
المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة ترايستار

يوجين ماين: نخطط لالستثمار في قطاع الخدمات
اللوجستية للطاقة المتجددة

متى تاأ�س�ست جمموعة تراي�ستار؟

اأ�ض�ضُت جمموعة تراي�ضتار يف عام 1998 ك�ضركة نقل بري ت�ضم 
ثالث �ضاحنات م�ضتعملة لتلبية احلاجة اإلى وجود نقل بري اآمن 

وموثوق لقطاع البرتول يف الإمارات العربية املتحدة. 
ومنذ ذلك احلني، تو�ضعت ال�ضركة لت�ضبح �ضركة رائدة يف تقدمي 
للطاقة من خالل احل�ضول على جمموعة  اللوج�ضتية  اخلدمات 
من العقود اجلديدة واإقامة �ضراكات ا�ضرتاتيجية واإجراء عمليات 
قطاع  يف  موثوقة  جتارية  عالمة  اأ�ضبحت  وبالتايل  ا�ضتحواذ، 
النفط  ل�ضركات  مف�ضاًل  و�ضريًكا  العاملية  اللوج�ضتية  اخلدمات 

العاملية والوطنية الرائدة يف قطاع الطاقة.
م�ضروع  وهي   )United Stars( املتحدة  النجوم  �ضركة  تدير 
�ضاحة  ال�ضعودية،  العربية  باململكة  تراي�ضتار  ملجموعة  م�ضرتك 
كبرية يف املنطقة ال�ضناعية الثانية بالدمام، والتي تبلغ م�ضاحتها 
20 األف مرت مربع وم�ضتودع مب�ضاحة 10 اآلف مرت مربع لكل من 

الب�ضائع اخلطرة وغري اخلطرة.

 ما نطاق وحجم ال�سركة اليوم؟

يقع املقر الرئي�ضي ل�ضركتنا يف دبي )الإمارات العربية املتحدة( 
وتعمل كذلك يف اأكرث من 21 دولة ومنطقة يف ثالث قارات، وهي 
اآ�ضيا واأفريقيا واأمريكا.  وتعد عملياتنا وا�ضعة النطاق وم�ضتثمرة 
وال�ضرق  اأفريقيا  النا�ضئة، مبا يف ذلك  الأ�ضواق  ب�ضكل جيد عرب 

الأو�ضط.
يعمل لدينا حوايل 2500 �ضخ�ص ومنتلك اأكرث من 2,000 اأ�ضل 
62 م�ضتودع  34 �ضفينة بحرية ون�ضغل  اأ�ضول النقل الربي و  من 

وقود واأكرث من 100 موقع من مواقع الوقود البعيدة. 
�ضفينة بحرية مبحركات من   34 اأ�ضل  �ضتة �ضفن من  مت جتهيز 
بطريقة  وتعمل  النبعاثات  من  حتد  والتي   )III( الثالث  امل�ضتوى 
جمموعة  التزام  مع  كبري  حد  اإلى  يتما�ضى  مبا  للبيئة،  �ضديقة 

تراي�ضتار باأن تكون »�ضركة ذات هدف«.
ونعتز باأننا بنينا من�ضة عاملية وقابلة للتطوير متكن �ضركتنا من 

تقدمي عرو�ص خدمات لوج�ضتية متكاملة لقطاع الطاقة.

هل ميكنك �سرح جميع احللول التي تقدمونها ملن لي�س 

لديهم معرفة �سابقة عن جمموعة تراي�ستار؟

بالتاأكيد، تنق�ضم اأعمالنا اإلى اأربعة قطاعات اأعمال:
• الوقود - يقدم قطاع الوقود باملجموعة اإمدادات وخدمات وقود 

�ضاملة يف املناطق النائية وللعمالء التجاريني.
• النقل الربي والتخزين - ت�ضمل خدمات النقل الربي للمجموعة 
و  معاجلة  وخدمات  والطريان،  الوقود  تو�ضيل  و  ربط  خدمات 
ال�ضوائل  ونقل  وتوزيعها  وتخزينها  اخلطرة  املواد  �ضلع  معاملة 

�ضديدة التربيد والغازات.
• اخلدمات اللوج�ضتية البحرية - ت�ضمل اخلدمات الرئي�ضية التي 
تقدمها املجموعة امتالك ال�ضفن وا�ضتئجارها، وخدمات الإمداد 
بالوقود ال�ضاطئية، وخدمات الإمداد البحري، وخدمات ال�ضحن 

ال�ضاحلية الداخلية واإدارة امل�ضاريع.
الوقود  م�ضتودعات  املجموعة  متتلك   - الوقود  م�ضتودعات   •

لو�ضع  واحلوكمة  واملجتمع  بالبيئة  اخلا�ص  العمل  اإطار  اعتمدنا 
ا�ضرتاتيجية ا�ضتدامة �ضاملة وطويلة الأجل ل�ضركتنا مع ا�ضتمرارنا 

يف النمو على مدار العقد القادم.
21 دولة ونوؤدي دوًرا رئي�ضًيا يف  كما ذكرنا، نظًرا لأننا نعمل يف 
يف  عليها  املن�ضو�ص  الع�ضرة  باملبادئ  نلتزم  املحلية،  املجتمعات 
الإن�ضان  حقوق  على  تركز  والتي  املتحدة  لالأمم  العاملي  التفاق 
وحماية العمل والبيئة ومكافحة الف�ضاد، حيث نتبنى نهًجا ن�ضًطا 
ملعاجلة الق�ضايا الجتماعية متا�ضًيا مع تلك املبادئ، مبا يف ذلك 
اجليدة  وال�ضحة  النظيفة  واملياه  التعليم  على  احل�ضول  فر�ص 
يف املجتمعات التي نزاول فيها اأن�ضطتنا، وذلك منذ التوقيع على 

التفاق يف عام 2011.
من  امل�ضلحة  لأ�ضحاب  بال�ضتدامة  التزامنا  عن  الإف�ضاح  يتم 
عام  منذ  �ضنوًيا  ت�ضدر  التي  ال�ضنوية  ال�ضتدامة  تقارير  خالل 
https:// 2012، وميكن للمهتمني زيارة تقاريرنا املن�ضورة على

tristar-group.co/sustainability_reports
ا على   ي�ضعدين اأن اأ�ضيف اإلى ذلك اأنه يف عام 2019، وقعنا اأي�ضً
املتحدة، مما  الأمم  مع  املراأة كجزء من عالقتنا  مبادئ متكني 

يوؤكد التزامنا بالتنوع وامل�ضاواة بني اجلن�ضني.

الهادئ  واملحيط  واآ�ضيا  اإفريقيا  مناطق  يف  وتديرها  وت�ضغلها 
املنتجات  من  كبرية  جمموعة  ت�ضتوعب  حيث  ال�ضمالية  واأمريكا 
البرتولية مثل وقود الطائرات والبنزين وزيت الغاز وغاز البرتول 

امل�ضال واملواد الكيميائية وزيت الوقود اخلام.

فريو�س  بوباء  تراي�ستار  جمموعة  اأعمال  تاأثرت  هل 

كورونا امل�ستجد؟

يف  واحد  لقطاع  تعر�ضنا  عدم  الفريد  اأعمالنا  منوذج  ي�ضمن 
جمال اخلدمات اللوج�ضتية نظًرا ملا نحظى به من قدرات متنوعة 
وعقود طويلة الأجل وتواجد ممتد. بالإ�ضافة اإلى ذلك، قمنا على 
التميز  العمالء جتاهنا من خالل  ببناء ولء قوي لدى  ال�ضنني  مر 
الت�ضغيلي. على الرغم من القيود املفرو�ضة ب�ضبب فريو�ص كورونا 
املوظفني  و�ضالمة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  من  متكنا  فقد  امل�ضتجد، 
مع  خ�ضائر  اأي  وقوع  دون  موظف   2500 من  اأكرث  عددهم  البالغ 
�ضمان عدم حدوث اأي انقطاع يف �ضل�ضلة التوريد اخلا�ضة بعمالئنا.

كيف كان اأداء جمموعة تراي�ستار على مدار العامني 

املا�سيني؟

حققت   ،2020 �ضبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�ضعة  الأ�ضهر  خالل 
اأعمالنا اإيرادات بلغت 335.4 مليون دولر اأمريكي واأرباًحا قبل 
 79.8 بلغت  والإطفاء  وال�ضتهالك  وال�ضرائب  الفوائد  احت�ضاب 

مليون دولر اأمريكي.
2019، حققت  دي�ضمرب   31 املنتهية يف  الكاملة  لل�ضنة  بالن�ضبة   
اأعمالنا اإيرادات بلغت 514.3 مليون دولر اأمريكي واأرباًحا قبل 
احت�ضاب الفوائد وال�ضرائب وال�ضتهالك والإطفاء بلغت 103.2 

مليون دولر اأمريكي.

ما هي ن�سبة الإيرادات املتكررة من هذه الإيرادات؟

املوحدة  الإيرادات  من   ٪76.9 عليها  املتعاقد  الإيرادات  �ضكلت 
 .2020 �ضبتمرب   30 يف  املنتهية  الت�ضعة  الأ�ضهر  يف  للمجموعة 
بلغ  حيث   ،)2019 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  ال�ضنة  يف   ٪85.2(

متو�ضط مدة هذه العقود 6.3 �ضنة.

 هل تبحث عن املزيد من فر�س النمو يف تراي�ستار؟

نعم، ن�ضعى لتعميق خربتنا يف جمال اخلدمات اللوج�ضتية املتعلقة 
بالطاقة من خالل الدخول يف قطاعات فرعية معينة من ال�ضوق 
و التى حتظى باإمكانات منو عالية )مبا يف ذلك الغاز ال�ضخري 
عمالئنا  مع  بال�ضراكة  والغازات(،  والتربيد  والبرتوكيماويات 
اخلدمات  قطاع  يف  ندخل  اأن  ا  اأي�ضً املحتمل  من  املرموقني.  
ا�ضتهداف  يف  و�ضن�ضتمر  املتجددة.  بالطاقة  املتعلقة  اللوج�ضتية 
العربية  اململكة  �ضيما  ل  اخلليجي،  التعاون  جمل�ص  دول  اأ�ضواق 

ال�ضعودية، بالإ�ضافة اإلى اآ�ضيا و�ضبه القارة الهندية.

هدف«،  ذات  »�سركة  باأنها  تراي�ستار  جمموعة  ت�ستهر 

ماذا يعني ذلك؟

فقد   ،)corporate citizen( م�ضوؤولة  مواطنة  �ضركة  ب�ضفتنا 

ماذا   - وال�سالمة  بال�سحة  التزامكم  عن  حتدثت  لقد 

يعني هذا من الناحية العملية؟

جمموعة  يف  به  نقوم  ما  كل  يف  جوهرية  اأهمية  ال�ضالمة  متثل 
تراي�ضتار، حيث تتمتع املجموعة ب�ضجل حافل يف جمال ال�ضالمة، 
وذلك بف�ضل اإجراءات ال�ضالمة ال�ضارمة لدينا وتكنولوجيا اإدارة 

املركبات عن ُبعد املتقدمة.
 بالإ�ضافة اإلى ذلك، ننظم موؤمتًرا �ضنوًيا لل�ضالمة يف البحر ي�ضم 
�ضحة  حول  العاملية  املناق�ضات  لتعزيز  البحار  يف  املتخ�ض�ضني 

البحارة و�ضالمتهم.
نهدف من ا�ضت�ضافة هذا املوؤمتر �ضنوًيا اإلى لفت انتباه ال�ضركات 
ق�ضية  اأهمية  اإلى  امل�ضلحة  اأ�ضحاب  وجميع  القطاع  يف  العاملة 

ال�ضحة العقلية.

ما هي توقعاتك مل�ستقبل �سناعة اخلدمات اللوج�ستية؟

من  حمددة  اأنواع  يف  اللوج�ضتية  اخلدمات  �ضركات  ت�ضتثمر 
الب�ضرية  الإنتاجية  تعزيز  �ضاأنها  التي من  والتدريب  التكنولوجيا 
وتقليل تكاليف الت�ضغيل.  على �ضبيل املثال، توفر اأمتتة العمليات 
الآلية واإدارة املركبات عن ُبعد وحلول الذكاء ال�ضطناعي الأخرى 
التى توفر للعمالء روؤية مبا�ضرة ل�ضل�ضلة التوريد ومتكن اجلهات 
مدى  وحتليل  التنبوؤية  ال�ضيانة  اإجراء  من  لالأ�ضاطيل  املالكة 
الآلت  تفادي تعطل  اإلى  يوؤدي  اأن  �ضاأنه  الذي من  والتلف  التاآكل 

املكلف وغري املخطط له.
لتوفري  البلوكت�ضني  تقنية  تراي�ضتار  جمموعة  يف  ا�ضتخدمنا 
والتوزيع  التخزين  عمليات  على  الفعلي  الوقت  يف  الإ�ضراف 
الأخطاء  خماطر  تفادي  من  عملياتنا  متّكن  اأنها  كما  لعمالئنا. 
الب�ضرية وحت�ضني العمليات من خالل اجلدولة التلقائية للمركبات 
مما يوؤدي اإلى تخفي�ص عدد الرحالت. عالوة على ذلك، ن�ضتطيع 
الحتبا�ص  لظاهرة  امل�ضببة  الغازات  انبعاثات  مراقبة  ا  اأي�ضً

احلراري من خالل قاعدة بيانات تقنية البلوكت�ضني.
بالإ�ضافة اإلى ذلك، تتم درا�ضة تقنية ال�ضفن الذكية ل�ضتخدامها 
من  الوقود  ا�ضتهالك  لتح�ضني  البحرية  اللوج�ضتية  اأعمالنا  يف 
لتخطيط  منها  وال�ضتفادة  واجلزر  املد  حركات  درا�ضة  خالل 
ممرات ال�ضفن لتحقيق كفاءة الوقود والتحليل التنبئي لل�ضيانة 
يف الوقت املنا�ضب لتجنب تعطل ال�ضفن املكلف وتوقف تاأجريها.  

اأين ميكننا معرفة املزيد عن جمموعة تراي�ستار؟

www.tristar-group.co  يرجى زيارة موقعنا على

يوجني ماين، املوؤ�ض�ص والرئي�ص التنفيذي ملجموعة تراي�ضتار

م�ضتودع تراي�ضتار للوقود يف جزيرة غوام

متتلك تراي�ضتار اأكرث من 2,000 اأ�ضل من اأ�ضول النقل الربي

 ) III( واحدة من �ضتة �ضفن بحرية جديدة جمهزة مبحركات �ضديقة للبيئة من امل�ضتوى الثالث

مادة اإعالنية


