تريال تغلق جولة تمويل بقيمة  42مليون دوالر أمريك
منصة تكنولوجيا نقل الشاحنات تستعد للتوسع بمنطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان
القاهرة  ،مرص  ٢١ -يونيو  :٢٠٢١أعلنت رشكة تريال  ،وه سوق الشحن الرقم األشع ً
نموا ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال
إفريقيا وباكستان  ،عن إتمامها بنجاح جولة تمويل بقيمة  ٤٢مليون دوالر  ،تتألف من ٣٠مليون دوالر زيادة رأس مال و  ١٢مليون
دوالر تسهيالت وقروض.
قاد زيادة رأس المال رشكة  - Maersk Growthالذراع االستثماري المؤسس ر
لشكة  A.P. Moller - Maerskالعالمية متعددة
ر
الجنسيات  ،ر
وشكة  - Raed Venturesوه رشكة سعودية لرأس المال المخاطر .ومن بي المستثمرين المشاركي اآلخرين شكة
 Algebra Venturesو  Vision Venturesو  Next Billion Venturesو  Venture Souqو  Foundation Venturesو
 .Flexportتم توفي القروض من قبل  - Lendableمنصة اإلقراض التكنولوج  -والتسهيالت من المؤسسات المالية المحلية
األخرى.
الكيونية إلعادة ر
تريال ه منصة ر
اخياع النقل بالشاحنات عي األسواق الناشئة ،ولها حضور حال ف ثالث دول ؛ مرص  -مركزها
الرئيس  -والمملكة العربية السعودية وباكستان.
يعتي سوق النقل ً
مهما ف منطقة ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان  -ويقدر حجم أعماله ب  50مليار دوالر .ستستخدم
منصة تريال العائدات لالستثمار ف قدراتها التقنية وتطوير المنتجات لدعم النمو وتشي ع رحلة ر
الشكة لخفض تكاليف نقل البضائع
واالستمرار ف ريادتها ف السوق اإلقليم.
الشكة ف ربط األطراف ً
تقوم رشكة تريال بربط الشاحني الناقلي ف مجال الشحن الذي يتسم بالالمركزية .تتمثل مهمة ر
فوريا بقدر
عال من المرونة والكفاءة ،بهدف تطوير سالسل التوريد بأكملها لتصبح أشع ر
وأكي اعتمادية ،مع تقليل معدالت الركود والفقد.
ً
مباشة والوصول إل هيكل تسعي بشكل ر
تمكن تريال الشاحني من الحجز ر
أكي شفافية .كما يمكن للشاحني تتبع الشحنات لحظيا،
ر
ر
وتلق تحليالت عن أداء النقل ،مما يساعد عىل تقليل تكاليف النقل .بالنسبة لسائق الشاحنات  ,تعمل ر
الشكة عىل توفي فرص عمل
ر
لسائق الشاحنات ،وف نفس الوقت تخفض من التكاليف ر
الت يتكبدها الشاحنون من خالل تحسي كفاءة
مجزية ومستدامة
التحميل ،مع تمكي العميل من التتبع اللحظ للشحنات.
لدى رشكة تريال ر
أكي من  ٣٥٠رشيك شحن بما ف ذلك العالمات التجارية المعروفة مثل Coca-Cola :و  Maerskو  Mondiو
ر
ر
 Henkelو  Orascomو  .Cemexكما أن لديها أكي من  ١٥،٠٠٠شيك ناقل.
الشكة عي منطقة ر
يتمتع فريق إدارة تريال بخية عريضة تمكنه من توسيع نطاق ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان .ومن بي
ً
ً
ر
ر
مؤسسيها األربعة الرئيس التنفيذي عمر هجرس ،الذي كان سابقا جزءا من فريق التوسع لشكة أوبر ف منطقة أوروبا والشق األوسط
ر
وإفريقيا؛ عىل األطرش  ،الرئيس التنفيذي للعمليات  ،الرئيس اإلقليم السابق بقسم الرحالت المشيكة ف منطقة ر
الشق األوسط
وأفريقيا ر
بشكة أوبر؛ بيي سعد  ،الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا  ،مهندس برمجيات سابق ف رشكة فييتا الناشئة بالقاهرة ؛ ومحمد
الجارم  -مدير تطوير األعمال السابق ف .OLX
قال السيد /عمر هجرس ،الرئيس التنفيذي ر
لشكة تريال:
" جولة التمويل البالغة  ٤٢مليون دوالر ه دعم كبي لقدرات ونموذج أعمال تريال وفرصها ف السوق .لدينا تنوع قوي ف المستثمرين
ونشكر جميع المشاركي عىل دعمهم .إنه ألمر رائع أن تستثمر رشكة  ، Maerskكعميل شاحن يستخدم تريال  ،ف نمونا المستقبىل.
ً
سوقا ً
مهما ويحتاج بشكل عاجل إل الشفافية واالعتمادية والكفاءة ر
الت توفرها تريال ومنصتها التكنولوجية.
يعتي سوق الشحن
ر
ر
تتمتع تريال بثقة واستخدام العديد من العالمات التجارية األكي شهرة ف العالم  ،ونتطلع إل العمل مع شكائنا للتوسع ف منطقة
ر
الشق األوسط وشمال إفريقيا وباكستان ".
الشيك المؤسس ر
قال عمر المجدوع  ،ر
لشكة رائد:

ّ
"إيماننا الراسخ بالمؤسسي باإلضافة إل قطاع الشحن المزدهر جعل الفرصة لقيادة جولة تريال االستثمارية مثية للغاية .لقد مكن
ابتكار منتجات تريال من تحقيق نمو كبي ف العام الماض عىل الرغم من بيئة التشغيل الصعبة .هذا دليل عىل نموذج أعمالهم المرن
وفريقهم القوي .نحن متحمسون لدعم الفريق ف رحلة نموهم ".
قال جيت هوير ،رشيك ر
لشكة ميسك:
ً
ً
"نحن نشهد ً
حت ألصغر ر
متاحا ر
الشكات بسبب الحلول
تطورا ش ًيعا ف مجال النقل بالشاحنات  ،حيث أصبح نقل البضائع
حاليا
ً
ً
الرقمية الجديدة .تعتي منصة تريال مثاال ممتازا إلضفاء الطابع الديمقراط عىل قطاع الخدمات اللوجستية .تريال ه ف نفس الوقت
أول استثمار لنا ف القارة األفريقية أسسها فريق يتمتع بخية كبية ف مجال ر
الشكات الناشئة ".
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تريال ه منصة تقنية وسوق لشاحنات النقل يربط الشاحني الناقلي ف مجال الشحن الذي يتسم بالالمركزية .تتمثل مهمة ر
الشكة
ً
فوريا بقدر عال من المرونة والكفاءة ،بهدف تطوير سلسلة التوريد بأكملها لتصبح أشع ر
وأكي اعتمادية ،مع تقليل
ف ربط األطراف
معدالت الركود والفقد.
لدى رشكة تريال ر
أكي من  ٣٥٠رشيك شحن بما ف ذلك العالمات التجارية المعروفة مثل Coca-Cola :و  Maerskو  Mondiو
 Henkelو  Orascomو  .Cemexكما أن لديها ر
أكي من  ١٥،٠٠٠رشيك ناقل.
تأسست رشكة تريال ف عام  ، 2019وتوسعت بنجاح ف مرص والسعودية وباكستان.

