesion, helping us work 
better together with a more 
performance based approach.

Total is the only international oil company (IOC) in the country to operate along the entire oil and gas value chain, from 
exploration and production to refining, petrochemicals and lubricants retailing.

»
»

»
»

»
»

»»
»

30%
SHAREHOLDER 
North Oil Company, 
Operator of
Al-Shaheen field

20%
SHAREHOLDER 
QAPCO

20%
PARTICIPANT 
Qatargas  1 
Upstream North 
Field Bravo Block 

49%
SHAREHOLDER 
Qatofin 
36% Direct 
49% Indirect

10%
SHAREHOLDER 
Qatargas 1 
Liquefaction Plant 
Joint Venture 

10%
SHAREHOLDER 
Ras Laffan 
Refinery 1 & 2

16.7%
SHAREHOLDER 
Qatargas 2 Train 5 

40%
OPERATOR AND 
SHAREHOLDER
Al-Khalij Field 

24.5%
SHAREHOLDER 
Dolphin Energy Ltd. 
Company

TOTAL IN QATAR
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2009 20132006
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1980

20152008

1984 1996 2001

1991 1997 2002

2016

Total becomes
a shareholder in 
Iraq Petroleum 
Company (IPC), which 
establishes Qatar 
Petroleum Company 
(QPC).

The production on  
Dukhan field starts.

QPC is nationalised 
and Dukhan field’s 
operator status is 
transferred to Qatar 
General Petroleum 
Company (QGPC), 
later renamed Qatar 
Petroleum (QP).

Total takes a 10% 
stake in Qatar 
Petrochemical 
Company (QAPCO), 
producing ethylene 
and polyethylene.

Total and QP agree to 
extend Al-Khalij Field 
license by 25 years.

Total reaches a 
milestone sum of 200 
million barrels of oil 
production in Al-Khalij 
Field. 

Total acquires 16.7% 
interest in Qatargas 
2 - Train 5. 

Total acquires a 36% 
interest in QATOFIN.

Qatar’s first oil 
and gas discovery, 
Dukhan, is made 
on the concession 
held by the IPC’s 
subsidiary QPC. 

Qatar’s first oil 
exports. 

Total acquires a 10% 
interest in the Ras 
Laffan condensate 
refinery (LR1). 

Qatar reopens its 
oil and gas fields 
to international oil 
companies.Total enters into a 

new joint venture 
with QP by acquiring 
10% interest in a new 
condensate refinery in 
Ras Laffan (LR2). 

QPI acquires 15% 
interest in Total E&P 
Congo.

Total partners with 
Qatar Petroleum 
International (QPI), 
with 20% stake in two 
exploration blocks in 
Mauritania. 

OUR HISTORY

IN QATAR

QP, Total and British 
Petroleum (BP) form 
the Qatargas joint 
venture (involving 
gas production, 
liquefaction and 
export) to develop 
liquified natural gas 
(LNG) from Qatar’s 
giant North Field. 

Total pioneers first 
LNG production 
in Qatar with the 
completion of the 
Qatargas 1 project. 

Dolphin Energy 
project is launched 
to provide UAE and 
Oman with natural 
gas from Qatar’s 
North Field.

Total discovers the Al-
Khalij oilfield offshore 
Halul. 

First oil production 
from Al-Khalij Field.

Total’s 10% interest 
in QAPCO is raised 
to 20%. 

Total celebrates 80 years of 
partnership with Qatar. 

Total obtains 30% stake in 
the giant Al-Shaheen field 
concession for 25 years.
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JANUARY FEBRUARY FEBRUARY

MARCH APRIL APRIL

APRIL

TOTAL MARKETING & SERVICES 
QATAR OPENS DOHA’S FIRST 
TRAFFIC PARK
at the Bir la Public School campus, 
educating students on what i t 
takes to be a safe and responsible 
road user, as par t of Total’s traf f ic 
awareness campaign.

>> More on page 37 

TOTAL SUPPORTS REGIONAL 
WASTE FREE ENVIRONMENT 
CLEANUP CAMPAIGN, 
held at Wakra Beach, to tackle the 
challenges associated with plastic 
waste and mobil ize the community 
towards shaping a sustainable future 
for al l.

>> More on page 54 

TOTAL PRESENTS ‘TODAY’S 
GEOSCIENCE, TOMORROW’S 
ENERGY’ 
at the 12th Middle East Geosciences 
Conference & Exhibit ion in Bahrain. 
The biennial event incorporated a 
4 day conference organized by the 
American Association of Petroleum 
Geologists (AAPG), the European 
Association of Geoscientists and 
Engineers (EAGE) and the Society of 
Exploration Geophysicists (SEG) and 
a paral le l 3 day exhibit ion.

TOTAL’S WORLD DAY FOR SAFETY 
CELEBRATIONS 
involved multiple activit ies in our 
of f ices, Research Center, Yard 
& Warehouse, production site 
on Halul is land, and the r ig in 
of fshore Al-Khali j f ie ld. Employees 
and contractors took par t in 
presentations and discussions, 
and gave their feedback on best 
practices, while also par ticipating in 
a team building quiz.

>> More on page 36

PROCESS SAFETY EXCELLENCE 
AWARD  
presented to Total’s Health, Safety, 
Environment and Security Manager, 
Mohamed Basser, during the 
7th annual Qatar Process Safety 
Symposium (QPSS).

>> More on page 36

QATAR TOTAL OPEN CHAMPION, 
CARLA SUÁREZ NAVARRO, 
AWARDS TOTAL’S TENNIS STARS, 
fol lowing the f inals of the internal 
company tournament ‘Total Cup’. 
The awarding ceremony for men, 
women and children took place in 
Khali fa International Tennis and 
Squash Complex. 

>> More on page 64

TOTAL SPONSORS GULF 
INTELLIGENCE QATAR INDUSTRY 
WATER SECURITY FORUM 
for stakeholders in government, 
industry and academia to research 
and develop the best strategies for 
tackl ing Qatar’s water challenge, in 
l ine with Qatar National Vision 2030.

>> More on page 51

OUR HIGHLIGHTS 
OF 2016

MAY MAY

MAY JUNE JUNE

TOTAL CELEBRATES THE 
MILESTONE 80TH ANNIVERSARY 
OF ITS PRESENCE IN QATAR,
with employees and stakeholders 
coming together for an evening event 
at the Museum of Is lamic Ar ts. The 
occasion was commemorated in ar t 
with a custom made masterpiece, 
“Vision of Qatar”, created by Qatar i 
painter Jameela Al Shraim.

>> More on page 15  

TOTAL RECEIVES PROMINENT 
QATARIZATION AWARD FOR 
SUPPORT FOR TRAINING AND 
DEVELOPMENT 
from His Excellency Dr Mohammed 
bin Saleh Al Sada, Minister of Energy 
and Industry, and Saad Sherida Al-
Kaabi, President and Chief Executive 
Of f icer of Qatar Petroleum, at the 
16th annual Qatar ization Review 
Meeting. 

>> More on page 57 

TOTAL SIGNS AL-SHAHEEN 
AGREEMENT WITH QATAR 
PETROLEUM,
granting the Group 30% interest 
in world’s third largest of fshore 
carbonate f ie ld for a period of 25 
years beginning 14 July, 2017. The 
concession wil l be managed by a 
new operating company, Nor th Oil 
Company (NOC), held 70% by Qatar 
Petroleum and 30% by Total.

>> More on page 23

TOTAL OBSERVES RAMADAN 
with the elderly members of Qatar 
Foundation for Elderly People 
Care ( IHSAN), and by organizing 
tradit ional Garangao merr iments at 
our of f ices, for chi ldren to visit. Both 
events highl ighted the impor tance of 
community spir i t and charitableness.  

>> More on page 61 

TOTAL EMPLOYEES WIN 3D 
INNOVATION AND TECHNOLOGY 
COMPETITION 
at Texas A&M University in Qatar, 
with their creative research on 
acid stimulation in carbonate 
reservoirs. Upon securing the first 
place victory, Oussama Gharbi and 
Priyank Maheshwari expressed 
thanks to their col leagues at Total 
Research Center - Qatar (TRC-Q) for 
providing help, suppor t and guidance 
throughout the competit ion. 

>> More on page 33  

JANUARY
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SEPTEMBER

OCTOBER

OCTOBER

OCTOBER

CELEBRATING EID WITH AL-
WAKRA HOSPITAL, 
volunteers from Total transformed 
the children’s wing with festive ar ts, 
music and gif ts. For this occasion, 
mascots were also brought in, 
who enthral led the children in a 
story tel l ing adventure.

>> More on page 62 

EXPLORATION & PRODUCTION’S 
PILOT TOTAL INDUSTRIAL 
MOBILITY (TIM) PROGRAM 
LAUNCHES IN AL-KHALIJ, 
providing a digital mobile application 
for of fshore operators to optimize 
t ime on site by heightening safety, 
improving asset avai labi l i ty, boosting 
productivity and modernizing our 
work methods.

>> More on page 20

IPTICAR EMPLOYEE INNOVATION 
AWARDS START,  
by accepting online submissions 
of nominee applications. The 
awards recognize employees for 
their innovative ideas and projects 
in the workplace, and are par t of 
the action plan developed from the 
results of the 2015 Total Survey 
(our biannual review which seeks 
to gauge employee views of our 
strengths and identify oppor tunit ies 
for improvement). 

>> More on page 49 

PRODUCED WATER TREATMENT 
- CRUDE OIL DESALINATION 
(PWT-COD) PROJECT REACHES 
A MILESTONE 1 MILLION MAN-
HOURS WITHOUT RECORDABLE 
ACCIDENT.
The PWT-COD site workers and 
contractors in Halul came together 
with onshore and of fshore personnel 
and management representatives 
to celebrate the project team’s high 
level of professionalism, preparation 
works, and safety culture that 

NOVEMBER DECEMBER DECEMBER

DECEMBER DECEMBER DECEMBER

TOTAL IN QATAR CELEBRATES 
ONE YEAR WITHOUT ANY LOST 
TIME INCIDENT (LTI) 
on 20th November, 2016. This is 
the result of our col lective and 
continuous efforts to ensure that 
we strictly adhere to our health 
and safety rules at al l levels in the 
organization and on al l s ites, with 
the objective that everybody goes 
home safe at the end of the day. This 
important achievement is only a 
milestone in our long journey towards 
safety excellence and making Total in 
Qatar an accident free organization.

TOTAL REFINING & CHEMICALS 
PRESIDENT, BERNARD PINATEL, 
visits Qatar, accompanied by 
Jean-Jacques Mosconi, Senior 
Vice-President of Ref ining & 
Petrochemicals, Middle East & 
Asia, to meet with local teams, 
stakeholders and par tners, as 
well as to review the main current 
activit ies and projects at Total in 
Qatar. As par t of the visit, Bernard
Pinatel toured the QAPCO and 
Qatof in industr ial plants.

MUNTAJAT (QATAR CHEMICAL 
AND PETROCHEMICAL 
MARKETING AND DISTRIBUTION 
COMPANY Q.J.S.C) SIGNS ITS 
FIRST INTERNATIONAL AGENCY 
MARKETING AGREEMENT WITH TOTAL, 
at the K Trade Fair 2016 in 
Dusseldor f, Germany. Star ting in 
2017, Muntajat wil l market a range 
of Total’s specialty polymers, 
including nine grades of metal locene 
polyethylene and twelve grades 
of polystyrene, in the Middle East 
region.

HALUL FOOTBALL TOURNAMENT 
a yearly spor ting event organized by 
Qatar Petroleum and sponsored by 
Total, is an occasion for everyone 
working on the island, with more 
than 2,000 people at tending the 
f inale this year.

QATARI-FRENCH ACADEMIA & 
INDUSTRY INNOVATION FORUM 
was organized by Total and the 
French embassy, at Qatar University 
and Qatar Foundation, to build a 
common dynamic whereby leading 
stakeholders and experts from France 
and Qatar collaborated together on 
and environment issues. This initiative 
supports the building of human capacity 
and a knowledge-based economy in 
Qatar through the support of education, 
research and development, and 
innovation.
>> More on page 47

THE 2ND ANNUAL TOTAL 
BUSINESS ETHICS DAY 
coincided with the U.N.’s 
International Anti Corruption and 
Human Rights Days. This year’s 
event focused on human r ights 
issues in the supply chain as well 
as general business integrity and 
compliance, and was open to al l 
employees. 
>> More on page 44 

made possible the achievement of 
this milestone. PWT-COD is one 
of Total’s key projects in Al-Khali j 
Field.Established to improve the 
components of both crude oi l and 
produced water, i t is an impor tant 
component of our environmental 
responsibi l i ty. We are commit ted to 
keeping the treatment plant faci l i t ies 
( jointly shared with QP and operated 
by Total ) running at the best 
per formance standards in terms of 
safety, rel iabi l i ty and maintainabil i ty.

JULY

THE FUTURE OF ENERGY’ STARTS 
AT THE FIRST EDITION OF TOTAL 
ENERGY SUMMER SCHOOL 
taking place in Fontainebleau, 
France, where the Qatar i delegation 
of three professors and three 
students, from local university 
campuses, met their peers and 
industry exper ts from al l over the 
world, to explore energy challenges 
and solutions. 
>> More on page 59

OUR HIGHLIGHTS 
OF 2016
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CELEBRATING
80 YEARS
OF PARTNERSHIP WITH QATAR

Patrick Pouyanne engaged with 
employees, recounting the long 
history of the affiliate in Qatar 
and answering their questions on 
what the future holds.
 
Also present at the event were 
Arnaud Breuillac, President 
E&P;  Philippe Sauquet, 
President R&C; Jean-Jacques 
Mosconi, Senior Vice-President 
of Refining & Petrochemicals, 
Middle East & Asia;  Stéphane 
Michel, President E&P MENA; 
Guillaume Chalmin, MD & Group 
Representative Total E&P Qatar; 
Philippe Vindevoghel, MD Total 
R&C Qatar and David Kalife, 
MD Total M&S Dubai. Three 
previous M&Ds of Total E&P 
Qatar - Philippe Guys, Gilles 
Darmois, and Jean-Philippe 

Magnan - graced the audience 
as honorable guests.
  
In the evening, shareholders 
joined the celebrations at the 
Museum of Islamic Arts.

His Excellency Dr Mohammed 
bin Saleh Al Sada, Minister of 
Energy and Industry took on the 
stage to express his appreciation 
for the strong relationship shared 
with Total saying: “l wish the very 
best for Total in their endeavors 
in Qatar and beyond.”. 

We must be delighted of 
this long-term presence in 
this country and be proud 
of our accomplishment - 
80 years is a true success.

Patrick Pouyanne
Total Group Chairman and CEO

Mr Saad Sherida Al Kaabi, President & CEO of Qatar 
Petroleum, also gave a speech thanking Total for the 
support given in the development of the country, for 
“having been a big part of the development of the oil 
and gas industry”. 

“It’s thrilling to see all of you here as friends and 
colleagues; as employees of Total and other 
companies, and this shows the strength of the 
friendship created throughout the years. 

Of course we are always looking to develop the 
relationship we have with Total further with additional 
work that we are doing together to enhance the 80 
years; to hopefully celebrate the 100 years.” 

H.E. Dr Mohammed bin Saleh Al Sada 
Minister of Energy and Industry

Mr Saad Sherida Al Kaabi
President & CEO of Qatar Petroleum
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412
Employees

and Contractors

18%
Nationals

In Qatar - The Only 
IOC With Such 
A Long-Standing 
Presence 

80 
YEARS 

42
Different

Nationalities

There are no oil companies as diverse as Total in Qatar.

Nasser Khalil Al-Jaidah
Senior Advisor, President and CEO’s Office,
Qatar Petroleum

Patrick Pouyanne, who was previously 
Managing Director of Total E&P Qatar 
(from 1999 to 2002) welcomed the 
distinguished guests and employees. 
He recounted the achievements of 
Total in Qatar, especially in the last 
fifteen years, and how it is a symbol 
of the unbelievable success of Qatari 
development: “Qatar is probably the 
only country in the where Total can 
say they were there when it all began, 
since 1936”.

He continued by saying that “Total is 
proud of being pioneer in this country, 
and of developing an exceptional 
relationship with Qatar and with 
QP. This success has not come by 
chance, it is the result of permanent 
quest for excellence within the 
company, excellence in innovation, 
in capacity to operate, in controlling 
our costs, in knowledge of customer 
market, in our financial capacities. 
This is nothing without the trust that 
Qatari authorities and QP have given 
us at a time when Total was much 
smaller than it has become today”.

As a conclusion, Patrick Pouyanne 
stated: “It’s our common future that 
really matters to us tonight. Total is 
fully dedicated to support QP in all 
its new projects outside Qatar and 
in Qatar, in oil and gas, LNG, refining 
and petrochemicals, in solar, and 
certainly in offshore oil production.”.

His Excellency Abdullah bin Hamad 
Al Attiyah, former Minister of Energy 
& Industry, and presently Chairman 
Al Attiyah Foundation for Energy & 
Sustainable Development, talked 
about how Qatar became the biggest 
LNG producer, with the help of Total: 
“Total stood behind Qatar in a very 
critical issue about Qatargas (where 
Total is a shareholder) in 1991. Total 
stood by our side, and this is what I 
call partnership.”. 

Patrick Pouyanne
Chairman and CEO of Total.

His Excellency Abdullah bin Hamad Al Attiyah
Former Minister of Energy & Industry, and presently 
Chairman Al Attiyah Foundation for Energy & Sustainable 
Development

Other notable guests include Sheikh 
Khalid bin Khalifa Al Thani, CEO 
Qatargas; Mr. Nasser Khalil Al-Jaidah, 
QP Board Member; His Excellency Mr. 
Eric Chevallier, Ambassador of France 
to Qatar and Mr. Adel Al Buainain, 
CEO Dolphin.  
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drilling and wells operations 
initiatives in 2016 to work

towards becoming leaders
in cost-competitive oil 

About
150 employees 

and contractors
working at Halul island

AL-KHALIJ FIELD
ACHIEVING OPERATIONAL EXCELLENCE 

28
19,343

barrels of oil produced per 
day in 2016 

November 2016 
The arrival of Emerald Rig 

207,821,435
barrels of oil produced since

start up in 1997 until end of 2016 

Total is the operator and 
shareholder of Al-Khalij, a complex 
and challenging offshore oilfield 
discovered in 1991 on Block 6 in 
Halul.
Al-Khalij is located around 120km 
north-east of Doha and comprises 
of 8 platforms and 63 wells, 49 of 
which are oil producing.
Production from this geologically 
complex and challenging oilfield 
started in 1997. 
In 2015, a milestone of 200 million 
barrels of oil produced from this field 
was achieved. 
Today, 19,343 barrels of oil per day 
are sent via two subsea pipelines to 
a treatment facility located on Halul 
Island. 

Launched in October 2016, the TIM 
program, a cross branch project 
lead by Total E&P Qatar with two 
French refineries, will develop a 
digital application called “MyShift” 
for offshore operators to optimize 
their actual time on site. The digital 
application tool installed on a 
smartphone will help to organize daily 
activities and reporting. With MyShift, 
supervisors can create reports (from 
routine rounds, persons on board 
records, well sampling to spot checks 
and site pictures) that operators can 
complete live on site through wireless 
connectivity.

“We want to reduce the time teams 
spend on the computer in the control 
room, whether during the day, or at 
the end of each shift. On the Al-Khalij 
site, platforms are distant from each 
other and isolated. It takes operators 
one hour to reach them by boat in the 
morning and another hour to come 
back in the evening. With the right 
app, they could get rid of the slips 
of paper they carry around all day 
and have to try and decipher in the 
evening before entering them in the 
system.” – Jean-Marc Fourest, Al-
Khalij Field Operations Manager 

The first field test with a beta version 
of the application is planned for July 
2017.

Operators of the Future
Al-Khalij is E&P‘s pilot for the Total Industrial Mobility (TIM) program

19 November 2016
Al-Khalij Field celebrates 1 year 

without any lost time injuries 
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QATARGAS
PARTNERING WITH THE WORLD’S 

Qatargas supplies LNG to consumers 
in Asia, Europe and the Americas. 
Total Group owns a 20% interest in the 
upstream component of Qatargas 1; the 
production of condensates from North 
Field’s ‘Bravo’ Block (NFB block), and 
a 10% share in the Qatargas 1 gas 
liquefaction plant which has three 
onshore LNG trains. It also holds a 
16.7% interest in Train 5 of Qatargas 2.
 
The yearly global LNG output is 
approximately 10 million tonnes from 
Qatargas 1, and 8 million tonnes from 
Qatargas 2 Train 5.

Currently, we’re helping Qatargas 
prepare the redevelopment of 
Qatargas 1 and Qatargas 2 over the 
next ten years to maintain production 
plateaus.

Total is a major shareholder in 
Qatargas’ JBOG Project in Ras Laffan. 
This recovery project represents a 
significant milestone in Qatar’s efforts 
to reduce carbon emissions from its 
LNG industry. 

The project results in a 90% reduction 
in current flaring at Ras Laffan LNG 
loading berths, equivalent to annual 
greenhouse gas (GHG) savings of 
1.6 million tonnes of carbon dioxide 
(CO2), which is the same amount of 
annual GHG emissions from 175,000 
vehicles. It also provides savings 
of 29 billion standard cubic feet 
(bscf) per year flaring reduction, 
which is enough gas to produce 750 
megawatts to power 300,000 homes.

Total is a founding partner of Qatargas, the 
world’s largest liquified natural gas (LNG) 
producer, which was established in 1984.

DOLPHIN ENERGY
PIONEERING GAS SUPPLY BETWEEN STATES 

Total is a founding member and a 
leading partner of Dolphin Energy, the 
Gulf’s first and largest gas grid, linking 
several Gulf Cooperation Council 
(GCC) states. 

Dolphin Energy supplies the UAE and 
Oman with natural gas produced in 
Qatar. The production started in 2007, 

Dolphin Energy’s RMOP (Reservoir 
Management Optimization Project) is 
aimed at designing and drilling wells 
in six slots in two existing platforms 
to optimize the management of the 
reservoir.

The project was triggered in 2013 
with initial studies. Drilling of the 
first three wells started in 2016 and 
was completed successfully, with 
the performance of the longest 
perforating guns ever run in the 
North Field. Additionally, the first 
two of these three wells are North 
Field’s very first horizontal wells. The 
three remaining wells to be drilled 

are expected to commence in early 
2018. Since its start, the project has 
successfully registered 648 days and 
more than 1 million manhours without 
any recordable incident.

Total was keen on operating this 
project due to our heavy involvement 
in the initial development of the field in 
2005 - 2007.

The project is also part of our 
commitment to the successful 
development of the North Field, by 
sharing our expertise and knowledge 
with our key partners. 

DOLPHIN ENERGY’S RESERVOIR
MANAGEMENT OPTIMIZATION 
PROJECT (RMOP)

QATARGAS’ JETTY BOIL-OFF GAS 
(JBOG) PROJECT 

providing for the sale of 2 billion cubic 
feet per day of dry gas from the North 
Field for a 25 year period.

The gas from the North Field is 
processed in Ras Laffan Industrial 
City and then exported to the UAE 
through a 360km subsea pipeline.
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Patrick Pouyanne
Total Group Chairman and CEO

Total is honored to have been awarded a 30% interest 
in the Al-Shaheen concession. This is an important 
recognition of Total’s technical and commercial 
competence, and the Group will deploy its best 
technical expertise and experienced teams to this field.

Jacques Azibert
CEO North Oil Company 

We’re talking about a vast oil field that is extremely 
complex to operate. Its oil in place is estimated at 40 
billion barrels, but just 5% of that has been produced 
since 1992.
 
Next, Al-Shaheen was operated for 25 years by another 
company, Maersk Oil, with whom we had to work 
intensively to understand the field, familiarize ourselves 
with its installations and collect a huge amount of data 
about past operations. 

And a final component of the challenge was to establish 
and organize NOC from scratch, so that it could start 
operating the field less than a year after the company 
was set up, by combining the legacy and contributions 
of Maersk Oil, Qatar Petroleum and Total.

In short, each step was a challenge, given the limited 
time we had. However, our shareholders’ unfailing 
support and confidence combined with our teams’ hard 
work throughout the transition period enabled us to 
meet those challenges and make the takeover a reality.

On 21 June, 2016, Total signed an 
agreement with Qatar Petroleum, 
granting the Group interest in the 
concession covering the offshore 
Al-Shaheen oilfield for a period of 25 
years beginning 14 July, 2017. The 
concession will be managed by a 
new operating company, North Oil 
Company (NOC), held 70% by Qatar 
Petroleum and 30% by Total.
 
The Al-Shaheen oilfield, located in 
Qatari waters 80 kilometers north of 
Ras Laffan, was discovered in the 
1970s and began production in 1994. 
Currently, Al-Shaheen produces 
300 thousand barrels of oil per day, 
representing approximately half 
of Qatar’s oil production, from an 
existing development of 30 platforms 
and 300 wells. As the largest 
oilfield in the country, Al-Shaheen 
is an important national resource in 
supporting economic growth and 
long-term development.

Al-Shaheen’s huge potential is 
matched by its enormous complexity. 
The oilfield has been referred to as 

one of the most challenging offshore 
developments in the world, in almost 
every aspect affecting production 
behavior and ultimate recovery. 

Across the vast 2,214 km2 field, 
geology and oil vary extensively. At 
the same time, natural pressure is 
very low within thin and flat reservoir 
layers, from just 3 to 100 ft thick. Also, 
Al-Shaheen carbonates are mostly 
‘oil-wet’, meaning the oil adheres 
to the porous rock formations, thus 
requiring more energy to extract.
 
This field’s unique complexity means 
that no one technology will on its 
own provide a single solution. The 
most certain way to extract every 
recoverable drop of oil comes from 
drawing on a deep understanding 
of Al-Shaheen to apply, meter-by-
meter, the right technologies and 
approaches to meet each individual 
challenge.

Since winning the Al-Shaheen 
contract, Total have successfully 
set up North Oil Company; enlisted 

approximately 100 expatriates; 
gathered all the data about the 
field from the outgoing operator, 
Maersk Oil; took on its personnel as 
promised; and prepared the handover 
of operations and the redevelopment 
plan.

Starting on 14 July, 2017, NOC, a 
Qatari company specially created for 
the purpose of managing Al-Shaheen, 
will take over the field operation. NOC 
will deploy the best and the latest 
technical and business expertise 
on one of the world’s biggest and 
most complex offshore oilfields, 
offering reservoir know-how and low 
development costs to redevelop this 
giant mature field and maximize oil 
recovery.

AL-SHAHEEN FIELD
REDEVELOPING THE WORLD’S THIRD LARGEST OFFSHORE 
CARBONATE FIELD
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Frédéric Paux
Al Shaheen Transition Manager 

On the technical side, we set up a subsurface evaluation 
team to model the field and its seven reservoirs, to 
confirm their potential for the next 25 years. The HQ 
teams went over the existing wells and existing surface 
installations with a fine-tooth comb and prepared a 
redevelopment plan for the years ahead. At the same time, 
the Operations specialists prepared the handover phase 
with the current operator, Maersk Oil, because they’ll 
only have a year to complete it. A super-tight schedule, 
unheard of for an asset as big and complex as this one.

Cross-functionality was key to it all. Technical, business, 
support and R&D teams worked hand in hand to put 
together a massive technical and economic study. The 
work was divided among Paris, Pau and of course Doha, 
where our TEP Qatar colleagues are in the best position 
to know QP’s expectations and priorities and the ins and 
outs of the operations in Qatar.

Commencement Date 
14 July 2017

Al-Shaheen is the 
third largest 

offshore carbonate
field in the world

300,000 
barrels of oil per day

25 year contract

4 December 2016 
NOC registered

7 reservoirs,
33 platforms,

289 producing wells 

NOC workforce 
1,300

100 
secondees from Total

Al-Shaheen account 
for 45% of Qatar’s 

oil production

Block 5’s area 
2,214 km2

Oil in place
~40 billion barrels

2 of the world’s 4 biggest 
FSOs (floating storage and 

offloading vessels)
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Total and the State of Qatar are 
major partners in refining and 
petrochemicals, collaborating on 
world class assets such as refineries, 
steam crackers and polymers sites 
located in Mesaieed and Ras Laffan.

Total has a history spanning more 
than 35 years in polymers marketing. 
In Qatar, this activity is currently 
conducted by Total Petrochemicals 
France, Qatar Branch Office (TPF 
QBO). TPF QBO, a contracted agent 
of Muntajat, markets QAPCO and 
Qatofin volumes of Lotrène (Low 
Density Polyethylene) polymer 
products in dedicated areas, mainly to 
the film packaging industry.

Muntajat (Qatar Chemical and 
Petrochemical Marketing and 
Distribution Company) Q.J.S.C. is a 
state owned company established in 
2012 to manage the marketing of all 
polymers, chemicals and fertilizers 
produced in Qatar.  

QATOFIN – OWNER OF THE 
LARGEST ETHANE CRACKER IN 
THE WORLD

In 2002, in partnership with QAPCO, 
Total entered the Qatofin joint venture. 
Total has 36.36% direct shareholding 
in the company. 

Qatofin major assets are one of the 
largest ethane crackers in the world in 
Ras Laffan operated by the Ras Laffan 
Olefins Company (RLOC) in which 
Qatofin has a 45.7% stake (which was 
started up in 2010 and designed to 
produce 1.3 million tonnes per year 
of ethylene), and a linear LDPE plant 
operated by QAPCO in Mesaieed 
(which was started up in 2009, with 
a current capacity of 550,000 tonnes 
per year of LLDPE). 

QAPCO – A PETROCHEMICAL
MAJOR

Total joined Qatar in its first chemicals 
joint venture in 1974, and today holds 
a 20% share in Qatar Petrochemicals 
Company (QAPCO).

QAPCO operates a petrochemical 
complex manufacturing ethylene and 
low-density polyethylene (LDPE) for 
worldwide export.

QAPCO major assets are an ethane 
cracker with a capacity of 800,000 
tons per year, and three LDPE plants 
with a total production capacity 
of 800,000 tonnes per annum (the 
latest one having been inaugurated 
in November 2012 with a capacity 
of 350,000 tons per year), located in 
Mesaieed in the south-east of Qatar. 

REFINING 
& CHEMICALS

RASLAFFAN CONDENSATE
REFINERIES 

Total holds a 10% interest in the 
Ras Laffan Refinery Company, a 
condensate splitter set up in 2009 
with a capacity of 160,000 barrels per 
day, and a 10% interest in Ras Laffan 
Refinery 2, a condensate splitter with 
a capacity of 146,000 barrels per day 
that started up at the end of 2016.

The refineries produce liquefied 
petroleum gas (LPG), naphtha, 
de-sulfurized kerosene and ultra 
low-sulfur diesel for both local 
consumption and export. 

SUPPORTING A MILESTONE IN 
QATAR’S CONDENSATE REFINERY
CAPACITIES

Laffan Refinery 2 is an important 
milestone in the development of the 
oil and gas sector in Qatar due to its 
strategic role in diversifying Qatar’s 
energy mix. As such, Laffan Refinery 
2 will make a significant contribution 
to the sustainable economic 
development of the State of Qatar 
by optimizing the country’s natural 
resources for generations to come. 

The new refinery processes 
condensate to produce five high 
quality products. These products 
support the energy and industry 
sectors by providing energy sources 
and raw feedstock material, namely 
diesel, kerojet (A-1), naphtha and 
LPG in the form of propane and 
butane. It also creates new economic 
opportunities by integrating resources 
to the growing local demand and 
enhancing export capacity. 

By adding Laffan Refinery 2 to Laffan 
Refinery 1, the total refining capacity 
will reach 100 million barrels per year, 
making Ras Laffan Industrial City one 
of the biggest condensate refining 
locations in the world. 

Laffan Refinery 2 not only creates 
value for the State of Qatar, but also 
adheres to the highest environmental 
standards through low gas emissions, 
zero flaring during normal operation, 
and zero waste water discharge to 
the sea. Indeed, Laffan Refinery 2 
includes a waste water recycling 
facility which treats industrial water 
from Laffan Refinery 1 and Laffan 
Refinery 2. The recycled water is 
then re-used as boiler feed water and 
cooling water, thereby reducing water 
consumption and eliminating the 
discharge of treated industrial water.

This project symbolizes Total’s historic 
partnership with Qatar for over 80 
years. We have been supporting 
Qatar’s petrochemical development 
since the 1970s, through joint ventures 
with Qatar Petroleum. Today, we have 
a major position in petrochemicals 
based on ethane feedstock. Our 
collaboration and partnership with 
Qatargas resulting in RasLaffan 1 
and RasLaffan 2 demonstrates our 
commitment and our willingness to 
continue to support the downstream 
developments in Qatar. 
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Total Marketing & Services (M&S) 
Qatar have a prominent share in the 
Qatari lubricants and special fluids 
market.

We cater to the needs of major 
automotive, construction, industrial 
and marine customers in Qatar by 
offering a wide range of premium, 
reliable and innovative lubricants and 
services.
 
Total’s lubricants products in Qatar 
are widely used by many leading 
European and Japanese car dealers, 
in addition to many famous retail 
service centers in Doha.

GAINING EFFICIENCY THROUGH 
INNOVATION

Total’s high investment in 
technological innovations aims to 
improve engine performance through 
research and development. 

Our oil and lubricants provide 
customers with high performance, 

MARKETING & 
SERVICES 

enhanced durability, long engine life, 
cost effective fuel consumption (in 
some cases up to 3.3% reduction 
in fuel consumption by European 
Automobile Manufacturers’ 
Association ACEA requirements) and 
low carbon footprint.

The quality of Total products is 
ascertained through local field trials. 
In many cases, results display the 
possibility of significantly extending 
drain intervals (up to 30,000 km with 
some heavy duty diesel engine oils).

MEETING EXPECTATIONS 
THROUGH ACCESSIBILITY

Total M&S Qatar has worked to 
develop cohesive partnerships, with 
Nasser Bin Khaled & Sons group, 
who are the sole dealers for Audi, 
Mercedes Benz, Mitsubishi and 
Volkswagen; Domasco for Honda and 
Volvo; and National Car Company for 
Mazda, across the country to ensure 
that consumers have complete access 
to Total’s products and efficiency 
solutions. 

PRODUCTS

CUSTOMERS

Civil Works – diesel engine oils, 
hydraulic oils, transmission oils, 
greases 

Qatar Petroleum, Qatargas, 
Dolphin Energy

Value Added Services – 
ANAC oil analysis, lubrication 
management software, training, 
site visits, lubricant charts

Qatar Electricity & Water 
Company, Ras Laffan Power 
Company, Qatar Power, 
Aggrekko,  Manlift, Byrne 

Greases – civil works and 
industry

Mercedes Benz, Mitsubishi, 
Volkswagen, Honda, Volvo, 
Mazda, Daihatsu, Hyundai, 
Fiat, Alpha Romeo, Lancia

Special Fluids – drilling fluids, 
marine dispersants, paints solvent, 
printing inks, rubber process 
oils, PAM manufacturer, crop 
protection, adhesives

HBK, Al Jaber, QBC, Boom 
Construction, Gulf Contracting, 
Qatar Arabian Construction, 
Hyundai Engineering

Original Equipment 
Manufacturer & Rapid Oil 
Change – passenger car engine 
oils, transmission oils, greases

QAPCO, Qatofin, Ras Laffan 
Olefins Company

Industry – turbine oils, gear oils, 
hydraulic oils, compressor oils, 
transformer oils 

Qatar Steel, Qatalum

Gulf Cement Company, Khalid 
Cement, Kittco

Gulf Bourbon, Zakher Marine

13 EMPLOYEES 8 TOTAL BRANDED RAPID OIL 
CHANGE / PITSTOPS
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This is where R&D’s true 
value lies, because we have 
developed something that is 
not available anywhere else 
in our industry.

Pierre Montaud
Director, TRC-Q 

BETTER ENERGY THROUGH
TECHNOLOGICAL
INNOVATIONS

The Total Research Center-Qatar 
(TRC-Q), a cornerstone in the 
Group’s international network of 
seven research and development 
facilities, opened its doors in 2009 
to spearhead Total’s R&D activities 
in the Middle East. This state of the 
art center has rapidly become a hub 
for applied research, development of 
expertise and knowledge sharing with 
Qatari partners. 

Situated in the Qatar Science and 
Technology Park (QSTP) in Doha, the 
R&D activities conducted at TRC-Q 
are applicable to Total’s Exploration & 
Production and Refining & Chemicals 
branches, focusing on four areas 
of interest to Qatar and the rest 
of the Middle East: geochemistry, 
acid stimulation of carbonate 
reservoir wells, produced water 
management and CO2 conversion 
into products with added value for the 
petrochemicals sector.

Because of its proximity to Total’s 
Qatari assets, TRC-Q is ideally 
positioned to facilitate the transfer 
of innovations developed at Total’s 
head office, and on the front line to 
develop and test technologies that meet 
local needs. 

TRC-Q pursues its in-house R&D 
activities in partnership with local 
scientific and industrial players, 

TOTAL 
RESEARCH
CENTER QATAR 
(TRC-Q)

including Qatar Petroleum, Qatar 
University, Qatar Environment and 
Energy Research Institute, and Texas 
A&M University at Qatar, as well as 
international R&D organizations. 

TRC-Q provides state-of-the-art 
contract research services to the 
local oil and gas industry – notably 
Qatar Petroleum, Qatargas and 
Dolphin Energy – as well as for 
Total in connection with the Group’s 
operations on the Al Khalij and now 
Al-Shaheen fields. 

The Center also offers training 
programs for the technical staff of its 
partners and runs a lecture series for 
students at Qatari universities. 

Our leading edge and innovate work 
at TRC-Q marks our support and 
contribution to Qatar’s vision of 
developing a knowledge-
based economy. 

Looking ahead, TRC-Q plans to 
deepen the scope of its research 
after North Oil Company - a new joint 
venture in which Total is a shareholder 
- starts operating the offshore Al-
Shaheen oil field in July 2017. Working 
on Al-Shaheen means that the Center’s 
activities may expand in a number of 
areas relating to EOR, geochemistry and 
environmental issues.  

1,500m2 
Of Laboratories, Offices And

Training Facilities

4 LABORATORIES
Currently Working On 

Organic Geochemistry and 
Acid Simulation of Wells To 

Improve Production 

 7 NATIONALITIES 

7 Scientific Publications
Presented In International 

Conferences In 2016

7 TECHNICAL 
TRAINING 
SESSIONS 

Offered In 2016

GEOCHEMISTRY - Developing 
innovative techniques for analyzing 
petroleum fluids to yield key data 
at lower cost and thereby optimize 
production and well integrity 
management.

TRC-Q houses an unprecedented 
geochemistry laboratory in Qatar. 
It is equipped with capabilities for 
advanced fluids characterization 
(gases and liquids), including several 
high-tech instruments such as gas 
chromatographs and sophisticated 
systems to measure the isotope 
composition of oil and gas and 
biomarkers in oil. 

Our geochemistry expertise involves 
operational reservoir geochemistry, 
organic geochemistry in rocks and 
geochemistry of fluids.

Researchers in Doha and Pau work 
together to develop innovative 
technologies such as the Laser 
Induced Pyrolysis System (LIPS), 
which provides a high-resolution 
analysis of the organic carbon present 
in rock samples. This helps identify 
challenging areas in a reservoir. 

Laser Induced Pyrolysis System 
(LIPS) - An industry leader in 
measuring organic matter

The Laser Induced Pyrolysis System 
(LIPS) uses laser technology to 
quantify and automatically map the 
distribution of organic matter over the 
entire length of a core sample.

The number of measurements on the 
cores may be multiplied by a ratio 
greater than 100 compared to the 
conventional technology available in 
the industry.

The LIPS, a fruit of Total’s R&D 
efforts, is the only tool of its kind in 
the world. Since becoming available 
at the TRC-Q in 2014, the LIPS has 
been successfully used to map the 
distribution of tar-mat zones as well 
as to pinpoint organic matter in 
carbonate source rocks in the Middle 
East. 

We also provide advanced services 
to our local partners. For example, 
PACS (Production Allocation & 
Compartmentalization Solution), 
currently testing on fields in which 
Total is a partner in the Middle East, is 
a unique tool that facilitates reservoir 
management through online and 
onsite production allocation (origin 
of fluids in commingled wells). PACS 
automatically separates water, oil and 
gas in a sample in accordance with 
specifications at the production site, 
prior to characterization. 

These types of expertise give us an 
advantageous edge in the competitive 
environment in Qatar.  

18 RESEARCHERS 
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ACID STIMULATION IN 
CARBONATE RESERVOIRS - 
Deepening our understanding of 
the mechanisms involved in acid 
stimulation, a technique crucial to well 
productivity in carbonate reservoirs, 
to enhance effectiveness and better 
control the cost of operations.

Acid stimulation is another key 
research program at TRC-Q. This is in 
line with our aim to foster innovation 
that solves the scientific and 
technical challenges of Qatari energy 
production. Qatari carbonate oil and 
gas reservoirs present highly varying 
properties that make them difficult to 
characterize and produce in optimal 
conditions, and acid stimulation 
of wells is the most widely used 
solution to the problem of low matrix 
permeability in carbonate reservoirs.
Our TRC-Q researchers reproduce 

WATER MANAGEMENT  

The TRC-Q is also innovating to 
reduce the impact of our industrial 
activities on water quality and 
maximize the value of a vital resource 
by making produced water available 
for reuse (by our stakeholders).

Recovering produced water and using 
it to irrigate non-food crops tolerant 
to saline waters containing residual 
traces of chemicals and hydrocarbons 
has both environmental and societal 
benefits, particularly in water-stressed 
regions such as the Middle East.

We are currently exploring 
opportunities to maximize the value 
of produced water recovered from 
our assets in Qatar through beneficial 
reuse by civil society for crop 
irrigation, especially biomass.
 
In collaboration with Qatar 
University’s Department of Biological 
and Environmental Sciences and 
Qatar Environment and Energy 
Research Institute (QEERI), our water 
management experiments include 
analyzing produced water using liquid 
chromatography, testing detection of 
corrosion inhibitors in produced water 
from the Al-Khalij oil field, screening 
local plants and soils for compatibility 
with the reuse of Al-Khalij produced 
water, and more. 

CO2 UTILIZATION 

Total embraces the climate challenge 
as a pillar of our strategic vision. 
We allocate one-tenth of our R&D 
budget to accelerate the development 
of Carbon Capture, Utilization and 
Storage technologies (CCUS) as part 
of our emissions reduction efforts.
 
At TRC-Q we are working to develop 
new routes for using CO2 as feedstock 
in the synthesis of value-added 
compounds for the chemicals 
industry. This converges our 
environmental objectives (significant 
reduction of CO2 emissions) with 
business opportunity (value creation 
in the form of useful chemical 
compounds, jobs and income). 

One of our CO2 utilization expertises 
is methanol synthesis from CO2 
and methane. To this purpose, we 
collaborate with Texas A&M University 
at Qatar, Northwestern University 
(USA) and Qatar University, under the 
research program entitled “Design 
of Novel Catalysts and Processes for 
CO2 Conversion from Micro to Macro 
Scale” funded by the Qatar National 
Research Fund (QNRF).
 
Another area of expertise is the 
synthesis of CO2 derived chemical and 
polymer building blocks, for example 

reservoir conditions (temperatures 
and pressure) in the lab and use 
acid on carbonate core samples to 
increase the permeability of the rock 
and stimulate the flow of oil and gas. 

“Of course, these experiments are 
carried out paying strict attention to 
safety, because we handle chemical 
products. Safety is our number one 
priority in the labs.” - Pierre Montaud, 
Director, TRC-Q.

Currently, research efforts focus 
on two different approaches key 
to the success of acid stimulation 
treatments: wormholing and diversion.
Future studies to explore the 
behavior of complex non-Newtonian 
stimulation fluids (such as acids with 

added surfactants or polymers that 
create viscoelastic effects) are in the 
planning phase.

Our acid stimulation research is 
conducted in synergy with the Centre 
Scientifique et Technologique Jean-
Féger, the R&D hub for Total’s E&P in 
France. We also partner with Texas 
A&M University at Qatar on X-ray 
microtomography for pore-network 
scale characterization of small 
samples.

On 4 May 2016, Texas A&M University 
at Qatar announced its winners of 
the 3D Challenge, which called upon 
inventors from several of Qatar’s 
leading institutions to showcase their 
creative applications of cutting-edge 
technology.
 
Our colleagues, Oussama Gharbi 
(Project Leader Acid Stimulation, 
TRC-Q) and Priyank Maheshwari 
(Acid Stimulation Researcher, TRC-Q) 
along with Dominique Guerillot, 
a professor at the university, won 
first place in the Visualization 
Development Competition for their 
project, “A Reactive Flow Trip from 
the Pore Scale to the Reservoir 
Scale”. The project consisted of 3D 
visualization and 3D printing of a 
wormhole, and provided key insights 
on the understanding of fluid-rock 
interactions and for R&D activities.

TRC-Q colleagues win Texas A&M University at Qatar (TAMUQ) 3D Challenge

acrylic acid from CO2 and ethylene. 
We are also looking to identify new 
pathways for converting CO2 to other 
value-added products such as formic 
acid, carbon monoxide, methanol, 
ethylene and methane.

What we do in research, and the way we 
share it, directly helps develop our business 
here. R&D partnerships are absolutely 
essential to share our innovations with our 
partners and showcase our technological 
excellence. R&D is often a trump card in the 
deals we make.

Philippe Julien
Former Director, TRC-Q 
Senior Manager, New Ventures, R&D E&P in Pau, France
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Safety has always been 
a core value for us and is 
embedded in our DNA. 
Our success as individuals 
and as a company strongly 
depends on how safety 
conscious we are. 
We need to have a positive 
attitude, and our behavior 
must be a reflection of our 
vigilance and commitment 
to our safety and of those 
around us.

Safety is not a priority, it’s a 
core value.

We must ensure that 
everyone goes home safe.

Guillaume Chalmin
 Managing Director of Total E&P 
Qatar,  Group Representative

Vision Statement
chosen by employees

Mission Statement
chosen by employees

HEALTH & SAFETY
GOLDEN RULES

Total’s 12 Golden Rules 
address systematic processes 
of risk identification, 
assessment and management. 
In application since 2010, 
they are the result of expert 
diagnosis by a Safety 
Inspection Task Force based 
on hundreds of interviews 
and analysis of the history of 
accidents in the different Group 
disciplines. 
The Golden Rules are not 
new instructions, but rather a 
condensed version of the items 
in our technical standards that 
are critical to prevent accidents 
in the work place and therefore 
to protecting lives. 
The Golden Rules are shared 
across all Total in Qatar 
activities where everyone 
understands and respects 
them. They apply equally 
to those who organize our 
activities as to those who do 
the work and supervise it. 

RISK SITUATIONS

TRAFFIC: MACHINERY/VEHICLES 
CYCLISTS/PEDESTRIANS

BODY MECHANICS AND TOOLS

PROTECTIVE EQUIPMENT

WORK PERMITS

LIFTING

WORK ON POWERED SYSTEMS

CONFINED SPACES

EXCAVATION WORK

WORK AT HEIGHT

CHANGE MANAGEMENT

SIMULTANEOUS OPERATIONS 
(SIMOPS) OR CO-ACTIVITIES

MAESTRO

MAESTRO (Management 
And Expectation Standards 
Towards Robust Operations) 
is the management system 
used by Total to achieve better 
performance in health, safety 
and environmental aspects of 
our operations. 

MAESTRO Principle Table:

1. Compliance with laws 
and   regulations

2.
Management 
leadership and 
commitment

3. Operational 
accountability

4. Risk management

5. Respect for the 
environment

6. Safeguarding of health

7. Contractors & 
Suppliers

8. Competence & 
Training 

9. Emergency 
preparedness

10. Learning from events 

11. Monitoring, audit and      
inspection

12. Performance 
improvement

13. Societal commitment

14. Security

SYNERGI – Operational, 
Orientated toward integrity, 
Risks ranking

Synergi is an informatics 
tool dedicated to be the 
single register for all Health, 
Safety and Environment 
(HSE) matters and to manage 
their related action plans. 
Synergi allows capturing: all 
undesirable events, accidents, 
near-misses,anomalies, 
occupational diseases, audits 
findings, indicators and 
targets. It also allows to issue: 
actions plans, reports, key 
performance indicators and 
statistics. 

WORLD DAY FOR SAFETY 
2016

This year’s World Day for Safety 
celebrations were held on 28th 
April 2016, with the theme of 
‘Total and Contractors’. As part 
of the celebrations, multiple 
activities were organized in all 
of our different sites in Qatar. 
Employees participated in 
presentations, discussions 
and quizzes, which raised 
awareness about the best 
practices to adopt in the 
workplace. We also invited 
HSEQ representatives from 
our contracting companies 
to communicate their safety 
campaigns and initiatives. 
World Safety Day reminds us 
to always be safe and vigilant, 
and to behave in a responsible 
way. Accordingly, a Safety 
Champion employee from 
each site was awarded for 
their exceptional attitude and 
commitment to safety.  

HSE CONTRACTORS FORUM

Total and its contractors come 
together annually for the 
HSE forum. This encourages 
active interaction and dialogue 
between all parties to reinforce 
our commitment to safety. 
Participating companies 
are invited to share their 
perspectives on different 
subjects every year. 

The 2016 theme was HSE 
Culture (Walk the Talk), and 
attendees shared HSE common 
topics and challenges. 
Contractors with the best HSE 
performance are also awarded 
in a special ceremony.

ERGONOMICS CAMPAIGN

Following some complaints 
regarding musculoskeletal 
disorders apparently due to 
the ergonomic posture at the 
work station and especially 
for people working in front 
of the computer screen, the 
HSE department decided to 
carry out a yearly ergonomic 
campaign introducing the right 

postures of office work and 
how to handle long working 
hours sitting in front of the 
computer. 
The campaign started in 
October with a tour by 
the Health, Hygiene and 
Environment Advisor to 84 
employees in our Alfardan 
offices. The Health, Hygiene 
and Environment Advisor 
conducted assessments that 
pinpointed individual needs 
towards better and improved 
ergonomic posture at the 
workplace.

AWARD WINNING 
MANAGEMENT – HSE 
MANAGER RECEIVES 
EXCELLENCE AWARD

Mohamed Basser, Health, 
Environment, Safety and 
Security Manager, was 
recognized with the QPSS 
Process Safety Excellence 
Award. This award was given 
after a strict review by a 
selection committee based on 
predefined criteria. The award 
ceremony took place during 
the 7th annual Qatar Process 
Safety Symposium, hosted by 
ConocoPhillips and Texas A&M 
University on 18th - 19th April 
2016.
The event, entitled “Building 
Competency in Process Safety” 
addressed topics which include 
process safety management, 
hazardous phenomena, 
consequence analysis and risk 
assessment. It was a platform 
to share collective approaches 
within our industry allowing us 
to draw on our global expertise 
and support the Qatar National 
Vision 2030.
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TRUCK DRIVER HEALTH & 
SAFETY CAMPAIGN

Total Marketing & Services Qatar 
ran a campaign to improve 
the health and safety of truck 
drivers on the road. More than 
390 truck drivers took part in 
the four-point initiative informing 
drivers that to be safe on the 
roads they must be medically 
fit, take adequate rest, observe 
speed limits, and ensure their 
vehicles are in good condition. 
Subsequently, a medical camp 
was conducted for major 
customers at Aster Medical 
Center, with a significant number 
of road users in attendance. This 
campaign is based on studies 
about the influence of medical 
conditions in hundreds of fatal 
road accidents involving heavy 
goods vehicle, revealing that 
the probability of causing an 
accident increases by a factor 
of 3.5 if the driver is affected by 
a chronic illness. All of the Total 
Qatar Marketing & Services staff 
was involved in this event.  

HEALTH, SAFETY, ENVIRONMENT & QUALITY 
HIGHLIGHTS

INDUSTRIAL HYGIENE 
MONITORING for TRCQ, HALUL & 
WAREHOUSE

The Environmental and Industrial 
Hygiene Monitoring Program is one 
part of Total Qatar’s environmental 
management system. The program 
includes two main approaches: 
firstly, operational data collection and 
analysis to assess performance with 
respect to emissions and discharges 
(Volatile Organic Compounds such 
as Hydrogen Sulfide) and secondly, 
intrusive environmental and industrial 
hygiene sampling of sites and 
employees (analyzed in a designated 
laboratory). These approaches 
help ensure our compliance 
with applicable Qatari laws and 
regulations, Consent To Operate and 
Total Group specifications. Results of 
this monitoring program form part of 
our HSEQ evaluation and action plan, 
and are communicated to relevant 
stakeholders, as appropriate.

JANUARY, 2016
New stop card deployment 

for  Al-Khalij personnel with 

safety  awareness training

FEBRUARY, 2016
Oil spill training and general 

environmental preparedness 

in coordination with Qatar 

Petroleum – To test the 

readiness of personnel 

and equipment to tackle any 

potential leak in our

Al-Khalij field

JULY, 2016
Heat Stress Campaign

OCTOBER, 2016
Installation of warning 

signs around offshore 

platforms – To increase 

security awareness amongst 

fishermen about the nature of 

offshore platforms and the 

necessity to respect safe 

distance around installations 

DECEMBER 2016
Responsible Safety & 

Environment on Site (RSES) 

Forum – To promote

and award best practices 

among  employees, including 

anomaly statistics and waste 

reductionISO recertification: 
Since 2008,Total Qatar have

ensured that our 

environmental

management system 

complies with ISO 

14001:2004 requirements, 

and are currently working 

towards ISO 14001:2015.

At Total we understand 
the impact of road 
safety education within a 
community. We believe 
this program will not only 
inculcate road safety 
behavior within the children, 
but we are certain they 
in turn will share their 
experience and learning with 
family and friends.

We are very excited to have 
this facility on our premises. 
Our children are thrilled, and 
now they had better keep 
their eyes on the road to 
avoid getting a ticket from 
one of their fellow pupils 
playing the role of traffic 
police. We are hopeful this 
learning will stay with them 
until adulthood.

David Kalife
 Chairman, Total Marketing Qatar

Aditya Shrivastava
Birla Public School Principal

Total in Qatar disseminates 
its core values of health 
and safety, not only in our 
workplaces but also in our 
host community, through our 
corporate social responsibility 
strategy and marketing and 
services networks. Our various 
initiatives, such as the road 
safety program to name one 
example, endeavor to provide 
a safe and healthy environment 
for our employees and for wider 
society.

Total in Qatar is committed 
to support and implement 
initiatives that help in 
reducing accidents  and 
improve road safety 
awareness. In Qatar, we are 
actively involved as partners 
with Traffic Department  and 
we continue to participate 
in activities related to 
raising awareness of road 
safety among children  and 
students.

Guillaume Chalmin
 Managing Director of Total E&P 
Qatar,  Group Representative

ROAD SAFETY PROGRAM

We are proud of our partnership 
with the General Department 
of Traffic and Patrols under 
the Ministry of Interior to 
conduct social awareness 
campaigns for the general 
public wherein we distributed 
road safety booklets and 
awarded certificates and mini 
iPads to six drivers observing 
good and safe traffic behavior.
responsible way. Accordingly, 
a Safety Champion employee 
from each site was awarded for 
their exceptional attitude and 
commitment to safety.  

TOTAL QATAR INAUGURATES 
DOHA’S FIRST TRAFFIC 
PARK

Total Marketing & Services 
Qatar inaugurated its first 
traffic park at the Birla Public 
School campus on 19th 
January, 2016. This initiative is 
a part of our traffic awareness 
program, educating students 
on what it takes to be a safe 
and responsible road user.
their exceptional attitude and 
commitment to safety.
  
The purpose-built traffic park 
comes complete with miniature 
road system – traffic signals, 
zebra crossings, a roundabout, 
and even a pretend petrol 
station, supermarket and police 
station. Children aged 4 to 6 
navigate in fun pedal cars and 
are trained on road signs and 
rules. This traffic park is set up 
to have a permanent facility in 
the school. 
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QUALITY OPTIMIZATION
Starting from September 
2016, the Quality function is 
part of the Health, Safety and 
Environment division (thus 
forming HSEQ). The Quality 
department implements the 
continuous improvement 
mindset, focusing on the 4C&D 
program, lean methodology 
and internal audit controls

CHANGE CULTURE – 
COMPETE ON COST & 
DELIVER (4C&D) 

The 4C&D program launched 
worldwide to identify and 
implement cost saving 
initiatives throughout Total. 
This program started because 
we already believed at that 
time that cost inflation in 
the oil industry had reached 
an unsustainable level. Our 
ambition is to structurally and 
sustainably reduce our costs, 
while developing a cost culture 
within our staff. 
By the end of 2016, Total 
E&P Qatar achieved 240 cost 
savings initiatives, the first 
affiliate to reach this number 
within the Group. 

LEAN MANAGEMENT
To improve our efficiency, our safety and sustain our low costs, in order to profitably grow our business. 

How does Lean work?

Eric Delattre, Vice President, Al 
Khalij Asset & Operations: 

“Lean looks at three areas. The 
first is improving our processes 

Mario Lobo, Quality Manager: 
“The Lean teams are composed  
of different backgrounds. On 
the first wave we identified 
some issues and then in the 
second wave we have learned 
from them. We have learned 
from people.”

Eric Delattre: “We brought in 
a team from headquarters to 
train the ten leaders. We did it 
all in-house. Each leader had a 
project. They delivered in 3 or 4 
months.” 

60 employees took part in 
the work groups and more 
than a third of the affiliate’s 
staff learned about Lean. 
All sectors and sites are 
impacted, from the offices in 
Doha to the Al-Khalij offshore 
site and its control room. 

Alix Renaud, Field Operations 
Engineer: “We saved a lot 
of time. Before, we relied 
a lot more on PowerPoint 
presentations. Everyone sat 
and watched. Now we stand 
in front of the board. It’s much 
more dynamic, concise and 
efficient.” 

Michel Cazot, Maintenance 
Superintendent: “Since we 
introduced this method, we can 
see three days ahead. Things 
are much more seamless, in 
line with the priorities. Everyone 
understand each other’s 
priorities.”

by reducing the number of 
steps. The second is customer 
focus. We keep customers 
and their needs in mind in 
everything we do. And the third 
is visual management, which is 
implemented at every level of 
the asset.”

The program was rolled out 
here in Qatar in late 2015. 
The change in work culture is 
already being felt. 

How did Total E&P Qatar go about 
it? 

Eric Delattre: “First, the affiliate’s 
management was closely involved. 
The Management Committee and 
the Managing Director are directly 
involved in Lean. Then, we chose 
ten projects for the first round. 
They were relatively small, so that 
we could deliver fast. After that, 
we chose leaders from Total E&P 
Qatar’s teams, people who weren’t 
line managers but who wanted to 
adopt the Lean culture and method.” 

And the results are there: 
routine operational 
expenditure cut by 3-4% 
and much greater efficiency, 
motivation and peace of 
mind.

Obeya room: Meeting rooms are 
designed and equipped for visual 
management. That makes for 
shorter, more efficient meetings and 
better sharing of information.  
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SHARING EXPERIENCES WITH 
CORE PROJECT (DOLPHIN 
ENERGY)

In October 2016, a sharing experiences 
workshop was carried out with the 
CORE (Cultural change,
Optimizing productivity, 
Resourcefulness, Efficient expenditure) 
program in order to exchange best 
practices within the framework of cost 
optimization programs between Total 
& Dolphin Energy. 

CODIR Lean Leaders Workshop teams Lean induction Staff

HIGHEST 
QUALITY

IMPROVING OUR
PROCESSES 

SATISFYING THE
CUSTOMER

DEVELOPING 
A CULTURE OF
CONTINUOUS 

IMPROVEMENT 

LOWEST
 COST SHORTEST LEAD

TIME

HOW 
MIGHT 
WE ? 1

Eliminate
WASTE

2
Optimize

FLOW

3
Achieve 

SUSTAINABILITY

All divisions are 
concerned 

Wide variety of 
subjects 

Lean Company 
Concept

Cross functional team 
to run workshops 

Learn from people

Continuous 
improvement culture

Visual Management 

New way of working

Management 
Engagement

MD actively 
involved

All management 
committee (CODIR) 

members are sponsors

No Consultant

Total Selected Staff 
are trained to become 

project leaders

Ownership by Total
Staff from A to Z

Weekly review

MD Weekly review 
in Obeya with 

Leaders and CODIR

LEAN PROJECT

LEAN PROJECT PLAN

125
persons received 
LEAN induction or 
LEAN training

%33
of Staff involved in

LEAN
workshop
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WORKING WITH INTEGRITY
& COMPLIANCE
AT TOTAL IN QATAR

Total follows a strict Integrity and 
Compliance program to ensure 
employees’ rights to work in an 
ethical environment, as well as 
their responsibility in maintaining 
integrity as part of their day to day 
activities.

The compliance program is 
based on three key principles:

PREVENTION: Commitment of 
top management to compliance, 
detailed policies and procedures                         
on anti-corruption, anti-fraud 
and integrity, and awareness 
campaigns and trainings.

DETECTION: Audits, risk 
assessments, regular reporting 
and due diligence.

RESPONSE: If any concerns 
arise, an appropriate response 
is provided for, such as an 
investigation, sanctions, reporting, 
etc.

OUR INTEGRITY POLICY:

Our integrity policy aims to raise 
awareness, train employees, and 
provide them with user-friendly 
tools.

TRAINING

All employees have participated in 
mandatory business ethics, anti-
corruption and anti-fraud training to 
understand the risks, know how to 
deal with such risks and to increase 
awareness of Total’s Integrity and 
Compliance Program generally. We 
have also extended some of these 
training programs to our contractors.

COMPLIANCE E-REGISTER

A mandatory e-Register Compliance 
IT tool was launched in 2014 for 
all employees in Qatar in order to 
declare conflicts of interest and the 
offering or receipt of gifts, hospitality, 
donations and/or sponsorship. This 
is in line with Total’s Anti-Corruption 
policy. 

The tool is designed to allow all 
employees in Qatar to be transparent 
about items received and offered to 
others, as well as any conflicts of 
interest which may arise. This is done 
for clear business reasons; we want 
to avoid such conflicts of interest and 
also circumstances which constitute 
bad faith, or a potential bribe.

Once everything is properly recorded 
in our e-Register, items are approved 
by the relevant hierarchy (following 
Total’s internal rules) and the items 
recorded are also reviewed regularly 
by the Compliance Officer who 
reports to the Integrity Committee as 
necessary.

Total in Qatar’s Integrity Committee oversees the implementation of the Integrity program, which aims at eliminating:

CELEBRATING BUSINESS ETHICS DAY 
AT TOTAL

As part of an initiative launched at Total 
Group level, we celebrated the 2nd 
annual Total Business Ethics Day in 
December 2016, to coincide with the 
U.N.’s International Anti-Corruption Day 
(9 December) and Human Rights Day (10 
December). 

The event was open to all employees and 
was hosted by the Compliance Officer, 
with the assistance of the Contracts 
& Procurement (C&P) Manager and 
the Business Ethics Officer. This event 
involved a workshop, panel discussion and 
presentation, and the theme this year was 
Human Rights Issues in the Supply Chain. 

112 employees attended 2 sessions in 
Al-Fardan Towers, focused on reinforcing 
ethical behavior in our workplace.  
Rowan McBrien, Legal & Corporate 
Governance Manager, Ilgar Aliyev, C&P 
Manager, and Abdulla Mohsen, Business 
Ethics Officer, delivered a presentation on 
integrity and human rights. They started 
by emphasizing the importance of human 
rights and business ethics, and how they 
affect Total in Qatar. A video showing 
Patrick Pouyanné, Total CEO, answering 
various ethics related questions was also 
played. 

In line with this year’s theme, a focus was 
given to challenges in the supply chain 
and how these challenges are met. The 
presentation ended with a case study on 
corruption risk, and by reminding everyone 
about our commitment to human rights. 

We have put in place a whistle-
blowing tool, and an alert system to 
respond to complaints and concerns 
of unethical behavior. Both of these 
are available to all Total employees in 
Qatar. 

CORRUPTION FRAUD CONFLICTS OF
INTEREST

ANTI-
COMPETITIVE 

PRACTICES
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INNOVATIONTOTAL SUPPORTS QATAR
NATIONAL VISION 2030 Promoting innovation to boost 

economic development

Innovation and sustainability are 
one of the driving forces of the 
company. Our aim in Total is to not 
only develop new technologies, but 
to also produce innovations related 
to regional challenges, and to share 
them with our Qatari partners. 
In our research center, we are 
very proud to have leading edge 
and innovative research projects, 
which mark our support for a more 
knowledge based economy.

Pierre Montaud
Director of Total Research Center-
Qatar (TRC-Q) 

Wafaa Al-Saffar
Lead CSR & Institutional Relations

As a global energy company, 
Total embraces our responsibility 
to contribute in building a more 
sustainable global economy for future 
generations. Our commitment to Qatar 
sees us working with stakeholders 
to deliver business success while 
protecting the environment, cultivating 
societal benefit, and developing the 
capability of our people. In this way, the 
four development pillars of the Qatar 
National Vision 2030 are key drivers 
of our corporate social responsibility 
strategy.

Enriching our workforce 
and the local population 
through education, 
research and training to 
help build a knowledge-
based society

Cultivating meaningful 
community engagement 
to strengthen social and 
cultural development

Safeguarding environmental 
development by taking 
responsibility and mitigating 
our impact especially in 
terms of water usage

Promoting innovation 
to boost economic 
development

Logos used for Qatar National Vision 2030 are not properties of Total.
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QATARI-FRENCH ACADEMIA & 
INDUSTRY INNOVATION FORUM – 
ENERGY AND ENVIRONMENT

For the first time, Total and the French 
Embassy organized a multisectoral 
Innovation Forum bringing together 
leading academics, researchers, 
scientists and industry experts from 
Qatar and France to explore future 
challenges and solutions for energy 
and the environment. This Forum is 
one of the many initiatives launched 
by Total this year to celebrate its 80th 
anniversary of continuous presence in 
Qatar. The Forum is placed under the 
patronage of Qatar Foundation (QF) 
and Qatar University (QU). Institut 
Français du Qatar, Engie, Veolia and 
Alstom are sponsors of this event 
alongside Total. 

The opening of the Forum was 
attended by H.E. Sheikha Hind bint 
Hamad Al-Thani, Vice Chairperson 
and CEO of QF; H.E. Eric Chevallier, 
Ambassador of France to the State 
of Qatar; and Guillaume Chalmin, 
Managing Director of Total E&P Qatar 
and Group Representative.

This Forum, which took place on 5th 
and 6th December at QF and QU 
premises, supports the 10th cycle 
of the National Priorities Research 
Program (of QNFR, part of QF 
R&D). Areas of common interest in 
research and development were 
investigated among the Qatari and 

H.E. Mr Eric Chevallier
Ambassador of France to the State of Qatar  

The Qatar France Academia-Industry 
Forum Initiative is aiming at reinforcing 
academic and industrial French 
participation to Qatar’s knowledge-
based economy and capacity building, 
in the framework of Qatar’s National 
Vision which has engaged the country 
in sustainable development, relying on 
groundbreaking research, innovation 
and cutting-edge technology. In this 
context, we expected very concrete 
outcomes from this forum. I am 
happy the results went beyond our 
expectations.

Participating education institutes
include  
    
     • École Polytechnique 
     • Université Pierre & Marie  Curie
     • Université de Bordeaux 
     • Université de Lorraine 
     • Université de Pau & Adour 
     • Groupe Paris Tech (Mines, 
       Chimie, ENSAM, ESCPI, Ponts
       des Chaussées) 
     • Ecole nationale des Ingénieurs 
       en Arts Chimiques & 

    Technologiques (ENSIACET) 
     • Commissariat à l’Energie
       Atomique Tech 
     • Ecole nationale supérieure 
       d’ingénieurs de Caen 
     • Institut nationale des sciences
       appliquées Toulouse and Lyon 
     • Ecole supérieure Chimie,
       Physique, Electronique de Lyon

Other participating companies
include 

     • QDVC 
     • SNCF             

     • EDF 
     • Qatalum 

     • Kahrama 
     • Muntajat 
     • QAPCO

7 workshops: 
    
     • Process engineering 
     • Corrosion and coating 
     • Environmental monitoring 
     • Materials and polymer engineering 
     • Sustainable urban development 
     • Catalysis and reaction engineering 
     • Polymers for photovoltaics and 
       electronics

Signing of a Memorandum of
Understanding between Suez 
International and Qatar
University’s College of Arts and 
Sciences to develop discussion
workshops, research projects, 
internships, trainings and
sponsored awards

French institutes’ representatives, 
with collaborative projects submitted 
in joint proposals to this cycle. 

This event was also an occasion to 
identify opportunities for partnerships 
in education between Qatari and 
French institutions. Total’s Corporate 
Vice President of International 
Scientific Development, Philippe 
Tanguy, launched the exchanges 
with his presentation on “University-
Industry Relations at Total” during 
the opening plenary session. One 
of the outcomes of the Forum is 
that more than thirty internships in 
the participating companies will be 
offered in 2017 to Qatari students.

The keynote speeches of the 
Qatari-French Academia & Industry 
Innovation Forum were delivered by 
Guillaume Chalmin, who focused on 
the Forum expectations; as well as by 
Dr. Hamad Al-Ibrahim, Executive Vice 
President of QF R&D.  

Pierre Montaud, Director of TRC-Q, 
emphasized this event as “an 
opportunity to strengthen ties 
between the education sector and 
the energy industries, to build strong 
bridges and interactions between 
the two in order to achieve business 
sustainability and innovation.” 

Speaking after the “Education 
Collaboration Opportunities” 
workgroup, Andrew Hogg, Director 
of Education, Total, explained that 
“Qatari universities are particularly 
active in innovative, forward-thinking 
R&D activities. This Forum is an 
excellent way for us to discover how 
top universities here are exploring, 
with leading French institutions, 
opportunities including student 
exchanges, teacher visits and joint 
Masters and PhD programs, and to 
contribute with our own experience. 
Our focus is on identifying, 
inspiring and supporting the young 
researchers who will take on the 
energy challenges of the future.”

At Total, investing in energy and 
environmental research and 
development (R&D) is one of the 
important ways in which we are 
realizing our commitment to better 
energy. Total’s collaboration with 
Qatar’s top universities and French 
embassy aims to create a dynamic 
global community where leading 
educators work together with industry 
stakeholders on various initiatives to 
develop the energy sector. 
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IPTICAR

IPTICAR is an Arabic word meaning 
‘innovation’. 

At Total Qatar, the IPTICAR awards 
are our way of recognizing employees 
for their innovation, performance, 
creativity and team spirit. 

Employees are able to submit their 
idea and/or activity online. The 
projects are then presented before 
and shortlisted by a jury panel, with 
the final winner chosen through online 
voting by all employees.

The first edition of the IPTICAR 
employee awards received 21 
applications from 32 employees 
across 4 categories.  

IPTICAR is also part of our efforts 
towards greater recognition of 
employees, following feedback from 
the Total Survey 2015 that this area of 
work may be improved.  

The idea of IPTICAR originated from 
the mentoring graduation project 
of one of our employees, Heba Al-
Saffar (Al-Khalij Junior Planning and 
Development Engineer).

Heba Al-Saffar
IPTICAR Project Founder

IPTICAR was launched to 
promote employee recognition 
in the workplace by providing 
a suitable platform where they 
could share and be awarded 
for their innovative projects. 
Through this program we wanted 
to emphasize on the value of 
recognition as it is an unlimited 
resource with a profound impact 
on an employee’s performance 
expectations.

Award Initiative

Technical Innovation: 
A new idea or initiative 
that creates value. 

Visual ToolBox Talk 
(form) – Step Change 
in HSE Culture

Green Office: 
An environment-friendly
idea or initiative. 

E-signature

Better Together: 
A non-technical idea 
or initiative that 
demonstrates excellence 
in collaboration and 
cross-functional working. 

Making Total More 
Socially Aware

Cost Culture: 
A cost-saving idea,
initiative or plan. 

Get Sponsors for Internal
& External Events

IPTICAR Founder’s Award for Most 
Motivating Initiative

Sport in the
 Workplace

EAGE PETROLEUM 
GEOCHEMISTRY WORKSHOP 
SHEDS LIGHT ON INNOVATIONS 
IN OPERATIONS AND 
PRODUCTION

Total served as the main sponsor for 
the EAGE Workshop on Petroleum 
Geochemistry in Operations and 
Production, held from 3rd to 5th 
October.  

The workshop was attended by 
geochemists, reservoir engineers, 
geologists, academia and reservoir 
development stakeholders from 
around the world to confer on 
how established and emerging 
geochemical tools can help give a 
comprehensive understanding of 
the life of carbonate reservoirs, a 
specificity of Gulf countries. The 
workshop shed light on experiences 

and new insights concerning various 
scales and stages, from well and 
reservoir to drilling, production, 
monitoring, EOR and even 
abandonment or geological storage. 

The event was a platform for Total to 
actively participate in and contribute 
to the local energy and academia 
sectors.

TRC-Q’s Frank Haeseler, Senior 
Project Leader Organic Chemistry, 
served as co-chairman, with 
several of our colleagues making 
presentations over the three days of 
the conference.
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OUR WATER
RESPONSIBILITY

GULF INTELLIGENCE QATAR 
INDUSTRY WATER SECURITY 
FORUM

Total was a premium sponsor of the 
Gulf Intelligence Qatar Industry Water 
Security Forum at Qatar University’s 
Research Complex held on April 
25th for stakeholders in government, 
industry and academia to brainstorm 
the best strategies for tackling 
Qatar’s water challenge. 

During this event, the top 100 
stakeholders impacting water 
security in Qatar, as well as some 
200 research professionals, provided 
recommendations that addressed 
critical issues such as industry 
consumption, produced water, 
desalination and water technology. 
Total organized the breakout 
session on produced water. The final 
recommendations put forward during 
the Forum were compiled to create a 
R&D roadmap to better Qatar’s long-
term water security. 

Improving the country’s water 
security is part of the Qatar National 
Vision 2030. Communication and 
cooperation within the industry, as 

A holistic approach is vital when it 
comes to resolving water scarcity 
issues in Qatar and beyond. 
Collaboration between industry, 
government and academia is key 
to giving the right message to 
both industries and communities 
on how best to use water in the 
future. Water scarcity is not a 
problem that will go away and 
change is inevitable. How we 
make that change economical and 
sustainable is what really counts.

It is a part of Total’s commitment 
to support Qatari stakeholders in 
their move to a more sustainable 
management of water resources 
and through open discussions 
and fruitful exchanges, we hope 
to identify promising ways for 
efficient reuse of water during 
oil and gas production. After 
a collaboration with QEERI on 
advanced characterization of 
produced water, we have now 
initiated a research partnership 
with Qatar University for beneficial 
re-use for irrigation. This effort 
is a contribution to global water 
security. Such partnerships are a 
great example of collaboration and 
capacity building.

Hassan Al Derham
President, Qatar University 
(QU) 

Yousef Al-Jaber (second from left) receiving his award.

Pierre Montaud
Director, Total Research Centre 
Qatar (TRCQ)

Safeguarding environmental 
development by taking responsibility 
and mitigating our impact especially 
in terms of water usage

The protection of the environment is 
an important part of our corporate 
social responsibility at Total in 
Qatar. As an energy company we 
understand that a harmonious 
balance between economic growth 
and environmental preservation 
is the key to optimal sustainable 
development. We are dedicated 
in our responsibility to respect the 
environment by keeping it clean and 
maintaining the natural resources of 
our host country Qatar. Advancing a 
more sustainable water culture has 
been key to this year’s environmental 
efforts.  

well as between industry, government 
and academia, are critical to ensure 
a streamlined effort to achieve the 
country’s environmental development 
goals. Such an approach involves 
improving the economic value of 
water, nurturing the education 
of water experts, and facilitating 
research and development into 
innovative and cost-effective water 
technologies. The Gulf Intelligence 
Qatar Industry Water Security Forum 
is one of the initiatives through which 
Total endeavors to build a sustainable 
water and energy future. 

During the Gulf Intelligence Qatar 
Industry Water Security Forum, 
Yousef Al-Jaber, Deputy Director 
of TRC-Q, was honored with an 
award for the Advancement of Post 
Graduate Education, for his research 
on the re-use of domestic waste 
water. 

On receiving the award, Yousef 
commented “It was an amazing 
feeling that after 2 years of hard work 
and studies; we were advancing in 
this field, in line with Qatar National 
Vision 2030. Being recognized gives 
me a sense of responsibility, and I 
feel obliged to continue in this field.

The idea came when I was 
studying in HBKU (Hamad Bin Bin 
Khalifa University, a part of Qatar 
Foundation). I was sponsored by 
Total to pursue the Executive Master 
in Energy and Resources. My thesis 
was on the utilization of domestic 
Waste Water in Qatar, which could 
be treated and left to evaporate in 
the desert. This could be re-used for 
biomass ‘energy crops’. 

And Qatar is ready for such 
sustainable initiatives. Today, 
with climate change there is a 
very noticeable change in the 

environment. As a result, awareness 
of its causes, side effects and ways to 
reduce the impact of climate change 
has also increased. In short, the 
willingness for change and immediate 
change has increased.

I see that this may be enforced in the 
mid-term rather than long term as 
there can be real application in the 
green and renewable energy utilized, 
and this can profit not only Qatar and 
the region, but also the world.”

TRC-Q Deputy Director, Yousef 
Al-Jaber, awarded for research
on re-used water
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GO GREEN OFFICE

Total’s Green Office initiative aims 
to make employees more aware 
and sensitive to unnecessary 
consumption, reducing waste, 
promoting recycling and finding 
environmental friendly alternatives 
and solutions.

The Green Office initiative focuses 
on five main areas: 

Lunch & Learn Goes Green with 
Tarsheed National Programme 
for Conservation and Energy 
Efficiency

At Total in Qatar, we believe in sharing 
ideas, and staff is encouraged to 
participate in Green battles, both in 
office and at home, while also making 
suggestions for new initiatives. 
We are committed to increasing 
awareness of environmental matters 
and related best practices. 

In the March edition of our monthly 
Lunch & Learn sessions, we invited a 
guest presenter from Tarsheed, the 
National Programme for Conservation 
and Energy Efficiency, to impart 
practical suggestions on going green. 

The guest speaker highlighted the 
importance of electricity and water 
in our daily lives and the urgent 
necessity to conserve these vital 
resources, especially in the context 
of Qatar’s desert biome, population 
growth and comprehensive 

development that includes numerous 
infrastructure and construction 
projects.  

TOTAL QATAR SUPPORTS 
REGIONAL WASTE CLEANUP 
CAMPAIGN

Total united with the local community, 
downstream industries, schools and 
universities in Qatar for the regional 
Waste Free Environment (WFE) 
cleanup campaign on Wakra Beach. 

The WFE campaign is an 
environmental awareness and anti-
litter campaign launched by the 
Gulf Petrochemicals and Chemicals 
Association (GPCA). The annual 
campaign aims to tackle some of the 
challenges associated with plastic 
litter. Wakra Beach was chosen 
because of its proximity to Mesaieed 
Industrial City, the home of most of 
the downstream producing industries 
in Qatar.

As part of the initiative, over 1,000 
students, volunteers, governmental 
agencies and supporting 
organizations participated in 18 
environmental outreach activities, 
including the beack cleanup drive as 
well as sustainability workshops and 
competitions aimed at promoting 
best practices related to proper waste 
disposal. 

All the participants expressed their 
strong commitment to preserve the 
environment and were mobilized 
towards one goal: shaping a 
sustainable future for our planet. 

Some of the main messages delivered 
were as follows: A large quantity of 
trash that we throw away everyday 
can actually be reused. Plastics are 
valuable materials and they should 
be recycled, instead of being thrown 
away, so as to conserve resources 
and reduce greenhouse emissions. 
Waste reduction is the most effective 
of the 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle); 
it means to reduce or lessen the 
amount of waste we generate by 
changing our habits.

It is our role as responsible 
corporate citizens and as 
individuals to take waste 
disposal seriously, because we 
are all part of the change. The 
cleanup campaign in Qatar was 
a real success because all the 
stakeholders united to raise 
awareness about the proper 
disposal of waste.

Dr. Mohammed Yousef Al-Mulla
Managing Director & CEO of Qatar 
Petrochemicals Company (QAPCO)

  

  
  Waste
  Management

Green IT &
Paperless

Food &
Beverages

Stationary &
Furniture

Water &
Electricity
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KNOWLEDGE

Total in Qatar offers its people a truly 
international working experience, 
and an opportunity to develop a high 
level of competency both in terms of 
technical know-how and managerial 
skills. Our award winning training and 
development programs work towards 
unlocking our host country’s potential 
in human capital and resources. 
We also sponsor local students and 
liaison with stakeholders to foster a 
knowledge-based society.

WORK INTEGRATION AND 
DEVELOPMENT

At Total in Qatar, we aim to give our 
people opportunities to integrate 
and develop, for a positive work 
experience. It is important that all our 
employees feel welcome and valued 
as an integral part of Total. 

Christophe Eon
Deputy Vice President of HR, 
Communications & CSR 

Motivational Speaker 
Inspires Total’s Audience 

In our first Lunch and Learn of 
the year, Jason Lewis - award 
winning author, explorer and 
sustainability campaigner, 
credited with being the first 
person to circumnavigate the 
globe by human power in the 
Guinness World Records - 
spoke about his experiences. 
He highlighted his will to 
overcome all his challenges, 
and empowered everyone to do 
the same. In his words “I went 
with blind faith, and had no 
prior experience. So if I can do 
this, so can you”. 

Enriching our workforce and the 
local population through education, 
research and training to help build a 
knowledge-based society

GET ON BOARD 

A good way to effectively integrate 
new recruits is by organizing 
orientations with managers, as well 
as existing employees and other new-
comers. The annual Get on Board 
initiative serves as a way to offer 
strong support to new employees. 
Employees are invited to attend a 
day of interactions on the various 
aspects and functions of Total Qatar, 
in order to have a complete overview 
of the company, and to familiarize 
themselves with their new colleagues 
and host country.

EMPLOYEE FORUM 

The Employee Forum is a yearly 
event where local employees meet 
to discuss a range of matters that 
are of interest to them. This platform 
fosters open dialogue and healthy 
exchange between employees, the 

HR department and management. 
It has proven to be a good form of 
employee engagement, in line with 
the findings of the 2015 Total Survey 
that employees would welcome more 
communication channels.  

LUNCH & LEARN – MEET, EAT & 
DISCOVER

Lunch and Learn is a monthly 
initiative for our employees in 
which we choose a key subject 
and share ideas on it. It’s a great 
way for employees to learn about 
different topics affecting Total, in an 
informal way.” - Fatima Al-Sharshani, 
Communications Officer.

This initiative gives employees the 
chance to learn more about Total’s 
strategy and different projects over 
lunch. Ultimately, employees will 
have a better understanding about 
Total as an oil, gas and energy major. 
Employees are welcomed to share 
any ideas and topics they may be 
interested in for future Lunch and 
Learn sessions. 

Our 2016 sessions dealt with 
subjects such as: Lean management, 
Electricity and instrumentation on 
Halul island, 80 years Celebrations, 
Winning Al-Shaheen, IT: networks, 
systems, applications and information 
management and Qatar National Day.

TOTAL IN QATAR – OUR COMMON 
CHALLENGES

Total’s biannual internal symposium 
is designed to be an opportunity 
for knowledge sharing between 
departments involving all employees. 
The full day event enlightens staff 
about the work undertaken by the 
company in the industrial, business 
and scientific sectors, and also 
includes presentations by department 
managers, as well as Q&A sessions 
and team building activities, 
with a big focus on the business 
development and non-operated 
assets in Qatar.
 
It not only generates a positive 
atmosphere in the workplace, but 
also heightens enthusiasm among 
employees, acting as a productive 
vehicle for each department within 
Total in Qatar to promote their 
work, analyze issues and share 
experiences. 

One of our key 
drivers is to unlock 
our host country’s 
potential, and that 
is not only limited 
to the recruitment 
and development of 
Qatar citizens, but 
to also help build 
the capacities of our 
existing employees. 
As we are working 
in a very stimulating 
and competitive 
environment, 
proper training and 
development is key 
and plays a major 
role for acquiring new 
competencies and 
skills and increase 
motivation.
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TOTAL AWARDED FOR ITS 
EXCELLENCE IN QATARIZATION

The 16th annual Qatarization review 
meeting of the energy and industry 
sector was held on 16th May 2016.
The meeting was presided over by 
His Excellency Dr Mohammed bin 
Saleh Al Sada, Minister of Energy 
and Industry, in the presence Saad 
Sherida Al-Kaabi, President and 
Chief Executive Officer of Qatar 
Petroleum; and senior executives 
and representatives from 37 other 
participating companies and the 
education community.

During the Annual Qatarization 
Awards ceremony, Total E&P Qatar 
received an award by Dr. Al Sada 
and Saad Al-Kaabi in Qatarization 
Excellence in 2015 for support for 
Training and Development.

SPONSORSHIP OF EDUCATION & 
CONTINUING EDUCATION

Supporting education is a part of 
our strategy to help build a strong 
team and strengthen technical and 
leadership skills. 

In 2016, we participated in a number 
of careers fairs organized by 
Education City, Qatar University and 
high schools around the country. In 
complement to this, Total in Qatar 
recruits students in trainee and intern 
roles, and offers scholarships that 
help people pursue diploma and 
bachelor degree qualifications from 
local and international universities. 
These practices broaden students’ 
exposure to the professional 
environment and give Total the 
opportunity to assess possible future 
recruitment candidates. 

In 2016, we employed fifteen interns 
(eight male and seven female), 
representing eleven nationalities, from 
thirteen universities. 

QATAR UNIVERSITY RECOGNIZES 
TOTAL AS A TOP EMPLOYER 

Qatar University (QU) recognized 
Total in Qatar for our continuous 
support, in particular in the field of 
Human Resources.

The Employer Recognition Award 
was given by Dr. Hassan Al-Derham, 
President of QU, and was received 
by Abdelrahman Karamalla, Training 
Officer, on behalf of Total.

During the ceremony, attended by 
various entities in Qatar, Dr. Hassan 
expressed his appreciation and 
hoped this partnership will continue 
to grow as the two companies work 
towards building bridging between 
academia and industry.

Total has always been an active 
exhibitor at annual career fairs, and 
other organized events, providing QU 
students with various internships.

TOTAL INTERNATIONAL 
SCHOLARSHIP PROGRAM (TISP)

Initiated in 2001, Total’s International 
Scholarship Program (TISP) offers 
Qatari employees of Qatar Petroleum 
(QP) the opportunity to obtain their 
master’s degrees from France’s 
leading universities, in particular the 
French Petroleum Institute.

Each year, three to five QP employees 
are shortlisted in a selection process 
conducted in collaboration with 
Total headquarters. Prior to their 
departure, the selected candidates 
are welcomed in Total’s offices by 
Total E&P Qatar’s Managing Director 
and other senior officials for a 
clear understanding of their future 
expectations.

Sometimes, the graduates are 
required to complete an internship, 
usually between four to six months, 
for which we welcome them back to 
Total Qatar. Upon completion of their 
graduation project, the scholars are 
awarded their master’s degrees and 
then rejoin their companies.

SHARING KNOWLEDGE AND 
EXPERIENCES WITH OUR 
STAKEHOLDERS

Total periodically organizes technical 
training sessions at Total Research 
Center-Qatar (TRC-Q), delivered by 
senior international specialists from 
our key research and development 
center in Pau, France as well as 
our headquarters in Paris. These 
trainings, open to all our stakeholders 
in the industrial and academic 
sectors, are attended by an average 
of forty participants per course. This 
year seven training sessions were 

conducted on various subjects such 
as petroleum systems modeling, 
mineral geochemistry, internal 
corrosion, materials science and 
organic geochemistry. 

Additionally, this year, we invited 
colleagues from Centre Scientifique 
et Technologique Jean-Féger in 
Pau, France to deliver two full day 
training seminars on predicting 
reservoir behavior, for our key 
partner institutions and universities. 
In the first training, Jacques 
Bickert, Head of Fluids and Organic 
Geochemistry, and Olivier Ruau, 
Senior Reservoir Engineer, talked 
about defining the right strategy and 
tools to determine fluid distribution 
in reservoirs, and also on selecting 
adequate techniques for production 
allocation. Jean-Pierre Girard, 
Expert in Petrography, Diagenesis 
and Inorganic Geochemistry, 
conducted the second training, 
explaining how geochemistry studies 
can contribute to understanding 
variations of reservoir and diagenesis 
(a process which modifies reservoir 
characteristics and therefore impacts 
the production performance of the 
wells).

“This seminar is part of our work to 
help tackle our industry’s technical 
challenges using adequate tools and 
methods, which could benefit the 
oil and gas sector. Developing this 
knowledge jointly in Qatar helps us 
optimize our operations and improve 
production performance.” – Pierre 
Montaud, TRC-Q Director.
 
Knowledge-sharing is key to our 
success, and we are strongly 
committed to such exchanges with 
our Qatari partners, for the benefit of 
all. We work by developing new ideas, 
testing them in laboratories and on 
producing fields, and analyzing the 
results so that they may be used 
in the oil and gas industry. In this 
way, Total supports the building of a 
knowledge-based economy in Qatar.

TOTAL PROFESSEURS ASSOCIÉS 
(TPA)

TPA member professors are working 
or retired Total Group employees 
who volunteer their time throughout 

the year to lecture in their field 
of expertise and inspire the next 
generation of energy leaders.  

Established in 2001, today 280 
experts deliver more than 120 
courses to mostly bachelor’s and 
master’s degree students in 30 
countries worldwide. The TPA has 
partnered with more than 30 colleges 
in the Middle East & North Africa 
(MENA) at different times over the last 
decade. 

This year, Total Qatar offered courses 
on “Industrial Polymerization: 
The Main Problems” and “Large 
Industrial Project: Elements of Project 
Management at glance” presented by 
TPA members Robert Pelletier and 
Henri-Dominique Leger, respectively. 

(From left) Saad Sherida Al-Kaabi, President 

and Chief Executive Officer of Qatar Petroleum, 

Guillaume Chalmin, Managing Director of Total 

E&P Qatar and Group Representative, and H.E. Dr. 

Mohammed bin Saleh Al Sada, Minister of Energy 

and Industry, at the 2016 Qatarization Awards 

ceremony.

Dr Hassan Al-Derham (left), President of Qatar University, presenting the Employer Recognition Award to 

Abdelrahman Karamalla (right).
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To reach as many people 
as possible, TESS was 
broadcast via digital live stream 
technology: the CNBC Student 
Brainstorm - streamed via 
Facebook live – was viewed 
more than 640,000 times and 
the Total Campus website 
logged millions of views. 

The Total Energy Summer 
School brought together an 
intergenerational, international 
group of energy professionals 
and students. Qatar played its 
full role as a member of this 
dynamic community of current 
and future energy leaders to 
explore new solutions for the 
sustainable energy of the future. 
I believe that the personal 
connections, ideas and solutions 
that began at the Summer 
School will continue to play an 
important role in addressing the 
challenges of our future energy 
needs.

Andrew Hogg
Director of Education, Total

TOTAL ENERGY SUMMER SCHOOL 
(TESS) 

The first Total Energy Summer 
School welcomed 84 students — 
chosen from more than 6,700 who 
applied online — from 33 countries, 
40 distinguished professors from 
universities and partner chairs and 
more than 75 experts from Total, 
institutions such as the International 
Energy Agency (IEA), UNESCO, 
MIT and IFP School, and from 
across the oil and gas industry. The 
Qatari delegation included three 
professors (Dr. Mohammed Al-Safran 
and Dr. Nasser Al-Emadi from 
Qatar University, and Konstantinos 
Kokosimos from Texas A&M 
University-Qatar) and three students 
(Abdulla Abuhaliqa from Texas A&M 
University-Qatar, and Noor Yusuf 
and Zainab AL-Hajri from Qatar 
University).
 
TESS ran from 10th to 13th July, 2016 
at the European Centre for Executive 
Development in Fontainebleau 
outside Paris for plenary sessions, 

workshops and more hands-on 
exercises. Held under the theme 
“The future of energy starts with you”, 
the event focused on global energy 
challenges and their impact on the 
sector and the world of education.
Students and professors followed 
parallel related programs, with 
opportunities to come together 
during think-thank sessions where 
participants looked at how the energy 
industry and the world of education 
could work together, not only to 
provide the next generation with the 
skills they will need to succeed in 
the future, but also to examine real 
solutions for new energy challenges.

The professors said they would 
like to cooperate more closely with 
the energy industry, for example 
working in companies on yearlong 
sabbaticals. 

Mentored by Total experts and 
faculty, the students were divided into 
teams and asked to come up with 
an innovative concept addressing 
one of three topics: “better and more 
efficient energy”, “the classroom 
of the future” and “the power of 
diversity”. Every group came up 
with creative and original ideas, but 
the team that tackled “the power 
of diversity” won the competition, 
reflecting its importance for TESS, 
and on a larger scale, for Total. 

Guillaume Chalmin
Managing Director of 
Total E&P Qatar, Group 
Representative 

An opportunity 
to strengthen 
ties between the 
education sector and 
the energy industries, 
which is key to 
properly prepare the 
future leaders of our 
industry.

Through TESS, Total aims to create 
a dynamic global community where 
leading educators work together with 
industry stakeholders to develop the 
energy leaders and experts of the 
future. 

Prior to TESS, the delegation from Qatar met with Total E&P Qatar’s 
Managing Director and Group Executive, Guillaume Chalmin, as well 
as senior executives from the Total Qatar’s Human Resources (HR) and 
Corporate Social Responsibility (CSR) departments.  
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COMMUNITY
ENGAGEMENT 

Total in Qatar takes great pride in 
our involvement with the community, 
which we see as intrinsic to the way 
we conduct our work. Through our 
dynamic community engagement 
initiatives, we make valuable 
contributions to developing the 
society in which we live and work. 
Total embraces Qatar’s national 
heritage and sponsors dialogue 
and exchange among citizens thus 
empowering them to be active 
community members, in Qatar 
and internationally. Our social and 
cultural activities align with the Qatar 
National Vision 2030 of sustainably 
developing a society capable of 
playing a significant role in the global 
partnership for development.

QATAR NATIONAL DAY 
CELEBRATIONS - EXPERIENCING 
QATARI HOSPITALITY IN 
NATIONAL DAY CELEBRATIONS

Total’s Qatar National Day 
celebrations are held every year in 
Total’s offices with a variety of events 
instilling the national spirit among all 
employees. 

This year, Qatari employees and 
expatriates alike experienced a taste 
of Qatari hospitality and developed a 
better understanding of the culture, 
with members of Total’s Qatari 
community conducting talks on 
Qatar’s history, traditions, and the 
do’s and don’ts in Qatari customs. All 
employees were encouraged to wear 
the national dress and/or colors, and 
to decorate their offices in a Qatar 
based theme. 

Such celebrations help promote a 
sense of unity and belonging among 
Qataris and non-Qataris alike. 

SPIRIT OF RAMADAN - VISITING 
QATAR FOUNDATION FOR 
ELDERLY 
PEOPLE CARE (IHSAN)

As a part of Total’s efforts to 
give back to the community, our 
employees spent a day with the 
elderly members of Qatar Foundation 
for Elderly People Care (IHSAN).

The visit happened together with the 
start of Ramadan, the Islamic holy 
month of fasting, good deeds and 
charity. Upon greeting the elderly 
and wishing them Ramadan Kareem, 
special gifts were distributed, with 
employees spending time with each 
resident to listen to their experiences, 
memories and stories of Ramadan. 
The interactions managed to leave a 
smile on everyone’s faces. 

GARANGAO

Garangao is a children’s festival, 
held in the middle of Ramadan, 
during which they dress in traditional 
clothes and go door-to-door in their 
neighborhoods to collect nuts and 
sweets. 

In mid-June, we hosted a small 
celebration in our Alfardan office 
reception, where we invited 
employees and their children to 
indulge in traditional Garangao 
offerings.

“At Total, we want to spread our 
culture to our workspace and beyond. 
There is the religious and the cultural 
aspects of Ramadan. We want our 
colleagues to feel the cultural and 
festivities part of Ramadan, which 
includes Garangao.

We had a small gathering in our 
offices which was a lot of fun, and 
it was nice to see that it was not 
only the Arab nationals, who are 
accustomed to the event, but also 
the expatriate community joined us. 
Children came, and it was good to 
share the experience with everyone.
Being a part of the Qatari community 
at Total, we have the responsibility 
of organizing events to promote 
and highlight Qatar’s rich traditions, 
which in turn promotes a greater 
appreciation of our culture. 

We celebrate Garangao, Eid, and 
a variety of other Qatari themed 
events to instill the Qatari spirit 
among all employees, which brings 
us together.” - Fatima Al-Sharshani, 
Communications Officer.

The IHSAN team aims to provide 
health care services, social 
and psychological support and 
engagements for the elderly so that 
they can remain active members 
of our society. Currently the center 
houses 23 senior residents.

This visit highlighted the significance 
of elders in society, and how 
important it is to treat them with 
respect and care. To see their 
dynamism and optimistic outlook for 
the future was a positive experience 
for all those who participated. 

Cultivating meaningful community 
engagement to strengthen social and 
cultural development

EID FESTIVITIES - TOTAL & AL-
WAKRA HOSPITAL BRING EID 
CELEBRATIONS TO CHILDREN

On the occasion of Eid, Total Qatar 
organized a private visit to the 
children’s wing of Al-Wakra hospital, 
to share the joys and festivities with 
the hospitalized children. 

Led by members of Al-Wakra hospital 
public relations department and 
nursing teams, Total’s employees 
greeted the children, of ages 2 
to 14, with well wishes and gifts. 
Our employees also invited along 
two popular mascots to cheer the 
children, who were equally excited to 
see them. 

“It’s great to see the children’s strong 
spirit; they may be fighting illnesses 
but seeing them smiling and playing 
reminded us that no matter how 
tough they are, they are still children.  

As they may not be able to go home 
to celebrate Eid this year, it gave us 
the joy of bringing these celebrations 
to them where they were”. - Abdulla 
Mohsen, Government Relations & 
General Services Manager.

At the end of the visit, Mohammed 
Al-Dosari, Acting Public Relations 
Manager at Al-Wakra Hospital 
presented Total with a memento 
in appreciation of the partnership 
between the two. Christophe Eon, 
Deputy Vice President of HR, 
Communications & CSR, received the 
memento on Total’s behalf. 

Total employees also expressed 
sincere appreciation to the 
management and staff of Al-Wakra 
Hospital for allowing the opportunity 
of this visit, and for their high level of 
professionalism; explaining that they 
were impressed with the facilities and 
quality of care at the hospital. 
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FAREWELL PARTY - TOTAL
BIDS ADIEU TO OVER
23 DEPARTING STAFF 

On 26th May, Total Qatar’s employees 
and families came together to honor 
retiring employees, as well as those 
who will move on to new roles in 
various other affiliates.
Each departing colleague was 
presented with a special personalized 
message to recognize them and their 
time spent in Qatar. 

LONG SERVICE
AWARDS 

This year, 12 employees completed 
20, 15, 10 and 5 years of service at 
Total Qatar, and were commended for 
their long-standing commitment and 
contributions in a specially organized 
ceremony at our state of the art 
research center, TRC-Q.

Managing Director and Group 
Representative, Guillaume Chalmin, 
applauded the achievers saying, “I 
would like to congratulate you on 
this milestone, for your loyalty and 
fidelity to the company. Your years 
of dedication and experience have 
greatly contributed to our success 
in Qatar. This celebration is a good 
illustration of the closeness of Total 
as a family. It shows how much the 

TOTAL CUP 

Total employees and their families 
competed in several months of 
individual and team sports events, 
as part of the ninth annual Total 
Cup tournament. Activities included 
in the tournament are tennis, held 
during Qatar Total Open, badminton, 
bowling, football and table tennis.

Sport plays an important role in the 
social development of our employees 
and their families, as we see so many 
employees and families working as 
a common unit, regardless of their 
differences. This has been very 
successful in the integration of our 
present and new-coming employees. 

For tennis, World No. 6 and Qatar 
Total Open 2016 champion, Carla 
Suárez Navarro, awarded the winners 
of Total Tennis Tournament. 

employees of the company matter for 
us”.

Deputy Vice President of HR, 
Communications & CSR, Christophe 
Eon, compered the celebrations, with 
each department manager delivering 
a special message, certificate and gift 
to each employee.

“This event is very important to us 
as its gives us an opportunity to 
say thank you to each employee 
for their years of commitment and 
growth in the company. We sincerely 
appreciate this dedication and we 
are fortunate to be working with such 
reliable colleagues. As we continue 
our development in the country with 

a history spanning over 80 years, we 
recognize that our biggest strength 
will remain to be our employees.” 
- Christophe Eon, Deputy Vice 
President of HR, Communications & 
CSR. 

The commemorated employees 
work in 8 different departments, and 
collectively represent 140 years of 
service. 
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QATAR TOTAL OPEN 

Qatar Total Open is a world class 
tournament providing tennis lovers 
the opportunity to see the world’s 
best female players compete on 
Qatari soils. Total is a title sponsor of 
the prestigious tournament which was 
held in Khalifa International Tennis 
and Squash complex, from 21 to 27 
February, 2016. 

For this year’s tournament, Total set 
up a booth in the public area, inviting 
the public to meet and greet top 
tennis players as well as enjoy virtual 
tennis games and other activities. A 
special gathering with world ranked 
player Eugenie Bouchard was 
organized for friends and families of 
Total employees, where Bouchard 
shared anecdotes from her journey 
and passion for tennis. 

We are proud to have partnered with 
Qatar Tennis Federation (QTF) from 
the very beginning, when the 1st Total 
open was launched in 2001. We’ve 
seen the tournament growing in 
momentum year by year, to become 
what it is now – one of the greatest 
events in the Qatari sporting calendar. 

“It’s interesting to have a player’s 
perspective on their successes and 
challenges faced.” – Noemi Charles, 
13 year old visitor at Total QTO booth. 

EMIRI SWORD RACE &
QATAR PRIX DE L’ARC DE 
TRIOMPHE 

Total is the main sponsor of two of 
the most prestigious horse races 
in the world – H.H. the Emir Sword 
Race and Qatar Prix de l’Arc de 
Triomphe. Both events bring about 
a great mix of local culture and 
tradition. 

Horse racing is a common passion 
which has been followed for many 
generations in the Gulf as well as 
France, and we are committed to 
supporting the preservation of this 
rich cultural heritage in Qatar.

H.H. Sheikh Mohammed Bin 
Khalifa Al Thani’s purebred 
Arabian horse, Gazwan, was the 
victor of the prestigious H.H. 
the Emir’s Sword Race 2016 
sponsored by Total at Qatar 
Racing & Equestrian Club. 



TOTAL QATAR

PAG E: 67  

Sustainability Report 2016 

67  

IN 2016, TOTAL CELEBRATED 
80 YEARS OF
PARTNERSHIP
WITH QATAR

احتفال شركة توتال عام 2016 
مبرور 80 عاما من الشراكة 

مع قطر
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بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس

بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس هي 
بطولة عاملية توفر حملبي رياضة التنس 

الفرصة للقاء أفضل العبات العامل اللواتي 
يتنافسن على أرض قطر براعية شركة 

توتال الراعي الرسمي للبطولة التي 
ُأقيمت يف جممع خليفة الدويل للتنس 

واالسكواش، يف الفرتة من 21 إىل 27 فرباير 
.2016

كما تفتخر توتال بشراكتها مع االحتاد 
القطري للتنس منذ اللحظات األوىل عند 

إطالق بطولة قطر توتال املفتوحة للتنس 
األوىل يف عام 2001. ولقد رأينا البطولة تزدهر 

عاًما بعد عاٍم حتى أصبحت على ما هي 
عليه اآلن - واحدة من أفضل الفعاليات 

الرياضية يف دولة قطر.

"من املمتع أن نعرف املزيد عن انطباعات 
الالعبني و قصص جناحهم والتحديات التي 

واجهوها.”  - نوميي تشارلز، زائر يبلغ من 
العمر 13 عاًما خالل زيارته كشك بطولة 

قطر توتال املفتوحة للتنس
سباق سيف سمو األمري وجائزة قطر لقوس 

النصر )آرك دو تريونف(

شركة توتال هي الراعي الرئيسي الثنني من 

سباقات اخليل املهمة يف العامل؛ وهما سباق 

سيف سمو األمري وجائزة قطر قوس النصر. 

ويجلب احلدثان مزيًجا عظيًما للثقافة والتقاليد 

احمللية.

يعشق الكثري منا سباقات اخليل، التي مارستها 

أجيال عديدة يف اخلليج  وفرنسا، ونحن 

ملتزمون بدعم احلفاظ على هذا الرتاث الثقايف 

الغني يف قطر.

ويف هذا الصدد حقق احلصان العربي األصيل 

- امللقب بغزوان - ملك سعادة الشيخ حممد 

بن خليفة آل ثاين، الفوز بسباق سيف سمو األمري 

2016 برعاية توتال يف نادي السباق والفروسية 

يف قطر.
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حفل الوداع -  تقدم توتال تكرمًيا ألكرث من 23 

موظًفا مغادًرا

يف 26 مايو، اجتمع موظفو توتال قطر مع األسر 

لتكرمي املوظفني املتقاعدين، فضًلا عن أولئك 

الذين سينتقلون إىل وظائف جديدة يف خمتلف 

الشركات التابعة األخرى. وقدم كل زميل مغادر 

رسالة شخصية خاصة تقديرًا لهم وبالوقت 

الذي قضوه يف قطر.

جوائز سنوات اخلدمة الطويلة

هذا العام، أكمل 12 موظًفا سنوات ترتاوح ما بني 

خمسة إىل عشرين عاما من اخلدمة يف توتال 

قطر، ومتت اإلشادة بالتزامهم ومساهماتهم 

على املدى الطويل يف حفل ُنظم خصيًصا يف 

مركز أبحاثنا املتطور، مركز أبحاث توتال قطر.

وأشاد املدير العام وممثل اجملموعة، جيوم 

شاملني، بهؤالء املوظفني الناجحني قائًلا: 

"أود أن أهنئكم على هذا اإلجناز وعلى والئكم 

وإخالصكم للشركة. لقد ساهمت السنوات التي 

قضيتموها بتفاين وكذلك خربتكم إسهاًما كبرًيا 

يف جناحنا يف دولة قطر. وُيعد هذا االحتفال 

تعبرًيا جيًدا عن مدى األلفة التي يشعرون بها مع 

توتال كأسرة واحدة. كما يدل أيضًا على أهمية 

موظفي الشركة بالنسبة لنا.” 

كأس توتال

يف إطار بطولة كأس توتال السنوية التاسعة, 

تنافس موظفو توتال وأسرهم يف فعاليات 

رياضية فردية وجماعية لعدة شهور، ومن 

األنشطة التي تضمنتها البطولة رياضة التنس 

التي ُتَمارس أثناء إقامة بطولة قطر توتال 

املفتوحة للتنس وتنس الريشة والبولينج وكرة 

القدم وتنس الطاولة.

وتلعب الرياضة دوًرا مهًما يف التنمية 

االجتماعية ملوظفينا وأسرهم، حيث نرى الكثري 

من املوظفني واألسر يعملون كوحدة واحدة، 

بغض النظر عن الفروق التي بينهم. وجنح ذلك 

جناًحا كبرًيا يف دمج موظفينا احلاليني واجلدد.

أما يف رياضة التنس، فقد قامت بطلة بطولة 

قطر توتال املفتوحة للتنس 2016 واملصنفة 

رقم 6 عاملًيا، كارال سواريز نافارو، بتوزيع اجلوائز 

على الفائزين ببطولة توتال للتنس.

وقام نائب رئيس املوارد البشرية واالتصاالت 

واملسؤولية االجتماعية للشركات، كريستوف 

أيون، بتنظيم احتفاٍل، مع جميع رؤساء األقسام، 

لتقدمي رسالة شكر خاصة وشهادة تقدير 

وهدية لكل موظف من الذين أمضوا خدمة 

طويلة بالشركة.

"هذا احلدث مهم جًدا بالنسبة لنا، حيث إنه يتيح 

لنا الفرصة لكي نشكر كل موظف عن سنوات 

التزامهم وتطورهم يف الشركة. ونحن نقدر 

بصدق هذا التفاين، ونعترب أنفسنا حمظوظني 

للعمل مع هؤالء الزمالء اجلديرين بالثقة. وحيث 

إننا نواصل تطويرنا يف البالد إستنادًا إىل تاريخ 

ميتد على مدى 80 عاًما، فنحن ندرك أن موظفينا 

سيظلون أكرب مصدر للقوة بالنسبة لنا.” - 

كريستوف أيون، نائب رئيس املوارد البشرية 

واالتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات. 

ويعمل املوظفون احملتفل بهم يف 8 أقسام 

خمتلفة، وميثلون مًعا 140 عاًما من اخلدمة.
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التنمية االجتماعية
رؤية قطر الوطنية 2030

املشاركة اجملتمعية
غرس املشاركة اجملتمعية الهادفة لتعزيز 

التنمية االجتماعية والثقافية 

تفخر شركة توتال قطر مبشاركتها الفعالة مع 

اجملتمع القطري، وُتعد هذه املشاركة الفعالة 

أمرا جوهريا يف عملنا، ومن ثم تأتي مبادراتنا 

اجملتمعية الفعالة التي نقوم فيها بإسهامات 

قّيمة لتنمية اجملتمع الذي نعيش ونعمل فيه. 

وحتتضن توتال الرتاث الوطني القطري، وترعى 

احلوار والتبادل بني املواطنني، وُتمّكنهم من أن 

يكونوا أعضاًء فاعلني يف اجملتمع، سواء على 

الصعيد الوطني أو الدويل. وتتماشى أنشطتنا 

االجتماعية والثقافية مع رؤية قطر الوطنية 

2030م؛ من أجل حتقيق التنمية املستدامة 

جملتمع قادر على القيام بدور مهم يف الشراكة 

العاملية من أجل التنمية.

احتفاالت اليوم الوطني لقطر - جتربة الضيافة 

القطرية يف احتفاالت اليوم الوطني

ُتقام إحتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر سنوًيا 

يف مكاتب توتال بتنظيم جمموعة متنوعة من 

الفعاليات التي تغرس الروح الوطنية بني جميع 

املوظفني. ويف هذا العام، شهد املوظفون 

القطريون واألجانب على حٍد سواء كرم الضيافة 

القطرية وطوروا فهمهم للثقافة القطرية؛ 

من خالل حوارات تعريفية بتاريخ قطر وعادتها 

تقاليدها التي تربز ما يجب فعله وما ال يجب فعله 

طبقًا لهذه العادات.

 وقد مت تشجيع جميع املوظفني على ارتداء 

املالبس الوطنية وتزيني مكاتبهم بألوان العلم 

القطري؛ مما يجعل هذه االحتفاالت معززة 

للشعور بالوحدة واالنتماء بني القطريني وغريهم 

حٍد سواء.

أجواء رمضان - زيارة املؤسسة القطرية 

لرعاية املسنني )إحسان(

وكجزء من جهود توتال الرامية إىل تقدمي األفضل 

للمجتمع، قضى موظفونا يوًما مع املسنني يف 

املؤسسة القطرية لرعاية املسنني )إحسان(. 

وتزامنت هذه الزيارة مع بداية شهر رمضان 

املبارك، شهر الصيام واخلري واإلحسان. 

ووزعت الهدايا على املسنني حتية لهم وتهنئة 

بقدوم الشهر املبارك، وقضى املوظفون 

وقًتا مع كل نزيل لالستماع إىل جتاربه وذكرياته 

وقصصه الرمضانية. ومتكنت التفاعالت من ترك 

ابتسامة على وجوه اجلميع.

القرنقعوه

القرنقعوه مهرجان لألطفال ُيقام يف منتصف 

شهر رمضان، حيث يلبسون املالبس التقليدية 

وينتقلون من باٍب إىل باٍب يف أرجاء أحيائهم 

رات واحللويات. ويف  للحصول على امُلَكسَّ

منتصف شهر يونيو، استضفنا املوظفني 

وأطفالهم للمشاركة يف عروض القرنقعوه 

التقليدية.

"نريد يف توتال أن ننشر ثقافتنا يف مساحة 

عملنا وخارجها، حيث توجد املظاهر الدينية 

واجلوانب الثقافية لشهر رمضان. ونريد أن 

يشعر زمالؤنا بثقافة رمضان واجلزء االحتفايل 

اخلاص به الذي يشمل القرنقعوه.

كان لدينا جتمٌع صغرٌي وكان مليًئا باملرح. وكان 

من اجليد أال نرى مشاركة املواطنني العرب 

فحسب، الذين اعتادوا على هذا احلدث، ولكن 

انضمت إلينا أيًضا اجلاليات األجنبية، وحضر 

األطفال، وكان أمًرا جيًدا لتبادل املعلومات مع 

اجلميع.

وحيث إن توتال جزٌء من اجملتمع القطري، فإننا 

نتحمل مسؤولية تنظيم الفعاليات الثقافية 

لتسليط الضوء على التقاليد العريقة يف قطر؛ 

مما يشجع على زيادة تقدير ثقافتنا.

ونقوم باالحتفال بالقرنقعوه، وعيد الفطر، 

وجمموعة متنوعة من املناسبات القطرية 

األخرى لغرس الروح القطرية لدى جميع 

املوظفني، األمر الذي يجمعنا مًعا.”  - فاطمة 

الشرشني، مسؤول االتصاالت

ويسعى فريق إحسان إىل تقدمي خدمات الرعاية 

الصحية والدعم االجتماعي والنفسي للمسنني 

ومشاركتهم حتى يظلوا أعضاًء فاعلني يف 

جمتمعنا. ويضم املركز حالًيا 23 من كبار السن، 

وسلطت هذه الزيارة الضوء على أهمية 

املسنني يف اجملتمع، ومدى أهمية معاملتهم 

باحرتام ورعاية. وكانت جتربة إيجابية جلميع 

الذين شاركوا فيها لرؤية حيويتهم وتوقعاتهم 

املتفائلة للمستقبل.

احتفاالت العيد - توتال ومستشفى الوكرة 

مبناسبة العيد، نظمت توتال قطر زيارة خاصة 

إىل جناح األطفال يف مستشفى الوكرة، وذلك 

ملشاركة املرح واالحتفاالت مع األطفال يف 

املستشفى.

وقام موظفو توتال بإشراف أعضاء قسم 

العالقات العامة وفرق التمريض يف مستشفى 

الوكرة، بتهنئة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم 

بني عامني إىل أربعة عشر عاًما وتقدمي الهدايا 

لهم. كما دعا موظفونا اثنني من الشخصيات 

الكرتونية املعروفني ملرافقتهم إلسعاد 

األطفال، الذين كانوا متحمسني بنفس القدر 

لرؤيتهم.

"من الرائع أن نرى الروح القوية لدى األطفال. قد 

يحاربون املرض، ولكن رؤيتهم وهم يبتسمون 

ويلعبون تذكرنا بأنهم على الرغم من قوتهم، إال 

أنهم ال يزالون أطفاًلا. ومبا أنهم قد ال يتمكنون 

من العودة إىل ديارهم لالحتفال بالعيد هذا العام، 

فقد كان من املبهج لهم جلب هذه االحتفاالت 

إليهم يف مكانهم.”  - عبد اهلل حمسن، مدير 

العالقات احلكومية واخلدمات العامة

ويف نهاية الزيارة، قدم حممد الدوسري، مدير 

العالقات العامة يف مستشفى الوكرة، لشركة 

توتال تذكارا تقديًرا للشراكة بينهما. وتلقى 

كريستوف أيون، نائب رئيس املوارد البشرية 

واالتصاالت واملسؤولية االجتماعية للشركات، 

تذكاًرا باسم توتال.

كما أعرب املوظفون عن تقديرهم إلدارة 

مستشفى الوكرة وموظفيها؛ بسبب إتاحة 

الفرصة لهم للقيام بهذه الزيارة، وبسبب 

املستوى العايل من املهنية الذي تعاملوا به، 

كما أعربوا عن إعجابهم باملرافق وجودة الرعاية 

الصحية يف املستشفى.
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مدرسة توتال الصيفية للطاقة

وقد رحبت أول مدرسة صيفية من توتال 
يف جمال الطاقة بأربعة وثمانني طالًبا مت 

اختيارهم من أكرث من 6700 طالب تقدموا عن 
طريق اإلنرتنت من 33 دولة، وأربعني من 

األساتذة املتميزين من اجلامعات والرؤساء 
الشركاء، وأكرث من خمسة وسبعني خبرًيا من 

توتال ومؤسسات أخرى مثل الوكالة الدولية 
للطاقة، واليونسكو، ومعهد ماساتشوستس 

للتكنولوجيا، ومدرسة املعهد الفرنسي 
للبرتول، ومن جميع أنحاء صناعة النفط والغاز. 

وقد ضم الوفد القطري ثالثة أساتذة )دكتور 
حممد الصفران ودكتور ناصر العمادي من 

جامعة قطر، وكونستانتينوس كوكوسيموس 
من جامعة تكساس إيه آند إم يف قطر( وثالثة 
طالب )عبد اهلل أبو حليقة من جامعة تكساس 
إيه آند إم يف قطر، ونور يوسف وزينب الهاجري 

من جامعة قطر(.

انطلقت املدرسة الصيفية من توتال يف جمال 
الطاقة يف الفرتة من 10 إىل 13 يوليو 2016 يف 

املركز األوروبي للتنمية التنفيذية يف فونتينبلو 
خارج باريس للجلسات العامة، وورش العمل، 
واملزيد من التدريبات العملية. وقد انعقد هذا 

احلدث حتت عنوان "مستقبل الطاقة يبدأ بك"، 
وركز على حتديات الطاقة العاملية وتأثريها على 

القطاع وعامل التعليم.

وتابع الطالب واألساتذة برامج ذات صلة متوازية، 
مع فرص لاللتقاء معا خالل جلسات التفكري 

والتفكري حيث نظر املشاركون يف كيفية صناعة 
الطاقة وعامل التعليم ميكن أن تعمل معا، وليس 

فقط لتوفري اجليل القادم مع املهارات التي 
سوف حتتاج إىل النجاح يف املستقبل، ولكن 
أيضا لدراسة حلول حقيقية لتحديات الطاقة 

اجلديدة.

وقال األساتذة إنهم يرغبون يف التعاون بشكل 
أوثق مع صناعة الطاقة، على سبيل املثال 

العمل يف شركات على تفرغات سنوية.
وقد مت تقسيم الطالب إىل فرق، حيث مت تقسيم 

الطالب إىل فرق وطلبوا التوصل إىل مفهوم 
مبتكر يتناول أحد املواضيع الثالثة التالية: "طاقة 

أفضل وأكرث كفاءة"، "الفصول الدراسية 
للمستقبل" و "قوة التنوع" . جاءت كل جمموعة 

بأفكار مبتكرة وأصلية، ولكن الفريق الذي تناول 
"قوة التنوع" فاز باملنافسة، مما يعكس 

أهميته على املدرسة الصيفية، وعلى نطاق 
أوسع، لتوتال.

أندرو هوغ
مدير التعليم يف توتال

جمعت املدرسة الصيفية للطاقة بتوتال 
جمموعة من املهنيني والطالب يف جمال 

الطاقة بني األجيال اخملتلفة، وقد أدت قطر 
دورها الكامل كعضو يف هذه اجملموعة 

الديناميكية من رواد الطاقة احلاليني 
واملستقبليني الستكشاف حلوٍل جديدٍة 

للطاقة املستدامة للمستقبل. أؤمن بأن 
التواصل واألفكار، واحللول الشخصية التي 

بدأت يف املدرسة الصيفيةلتوتال لها 
دوٍر مهٍم يف مواجهة حتديات احتياجاتنا 

املستقبلية من الطاقة
من أجل الوصول إىل أكرب عدٍد ممكٍن 

من اجلمهور، متت إذاعة أنشطة 
املدرسة الصيفية لتوتال يف جمال 
الطاقة عرب تكنولوجيا البث املباشر 

الرقمي: ومتت مشاهدة العصف 
الذهني للطالب يف سي إن بي سي 

)CNBC( - الذي مت بثه عرب فيسبوك 
اليف - أكرث من 640.000 مرًة، وسجل 
 Total Campus املوقع اإللكرتوين

املاليني من املشاهدات.

من خالل املدرسة الصيفية، توتال يهدف 
إىل خلق جمتمع عاملي ديناميكي حيث يعمل 
املعلمني الرواد جنبا إىل جنب مع شركئنا يف 

الصناعة لتطوير قادة طاقة وخرباء املستقبل.

قبل املدرسة الصيفية من توتال يف جمال الطاقة، التقى وفد قطر باملدير العام لتوتال إي 
بي قطر وممثل اجملموعة، جيوم شاملني، باإلضافة إىل كبار املديرين التنفيذيني من إدارة 

املوارد البشرية وإدارة املسئولية االجتماعية للشركات يف توتال قطر.

إنها فرصٌة لتعزيز العالقات بني 
قطاع التعليم وصناعات الطاقة، 

وهو أمٌر أساسٌي إلعداد قادة 
املستقبل يف صناعتنا بشكٍل 

صحيٍح

جيوم شاملني
مدير عام شركة توتال إي بي قطر 

وممثل اجملموعة. 
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تكرمي توتال لتميزها يف عملية التقطري

انعقد االجتماع السنوي السادس عشر لتقطري 

قطاع الطاقة والصناعة يف 16 مايو 2016.

وترأس االجتماع سعادة الدكتور حممد بن 

صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، بحضور 

سعد شريدة الكعبي، العضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي لقطر للبرتول، وكبار املديرين 

التنفيذيني وممثلون عن 37 شركة مشاركة 

أخرى وجمتمع التعليم.

ويف نهاية احلفل السنوي لتوزيع جوائز التقطري،  

مت منح توتال إي بي قطر  من قبل الدكتور حممد 

بن صالح السادة وسعد الكعبي جائزة التميز يف 

التقطري للعام 2015 لدعم التدريب والتطوير.

رعاية التعليم والتعليم املستمر

ُيعد دعم التعليم جزًءا من اسرتاتيجيتنا 

للمساعدة يف بناء فريق قوي يعزز من 

املهارات التقنية والقيادية. ويف عام 2016، قمنا 

باملشاركة يف عدٍد من املعارض املهنية 

التي تنظمها املدينة التعليمية، وجامعة 

قطر، واملدارس الثانوية يف جميع أنحاء البالد. 

واستكماًلا لذلك، تقوم توتال يف قطر باستخدام 

الطالب يف وظائف كمتدربني، وتقدم منًحا 

دراسيًة تساعد من خاللها  األفراد على احلصول 

على مؤهالت درجة الدبلوم والبكالوريوس 

من اجلامعات احمللية والدولية. وتؤدي هذه 

املمارسات إىل توسيع نطاق تعريف الطالب 

للبيئة املهنية وفرصه لتوتال لتقييم املرشحني 

احملتملني للتوظيف يف املستقبل.

يف عام 2016، قمنا بتوظيف 15 متدربا )ثمانية 

من الذكور وسبعة من اإلناث( من إحدى عشرة 

جنسيًة من ثالث عشرة جامعًة.

جامعة قطر تكرم توتال جلهودها يف جمال 

املوارد البشرية :

 كرمت جامعة قطر توتال يف قطر نظًرا لدعمها 

املتواصل وخاصًة يف جمال املوارد البشرية.

وقدم الدكتور حسن الدرهم - رئيس جامعة 

قطر- جائزة تقديرًا ألصحاب العمل واستلمها 

عبد الرحمن كرم اهلل، مسؤول التدريب، نيابًة عن 

شركة توتال.

وأثناء احلفل الذي حضره العديد من اجلهات يف 

قطر، عّبر الدكتور حسن عن تقديره وأمله يف 

أن تستمر هذه الشراكة يف النمو حيث تعمل 

الشركتان على بناء جسٍر بني األوساط األكادميية 

والصناعة.

وكما أن توتال دائًما عارًضا نشًطا يف املعارض 

املهنية السنوية وغريها من الفعاليات 

املنظمة، فمن خاللها وفرت لطالب جامعة 

قطر جمموعة خمتلفٍة من التدريباٍت.

)من اليسار( سعد شرييده الكعبي، الرئيس ومدير 
التنفيذي لشركة قطر للبرتول، غيوم شاملني، العضو 

املنتدب لشركة توتال E & P قطر وممثل اجملموعة، 
الدكتور حممد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة 

يف حفل توزيع جوائز التقطري لعام 2016.

برنامج توتال للمنح الدراسية الدولية

بدأ برنامج توتال للمنح الدراسية الدولية يف 

عام 2001، ويقدم للموظفني القطريني يف قطر 

للبرتول فرصة احلصول على درجة املاجستري 

من كربى اجلامعات يف فرنسا , باألخص املعهد 

الفرنسي للبرتول.

ويف كل عام يتم اختيار بني ثالثة اىل خمسة من 

موظفي قطر للبرتول يف قائمة خمتصرة من 

خالل عملية اختيار يتم إجراؤها بالتعاون مع 

املقر الرئيسي لتوتال. وقبل مغادرة املرشحني 

اخملتارين يتم إستقابلهم يف مكاتب توتال من 

قبل املدير العام لشركة توتال إي بي قطر وغريه 

من كبار املسؤولني للتعرف على توقعاتهم 

املستقبلية بشكٍل أوضح.

وُيطلب من اخلريجني يف بعض األحيان استكمال 

فرتة تدريبية، عادًة ما تكون مدتها ما بني 4 إىل 

6 شهور، من أجل عودتهم مرة أخرى إىل توتال 

قطر. وعند االنتهاء من مشروع التخرج، يتم منح 

الدارسني درجة املاجستري ومن ثم يعودون إىل 

شركاتهم.

تبادل املعرفة واخلربات مع شركائنا

تنظم توتال دوراٍت تدريبيًة تقنيًة يف مركز أبحاث 

توتال قطر، يقدمها كبار املتخصصني الدوليني 

من مركزنا الرئيسي للبحث والتطوير يف باو 

يف فرنسا، وكذلك مقرنا الرئيسي يف باريس. 

ويحضر هذه الدورات التدريبية املفتوحة جميع 

شركاؤنا يف القطاعات الصناعية واألكادميية، 

مبعدل أربعني مشارًكا يف الدورة الواحدة. وقد 

ُأجريت سبع دوراٍت تدريبيًة هذا العام يف عدد 

من املواضيٍع اخملتلفٍة.

وباإلضافة إىل ذلك، قمنا يف هذا العام بدعوة 

الزمالء من مركز ساينتيفيك إت تكنولوجيك جني 

فيجر يف باو يف فرنسا لتقدمي ندوتني تدريبيتني 

ملدة يوم كامل حول التنبؤ بسلوك املكامن 

للمؤسسات واجلامعات الشريكة الرئيسية. 

ويف التدريب األول، حتدث جاك بيكرت، رئيس 

اجليوكيمياء املائية والعضوية، وأوليفري روو، كبري 

مهندسي املكامن ، عن حتديد االسرتاتيجية 

واألدوات الصحيحة لتحديد توزيع السوائل يف 

اخلزانات. كما حتدثا عن اختيار التقنيات املناسبة 

لتخصيص اإلنتاج. وأجرى جان بيري جريارد، خبري 

يف البرتوغرافيا والتصلد واجليوكيمياء غري 

العضوية، التدريب الثاين، موضًحا كيف ميكن 

للدراسات اجليوكيميائية أن تسهم يف فهم 

التباينات يف اخلزان والتصلد )وهي عملية ُتغّير 

من خصائص املكامن ومن ثم تؤثر على أداء 

اإلنتاج من اآلبار(.

"ُتعد هذه الندوة جزًءا من عملنا للمساعدة يف 

مواجهة التحديات التقنية يف صناعتنا باستخدام 

األدوات واألساليب املناسبة التي ميكن أن تفيد 

قطاع النفط والغاز. كما أن تطوير هذه املعرفة 

يف قطر يساعدنا على حتسني عملياتنا 

وحتسني أداء اإلنتاج" - بيري مونتاود، مدير يف 

مركز أبحاث توتال قطر

ويشكل تبادل املعرفة عامًلا أساسًيا لنجاحنا، 

ونحن ملتزمون التزاًما قوًيا مبثل هذا التبادل 

مع شركائنا القطريني لفائدة اجلميع. ونعمل 

من خالل تطوير أفكاٍر جديدٍة واختبارها يف 

اخملتربات ويف حقول اإلنتاج وحتليل نتائجها 

بحيث ميكن استخدامها يف صناعة النفط 

والغاز. وتساهم توتال بهذه الطريقة يف بناء 

اقتصاٍد قائٍم على املعرفة يف قطر.

 )TPA( مبادرة توتال لألساتذة املساعدين

تهدف مبادرة توتال لألساتذة املساعدين 

كمبادرة داخل جمموعة توتال لبناء جسور بني 

صناعة النفط والغاز واألوساط األكادميية عن 

طريق إستقدام اخلربة العملية إىل الفصول 

الدراسية.

األساتذة األعضاء يف مبادرة توتال لألساتذة 

املساعدين هم موظفو جمموعة توتال الذين 

يعملون أو املتقاعدون الذين يتطوعون بوقتهم 

على مدار العام إللقاء حماضرات يف جمال 

خربتهم وإلهام اجليل القادم من رواد الطاقة.

تأسست هذه املبادرة يف عام 2001، ومتتلك 

اليوم 280 خبرًيا يقومون بتقدمي أكرث من 120 دورًة 

لطالب البكالوريوس واملاجستري يف املقام 

األول يف 30 بلًدا حول العامل. وقد عقدت مبادرة 

توتال لألساتذة املساعدين شراكًة مع أكرث من 

30 كليًة يف منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا يف أوقاٍت خمتلفٍة على مدى العقد 

املاضي.

قدمت توتال قطر هذا العام دوراٍت عن "البلمرة 

الصناعية - املشاكل الرئيسية" و"املشروع 

الصناعي الكبري: عناصر إدارة املشاريع يف 

حملة" قدمها أعضاء مبادرة توتال لألساتذة 

املساعدين روبرت بيلتييه وهرني دومينيك 

ليجيه.
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املعرفة

التنمية البشرية
رؤية قطر الوطنية 2030 تقدم شركة توتال لشعب قطر الكرمي جتربة 

عمل دولية حقيقية، وفرصة لتطوير مستوًى 

الكفاءة من حيث اخلربة الفنية واملهارات 

اإلدارية. كما تعمل براجمنا التدريبية والتطويرية 

احلائزة على اجلوائز؛ من أجل إطالق إمكانيات 

البلد املضيف لنا يف مواردها البشرية. كما نقوم 

برعاية الطالب املواطنني والتواصل مع شركائنا 

لدعم جمتمع قائم على املعرفة.

تكامل العمل وتطويره

نسعى يف توتال قطر إىل إعطاء موظفينا فرًصا 

لالندماج والتطوير، وذلك للحصول على جتربة 

عمل إيجابية. ومن املهم أن يشعر جميع 

موظفينا بالرتحيب والتقدير بإعتبارهم جزءا 

جوهريا يف شركة توتال.

شارك معنا

تتبع توتال طريقة جيدة لدمج املوظفني اجلدد 

بفعالية تتمثل يف تنظيم التوجهات مع املديرين 

واملوظفني احلاليني وغريهم من الوافدين 

اجلدد. وتعمل مبادرة "شارك معنا" السنوية 

كوسيلة لتقدمي دعم قوي للموظفني اجلدد. 

وتتم دعوة املوظفني حلضور يوم من التفاعالت 

حول خمتلف جوانب ووظائف توتال قطر؛ من أجل 

احلصول على صورة كاملة عن الشركة، والتعرف 

على زمالئهم اجلدد والبلد امُلضيف.

منتدى املوظفني

منتدى املوظفني فعالية سنوية يجتمع فيه 

املوظفون احملليون ملناقشة جمموعة من 

املسائل التي تهمهم. ويعزز هذا املنرب احلوار 

املفتوح والتبادل الصحي لألفكار بني املوظفني 

وإدارة املوارد البشرية واإلدارة. وقد ثبت أنه 

شكٌل جيٌد ملشاركة املوظفني، وذلك متشًيا 

توتال قطر - التحديات املشرتكة لدينا

مت تصميم ندوة توتال الداخلية نصف السنوية؛ 

لتكون فرصًة لتبادل املعرفة بني اإلدارات التي 

تشمل جميع املوظفني. ويعمل هذا احلدث 

الذي ميتد ليوم كامل على تنوير املوظفني حول 

العمل الذي تقوم به الشركة يف القطاعات 

الصناعية والتجارية والعلمية، كما يتضمن 

عروًضا يقدمها مديرو اإلدارات، وكذلك جلسات 

أسئلة وأجوبة وأنشطة بناء الفريق، مع الرتكيز 

بشكٍل كبرٍي على تطوير األعمال واألصول غري 

التشغيلية يف قطر.

وال يخلق هذا احلدث جًوا إيجابًيا يف مكان العمل 

فحسب، بل يزيد أيًضا من حماس املوظفني 

لكي يعملوا كمركبة منتجة لكل إدارة داخل توتال 

قطر لتعزيز عملهم، وحتليل القضايا، وتبادل 

اخلربات.

إثراء فرق العمل لدينا والسكان احملليني من 
خالل التعليم والبحث والتدريب للمساعدة يف 

بناء جمتمع قائم على املعرفة

كريستوف إيون 
نائب رئيس املوارد البشرية 

واالتصاالت واملسؤولية االجتماعية 
املؤسسية

من العوامل الرئيسة لنا إطالق 
إمكانيات البلد املضيف لنا، 
وال يقتصر هذا على توظيف 

املواطنني القطريني وتطويرهم 
فحسب، بل أيًضا يساعد يف 

بناء قدرات موظفينا احلاليني. 
فمن خالل العمل يف ظل بيئة 
حمفزة وتنافسية للغاية، ُيعد 

التدريب والتطوير املناسب 
املفتاح لذلك كما أنه يؤدي دوًرا 
رئيسًيا باحلصول على الكفاءات 

واملهارات اجلديدة وزيادة احلافز

مع نتائج استطالعات الرأي لشركة توتال لعام 

2015 الذي أفاد بأن املوظفني سريحبون باملزيد 

من قنوات االتصال.

تناول الغذاء وتعلم - إجتمع، وتناول الطعام، 
واكتشف

"تتناول الغذاء وتعلم هي مبادرة شهرية 
ملوظفينا نختار فيها موضوًعا رئيسًيا ونتبادل 

األفكار حوله. وتعترب وسيلًة رائعًة للموظفني 
ملعرفة املزيد عن املواضيع اخملتلفة التي تؤثر 
على توتال، وذلك بطريقٍة غري رسميٍة" -فاطمة 

الشرشني، منسق االتصاالت

ومتنح هذه املبادرة للموظفني فرصًة ملعرفة 
املزيد عن اسرتاتيجية شركة توتال ومشاريعها 
اخملتلفة أثناء تناول الغداء. ويف نهاية املطاف 
سيكون لدى املوظفني فهم أفضل حول توتال 

باعتبارها شركة رائدة يف جمال النفط والغاز 
والطاقة. وتتم دعوة املوظفني لتبادل األفكار 

واملوضوعات التي قد يهتمون بها يف الدورات 
املستقبلية.

وتناولت دوراتنا يف 2016 مواضيع مثل: اإلدارة 
اجليدة، والكهرباء واملعدات يف جزيرة حالول، 

واحتفاالت الثمانني عاًما، والفوز بحقل الشاهني، 
وتكنولوجيا املعلومات: الشبكات، والنظم، 

والتطبيقات، وإدارة املعلومات، واليوم الوطني 
لدولة قطر.

حماضر حتفيزي يلهم جمهور توتال

يف أول مبادرة "لـتعلم وتغَد” يف العام، 
حتدث جاسون لويس عن جتاربه النابعة 

من كونه مؤلف ومستكشف، وعضو 
يف حملة االستدامة وحائز على جائزة 

أول شخص يبحر حول العامل بالقوة 
البشرية يف موسوعة غينيس لألرقام 

القياسية.

وسلط جاسون الضوء على إرادته 
للتغلب على جميع التحديات، ومتكني 

اجلميع من أن يفعلوا نفس الشيء. 
وقال يف كلمته: "لقد ذهبت بثقة 

عمياء، ومل تكن لدي خربة سابقة؛ لذلك 
إذا كنت أستطيع أن أفعل هذا، فيمكنك 

أنت أيًضا أن تفعل نفس الشيء” 
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املكتب األخضر

تهدف مبادرة املكتب األخضر)صديق للبيئه( 
اخلاصة بتوتال إىل رفع مستوى الوعي لدى 

املوظفني جتاه االستهالك الغري الضروري، 
وتقليل النفايات، وتشجيع مبادرات إعادة التدوير، 

وإيجاد بدائل وحلول غري ضارة بالبيئة.

توتال و الربنامج الوطني للرتشيد وكفاءة 
الطاقة

نحن يف توتال قطر نؤمن بتبادل األفكار ونشجع 
املوظفني على احملافظة على البيئة ، سواء 

يف املكتب أو املنزل، يف حني نقوم بتقدمي 
اقرتاحات ملبادرات جديدة يف هذا السياق  مع 

االلتزام بزيادة الوعي باملسائل البيئية وأفضل 
املمارسات املتعلقة بها. 

، ففي شهر مارس قامت توتال  بدعوة احد 
من املسئولني عن الربنامج الوطني للرتشيد 

وكفاءة الطاقة، وذلك لتقدمي اقرتاحات عملية 
للرتشيد.  وقد أبرز الضيف بأهمية الكهرباء 

واملياه يف حياتنا اليومية، واحلاجة امللحة 

توتال قطر تدعم حملة بيئة خالية من النفايات 
اإلقليمية:

تعاونت توتال مع شركائها يف اجملتمع احمللي 
والصناعات التحويلية واملدارس واجلامعات 

يف قطر من أجل تنظيم حملة بيئة خالية من 
النفايات على شاطئ الوكرة.

وُتعد حملة بيئة خالية من النفايات حملة 
لرفع مستوى الوعي بأهمية احلفاظ على 

البيئة وملكافحة اخمللفات أطلقها االحتاد 
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات. وتهدف 
احلملة السنوية إىل التصدي إىل بعض التحديات 
املتعلقة بالنفايات البالستيكية. وقد مت اختيار 

شاطئ الوكرة بسبب قربه من مدينة مسيعيد 
الصناعية، وهي موطن معظم الصناعات 

التحويلية يف قطر.

وقد شارك أكرث من 1000 طالب ومتطوع وجهة 
حكومية ومنظمة داعمة يف 18 نشاًطا للتوعية 
البيئية، وتضمنت حملة تنظيف الشاطئ وكذلك 

مت عقد ورش عمل ومسابقات حول أهمية 
االستدامة.

وأعرب جميع املشاركني عن التزامهم القوي 
باحلفاظ على البيئة ومت حتفيزهم من أجل هدف 

واحد، وهو رسم مستقبل مستدام لكوكبنا.
وكانت بعض الرسائل الرئيسية التي مت 

تسليمها على النحو التايل: من املمكن إعادة 
استخدام كمية كبرية من القمامة التي نرميها 

يومًيا، فالبالستيك مادة قّيمة وينبغي إعادة 
تدويرها بدًلا من التخلص منها، وذلك للحفاظ 

على املوارد واحلد من انبعاثات الغازات الدفيئة. 
وُيعد احلد من النفايات أكرث العوامل فعاليًة يف 

)التقليل والتحسني واالستبدال(، وُيقصد بها 
احلد من أو تقليل كمية النفايات عن طريق تغيري 

عاداتنا.

وتركز مبادرة املكتب األخضر على خمسة 
جماالت رئيسة:

الدكتور حممد يوسف املال
املدير العام والرئيس التنفيذي لشركة قطر 

للبرتوكيماويات )قابكو(

إن دورنا كمواطنني مسؤولني يف الشركة 
وكأفراد هو اتخاذ مسألة التخلص من النفايات 

على حممل اجلد، ألننا جميعا جزء من عملية 
التغيري. وقد حققت حملة التنظيف يف قطر 

جناًحا حقيقًيا؛ ألن جميع أصحاب العمل متحدون 
لرفع مستوى الوعي حول طرق التخلص 

املناسب من النفايات. 

للحفاظ على هذه املوارد احليوية، وخاصًة يف 
سياق البيئة قطر الصحراوية والنمو السكاين 

والتنمية الشاملة التي تشمل العديد من 
مشاريع البنية التحتية والبناء. 

  

  
  إدارة النفايات

تكنولوجيا املعلومات 
اخلضراء والالورقية

  األغذية واملشروبات
 األدوات املكتبية 

واألثاث
  املاء والكهرباء
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مسؤوليتنا جتاه املياه

التنمية البيئية
رؤية قطر الوطنية 2030

ضمان التنمية البيئية بتحمل املسؤولية 
وتخفيف تأثرينا على البيئة خاصًة يف جمال 

استخدام املياه 

تشكل حماية البيئة قيمة جوهرية وركيزة 

مهمة من قيم املسؤولية االجتماعية 

املؤسسية يف شركة توتال قطر. وبصفتنا 

شركة طاقة، فإننا ندرك متاما أن حتقيق التوازن 

املتناغم بني النمو االقتصادي واحلفاظ على 

البيئة هو السبيل نحو حتقيق التنمية املستدامة 

املثلى. ونلتزم مبسؤوليتنا جتاه احلفاظ على 

البيئة من حيث نظافتها ورعاية املوارد الطبيعية 

للبلد املضيفة لنا قطر. ومن ثم كان تعزيز ونشر 

ثقافة مائية أكرث استدامًة عنصًرا أساسًيا يف 

اجلهود البيئية لهذا العام.

منتدى جلف إنتليجنس للمحافظة على املاء 

يف الصناعة يف قطر

كانت توتال الراعي الرسمي ملنتدى جلف 

إنتليجنس للمحافظة على املاء يف الصناعة 

يف قطر الذي ُعقد يف جممع البحوث يف 

جامعة قطر يف 25 أبريل لشركائنا يف احلكومة 

والصناعة وأيضًا األوساط األكادميية؛ بهدف 

تبادل األفكار حول أفضل االسرتاتيجيات ملعاجلة 

حتديات املياه يف قطر.

وأثناء هذا احلدث، قدم أهم 100 من املعنيني 

الذين يؤثرون على احملافظة على املاء يف 

قطر و حوايل 200 من املتخصصني يف جمال 

البحوث، توصياٍت تناولت قضايا بالغة األهمية 

مثل استهالك الصناعة واملياه املنتجة وحتلية 

املياه وتكنولوجيا املياه. وقامت توتال بتنظيم 

اجتماع جانبي بخصوص املياه املنتجة. تلخصت 

التوصيات النهائية التي ُطرحت خالل املنتدى إىل 

وضع خارطة طريق لألبحاث والتطوير من أجل 

حتسني األمن املائي على املدى الطويل.

ويشكل حتسني طرق احملافظة على املاء 

يف البالد جزًءا من رؤية قطر الوطنية 2030. 

وُيعد التواصل والتعاون يف الصناعة، وكذلك 

موظفو توتال الذين ُمنحوا جائزة عن 
بحوث حول املياه املعاد استخدامها

بيري مونتود 
مدير مركز أبحاث توتال قطر.

حسن الدرهم
رئيس جامعة قطر

ُيعد دعم شركائنا القطريني يف خطواتهم إىل 
إدارة أكرث استدامًة للموارد املائية جزًءا من 

التزام توتال. ونأمل يف حتديد طرق واعدة إلعادة 
استخدام املياه بكفاءة خالل عملية إنتاج النفط 

والغاز، وذلك من خالل املناقشات املفتوحة 
والتبادالت املثمرة. وبعد تعاوننا مع معهد قطر 
لبحوث البيئة والطاقة على اخلصائص املتقدمة 

للمياه، بدأنا اآلن شراكة بحثية مع جامعة قطر 
إلعادة االستخدام يف أنشطة الري. وتعترب 

هذه اجلهود مساهمًة يف احملافظة على 

املاء العاملي. وتعترب هذه الشراكات مثاًلا رائًعا 
للتعاون وبناء القدرات. 

اتباع نهج متكامل وشامل يعد أمًرا حيوًيا 
خاصة عندما يتعلق األمر بحل قضايا ندرة املياه 

يف دولة قطر وخارجها. ويعترب التعاون بني 
الصناعة واحلكومة واألوساط األكادميية أمًرا 

مهما إلعطاء الرسالة الصحيحة للصناعات 
واجملتمعات على حٍد سواٍء حول أفضل السبل 

الستخدام املياه يف املستقبل. وال تشكل ندرة 
املياه مشكلًة عاديًة تختفي مع الوقت، حيث 
يتطلب االمر  التغيري. و األمر املهم هو كيفية 

حتقيق هذا التغيري االقتصادي واملستدام. 

بني الصناعة واحلكومة واألوساط األكادميية، 

أمًرا بالغ األهمية لضمان بذل جهود نشطة 

لتحقيق أهداف التنمية البيئية يف البالد. وينطوي 

هذا النهج على حتسني القيمة االقتصادية 

للمياه، وتعزيز تعليم خرباء املياه، وتسهيل 

البحث والتطوير يف تكنولوجيات املياه املبتكرة 

والفعالة من حيث التكلفة. وُيعد منتدى جلف 

إنتليجنس للمحافظة على املاء يف الصناعة 

يف قطر أحد املبادرات التي تسعى من خاللها 

توتال إىل بناء مستقبل مستدام للمياه والطاقة.

وقد مت تكرمي يوسف اجلابر، نائب مدير مركز 
أبحاث توتال قطر يف منتدى جلف إنتليجنس 

لألمن املائي يف الصناعة يف قطر، ومت منحه 
جائزة للنهوض بالتعليم العايل، عن بحثه حول 

إعادة استخدام املياه العادمة املنزلية.
وعن حصوله على اجلائزة، علق يوسف قائًلا: 
"كان شعوًرا مدهًشا بعد عامني من العمل 
الدؤوب والدراسات، فقد كنا نتقدم يف هذا 
اجملال مبا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 

2030. إن االعرتاف بي وتقديري يعطيني إحساًسا 
باملسؤولية، وأشعر بأنني ملزٌم باالستمرار يف 

هذا اجملال."

"لقد جاءت الفكرة عندما كنت أدرس يف 
جامعة حمد بن خليفة، وهي جزء من مؤسسة 

قطر. وكانت توتال تدعمني وترعاين ملواصلة 
املاجستري يف جمال الطاقة واملوارد. وكانت 

رسالة املاجستري حول استخدام املياه العادمة 
املنزلية يف قطر، والتي ميكن معاجلتها وتركها 

لتتبخر يف الصحراء. وميكن إعادة استخدامها 
يف الكتلة احليوية "حماصيل الطاقة".

إن قطر على استعداد ملثل هذه املبادرات 
املستدامة، وقد زادت اليوم التغريات املناخية 

بالفعل، وهناك تغرٌي ملحوٌظ جًدا يف البيئة. 

ونتيجًة لذلك، ازداد الوعي بأسباب التغريات املناخية 
وآثارها اجلانبية وسبل احلد من تأثريها. وباختصار، 

ازدادت الرغبة يف التغيري الفوري.
وأرى أن هذا ميكن أن يتم تنفيذه على املدى 

املتوسط بدًلا من املدى الطويل، حيث إنه من 
املمكن أن يكون هناك تطبيٌق حقيقٌي يف 

الطاقة اخلضراء واملتجددة املستخدمة، ولن 
يفيد ذلك قطر واملنطقة فحسب، ولكن أيًضا 
سيفيد العامل." - يوسف اجلابر، نائب مدير يف 

تكرمي يوسف اجلابر - نائب مدير مركز ابحاث قطر يف بحثة على اعادة استخدام املياه
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               املبادرة        اجلائزة

        اإلبداع الفني:
        فكرة جديدة أو 

        مبادرة ذات قيمة

                 حماضرة 
                 خمتصرة

                 مرئية )الشكل(
                - تغيري رئيسي

                يف ثقافة الصحة 

        املكاتب واحملافظة       
        على البيئة: فكرة أو

        مبادرة  صديقة للبيئة
                 توقيع إلكرتوين

        مًعا أفضل:
        فكرة أو مبادرة غري        

        فنية تظهر التميز يف
        التعاون والعمل 

        متعدد املهام

                 زيادة الوعي 
                 االجتماعي 

                 لشركة توتال

        ثقافة التكلفة: فكرة أو
        مبادرة أو خطة لتوفري

        التكلفة 

                 احلصول على
                 رعاة لألحداث 

                  الداخلية
                  واخلارجية

        جائزة مؤسس ابتكار 
        ألكرث املبادرات حتفيًزا 

                 الرياضة يف مكان
                العمل

ابتكار

تعد جوائز "ابتكار" يف شركة توتال قطر طريقنا 
لتقدير موظفينا املبتكرين يف أدائهم وإبداعهم 

والعاملني بروح العمل اجلماعي.

ويستطيع موظفونا تقدمي فكرتهم و/أو 
نشاطهم عرب اإلنرتنت. ثم تقدم قائمة خمتصرة 

باملشاريع بعد ذلك إىل جلنة حتكيم؛ حيث 
يقع االختيار على الفائز النهائي عرب التصويت 

اإللكرتوين من جميع املوظفني. وتلقت النسخة 
األوىل من جوائز ابتكار للعاملني 21 طلبا من 32 

موظفا وزعوا على 4 فئات.

وتعترب "ابتكار" أيًضا جزًءا من جهودنا نحو تقدير 
أفضل ملوظفينا، وذلك بعد التعليقات الواردة 

من برنامج استطالع الرأي  لتوتال بعام 2015 
بوجود إمكانية لتحسني هذا اجملال. 

وقد نشأت فكرة "ابتكار" من مشروع التخرج 
التوجيهي إلحدى املوظفات لدينا وهي هبة 

الصفار )مهندسة يف قسم التخطيط والتطوير 
بحقل اخلليج.(

هبة الصفار 
مؤسس برنامج ابتكار

لقد انطلق برنامج )ابتكار( للنهوض بالتقدير الذي 
يحظى به املوظفون يف مقر عملهم بتوفري منصة 

مالئمة ميكننهم من خاللها املشاركة وتكرميهم 
ملشاريعهم االبتكارية؛ حيث أردنا من خالل هذا 

الربنامج التأكيد على قيمة التقدير؛ لكونه مصدرا 
غري حمدود، وله تأثري عميق على أداء املوظف.

ورشة عمل EAGE للنفط واجليوكيمياء 
تسلط الضوء على االبتكارات يف العمليات 

واإلنتاج

كانت شركة توتال هي الراعي األول لورشة عمل
EAGE للعمليات واإلنتاج يف جمايل البرتول 

واجليوكيمياء التي انعقدت يف الفرتة من 3 إىل 
5 أكتوبر.

وقد حضر ورشة العمل عدد من جيوفيزيائيون 
ومهندسو خزانات وجيولوجيون وأكادمييون 

ومساهمون يف تطوير اخلزانات من جميع أنحاء 
العامل للمناقشة حول كيفية مساعدة األدوات 
اجليوكيميائية القائمة واآلخذة يف الظهور يف 

تقدمي فهم شامل لعمر املكامن الكربونية 
وخاصًة يف دول اخلليج. كما سلطت ورشة 
العمل الضوء على اخلربات واألفكار اجلديدة 

بخصوص جميع النطاقات واملراحل؛ من 
البئر واملكامن إىل التنقيب واإلنتاج واملراقبة 
واالستخراج احملسن للنفط )EOR( وحتى 

التصريفات أو التخزين اجليولوجي. 

لقد كانت هذه الفعالية منصة لشركة توتال 
للمشاركة واإلسهام بشكل نشط يف قطاعي 

الطاقة احمللية والقطاعات األكادميية.
وشغل فرانك هيسلر - كبري قادة املشاريع 
يف مركز توتال قطر للبحث - منصب الرئيس 

املشارك مع العديد من زمالئنا لتقدمي عروض 
تقدمييه على مدار فرتة املؤمتر الذي استمر 

ثالثة أيام.
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املنتدى القطري الفرنسي لالبتكار األكادميي 
والصناعي - الطاقة والبيئة.

نظمت شركة توتال ألول مرة بالتعاون مع 
السفارة الفرنسية منتدى ابتكار متعدد 

التخصصات، حيث مثل جتمًعا لكبار األكادمييني 
والباحثني والعلماء وخرباء الصناعة من 

قطر وفرنسا الستكشاف التحديات واحللول 
املستقبلية يف جمايل الطاقة والبيئة. ويعد 
هذا املنتدى إحدى املبادرات التي أطلقتها 

شركة توتال هذا العام لالحتفال بالذكرى 
الثمانني حلضورها املتواصل يف قطر. وانعقد 

هذا املنتدى برعاية مؤسسة قطر وجامعة 
قطر. وكان من رعاة هذا احلدث أيًضا املعهد 

الفرنسي يف قطر وشركات إجني وفيوليا 
وألستوم باإلضافة إىل شركة توتال.

وحضر افتتاح املنتدى سعادة الشيخة هند 
بنت حمد آل ثاين - نائب رئيس جملس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملؤسسة قطر، وسعادة 

السفري السيد إريك شوفالييه - سفري فرنسا 
لدى دولة قطر، باإلضافة إىل السيد جيوم 

شاملني املدير العام لشركة توتال إي بي قطر 
وممثل اجملموعة.

ويدعم هذا املنتدى الذي انعقد يومي 6-5 
ديسمرب يف مؤسسة قطر وجامعة قطر، 

الدورة العاشرة لربنامج األولويات الوطنية للبحث 
العلمي )للصندوق القطري لرعاية البحث العلمي 

التابع لقطاع البحوث والتطوير مبؤسسة قطر.(
 ونوقشت اجملاالت ذات االهتمام املشرتك 

املؤسسات التعليمية املشاركة:

• املدرسة ا التكنولوجية
• جامعة بيري وماري كوري (جامعة السوربون)

• جامعة بوردو
• جامعة لورين 

• جامعة باو وأدور
• جمموعة باريس التقنية )للمناجم واملواد 

    الكيميائية واملدرسة الوطنية العليا للفنون
    واملهن ومدرسة الصناعات الفيزيائية

    والكيميائية واملدرسة الوطنية للجسور
    والطرق(

• املدرسة الوطنية العليا لهندسة الفنون
   الكيميائية والتكنولوجيا.

• مفوضية الطاقة الذرية
• اجلمعية الوطنية العليا ملهندسي كاين

• املعهد الوطني للعلوم التطبيقية يف تولوز
   وليون

• مدرسة ليون العليا للكيمياء والفيزياء
   واإللكرتونيات 

الشركات املشاركة:

7 ورشات عمل:

• هندسة العمليات 
• التآكل والطالء

• املراقبة البيئية
• هندسة املواد والبوليمرات

• التنمية املستدامة
• هندسة التحفيز والتفاعل

• استخدام البلومريات يف الطاقة الفولتية
   الضوئية واإللكرتونيات 

توقيع مذكرة تفاهم بني شركة سويز 
انرتناشيونال وكلية اآلداب والعلوم بجامعة

قطر إلجراء حلقات عمل تشاورية ومشاريع
بحثية وبرامج التدريب التداخلي وتدريبات

وجوائز ممولة.

إريك شافولييه
سعادة سفري فرنسا لدى دولة قطر 

تهدف مبادرة املنتدى القطري الفرنسي لالبتكار 
األكادميي والصناعي إىل تعزيز املساهمة األكادميية 

والصناعية الفرنسية يف اقتصاد قطر القائم على املعرفة 
وبناء القدرات يف إطار رؤية قطر الوطنية التي شغلت 

الدولة بالتنمية املستدامة باالعتماد على البحوث الرائدة 
واالبتكار وأحدث التقنيات. ونحن نتوقع يف هذا السياق 

نتائج ملموسة للغاية لهذا املنتدى؛ فأنا سعيد لتجاوز 
نتائج املنتدى لتوقعاتنا.

يف البحث والتطوير بني ممثلي املؤسسات 
القطرية والفرنسية مع تقدمي مشاريع تعاونية 

يف شكل اقرتاحات مشرتكة لهذه الدورة.

وكان هذا احلدث مناسبة أيًضا للوقوف على 
فرص عقد الشراكات يف جمال التعليم بني 

املؤسسات القطرية والفرنسية. وقد أطلق 
فيليب تاجنوي - نائب رئيس قسم التطور 

العلمي العاملي بشركة توتال- التبادالت خالل 
عرضه التقدميي حول "العالقات بني اجلامعة 

والصناعة يف شركة توتال" خالل اجللسة 
االفتتاحية العامة. ومتثلت إحدى نتائج املنتدى 

يف تقدمي أكرث من 30 فرصة تدريب داخلي 
للطالب القطرين يف الشركات املشاركة خالل 

عام 2017م. 

وألقى جيوم شاملني اخلطاب الرئيسي للمنتدى 
القطري الفرنسي لالبتكار األكادميي والصناعي، 

حيث ركز على توقعات املنتدى، باإلضافة إىل 
الدكتور حمد اإلبراهيم - نائب الرئيس التنفيذي 

لقطاع البحث والتطوير مبؤسسة قطر.

ووصف بيري مونتود - مدير مركز أبحاث توتال 
قطر هذا احلدث بأنه: "فرصة لتعزيز العالقات 

بني قطاع التعليم وصناعات الطاقة لبناء جسور 
قوية وتفاعالت بني كال القطاعني؛ من أجل 

حتقيق استدامة األعمال التجارية واالبتكار” . 

ثم حتدث فريق عمل بعد ذلك عن "فرص 

التعاون يف جمال التعليم” ، كما أوضح أندريه 

هوج - مدير إدارة التعليم يف شركة توتال أن: ”  
اجلامعات القطرية تشهد بشكل خاص نشاطا 

يف التفكري املتقدم للبحث والتطوير. ويعد هذا 
املنتدى وسيلة ممتازة لنا؛ الكتشاف كيفية 

بحث أفضل اجلامعات هنا مع كربى املؤسسات 
الفرنسية عن فرص التبادالت الطالبية، وزيارات 

املدرسني، والربامج املشرتكة ملنح درجتي 
املاجستري والدكتوراه، واملساهمة بخرباتنا التي 

منتلكها. وينصب تركيزنا على اكتشاف الباحثني 
الصغار الذين سيتولون مواجهة حتديات الطاقة 

يف املستقبل بإلهامهم ودعمهم” .

ويعد استثمار شركة توتال يف جمال الطاقة 
واألبحاث البيئية والتطوير أحد الطرق املهمة 

التي نحقق من خاللها التزامنا بتحسني الطاقة. 
كما يهدف تعاون شركة توتال مع أفضل 

اجلامعات القطرية والسفارة الفرنسية إىل 
خلق جمتمع عاملي ديناميكي؛ حيث يعمل كبار 

املساهمني يف جمال التعليم مع الشركاء يف 
جمال الصناعة من خالل مبادرات متنوعة لتطوير 

قطاع الطاقة.

• كيو دي يف سي
QDVC •

• ألومنيوم قطر
• كهرماء

• الشركة الوطنية للسكك
    احلديدية
• إي دي إف

• منتجات
• قابكو
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توتال تدعم رؤية قطر الوطنية 2030

وفاء الصفار 
رئيس املسؤولية االجتماعية والعالقات املؤسسية. 

إن شركة توتال هي شركة عاملية عاملة يف جمال 
الطاقة، لذا تضطلع مبسؤولياتها يف املساهمة يف بناء 

اقتصاد عاملي أكرث استدامة لألجيال القادمة. ويشهد 
التزامنا جتاه دولة قطر على عملنا مع املساهمني 

والشركاء لتحقيق التنمية االقتصادية مع احلفاظ على 
البيئة وغرس املنفعة االجتماعية وتنمية قدرات األفراد 

العاملني لدينا. وعلى هذا النحو، فإن ركائز التنمية 
األربعة لرؤية قطر الوطنية 2030 تعد حمركات رئيسة 

السرتاتيجيتنا بخصوص املسؤولية االجتماعية املؤسسية.

ضمان التنمية البيئية بتحمل 
املسؤولية وتخفيف تأثرينا 

على البيئة خاصًة يف جمال 
استخدام املياه 

غرس املشاركة اجملتمعية 
الهادفة لتعزيز التنمية 

االجتماعية والثقافية 

إثراء فرق العمل لدينا والسكان 
احملليني من خالل التعليم 

والبحث والتدريب للمساعدة 
يف بناء جمتمع قائم على 

املعرفة

النهوض باالبتكار لتعزيز التنمية 
االقتصادية.

النهوض باالبتكار لتعزيز التنمية 
االقتصادية.

التنمية البيئيةالتنمية االجتماعيةالتنمية االقتصاديةالتنمية البشرية

التنمية االقتصادية
رؤية قطر الوطنية 2030

ا البتكـــــــــــــار

بيري مونتود 
مدير مركز أبحاث توتال قطر.

يعد االبتكار واالستدامة مصدرين من مصادر 
القوى احملركة للشركة. ويتبلور هدفنا بشكل 

عام يف شركة توتال يف الرتكيز على استحداث 
تكنولوجيات جديدة وتقدمي ابتكارات متعلقة 

بالتحديات اإلقليمية ومشاركتها مع شركائنا 
القطريني.

ونحن نفخر يف مركزنا لألبحاث بامتالكنا مشاريع 
بحث رائدة وابتكارية تربز دعمنا القتصاد قائم 

على مزيد من املعرفة.

الشعارات املستخدمة يف رؤية قطر الوطنية 2030 ليست ملكيات توتال.
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العمل بنزاهة يف شركة توتال

تتبع شركة توتال برناجًما صارًما للنزاهة 
واالمتثال لضمان حقوق املوظفني يف 

العمل يف بيئة أخالقية، باإلضافة إىل 
مسؤوليتهم على احملافظة على النزاهة 

كجزء من أنشطتهم وأعمالهم اليومية. 

ويقوم برنامج النزاهة على ثالثة مبادئ 
رئيسة:

الوقاية: التزام اإلدارة العليا باالمتثال 
للسياسات املفصلة واإلجراءات يف جمال 

مكافحة الفساد والغش والنزاهة باإلضافة 
إىل حمالت التوعية والتدريبات. 

الرتصد : التدقيق وتقييم اخملاطر ورفع 
التقارير بشكل منتظم وااللتزام بالعناية 

الواجبة. 

االستجابة: إذا أثريت أية شكوك، فيقدم الرد 
املالئم لذلك عن طريق التحقيق والعقوبات 

وتقدمي التقارير وغري ذلك.

سياسة النزاهة يف شركة توتال:

تهدف سياسة النزاهة يف شركة توتال 
إىل رفع مستوى الوعي وتدريب املوظفني 

وتوفري أدوات غري ضارة بالبيئة . 

وقد وضعنا يف املوقع وسيلة لإلبالغ عن 
اخملالفات، ويوجد نظام للرد على الشكاوى 

وخماوف السلوك غري األخالقي. وكلتا 
الوسيلتان متاحتان جلميع املوظفني يف 

شركة توتال قطر. 

تضارب املصالح املمارسات غري التنافسيةالغشالفساد

التدريب:

شارك جميع املوظفني يف وضع قواعد 
األخالقيات اإللزامية للمهنة وسبل مكافحة 

الفساد والغش وتنظيم برامج التدريب على فهم 
اخملاطر ومعرفة كيفية التعامل معها ورفع 

مستويات الوعي بربنامج النزاهة يف شركة توتال 
بشكل عام. كما أننا وسعنا أيًضا نطاق بعض 

برامج التدريب ليشمل مقاولينا أيًضا.

السجالت اإللكرتونية: 

انطلقت أداة تكنولوجية للتسجيل اإللكرتوين 
اإللزامي للعمل بنزاهه عام 2014 جلميع 

املوظفني يف توتال قطر؛ من أجل اإلعالن عن 
تضارب املصالح وعرض الهدايا أو استالمها 

واالستضافة والتربعات أو الرعاية، وذلك مبا 
يتماشى مع سياسة شركة توتال ملكافحة 

الفساد.

وُخصصت هذه األداة للسماح جلميع املوظفني 
يف قطر باتباع قواعد الشفافية واإلفصاح 

فيما يتعلق بالبنود املستلمة واملعروضة على 
اآلخرين، باإلضافة إىل أي تضارب للمصالح رمبا 

ينشأ مستقبال. ويتم إجراء ذلك ألسباب عملية 
واضحة، حيث إننا نرغب يف جتنب هذا التضارب 

يف املصالح، وأيًضا الظروف التي تشكل سوء نية 
أو رشوة حمتملة. وعند تسجيل كل شيء بشكل 

صحيح يف سجلنا اإللكرتوين، تتم املوافقة على 
البنود وفًقا للتسلسل الهرمي ذي الصلة) الذي 

يراعي القواعد الداخلية لشركة توتال.( وُيراجع 
مسؤول االمتثال البنود املسجلة بانتظام، ويرفع 

التقارير إىل جلنة النزاهة حسب الضرورة. 

االحتفال بيوم أخالقيات العمل يف شركة توتال:

كجزء من مبادرة انطلقت على مستوى جمموعة 
توتال، احتفلنا بالذكرى السنوية الثانية ليوم 

أخالقيات العمل يف شركة توتال يف ديسمرب 2016 
ليوافق اليوم العاملي لألمم املتحدة ملكافحة 

الفساد )9 ديسمرب( واليوم العاملي حلقوق 
اإلنسان)10 ديسمرب(. وكان احلدث مفتوًحا أمام 

جميع املوظفني،  وكان موضوع احلدث هذا العام 
هو قضايا حقوق اإلنسان يف سلسلة اإلمدادات. 

وحضر 112 موظفا جلستني يف أبراج الفردان ركزتا 
على تعزيز السلوك األخالقي يف أماكن العمل.

وقدم خالل اجللستني عرض تقدميي عن النزاهة 
وحقوق اإلنسان، وكان احملاضرون روان ماكربين 

- مدير االدارة القانونية، وإيجار إيليف - مدير 
العقود واملشرتيات، وعبد اهلل حمسن - مسؤول 

أخالقيات العمل؛ حيث أكدوا على أهمية حقوق 
اإلنسان وأخالقيات العمل وكيفية تأثريهم على 

شركة توتال يف قطر. 

ومتاشًيا مع موضوع هذا العام، فقد انصب 
الرتكيز على الصعوبات التي تواجه سلسلة 

اإلمدادات وكيفية مواجهتها. وانتهى العرض 
التقدميي بدراسة خطورة الفساد وبتذكري 

اجلميع بالتزامنا جتاه حقوق اإلنسان.

وتشرف جلنة النزاهة بشركة توتال قطر على تنفيذ برنامج النزاهة الذي يهدف إىل القضاء على:
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مشاركة اخلربة مع املشروع األساسي )شركة 
دولفني للطاقة(

لقد أجريت ورشة عمل ملشاركة اخلربات يف 
أكتوبر 2016 من خالل برنامج CORE  والذي يرمز 
اىل)ثقافه التغيري ،حتسني االنتاجيه ،تعزيز القدره 

،االنفاق العملي(  وذلك من أجل تبادل أفضل 
املمارسات داخل إطار برامج تقليل التكاليف بني 

شركتي توتال ودولفني للطاقة.

 أعلى جودة

حتسني عملياتنا

كيف 
ميكننا؟

أقل تكلفة

وضع ثقافة للتحسني 
املستمر

 أقصر مهلة زمنية 
لتحسني اخلدمات 

بأقل التكاليف 

إرضاء العميل

العاملونحمركو الربنامجفرق ورش العملجلنة اإلدارة قادة حتسني اخلدمات 
بأقل التكاليف

1
احلد من
النفايات

2
الوجه األمثال

للتدفق

3
حتقيق

االستدامة

% 33
برنامج زيادة الكفاءة

بأقل التكاليف
يعاملني ويشاركون يف 

ورشات عمل 

 125
شخص تلقوا توجيهات أو 

تدريبات على برنامج حتسني 
اخلدمات بأقل التكاليف 

مشاركة اإلدارة

يشرتك املدير العام بشكل 
فعال مع مدراء االقسام بهدف 
ضمان تطبيق سياسة خفض 

التكاليف.

جميع األقسام معنية
جمموعة متنوعة من املواضيع

مفهوم حتسني اخلدمات 
للشركة بأقل تكلفة ضمان 

تطبيق سياسة خفض التكاليف.

ثقافة التحسني املستمر

نهج اداري جديد

الثقافة

بدون استشاري

يخضع العاملون بشركة توتال 
الذين يقع عليهم االختيار 

للتدريب حتى يصبحوا قادة 
مشاريع

فرق متعدد الوظائف إلقامة 
ورش العمل

مع املنفذين ومبنظور جديد
التعلم من األفراد

متابعه أسبوعيه

متابعه ومراجعه من املدير 
العام مع القادة وجلنة اإلدارة.

برنامج زيادة الكفاءة بأقل التكاليف 

خطة برنامج زيادة الكفاءة بأقل التكاليف 
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زيادة كفاءة اجلودة
أصبحت اجلودة من شهر سبتمرب 2016 
جزًءا من إدارة الصحة والبيئة والسالمة 

(لتصبح باسم إدارة البيئة والسالمة 
واجلودة). وُتنفذ إدارة اجلودة سياسة 

التطوير الفكري املستمر مع الرتكيز على 
برنامج ثقافة التغيري وطريقة حتسني 

اخلدمات بأقل التكاليف.

ثقافة التنوع وخفض التكاليف 

ثقافة التنوع - وخفض التكاليف: 

انطلق برنامج ثقافة التنوع وخفض 
التكاليف يف جميع فروع توتال العامليه 

بهدف التعريف على مبادرات الشركة 
يف سياسة توفري التكلفة واحلرص 

على تنفيذ تلك املبادرات يف خمتلف 
قطاعات الشركة .

وبدأ هذا الربنامج بالوقت الذي نعتقد 
فيه ان تكاليف صناعه النفط قد وصل 

ملستوى عال. ولذلك نطمح يف خفض 
تكاليفنا بشكل هيكلي ومستدام وذلك 

بتطبيق ثقافة خفض التكلفة بني 
موظفينا.

وبنهاية عام 2016 أجنزت شركة توتال 
إي بي قطر 240 مبادرة لتوفري التكلفة 

واملصاريف وبذلك تكون أول فرع 
لشركة توتال يحقق هذا الرقم داخل 

اجملموعة.

كيف يعمل حتسني اخلدمات بأقل 
التكاليف؟

يقول إيريك ديالتر - نائب رئيس األصول 
والعمليات يف حقل اخلليج: 

يهدف مشروع تطوير اخلدمات بأقل 
التكاليف إىل ثالثة أشياء أوال: حتسني 

عملياتنا بتقليل عدد اخلطوات. وثانيا: 

الرتكيز على مصلحه  العميل ،حيث نضع 

احتياجات العمالء يف أولوياتنا يف كل 

شيء نقوم به.ثالثا : فهو االداره املرئية 

يف كل مستوى من أصول احلقل". 

كيف تفاعلت توتال قطر مع الربنامج؟

قال إريك ديالتر: "يف البداية، شاركت 
إدارة الشركة يف توتال قطر  مبتابعه 
الربنامج عن كثب، حيث اشرتكت جلنة 

اإلدارة واملدير العام بشكل مباشر يف 
برنامج حتسني اخلدمات بأقل التكاليف. 

ثم وقع اختيارنا على عشرة مشاريع 
للجولة األوىل. لقد كانوا صغريين نسبًيا؛ 

لذلك، متكنا من تسليمهم سريًعا. 
وبعد ذلك، اخرتنا عدد من موظفني 

توتال إي بي قطر ليشكلون فرق لقياده 
مشاريع برنامج حتسني اخلدمات بأقل 
التكاليف حيث ال يشغلون منصب املدير 

التنفيذي ولكن يرغبون يف تبني ثقافة 
هذا الربنامج . 

وقال ماريو لوبو -  مدير اجلودة: "تتشكل 
فرق حتسني اخلدمات بأقل التكاليف 

من خمتلف االقسام يف الشركة ، ففي 

قاعات االجتماعات مصممة وجمهزة بجميع 
الوسائل التكنولوجيه من أجل االجتماعات 

باالتصال  املرئي التي تقلل من وقت االجتماعات 
ويزيد من كفاءتها ويساعد على املشاركة يف 

تبادل املعلومات بشكل أفضل. 

أول دفعه قمنا بتحديد بعض املسائل 
التي حتتاج ألعاده النظر فيها  ويف 

الدفعة الثانية وصلنا اىل احللول والنتائج 
املطلوبة وذلك مبساعده تلك الفرق .

 
كما قال إريك ديالتر: "لقد جلبنا فريقا 

من املقر الرئيسي - ماريا أورتيجا وإريك 
رامبلدي - لتدريب القادة العشر. وجدير 

بالذكر أننا قمنا بذلك كله داخلًيا، وقد 
مت تسليم كل قائد على مشروع معني 

وسلمه خالل 3 أو 4 أشهر
شارك 60 موظفا يف فرق العمل، وتعلم 

أكرث من ثلث العاملني حول حتسني 
اخلدمات بأقل التكاليف. وقد تأثرت كل 
القطاعات واملواقع بدايًة من املكاتب 
يف الدوحة وحتى موقع اخلليج البحري 

وغرفة التحكم اخلاصة به”.

وجتلت النتائج يف: انخفاض النفقات 
التشغيلية الروتينية مبعدل %4-3 

وحتقيق قدر أكرب من الكفاءة والتحفيز.

ثقافة خفض التكاليف

حماولة الربط بني 

ثقافة التنوع وخفض 

التكاليف وامليزانية 

الربط بني مبادرات 

املدخرات وبنود 

امليزانية

مراجعة ثقافة التنوع 

وخفض التكاليف 

للمشاريع احلالية

بدء ورش عمل حول ثقافة 
التنوع وخفض التكاليف مبختلف 
اقسام الشركة (االداره املاليه- 

اخلدمات العامة - املوارد 
البشرية و االقسام االخرى

التحكم بالنفقات التطور املستمر

ثقافة التنوع - وخفض التكاليف:
لتحسني كفاءتنا و سالمتنا واحلفاظ على التكاليف املنخفضة لدينا، من أجل حتقيق النمو الربحي يف أعمالنا.

تقييم مبادرات ثقافة التغيري وتنافسية التكلفة والتسليم

مغلق
مفتوح

ورشة عمل العقود
واملشرتيات + حتليل 

الفجوة

استقصاء حول
ثقافة التكلفة

مبادرة

مبادرة

16 - سبتمرب 16 - أكتوبر 16 - نوفمرب 16 - ديسمرب 17 - يناير 17 - فرباير 17 - مارس 17 - أبريل
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شركة توتال قطر تفتتح أول حديقة 
مرورية يف الدوحة

افتتحت شركة توتال قطر للتسويق 
واخلدمات أول حديقة مرورية لها يف 

حرم مدرسة بريال الشعبية بتاريخ 19 
يناير 2016. وتعد هذه املبادرة جزءا من 

برنامج رفع مستوى الوعي املروري 
لتعليم الطالب مسؤوليتهم جتاه 

الطريق.

ويأتي متنزه املرور الذي مت بناؤه خصيصا 
مع نظام الطرق املصغر - إشارات 

املرور، معابر، دوار، وحتى حمطة وقود 
بريت، وسوبرماركت ومركز للشرطة. 

األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 4 إىل 
6 التنقل يف سيارات ويتم تدريبهم على 

عالمات الطرق والقواعد. يتم إنشاء هذه 
احلديقة املرورية ليكون لها منشأة 

دائمة يف املدرسة.

أبرز األحداث يف جماالت الصحة والسالمة والبيئة واجلودة: برنامج مراقبة الصحة الصناعية والبيئية:

يعد برنامج مراقبة الصحة الصناعية والبيئية 
جزءا من نظام إدارة الشؤون البيئية بشركة 

توتال قطر. ويشمل الربنامج نهجني أساسيني؛ 
أولهما هو جتميع البيانات التشغيلية والتحليل 

لتقييم األداء فيما يتعلق باالنبعاثات وعمليات 
التصريف (املركبات العضوية املتطايرة مثل 

كربيتيد الهيدروجني)، بينما يتعلق النهج الثاين 
باحملافظة على الصحة والنظافة العامه 

مبواقع العمل وذلك بأخذ عينات من املوقع يتم 
حتليلها يف معامل خمتصة). ويساعد النهجان 
على ضمان التزامنا بالقوانني والتشريعات لدولة 

قطر املطبقة وشركة  توتال. وتشكل نتائج 
برنامج املراقبة جزًءا من سياسة التقييم إلدارة 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة بالشركة 
ملواقع العمل ويتم إبالغ املساهمني املعنيني 

بالنتائج اذا اقتضى االمر.

برنامج السالمة على الطريق:

نفخر بشراكتنا مع اإلدارة العامة للمرور 
والدوريات التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم 

حمالت الوعي املروري لعامة الشعب، 
حيث عملنا على توزيع كتيبات السالمة 

ونشراتها على الطريق، ومنحنا شهادات 
وهدايا قيمة على ستة سائقني يتبعون 

السلوك املروري الصحيح واآلمن.
واجلودة بالشركة ملواقع العمل ويتم 

إبالغ املساهمني املعنيني بالنتائج اذا 
اقتضى االمر.

جيوم شاملني 
املدير العام لتوتال إي بي قطر وممثل 

اجملموعة.

ديفيد كاليف 
رئيس جملس إدارة شركة قطر 

للتسويق واخلدمات.

أديتيا شريفاستافا  
مدير مدرسة بريال الشعبية.

إن شركة توتال يف قطر ملتزمة بدعم 
وتنفيذ املبادرات التي تساعد على احلد 

من احلوادث املرورية ورفع مستوى 
الوعي بقواعد السالمة على الطرق. 

نحن نقوم بدور نشط يف قطر كشركاء 
مع إدارة املرور، ونستمر يف مشاركتنا 

يف األنشطة املتعلقة برفع مستوى 
الوعي بقواعد السالمة على الطرق بني 

األطفال والطالب

نحن نفهم يف شركة توتال تأثري تعليم 
سالمة الطريق يف اجملتمع. ونعتقد أن 

هذا الربنامج لن يطبع سلوك السالمة 
على الطريق يف عقول األطفال، ولكننا 

متأكدون أنهم سيشاركون بدورهم 
خربتهم وما تعلموه مع أسرهم 

وأصدقائهم

نشعر بالسعادة الغامرة لوجود هذا 
املرفق يف منشآتنا. فأطفالنا مبتهجون 

للغاية، ويولون اآلن انتباًها أكرب للطريق 
لتجنب احلصول على خمالفة مرورية 

من أصدقائهم التالميذ الذين يقومون 
بدور شرطة املرور. ونتمنى أن يبقى ما 

تعلموه يف عقولهم حتى الكرب

تنشر شركة توتال يف قطر قيمها 
األساسية للصحة والسالمة، ليس 

فقط يف مواقع العمل اخلاصة بنا ولكن 
أيًضا يف اجملتمعات التي نعمل بها 

وذلك  من خالل اسرتاتيجية املسؤولية 
اجملتمعية لشركتنا وشبكات التسويق 
واخلدمات. ونسعى من خالل مبادراتنا 
اخملتلفة إىل خلق بيئة أكرث أمنا وتتوافر 

بها رعاية صحية أفضل ملوظفينا 
وجمتمعنا على نطاق أوسع. ونذكر هنا 

مثاًلا على مبادراتنا وهو برنامج "سالمة 
الطريق"

حملة سائقي الشاحنات لتوفري الصحة 
والسالمة:

أجرت شركة توتال قطر للتسويق 
واخلدمات حملة لتحسني صحة سائقي 

الشاحنات وسالمتهم على الطريق. 
وشارك ما يزيد عن 390 سائق شاحنة 

يف املبادرة التي ترتكز على 4 نقاط 
لتوعية السائقني أن سالمتهم على 

الطريق الن تأتي إال بالتمتع باللياقة 
الصحية، واحلصول على قسط كاٍف 

من الراحة وااللتزام بالسرعة احملددة 
وضمان احلالة اجليدة ملركباتهم.. 

وتستند هذه احلملة إىل دراسات 
بشأن أثر األحوال الصحية يف املئات 
من حوادث الطرق املميتة مبا فيها 

شاحنات البضائع الثقيلة، كاشفًة عن 
أن احتمالية حدوث حادث مروري تزداد 

مبعدل 3.5% إذا كان السائق متأثًرا 
مبرض مزمن. 

يناير 2016
تدشن بطاقة لوقف اخلطر  

للعاملني بحقل اخلليج مع تدريب 
للتوعية بالسالمة.

فرباير 2016 
التدريب على التسرب النفطي 

واالستعداد البيئي العام بالتنسيق 
مع شركة قطر للبرتول - الختبار 

استعداد العاملني واملعدات 
ملواجهة أي تسرب حمتمل يف 

حقل اخلليج.

أكتوبر 2016
وضع اإلشارات التحذيرية حول 

املنصات البحرية - لزيادة التوعية 
األمنية بني الصيادين حول طبيعة 
املنصات البحرية وضرورة االلتزام 
مبسافات األمان حول اإلنشاءات. 

جتديد لشهادة األيزو 
ضمنت شركة توتال قطر منذ 

2008 أن نظام اإلدارة البيئية اخلاص 
بنا بااللتزام مبتطلبات معيار 

األيزو14001:2004 ونعمل اآلن نحو 
تطبيق املعيار أيزو 2015: 14001. 

ديسمرب 2016
منتدى السالمة والبيئة املسؤولة 

يف مواقع العمل  - للرتويج 
ألفضل املمارسات بني املوظفني 

وتكرميهم.

يوليو 2016 
حملة اإلجهاد احلراري
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مواقف اخملاطر

املرور: املعدات/املركبات/راكبو الدراجات/ 
املشاة

ميكانيكا اجلسم

املعدات الواقية

تصاريح العمل

الرفع

العمل يف األنظمة التي تعمل بالطاقة

األماكن املغلقة

أعمال احلفر

العمل يف املرتفعات

تغيري اإلدارة

العمليات املتزامنة أو األنشطة املشرتكة

جدول مبادئ معايري اإلدارة 
والتوقعات جتاه العمليات الصعبة:

االمتثال للقوانني والقواعد1.

اإلدارة القيادية وااللتزام 2.

العمليات3.

إدارة اخملاطر4.

احلفاظ على البيئة5.

االهتمام بالصحة6.

املقاولون واملوردون 7.

الكفاءة والتدريب8.

االستعداد حلاالت الطوارئ 9.

التعلم من األحداث10.

املراقبة واملراجعة 11.
والفحص

حتسني األداء 12.

االلتزام اجملتمعي13.

األمن14.

الصحة والسالمة
القواعد الذهبية: 

إن القواعد الذهبية االثنتي عشرة 
لشركة توتال تتناول عمليات منهجية 

للكشف عن اخملاطر وتقييمها 
وإدارتها. هذه القواعد التي تطبق منذ 

2010 هي ثمار خرباء السالمة بعد فحص 
واختبار املئات وحتليل تاريخ احلوادث يف 

خمتلف اختصاصات اجملموعة

وال تعد القواعد الذهبية تعليمات جديدة، 
ولكنها نسخة خمتصرة من العناصر 

املدرجة يف معايرينا الفنية التي ال غنى 
عنها للوقاية من احلوادث يف موقع 

العمل ومن ثم حلماية األرواح.

وقد ُنشرت القواعد الذهبية يف جميع 
جماالت أنشطة توتال يف قطر بحيث 

يفهمها كل شخص ويلتزم بها؛ فهي 
تنطبق على األفراد الذين ينظمون 

عملياتنا وأنشطتنا مثلما تنطبق على 
األفراد الذين يقومون بالعمل ويشرفون 

عليه. 

اليوم العاملي للسالمة2016:

انعقدت احتفاالت اليوم العاملي للسالمة 
هذا العام بتاريخ 28 إبريل 2016 حتت 

عنوان "توتال واملقاولون". ومت تنظيم 
أنشطة متعددة كجزء من االحتفاالت يف 

خمتلف مواقعنا يف قطر؛ حيث شارك 
املوظفون يف العروض التقدميية 

واملناقشات واملسابقات التي ساهمت 
يف رفع مستوى الوعي بخصوص أفضل 

املمارسات املتبعة يف مواقع العمل. 
كما وجهنا الدعوة ملمثلي إدارات 

الصحة والسالمة والبيئة واجلودة يف 
الشركات املتعاقد معها ملشاركة 

حمالت السالمة واملبادرات التي 
يقدمونها. ويعد اليوم العاملي للسالمة 

تذكرة لنا لنحظى دائًما باألمن واليقظة 
والتصرف بطريقة مسؤولة. ومت تكرمي 

كل موظف فائز بلقب بطل السالمة 
يف كل موقع ملوقفهم االستثنائي 

والتزامهم باتباع قواعد السالمة. 

منتدى املقاولني للصحة والسالمة 
والبيئة:

تلتقي شركة توتال مع املقاولني سنوًيا 
يف منتدى املقاولني للصحة والسالمة. 

وهذا ما يشجع على التفاعل النشط 
واحلوار بني جميع األطراف لتعزيز التزامنا 

بالسالمة. وقدمت الدعوة للشركات 
املشاركة لطرح رؤاهم حول موضوعات 

خمتلفة كل عام.
وكان عنوان موضوع عام 2016 ثقافة 

الصحة والسالمة والبيئة
 "Walk the Talk"، حيث شارك 

املشاركون املوضوعات املشرتكة 
حول الصحة والسالمة والبيئة والتحديات 
التي تواجهها. وإضافًة إىل ذلك، مت تكرمي 

املقاولني ذوي األداء األفضل من حيث 
الصحة والسالمة والبيئة يف احتفال 

خاص. 

حملة عوامل بيئة العمل

بعد وصول بعض الشكاوى من 
اضطرابات عضلية، اتضح أن ذلك يرجع 
إىل وضع بيئة العمل يف حمطة العمل 

وخاصًة ألولئك األفراد الذين يعملون أمام 
شاشات الكمبيوتر؛ لذا قرر قسم الصحة 

والسالمة والبيئة القيام بحملة سنوية 
عن عوامل بيئة العمل. وتوضح هذه 

احلملة األوضاع اجليدة وكيفية التعامل 
مع ساعات العمل الطويلة باجللوس 

أمام شاشة الكمبيوتر.

الفائز بجائز اإلدارة - مدير إدارة الصحة 
والسالمة والبيئة يحصل على جائزة 

االمتياز 

ُمنح حممد بصري، مدير إدارة الصحة 
والسالمة والبيئة، جائزة االمتياز يف 

سالمة العمليات يف ندوة سالمة 
العمليات يف قطر )QPSS(. وقد ُمنحت 

هذه اجلائزة بعد مراجعة صارمة من 
جلنة االختيار استناًدا إىل معايري حمدده 

مسبًقا.

وقد انعقد حفل تسليم اجلائزة خالل 
الندوة السنوية السابعة لسالمة

العمليات يف قطر )QPSS( التي 
استضافتها شركة كونوكو فيلبس 

وجامعة تكساس إيه آند إم يومي 18 و19 
إبريل 2016. 

وتناول احلدث الذي كان بعنوان "بناء 
الكفاءات يف سالمة العمليات" 

موضوعات تشمل إدارة عمليات 
السالمة والعالمات اخلطرة وحتليل 

العواقب وتقييم اخملاطر.
كان احلدث منصة للمشاركة ُنهج 

جماعية يف جمالنا تسمح لنا باالستفادة 
من خرباتنا العاملية ودعم رؤية قطر 

الوطنية 2030.

معايري اإلدارة والتوقعات جتاه العمليات 
الصعبة:

تعد معايري اإلدارة والتوقعات جتاه 
العمليات الصعبة نظام اإلدارة 

املستخدم يف شركة توتال لتحقيق أداء 
أفضل يف جماالت الصحة والسالمة 

والبيئة لعملياتنا.

سيرنجي -  برنامج تصنيف
اخملاطر.

تعد سيرنجي أداة معلوماتية خمصصة 
كسجل فردي جلميع املسائل املتعلقة 

بالصحة والسالمة والبيئة إلدارة خطط 
العمل املتعلقة بها. وتسمح سيرنجي 

بتسجيل جميع األحداث غري املرغوب 
فيها واحلوادث، واحلوادث الوشيكة، 

واالنحرافات واألمراض املهنية، ونتائج 
املراجعات واملؤشرات واألهداف. كما 

تسمح أيًضا بإصدار خطط العمل 
والتقارير ومؤشرات األداء الرئيسة 

واإلحصائيات. 

جيوم شاملني 
املدير العام لتوتال إي بي قطر وممثل 

اجملموعة.

رؤية موظفو توتال

رؤية موظفو توتال

تعد السالمة قيمة جوهرية لنا يف 
شركة توتال، وهي ركيزة أساسية يف 

ثقافتنا. ويعتمد جناحنا كأفراد وكشركة 
بقوة على مدى وعينا بقواعد السالمة.

 وينبغي لنا أن نتخذ موقفا إيجابيا، ويلزم 
أن يكون تصرفنا انعكاًسا ليقظتنا 

والتزامنا بسالمتنا وسالمة من حولنا. 

إن السالمة ليست أولوية بل قيمة 
جوهرية

ال بد أن نضمن عودة كل منا إىل منزله 
آمًنا

وقد بدأت احلملة يف أكتوبر بجولة من 
مستشار الصحة العامة والبيئة على 

48 موظفا يف مكاتب الفردان. وأجرى 
مستشار الصحة والبيئة تقييمات حددت 

بها االحتياجات الفردية جتاه وضع بيئة 
عمل أفضل يف مواقع العمل.
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التحفيظ احلمضي للمكامن الكربونية

ويعد التحفيز احلمضي يف خزانات الكربونات 
تقنية مهمة إلنتاجية اآلبار يف خزانات الكربونات، 
كما أن التحفيز احلمضي  يعزز الفعالية والتحكم 

بشكل أفضل يف تكلفة العمليات ويعمق فهمنا 
لآلليات الداخلة يف التحفيز احلمضي.

ويعد التحفيز احلمضي برناجما بحثيا رئيسيا آخر 
يف مركز أبحاث توتال قطر، وهو ثمرة تشجيعنا 

لالبتكار الذي يحل املشكالت العلمية والتقنية 
التي تواجه إنتاج الطاقة يف قطر. وتقدم 

خزانات النفط والغاز الكربونية القطرية خصائص 
متفاوتة للغاية جتعل من الصعب حتديد 

خصائصها وإنتاجيتها يف الظروف املثلى.
 ويعترب التحفيز احلمضي لآلبار أكرث احللول 

يف 4 مايو 2016، أعلنت جامعة تكساس إيه 
آند إم يف قطر عن الفائزين يف حتٍد ثالثيِّ 

األبعاد؛ مما حفز اخملرتعني من العديد 
من املؤسسات الرائدة يف قطر لعرض 

تطبيقاتهم اإلبداعية ألحدث التقنيات.

وفاز زمالؤنا أسامة غربي )رئيس مشروع 
التحفيز احلمضي، مركز أبحاث توتال قطر( 

وبريانك ماهيشواري )باحث يف التحفيز 
احلمضي، مركز أبحاث توتال قطر( إىل جانب 

دومينيك جوريلوت، األستاذ باجلامعة، باملركز 
األول يف مسابقة تطوير التصور ملشروعهم، 

"رحلة تدفق تفاعلية من نطاق املسام إىل 
نطاق املكامن "وتألف املشروع من تصور 
ثالثي األبعاد وطباعة ثالثية األبعاد للثقوب 

الدودية، وقدم رؤى رئيسية حول فهم تفاعالت 
املاء والصخور وأنشطة البحث والتطوير.

استخداًما حلل مشكلة انخفاض نفاذية 
املصفوفة يف خزانات الكربونات، وقام باحثو 

مركز أبحاث توتال بتهيئة ظروف املكامن 
)درجات احلرارة والضغط( يف اخملترب 

واستخدام حمض على عينات الكربونات 
األساسية لزيادة نفاذية الصخور وحتفيز تدفق 

النفط والغاز.

"ويتم تنفيذ هذه التجارب مع االلتزام  بقواعد 
السالمة؛ حيث إننا نتعامل مع منتجات كيميائية، 
السالمة هي أولويتنا األوىل يف اخملتربات" - بيري 

مونتاو، مدير مركز أبحاث توتال

وتركز جهود البحث حالًيا على نهجني خمتلفني 
من أجل جناح عالجات التحفيز احلمضي: الثقوب 

الدودية والتحويل. وهناك دراسات مستقبلية 

الستكشاف سلوك سوائل التحفيز غري النيوتونية 
املعقدة )مثل األحماض مع التوترات السطحية 
أو البوليمرات املضافة التي تخلق تأثريات لزجة( 

يف مرحلة التخطيط. 

ويتم إجراء أبحاث التحفيز احلمضي بالتعاون مع 
مركز سينتيفيك إت تكنولوجيك جني فيجر، وهو 

مركز البحث والتطوير لشركة توتال إي بي يف 
فرنسا. كما أننا شريك مع جامعة تكساس إيه 

آند إم يف قطر يف التصوير الطبقي املربمج 
املكروي لتحديد خصائص نطاق شبكة املسام 

للعينات الصغرية.

فوز مركز أبحاث توتال قطر بتحٍد ثالثي األبعاد جلامعة تكساس إيه آند إم يف قطر

إدارة املياه

يقوم مركز أبحاث توتال قطر أيًضا باالبتكار للحد 
من تأثري أنشطتنا الصناعية على جودة املياه 

وتعظيم قيمة املورد احليوي من خالل إتاحة 
املياه املنتجة إلعادة االستخدام )من قبل 

شركاؤنا(.

وهناك فوائد بيئية واجتماعية، وخاصًة يف 
املناطق التي تعاين من نقص املياه مثل الشرق 
األوسط، الستعادة املياه املنتجة واستخدامها 

لري احملاصيل غري الغذائية التي تتحمل املياه 
املاحلة احملتوية على بواقي املواد الكيميائية 

والهيدروكربونات.

ونقوم حالًيا باستكشاف الفرص لتعظيم قيمة 
املياه املنتجة املسرتدة من أصولنا يف قطر 
من خالل إعادة استخدامها من قبل اجملتمع 

املدين يف ري احملاصيل، وخاصًة الكتل احليوية.

بالتعاون مع قسم العلوم البيولوجية والبيئية يف 
جامعة قطر ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، 

تشمل جتاربنا يف إدارة وحتليل املياه املنتجة 
من حقل اخلليج للنفط، وفحص الرتبة والنباتات 
احمللية؛ من أجل التوافق إلعادة استخدام  تلك 

املياه .

استخدام ثاين أكسيد الكربون

حتتضن توتال حتديات تغري املناخ باعتبارها ركيزة 
لرؤيتنا االسرتاتيجية. ونخصص ُعشر ميزانية 

البحث والتطوير لتسريع تطوير تقنيات التقاط 
الكربون واستخدامه وتخزينه كجزء من جهودنا 

للحد من االنبعاثات.

ونعمل يف مركز أبحاث توتال قطر على تطوير 
طرق جديدة الستخدام ثاين أكسيد الكربون 

كمادة أولية يف تركيب املركبات ذات القيمة 
املضافة لصناعة املواد الكيميائية. ويقرب 

ذلك أهدافنا البيئية )التقليل من انبعاثات ثاين 
أكسيد الكربون إىل حٍد كبرٍي( بالفرص التجارية 

)خلق القيمة يف شكل مركبات كيميائية مفيدة 
ووظائف وإيرادات(.

ومن جتاربنا يف استخدام ثاين أكسيد الكربون 
تركيب امليثانول من ثاين أكسيد الكربون وامليثان. 

ولهذا الغرض، نتعاون مع جامعة تكساس إيه 
آند إن يف قطر، وجامعة نورث وسرتن )الواليات 

املتحدة األمريكية(، وجامعة قطر، وذلك يف 
إطار برنامج بحثي بعنوان "تصميم احملفزات 

والعمليات اجلديدة لتحويل ثاين أكسيد الكربون 
من مقياس جزئي إىل مقياس كلي" بتمويل من 

الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي.

ومن جماالت اخلربة األخرى تركيب الكتل 
الكيميائية والبوليمر املستمدة من ثاين أكسيد 

الكربون، مثل حمض األكريليك من ثاين أكسيد 
الكربون واإليثيلني. كما نتطلع إىل حتديد مسارات 

جديدة لتحويل ثاين أكسيد الكربون إىل منتجات 
ذات قيمة مضافة أخرى مثل حمض الفورميك 

وأول أكسيد الكربون وامليثانول واإليثيلني 
وامليثان.

فيليب جوليان
مدير سابق يف مركز أبحاث توتال قطر، ومدير أول للمشاريع 

اجلديدة، األبحاث والتطوير واالستكشاف واإلنتاج يف باو، فرنسا

ما نقوم به يف األبحاث، والطريقة التي ننشره بها، يساعد 
بشكل مباشر على تطوير أعمالنا يف دولة قطر. وتعترب 

شراكات األبحاث والتطوير أمًرا ضرورًيا للغاية لتبادل ابتكاراتنا 
مع شركائنا وتسليط الضوء على التميز التكنولوجي. وغالًبا 

ما يكون البحث والتطوير بطاقًة رابحًة يف الصفقات التي 
نقوم بها.
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هذا هو املكان الذي توجد فيه قيمة 
البحث والتطوير احلقيقية؛ ألننا قمنا 

بتطوير شيء غري متوفر يف أي مكان آخر 
يف صناعتنا.  

مركز أبحاث 
توتال قطر

إنتاج طاقة أفضل من خالل االبتكارات 
التكنولوجية 

ُيَعد مركز أبحاث توتال قطر حجر الزاوية يف 
الشبكة الدولية ملرافق البحث والتطوير السبعة 

اخلاصة باجملموعة، وقد فتح أبوابه يف عام 
2009 ليتوىل قيادة أنشطة األبحاث والتطوير يف 

توتال يف الشرق األوسط. وأصبح مركًزا رئيسًيا 
لألبحاث التطبيقية وتطوير اخلربات، وتبادل 

املعرفة مع الشركاء القطريني.

وتقع أنشطة األبحاث والتطوير التي جترى يف 
مركز أبحاث توتال قطر يف واحة قطر للعلوم 

والتكنولوجيا بالدوحة، ويتم تطبيقها على فروع 
توتال للتنقيب واإلنتاج والتكرير والكيماويات، مع 

الرتكيز على أربعة جماالت تهم دولة قطر وبقية 
دول الشرق األوسط، وهي اجليوكيمياء والتحفيز 

احلمضي آلبار خزانات الكربونات وإدارة املياه 
املستخدمة يف العمليات الصناعية وحتويل ثاين 

أكسيد الكربون إىل منتجات ذات قيمة مضافة 
لقطاع البرتوكيماويات.

ونظًرا لقرب موقع مركز أبحاث توتال قطر من 
موقع شركة توتال بدولة قطر، فهي يف موقع 

مثايل لتسهيل نقل االبتكارات التي مت تطويرها 
يف املكتب الرئيسي لتوتال، ويف اخلط األمامي 

لتطوير واختبار التقنيات التي تلبي االحتياجات 
احمللية.

ويتبع مركز أبحاث توتال قطر أنشطة األبحاث 
والتطوير الداخلية اخلاصة بها بالشراكة مع 
اجلهات العلمية والصناعية احمللية، مبا يف 

ذلك قطر للبرتول وجامعة قطر  ومعهد قطر 
لبحوث البيئة والطاقة  وجامعة تكساس إيه آند 
إم يف قطر  وكذلك املنظمات الدولية لألبحاث 

والتطوير.

ويقدم مركز أبحاث توتال قطر خدمات بحوث 
تعاقدية متطورة لصناعة النفط والغاز احمللية - 
وخاصًة قطر للبرتول وقطر غاز ودولفني للطاقة 

- وكذلك توتال فيما يتعلق بعمليات اجملموعة 
يف حقلي اخلليج والشاهني.

كما يقدم املركز برامج تدريبية للموظفني 
التقنيني الذين يعملون لدى شركائه، ويعقد 

سلسلة حماضرات للطلبة يف اجلامعات 
القطرية. ويشري عملنا الرائد واالبتكاري يف مركز 

أبحاث توتال قطر إىل دعمنا لرؤية قطر لتطوير 
اقتصاد قائم على املعرفة ومساهمتنا فيها.

كما يقدم املركز برامج تدريبية للموظفني 
التقنيني الذين يعملون لدى شركائه، ويعقد 

سلسلة حماضرات للطلبة يف اجلامعات 
القطرية. ويشري عملنا الرائد واالبتكاري يف مركز 

أبحاث توتال قطر إىل دعمنا لرؤية قطر لتطوير 
اقتصاد قائم على املعرفة ومساهمتنا فيها.

وبالنظر إىل املستقبل، يسعى مركز أبحاث 
توتال قطر إىل تعميق نطاق أبحاثه بعد أن 

بدأت شركة نفط الشمال -وهي مشروع 
مشرتك جديد تعد توتال مساهًما فيه -  يف 

تشغيل حقل الشاهني البحري يف يوليو 2017. 
ويعني العمل يف حقل الشاهني أن أنشطة 

املركز قد يتم توسيعها يف عدٍد من اجملاالت 
املتعلقة باالستخراج االمثل للنفط واجليوكيمياء 

والقضايا البيئية؛ حيث تطوير تقنيات مبتكرة 
لتحليل السوائل البرتولية للحصول على البيانات 

الرئيسية بتكلفة أقل، ومن ثم حتسني اإلنتاج 
وإدارة سالمة اآلبار.

جيو كيمياء

يضم مركز أبحاث توتال قطر خمترب "جيوكيمياء" 

ال مثيل له يف قطر، وهو خمترب جمهز بقدرات 

التحديد املتقدم خلصائص السوائل )الغازات 

والسوائل(، مبا يف ذلك العديد من اآلالت ذات 

التقنية العالية مثل جهاز كروماتوغرافيا الغازية 

واألنظمة املتطورة لقياس تكوين النظائر للنفط 

والغاز واملؤشرات احليوية يف النفط.

وتشمل خرباتنا يف اجليوكيمياء جيوكيمياء 

اخلزانات واجليوكيمياء العضوية يف الصخور 

وجيوكيمياء السوائل.

ويعمل الباحثون على تطوير تقنيات مبتكرة مثل 

نظام التحلل احلراري املستحث بواسطة الليزر 

الذي يوفر حتليًلا بدقة عالية للكربون العضوي 

املوجود يف عينات الصخور. ويساعد ذلك يف 

حتديد املناطق الصعبة يف املكامن.

بيري مونتو
مدير مركز أبحاث توتال قطر

نظام التحلل احلراري املستحث بواسطة الليزر: 
هو نظام رائد يف جمال قياس املواد العضوية

يستخدم نظام التحلل احلراري املستحث 
بواسطة الليزر تقنية الليزر لتحديد كمية املواد 

العضوية ورسم خريطة توزيعها تلقائًيا على 
طول العينة األساسية بالكامل. وميكن ضرب 

عدد القياسات على النوى بنسبة أكرب من 100 
مقارنًة بالتكنولوجيا التقليدية املتاحة يف هذه 

الصناعة.

وُيعد نظام التحلل احلراري املستحدث بواسطة 
الليزر، ثمرة جهود قسم البحث والتطوير يف 

توتال، وهو األداة الوحيدة من نوعها يف العامل. 
املتاحة يف مركز أبحاث توتال قطر يف عام 2014، 

واستخدم نظام التحلل احلراري بنجاح لرسم 
خريطة توزيع املناطق النفطية، وكذلك لتحديد 

املواد العضوية يف الصخور مصدر الكربونات يف 
الشرق األوسط.

كما نقدم خدمات متقدمة لشركائنا احملليني. 
على سبيل املثال، تعترب حلول توزيع اإلنتاج 

وتقسيمه، التي يتم اختبارها حالًيا يف احلقول 
التي متثل توتال شريًكا فيها يف الشرق 

األوسط، أداًة فريدًة من نوعها تسهل إدارة 
املكامن من خالل توزيع اإلنتاج على اخلط ويف 

املوقع )أصل السوائل يف اآلبار اخملتلطة(. 
تقوم حلول بتوزيع اإلنتاج وتقسيمه تلقائًيا 
بفصل املياه والنفط والغاز يف عينة وفًقا 

للمواصفات يف موقع اإلنتاج، وذلك قبل حتديد 
اخلصائص. ومتنحنا هذه األنواع من اخلربات 

ميزًة يف البيئة التنافسية يف قطر.

تبلغ مساحته
 1500 م2 

ويضم خمتربات ومكاتب 
ومرافق تدريب

قدم سبع منشورات 
علمية  

يف املؤمترات الدولية يف عام 
2016

قدم سبع دورات تدريبية 
تقنية

 يف عام 2016

يتألف من أربعة  
خمتربات  

تعمل حالًيا يف جمال 
اجليوكيمياء العضوية والتحفيز 
احلمضي لآلبار لتحسني اإلنتاج

يعمل به 18 باحًثا

يعمل به سبع 
جنسيات
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التسويق 
واخلدمات

تقوم شركة توتال قطر للتسويق واخلدمات بدور 
جوهري وبارز  يف سوق مواد التشحيم والسوائل 

اخلاصة. 

فنحن نلبي احتياجات أهم العمالء يف قطاعات 
السيارات واإلنشاءات والصناعة واملالحة يف 

دولة قطر عن طريق توريد جمموعة كبرية من 
مواد التشحيم واخلدمات املتميزة واملوثوقة 

واإلبداعية. 

ويستخدم العديد من جتار السيارات اليابانيه 
واالوروبية املرموقني و العديد من مراكز خدمات 

التجزئة يف الدوحة، منتجات مواد التشحيم 
لشركة توتال .. 

اكتساب الكفاءة عرب االبتكار:

يهدف االستثمار العايل لشركة توتال يف 
االبتكارات التكنولوجية إىل حتسني أداء احملركات 

من خالل األبحاث والتطوير.

وتوفر منتجاتنا من الزيوت ومواد التشحيم 
للمستهلك أداء عاليا وحتمال قويا وعمرا أطول 

للمحرك واستهالكا فعاال من حيث التكلفة. 
)تصل يف بعض احلاالت إىل تخفيض استهالك 
الوقود بنسبة 3.3% وفًقا ملتطلبات اجلمعية 

األوروبية ملصنعي السيارات( باإلضافة إىل 
انخفاض انبعاثاتها الكربونية. 

وقد جرى التحقق من منتجات شركة توتال 
من خالل جتارب ميدانية حملية وتشري النتائج 

يف كثري من احلاالت إىل إمكانية متديد الفرتة 
احملددة لالستهالك بشكل كبري )حتى 30،000 

كيلو مرت مع بعض زيوت حمركات الديزل(.

تلبية التوقعات من خالل سهولة الوصول 
للمنتجات:

تعمل شركة توتال قطر للتسويق واخلدمات 
على إنشاء شراكات متماسكة مع جمموعة 

ناصر بن خالد وأوالده التي متثل املوزع الوحيد 
لشركات أودي ومريسيدس بنز وميتسوبيشي 

وفولكس فاجن، وشركة دوماسكو لشركات 
هوندا وفولفو، وشركة السيارات الوطنية مازدا 

يف جميع أنحاء الدولة لضمان وصول العمالء 
الكامل جلميع منتجات شركة توتال باإلضافة إىل 

طرح احللول الفورية لعمالئها.

13 موظفا

العمالء

املنتجات

8 حمطات سريعة لتغيري الزيوت 
بالعالمة التجارية لتوتال 

األعمال املدنية - زيوت حمركات 

الديزل والزيوت الهيدرولوكية 

وزيوت نقل احلركة والتشحيم.

خدمات ذات قيمة مضافة - نظام 
حتليل الزيوت وبرنامج إدارة مواد 

التشحيم والتدريب والزيارات 
امليدانية.

السوائل اخلاصة - سوائل احلفر ومذيب 
الدهانات وأحبار الطباعة وزيوت معاجلة 

املطاط وُمصنع البويل أكريالميد وقاية 
احملاصيل واملواد الالصقة. 

الشحوم األشغال املدنية والصناعة.

ُمصنع املعدات األصلي والزيوت 

سريعة التغيري - زيوت حمركات 

سيارات الركاب وزيوت نقل احلركة .

قطر للبرتول وقطر غاز ودولفني 

للطاقة

قابكو وقاتوفني وراس لفان 

لألوليفينات 

قطر ستيل وألومنيوم قطر 

شركة الكهرباء واملاء القطرية، وراس 

لفان للطاقة وقطر للطاقة وأجريكو 

ومان ليفت وبرين 

إتش بي كي وجمموعة اجلابر والبناء 

القطرية وبوم لإلنشاءات واخلليج للمقاوالت 

وهيونداي للهندسة واإلنشاءات.

مرسيدس  بنز وميتسوبيشي وفولكس 

فاجن وهوندا وفولفو ومازدا ودايهاتسو 

وهيونداي وفيات وألفا روميو والنسيا

أسمنت اخلليج وخالد لألسمنت وكيتكو

بوربون جلف وزاخر مارين 

الصناعة - زيوت التوربينات وزيوت 

الرتوس والزيوت الهيدرولوكية 

وزيوت الضاغط وزيوت احملوالت.
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التكرير 
والكيماويات

تعد دولة قطر وشركة توتال شريكني رئيسيني 
يف جمال التكرير والبرتوكيماويات، وذلك من 

خالل التعاون الوثيق يف عدة أصول مشرتكة 
على املستوى العاملي مثل املصايف وأبراج 
التكسري بالبخار ومصانع إنتاج البوليمرات يف 

مدينتي مسيعيد وراس لفان.

وتتمتع شركة توتال بتاريخ ميتد ألكرث من 
35 سنة يف تسويق البوليمرات. ويقوم بهذا 

النشاط يف دولة قطر حاليا كٌل من شركة توتال 
فرنسا للبرتوكيماويات واملكتب الفرعي لتوتال 

فرنسا للبرتوكيماويات يف قطر الذي يعد عميال 
لدى شركة “منتجات” لتسويق منتجات شركة 

قابكو وقاتوفني من منتجات لوترين )البوليثيلني 
منخفض الكثافة( ومنتجات البوليمر يف املناطق 

اخملصصة. وتستخدم هذه املنتجات خاصة 
يف صناعة أوراق التغليف. 

وتعد شركة منتجات ش.م.ق )شركة تسويق 
وتوزيع قطرية للكيماويات والبرتوكيماويات( 

شركة مملوكة لدولة قطر تأسست عام 2012 
إلدارة تسويق جميع البوليمرات والكيماويات 

واألسمدة امُلصنعة يف قطر.

قابكو - شريك رئيسي يف جمال 
البرتوكيماويات:

انضمت شركة توتال إىل دولة قطر يف تنفيذ 
أول مشروعاتها املشرتكة للبرتوكيماويات عام 

1974، وتبلغ حصة توتال اليوم يف شركة قطر 
للبرتول )قابكو( %20.

وُتشغل شركة قابكو جممعا برتوكيميائيا 
لتصنيع اإليثيلني والبوليثيلني منخفض الكثافة 

لتصديره إىل عمالئها يف جميع أنحاء العامل.

وتتمثل األصول األساسية لشركة قابكو يف 
مصنع اإليثان بقدرة تبلغ 800،000 سنوًيا، وثالثة 

مصانع إلنتاج البوليثيلني منخفض الكثافة بقدرة 
إنتاجية تبلغ 800،000 طن سنوًيا )افتتحت آخرها 

يف نوفمرب 2012 بقدرة إنتاجية تبلغ 350،000 
طن سنوًيا( وتقع يف مدينة مسيعيد الصناعية 

جنوب شرق قطر. 

مصفاة راس لفان للمكثفات:

متتلك شركة توتال حصة تبلغ 10% من شركة 
مصفاة راس لفان، وهي شركة إلنتاج املكثفات 

تأسست عام 2009 بقدرة إنتاجية تبلغ 160،000 
برميل يومًيا، باإلضافة إىل حصة أخرى تبلغ %10 

يف مصفاة راس لفان 2، وهي مصفاة مكثفات 
بقدرة إنتاجية تبلغ 146،000 برميل يومًيا، وقد بدأ 

تشغيلها عام 2016م.

وتنتج املصفاتأن معا غاز البرتول املسال 
والكريوسني منزوع الكربيت ووقود الديزل 

احملتوي على نسبة ضئيلة من الكربيت 
لالستهالك احمللي والتصدير.

دعم اإلجنازات لقدرات مصفاة مكثفات قطر.

تعد مصفاة راس لفان 2 إجناًزا مهما يف جمال 
تطوير قطاع النفط والغاز يف دولة قطر؛ نتيجة 

لدورها االسرتاتيجي يف تنويع مصادر الطاقة 
يف الدولة، وسيكون ملصفاة لفان 2 إسهاًما 

كبرًيا يف التنمية االقتصادية املستدامة بدولة 
قطر، وذلك من خالل حتقيق االستفادة القصوى 

من املوارد الطبيعية للدولة واحلفاظ عليها 
لألجيال القادمة.

وتعالج املصفاة اجلديدة املكثفات إلنتاج 
خمسة منتجات عالية اجلودة، وتدعم هذه 

املنتجات قطاعي الطاقة والصناعة عن 
طريق تنويع مصادر الطاقة وتوريد املواد اخلام 

 )1-A( األولية، وحتديًدا: الديزل ووقود الطائرات
والكريوسني وغاز البرتول املسال يف شكل 

الربوبان والبيوتان، كما توفر أيًضا فرصا اقتصادية 
جديدة من خالل دمج املوارد بالطلب احمللي 

املتزايد وتعزيز قدرة التصدير.

وبإضافة مصفاة لفان 2 إىل مصفاة لفان 1، فإن 
القدرة اإلنتاجية سوف تصل إىل 100 مليون برميل 

سنوًيا؛ مما يجعل مدينة راس لفان الصناعية 
أحد أكرب مواقع تكرير املكثفات يف العامل.

وال يقف األمر عند ما تضيفه مصفاة لفان 2 من 
قيمة لدولة قطر فحسب، ولكنها تلتزم أيًضا 

بأعلى املعايري البيئية العاملية من خالل تخفيض 

قاتوفني - صاحبة أكرب مصنع إيثان
 يف العامل.

دخلت شركة توتال عام 2002، بالشراكة مع 
شركة قابكو، يف مشروع قاتوفني املشرتك، 

ومتلك شركة توتال 36.36% من األسهم 
املباشرة للشركة. 

وتعد األصول الرئيسة لشركة قاتوفني يف إحدى 
أكرب مصانع اإليثان يف العامل والتي تديرها شركة 

راس لفان لألوليفينات )RLOC(، وجدير بالذكر 
أن قاتوفني متتلك حصة منها تبلغ %45.7 

)وقد بدأت عام 2010 ومصممة إلنتاج 1.3 مليون 
طن سنوًيا من اإليثيلني(، باإلضافة إىل مصنع 

البوليثيلني اخلطي منخفض الكثافة الذي تشغله 
شركة قابكو يف مدينة مسيعيد الصناعية 

)والذي بدأ تشغيله عام 2009 بقدرة إنتاجية حالية 
تبلغ 550،000 طن سنوًيا من البوليثيلني اخلطي 

منخفض الكثافة(.

انبعاثات الغاز وانعدام حرق الغاز خالل العمليات 
عادية وانعدام صرف املياه املستعملة يف 

العمليات الصناعية إىل البحر. وإضافة إىل ذلك، 
حتتوي مصفاة لفان 2 على وحدة إلعادة تدوير 

املياه املستعملة يف العمليات الصناعية؛ حيث 
تتم معاجلة املياه املستخدمة يف العمليات 

الصناعية والناجتة من مصفتي لفان 1 و2. 
وتستخدم تلك املياه املعاد تدويرها بعد ذلك 
لتغذية الغاليات أو وحدات التربيد؛ مما يخفض 

استهالك املياه ويضع حدا لصرف املياه 
املستخدمة يف العمليات الصناعية.

ويجسد هذا املشروع الشراكة التاريخية التي 
استمرت ملدة 80 عاًما بني شركة توتال وقطر؛ 

فنحن ندعم تنمية قطر للبرتوكيماويات منذ 
السبعينات من خالل التعاون الوثيق مع شركة 

قطر للبرتول يف املشاريع املشرتكة، كما أننا 
نحظى اآلن بوضع مهم يف جمال البرتوكيماويات 

اعتماًدا على مواد اإليثان اخلام، وقد أثمر 
تعاوننا مع شركة قطر غاز عن إنشاء مصفاتي 

راس لفان 1 و2، ما يوضح التزامنا وعزمنا على 
االستمرار يف دعم وتطوير أعمال تكرير البرتول 

يف دولة قطر.
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وعلى اجلانب الفني، فقد شكلنا فريق تقييم جويف لوضع منوذج للحقل 
وخزاناته السبعة للتأكد من إمكاناته ملدة 25 عاًما القادمة. وجتولت فرق عمل 

من املقر الرئيسي حول اآلبار احلالية واملنشآت السطحية مع إجراء الفحص 
التام وإعداد خطة إعادة التطوير للسنوات القادمة. ويف نفس الوقت، استعد 
خمتصو العمليات ملرحلة التسليم مع املشغل احلايل، مريسك للبرتول- ألنه 

سيكون أمامهم عام واحد فقط إلكمال ذلك، وهو ما يعد جدوال زمنيا قصري جدا 
غري مسبوق حلقل كبري ومعقد مثل ذلك احلقل. 

ويعد التداخل الوظيفي مفتاح هذا األمر برمته؛ حيث عملت الفرق الفنية وفرق 
العمل والدعم والبحث والتطوير بشكل متكاتف لوضع دراسة اقتصادية وفنية 

ضخمة مًعا. وقد انقسم العمل بني باريس وباو وبالطبع الدوحة، يف حني أن 
زمالءنا يف شركة توتال إي بي يف أفضل وضع ملعرفة توقعات قطر للبرتول 

وأولياتها ومدخالت العمليات وخمرجاتها يف قطر.
فريدريك بو 

املدير االنتقايل حلقل الشاهني لشركة توتال

2 0 1 6 يســمرب د  4
كة  شــر تســجيل 

ل ــما لش ا ــط  نف

يســمرب  د  - نيــو  يو
2 0 1 6

ت  ســا ا ر د ل  و أ ق  طال إ
د  ــو لعق ا م  ا ــر ب إ و ــر  ي لتطو ا

حلــة  للمر ســية  سا أل ا
. لتنقيــب ا مــن  ىل  و أل ا

تاريخ البدء
14 يوليو 2017

 300،000
برميل نفط يومًيا.

ميثل حقل الشاهني 
 % 45

من إنتاج قطر للنفط.

القوى العاملة يف شركة 
نفط الشمال

1،300 شخص

سفينتان عائمتان لتخزين 
اإلنتاج وتفريغ البواخر ضمن 

أكرب 4 سفن عاملية.

يقدر حجم النفط يف
حقل الشاهني
40 بليون برميل

مدة العقد 
25 عاما.

يعترب حقل الشاهني
ثالث أكرب

حقل كربوين بحري يف 
العامل. 

مساحة منطقة 5
 2،214

كيلو مرت مربع.

 100
موظف معاٍر من شركة 

توتال.

7مكامن،
33 منصة،

289 بئر إنتاج.
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لقد نالت شركة توتال الشرف مبنحها حصة تبلغ 30٪ من امتياز حقل الشاهني؛ 
وهو ما يعد اعرتاًفا مهًما بالكفاءة الفنية والتجارية لشركة توتال، وسوف تعمل 

اجملموعة على توظيف أفضل خرباتها الفنية والفرق املتمرسة لهذا احلقل

نحن نتحدث عن حقل نفط واسع ومعقد التشغيل للغاية، إذ يقدر حجم النفط 
املوجود به بحوايل 40 مليار برميل، ولكن مل ُينتج منه إال 5٪ منذ عام 1992.

وبعد ذلك، قامت شركة أخرى ،مريسك للبرتول- بتشغيل حقل الشاهني ملدة 
25 عاما، وكان يتوجب علينا العمل معها بشكل مكثف لفهم احلقل واالطالع 

على إنشاءاته وجتميع كمية ضخمة من البيانات بشأن العمليات السابقة. 
ومتثل العنصر األخري من التحدي يف تأسيس شركة نفط الشمال وتنظيمها من 

نقطة الصفر، بحيث تتمكن من البدء يف تشغيل احلقل خالل أقل من عام بعد 
تأسيسها، وذلك باجلمع بني إرث شركة مريسك للبرتول وقطر للبرتول وتوتال 

وإسهاماتها. 

وإيجاًزا، فإن كل خطوة شّكلت حتدًيا يف ظل اإلطار الزمني الضيق املتاح. ورغم 
ذلك، فإننا متكّنا من مواجهة تلك التحديات وحتويل عملية االستالم حلقيقة من 
خالل الدعم الثابت والثقة املمنوحة من مساهمينا، باإلضافة إىل العمل الدؤوب 

لفرقنا خالل الفرتة االنتقالية

حقل الشاهني 
إعادة تطوير أكرب ثالث حقل كربوين بحري على مستوى العامل

وقعت شركة توتال يف 21 يونيو 2016 اتفاقية 

مع شركة قطر للبرتول، وحصلت اجملموعة 

مبوجبها على حق االمتياز الذي يغطي حقل نفط 

الشاهني البحري ملدة 25 عاًما، بدايًة من 14 

يوليو 2017. وسيدير االمتياز شركة تشغيل جديدة 

باسم “شركة نفط الشمال” اململوكة بنسبة

70 % لشركة قطر للبرتول و30 % لشركة توتال.

ويقع حقل الشاهني يف املياه اإلقليمية 

القطرية على بعد 80 كم شمال راس لفان، ومت 

اكتشاف هذا احلقل يف السبعينات من القرن 

املاضي، وبدأ إنتاجه فعليا عام 1994م. ويقدر 

انتاج حقل الشاهني 300 ألف برميل نفط يومًيا، 

وهو ما يبلغ نصف إنتاج دولة قطر تقريًبا من 

النفط من خالل التطوير القائم لثالثني منصة 

و300 بئر. وباعتباره أكرب حقل نفط يف املنطقة، 

فإن حقل الشاهني يعد مصدرا قوميا مهما 

يف دعم النمو االقتصادي والتنمية على املدى 

الطويل.

ويقابل تلك اإلمكانات الضخمة حلقل الشاهني 

تعقيده الهائل؛ حيث ُيعرف هذا احلقل النفطي 

كأحد أكرث املواقع البحرية املليئة بالتحديات على 

مستوى العامل فيما يتعلق بكل العناصر املؤثرة 

على عملية اإلنتاج واالسرتداد النهائي.

وتختلف اجليولوجيا والنفط إىل حد كبري عرب احلقل 

الذي يبلغ 2،214 كيلو مرت مربع. ويف الوقت 

نفسه فإن الضغط الطبيعي منخفض جًدا بني 

طبقات اخلزان الرقيقة واملسطحة بسمك 

يرتاوح بني 100-3 قدم فقط. وإضافًة إىل ذلك، 

فإن كربون حقل الشاهني غالًبا ما يكون مما 

يعني أن النفط ملتصق بالتكوينات الصخرية 

املسامية، وذلك يتطلب مزيدا من الطاقة 

لالستخالص.

ويعني هذا التعقيد الفريد للحقل أنه لن توجد 

تقنية وحيدة مبفردها قادرة على تقدمي  جميع 

احللول ولذلك تتمثل أفضل طريقة مؤكدة 

الستخراج كل قطرة نفط، يف االعتماد على 

الفهم العميق حلقل الشاهني؛ وذلك من أجل 

تطبيق التقنيات والطرق الصحيحة يف كل جزء 

من احلقل ملواجهة كل حتدي بشكل منفصل. 

أسست “توتال” شركة نفط الشمال بنجاح 

منذ الفوز بعقد حقل الشاهني، ، وجمعت كل 

البيانات عن احلقل من املشغل السابق -شركة 

مريسك للبرتول- وأعدت طاقم عملها، كما 

وعدت، واستعدت لتسلم العمليات ووضعت 

خطة العادة التطوير.

ستتوىل شركة نفط الشمال، وهي شركة 

قطرية تأسست خصيًصا إلدارة حقل 

الشاهني- تشغيل احلقل بدًءا من 14 يوليو 

2017. وسوف تستعني شركة نفط الشمال 

أيًضا بأفضل اخلرباء الفنيني وخرباء األعمال يف 

أحد أكرب احلقول البحرية وأكرثها تعقيًدا على 

مستوى العامل، مقدمًة خالصة املهارة وتكاليف 

منخفضة إلعادة تطوير هذا احلقل الضخم 

الناضج وحتقيق أقصى قدر ممكن من إستخراج 

النفط. 

اعضاء جملس االدارة 
لشركة نفط الشمال

باتريك بويانيه 
رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال

جاكوي أزيربت 
الرئيس التنفيذي لشركة نفط الشمال.
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شركة قطر غاز 
شراكة مع أكرب شركات إنتاج الغاز املسال يف العامل

دولفني للطاقة  
رائدة توريد الغاز بني الدول

تعد شركة توتال شريكا مؤسسا لشركة قطر غاز، وهي 
واحدة من كربى شركات إنتاج الغاز الطبيعي املسال يف 

العامل، وقد تأسست يف عام 1984.

تقوم شركة قطر غاز بتوريد شحنات الغاز 
الطبيعي املسال لعمالئها يف آسيا وأوروبا 

واألمريكتني. ومتتلك جمموعة توتال 20 ٪ من 
شركة قطر غاز 1 املتخصصة يف التكرير والتي 

ُينتج فيها الغاز املكثف من حقل الشمال 
برافو. باإلضافة إىل حصة تبلغ 10٪ من حمطة 

تسييل الغاز يف قطر غاز 1 التي لها ثالثة 
خطوط إنتاج برية للغاز الطبيعي املسال، كما 
متتلك حصة تبلغ 16.7٪ من خط اإلنتاج 5 يف 

قطر غاز 2. 

ويبلغ اإلنتاج العاملي سنوًيا من الغاز الطبيعي 
املسال حوايل 10 ماليني طن من قطر غاز 1 

باإلضافة لثمانية ماليني طن من خط اإلنتاج 5 
يف قطر غاز 2.

وتساعد شركة توتال شركة قطر غاز يف 
الوقت احلايل لإلعداد من أجل إعادة تطوير قطر 

غاز 1 وقطر غاز 2 على مدار السنوات العشر 
القادمة للحفاظ على أعلى مستويات اإلنتاج.

مشروع قطر غاز السرتجاع الغاز املتبخر أثناء 
الشحن - دعم االستثمارات البيئية.

تعد شركة توتال مساهما رئيسيا يف مشروع 
قطر غاز السرتجاع الغاز املتبخر أثناء الشحن 

يف مدينة راس لفان الصناعية. ويعد هذا 
املشروع إجنازا مهما وخري دليل على اجلهود 

القطرية للمحاظفة على البيئة من خالل 
تخفيض االنبعاثات الصادرة من صناعة الغاز 

الطبيعي املسال.

وقد ساعد هذا املشروع يف  تخفيض نسبة 
حرق الغاز بنسبة 90% يف أرصفة التحميل 
مبدينة راس لفان الصناعية، وهو ما يعادل 

التخفيض السنوي من الغازات املسببة 
لالحتباس احلراري البالغ 1.6مليون طن من ثاين 
أكسيد الكربون، وهي نفس النسبة السنوية 
النبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري 

من 175،000 مركبة. كما أنها توفر 29 مليار قدم 
مكعب قياسي سنوًيا بتقليل حرق الغاز، وهو ما 

يوفر كمية من الغاز تكفي إلنتاج 750 ميجاوات 
لتزويد 300،000 منزل بالطاقة.

تعد شركة توتال عضوا مؤسسا وشريكا رائدا 
لشركة دولفني للطاقة التي تعد واحدة من أوىل 
وكربى شبكات توزيع الغاز يف اخلليج، وهي تربط 

عدة دول من دول جملس التعاون اخلليجي.
وتزود شركة دولفني للطاقة دولة اإلمارات 

العربية املتحدة وُعمان بالغاز الطبيعي امُلنتج 
يف قطر، حيث بدأت يف عام 2007 بإنتاج 2 مليار 

قدم مكعب يومًيا من الغاز اجلاف للبيع من حقل 
الشمال ملدة 25 عاما.

مشروع اإلدارة املثلى للمكامن لشركة 
دولفني للطاقة

ويهدف مشروع اإلدارة املثلى للمكامن لشركة 
دولفني للطاقة إىل تصميم آبار وحفرها يف 6 
مواقع يف منصتني قائمتني؛ من أجل حتقيق 

اإلدارة املثلى للمكامن. 

ومت تدشني املشروع عام 2013 من خالل إعداد 
الدراسات املبدئية، وبدأ حفر أول بئر من اآلبار 

الثالثة عام 2016، وإجنازها بنجاح باستخدام أطول 
معدات حفر على اإلطالق يف حقل الشمال، 

ويتوقع البدء يف حفر اآلبار الثالثة املتبقية يف 
مطلع عام 2018. وحقق املشروع منذ بدايته 

648 يوًما وما يزيد عن مليون ساعة عمل بدون 
وقوع أية حادثة. 

وقد كانت شركة توتال حريصة على تشغيل هذا 
املشروع؛ نظرا ملشاركتها القوية يف التطوير 

األويل للحقل يف الفرتة ما بني  2007-2005.
ويعد املشروع أيًضا جزءا من التزامنا بالتطوير 

الناجح حلقل الشمال من خالل مشاركة خرباتنا 
ومعرفتنا مع شركائنا الرئيسيني.

وتتم معاجلة الغاز املستخرج من حقل الشمال 
يف مدينة راس لفان الصناعية ثم يتم تصديره إىل 

دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل خط أنابيب 
حتت سطح البحر يبلغ طوله 0 36 كيلو مرت.
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حقل اخلليج
حتقيق التميز التشغيلي

تعد شركة توتال مشغًلا ومساهًما يف حقل 
اخلليج الذي يعد حقل نفط بحري معقد من 
الناحية اجليولوجية ومليء بالتحديات الفنية، 

وقد اكُتشف عام 1991م يف منطقة اإلنتاج رقم 6 
يف جزيرة حالول بدولة قطر.

يقع حقل اخلليج على بعد 120 كيلو مرت شمال 
شرق الدوحة، ويشمل 8 منصات و63 بئرا، 

ويستخدم 49 منها إلنتاج النفط.
وبدأ اإلنتاج من حقل النفط املعقد جيولوجًيا 

واملليء بالتحديات الفنية عام 1997م.
وحتقق إجناز مهم يف عام 2015م بإنتاج 200 

مليون برميل نفط من هذا احلقل.
أما حالًيا، فيتم إرسال 19،343 برميل نفط يومًيا 

عرب خطي أنابيب حتت سطح البحر إىل مصنع 
املعاجلة يف جزيرة حالول.

مشغلو املستقبل
اعضاء االكتشاف والتنقيب يف حقل اخلليج يجربون برنامج مشاركة املعلومات الصناعية لشركة توتال.

انطلق برنامج مشاركة املعلومات الصناعية 
لشركة توتال لشركة توتال عام 2016 عن طريق 

شركة توتال إي بي قطر بالتعاون مع مصفاتني 
فرنسيتني؛ حيث سيوضع تطبيق رقمي يدعى 

“ماي شيفت My Shift”؛ من أجل حتقيق 
املشغلني البحريني االستفادة القصوى 

من وقتهم الفعلي يف املوقع. وسيساعد 
التطبيق الرقمي املثبت على الهاتف الذكي 

على تنظيم األنشطة اليومية وتقدمي التقارير. 
ويستطيع املشرفون من خالل تطبيق “ماي 
شيفت My Shift” إعداد التقارير التي ميكن 

للمشغلني إكمالها بشكل مباشر من املوقع 
من خالل االتصال الالسلكي. وتشمل التقارير 

على اجلوالت الروتينية وسجالت األشخاص 
املوجودين يف احلقل واملعاينة للبئر وصور 

املوقع

وقال جني مارك فورست، مدير العمليات بحقل 
اخلليج: “نود تقليل الوقت الذي تستغرقه 

الفرق على احلاسب اآليل يف غرفة التحكم 
سواء خالل اليوم أو بنهاية كل مناوبة عمل. 

كما أن املنصات يف موقع حقل اخلليج بعيدة 
ومعزولة عن بعضها، ويستغرق املشغلون 

ساعة بالقارب للوصول إليهم صباًحا وساعة 
أخرى للعودة مساء، ولكن مع هذا التطبيق 
ميكنهم التخلص من قصاصات الورق التي 

يحملونها طوال اليوم ويحاولون فك شفرتها 
مساًء قبل إدخالها على النظام”. 

اختبار احلقل األول بنسخة جتريبية من التطبيق 
املقرر طرحه يف يوليو2017م. 

يعمل حوايل
150 من املوظفني 

واملقاولني 
يف جزيرة حالول.

28
مبادرة حفر آبار يف 2016 

للعمل نحو التحول إىل 
قادة يف سعر تكلفة 
النفط بشكل منافس.

إنتاج
 19،343

برميل نفط يومًيا عام 
.2016

إنتاج
 207 ، 82 1 ، 4 3 5

برميل نفط منذ البدء عام 1997 وحتى 
نهاية عام 2016.

نوفمرب 2016 
وصول احلفار إمريالد

19 نوفمرب 2016
حقل اخلليج يحتفل مبرور 

عام بدون أية إصابات تؤدي إىل 
انقطاع العمل.
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80 عاًما يف 
قطر

هي شركة النفط 
الدولية الوحيدة التي 

ظلت حاضرة يف دولة 
قطر لهذه الفرتة 

الطويلة. 

 412
موظفا ومقاوال

 42
جنسية خمتلفة

 18٪
نسبة تقطري

باتريك بويانيه 
املدير العام السابق لشركة توتال إي بي قطر 

سعادة السيد عبد اهلل بن حمد العطية
الوزير السابق للطاقة والصناعة,  رئيس مؤسسة عبد اهلل بن حمد 

العطية الدولية للطاقة والتنمية املستدامة

ورحب باتريك بويانيه - املدير العام السابق 
لشركة توتال إي بي قطر )من 1999 حتى 2002( 
بالضيوف البارزين واملوظفني. وسرد إجنازات 

توتال يف قطر، وخاصًة خالل آخر 15 عاما، وكيف 
أنها تعد رمًزا للنجاح املذهل للتنمية القطرية.

"تعد قطر الدولة الوحيدة على األرجح التي 
تستطيع شركة توتال القول: إنها كانت تباشر 

عملياتها وأنشطتها فيها عند بدايتها منذ عام 
.“1936

وأكمل حديثه قائًلا: "تفخر شركة توتال أنها 
رائدة هذا اجملال يف هذه الدولة، وإلقامتها 

عالقة استثنائية مع قطر وشركة قطر للبرتول. 
ومل يكن هذا النجاح وليد الصدفة، فهو نتاج 
سعي الشركة الدائم وراء التميز يف اإلبداع 

والقدرة على العمل والتحكم بالتكاليف ومعرفة 
العميل بالسوق وقدراتنا املالية. وهذا كله 
مل يكن ليتحقق بدون الثقة التي منحتها لنا 

احلكومة القطرية وشركة قطر للبرتول يف 
الوقت الذي كانت فيه توتال أصغر مما أصبحت 

عليه اآلن“. 

واختتم باتريك حديثه قائًلا: "إن ما يهمنا هذه 
الليلة هو مستقبلنا املشرتك. فشركة توتال 

مكرسة بالكامل لدعم شركة قطر للبرتول يف 
جميع مشروعاتها اجلديدة خارج قطر وداخلها، 

يف النفط والغاز والغاز الطبيعي املسال 
والتكرير والبرتوكيماويات، يف الطاقة الشمسية 

وبالتأكيد إنتاج النفط البحري“. 

وحتدث سعادة السيد عبد اهلل بن حمد 
العطية- الوزير السابق للطاقة والصناعة 

الذي يشغل حالًيا منصب رئيس مؤسسة عبد 
اهلل بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية 

املستدامة، عن الطريقة التي أصبحت بها 

دولة قطر أكرب منتج للغاز الطبيعي املسال 
يف العامل مبساعدة شركة توتال.

"لقد وقفت شركة توتال خلف قطر يف 
مسألة بالغة األهمية بشأن شركة قطر غاز 
)حينما كانت شركة توتال أحد املساهمني( 

يف عام 1991. فلقد وقفت شركة توتال بجانبنا 
وهذا ما أسميه شراكة“. 

واشتمل احلضور على شخصيات بارزة أخرى، 
ومنها سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاين 

املدير العام لشركة قطر غاز، والسيد/ ناصر 
خليل اجليدة عضو جملس إدارة شركة قطر 

للبرتول، وسعادته السيد/ إريك شوفالييه 
سفري فرنسا لدى دولة قطر، والسيد/ عادل 

البوعينني الرئيس التنفيذي لشركة دولفني.

ناصر خليل اجليدة
مستشار وعضو جملس اإلدارة ،والرئيس التنفيذي لشركة 

قطر للبرتول.

ال توجد شركة نفط متتاز بالتنوع مثل شركة توتال يف دولة قطر.
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االحتفال مبرور 
80 عاما

من الشراكة مع دولة قطر 

تفاعل باتريك مع املوظفني سارًدا لهم 
التاريخ الطويل لفرع الشركة يف قطر 
وجميًبا على أسئلتهم بشأن ما يخبئه 

املستقبل.

وحضر احلدث أيًضا أرنود برويالك 
رئيس االستكشاف واالنتاج شركة 

توتال، وفيليب سوكيه رئيس التكرير 
والكيماويات، وجني جاكوي ماسكوين 

النائب األول لرئيس قسم التكرير 
والبرتوكيماويات يف الشرق األوسط 

وآسيا، وستيفان ميشيل رئيس شركة 
إي بي الشرق األوسط وشمال

إفريقيا، وجيوم شاملني رئيس جملس 
اإلدارة وممثل جمموعة توتال إي بي 

قطر، وفيليب فيندوفوغل املدير العام 
لشركة توتال للتكرير والكيماويات قطر، 

وديفيد كاليف املدير العام لشركة توتال 
للتسويق بدبي، باإلضافة إىل ثالثة مديرين 

عامني سابقني لتوتال إي بي قطر؛ وهم 
فيليب جايز وجيلز دارمويس وفيليب 

ماجنان الذين حضروا بصفتهم ضيوف 
شرف.

وانضم املساهمون لالحتفاالت مساًء يف 
حفل مبتحف الفن اإلسالمي.

وحتدث سعادة الدكتور حممد بن صالح 
السادة، وزير الطاقة والصناعة، ُمعرًبا 

عن تقديره للعالقة القوية املشرتكة مع 
توتال، حيث قال: "أطيب أمنياتي لتوتال يف 

مساعيها داخل قطر وخارجها“. 

يجب أن نكون سعداء لهذا احلضور 
الطويل واملشرف يف هذه الدولة، وأن 
نكون فخورين بإجنازنا، إنها 80 عاًما من 

النجاح احلقيقي.

جيوم شاملني
 رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

جملموعة توتال

وألقى السيد سعد شريده الكعبي - العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي لشركة قطر للبرتول كلمته أيًضا، موجًها الشكر 

لشركة توتال على الدعم املقدم منها يف تنمية الدولة، وعلى 
حد قوله: "لكونها جزًءا كبرًيا من تنمية صناعة النفط والغاز“. 

"إنه ألمٌر مثري بأن أراكم جميًعا هنا كأصدقاء وزمالء، كموظفني 
يف شركة توتال والشركات األخرى، وهذا ما يظهر قوة الصداقة 
الناشئة على مدار السنوات. نحن بالطبع نسعى دائًما ملزيد من 
تطوير العالقات مع شركة توتال من خالل األعمال اإلضافية التي 

نقوم بها سوًيا لتعزيز فرتة الثمانني عاًما؛ أمًلا باالحتفال مبرور 
100 عام“.

سعادة الدكتور حممد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة

السيد سعد شريده الكعبي 
العضو املنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول 
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سبتمرب

أكتوبرأكتوبر

ديسمربديسمربنوفمربأكتوبر

ديسمربديسمربديسمرب

يوليو

أبرز األحداث يف
2016

يبدأ "مستقبل الطاقة“ مع النسخة األوىل من 
مدرسة توتال الصيفية للطاقة 

التي تنعقد يف فونتينبلو - فرنسا، حيث يلتقي وفد 
قطري من اجلامعات احمللية، مكون من ثالثة أساتذة 

وثالثة طالب مع خرباء اجملال من جميع أنحاء العامل 
الستكشاف التحديات واحللول التي تواجه قطاع 

الطاقة.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 59

بدء اإلعالن عن جوائز ابتكار إلبداعات املوظفني 
بقبول الطلبات املقدمة عرب اإلنرتنت للمرتشحني؛ 

حيث إن هذه اجلوائز ُتعد تقديرًا ألفكار املوظفني 
اإلبداعية واملشاريع يف مواقع العمل. وهذه اجلوائز 

جزء من خطة العمل املوضوعة بناًء على نتائج 
استطالع الرأي  لشركة توتال لعام 2015 )تقييمنا 

النصف سنوي الذي يسعى إىل قياس آراء العاملني 
بخصوص نقاط القوة لدينا والوقوف على فرص 

التحسني(.  

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 49

مشروع معاجلة املاء املستخدم يف العمليات 
الصناعية- وإزالة األمالح من النفط اخلام يحقق 

إجنازا مهما يتمثل يف مرور مليون ساعة عمل بدون 
تسجيل أية حوادث 

حيث جتمع العاملون واملقاولون يف موقع مشروع 
معاجلة املاء املستخلص، واحتفلوا بإزالة األمالح من 
النفط اخلام يف جزيرة حالول مع موظفي الرب والبحر، 

كما أشادوا باملستوى العايل من االحرتافية وثقافة 
السالمة التي مكنتهم من حتقيق هذا اإلجناز املهم. 

حيث ُيَعد مشروع معاجلة املاء املستخدم يف 
العمليات الصناعية وإزالة األمالح من النفط اخلام أحد 

املشاريع الرئيسة لشركة توتال يف حقل اخلليج.

توتال حتتفل بالعيد مع مستشفى الوكرة 
حيث انتقل متطوعون من الشركة إىل جناح األطفال 
مرتدين الزي القطري وترافقهم شخصيات احتفالية 

وكرتونية؛ حيث متتع األطفال بسرد قصص املغامرات 
واملوسيقى. 

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 62

إطالق برنامج التنقيب واإلنتاج التجريبي للتحريك 
الصناعي لشركة توتال يف حقل اخلليج 

وذلك بتقدمي تطبيق على الهاتف احملمول ملشغلي 
احلقول البحرية؛ الستغالل الوقت بطريقة مثلى ورفع 

درجات السالمة، وحتسني توافر األصول، وزيادة 
اإلنتاجية، وحتديث أساليب عملنا.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 20

شركة توتال قطر حتتفل مبرور عام بدون وقوع 
حوادث مقعدة عن العمل  

يف 20 نوفمرب 2016، ويأتي ذلك نتيجة جلهودنا اجلماعية 
واملستمرة لضمان التزامنا متاًما بقواعد الصحة 
والسالمة اخلاصة بنا على جميع املستويات يف 
املؤسسة وجميع مواقعنا؛ ليعود كل شخص إىل 

منزله آمًنا بنهاية اليوم. 
ويعد هذا وحده إجنازا مهًما خالل مسريتنا الطويلة 

جتاه حتقيق التميز يف السالمة والوصول بشركة توتال 
يف قطر؛ لتصري مؤسسة خالية من احلوادث.

نظمت شركة توتال والسفارة الفرنسية املنتدى 
القطري الفرنسي لالبتكار األكادميي والصناعي 

يف جامعة قطر ومؤسسة قطر لبناء ديناميكية 
مشرتكة 

يتعاون مبوجبها الرواد من املساهمني واخلرباء 
من فرنسا وقطر للمساهمة يف قضايا الطاقة 

والبيئة. وتدعم هذه املبادرة بناء القدرات البشرية 
واالقتصادية القائمةعلى املعرفة يف قطر من خالل 

دعم التعليم والبحث والتنمية واالبتكار. 

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 47

شركة منتجات )شركة تسويق وتوزيع كيماويات 
وبرتوكيماويات ش.م.ق( توقع أول اتفاقياتها لوكالة 

التسويق الدولية مع شركة توتال 
يف معرض "ك“ التجاري 2016 يف دوسلدورف - أملانيا. 

وسوف تسوق "شركة منتجات“ عددا من بوليمرات 
توتال املتخصصة مبا فيها 9 درجات من ميتالوثني 
البوليثيلني و12 درجة من البوليستريين يف منطقة 

الشرق األوسط بدًءا من عام 2017. 

بطولة حالول لكرة القدم
وهي فاعلية رياضية سنوية تنظمها شركة قطر 

للبرتول وترعاها شركة توتال، كما أنها فرصة لكل فرد 
عامل باجلزيرة، وقد جتاوز عدد حضور املباراة النهائية 

هذا العام اكرث من 2000 شخص.

يوم أخالقيات العمل السنوي الثاين لشركة توتال 
 يتزامن مع يومي األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

وحقوق اإلنسان، وقد ركز احلدث هذا العام على قضايا 
حقوق اإلنسان يف مشروعات اإلمدادات، باإلضافة إىل 

النزاهة العامة لألعمال واالمتثال، وكان اليوم مفتوًحا 
أمام جميع املوظفني.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 33/34

برنارد بيناتل -رئيس قسم التكرير والبرتوكيماويات 
يف شركة توتال- يزور قطر 

ويصحبه يف هذه الزيارة جني ماسكوين، النائب األول 
لرئيس قسم التكرير والبرتوكيماويات الشرق األوسط 

وآسيا؛ ملقابلة فريق العمل احمللي واملساهمني 
والشركاء، باإلضافة إىل استعراض األنشطة 

واملشاريع الرئيسة احلالية يف توتال قطر. وقام برنارد 
يف إطار الزيارة بجولة يف املنشآت الصناعية لشركتي 

قابكو وقاتوفني.

وتأسس هذا املشروع لتحسني مكونات النفط اخلام 
واملاء املستخدم يف العمليات الصناعية، وهو ما 

يعد مكوًنا رئيسًيا ملسؤوليتنا البيئية؛ فنحن ملتزمون 
باحملافظة على تشغيل منشآت مصنع املعاجلة 

)املشرتك مع شركة قطر للبرتول الذي تشغله 
شركة توتال( وفًقا ألفضل معايري األداء من حيث 

السالمة واملوثوقية والصيانة.
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فربايرفربايريناير

إبريلإبريلمارس

مايومايوإبريل

يونيويونيومايو

أبرز األحداث يف
2016

قسم التسويق واخلدمات يف شركة توتال قطر 
يفتتح أول حديقة مرورية يف الدوحة 

داخل حرم مدرسة بريال الشعبية لتعليم الطالب 
السالمة واملسؤولية جتاه الطريق، وهذا جزء من 

حملة شركة توتال لنشر الوعي املروري.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 37

شركة توتال تقدم موضوع "العلوم اجليولوجية اليوم 
هي طاقة الغد“  

يف مؤمتر ومعرض الشرق األوسط للعلوم اجليولوجية 
الثاين عشر يف البحرين. وشمل احلدث الذي ينعقد 

مرتني سنوًيا مؤمترا استمر أربعة أيام نظمته الرابطة 
األمريكية لعلماء اجليولوجيا العاملني يف جمال النفط 

)AAPG( والرابطة األوروبية للعلماء اجليولوجيني 
واملهندسني )EAGE( وجمعية اجليوفيزيائيني 

العاملني يف جمال النفط )SEG(، باإلضافة إىل معرض 
مواٍز استمر  ثالثة أيام. 

شركة توتال تدعم حملة النظافة اإلقليمية "بيئة بال 
نفايات“ 

املنعقدة على شاطئ الوكرة ملناقشة التحديات 
املتعلقة بالنفايات البالستيكية، وحث اجملتمع على 

تشكيل مستقبل مستدام للجميع.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 54

منح جائزة التميز يف سالمة العمليات  
للسيد حممد بصري مدير قسم الصحة والسالمة 

والبيئة واألمن خالل الندوة السابعة السنوية لسالمة 
.)QPSS( العمليات يف قطر

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 36

شركة توتال ترعى منتدى جلف إنتليجنس لألمن 
املائي يف الصناعة بقطر  

للشركاء يف احلكومة والصناعة واألوساط األكادميية؛ 
إلجراء األبحاث ووضع أفضل االسرتاتيجيات؛ ملناقشة 

حتديات املياه يف قطر مبا يتماشى مع رؤية قطر 
الوطنية 2030. 

للمزيد يرجى االطالع على صفحة  51

كارال سواريز نافارو، بطلة بطولة قطر توتال 
املفتوحة للتنس، تكرم جنوم بطولة توتال 

للتنس بعد نهائيات البطولة الداخلية للشركة "كأس 
توتال“، وانعقد حفل التكرمي للرجال والنساء واألطفال 

يف جممع خليفة الدويل للتنس واالسكواش. 

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 64

اشتملت احتفاالت شركة توتال باليوم العاملي 
للسالمة 

على أنشطة متعددة يف مكاتبنا ومركز األبحاث 
والساحة واخملزن وموقع اإلنتاج يف جزيرة حالول 

واحلفار يف حقل اخلليج البحري، كما شارك املوظفون 
واملقاولون يف العروض التقدميية واملناقشات، 

وقدموا تعليقاتهم أيًضا على أفضل املمارسات أثناء 
املشاركة يف مسابقة بناء الفريق.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة  36 

موظفو شركة توتال يفوزون مبسابقة االبتكارات 
ثالثية األبعاد والتكنولوجيا  

يف جامعة تكساس تي آند إم يف قطر من خالل 
بحثهم املبتكر حول حتفيز احلمض يف خزانات 
الكربونات؛ حيث إنهم حصدوا املركز األول، هذا 

وأعرب كل من السيد/ أسامة غرابي والسيد/ بريانك 
مهشوري، عن شكرهما لزمالئهما يف مركز أبحاث 
توتال قطر لتقدميهم املساعدة والدعم واإلرشاد 

خالل املسابقة.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 33

شركة توتال حتتفل بشهر رمضان 
مع أعضاء املؤسسة القطرية لرعاية املسنني 

"إحسان“ وتنظم فعالية القرنقعوه الرتاثية اخلاصة 
باألطفال. وهذا يربز الروح اجملتمعية والعمل اخلريي. 

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 61

شركة توتال توقع اتفاقية حقل الشاهني مع شركة 
قطر للبرتول

ومتنح االتفاقية اجملموعة حصة قدرها 30 % من ثالث 
أكرب حقل كربوين بحري يف العامل ملدة 25 عاما بدايًة 
من 14 يوليو 2017. وسوف ُيدار هذا االمتياز عن طريق 

شركة تشغيل جديدة، وهي شركة نفط الشمال التي 
متتلك شركة قطر للبرتول 70 % من أسهمها، يف 

حني متتلك شركة توتال 30 % منها.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 23

توتال حتتفل بالذكرى املهمة اخلاصة مبرور 80 عاما 
على وجودها يف قطر 

مع املوظفني واملساهمني احلاضرين مًعا مبتحف 
الفن اإلسالمي، وبدأت مراسم االحتفال بفقرة فنية 

من خالل لوحة فنية عن "رؤية قطر“ ابتكرتها الفنانة 
التشكيلية القطرية جميلة آل شرمي.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 15

شركة توتال حتصل على جائزة التقطري الشهرية 
لدعم التدريب والتطوير 

من سعادة وزير الطاقة والصناعة حممد بن صالح 
السادة، والسيد سعد شريدة الكعبي، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبرتول، يف االجتماع 
السنوي االستعراضي السادس عشر للتقطري.

للمزيد يرجى االطالع على صفحة 57



9   10 

تــقــــريـــــــــر االسـتـــدامــــــة 2016 تـوتال قطر

193619401974

20092013 2006

19381949

2012

1980

2015 2008

198419962001

199119972002

2016

تاريخنا
يف قطر

أصبحت شركة توتال 
مساهمًة يف شركة نفط 

العراق التي أسست شركة 
قطر للبرتول.

شركة توتال حتصل على 
حصة تبلغ 16.7% من قطر 

غاز 2 - خط اإلنتاج 5.

شركة توتال حتصل على 
حصة تبلغ 36% من شركة 

قاتوفني.

تشرتك شركة توتال مع 
شركة قطر للبرتول الدولية 
بحصة تبلغ 20% للتنقيب يف 

موقعني يف موريتانيا. 

شركة توتال حتصل 
على حصة قدرها %10 

من مصفاة راس لفان 
للمكثفات. 

وقعت شركة توتال البنود 
الرئيسة لالتفاقية مع 

شركة قطر للبرتول لتمديد 
رخصة حقل اخلليج ملدة 

25 عاما.

دخلت شركة توتال للبرتول 
يف مشروع مشرتك جديد 

مع شركة قطر للبرتول 
باحلصول على حصة قدرها 

10% يف مصفاة راس لفان 
اجلديدة للمكثفات.

قطر للبرتول الدولية حتصل 
على 15% من حصة شركة 

توتال إي بي الكونغو.

شركة توتال حتتفل مبرور 80 عاما من 
الشراكة مع قطر.

توتال حتصل على حصة قدرها 30 % 
من حقل الشاهني الضخم بامتياز ملدة 

25 عاما.  شركة توتال حتقق إجناًزا 
مهًما بإنتاج 200 مليون 

برميل من إنتاج النفط يف 
حقل اخلليج. 

حصلت شركة نفط العراق 
التابعة لشركة قطر للبرتول 
على حقوق االمتياز اخلاصة 
بأول اكتشاف للنفط والغاز 

يف قطر هو حقل دخان.  

تأممت شركة قطر للبرتول 
وانتقل الوضع التشغيلي 

حلقل الدخان إىل املؤسسة 
العامة القطرية للبرتول 

سابًقا، وُسميت فيما بعد 
بقطر للبرتول.

امتلكت شركة توتال 10 % 
من أسهم شركة قطر 
للبرتوكيماويات )قابكو( 

إلنتاج اإليثيلني والبويل 
إيثيلني.

قطر تعيد فتح حقول الغاز 
والنفط أمام شركات النفط 

العاملية.

شكلت شركات قطر 
للبرتول وتوتال وبريتيش 
برتوليوم شركة قطر غاز 

املشرتكة )والتي تشمل 
إنتاج الغاز وتسييله 

وتصديره( إلنتاج الغاز 
الطبيعي املسال من حقل 

الشمال الضخم يف قطر.

شركة توتال تكتشف حقل 
نفط اخلليج البحري يف 

حالول.

شركة توتال تقود أول إنتاج 
للغاز املسال يف قطر مع 

إجناز مشروع قطر غاز 1. 

أول إنتاج للنفط من حقل 
اخلليج.

إطالق مشروع دولفني 
للطاقة لتزويد اإلمارات 

العربية املتحدة وعمان 
بالغاز الطبيعي من حقل 

الشمال القطري. بدء اإلنتاج من حقل الدخان.

أول صادرات النفط 
القطرية.

ازدياد حصة شركة توتال 
يف شركة قابكو من 10 % 

إىل 20 % .
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مفتاح اخلريطة

مصفاة تكرير

مصانع الغاز والغاز املسال

برتوكيماويات

خط أنابيب نفط

خط أنابيب غاز

خط أنابيب إيثيلني

حقل نفط

حقل غاز

شركة توتال يف قطرجمموعة توتال

طموحنا أن نصبح 
شركة طاقة ذو 

مسوؤليه 

رابع أكرب  
شركة نفط وغاز 

عاملية 

التنقيب واإلنتاج  
النفط والغاز

الطاقة الشمسية
الكتلة احليوية

التحويل والتطوير  
الكيماويات املتخصصة

البوليمرات
التكرير والبرتوكيماويات

الشحن 
والتسويق 
التجارة والشحن

التسويق واخلدمة

  
عمليات قائمة يف أكرث 

من  

130 دولة.

  
مشغل رئيسي 

متكامل 

بالطاقة 
الشمسية. 

إذا نظرنا إىل معدالت الطلب العاملي 
على الطاقة اليوم فسنجدها متزايدة 

باستمرار، كما أن هناك مشكالت تواجه 
هذه املعدالت مثل حمدودية املوارد 

اجلوفية والتغريات املناخية وأيضًا إرتفاع 
معدالت الفقر وانعدام األمان، ويتمثل 

الهدف األساسي لشركة توتال يف 
بناء مستقبل مستدام للطاقة، يتسم 
باملسؤولية، بحيث يضمن حصول كل 
فرد على طاقة آمنة ونظيفة بأقصى 
فعالية ممكنة. وعلى هذا النحو، فإننا 

ملتزمون بتقدمي طاقة أفضل. 

ويرتجم مشروع شركة ذا ون توتال هذا 
الوضع املؤسسي يف طموحنا بأن 

نصبح املسؤول الرئيسي عن الطاقة 
بطريقة يتشارك جميع املوظفني من 

خاللها ؛ مما يعزز متاسك اجملموعة 
ويساعدنا على العمل مًعا بشكل أفضل 

بنهج يقوم على مزيد من األداء.

ُتعد شركة توتال هي شركة النفط العاملية الوحيدة يف قطر التي تعمل وفًقا لسلسلة مشروعات متكاملة القيمة للنفط والغاز، ابتداًء من التنقيب واإلنتاج 
وحتى التكرير والبرتوكيماويات وجتارة مواد التشحيم بالتجزئة. 

30%
مساهم يف شركة نفط 

الشمال، ومشغل يف 
حقل الشاهني. 

20%
مشارك يف شركة قطر 

غاز 1: تكرير النفط مبنطقة 
حقل الشمال )برافو.(

40%
مشغل ومساهم يف 

حقل اخلليج.

24.5%
مساهم شركة دولفني 

للطاقة احملدودة.

10%
مساهم يف شركة قطر 

غاز 1: املشروع املشرتك 
ملصنع تسييل الغاز

16.7%
مساهم يف شركة قطر 

غاز 2 - خط اإلنتاج 5.

20%
مساهم شركة قابكو

49%
مساهم شركة قاتوفني

)36 % حصة مباشره مع 
قاتوفني ما تعادل لنسبه 49 % 

مضاف اليها نسبه استثمار توتال 
مع قابكو(.

10%
مساهم مصفاة راس 

لفان 1 و2.
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احتفاًلا بهذا العام املتميز يُسر شركة 
توتال قطر مشاركتكم تقرير االستدامة 

األخري اخلاص بنا، ويسلط هذا التقرير 
الضوء على تأثري النهج واألنشطة 

املتبعة؛ لتعزيز سبل تنمية اجملموعة 
وتطويرها  مع شركائنا يف دولة قطر.

إن دولة قطر تقوم بدور مهم يف 
تاريخنا ومستقبلنا. ويشهد 2016 الذكرى 
الثمانني لتأسيس شركة توتال يف قطر 
التي قدمت أنشطة وحضورا عميقا يف 

قطر، وهذا خري شاهد على الشراكة 
اخلاصة التي جتمعنا، تلك الشراكة 

االستثنائية التي حتققت بفضل دعم 
جميع شركائنا يف قطر للبرتول وقطر 
غاز ودولفني للطاقة وقابكو وقاتوفني 

وشركة نفط الشمال وغريهم من 
الشركاء، باإلضافة إىل مواطني دولة 
قطر واملقيمني فيها. ومينحنا هذا 

الدعم الثقة الالزمة للعمل بشكل دؤوب 
على دعم استثمارات كبرية.

 إننا بعد مرور أسابيع قليلة من احتفالنا 
مبرور 80 عاًما على تأسيس شركتنا 
يف دولة قطر.  متكنا من إبرام عقد 

مهم جدا وهو عقد حقل نفط الشاهني 
الذي يعد أكرب حقل منتج للنفط يف 

الدولة مبعدل 300,000 برميل يومًيا. كما 
نسعى أيًضا خللق الفرص يف جمال 
البرتوكيماويات والطاقة الشمسية 

وعمليات تكرير الغاز وتسويقه ونقله؛ 
حيث ميكننا العمل على املستوى 

العاملي مع شركائنا يف قطر. وتفخر 
شركة توتال قطر بتحقيق عاًما حافال 

باإلجنازات يف ظل ظروف السوق 
الصعبة التي يشهدها هذا القطاع. 

نحتفل هذا العام بتاريخنا الطويل 
واملشرف منذ تأسيس شركتنا يف دولة 

قطر، فإننا نواصل أيًضا العمل الدؤوب 
كشريك أساسي يف مسرية الدولة نحو 

حتقيق مستقبل مستدام يتماشى مع 
رؤية قطر الوطنية 2030؛ فاالستدامة 

جزء ال يتجزء من اسرتاتيجياتنا 
وعملياتنا اليومية؛ وباإلضافة إىل التزامنا 

باملساهمة الفعالة يف حتقيق رؤية 
قطر الوطنية مع مساهمينا، فإنها 

تشكل أيًضا الكيفية التي نعمل بها مع 
عمالئنا ومستثمرينا وموردينا وغريهم. 

ومن خالل التزامنا بهذه الرؤية املتميزة، 

مالحظه: يف الوقت الذي متت طباعه هذا التقرير مت تعيني السيد/لورنت ولفشامي ابتداء 
من سبتمرب  كمدير عام توتال اي بي قطر وممثل اجملموعه.

ُأتيحت لنا الفرصة للعمل سوًيا مع 
شعب قطر ومعرفة وفهم بعضنا بعًضا 

بشكل أفضل واملساهمة يف التنمية 
املشرتكة من خالل مشاركة خرباتنا 

وجتاربنا مع الدولة املستضيفة.

وإضافًة إىل ذلك، فإننا نعمل بنشاط 
يف جميع جماالت قطاع النفط والغاز 

يف قطر - كالتنقيب واإلنتاج والتكرير 
والبرتوكيماويات وتسويق زيوت 

التشحيم- مع جميع املساهمني؛ 
لضمان أن أنشطتنا تساهم يف دفع 

عجلة التقدم وحتقيق التنمية االقتصادية 
واالجتماعية والبيئية.

كما أننا أقمنا هذا العام جسوًرا للتواصل 
والتعاون بني اخلرباء من األكادمييني 

واملتخصصني يف اجملال بني دولتي 
فرنسا وقطر؛ لتعزيز سبل االبتكار يف 

قطاعات االقتصاد والطاقة والبيئة. 
وبذلنا قصارى جهدنا يف تقدمي الدعم 

لربامج التعليم واألبحاث التي تسهم يف 
حتقيق هدف دولة قطر املتمثل يف 

تكوين جمتمع قائم على املعرفة من 
خالل التعاون الوثيق مع مؤسسة قطر 

وجامعة قطر، باإلضافة إىل مواقع العمل 
اخلاصة بنا. 

إننا نخفف من تأثرينا على البيئة -وخاصًة 
فيما يتعلق باستخدام املياه- وذلك 

بتطبيق تقنيات ذو كفاءة يف استخدام 
املواد يف مواقع العمل اخلاصة بنا، 

ويف الوقت نفسه فإننا حريصون على 
مبادراتنا اجملتمعية، مثل رعايتنا لبطولة 
قطر توتال املفتوحة للتنس، كما أننا يف 

تواصل مستمر مع منظمات الرعاية 
للمشاركة اجملتمعية الهادفة.

ومل تكن هذه اإلجنازات لتتحقق لوال وجود 
األفراد العاملني وإخالصهم وتفانيهم 

يف العمل والتزامهم واتباعهم جلميع 
"اجتاهات توتال“، من حيث اجلرأة 

والتداخل الوظيفي والدعم املتبادل 
واالستماع واالحرتام.

ويوضح تقرير االستدامة لعام 2016 أن 
الشركة تقوم بجميع عملياتها وفًقا 

اللتزامنا املؤسسي بتوفري طاقة أفضل 
وطموحنا بتقدمي طاقة مسؤولة تضمن 

الوصول إىل طريق أكرث أماًنا ونظافة 
وكفاءة لكل فرد. 

إن دولة قطر تقوم بدور مهم يف تاريخنا 
ومستقبلنا. ويشهد 2016 الذكرى الثمانني 

لتأسيس شركة توتال يف قطر التي قدمت 
أنشطة وحضورا عميقا يف قطر، وهذا خري 
شاهد على الشراكة اخلاصة التي جتمعنا، 

تلك الشراكة االستثنائية التي حتققت 
بفضل دعم جميع شركائنا يف قطر 

للبرتول وقطر غاز ودولفني للطاقة وقابكو 
وقاتوفني وشركة نفط الشمال وغريهم 
من الشركاء، باإلضافة إىل مواطني دولة 

قطر واملقيمني فيها. ومينحنا هذا الدعم 
الثقة الالزمة للعمل بشكل دؤوب على دعم 

استثمارات كبرية.

جيوم شاملني
املدير العام - توتال إي بي قطر

ممثل اجملموعة

كلمة
املدير العام لشركة توتال 

إي بي قطر
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تفخر شركة توتال بشراكتها طويلة 
األمد مع شركات الطاقة العاملة يف 

دولة قطر، تلك الشراكة التي امتدت إىل 
ثمانني عاًما، ونخص من هذه الشراكة 

تعاوننا املتميز مع شركة قطر للبرتول؛ 
حيث قمنا بتطوير مشاريع عالية 

املستوى.

لقد أثمرت هذه الشراكة عن زيادة 
خرباتنا وتبادل املعرفة وتعزيز العالقات 
التجارية مع شركائنا، كما أننا قمنا أيًضا 
بإسهامات ملموسة على أرض الواقع 

يف دولة قطر، نحن عاقدون العزم على 
االستمرار يف تقدمي الدعم لها.

إننا يف شركة توتال نتطلع إىل 
املساهمة بفعالية يف حتقيق رؤية 
قطر الوطنية 2030. وبجانب أنشطتنا 
الصناعية، لدينا أيًضا حضور قوي يف 

جماالت التعليم والبحث والثقافة.

تعد املسؤولية االجتماعية املؤسسية 
قيمة أساسية من قيم شركة توتال 

وركائزها، كما أن االستدامة هي 
الركيزة التي تقوم عليها أعمالنا، وتضع 

حجر األساس -ليس لتحقيق أفضل 
املمارسات اليوم فحسب- ولكن أيًضا 

لتعزيز قدرتنا على التكيف مع ظروف 
السوق على املدى الطويل، وقدرتنا على 

االستمرار يف القيام بعملياتنا وأعمالنا 
بكفاءة وفعالية، إضافة إىل تقدمي قيمة 

إيجابية ملساهمينا.

وتعمل شركة توتال حالًيا يف أكرث من 
130 دولة. وتلتزم بجميع املعايري املهنية 

وتعمل على تبادل اآلراء املهنية لبناء 
شراكات إيجابية وبّناءة مع جميع 

شركائها.

وتستند اسرتاتيجية املسؤولية 
االجتماعية املؤسسية لشركتنا 

على املساهمة الفعالة يف التنمية 
البشرية واالقتصادية واالجتماعية وتنوع 

اجملتمعات والدول التي تعمل فيها 
من خالل تبادل املعرفة والتدريبات، 

باتريك بويانيه
رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي 

جملموعة توتال

وتعزيز استخدام املقاولني احملليني، 
ودعم الشركات الصغرية واملتوسطة. 
ومن الضروري لشركة توتال أن تشارك 

جميع أعضاء اجملتمع يف اختيار 
وتقييم املبادرات والربامج التي تدعمها 

الشركة مبجتمعاتهم.

ويوضح نهج املسؤولية اجملتمعية 
الذي تتبعه شركتنا احرتامنا وتقديرنا 

لشركائنا وآرائهم، واهتمامنا الشديد 
جتاه اآلثار املرتبطة بعملياتنا وأعمالنا؛ 

للمساهمة بشكل ملموس يف التنمية 
االجتماعية واالقتصادية للمجتمعات 

املوجودة داخل مواقع عملنا وحولها.

وسرتكز األهداف اجملتمعية لعام 
2017 على الكفاءة التشغيلية والعمل 

اجلماعي وزيادة مستوى التعاون، 
وسيعتمد جناحنا يف االلتزام بحسن 

التنفيذ“ على مدى قدرتنا على العمل 
مًعا كفريق واحد يف اجملتمع، وسنظل 

ملتزمني بإيجاد حلول دائمة وتطويرها 
وتعزيزها لزيادة فرص احلصول على 

الطاقة.

سنثيا تريجو باز
رئيس القسم االجتماعي واالستكشاف 

واإلنتاج

الهدف من نهجنا اجملتمعي هو خدمة 
الفرص املتاحة يف الدول التي تتأثر 

بنشاطاتنا، يف نسق احتياجاتها جملموعة توتال
س التنفيذي 

س اإلدارة والرئي
جمل

س 
رئي

املسؤولية االجتماعية املؤسسية 
لشركتنا

كــلــمـــــة
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نرحب بتعقيبكم على هذا التقرير،لإلستفارات يرجى 
التواصل معنا:

61 أبراج الفردان، الدور الثاين
شارع الفندق، اخلليج الغربي

الدوحة قطر
ص.ب رقم: 9803

هاتف: 8111 4420 974+
 ep-qa.communication@total.com :الربيد اإللكرتوين

TotalQatar

كلمة رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة  توتال

املسؤولية االجتماعية املؤسسية لشركتنا

رسالة من املدير العام لشركة توتال إي بي قطر

جمموعة توتال

توتال يف قطر

تاريخنا يف قطر

أبرز األحداث يف 2016

االحتفال مبرور 80 عاما من الشراكة مع قطر

حقل اخلليج – حتقيق التميز التشغيلي

قطر غاز – الشراكة مع أكرب شركات إنتاج الغاز املسال يف العامل

دولفني للطاقة – ريادة توريد شحنات الغاز بني الدول

حقل الشاهني – إعادة تطوير ثالث أكرب حقل كربوين بحري يف العامل

التكرير والكيماويات

التسويق واخلدمات

مركز توتال لألبحاث – قطر

الصحة والسالمة

اجلودة

العمل بنزاهة واالمتثال

توتال ورؤية قطر الوطنية 2030

التنمية االقتصادية: االبتكار

التنمية البيئية: مسؤوليتنا جتاه املياه

التنمية البشرية: املعرفة

التنمية االجتماعية: املشاركة اجملتمعية
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