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أبرز المالمح المالية والتجارية لعام 2019 1

مليارات دوالر أمريكي  171,5
عائدات المجموعة 

2,2 مليار 
 إجمالي البراميل المتداولة من المنتجات 

النفطية والبترولية

3001
تجهيزات الشحن الرطب والتأجير

54,2 مليار دوالر أمريكي
إجمالي األصول

19,9 ماليين طن متري 
إجمالي حجم تداول المعادن2

 1172
تجهيزات الشحن الجاف والتأجير

السنة المالية لشركة ترافيجورا من 1 أكتوبر 2018 إلى 30 سبتمبر 2019.  1

مليون طن متري.  2

إجمالي عدد موظفي المجموعة في 30 سبتمبر 2019 بلغ 8,822 موظًفا )4,613 في ترافيجورا و4,209 في نايرستار(.   3

مليارات دوالر أمريكي  59,7 
 الخطوط المالية المتاحة 

لشركة ترافيجورا

77,3 ماليين طن متري 
إجمالي حجم تداول الفلزات

 8822
الموظفون3

مجموعة ترافيجورا بي تي إي ليمتد والشركات التي تملك المجموعة بها استثمارات بشكل مباشر أو غير مباشر تمثل كيانات منفصلة ومعروفة. وفي هذا الكتيب، قد ُتستخدم التعبيرات 
الجماعية مثل “ترافيجورا”، و“مجموعة ترافيجورا”، و“الشركة”، و“المجموعة” ألغراض التسهيل حيث تكون اإلشارة بشكل عام لتلك الشركات. وبالمثل، ُتستخدم بعض الكلمات مثل ‘نحن’ 

و‘نا’ و‘الخاصة بنا’ و‘أنفسنا’ في بعض المواضع لإلشارة إلى شركات مجموعة ترافيجورا بصفة عامة. كما تستخدم هذه التعبيرات في حالة عدم وجود داٍع لذكر شركة أو شركات بعينها.

 يمكن االطالع على تفاصيل أداء المجموعة من هنا
trafigura.com/2019AR

https://www.trafigura.com/financials/2019-the-year-in-review/


 التجارة العالمية ترّسخ أواصر التقارب بين مختلف أنحاء العالم. 
فهي توّسع ثروة البلدان، وتشّكل المصالح المشتركة، وتبني الثقة 
المتبادلة. تعمل شركة “ترافيجورا” على تسيير التجارة. وتتمثل 

مهمتنا في تنفيذ ذلك بشكل مسؤول. 

نستفيد من البنية التحتية، والمهارات، وشبكتنا العالمية لنقل السلع 
المادية من األماكن التي تتوفر فيها بكثرة إلى األماكن حيث تشتد 
الحاجة إليها. لقد عملنا على ربط زبائننا باالقتصاد العالمي على 

مدى أكثر من ربع قرن. فنحن ندعم االزدهار من خالل 
تعزيز التجارة.
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trafigura.com
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أمریكا الشمالیة

11
مكتًبا

1954
موظًفا

أوروبا

15
مكتًبا

2084
موظًفا

الشرق األوسط

3
مكاتب

37
موظفًا

أفریقیا

8
مكاتب

319
موظفًا

أمریكا الالتینیة

26
مكتًبا

2298
موظًفا

آسیا وأسترالیا

17
مكتًبا

2130
موظًفا

لمحة سريعة عن شركة ترافيجورا
تتمثل األعمال األساسية التي تقوم بها شركة ترافيجورا في تجارة السلع والخدمات 

اللوجيستية، كما تسهم أصولنا واستثماراتنا في تكملة هذه النشاطات وتعزيزها. 

 80
مكتًبا

41
دولة

 8822
موظًفا

األنشطة التجارية

ُتَعد شركتنا من أكبر الشركات العالمية في حجم تجارة 
المنتجات النفطية والبترولية في سوق مجزأة ال تحتل فيها 

 أي شركة مركًزا مهيمًنا. 
إال أن شركة “ترافيجورا” ُتَعد من بين الشركات القليلة 

الرائدة في مجال المنتجات النفطية والبترولية التي تتمتع 
بحضور عالمي وتغطية شاملة لألسواق الكبيرة كافة.

2,2 مليار
)إجمالي البراميل المتداولة(

2,2 2019

2,1 2018

1,9 2017

المنتجات النفطية والبترولية

يندمج مكتب الشحن والتأجير لدينا اندماًجا وثيًقا في نموذج 
أعمال شركة ترافيجورا، فيقدم خدمات الشحن لفرق تجارة 

السلع في الداخل، والشحن التجاري في الخارج بالسوق 
المهنية. وتنطلق العمليات من المكاتب المركزية في أثينا، 
وجنيف، وهيوستن، ومونتيفيديو، وسنغافورة. وتتم إدارة 

العمليات الالحقة للتركيب من مكتبنا في أثينا.

4173 من التركيبات
)تركيبات الشحنات الرطبة والجافة(

4173 2019

4190 2018

4151 2017

الشحن والتأجير

97,2 مليون طن متري
)إجمالي األحجام المتداولة(

97,2 2019

95,9 2018

69,9 2017

المعادن والفلزات

ُتَعد شركتنا من الشركات العالمية الكبرى في تجارة 
المعادن والفلزات. إننا نتفاوض مع شركات التعدين 

وصهر المعادن حول اتفاقيات شراء وتوريد اإلنتاج كما 
نستثمر في الخدمات اللوجيستية من خالل شركتنا الفرعية، 

“Impala Terminals”، من أجل تحسين قدرة زبائننا 
على الوصول إلى األسواق.
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الحضور العالمي وأهم الشركات الفرعية

 Impala 
Terminals

تقوم Impala Terminals بتوفير 
الخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط التي 

تركز على األسواق الناشئة القائمة على 
 Impala Terminals التصدير. وتملك

وتدير مرافق، ومحطات موانئ، 
ومستودعات، وأصوالً خاصة بالنقل.

impalaterminals.com

 Trafigura 
Mining Group

 Trafigura Mining Group تدير
عمليات التعدين، وتطور المشروعات، 

وتجري التدقيقات الفنية لمشروعات 
الشركاء الحالية والمحتملة.

trafigura.com/mining

 Galena Asset
Management

 Galena Asset تقدم شركة
Management حلوالً استثمارية بديلة 

متخصصة للمستثمرين من خالل ما تملكه 
من استثمارات في األصول الحقيقية 

وصناديق األسهم الخاصة.
galena-invest.com

Nyrstar 

Nyrstar هي شركة عالمية في إنتاج 
العديد من المعادن، وتحظى بمكانة رائدة 

في السوق بالنسبة إلى معدَني الزنك 
والرصاص.

nyrstar.com
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الربط بين األطراف المناظرة 
تعمل شركة ترافيجورا على تطوير التجارة من خالل إقامة روابط 
قوية مع الشركات المنتجة، والشركات المعالجة، ومستهلكي السلع 
المادية. نحن نحصل على السلع ونخزنها ونخلطها ونقدمها في أي 

مكان حول العالم. 
تقدم العملية المتكاملة لتجارة السلع المادية والخدمات اللوجيستية خدمة 

وأداء متميزين على نطاق المنتجات بأكملها. كما نستفيد من معرفتنا 
الكبيرة بالسوق، والخدمات اللوجيستية، والبنية التحتية للربط بين 

شركات اإلنتاج، وشركات المعالجة، ومستهلكي السلع المادية. 

السلع األولية
نحصل على السلع األولية )الخام( من المنتجين في المناجم وآبار النفط 

والغاز. ويأتي الطلب على هذه المواد بشكل أساسي من الشركات 
المعالجة، مثل معامل التكرير، ومعامل الصهر، ومرافق إسالة الغاز. 

السلع الثانوية
تمثل معامل التكرير، ومعامل الصهر، ومرافق إسالة الغاز ومصادر 

دينا الرئيسيين للسلع الثانوية )الُمعالجة(. ويتضمن  الطاقة المتجددة مورِّ
ذلك الهيئات الحكومية، والمصانع، والمرافق العامة، ومحطات توليد 

الطاقة، وشركات البيع بالتجزئة في مجال الطاقة، وشركات اإلنشاءات. 

خدماتنا
 إن رؤيتنا ترتكز على إثراء العالم بالمزيد من مظاهر االرتباط واالزدهار، 

والوصول إلى وسائل تسهِّل من انتقال السلع المادية بسالسة في مجال االستهالك.

نظرة عامة 6



في المكان الُمعين
ننقل السلع المادية من 

األماكن التي تتوفر فيها 
بكثرة إلى األماكن التي تكون 

في حاجة إليها.

في الصورة المطلوبة
نخلط السلع المادية لمطابقة 

الجودة أو الدرجة مع 
مواصفات الزبون.

في الوقت المحدد
نقوم بتخزين السلع المادية 
في وقت وفرة العرض ثم 
إتاحة المخزون في أوقات 

ارتفاع الطلب.

التوصيل

نقدم خدمات لوجيستية فعالة، 
وآمنة، وعالية الجودة. 

نقوم بنقل السلع باستخدام 
مراكب الشحن والشاحنات 
والسكك الحديدية وخطوط 

األنابيب والسفن.

التخليط

إننا نقوم بتخليط السلع 
المادية وفًقا للمواصفات 
اإلقليمية، ومواصفات 
السوق والزبون، وذلك 

في محطات ومستودعات 
موزعة بصورة إستراتيجية 

حول العالم.

التخزين

نحن نخّزن المعادن، 
والفلزات، ومنتجات الطاقة، 

والمنتجات البترولية في 
منشآتنا الخاصة وتلك 
التابعة لجهات خارجية 

لتسوية مواطن الخلل بين 
العرض والطلب.

المصدر

إننا نتفاوض مع العديد 
من منتجي النفط، ومعامل 
التكرير، ومعامل الصهر، 

وشركات التعدين بشأن 
اتفاقيات شراء اإلنتاج. 
كما أننا نمتلك المناجم 

ونستثمر في الطاقة المتجددة 
والخدمات اللوجيستية التي 
تعمل على تقليل التكاليف 
دينا   وتحسين وصول مورِّ

إلى األسواق.

 السلع
األولية

 السلع
األولية

 السلع
الثانوية

 السلع
الثانوية

المناجم
اآلبار

معامل الصهر 
معامل التكرير 

مرافق إسالة الغاز
البنية التحتية لمصادر 

الطاقة المتجددة

معامل الصهر
معامل التكرير

مرافق إسالة الغاز

المرافق العامة 
التصنيع 

 شركات البيع بالتجزئة 
في مجال الطاقة 

اإلنشاء

تحويل السلع
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التجارة الجديرة بالمسؤولية تدفع التقدم االقتصادي وتقوي 
المجتمع. ونحن نستفيد من خبرتنا وتجاربنا لتضمين 

المسؤولية في أعمالنا وعبر القطاع.   التداول 
بشكل مسؤول

توفير الثمن مقابل القيمة على المدى 
البعيد

تتضمن أعمالنا نقل ماليين األطنان من المواد عبر العديد من المناطق 
الجغرافية. إن القرارات التي نتخذها تؤثر تأثيًرا بالًغا، بشكل مباشر 

وغير مباشر على حٍد سواء، في حياة عدة آالف من األشخاص. 
ترتكز ثقافة شركة ترافيجورا على أخالقيات الخدمة. فعلى المستوى 

الفردي، ُيتوقع أن يعمل الموظفون لدينا بدرجة عالية من النزاهة 
الشخصية. أما على مستوى المجموعة، فإننا نسعى جاهدين للوفاء 

بأفضل الممارسات العالمية وتطويرها. 
كما ينصب تركيزنا على طرح السلع في السوق بأمان وبشكل مسؤول. 

باإلضافة إلى تقديم مساهمة مستمرة وبّناءة للنهوض بالتجارة بشكل 
مسؤول، والسعي إلى منع أي آثار سلبية لعملياتنا وتخفيفها. 

يمثل االلتزام بأعلى المعايير عبر المجموعة متطلًبا أساسًيا. فنحن ندير 
مجموعة معقدة من المخاطر التشغيلية والمالية. كما تتيح لنا األنظمة 
والعمليات المتكاملة تطبيق معايير متسقة. لقد تعلمنا أن نعمل بفاعلية 

في العديد من البيئات السياسية والثقافية.

الشفافية والمشاركة
إن مسؤولية الشركات تتطلب الشفافية. ويتجلى هذا في عدة صور – 

بدًءا من الصراحة والوضوح بشأن األداء المالي، ووصوالً إلى تعزيز 
مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين بشكل أكبر، وتحسين المراقبة 

واإلبالغ داخل المؤسسة واإلبالغ عن أدائنا علًنا. نحن ننخرط في 
جبهات متعددة لتطوير أعمالنا بما يتماشى مع توقعات المجتمع اآلخذة 

في التطور باستمرار.
إن طموحنا يتلخص في االعتراف بنا كشركة رائدة تتحلّى بالمسؤولية 

في مجال تجارة السلع. نحن نشجع أولئك الذين نقوم بتنفيذ األعمال 
معهم على تطبيق معايير ومبادئ وسياسات مماثلة، وشاملة، وتكميلية.
نحن نراقب ونحدد باستمرار القضايا البارزة، التي يمكن أن تسهم فيها 
أنشطتنا، من خالل عالقات العمل المباشرة أو غير المباشرة، والتي قد 

يكون لها تأثير سلبي في أصحاب مصلحة بعينهم أو المجتمع ككل.
ونهدف إلى ضمان تخفيف هذه المخاطر إلى أدنى مستوى عملي من 

خالل أنشطتنا الخاصة ومن خالل العمل عبر عالقاتنا التجارية. 
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التوصيل

 المدفوعات للحكومات | 
التعداد السكاني للدول المنتجة.

دون، والمجتمعات المحلية. الروائح المزعجة | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

دون، والمجتمعات المحلية. التعرض لألتربة | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

موافقة المجتمع | المجتمعات المحلية.

 حقوق الماّلحين | 
دون،  الموظفون، و المتعاقدون، والمورِّ

والمجتمعات المحلية.

دون. الوصول إلى آليات التظلم | المجتمعات المحلية، والموظفون، والمقاولون، والمورِّ

التوريد المسؤول | مواطنو الدول المنتجة والمستهلكة.

دون، والمجتمعات المحلية. التقاط األبخرة | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

دون، والمجتمعات المحلية. الظروف غير اآلمنة | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

دون، والمجتمعات المحلية والدولية. الصحة العامة | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

دون، والمجتمعات المحلية. تخزين النفط | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

 سالمة النقل | 
المجتمعات المحلية، والموظفون، والمقاولون، 

دون. والمورِّ

 إسالة حموالت الغاز الجافة | 
الموظفون والمقاولون.

 إدارة سدود احتجاز المخلفات | المجتمعات المحلية، والموظفون، 
والمقاولون. 

تغير المناخ | المجتمع الدولي.

دون. االعتراف النقابي وحقوق العمال | الموظفون، والمقاولون، والمورِّ

دون. منع التلوث | المجتمعات المحلية، والموظفون، والمقاولون، والمورِّ

تأثير المنتج | مواطنو الدولة المستهلكة.

الرشوة والفساد | مواطنو الدول المنتجة والمستهلكة.

تأثرت قضايانا البارزة وأصحاب الحقوق

التخليط التخزين المصدر
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 المنتجات 
 النفطية 

والبترولية

برميل تم تداوله في عام 2019

النفط الخام
إن القدرات الفنية القوية والموارد 

الكبيرة التي يتميز بها مكتب 
النفط الخام تمنحنا المرونة 

لالستجابة لديناميكيات السوق 
المتغيرة. كما نمتلك إمكانية 

الوصول إلى اإلمدادات طويلة 
المدى من التدفقات النفطية القابلة 

للتداول والتحكم في الصهاريج 
في المواقع اإلستراتيجية. ونقوم 

بتوفير الحلول التي تتعلق 
بالتوزيع للعديد من المنتجين، 

ونساعد معامل التكرير في 
توفير شحنات مخصصة 

وتمويل متخصص.

1023 مليون

الجازولين
يقوم المكتب المخصص 

للجازولين بإدارة إحدى أكبر 
كميات الجازولين المنقولة بحًرا 

في العالم. كما نتمتع بحضور 
فعال في سوق المكونات 

والصهاريج الشاملة التي تقع 
في أماكن إستراتيجية. وتكمن 

مواطن قوتنا الرئيسية في بصمتنا 
العالمية التي نضفيها على مجال 

التخزين، وعالقاتنا اإلستراتيجية 
مع مشغلي المراحل النهائية، 
ونظام التوزيع العالمي الُمدار 

بعناية.

218 مليوًنا

المقطرات المتوسطة
تدير شركة ترافيجورا إحدى 

أكبر مجموعات المقطرات 
المتوسطة عبر شبكتها العالمية. 
إننا نقوم بالمتاجرة في مجموعة 

كاملة من المقطرات، بدًءا من 
المقطرات التي تحتوي على نسبة 

منخفضة من الكبريت ووصوالً 
إلى تلك التي تحتوي على نسبة 

عالية. تغطي عملية التجارة التي 
نقوم بها في المقطرات المتوسطة 
وقود الطائرات، والديزل، وزيت 
الغاز. إننا نستغل شبكة التخزين 

العالمية لدينا في تخليط المنتجات 
لتطابق المواصفات المحلية. 

يمكن أن يتكيف فريقنا سريًعا مع 
المواصفات المتغيرة باستمرار 
في جميع أنحاء العالم لتحقيق 

أقصى قدر من المرونة لجميع 
زبائننا.

267 مليوًنا

زيت الوقود
يجمع المكتب المختص بتجارة 

زيت الوقود بين الحضور 
العالمي، والمعرفة بالسوق، 

والخدمات اللوجيستية الفعالة 
إليجاد روابط بين المنتجين 

خ فريقنا  والمستهلكين. ولقد رسَّ
أعماالً تجارية مهمة ومستدامة 
للمواد الخام، كما طور عالقات 
وثيقة مع المستهلكين في سوق 
خدمات التخزين. كما أننا نلبي 

متطلبات زبائننا من خالل 
علميات التخليط والشحن عبر 
شبكة مرافق التخزين العالمية 

المؤجرة والمملوكة لدينا.  

185 مليوًنا

نفتا
ُتَعد شركة “ترافيجورا” إحدى 
الشركات التجارية الرائدة في 

مجال النفتا في العالم. حيث نقوم 
بتعهيد المنتجات واألصناف 

المطلوبة بشدة وتخزينها 
وتخليطها، باإلضافة إلى دعم 
التدفقات التجارية إلى الشرق 

األقصى، وأمريكا الشمالية 
والجنوبية، وأفريقيا، وأوروبا. 
ونظًرا إلى العالقة الوثيقة بين 

تجارة النفتا والنشاط في قطاعات 
مثل الجازولين والبتروكيماويات، 

فإن هذه السوق تمّكن ترافيجورا 
من تعظيم االستفادة من نموذج 

التداول المتكامل الخاص بها.

143 مليوًنا
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الديزل الحيوي
تم دمج مكتب الديزل الحيوي 
بالكامل في فريق المقطرات 

المتوسطة العالمي ويعمل على 
الترويج للديزل الحيوي كبديل 

مستدام ومساعد للديزل المستند 
إلى الوقود الحفري. 

4 ماليين

الغاز الطبيعي
حقق مكتبنا المختص بالغاز 

الطبيعي الذي يركز على 
الواليات المتحدة األمريكية 
وأوروبا نمًوا ملحوًظا لتلبية 

الطلب المتزايد حيث يستمر الغاز 
الطبيعي في توسيع نسبته في 
مزيج شركات توليد الطاقة. 

كما أننا ُنَعد أكبر مشتر للغاز في 
تكساس والواليات المتحدة وأكبر 

د للغاز إلى المكسيك. وفي  مورِّ
أوروبا عملنا على زيادة المبيعات 

في أوكرانيا، وإسبانيا، وإيطاليا.

158 مليوًنا

ُتَعد شركة ترافيجورا إحدى كبريات الشركات العالمية المستقلة المختصة في تجارة 
المنتجات النفطية والبترولية، وإحدى الشركات القالئل التي تتميز بحضور عالمي 

 حقيقي وتغطية شاملة للمنتجات. 
إن ما نملكه من خبرة تقابله قدرات هائلة في مجال الخدمات اللوجيستية والتخزين في 

جميع أنحاء العالم. 

2,2 مليار
 براميل المنتجات النفطية والبترولية

المتداولة

6,1 مليون
 براميل المنتجات النفطية والبترولية

التي يتم تداولها يومًيا

الغاز النفطي المسال
ُتَعد ترافيجورا إحدى الشركات 
التجارية الرائدة في سوق الغاز 
النفطي المسال. ويقدم حضورنا 

على الصعيد العالمي ونظام 
الخدمات اللوجيستية القوي لدينا 

الدعم إلى أنشطتنا التجارية. 
ومن خالل التحكم في مرافق 

التخزين والتأجير الخاصة بنا، 
فإننا قادرون على تخصيص 

مواصفات الشحنات لكي تالئم 
مجموعة كبيرة من الزبائن، بدًءا 

من مستهلكي البتروكيماويات 
وشركات التخليط ووصوالً إلى 
مستهلكي الغاز النفطي المسال 

والغاز المعبأ. 

88 مليوًنا

المكثفات
ُتَعد شركة ترافيجورا من 

الشركات الرائدة عالمًيا في تجارة 
المكثفات التي تقدم مجموعة 

كبيرة من األصناف المتنوعة إلى 
السوق في جميع أنحاء العالم. كما 

أننا بصدد تطوير استخدامات 
جديدة للمكثفات مع قاعدة 
متنوعة من الزبائن تشمل 
معامل التكرير، ومصافي 

معالجة الغاز الطبيعي، ومنشآت 
البتروكيماويات. 

13 مليوًنا

الغاز الطبيعي المسال
على الرغم من سوق الطاقة 

سريعة النمو، تظل ترافيجورا 
إحدى أكبر الشركات التجارية 

المستقلة في مجال الغاز الطبيعي 
المسال في العالم. وإضافة إلى 

أعمالنا الفورية، لدينا عقود شراء 
ثابتة طويلة األجل من الواليات 

المتحدة األمريكية وأماكن أخرى، 
ما يتيح لنا تقديم ضمان إمداد 

ال مثيل له. وتقدم أعمال البنية 
التحتية للغاز الطبيعي المسال 

لدينا الدعم للزبائن بأصول 
إستراتيجية قابلة للنشر تتسم 
بانخفاض التكلفة، والمرونة، 

والمعيارية. 

116 مليوًنا
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تبني شركة ترافيجورا، بصفتها 
إحدى كبريات الشركات العالمية 

في مجال المعادن والفلزات، 
التواصل العالمي بين شركات 

التعدين، ومعامل الصهر، 
وشركات تصنيع المعادن 

المكررة. 
ونقدم الدعم المالي من خالل 

اتفاقيات شراء اإلنتاج، ونماذج 
التمويل والمعالجة المنظمة، 

وتطوير منافذ المراحل النهائية 
التي تدعم نمو الحجم.

 97,2 
مليون طن متري 

إجمالي الحجم المتداول من الفلزات والمعادن

المعادن والفلزات
نظرة عامة12 12



النحاس

الزنك

الرصاص

النيكل

الكوبالت

األلومينا

خام الحديد
نحن نعكف على تداول المجموعة الكاملة 

من منتجات خام الحديد وأصنافه. فمن 
خالل فرق التأسيس في جميع الدول 

الُمصّدرة األساسية، نستفيد من الشبكة 
العالمية الشاملة للربط بين مشترين بعينهم 
وبين أصناف معينة من المخزون. ونحن 

نستفيد من عالقاتنا الوثيقة مع المنتجين 
الرئيسيين لكي نحصل على إمدادات قليلة 

التكلفة ونوفر الدعم لمؤسسات التعدين 
األصغر. وفي الصين، تتمتع فرق المبيعات 

الخاصة بنا بعالقات قوية مع مصانع 
الفوالذ والشركات التجارية المحلية. 

17,9 ماليين طن متري

الفحم
إننا واحد من أصل اثنين فقط من المشغلين 

العالميين الفعليين في الفحم الحراري. 
وينصب تركيزنا على إستراتيجيات 

التأسيس، والتدفقات التجارية، وطرق 
التسليم المبتكرة. نحصل على فحم الكوك 

لشركات إنتاج الحديد والصلب العالمية 
ونحظى بتواجد قوي في مجال فحم الكوك 

والكوك البترولي. 

59,4 ماليين طن متري

المعادن المكررة
ُتَعد شركة ترافيجورا هي الشركة الرائدة 
في السوق ألغلب المعادن المكررة التي 

نتداولها. وتشمل كاثود النحاس، والنحاس 
المنفط، وقضبان األسالك النحاسية، 
واأللومنيوم، والرصاص، والزنك، 

والنيكل، والمعادن الثمينة. 
ونملك الخبرة العملية التي تتيح لنا 

الحصول على المعادن بسرعة وبتكلفة 
قليلة في جميع أنحاء العالم. وينصب 

تركيزنا على تعزيز الحجم وتلبية 
احتياجات المنتجين والمستهلكين.

9,3 ماليين طن متري
النحاس

الزنك

الرصاص

األلومينيوم

النيكل

المعادن الثمينة

الفحم

الفحم الحراري

فحم الكوك

كوك النفط

المتكثفات
إن شركة ترافيجورا هي الشركة الرائدة 

في سوق متكثفات النحاس، والزنك، 
والرصاص، والنيكل إضافًة إلى تجارة 

األلومينا وهيدروكسيد الكوبالت. إننا نوِجد 
لعمالئنا سلسلة توريد أكثر تناسًقا من خالل 

استخدام الموازنات الجغرافية وموازنات 
الجودة. وتقوم بعض االستثمارات المختارة 

بعناية في البنية التحتية بدعم نمو الحجم. 
كما نعمل لتطوير عالقات طويلة األمد، 

وضمان تقديم خدمات متسقة عالية الجودة.

10,6 ماليين طن متري
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الطاقة ومصادر 
الطاقة المتجددة 

اعتمد النجاح العالمي الذي حققته ترافيجورا على قدرتنا على تطوير سالسل التوريد التقليدية إليجاد 
أسواق جديدة. إن هذه الخبرات تشّكل أهمية بالغة في مجال الطاقة المتغيرة اليوم.

ونحن نعمل على إثبات وجودنا وترسيخ مكانتنا في قطاع الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة سريع 
التطور من خالل سلسلة من االرتباطات اإلستراتيجية المستهدفة.

التداول في الطاقة ومصادر الطاقة 
المتجددة

يعتمد مكتب التداول في الطاقة والطاقة المتجددة لدينا على قدراتنا وفهمنا 
ألسواق الطاقة األخرى.

ونحن اآلن نعمل على ترسيخ حضورنا النشط من خالل تداول عقود 
المشتقات الرئيسية، وخاصًة في أسواق الواليات المتحدة وأوروبا. ويكمل 
هذا النشاط نمو المعامالت المادية مع زيادة الطلب على الخدمات التجارية 

والوسيطة في أسواق الكهرباء.

االستثمار في الطاقة المتجددة
Nala Renewables

شركة Nala Renewables هي مشروع مشترك جديد بين شركة 
ترافيجورا وشركة IFM Investors التي تدير صندوًقا مؤسسًيا عالمًيا، 

وتهدف إلى تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين 
الطاقة على مستوى العالم، مع سعة توليد إجمالية تبلغ 2 جيجاواط على 

مدار السنوات الخمس القادمة.
ستحصل الشركة بشكل فوري على 250 ميجاواط من مشروعات الطاقة 
المتجددة لمجموعة ترافيجورا قيد التجهيز حالًيا، وستعتمد على المحفظة 

الحالية من خالل االستثمار في مشروعات وشركات الطاقة المتجددة على 
مراحل مختلفة من التطوير. ستقوم أيًضا بإنشاء مشروعات وتشغيلها 

بالقرب من منشآت البنية التحتية للتعدين والنقل والصهر الخاصة بمجموعة 
ترافيجورا في أنحاء العالم، وسُتستخدم الطاقة المتجددة المتولّدة لتزويد 

بعض هذه المنشآت بالطاقة.
ستوفر شركة Nala Renewables أيًضا فرصة لشركة ترافيجورا وبعض 
المستثمرين اآلخرين لالستثمار في مزيد من مشروعات الطاقة المتجددة عبر 

صندوق مصادر الطاقة المتجددة )Renewables Fund( الخاص بشركتنا 
.Galena Asset Management التابعة

PASH Global
ومن خالل ملكيتنا الجزئية لشركة تطوير الطاقة المتجددة باش جلوبال، 

ستحصل شركة ترافيجورا أيًضا على استثمار منفصل في مشروع جديد 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميجاواط في مالي. وبصفتها 

أكبر مزرعة شمسية في غرب أفريقيا، ستوفر الطاقة الكهربائية النظيفة 
ألكثر من 91,000 أسرة، ما يوفر 52,000 طن متري تقريًبا من 

انبعاثات الكربون سنوًيا.
كما يجري حالًيا تطوير منشآت على نطاق واسع للوحات الطاقة 
الكهروضوئية في استثمارات ترافيجورا كثيفة االستهالك للطاقة 

واألصول المملوكة لها، بما في ذلك المناجم والمحطات اللوجيستية. ُتَعد 
معالجة المعادن أحد أكثر األنشطة الصناعية استهالًكا للطاقة. وتستثمر 

شركة Nyrstar لعمليات إنتاج الزنك وصهر الرصاص التابعة لشركة 
ترافيجورا في البطاريات وتوليد الطاقة المتجددة على نطاق واسع في 

شبكتها العالمية من المصانع. وتعمل على توليد أكثر من 100 ميجاواط 
من الطاقة المستدامة لعملياتها الخاصة، مع إعادة بيع فائض الطاقة إلى 

الشبكة، والمساعدة في توسيع أعمالها التجارية.

pashglobal.com

250ميجاواط 
)GRF( مشاريع الطاقة المتجددة في متناول صندوق مصادر الطاقة المتجددة لدى شركة غالينا

2000ميجاواط
)GRF(  2027 مجموعة مشاريع الطاقة المتجددة المستهدفة بحلول عام
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لة  االستثمار في التقنيات المتجددة المعطِّ
لألنظمة القديمة 

أنشأت ترافيجورا صندوًقا لرأس المال االستثماري لالستثمار في عدد 
لة لألنظمة القديمة في مرحلة مبكرة، بما في  من التقنيات المتجددة المعطِّ

ذلك الطاقة الهيدروجينية والوقود البديل، وتقنيات تخزين الطاقة المتجددة 
واستخدام الكربون.

وسوف تدعم ترافيجورا هذه الشركات من خالل االستفادة من خبراتها 
وشبكاتها العالمية، كل ذلك في محاولة لطرح تقنياتها في السوق على 

نطاق واسع والمساعدة في التعجيل بتحّول الطاقة.

المصالح اإلستراتيجية في قطاع 
الهيدروجين

Hy2gen
يتمتع الهيدروجين، ال سيما الهيدروجين النظيف، الذي ينتج من مصادر 
الطاقة المتجددة، بإمكانات كبيرة للتعجيل بتحّول الطاقة مع تحرك العالم 

صوب اقتصادات ذات انبعاثات أقل من الكربون. حيث تجعله نسبة 
كثافة الطاقة إلى الوزن الكبيرة التي يتمتع بها أكثر مالءمة لالستخدامات 

الصناعية عالية الطاقة من التقنيات التي تستند إلى الليثيوم أيون والتي 
تتميز بها العديد من المركبات الكهربائية حالًيا.

كما تستفيد المحركات الكهربائية التي تعمل بخاليا الوقود الهيدروجيني 
أيًضا من الكفاءات األعلى من محركات االحتراق الداخلي، وقد شهدت 

سوق هذا النوع من التقنية نمًوا كبيًرا في السنوات األخيرة. باإلضافة إلى 
ذلك، نرقب استخدامات محتملة للهيدروجين في المناجم التي تعمل خارج 

الشبكة وفي إنتاج المواد الكيميائية.
 لقد استحوذنا على حصة ملكية في الشركة الناشئة Hy2gen. وتضم 
هذه الشركة األلمانية كوكبة من المتخصصين الذين يتمتعون بخبرة في 

تطوير مصانع إنتاج الهيدروجين األخضر والوقود الكهربي القائم على 
الهيدروجين وإنشائها وتشغيلها، ما يوفر وسائل أفضل لتحقيق وقود 
خاٍل من ثاني أكسيد الكربون أو محايد ثاني أكسيد الكربون وحلوالً 

للتخزين. وسيتم إنشاء أول مصانعنا في كندا، يعقبه مصانع أخرى في 
فرنسا والمكسيك والنرويج وجنوب إفريقيا. تهدف الشركة إلى أن تكون 

رائدة في سوق الهيدروجين والوقود الكهربي في مجال النقل والصناعة، 
حيث يبدو أنه من الصعب في الوقت الراهن تخفيض االنبعاثات بصورة 

ملموسة.

hy2gen.com

االستثمار في تخزين الطاقة
Quidnet Energy

يلعب التخزين الفّعال للطاقة دوًرا مهًما للغاية في االقتصاد منخفض 
الكربون. كما تمثل أنظمة التخزين الفّعالة ضرورة في دمج الطاقة 

المتجددة المتقطعة في الشبكات من خالل مواءمة القمم والمنخفضات 
في توليد الطاقة مع األنماط المتغيرة للطلب. إن استثماراتنا اإلستراتيجية 
في شركة كويدنيت إنرجي، وهي شركة تعمل في مجال الطاقة النظيفة، 
تساعد في توفير بديل منخفض التكلفة لتخزين المضخات المائية، وهو 

الحل الوحيد القائم حالًيا للتخزين طويل األجل. يستند نظام التخزين بالضخ 
الميكانيكي األرضي )GPS( لشركة كويدنيت إلى مبادئ الطاقة المائية. 

فهو يضخ المياه تحت األرض لتخزينها في تكوينات صخرية على ضغط 
ل  عاٍل. وفي أوقات ارتفاع الطلب، يتم إطالقها إلى السطح، حيث تشغِّ

توربينات الكهرباء.

 quidnetenergy.com
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توفر ترافيجورا الثمن مقابل القيمة 
للتجارة العالمية في مجال الموارد 

الطبيعية من خالل توفير خدمة وأداء 
ال مثيل لهما عبر سلسلة التوريد.

كيف نوفر 
الثمن مقابل 

القيمة
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17

الوصول إلى األسواق

الشبكة العالمية
التمويل التجاري المنظم

اتفاقيات الدفع المسبق والشراء

التوصيل التخليط التخزين المستهلكونالمصدر المنتجون

شركات المعالجة

حيث توفر شركة ترافيجورا الثمن مقابل القيمة

إدارة المخاطر

مخاطر األسعار المغطاة
مخاطر العملة المغطاة

التأمين ضد المخاطر السياسية والمسؤولية
االمتثال التنظيمي

األنظمة والعمليات المتكاملة
اإلدارة والمسؤولية

الخدمات واألداء 
ترافيجورا هي شركة تجارة وخدمات لوجيستية مادية مستقلة يملكها أكثر 
من 700 موظف من موظفيها. ومع عدم وجود أي مساهمين خارجيين، 
يمكننا التركيز بشكل كامل على تقديم قيمة بعيدة المدى من خالل وضع 

 زبائننا في المقام األول. فنحن نملك الموارد والمرونة الالزمتين لتلبية
احتياجاتهم المتغيرة. 

إن العديد من نظرائنا يشّكلون عناصر إستراتيجية فاعلة في أسواقهم 
الخاصة. فهم يعتمدون علينا في تقديم سلع محددة بالشكل الصحيح في 

الوقت المناسب، في كل مرة.
إننا نستفيد من حضورنا العالمي، ومعرفتنا بالسوق، والقدرات اللوجيستية 

لتحسين التدفق التجاري. ونقوم بذلك من خالل الموازنة بين العرض 
والطلب، وتحسين سالسل التوريد، وتقديم خدمات تلبي احتياجات زبائننا 

في جميع أنحاء العالم.

تتمتع شركة ترافيجورا، بصفتها شركة تجارية عالمية رائدة، بوفورات 
كبيرة في الحجم، كما تتمتع بإمكانية الحصول على تمويل منخفض التكلفة 

من المقرضين الدوليين. نحن ندير المخاطر التشغيلية والمالية في جميع 
أنحاء العالم. كما تتيح لنا األنظمة والعمليات المتكاملة تطبيق معايير عالية 

باستمرار في جميع أنحاء المجموعة. 
وتبرز المنافسة المكثفة والشفافية في السوق أهمية كفاءة الخدمة والكفاءة 
التشغيلية. نسعى إلى تبسيط عملية التسليم المادي وتيسيرها. كما نستثمر 
في البنية التحتية، والتخزين، والنقل والخدمات اللوجيستية لتحقيق ذلك.

في الصفحات التالية، نقدم بعض الطرق التي يعتمد عليها نهجنا 
اإلستراتيجي والموارد العالمية لتطوير التجارة.

خفض التكلفة

المعرفة بالسوق 
انخفاض تكاليف التمويل

الكفاءة التشغيلية
وفورات الحجم

االستثمار في البنية التحتية
تحسين سلسلة التوريد
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االنتشار والنطاق على 
دين الصعيد العالمي إننا نقيم روابط قوية بين المورِّ

والمستهلكين من خالل شبكتنا العالمية، 
والخدمات اللوجيستية الفعالة، وفهم 
متطلبات السوق بصورة ال نظير لها. 

ُتمّكننا أنشطتنا من الدخول في صميم االقتصاد العالمي - حيث نعمل 
مع الحكومات، والشركات المملوكة للدولة، والشركات الرائدة متعددة 

الجنسيات. لقد قمنا بإنجاز أكثر من 4,000 عملية من عمليات تجهيزات 
الشحن والتداول فيما يزيد عن 380 مليون طن متري من السلع سنوًيا. 

تدعم شبكة ترافيجورا العالمية أنشطتنا التجارية. حيث نعمل في 41 دولة 
في ست قارات. يستطيع كل مكتب من مكاتبنا الوصول إلى المعرفة، 

والموارد، والدعم الخاص بمجموعة ترافيجورا. فنحن نعمل باستمرار 

على االستثمار في األنظمة والعمليات التي توفر لنا الجاهزية للعمل بفعالية 
في األسواق المعقدة. 

تتيح لنا قدراتنا اللوجيستية الرائدة على المستوى العالمي الحصول على 
السلع، وتخزينها، وتخليطها، وتوصيلها بموثوقية وفعالية إلى أي مكان 

حول العالم.

4173
تجهيزات الشحن والتأجير

389.2 مليون طن متري
مجموع حجم السلع المتداولة
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شحن المنتج الخام األمريكي إلى جميع أنحاء العالم
تمكننا الحقوق التجارية الحصرية لشركة ترافيجورا بكل من شركة 

باكاي تكساس بارتنرز، ومحطة كوربوس كريستي التي تقع على ساحل 
خليج والية تكساس من تأدية دور رئيسي في سوق تصدير المنتج الخام 

األمريكي. 
تمتلك المحطة ما يقرب من سعة تخزينية تقّدر بسبعة ماليين برميل 

للمنتجات النفطية السائلة. ويشمل المجمع واحدة من أكبر منشآت تخزين 
الغاز النفطي المسال المضغوط والمبرد في الواليات المتحدة، وتوصيل 
خطوط األنابيب للحصول على إنتاج النفط الخام والمتكثفات من حقول 
الصخر الطيني في حقول بيرميان وإيجل فورد، وخمسة مراٍس للسفن، 
بما في ذلك ثالثة مراٍس في المياه العميقة قادرة على استيعاب الناقالت 

من فئة أقصى السويس، وثالثة مصافي متكثفات بقدرة تجميعية تصل إلى 
100,000 برميل يومًيا. 

إننا نتفاوض بشأن عقد اتفاقيات طويلة المدى مع شركات خطوط األنابيب 
الرئيسية لنقل المنتج الخام والمتكثفات من إيجل فورد، أحد حقول الصخر 

الطيني األكثر غزارة من حيث اإلنتاج وربًحا في الواليات المتحدة 
األمريكية. 

تمكننا شبكتنا العالمية من دمج براميل العمالء األمريكيين مع نظيراتها 
في جميع أنحاء العالم - بداية من المناطق القريبة كمنطقة البحر الكاريبي 

وأمريكا الالتينية إلى مناطق بعيدة كالصين.
trafigura.com/spotlightus

7,3 ماليين
سعة تخزين براميل النفط 

 والمنتجات البترولية في
كوربوس كريستي
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المصدر 
تشتري شركة ترافيجورا في بيرو 

متكثفات النحاس من أكثر من 150 
منجًما صغيًرا ومتوسًطا وكبيًرا في 
بيرو. وتوفر الشركة هياكل تمويل 

طويلة األجل، وتستخدم أدوات التحوط 
لمخاطر التسعير، والدعم الفني، 

والحلول اللوجيستية لضمان توفير 
إمدادات مستقرة وتمكين موّرديها من 

التركيز على أنشطتهم األساسية. 

النقل 
توفر Impala Terminals حلوالً 

لوجيستية من المنجم إلى الميناء. 
ُتنقل المتكثفات بالشاحنة أو عن طريق 

السكك الحديدية إلى المستودع في 
كاالو، أكبر ميناء في بيرو. 

التخزين 
 إن مستودع كاالو التابع إلى

 Impala Terminals هو أكبر 
محطة مغطاة للخلط والتخزين في 

العالم لصادرات المعادن.

التخليط 
 Impala Terminals تخلط

العديد من عمليات التسليم للوفاء 
بالمواصفات والكميات المطلوبة من 

الزبائن العالميين.

نقل متكثفات النحاس من المناجم في بيرو 
إلى األسواق العالمية

الخدمة 
المتكاملة

إن شركة ترافيجورا شركة خاصة ومستقلة كلًيا. إننا نعتز بهذا الوضع 
الذي يتمتع بمزايا تجارية حقيقية ويصب تركيزنا على احتياجات زبائننا. 
إننا نعمل على تطوير عالقات قوية متبادلة المنفعة مع زبائننا من خالل 

الفهم الكامل الحتياجاتهم وتلبيتها.
 

إذ يمكننا الوصول إلى األماكن صعبة الوصول، وتقديم المشورة التقنية 
والدعم المالي. ونقوم ببناء البنية التحتية ونقدم الخدمات اللوجيستية لتنظيم 
النقل وتبسيطه. ونعمل على نطاق واسع عن طريق المحطات المتطورة. 

ونسلم السلع حسب المواصفات كلما وحيثما كانت مطلوبة.

إننا نكيف أعمالنا لتتناسب مع احتياجات الزبائن. 
توفر خدماتنا الثمن مقابل القيمة لكل مرحلة من 

مراحل سلسلة التوريد.
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التحميل 
ُتنقل المتكثفات التي تم مزجها عبر 
حزام ناقل على مسافة كيلومترين 

 Impala بتمويل مشترك من
Terminals إلى مرسى المراكب 

الذي يستأجره قسم الشحن والتأجير 
بشركة ترافيجورا. 

الشحن 
تنقل السفن المستأجرة المتكثفات إلى 
معامل صهر النحاس في جميع أنحاء 

العالم. تقوم معامل الصهر بمعالجة 
متكثفات النحاس وتكريرها للحصول 

على كاثود النحاس. 

المصدر 
تشتري ترافيجورا كاثود النحاس من 

معامل الصهر. 

التوصيل 
تبيع ترافيجورا كاثود النحاس في 
األسواق المحلية والعالمية. يشمل 

المستهلكون النهائيون للنحاس 
الشركات المنتجة للكابالت، واألنابيب، 

والشرائط.
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القوة المالية 
والخبرة

مساعدة العمالء بالحلول المالية
يستخدم منتجو السلع هياكل الدفع المسبق للحصول على 

السيولة وإمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الشركاء 
الماليين. إن ترافيجورا إحدى الشركات الرائدة في تقديم 

الحلول المالية للعمالء في مجال تجارة السلع. فنحن ننظم 
الدعم المالي الذي يتراوح بين 500000 دوالر أمريكي و 
5 مليارات دوالر أمريكي لفترات تتراوح ما بين 30 يوًما 
وخمس سنوات في مناطق االختصاص القضائي في جميع 

أنحاء العالم ألي سلعة نتاجر بها. ويتمثل هدفنا في التعامل مع 
تدفقات السلع، مع المساعدة في 

إننا نحول اإلنتاج المستقبلي للسلع إلى نقود للمنتجين 
والمعالجين. كما نستفيد من عالقاتنا الوطيدة في المجال 

المصرفي من أجل اكتتاب وتوحيد تسهيالت الدفع المسبق. يعمل 
تاريخنا المشرف على جذب التعاون من كل من منتجي السلع 

ومقدمي الدعم المالي.
تعرف على المزيد حول تمويل السلع في منشور الدفع المسبق 

ط الخاص بنا والمتوفر هنا: المبسَّ
commoditiesdemystified.info

PREPAYMENTS  
DEMYSTIFIED 
AN ADDENDUM TO THE  
COMMODITIES DEMYSTIFIED GUIDE

يتسم نموذج األعمال لدينا بالمرونة 
حتى في ظل ظروف السوق األكثر 

اضطراًبا.

تنشر ترافيجورا ميزانيتها العمومية القوية وأصول بنيتها التحتية لدعم 
األطراف المناظرة من خالل اتفاقيات الدفع المسبق وترتيبات دفع الرسوم 

واألشكال البديلة للدعم المالي. نحتفظ بترتيبات إقراض مع حوالي 
135 بنًكا. 

يولي نموذج األعمال لدينا األولوية للمرونة ونهج إدارة المخاطر المأمون. 
لدينا القدرات المالية والخبرة للعمل بفاعلية في األسواق المتقلبة. فعلى 

مدار ثالثة عقود من الزمان تقريًبا، صرنا نألف الدورات الصناعية وفهمنا 
احتياجات األقران فهًما عميًقا. 

ونتبع نظاًما ممنهًجا للتحوط ضد مخاطر األسعار. كما نطبق األنظمة 
واإلجراءات التي تتيح لنا إدارة مجموعة معقدة من المخاطر التشغيلية 

والمالية.

135
بنًكا من بنوك التمويل

59,7 مليارات دوالر أمريكي
إجمالي الخطوط المالية
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نقوم بإنشاء الخطوط التجارية النشطة وتطويرها. 
كما نبني البنية التحتية حيثما ال تتوفر. أما إذا كانت 

موجودة بالفعل، فإننا نستثمر بهدف تحسينها. 
لقد قمنا بتأسيس شركة عالمية دعًما لمهمة واحدة تتمثل في – تحسين 

التدفق التجاري. ونصب كل تركيزنا على هذه المهمة ونوظف كل ما لدينا 
من طاقة وموارد لكي نحققها. 

يقوم الموقع اإلستراتيجي للبنية التحتية بتقريب عمالئنا من األسواق 
العالمية. ونقوم باالستثمار في الموانئ، والمحطات، والخدمات اللوجيستية 
لتعزيز األنشطة التجارية السلعية الخاص بنا. ونبني المستودعات ومنشآت 

التخزين، ونقوم بالنقل عن طريق الشاحنات والمراكب، ونشتري السفن 
ونستأجرها، ونطور المناجم - مع تنفيذ نظم رفيعة المستوى - كل ذلك 

لتعزيز التدفقات التجارية.

الخدمات اللوجيستية 
والبنية التحتية
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101
مركب شحن مزدوج الهيكل

850000
السعة التخزينية لبراميل النفط 

الخاصة بالنفط الخام والنفتا في 
بارانكابيرميا

إنشاء خدمات لوجيستية متعددة الوسائط في كولومبيا
إن استثمار Impala Terminals في كولومبيا الذي بلغت قيمته 1 مليار 
ل 640 كيلومتًرا من نهر ماغدالينا إلى ممر خدمات لوجيستية  دوالر حوَّ

متعدد الوسائط. حيث يمر به اآلن ما يزيد عن 101 مركب مزدوج 
الهيكل تنقل الشحنات الجافة والرطبة من النفط، وغيره من المنتجات 
السائبة السائلة، والحاويات، والفحم، والسلع األخرى من وإلى مناطق 

اإلنتاج واالستهالك الرئيسية في وسط كولومبيا وإلى الموانئ الكولومبية 
الموجودة على البحر الكاريبي. إن الميناء النهري المخصص الذي ُبني 

في بارانكابيرميا على مساحة 550,000م2 وسعة تخزين تزيد عن 
850,000 برميل من النفط الخام والنفتا يمثل مركًزا موحًدا، يربط بين 

الشحنات النهرية، والبرية.
impalaterminals.com
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نستثمر في الشركات والبنية التحتية 
لتنظيم سالسل التوريد وتبسيطها. 

نشتري المحطات، ومستودعات 
التخزين، ومرافق اإلنتاج والمعالجة 

وننشئها.

الممتلكات 
واالستثمارات 

الصناعية
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ترافيجورا هي المالك الرئيسي ألعمال Nyrstar التشغيلية. وتدعم حصة 
السيطرة الخاصة بنا في مجموعة معالجة المعادن الرائدة أعمالنا التوسعية 

في إنتاج الزنك والرصاص. 
وتحتل Nyrstar مكانة رائدة في إنتاج الرصاص والزنك. فهي ُتَعد ثاني 

أكبر معامل صهر معدن الزنك في العالم، حيث تنتج ما يزيد عن مليون 
طن سنوًيا. 

تحافظ ترتيبات الشراء والبيع طويلة األجل على اإلمداد لدى ترافيجورا 
وتسمح لشركة Nyrstar باالستفادة من حضورها القوي في األسواق.

nyrstar.com

تدير Trafigura Mining Group عمليات التعدين، وتطور 
المشروعات، وتجري التدقيقات الفنية للمشروعات الحالية والمحتملة، 

وتقدم خدمات استشارية وخدمات دعم لباقي الشركة.
وتتركز عملياتها الرئيسية في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وأمريكا 

الالتينية. تعمل المجموعة في منجم كاتالينا أوانكا في بيرو، ولديها أنشطة 
أخرى في البرازيل، وكوبا. 

وتعود ملكية منجم “جواس تنيداس” )ماتسا(، والذي يمثل عملية التعدين 
الرئيسية للمجموعة، إلى مشروع مشترك مع شركة مبادلة للتنمية 

االستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقًرا لها. وينتج منجم “ماتسا” نحاًسا 
وركازات متعددة الفلزات على حزام بـيـريـت األيـبـيـري في منطقة 

األندلس بجنوب غرب إسبانيا.
trafigura.com/mining
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تركز Impala Terminals، وهي الذراع اللوجيستية متعددة الوسائط 
المدارة بشكل مستقل في مجموعة ترافيجورا، على األسواق الناشئة 

التي تعتمد على التصدير. كما تمتلك وتدير الموانئ، والمحطات، 
والمستودعات، وأصول النقل التي تسعى إلى توفير حلول الخدمات 

اللوجيستية الكاملة للشحنات السائبة الجافة والسائلة، والشحنات العامة، 
والحاويات لشركة ترافيجورا والزبائن الخارجيين على حٍد سواء.

وتتمتع Impala Terminals بخبرة خاصة في مجال تقديم الحلول 
اللوجيستية الفّعالة في البيئات الصعبة والمواقع التي يصعب الوصول 

إليها. وتجمع بين البنية التحتية الموجودة في مواقع إستراتيجية 
والخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط لتنظيم سالسل التوريد وتعزيز 

التجارة العالمية. 
حيث إن حلولها اللوجيستية عبر القارة األفريقية، وأمريكا الالتينية، 
وإسبانيا تضم المراكب، والشاحنات، والسكك الحديدية، والتخزين، 

والوصول المباشر لمراسي السفن. يتم تشغيل عدد من عمليات 
Impala Terminals كمشاريع مشتركة مع مستثمرين مستقلين.

 IFM المشترك مع شركة Impala Terminal وسيعزز مشروع
Investors في أصولها الباراغوية، والبيروفية، والمكسيكية واإلسبانية 

باإلضافة إلى وحدة أعمال الشحن والخدمات اللوجيستية العالمية 
استقرار Impala Terminals المالي. 

 Impala كما تسمح أوجه التآزر التي توفرها هذه الشراكة إلى
Terminals باستكشاف فرص أعمال جديدة وتطوير بصمتها العالمية.  

وتملك Impala Terminals قدرات عالمية واسعة النطاق وموارد 
بشرية تتيح لها إقامة روابط آمنة، وموثوق بها، وقليلة التكلفة بين 

منتجي السلع والمستهلكين النهائيين. 
impalaterminals.com

كيف نضيف القيمة 28

https://www.impalaterminals.com/


إن Terrafame شركة فنلندية تتداول في العديد من المعادن حيث تنتج 
النيكل، والكوبالت، والزنك باستخدام تقنية الترشيح الحيوي المستدام بيئًيا 

في منجمها في سوتكامو بفنلندا. 
وتقوم شركة Galena Asset Management، وهي شركة استثمار 

تابعة لنا، بتحديد فرص األصول الحقيقية وتتيحها للمستثمرين الخارجيين 
عبر الهياكل المناسبة. ويأتي حوالي 70 بالمئة من األصول التي تديرها 
شركة Galena Asset Management من المستثمرين المؤسسيين.  
يساعد استحواذها على حصة كبيرة في Terrafame في تمويل برنامج 
االستثمار الطموح للشركة. وُيستكمل ذلك بتمويل القرض من ترافيجورا 

  .Sampo Plc وشركة االستثمارات الفنلندية
تخطط Terrafame لفتح مصنع إنتاج جديد لتوفير المواد الكيميائية 

الخاصة بالبطاريات للسيارات الكهربائية في أوائل عام 2021. األمر 
الذي سيؤدي إلى االستفادة من الخبرة السوقية العالمية لشركة ترافيجورا 

لتقديم سلسلة توريد أقصر وأكثر استدامة لمنتجي بطاريات السيارات. 
galena-invest.com

 terrafame.com

Puma Energy شركة عالمية لتوزيع منتجات النفط والبترول مدعومة 
بموارد البنية التحتية القوية. تعمل في 46 دولة في خمس قارات. وتدير 

الشركة ما يزيد عن 22 مليون م3 من الوقود عبر شبكتها التي تضم 103 
محطات نهائية، و84 مطاًرا، وما يزيد عن 2,900 محطة خدمة.
ُتَعد Puma Energy استثماًرا مهًما لشركة ترافيجورا في مجال 

العمليات النهائية في مجال الطاقة. وتعمل الشركة بشكل مستقل ولكنها 
تكتسب عمليات تعاون من خالل وصولنا إلى أسواق الوقود العالمية. ُتَعد 

ترافيجورا أكبر المساهمين في الشركة. 
يركز نموذج األعمال الفريد الذي تتبعه شركة Puma Energy على 

الوصول الدولي والتسليم النهائي. حيث تقوم بدمج هياكل إمدادات الوقود 
واالستثمار في البنية التحتية لزيادة الفرص المتاحة لها في األسواق عالية النمو. 

pumaenergy.com
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تعمل التحالفات اإلستراتيجية مع األطراف المناظرة 
المختارة على توسيع نطاق أنشطتنا. حيث تستثمر 

المؤسسات المالية معنا. وكذلك يسهم المشغلون 
الصناعيون بمهارات وموارد تكميلية.

التحالفات 
اإلستراتيجية

تصدير خام الحديد البرازيلي
إن Porto Sudeste، مرفق ميناء خام الحديد الرئيسي الذي يقع على 

الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل، هو بوابة عالمية حيوية لشركات 
التعدين الموجودة في مناطق خام الحديد في الدولة. 

تخضع المنشأة التي تقع في جنوب ريو دي جانيرو في البرازيل والتي 
 Impala Terminals تبلغ سعتها 50 مليون طن إلدارة مشتركة بين

وشركة مبادلة لالستثمار. 
 Porto Sudeste تقوم شركة الخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط
بإنشاء خطوط تجارية عالمية جديدة لشركات التعدين المستقلة عبر 

توفير الكفاءة من حيث الحجم ووسائل النقل. يوفر طريق السكة 
الحديدية MRS ذو الملكية الخاصة وصوالً مباشًرا إلى منطقة ميناس 

جيرايس. تقوم قالبة العربات في المحطة بتفريغ عربات القطار 
أوتوماتيكًيا. ومن هناك، تقوم األحزمة الناقلة بتحويل المنتجات إلى 
مرفق تخزين بسعة 2.5 مليون طن وإلى رصيف رسو يبلغ عمقه 

20 متًرا يمكنه استيعاب اثنتين من السفن كبيرة الحجم في نفس الوقت 
ويشمل سفينتين رافعتين بقدرة 12,000 طن في الساعة جاهزتين 

للتعامل مع النقل من الميناء إلى السفينة.
portosudeste.com
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متكثفات التعدين في إسبانيا
ُيَعد مجمع التعدين لمنجم “جواس تنيداس” )ماتسا(، المملوك بشكل مشترك 

لشركة ترافيجورا وشركة مبادلة لالستثمار، إحدى أكبر عمليات التعدين 
في إسبانيا، حيث ينتج أكثر من 4.4 ماليين طن من الخام ومتكثفات 

النحاس سنوًيا. 
ترتبط عمليات التعدين في منجم ماتسا بالخدمات اللوجيستية ومحطات 

التخزين المتطورة لدى Impala Terminals على ميناء هويلفا الذي يقع 
على الساحل اإلسباني.

وباإلضافة إلى تنفيذ إجراءات الصحة والسالمة والبيئة الرائدة في المجال، 
نعمل على تحسين اإلنتاج لنمنح منجم ماتسا إحدى أقل تكاليف اإلنتاج 

المتعادلة في صناعة التعدين النحاسية على مستوى العالم. 
matsamining.com

أعمال صهر النحاس في الصين
ُتَعد ترافيجورا أول شركة تجارية دولية تنفذ استثماًرا مشترًكا كبيًرا في 

مجال أعمال الصهر المحلية في الصين. 
تخضع حصتنا التي تبلغ 30 بالمئة في أحد أكبر معامل صهر النحاس 

المستقلة التفاقية تجارية تمتد لعدة أعوام، وهو مرفق تبلغ قدرته 
400,000 طن سنوًيا في مقاطعة جوانكسي التي تقع على الساحل 

الجنوبي للدولة. تورد شركة ترافيجورا نسبة 30 بالمئة من متكثفاتها إلى 
جانب شراء 30 بالمئة من إنتاجها لكاثود النحاس. 

يجمع التعاون التجاري بين شركتين تتمتعان بمكامن قوة يكمل بعضها 
بعًضا. ُتَعد Jinchuan Group، صاحبة المصلحة ذات األغلبية، هي 
ثالث أكبر شركة منتجة للنحاس في الصين. وتوجد المناطق المركزية 

الخاصة بها في شمال غرب الصين، حيث تقوم من هناك بتقديم الخدمات 
للسوق المحلية. توفر الشبكة العالمية التي تملكها ترافيجورا وكذلك خبرتها 

دين عالميين، ومؤسسات تمويل  التجارية القدرة على الوصول إلى مورِّ
متنوعة وباإلضافة إلى خفض التكاليف. 

jinchuan-intl.com
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تكرير النفط في الهند
حصة ترافيجورا التي تبلغ 24.5 بالمئة في ثاني أكبر معمل تكرير للنفط 

الخاص في الهند تعزز تواجد المجموعة في أحد أكبر أسواق الطاقة 
األسرع نمًوا في العالم. 

في عام 2017، اشتمل االستحواذ على نسبة 49 بالمئة في شركة 
Nayara Energy )سابًقا إيسار أويل ليمتد(، كجزء من اتحاد استثماري 

مع مجموعة االستثمار يو سي بي جنًبا إلى جنب مع روسينفت، على 
معمل تكرير فائق بقدرة 20 مليون طن سنوًيا، ومرافق عالمية للتخزين 

واالستيراد/التصدير، وما يزيد عن 5,000 من محطات خدمة البيع 
بالتجزئة في جميع أنحاء الدولة وأكثر من 2,700 منفذ تم االنتهاء منها 

بنسب متفاوتة. 
يقع معمل تكرير Nayara Energy في فادينار على الساحل الغربي للهند. 

حيث يقع في موضع إستراتيجي على خطوط الشحن إلى مراكز الطلب 
الرئيسية في الشرق األقصى وبالقرب من مصادر اإلنتاج في الشرق 

األوسط. 
تشتمل البنية التحتية المتكاملة بمعمل التكرير على خطوط األنابيب، 

والصهاريج، ومنشآت الطاقة الخاصة بها، فضالً عن النقل متعدد الوسائط 
عبر السكك الحديدية، والنقل البري، والنقل البحري. 

nayaraenergy.com 

خدمات تزويد السفن بالوقود العالمية
تم تأسيس شركة TFG Marine في عام 2020 كمشروع مشترك 

لتوريد الوقود البحري وشرائه. إن الشركات المالكة الشريكة، سواء 
ترافيجورا وFrontline وGolden Ocean، هي شركات رائدة في 

السوق كٌل منها في مجالها، وتتمتع بقوة تكميلية في تجارة السلع العالمية 
وشحنها.

ومًعا، يدعم تقديمها لطلبات الوقود البحري أسطوالً يضم نحو 700 سفينة 
مملوكة ومستأجرة. والواقع أن االقتصادات الضخمة التي يتيحها هذا 

لشركة TFG Marine تضع األسس الالزمة التي تجعلها واحًدا من أكبر 
تحالفات شراء الوقود وتوريده في العالم، األمر الذي يجعل الطلب كبيًرا 
في الموانئ المركزية الرئيسية لتزويد السفن بالوقود على مستوى العالم.

كما تقدم شركة TFG Marine قيمة عالية من خالل توفير خدمة 
متكاملة، ودمج خبرتها في تجارة السلع مع البنية التحتية والخدمات 

اللوجيستية لتوريد الوقود البحري. فهي تتوسع بسرعة تاركة أثًرا عالمًيا 
ملحوًظا. كما وضعت ترتيبات لعمليات تزويد السفن بالوقود في القناة 

اإلنجليزية، وجنوب وغرب أفريقيا، وسنغافورة، ومنطقة البحر الكاريبي 
وأمريكا الالتينية، مع وضع خطط لإلعالن قريًبا عن مزيد من التطورات 

في آسيا وأوروبا واألمريكتين.
tfgmarine.com
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 الشحن والخدمات اللوجيستية في أمريكا الالتينية 
وأفريقيا وإسبانيا

أقامت Impala Terminals وشركة IFM Investors مشروًعا مشترًكا 
ل شبكة من البنى التحتية لمحطات المتكثفات  بنسبة 50:50، يمتلك وُيشغِّ

في المكسيك وإسبانيا وبيرو. تلعب هذه العمليات اللوجيستية دوًرا 
رئيسًيا في حركة النحاس والرصاص والزنك في السوق العالمية. كما 

يتضمن المشروع المشترك أيًضا عمليات نهرية في باراغواي، وعملية 
مقرها سويسرا توفر خدمات الشحن والنقل متعدد الوسائط العالمية في 

كوبربيلت األفريقية لزبائن ترافيجورا والزبائن الخارجيين. 
وبصفتها من المستثمرين أصحاب الخبرة العالية في البنية التحتية، ُتَعد 

IFM Investors شريًكا ممتاًزا لمجموعة ترافيجورا. سوف نعيد استثمار 
األموال التي حققها المشروع المشترك في مشاريع جديدة تدعم تدفقاتنا 

التجارية.
ifminvestors.com

تصدير النفط الخام األمريكي من تكساس عبر ميناء 
بحري في المياه العميقة

تعمل ترافيجورا مع شركة Phillips 66 منذ مارس 2020 لتطوير 
ميناء بحري في المياه العميقة في تكساس لصادرات النفط الخام. ويجمع 

مشروع بلووتر تكساس المشترك بنسبة 50:50 بين مكانة ترافيجورا 
ًقا رائًدا للنفط  ًرا ومسوِّ الفريدة في السوق بالواليات المتحدة بصفتها مصدِّ
الخام والخبرة التجارية الكبيرة لشركة Phillips 66، وخبرتها التشغيلية، 
وشبكة البنى التحتية القائمة لديها. وفي مرحلة الحصول على التصاريح 

 ،Phillips 66 حالًيا، سيتألف المشروع المقترح، الذي ستقيمه شركة
من عوامات إرساء أحادية النقطة قادرة على تحميل ناقالت النفط الخام 

الكبيرة جًدا )VLCC( بشكل كامل لتصدير النفط الخام.
bwtxterminal.com
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 بناء الثقة 
من خالل الشفافية

بصفتنا ُميسًرا رئيسًيا للتجارة العالمية، فإننا نؤمن 
بأن ثروة الموارد الطبيعية يجب أن تسهم في تحقيق 

التنمية المستدامة والحد من الفقر. ومن خالل الصراحة 
والوضوح بشأن كيفية إدارتنا للموارد الطبيعية في الدول 

التي نعمل بها، ُتتاح لسكان تلك الدول أدوات لمساءلة 
الحكومات والشركات. 

وكان ذلك عامالً محفًزا في 2014 عندما أصبحت 
ترافيجورا أول شركة مستقلة تتاجر في السلع 

تعلن دعمها لمبادرة الشفافية في مجال الصناعات 
االستخراجية )EITI(. إن مبادرة الشفافية في مجال 
الصناعات االستخراجية )EITI( هي قوة رائدة في 
التحرك العالمي نحو إدارة الموارد الطبيعية بشكل 

منفتح وقابل للمساءلة. 

 تشارك أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء العالم 
 في تنفيذ معايير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات 

 .)EITI( االستخراجية
تلتزم ترافيجورا بتعزيز مهمة مبادرة الشفافية في مجال 

الصناعات االستخراجية وتوسيع نطاق انتشارها على 
الصعيد الدولي. في عام 2019، أصبحنا أول شركة 

تجارية للسلع تنضم إلى مجلس إدارة مبادرة الشفافية 
في مجال الصناعات االستخراجية. نعمل عن كثب 

مع مبادرة الشفافية في مجال الصناعات االستخراجية 
)EITI( لتوسيع نطاق الشفافية في التداول العالمي للسلع 

من خالل وضع أفضل الممارسات وإدخال معايير 
عالمية مشتركة للكشف في جميع أنحاء قطاع الصناعة 

الخاص بنا. 

 أوجه 
 التعاون

على الصعيد 
االجتماعي

تؤثر عملياتنا في األشخاص من شتى بقاع العالم بشكل مباشر 
وغير مباشر. نعمل مع الشركاء التجاريين سعًيا وراء تحقيق 

تأثيرات إيجابية دائمة. ونتعاون مع المؤسسات الصناعية 
والمنظمات غير الهادفة للربح التي تعزز جهودنا وتعالج 

القضايا العالمية.
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 تشكيل مستقبل مستدام 
للتجارة المنقولة بحًرا

تشكل صناعة النقل البحري المحرك الرئيسي 
لالقتصاد العالمي. كما يمثل الشحن أحد أكثر أشكال 

النقل كفاءة، ولكن نظًرا إلى المسافات الهائلة التي 
يتم قطعها وحجم الشحن، فإنه ما زال يخلف تأثيًرا 

بيئًيا كبيًرا، حيث يمثل 3.5 إلى 4 بالمئة من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري العالمية.

إن ترافيجورا من أشد المؤيدين للمنتدى البحري 
العالمي )GMF(، الذي يقوم بحمالت التجارة العالمية 
المنقولة بحًرا التي تخدم التنمية االقتصادية المستدامة 
على المدى البعيد ورفاهية البشرية. ونحن ندعو إلى 

اتخاذ تدابير لخفض االنبعاثات بشكل كبير، بما في 
ذلك فرض الضرائب على انبعاثات الكربون ولوائح 
التبخير البطيء. وبصفتنا عضًوا مؤسًسا في تحالف 

القضاء على االنبعاثات التابع للمنتدى البحري العالمي 
)GMF(، فإننا نهدف إلى التعجيل بإزالة الكربون 
من الشحن البحري عن طريق تطوير سفن عديمة 

االنبعاثات مجدية تجارًيا ونشرها بحلول عام 2030. 

تطوير التوريد المسؤول في جمهورية 
)DRC( الكونغو الديمقراطية

د الشركات  يتوقع المستهلكون والمجتمع ككل أن تورِّ
المختصة في تجارة السلع منتجاتها بشكل مسؤول. 

حيث تهدف بعض الشركات التجارية إلى تحقيق هذه 
الغاية من خالل التعامل مع كبار المنتجين فقط لضمان 

الحفاظ على حقوق اإلنسان ومعايير السالمة. ولكن 
هذا ال يضع في الحسبان األعداد الضخمة للغاية من 
صغار المنتجين الذين يعتمدون على السلع في كسب 

معايشهم. كما يشير نهج أكثر دقة وتأنًيا إلى أن التوريد 
المسؤول قد يتضمن أيًضا المشاركة النشطة مع عمال 

المناجم الحرفيين على نطاق صغير.
في عام 2018، وّقعت ترافيجورا اتفاقية تسويق 

هيدروكسيد الكوبالت لمدة ثالث سنوات مع شركة 
شيماف، وهي شركة رائدة في مجال التعدين 

والمعالجة تتخذ من جمهورية الكونغو الديمقراطية 
مقًرا لها. نشأ المنتج الذي قدمته شركة شيماف عن 
عمليات ميكانيكية واسعة النطاق وكذلك عن تعاون 
 )ASM( في مجال التعدين الحرفي وصغير الحجم

الذي يعمل بموجب امتياز موتوشي. لقد عملنا بشكل 
وثيق مع المنظمة غير الحكومية، باكت، التي تحظى 

باالحترام الدولي، والتي تشرف على هذه األنشطة 
وتتأكد من مواءمتها لمعايير ترافيجورا. 

كما نعلن عّما تعلمناه من هذا المشروع التجريبي حتى 
يتسنى لآلخرين توسيع نهجنا ليشمل مختلف السلع 

والمواقع. وهذا من شأنه أن يساعد في حماية حقوق 
وظروف عمل صغار المنتجين ويوفر لهم حصة 

مباشرة في األسواق الدولية. 

 فهم االنبعاثات 
والحد منها

تتسارع أحجام الشحن الدولية عاًما تلو اآلخر، ما 
تترتب عليه زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

) CO2(. إن الوفاء باتفاقية باريس للحد من االحتباس 
الحراري العالمي بخفض درجة الحرارة بمعدل 

درجتين مئويتين، واستهداف درجات حرارة أقل 
بمعدل 1.5 درجة مئوية، سوف يتطلب تحوالً نوعًيا 

يعمل على إزالة الكربون بشكل جذري من قطاع 
النقل.

ويتحدى مركز الشحن الذكي )SFC( القطاع الخاص 
لمعالجة هذه المشكلة. فقد أدرك في وقت مبكر أن 

الشركات تفتقر إلى المبادئ التوجيهية الواضحة لقياس 
ومقارنة تأثيرات انبعاثاتها في سالسل التوريد. كما 

ر إطار عمل المجلس العالمي النبعاثات الخدمات  طوَّ
اللوجيستية )GLEC( لمواءمة حسابات االنبعاثات 

واإلبالغ عنها عبر جميع أشكال الخدمات اللوجيستية، 
بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والبحرية 

والجوية.
اعتمدت ترافيجورا إطار عمل المجلس العالمي 

النبعاثات الخدمات اللوجيستية )GLEC( في عام 
2018. وقد أُطلق علينا منذ ذلك الحين لقب “رائدة 
الشحن الذكي” عن العمل الذي نقوم به لدفع تنفيذه 

المنهجي عبر سالسل الخدمات اللوجيستية لدينا، ومن 
ثمَّ زيادة كفاءة سلسلة التوريد والحد من االنبعاثات.

يتطلب األمر مزيًدا من العمل لدفع التغيير في مختلف 
مناحي الصناعة. ولهذا السبب، ندعم من خالل 

مؤسسة ترافيجورا مشاريع مركز الشحن الذكي 
)SFC( الجديدة، بما في ذلك ترقية إطار عمل المجلس 

 )GLEC( العالمي النبعاثات الخدمات اللوجيستية
حتى يستوفي معيار ISO، فضالً عن تطوير أدوات 
الشراء، وتحديد األهداف استناًدا إلى العلم، ووضع 

خريطة طريق للخدمات اللوجيستية المستدامة، 
والمبادئ التوجيهية للشحن السائب.
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