
 صندوق المغرب الرقمي
 

 

 بالغ صحفي

 5105 ماي 52 البيضاء الدار

 

 Livremoi.maيحصل على الدعم المالي الكافي لتطوير الموقع وتقديم خدمات جديدة 

 

 مليون درهم من 6.3لبيع الكتب على األنترنت عن رفع رأسماله بقيمة    Livremoi أعلن موقع

 . األعمالصندوق المغرب الرقمي  وشبكته من رجال 

 سابع إستثمار لصندوق المغرب الرقمي

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

، يقوم الصندوق بدور نشط  تكنوبارك عمالاأل لحاضنة رةيالمس   الشركة من خالل. إمكانات نمو عالية

 .المشاريعباإلضافة إلى المشورة في مجال االستثمار ومتابعة أصحاب  في الشركات التي يساهم فيها،

وعالوة على ذلك،يوجد نادي رجال األعمال التابع . في مجلس إدارة الشركة  كذالك  الصندوق يتواجد

لالستثمار إلى جانب  تأسيسهللصندوق ، و هو واحد من األدوات الرئيسية لخلق قيمة للمشروع، وقد تم 

أعضاء هذا النادي يتواجدون  أيضا . والخبرات العملية المشاريع مختلف فيرب الرقمي  صندوق المغ

 .جنبا إلى جنب مع الصندوق  في مجلس إدارة الشركة

 

يتوفر  و،  يبيع الموقع جميع انواع الكتب  الفرنسية،5112في ديسمبر  Livremoi.maأنشئ موقع  

الطب، والترفيه، الكمبيوتر، األدب،الشباب، )مليون مؤلف  في جميع المجاالت  0.2على أكثر من  

الجمهور . من الكتب الرقمية 50.000 وتقدم المكتبة أيضا االختيار من بين أكثر من...(. مانغا 

 .المستهدف يتكون من المستهلك المغربي ،الشركات والمؤسسات العامة والخاصة

 

، خبرتنا الفرنسيينشراكاتنا مع الموزعين وتجار الجملة . لشركة تسيطر على سلسلة القيمة بأكملهاا"

اللوجستية والخدمات االستشارية لدينا على االنترنت ،كل هاته اإلمكانيات  ستمكننا من تنويع عروضنا 

 .Livremoiعن مؤسسي  "في السنوات المقبلة، 

دارة، كارولين دالميي وماثيو ماالن على التوالي، رئيس ومدير عام يعتمد المشروع على نوعية فريق اإل

عملت كارولين  دالميي في االستشارات اإلدارية، و في مجال الصناعات الدوائية حيث شغلت . الشركة



و من معهد الدراسات  HEC منتخرجت . مناصب في  إدارة الموارد البشرية والتسويق وإدارة االبتكار

 .اريسالسياسية في ب

وكان لماثيو ماالن العديد من التجارب الناجحة في القطاع المصرفي في فرنسا والمغرب كمدير 

كما تعاون في عدة مشاريع مع شركات االنترنت في أوروبا وكاليفورنيا قبل المشاركة في . معلوماتي 

 وهو مهندس الكتروني من المدرسة العليا الوطنية لاللكترونيات المعلوميات  ماالن. Livremoiتأسيس 

 .اإلتصاالت وهو حاصل على ماجستير من جامعة كاليفورنيا في بيركلي

 

 لحاضنة رةيالمس   شركةللعلي بسيط ، المدير العام  السيدمع   livremoi.maو بذالك يصبح مؤسسي  

، والسيد مراد مكوار،المدير العام  لشركة (المسيرة للصندوق الشركة)  تكنوبارك األعمال

M2Tو بذالك يبقى صندوق المغرب الرقمي وفيا لنهجه الداعم . ،أعضاء في مجلس إدارة الشركة

 .للمقاوالت

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

 بيعات لتصبح الشركة رائدة في مجال توزيع الكتب  على االنترنتتطوير التسويق والم

 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي

ة ، 5106 لسنة الرقمي المغرب خطة إطار في   والتجارة الصناعة وزارة وضعتها التي اإلستراتج 

ات ثية، والتكنولوج   تكنوبارك، األعمال لحاضنة المسيرة الشركة طريق عن المغربية الحكومة أنشأت الحد 

ة، للتجارة المغربي البنك  الشعبي، المركزي والبنك والتدبير اإلداع ،صندوق بنك وفا التجاري الخارج 

 درهم،إنه مليون 011 تبلغ بمزانية الناشئة المغربية بالتكنولوجيات الخاص نوعه من األول قَ   الصندو

 .الرقمي المغرب صندوق

صندوق المغرب الرقمي صندوقا خاصا باالستثمار ويسعى لالستثمار في مقاولين موهوبين من  يعتبر

ذوي الرؤية الثاقبة والطموح الوطني والدولي والقادر على تجسيد األفكار الطموحة في شركات 

 .تكنولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغل

نسبة ضئيلة في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق مساهم ب يمكن صندوق المغرب الرقمي، وهو

وتبقى مساطر االستفادة من هذه . المقاوالت الصغيرة أو المساهمة في تطوير المقاوالت المتوسطة

المساعدة بسيطة وشفافة، حيث يمكن لكل مقاول أن يتقدم بطلبه على الموقع 

للمرشحين أن يجتازوا لقاء أوليا، تليه دراسة  بعد التوصل بملفهم، يحق و.  www.mnf.maاإللكتروني

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

 صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق المغرب الرقمي : االتصال

 سهام وديع

 contact@mitccapital.ma :البريد االلكتروني

 33 30 50 22 05: الهاتف
 



 Livremoi.maحول  نبذة

Livremoi  هوموقع بيع الكتب على االنترنت الذي تديره شركةM & M  االستراتيجية،  شركة

مكتب مسجل في  لهادرهم، 1.110.000 محدودة المسؤولية بموجب القانون المغربي برأس مال قدره 

الدار البيضاء تحت رقم مسجلة لدى مكتب التجارة في وشارع الحسن الثاني،  096الدار البيضاء 

095961. 


