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لتطوير الموقع وتقديم خدمات جديدة  الدعم المالي الكافييحصل على   Mydeal.ma  

 ملٌونًقٌمة رفع رأسماله بعن  ،بالمؽربجماعً  بشكل، أول موقع للتسوق MyDeal.maأعلن موقع 

المساهمٌن المؤسسٌن لهذا صار بذلك من بٌن قمً، الذي مها من طرؾ صندوق المؽرب الردرهم تسل  

عبر فرعها " لٌفٌنػ سوشل"المشروع، ومن بٌنهم المقاول المؽربً كرٌم زاز والمجموعة األمرٌكٌة 

 ".دٌلٌسٌم"الفرنسً 

 ."رفع رأسمالهفً  Mydeal.maطالق ن رنا، منذ إلقد فك  " تقول مونٌة رخا، مدٌرة شرٌكة بالموقع

 12أكثر من ألؾ عضو عبر المؽرب و 100على الموقع اآلن وبتوفر . بعد مرور سنة قتحق  وهو ما 

 فًلرائد ا لموقع المؽربًا الصحٌح لٌصبحاالتجاه فً ه ، ٌبدو أن2011ها شركاؤه سنة ضخ  ملٌون درهم 

من طرؾ العدٌد من  قوٌةمنافسة  -الرائد فً مجاله-وٌعرؾ الموقعهذا، . جماعً بشكلمجال التسوق 

ن مك  ست   الرأسمالالرفع من  عملٌةلذا فإن عددها عن االرتفاع، كؾ قع التسوق عبر االنترنت التً ال ٌامو

ل لهمما ٌ المراتب أعلى لتبوءواالستثمار النمو ة تسرٌع وتٌر منالموقع   .المواقع باقً التمٌز عن خو 

فرٌقه تعزٌز ر فً السوق عبر ً استراتٌجٌته المتعلقة بالتطوتبن   Mydeal.maٌنوي باإلضافة إلى هذا، 

 .الفئة المستهدفةللوصول إلى  النطاق واسعةالداخلً واالستثمار فً حمالت تسوٌقٌة 

عبر االنترنت، الذي ٌقدم خدماته لتسوق ، الرائد الدولً فً مجال ا"ؼروبون"ر وعلى ؼرار الموقع الشهٌ

ر خدماته إلى األسواق صدٌت وٌضع نصب عٌنٌهبدوره  Mydeal.ma، ٌطمح بلدا  44أكثر من  فً

 . الخارجٌة

 صندوق المؽرب الرقمً ٌمر  إلى السرعة القصوى 

رفع  بالتالًو ،رفع الرأسمالفً ثالث عملٌات تعل قت بصندوق المؽرب الرقمً  ساهمفً ظرؾ شهرٌن، 

 طار ٌقول علً بسٌط، المدٌر العاموفً هذا اإل .ملٌون درهم 11 لتصل إلىاستثماراته الشاملة  من

نبحث عن  إننا" ، شركة تدبٌر صندوق المؽرب الرقمً للشركة المسٌرة لحاضنة األعمال تكنوبارك

تصٌر رائدة فً مجال اشتؽالها، مع  تطمح ألن( سنوات 3عمرها  ٌتجاوز ال)شركات تكنولوجٌة شابة 

 ألٌة شركة على لنجاح الرئٌسًا بالنسبة لنا، ٌترك ز. مالٌٌن درهم 5إلى  1حاجتها األولٌة للتموٌل من 

ٌتجاوز الشق إلبداع أن هذا ادرجة اإلبداع التكنولوجً، كما ٌمكن لعلى أو /و الذي ٌشتؽل بها الفرٌق 

نحن . ، طرٌقة التسوٌق أو طبٌعة استعمال المنتوج أو الخدمة"ج األعمالنموذ"ب التكنولوجً لٌرتبط



 ٌوظ ؾ ال  ة رأسمال للنموذج الذي ٌجب أل فعالٌنا نفض  لكن   ،منفتحون على جمٌع المشارٌع التكنولوجٌة

 (.عامة بصفةمالٌٌن درهم  5إلى  3)نسبة كبٌرة من الرأسمال لطرح المنتوج فً السوق 

 

 

MyDeal.ma 

األول من نوعه فً المؽرب، تم إنشاؤه فً شهر نونبر  جماعً للتسوق بشكل Mydeal.maٌعد موقع 

ى أعضائها االستفادة ٌومٌا من رح هذه المقاولة علوإطالقه فً شهر دجنبر من نفس السنة، وتقت 2010

بالمائة  00ن تصل إلى مع تقدٌم تخفٌضات ٌمكن أ عروض التفضٌلٌة الخاصة بخدمات عالٌة المستوىال

ولتحقٌق ذلك، ٌتفاوض الموقع ... معاهد التجمٌل، المطاعم، األسفار2 فٌما ٌتعلق بكل المنتجات والخدمات

ٌ   .الموقع عبر المرور من ٌستفٌدونمع شركائه الذٌن  من  ، فً الواقع، هؤالء الشركاء ن موقعنامك  حٌث 

زبناء جدد ٌمكنهم الحصول على وفائهم  طرٌق جلب عن : القٌام باإلشهار بطرٌقة مبدعة ودون مخاطر

 .فً الحٌن

وضع هذه الصفقة، ٌجب على زائر الم ع، وقصد المشاركة فًقجدٌدة بالمو "صفقة"وٌتم، ٌومٌا، إدراج 

، حٌث ٌجب أن نصل إلى عدد محدد من المشاركٌن قبل انتهاء الوقت "سأشتري" كلمة  النقر على

ل مستعملو االنترنت الذٌن " الصفقة"وفً نهاٌة . قصد االستفادة من العرض" صفقة"الخاص بكل  ٌتوص 

. مة المقتناةبالتسجٌل برسالة إلكترونٌة تتضمن جمٌع المؤشرات الضرورٌة لالستفادة من الخد اقامو

ٌنشط اآلن بمدن الدار البٌضاء والرباط ومراكش وطنجة وٌضم  Mydealوتجدر اإلشارة إلى أن موقع 

 . مستخدما 22

 فً مجال التجارة االلكترونٌة إننا نعٌش حالٌا ثورة صؽٌرة " تقول مونٌة رخا، مدٌرة شرٌكة للموقع

ة بأن أشهد مواكبة صندوق المؽرب الرقمً لنا وكمقاولة فً الشبكة العنكبوتٌة، فإننً فخور .بالمؽرب

من خرق العدٌد  Mydealوبفضل الرفع من الرأسمال، سٌتمكن . ودعمنا إلطالق هذا االقتصاد الجدٌد

"  Mydeal فٌما ٌقول كرٌم زاز، مؤسس ورئٌس." للمستهلك المؽربً أحسنإبداع  من المراحل وتقدٌم

م أصنافا  أنا جد سعٌد لتطوٌر ومواكبة هذا المشروع الجدٌد على الشبكة العنكبوتٌة، الذي أتمنى أن ٌقد 

   ".جدٌدة من االستهالك بالمؽرب خالل السنوات المقبلة

 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي 

اإلستراتجٌة التً وضعتها وزارة الصناعة والتجارة  ، 3102فً إطار خطة المؽرب الرقمً لسنة 

كومة المؽربٌة عن طرٌق الشركة المسٌرة لحاضنة األعمال والتكنولوجٌات الحدٌثة، أنشأت الح

تكنوبارك، والبنك المؽربً للتجارة الخارجٌة والتجاري وفا بنك وصندوق اإلٌداع والتدبٌر والبنك 

 011المركزي الشعبً، الصندوَق األول من نوعه الخاص بالتكنولوجٌات المؽربٌة الناشئة بمٌزانٌة تبلػ 

 .ق المؽرب الرقمًإنه صندو ،ملٌون درهم



ٌعتبر صندوق المؽرب الرقمً صندوقا خاصا باالستثمار وٌسعى لالستثمار فً مقاولٌن موهوبٌن من 

ذوي الرؤٌة الثاقبة والطموح الوطنً والدولً والقادر على تجسٌد األفكار الطموحة فً شركات 

 .تكنولوجٌة مربحة رائدة فً مٌدانها وخالقة لفرص الشؽل

لى خلق مساهم بنسبة ضئٌلة فً المقاوالت الممولة، من المساعدة ع وهورب الرقمً، ٌمكن صندوق المؽ

وتبقى مساطر االستفادة من هذه . اهمة فً تطوٌر المقاوالت المتوسطةالمقاوالت الصؽٌرة أو المس

المساعدة بسٌطة وشفافة، حٌث ٌمكن لكل مقاول أن ٌتقدم بطلبه على الموقع 

ولٌا، تلٌه دراسة ، ٌحق للمرشحٌن أن ٌجتازوا لقاء أهمبعد التوصل بملف و.  www.mnf.maاإللكترونً

 . فً تقدٌم األموال المطلوبة مع لجنة االستثمار، التً ستبث اائٌمعمقة للملؾ ثم لقاء نه

 صندوق المؽرب الرقمً ونادي صندوق المؽرب الرقمً  2االتصال

 سهام وديع

 contact@mitccapital.ma :البريد االلكتروني

 33 30 50 22 05: الهاتف
 

 

 

 


