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E-Expertise موقع لتطوير الكافي المالي الدعم على تحصل 

EconseilBook.com جديدة خدمات وتقديم. 

 

 خاصة منصة أول  ،e-ConseilBook.com للموقع المسيرة الشركة ،E-Expertise أعلنت

 المغرب صندوق من درهم مليون 4 بقيمة رأسمالها رفع عن المغرب، في االنترنت على باإلستشارة

 .الرقمي

 الرقمي المغرب لصندوق إستثمار تاسع

Econseilbook.com أو شخص أي يربط و المغرب في االنترنت على افتراضي مجمع أول هو 

 الصعيد على اإلفتراضية، مكاتبهم خالل من الخبراء، من شبكة مع إستشارة، عن الباحثين من شركة

 .الدولي و الوطني

Econseilbook.com ويعطي والدوليين الوطنيين الخبراء من 70من أكثر يجمع موقع هو 

 العقاري، القانوني،المالي، الطبيي، المجال في كاإلستشارة ،  الخبرة مجاالت من العديد في اإلستشارة

 .أخرى مجاالت عدة على إظافة

 العربية  باللغتين المتوفر اإلفتراظي المكتب .اإلنترنت عبر الخدمات من واسعة بمجموعة مجهز الموقع

 بيع من أيضا   ويمكنه ووثائق، الفيديو أشرطة مقاالت، نشر خبرته، بتقديم لالستشاري يسمح والفرنسية،

 مجال في اإلنترنت عبر اإلستشارة تقديم وإمكانية القراء، مجتمع إدارة الفكرية، والخدمات اإلنتاجات

 عبر اإلستشارة ثمن دفع إمكانية مع اإلنترنت على االستشارية الخدمات بمختلف القيام يمكن .خبرته

 .االئتمان بطاقة بواسطة العالم أنحاء جميع في االنترنت

 اإلنترنت تطور من تستفيد اإلنترنت،و شبكة عبر الدفع مع استشارية خدمات تقدم لدينا المنصة"

 االستشارات مجال ذلك في بما بعد عن بالخدمات المتزايد واالهتمام المغرب في اإللكترونية والتجارة

 .E-Expertise لشركة التنفيذية الرئيسة عمرانة، هاجر السيدة واثقة، بلهجة تقول" الفكرية والخدمات

 اإللكترونية المصرفية الخدمات مركز عن الصادرة لألرقام وفقا و ،4102 عام في ذلك، على عالوة

 شبكة على الدفع معامالت  كرقم درهم المليار عتبة مرة، ألول المغرب، تجاوز فقد ،(CMI) البنوك بين

 .االنترنت



 في دولة مهندسة هي للشركة العامة المديرة عمرانة، هاجر.اإلدارة فريق نوعية على المشروع يعتمد

 درجة وعلى ENSIAS من االتصاالت في دبلوم على حاصلة و INSEA خريجة اإلعالميات

 عشرات إنشاء في شاركت وقد. للمهندسين المحمدية المدرسة من اإلعالميات علوم في الدكتوراه

 .العامة واإلدارة المالية،التعليم، المصرفية، الخدمات مجاالت في المعلوميات تكنولوجيا في المشروعات

  

وستسمح هذه األموال  للشركة في  وسيتم استثمار األموال التي تم جمعها بشكل كامل في المغرب،

 .القطاع هذا في رائدة لتصبح التحتية البنية التوفرعلى وتطوير التسويق والمبيعات 

المبتدئة مع  دية، صندوق المغرب الرقمي  هو مسرع حقيقي للمشاريع اأكثر من مجرد رافعة إقتص

الصندوق بدور نشط في الشركات التي يساهم فيها، باإلضافة إلى المشورة في  يقوم .إمكانات نمو عالية

 .في مجلس إدارة الشركة  كذالك  الصندوق يتواجد .مجال االستثمار ومتابعة أصحاب المشاريع

و هو واحد من األدوات الرئيسية لخلق  للصندوق،نادي رجال األعمال التابع  ، يوجدعالوة على ذلك

 المشاريع مختلف الرقمي فيوقد تم تأسيسه لالستثمار إلى جانب صندوق المغرب  قيمة للمشروع،

 . والخبرات العملية

 

 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي

 ،الرقمي اإلقتصاد و اإلستثمار و والتجارة الصناعة وزارة وضعتها التي اإلستراتجية ، 4102 لسنة الرقمي المغرب خطة إطار في 

 بنك وفا التجاري الخارجية للتجارة المغربي البنك تكنوبارك، األعمال لحاضنة المسيرة الشركة طريق عن المغربية الحكومة أنشأت

 تبلغ بميزانية الناشئة المغربية بالتكنولوجيات الخاص نوعه من األول الصندوق الشعبي، المركزي والبنك والتدبير اإليداع ،صندوق

 .الرقمي المغرب صندوق درهم،إنه مليون 011

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

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

مساهم بنسبة ضئيلة في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو  ، وهويمكن صندوق المغرب الرقمي

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

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

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

 صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق المغرب الرقمي : االتصال

 contact@mitccapital.ma :البريد االلكتروني

 33 30 50 22 05: الهاتف
 

  E-Expertise حول نبذة

Econseilbook.com الشركة تديرها التي و االنترنت على اإلستشارة لتقديم منصة عن عبارة وه E-Expertise هي ،و 

 مكتب لدى ومسجلة سناء، شارع ،8 شقة ، الرباط في مسجل مكتب لها ، درهم 759.700 قدره مال برأس الهوية مجهولة شركة

  .89888  رقم تحت الرباط في التجارة


