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 Education Media شركة في الرقمي المغرب لصندوق درهم مليون 2,5 استثمار

Company االنترنت على التعليمية تالخدما في المتخصصة 

 تالمتخصصة في الخدمات التعليمية على االنترن Education Media Company  شركة نتعل

مليون درهم من طرف صندوق  5,2قدره  استثمارعن ،   PrepaBac.maو   9rayti.Comك،

  .يالمغرب الرقم

 

 لصندوق المغرب الرقمي الحادي عشر الستثمار ا

في  ةرائد, رالتي يوجد مقرها بأكادي و ,ةالناشئ  Education Media Companyشركة تعتبر

للتعليم والتوجيه على  على خمسة مواقع  ماليوتتوفر  و .االنترنت على التعلمية الخدمات   لمجا

 rayti.com9،Concourat.comالمغاربة:  ةللطلب األنترنيت مخصصة 

،  iLycee.com،MaFormation.ma ,وprepabac.ma 

وهو موقع  rayti.com 9  ومن بين المواقع الرئيسية المنشاة من طرف الشركة، ندكر موقع :

 والتعليم للتوجيه

ال  جولو لمباريات  الطالب إعداد في متخصص موقع هو و  Concourat.com  ؛5002  في أنشئ

هو ma. PrepaBac.. التدريب عبر اإلنترنت للمرشحين توفير خالل من  الكبرى والمدارس دمعاه

 .الوطنية والجهوية البكالوريا   المتحاناتموقع مخصص إلعداد الطالب 

عشر الماضية،  االثنااألشهر  مليون زائر خالل  5.2من  إلى أكتر  وصل عدد زوار مواقع الشركة 

 .عضو جديد 000052.وأكثر من 

بمساعدة مؤسسات التعليم العالي، المدارس  أيضا  ducation Media CompanyE  تقوم

 .تطوير استراتيجيات االتصال والتسويق عبر اإلنترنتوالجامعات في 

هو الرئيس التنفيذي للشركة،  سنة ،  55  بوهدمة،  آدم   :  ويستند المشروع على فريق إدارة متميز

 . لديه خبرةربأكادي ةالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقي جخريمهندس 

عادل  ; نواتس 2 من أكثر مند مختلفة مشاريع في مشاركته خالل من والتعليم اإلنترنت مجال في كبيرة



التقني وتنفيذ استراتيجية االبتكار المستمرة  مكلف بالتطوير أوشرع ، المدير التقني للشركة، 

يتوفر على تكوين في التسويق ومكلف  المواقع، نور الدين هرموش، بمحتوى المكلف المدير ; للشركة

 .بفريق التحرير على شبكة اإلنترنت

وستسمح هذه  .بشكل كامل في المغرب قالمستثمرة من طرف الصندووسيتم استثمار األموال 

التالميذ  بتطوير الموارد البشرية و تطوير خدمات جديدة ذات قيمة عالية للطالب و   األموال للشركة

 .المغاربة

يقوم  و  .للمشاريع المبتدئة مع إمكانات نمو عالية احقيقي امسرعصندوق المغرب الرقمي   ريعتب

الصندوق بدور نشط في الشركات التي يساهم فيها، باإلضافة إلى المشورة في مجال االستثمار ومتابعة 

 في مجلس إدارة الشركة . لككذ  يتواجد الصندوق .أصحاب المشاريع

 

 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي

 ،الرقمي االقتصاد و االستثمار و والتجارة الصناعة وزارة وضعتها التي االستراتيجية ، 5052 الرقمي المغرب خطة إطار في 

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

 الخاص نوعه من األول الصندوق ووه.  الشعبي المركزي والبنك والتدبير اإليداع ،صندوق بنك وفا التجاري ،الخارجية

 .درهم مليون 500 تبلغ بميزانية الناشئة المغربية بالتكنولوجيات

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

 .شركات تكنولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغل الوطني والدولي والقادر على تجسيد األفكار الطموحة في

في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو  أقليةمساهم بنسبة  يمكن صندوق المغرب الرقمي، وهو

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

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

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

 االتصال: صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق المغرب الرقمي 

 contact@mitccapital.ma البريد االلكتروني:

 33 30 50 22 05الهاتف: 
 

 Education Media Company حول نبذة

 Education Media Company 220.000 ، هي شركة مجهولة برأسمال االنترنت على التعلمية الخدمات في المتخصصة 

تحت رقم  رأكادي مسجلة في السجل التجاري بمدينة ، رأكادي ، شارع القاضي عياضمبنى مالك  2في  لها مكتب مسجل  درهم.،

59522.  

 contact@educationmedia.ma البريد االلكتروني:

 37 37 21 28 05 الهاتف


