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 خبر صحافي
 
 

 2162فبراير  61الدار البيضاء، 

 
 مليون درهم 9,3كوم تحصل على تمويل بقيمة .بوابة المرأة العربية مجلتك  

 

ملٌون  9,3كوم، الٌوم عن حصولها على تموٌل بقٌمة .أعلنت بوابة المرأة الناطقة بالعربٌة، مجلُتك  

ئ فً شتوقد ساهم صندوق المغرب الرقمً. درهم  الخامس له فً هذا التموٌل ،0202نبر ، الذي أُنش 

 .ملٌون درهم 01ملٌون درهم، لٌصل بذلك مجموع استثماراته إلى  0,2غ بمبل

 
 aufeminin.com الفرنسٌة البوابة غرار على والمرأة، باإلعالم المهتمة الناشئة المقاوالت لقد باتت
 الحصول فً نجحت التً مجلتك   ةبواب حال هو وهذا. االستثمار صنادٌق لدن من كبٌر باهتمام تحظى

 آخر تموٌل على المجلة حصلت كما. الرقمً المغرب صندوق من درهم ملٌون 0,2 بقٌمة تموٌل على

 .درهم ملٌون 9,3 إلى التموٌل مجموع لٌصل درهم، ملٌود 0,9 بقٌمة المغاربة األعمال رعاة من
 

 كوم، بوابة المرأة العربية.مجلُتك  
وهً تقترح موضوعات . 0200ة بالعربٌة تهتم بالمرأة المغاربٌة أُنشئ سنة كوم بوابة ناطق.مجلتك  

 المحتوى وٌخضع...(. موضة، مطبخ، صحة، ترفٌه، دٌكور، نفسٌة،)مصنفة مرتبطة بعالم المرأة 
، مدونة فً، تً مجلتك  ) جدٌدة خدمات تقدٌم خالل من خاصة ومنتظم مستمر لتحدٌث  ألعاب مجلتك 

 .MSN Arabiaو هسبرٌس مثل أخرى توزٌع لوكاالت المحتوى مجلتك توفر (....وصفات ومسابقات،

 
 :"وٌشرح علً بسٌط، المدٌر العام للشركة المسٌرة والقائمة على تدبٌر الصندوق، هذا االستثمار بقوله

ٌعكف لقد استثمرنا فً مشروع مجلُتك  ألننا واثقون أن األنترنٌت أصبح من بٌن وسائل اإلعالم التً 
وقد . ومستدامةمحددة ٌستجٌب الحتٌاجات النشر تقدم محتوى ا القراء باللغة العربٌة وألن مشارٌع علٌه

فرٌد فً زائر  022 222مالٌٌن صفحة مرئٌة، وٌجذب  9ٌحقق أطلق الموقع قبل سنة، وهو الٌوم 

 01وفضال عن ذلك، ٌبلغ عدد مستعملً األنترنٌت فً المغرب . الٌوم/زائر 02 222الشهر بمعدل 

وقد ارتفع هذا العدد ارتفاعا ملحوظا مالٌٌن مشترك،  9ملٌون وعدد المشتركٌن فً خدمة األنترنٌت 

ٌدل الصبٌب الدولً وهذا ما إن مستعمل اإلنترنٌت فً المغرب ٌستهلك بكثافة  .0200سنة % 17بنسبة 

تقب أن ٌرتفع إلى رٌُ وباللغة العربٌة، خاصة وأن عدد المستعملٌن " محلً"على أهمٌة تطوٌر محتوى 
 ".0209ملٌون مع نهاٌة  02

التردد على الموقع إلى قٌمة نقدٌة من ٌعتمد النموذج االقتصادي لهذا الفاعل فً الوٌب فقط على تحوٌل 
الجمهور النسوي الوصول إلى خالل عروض المساحات اإلعالنٌة الجٌدة للمعلنٌن الراغبٌن فً 

تنفٌذ عملٌات تسوٌقٌة مباشرة على الخط كوم كذلك إمكانٌة .ٌشمل العرض التجاري لمجلتكو. المستهلك
 .بالمرأة المغاربٌةلفائدة الزبائن المهتمٌن  وعبر الهاتف النقال



كوم .ستحصل علٌها مجلتكنحن واثقون أن الوسائل التً :"وٌقول المهدي بن سلٌم، مدٌر المقاولة الشاب 
فً مجال المحتوى المهتم بالمرأة بة إعالمٌة رائدة كبواتجعل البوابة تفرض نفسها بفضل هذا التموٌل س

 ."المغربٌة على الخصوص والعربٌة عموما
كوم أن ٌعزز .وٌتمنى فرٌق مجلتك. وتندرج هذه الرإٌة ضمن االستراتٌجٌة اإلقلٌمٌة التً تنهجها البوابة

لبلدان المجاورة النسوي من خالل استراتٌجٌة جذب جماهٌر القارئات من االرٌادي فً اإلعالن موقعه 
 .إلكساب الموقع صبغة دولٌة

 

 Radio جً إف لرادٌو تواصل كمدٌر أولى تجربة فبعد. مجلتك   لبوابة العام المدٌر هو سلٌم بن المهدي
FG، شركات عدة وأسس والتواصل اإلعالم فً مقاولته ٌنشئ لكً 0221 سنة المغرب إلى المهدي عاد 

 الموسٌقى تشارك وموقع ،"Clic Agency" الشاب التواصل فً متخصصة إعالنٌة وكالة)
ltoubmusic اإلنترنٌت على اإلعالنٌة المساحات شراء وكالة ثم MOW. 

 .المغاربٌة للمرأة الموجهة العربٌة، باللغة مجلُتك   بوابة المهدي أطلق ،0200 سنة وفً
 

 كيفية عمل صندوق المغرب الرقمي
ة املغربية الشركل من هىعه في اململكة، هم الدولة املغربية من خالل ، ألاو ن في صندوق املغرب الرقمياملساهمى 

البنك املغربي للتجارة  :وأبناك بحصص متساوية، هي ، MITC لتكنىلىجيا املعلىمات املسيرة لحاضنة ثكنىبارك

 .باإلضافة إلى صندوق إلاًداع والتدبيرالخارجية، التجاري وفا بنك، البنك الشعبي املركزي 

 إن صندوقنا ٌسعى إلى االستثمار فً المقاولٌن الموهوبٌن : "لً بسٌط قائال وٌوضح ع
 حٌث الدولً أو/و الوطنً والطموح الواضحة الرإٌة ذوي من الموهوبٌن المقاولٌن فً ٌستثمر وهو. 

 .مربحة وقادرة على توفٌر مناصب شغل رائدة مشارٌع شكل فً أفكارهم تجسٌد على المساعدة لهم ٌقدم
 ".الُمنشؤة حدٌثا والتً ال تحقق دخال أحٌاناتمٌز بؤننا نستثمر فً المقاوالت ونحن ن

من ٌظل صندوق المغرب الرقمً، على خالف صنادٌق تموٌل أخرى فً العالم، :"وٌواصل علً بسٌط 
مسطرة إٌداع الملفات المرشحة وتتمٌز . األقلٌة فً المقاوالت الحاصلة على التموٌل بنسبة المساهمٌن

عبر ملء  أن ٌطلب التموٌل بشكل مباشروٌستطٌع كل حامل مشروع أو مقاولة  .افٌة والسهولةبالشف
الذي ٌقدم جمٌع المعلومات   www.mnf.ma/arمتوفرة بموقعنا على الوٌب استمارة مخصصة 

 ."الضرورٌة
. لفوتقدم الملقاًء مع المرشحٌن لكً ٌحدد مآل فرٌق تدبٌر الصندوق  ٌرتبوبعد التوصل بالملف، 

دراسة ً معمقة وتكمن المرحلة الثانٌة فً تؤكٌد اهتمام الصندوق بالمشروع من خالل دراسته 
عرض وبعد مرحلة الدراسة، ٌدعو الصندوق حامل المشروع إلى ...(. االستراتٌجة، التموقع، الفُُرق)

جنة تتكون من وهً ل. فً قرار االستثمارالوحٌدة المإهلة للبت مشروعه أمام أعضاء لجنة االستثمار 
نواٌا تقترح المساهمٌن فً الصندوق، وتقرر لصالح المشروع بعد التداول، ثم ٌحضر الصندوق رسالة 

 .ما ٌجب إضافته، والجدول الزمنً لصرف التموٌلتقٌٌما وتحدد فٌها العالقات مستقبال، وفٌها 
 

 

 الرقمً المغرب صندوق عن

 والتجارة الصناعة وزارة وضعتها التً االستراتٌجٌة وهو. 0209 قمًالر المغرب مخطط ضمن الرقمً المغرب صندوق أسس

 إلى باإلضافة ،(للتكنوبارك المسٌرة الشركة سً، تً إي إم خالل من) المغربٌة الدولة الصندوق فً وتساهم. الحدٌثة والتكنولوجٌا

 فً متساوٌة بحصص كل الشعبً، المركزي لبنكوا والتدبٌر اإلٌداع وصندوق وفابنك، والتجاري الخارجٌة، للتجارة المغربً البنك

 أغلفة ٌستثمر وهو درهم، ملٌون 022 الرقمً المغرب صندوق حجم ٌبلغ. الناشئة التكنولوجٌة للمقاوالت مخصص صندوق أول

والصندوق (.  www.mnf.ma (الصندوق بموقع متوفر المعلومات من المزٌد) درهم مالٌٌن 0 إلى درهم ملٌون 0 من تتراوح مالٌة

http://www.mnf.ma/


 طرٌق البٌضاء، بالدار مقرها وٌقع درهم، 72 222 222 بقٌمة رأسمال ذات المغربً، للقانون خاضعة الهوٌة مجهولة شركة

 .البٌضاء بالدار التجاري بالسجل 007710 رقم تجاري سجل تكنوبارك، النواصر،

 لصندوقاالتصال بصندوق المغرب الرقمً ونادي ا

 سهام ودٌع

 contact@mitccapital.ma برٌد إلكترونً

 33 30 50 22 05 هاتف


