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ملٌون درهم من  2,4حصل على تموٌل بقٌمة ت Soukaffaires.maبوابة 

 المشارٌع رعاة  نادي شبكته منصندوق المغرب الرقمً و
 
 

؛ استثمار استفادت 2011ٌسه فً شتنبر ملٌون درهم منذ تأس 11استثمر صندوق المغرب الرقمً ما ٌناهز 
بة على اإلنترنٌت عن والٌوم تعلن . منه ثالث مقاوالت تكنولوجٌة حصولها على تموٌل بوابة اإلعالنات الُمبوَّ

وشبكته من نادي رعاة  Maroc Numeric Fundملٌون درهم من صندوق المغرب الرقمً  4,2بقٌمة 
 .المشارٌع

 
صندوق استثمار مخصص للشركات المغربٌة الناشئة فً مجال  هو أول صندوق المغرب الرقمً

ففضال عن التموٌل، . مجرد أداة مالٌة، بل هو محرك حقٌقً للمقاوالت الناشئة الواعدةوهو لٌس . التكنولوجٌا
ٌّرة إم إي تً سً كابتال  ، التوجٌه والمتابعة MITC Capitalٌقدم الصندوق، من خالل شركته المس

 .ممثلٌن له فً إدارة المقاولةللمسٌرٌن وٌعٌن 
 

ٌِّرة لصندوق المغرب الرقمً ٌبلغ  5 "قائال MITC Capital وٌوضح علً بسٌط، المدٌر العام للشركة الُمس
موهوبٌن من ذوي الرؤٌة الواضحة والطموح المقاولٌن الٌستثمر فً هو و .ملٌون درهم 100الصندوق حجم 

كما ٌتٌح لهم . مشارٌع رائدةشكل ة على تجسٌد أفكارهم فً أو الدولً حٌث ٌقدم لهم المساعد/الوطنً و
 ."، الُمحَدث خصٌصا لهذه الغاٌةاالستفادة من التجارب الغنٌة ألعضاء نادي رعاة المشارٌع التابع للصندوق

 

 
 

soukaffaires.ma الفرص الجٌدة، بوابة 
 

soukaffaires.ma بة لفائدة المغاربة داخبوابة لإلعال وهً تتٌح إمكانٌة نشر . ل البالد وخارجهانات الُمَبوَّ
، وتقدم عروضا للخواص ...(لعقارات، السٌارات، التعارف،ا)ومعاٌنة العروض مجانا فً جمٌع القطاعات 

إجراء البحث حسب ثالث معاٌٌر قبل أقل من سنة،  ٌتٌح هذا الموقع، الذي أطلقو .والمهنٌٌن على حد سواء
فقطاع . مالٌٌن صفحة معاٌنة شهرٌا 3حقق وٌ، أو كلمة مفتاح البابو المناطق الجغرافٌة أ5 أو أحدها 

فالطابع اآلنً وتنوع العرض . ناجحةالمجال أمام نماذج اقتصادٌة  ٌفسحاإلعالنات المبوبة على األنترنٌت 
  .وسهولة الولوج، كلها دوافع تحفز استعمال الوٌب على حساب باقً النماذج الورقٌة

 
وهو ذو . الفرنسٌة تولوزجامعة ٌاسر النجار خرٌج قبل سنة على ٌد  soukaffaires.maبوابة  تقطلِ أُ 

 Laفً مجموعة سؤول نشر الجرائد ثم مسؤول بوابة لإلعالنات المبوبة بصفته مسنة  14تجربة تفوق 
dépêche de Midi بفرنسا. 

 
لتكون بذلك هً ال الشركة أكبر مساهم فً رفع رأسم، بموجب هذا االستثمار ،رب الرقمًالمغصندوق وٌكون 

وسٌعمل فرٌق البوابة، بفضل . عضو من نادي الصندوقفً المرتبة الثانٌة ، ٌلٌه ثالث استثمار للصندوق
طوٌر المكتوب بالبوابة من أجل تحسٌن زٌارة الزبون، وتالمحتوى  إثراء ي حازت علٌه، علىالذالتموٌل 

علً بسٌط، المدٌر العام لشركة  بذلك وٌصبح. أبواب إعالنات جدٌدة وخدمات، كما ستعزز فرق المبٌعات لدٌها
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تدبٌر الصندوق، إم إي تً سً كابتال، وأمٌن برادة السنً، الرئٌس المدٌر العام لشركة إٌغبٌل عضوٌن فً 
 .التزامه بمواكبة المشارٌعوبذلك ٌؤكد الصندوق . مجلس اإلدارة

 
 فً مشروعٌن آخرٌن، منذ تأسٌسه، الرقمًاستثمر صندوق المغرب 

 
االستغناء نهائٌا عن على فكرة ملٌون درهم  4,4الصندوق  استثمر فٌهالشركة الثانٌة التً امشروع تقوم فكرة 

غرٌنداٌزر تقدم شركة . الفواتٌر ولجمٌع مراحل حٌاتهالتحرٌر وهو عبارة عن منصة مخصصة . الورق
سواء من حٌث المكان أو المدة، ثم  دون حدّ ، وحفظها إرسال الفواتٌر لزبائنها، وتحصٌلهاخدمة  للشركات

وقد استفادت الشركة أٌضا من تموٌل من أحد أعضاء . وضعها رهن إشارة الزبائن فً مكان مخصص وآمن
 .الصندوقنادي 

 
ملٌون  3,3ر صندوق المغرب الرقمً وسٌرا على منوال تشجٌع المشارٌع ذات القٌمة المضافة العالٌة، استثم

تعرض و. SaaSبنمط ساس  األمن المعلوماتًفً مجال التً تعمل  NETpeasنٌتبٌس درهم فً شركة 
وقد تم استثمار صندوق المغرب . مة آنٌة عن هشاشة نظام معلوماتًبتكوٌن رؤٌة عاتسمح خدمات الشركة 
 .Dayamبالتضامن ً مع صندوق دٌام الرقمً 

 
ٌقدمها األعمال من أجل توفٌر مواكبة ى إنجاح مهمته، أنشأ صندوق المغرب الرقمً شبكة من رعاة وسعٌا إل

وهم ٌقدمون نصائحهم وتجاربهم لمسٌري المقاوالت التً ٌستثمر فٌها . مقاولون من ذوي التجارب الناجحة
إن النادي هو . العملٌاتً الصندوق لكً ٌساعدهم مثال على وضع استراتٌجٌة تطوٌر وتنفٌذها أو تحسٌن أدائهم

وٌستثمر أعضاء هذا النادي وٌشاركون مع الصندوق فً . أحد أبرز مقومات قٌمة صندوق المغرب الرقمً
 .لمقاوالتمجالس إدارة هذه ا

 
 

 عن صندوق المغرب الرقمً
. لصناعة والتجارة والتكنولوجٌا الحدٌثةوهو االستراتٌجٌة التً وضعتها وزارة ا. 2013أسس صندوق المغرب الرقمً ضمن مخطط المغرب الرقمً 

، باإلضافة إلى البنك المغربً للتجارة الخارجٌة، والتجاري (من خالل إم إي تً سً، الشركة المسٌرة للتكنوبارك)وتساهم فً الصندوق الدولة المغربٌة 
ٌبلغ حجم . دوق مخصص للمقاوالت التكنولوجٌة الناشئةوفابنك، وصندوق اإلٌداع والتدبٌر والبنك المركزي الشعبً، كل بحصص متساوٌة فً أول صن

المزٌد من المعلومات متوفر بموقع )مالٌٌن درهم  3ملٌون درهم إلى  1ملٌون درهم، وهو ٌستثمر أغلفة مالٌة تتراوح من  100صندوق المغرب الرقمً 
درهم، وٌقع مقرها  50 000 000ً، ذات رأسمال بقٌمة وتسٌر الصندوق شركة مجهولة الهوٌة خاضعة للقانون المغرب(. www.mnf.maالصندوق 

 .بالسجل التجاري بالدار البٌضاء 225541بالدار البٌضاء، طرٌق النواصر، تكنوبارك، سجل تجاري رقم 
 

 معلومات االتصال بصندوق المغرب الرقمً
 دٌعسهام و

 contact@mitccapital.maبرٌد إلكترونً 
 50522503033 هاتف 

 


