
 
 
 

  Business Angels رينللمستثم   MNF ANGELS نادي تأسيس
 
 
 

 المسيرة لصندوق المغرب الرقمي( بتأسيس نادي للمستثمرين) MITC Capital قامت شركة
Business Angels  متخصص في الشركات الريادية العاملة بقطاع التكنولوجيات الحديثة و ذلك

 pi seunrCnrertnE PC  طاألعمال التابعة للمجمع الشريف للفوسفاشبكة ريادة  بشراكة مع
kruwtnN. 

 
 
نمو عالية ومرافقة رواد األعمال في إعداد  آفاق تتجلى مهمة النادي في اختيار المقاوالت المتوفرة على 

من  منظمة ملفات االستثمار الخاصة بهم بهدف تقديمها إلى مستثمرين خالل جلسات خاصة
كما أن من بين األهداف تقديم المساعدة التقنية الالزمة لرواد األعمال MITC CAPITAL.  طرف

وللمستثمرين فيما يخص الجوانب المالية واإلستراتيجية والقانونية للمشاريع المعروضة والتي يتوجب أن 
  : تتوفر على شروط أهمها

 

 التوفر على مصداقية عالية وعلى فكرة مبتكرة  

 مزايا تنافسية كبيرة امتالك  

 التمحور حول تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت، التكنولوجيا الخضراء أو التكنولوجيا الحيوية 
 

  ألف درهم و مليون درهم 100تتراوح ما بين   اسثمارات
 

خبرة عالية في مجال التكنولوجيا الحديثة كما في  ذوي مرموقين أعضاء 10يتوفر النادي حاليا على 
ألف درهم ومليون درهم. بجانب الدعم المادي  100قدرة استثمارية تتراوح ما بين  و كذا ،مجاالت أخرى

 .تهماو كذا شبكة عالق  المستثمرينسيستفيد رواد األعمال من خبرة وكفاءة 
 

 جلسة شهريا   تنظيم
 

على أعضاء النادي بتكنوبارك الدار البيضاء بهدف  لتقديم مشروع أو مشروعينجلسة شهريا  يعتزم النادي عقد
 .سنويا ان مشروعيتقديم ما يناهز عشر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 MITC CAPITALنبذة عن 
، االستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة 2013 في إطار خطة المغرب الرقمي نشأ الذي  المغرب الرقمي  بإدارة صندوق  المكلفة  هي الشركة

صندوق المغرب الرقمي عن طريق الشركة المسيرة لحاضنة األعمال تكنوبارك، البنك  أنشأت الحكومة المغربية .والتجارة و االستثمار و االقتصاد الرقمي

الصندوق األول من نوعه الخاص بالتكنولوجيات  وهو .المركزي الشعبيالمغربي للتجارة الخارجية، التجاري وفا بنك ،صندوق اإليداع والتدبير والبنك 

 مليون درهم. 100المغربية الناشئة بميزانية تبلغ 

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

 .األفكار الطموحة في شركات تكنولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغلعلى تجسيد 

ير المقاوالت يمكن صندوق المغرب الرقمي، وهومساهم بنسبة أقلية في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو المساهمة في تطو

وبعد . www.mnf.maمساعدة بسيطة وشفافة، حيث يمكن لكل مقاول أن يتقدم بطلبه على الموقع اإللكترونيالمتوسطة. وتبقى مساطر االستفادة من هذه ال

 االستثماراتم التوصل بملفهم، يحق للمرشحين أن يجتازوا لقاء أوليا، تليه دراسة معمقة للملف ثم لقاء نهائيا مع لجنة االستثمار، التي ستبث في تقدي

 المطلوبة.

 MITC Capital : االتصال

 contact@mitccapital.ma البريد االلكتروني:

 33 30 50 22 05الهاتف: 

 
 

 pi seunrCnrertnE PC الشريف للفوسفات  للمجمعاألعمال التابعة  دةاريشبكة  نبذة عن
kruwtnN 

 

  
 

للفوسفاط، تهدف إلى تعزيز و مساندة المبادرات في األعمال التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، هي مبادرة اطلقتها مؤسسة المجمع الشريف  شبكة ريادة

  مجال ريادة األعمال بالمغرب.

ات من خالل كما تطمح الشبكة إلى نسج شراكات مع مختلف المتدخلين في هذا المجال على المستوى المحلي، الوطني و الدولي، و ذلك للدفع بهذه المبادر

 مستوى تطور مشاريعهم. برامج للمساندة مخصصة لرواد األعمال، مهما كان

   www.ocpen.orgللمزيد من المعلومات

 


