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     Rym Games  الرقمي المغرب صندوق من   2,8بمليون درهم إستثمار على الحصول تعلن. 

لى تمويل قدره استوديو مغربي لتطوير ألعاب الفيديو عن الحصول ع ،   Rym Gamesتعلن شركة
 .مليون درهم من صندوق المغرب الرقمي 2,8

 

 عشر لصندوق المغرب الرقمي الرابع االستثمار

 The" لهالعبة  أول تطوير على تعملو   2014 مارسفي  شركةالتم إنشاء 

Conjuring House "منصةو الشخصية الكمبيوتر على أجهزة Playstation يمكن( .

 .( https://www.youtube.com/watch?v=cvfdCaXS9mA ليوتوباإلطالع على اإلعالن على ا

 مؤسسا الشركة، عماد خارجة و عثمان البحراوي، من المطورين السابقين بشركة 
Ubisoft على المستوى  سنوات في تطوير ألعاب حققت نجاحا 15حيث كونا خبرة مجتمعة ألكثر من

 العالمي.

 

ستسمح هاته األموال للشركة  و سيتم إستثمار األموال المتحصل عليها بالكامل في المغرب. 

 .هاو توزيع هاتسويق عمليات وكذلك،  تطوير أول لعبة لهاب

يقوم  و .يعتبر صندوق المغرب الرقمي مسرعا حقيقيا للمشاريع ذات إمكانات نمو عالية
ي الشركات التي يساهم فيها، باإلضافة إلى المشورة في مجال االستثمار ومتابعة الصندوق بدور نشط ف

 في مجلس إدارة الشركة . كذلك  يتواجد الصندوق .أصحاب المشاريع

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvfdCaXS9mA


 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي

، الرقمي االقتصادو  راالستثماو التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة  االستراتيجية،  2013في إطار خطة المغرب الرقمي 

عن طريق الشركة المسيرة لحاضنة األعمال تكنوبارك، البنك المغربي للتجارة  صندوق المغرب الرقمي أنشأت الحكومة المغربية

األول من نوعه الخاص  الصندوق وهو . والتدبير والبنك المركزي الشعبي اإليداعالتجاري وفا بنك ،صندوق  ،الخارجية

 مليون درهم. 100تبلغ  بميزانيةبالتكنولوجيات المغربية الناشئة 

يعتبر صندوق المغرب الرقمي صندوقا خاصا باالستثمار ويسعى لالستثمار في مقاولين موهوبين من ذوي الرؤية الثاقبة والطموح 

 .نولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغلالوطني والدولي والقادر على تجسيد األفكار الطموحة في شركات تك

في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو  أقليةيمكن صندوق المغرب الرقمي، وهومساهم بنسبة 

كن لكل مقاول أن يتقدم المساهمة في تطوير المقاوالت المتوسطة. وتبقى مساطر االستفادة من هذه المساعدة بسيطة وشفافة، حيث يم

وبعد التوصل بملفهم، يحق للمرشحين أن يجتازوا لقاء أوليا، تليه دراسة معمقة . www.mnf.maبطلبه على الموقع اإللكتروني

 المطلوبة.  االستثماراتللملف ثم لقاء نهائيا مع لجنة االستثمار، التي ستبث في تقديم 

 المغرب الرقمي  االتصال: صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق

 contact@mitccapital.ma البريد االلكتروني:

 33 30 50 22 05الهاتف: 
 

  Rym Gamesحول نبذة

Rym Games،   مكتب درهم،لها 400.000 برأسمال مجهولة شركة هي ،شركة متخصصة في تطوير ألعاب الفيديو 

  .298055    رقم تحت  البيضاء الدار دينةبم التجاري السجل في مسجلة البيضاء، الدار ،التكنوبارك في  مسجل

 


