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   ملیون درھم من صندوق المغرب الرقمي3,5 ملینك تحصل على تمویل بقیمةشركة                
  
  

الیوم عن (M2M) " آلة آللة"الرائدة في مجال برمجیات وخدمات االتصاالت " ملینك"أعلنت شركة 
  .  ملیون درھم من صندوق المغرب الرقمي3,5حصولھا على تمویل بقیمة 

 استثمارات ھذا الصندوق من ي، لیصل إجمال2010لمغرب الرقمي في دجنبر تم إحداث صندوق اوقد 
  .ملیون درھم15 إلى نحو االستثمار الرابع اخالل ھذ

  
الستثمار تكنولوجیا المعلومات حیث قام صندوق المغرب  بدینامیة جدیدة في مجال ا2012انطلقت سنة 

 في شركة ملینك المتخصصة في  ملیون درھم3,5تثماره تیرة استثماراتھ وذلك باسالرقمي بالرفع من و
  ".آلة آللة " برمجیات وخدمات االتصاالتمجال

  
"  علي بسیط، المدیر العام للشركة الُمسیِّرة لصندوق المغرب الرقمي أن وفي ھذا السیاق أوضح السید

مات اختیار االستثمار في ھذه الشركة الناشئة یرجع إلى إمكانیات السوق في مجال برمجیات وخد
االتصاالت التي تستھدف تطویر وصیانة النظام المعلوماتي وإدارة الممتلكات من جھة ولكفاءة مؤسسیھا 

  ".من جھة ثانیة
  

ھو أول صندوق استثمار ، و2013أسس صندوق المغرب الرقمي ضمن مخطط المغرب الرقمي 
الشركات الناشئة في وإضافة إلى تمویل . مخصص للشركات المغربیة الناشئة في مجال التكنولوجیا

مجال التكنولوجیا التي ال تملك في بعض األحیان مدخوال، یقدم الصندوق التوجیھ والمتابعة من خالل 
  .المشاركة في إدارتھا

  
وھي . وشركة ملینك شركة ناشئة بدأت أعمالھا حدیثا وسیكون مقرھا في تكنوبارك بالدار البیضاء

الذي یمكن من إدارة وصیانة   SaaS بنمط ساس M2Mمتخصصة في توزیع برامج المعلومیات 
االستفادة (األصول العقاریة في االستھالك الطاقي الشيء الذي یمكن العمالء من تحسین وسائل الراحة 

جمع (والكاشف الطاقي ) أجھزة اإلنذار(و األمن المعلوماتي )المثلى من اإلضاءة والتدفئة وإدارة العملیات
  .في المباني والفنادق أو المنشآت الصناعیة) وإیصال المعلومات عن بعد

  
إن آالت ومعدات شركتنا التي یتوفر "وقد أوضح السید مروان بن یخلف، المدیر العام لشركة میلنك قائال 

علیھا عمالئنا تمكن من تبادل المعلومات مع أجھزة أخرى وأشخاص أو نظم معلوماتیة عن بعد وفي 
تتعامل معنا مؤھلة لتكون أكثر كفاءة، لمراقبة األجھزة ومدى ذلك أن الشركات التي . وقت محدد

  ".استھالكھا للطاقة وكذلك إنشاء خدمات جدیدة وضبط تكالیفھا
  



ومن جانبھ أشار السید علي بسیط  أن ما یمیز النموذج االقتصادي لشركة میلنك ھوعرض االنخراط 
 والموضوعة M2Mقع وعلى أجھزة على أساس دفع األقساط الشھریة وبرمجتھا على عدد من الموا

وأن األموال التي تم جمعھا من طرف شركة ملینك ستمكنھا من وضع ". رھن إشارة عمالء الشركات
  .اللمسات األخیرة على تطویر ھذا البرنامج المعلوماتي وتسویقھ

خلف كان إن تفرد شركة ملینك ال یرجع فقط إلى تموقعھا في السوق بل أیضا إلى مؤسسیھا، فالسید بن ی
یعمل مستشارا في مكاتب برایس ووترھارس وأكسنتیر في باریس قبل أن ینتقل للعمل في فرنس تیلیكوم 

لیعود فیما بعد للمغرب الستكمال .  سنوات كمدیر مسؤول عن المنتجات والخدمات المبتكرة10لمدة 
دسین في الھندسة ومروان بن یخلف ھو مھندس خریج المدرسة العلیا للمھن. مسیرتھ مع مدیتیلكوم

الكھربائیة وحاصل على دبلوم الدراسات العلیا لالتصاالت بباریس ومن المدرسة العلیا للتجارة 
  .واالقتصاد بباریس

یعمل مع مروان بن یخلف فرانسوا بورداي الذي كان یشتغل بفرونس تیلیكوم وھو خریج المدرسة العلیا 
تیبولیس المتخصصة في تطویر برمجة شبكات للكھرباء الذي أسس معھ شركة أدیبسیس بصوفیا أن

لیلتحق بھم مبارك ورزاخ خریج المدرسة المركزیة بباریس كمسؤول عن التطویر و . االنترنیت
  .وھم أعضاء بمجلس اإلدارة إلى جانب علي بسیط. البرمجیات

  
لى ومن الجدیر بالذكر أنھ باإلضافة إلى تمویل شركة ملینك، یتوفر صندوق المغرب الرقمي ع

یتعلق األمر بكل من .  شركات ناشئة مبتكرة في مختلف مجاالت تكنولوجیا المعلومات3استثمارات في 
Soukaffaires.ma بوابة لإلعالنات المبوبة على اإلنترنیت، شركة غریندایزر المتخصصة في 

لیصل إجمالي .  التي تعمل في مجال األمن المعلوماتيNETpeasنیتبیس  تحریر الفواتیر، و
  . ملیون درھم15استثمارات صندوق المغرب الرقمي حالیا نحو 

  
  
  
  

  بخصوص صندوق المغرب الرقمي
وھو االستراتیجیة التي وضعتھا وزارة الصناعة . 2013أسس صندوق المغرب الرقمي ضمن مخطط المغرب الرقمي 

م إي تي سي، الشركة المسیرة من خالل إ(وتساھم في الصندوق الدولة المغربیة . والتجارة والتكنولوجیا الحدیثة
، باإلضافة إلى البنك المغربي للتجارة الخارجیة، والتجاري وفابنك، وصندوق اإلیداع والتدبیر والبنك )للتكنوبارك

یبلغ حجم صندوق . المركزي الشعبي، كل بحصص متساویة في أول صندوق مخصص للمقاوالت التكنولوجیة الناشئة
المزید من ( مالیین درھم 8 ملیون درھم إلى 1م، وھو یستثمر أغلفة مالیة تتراوح من  ملیون درھ100المغرب الرقمي 

وتسیر الصندوق شركة مجھولة الھویة خاضعة للقانون المغربي، ). www.mnf.maالمعلومات متوفر بموقع الصندوق 
بارك، سجل تجاري رقم  درھم، ویقع مقرھا بالدار البیضاء، طریق النواصر، تكنو50 000 000ذات رأسمال بقیمة 

  . بالسجل التجاري بالدار البیضاء225541
  

  معلومات االتصال بصندوق المغرب الرقمي
  دیعسھام و

 contact@mitccapital.maبرید إلكتروني 
  0522503033: ھاتف 

  
  


