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 Ma-navette.comتعلن الحصول على إستثمار من صندوق المغرب الرقمي.
تعلن شركة ، Ma-navette.comمزود خدمات نقل الركاب للشركات واألفراد ،عن حصولها على
إستثمار من طرف صندوق المغرب الرقمي.

االستثمارالثالث عشر لصندوق المغرب الرقمي
تم إنشاء الشركة في أكتوبر  2010و تعتبررائدة في نقل األشخاص بالطلب ،و تنمو منذ إنشائها
بمتوسط سنوي يقارب . ٪60
قامت الشركة ،و منذ إنشائها  ،بالتركيز على عامل الجودة و ذلك من خالل الجمع بين النقل و
االبتكارات التكنولوجية القوية .تسعى الشركة دائما لتحسين فعاليتها ،و تزويد زبنائها بمزيد من الخدمات
وتقديم أفضل ظروف العمل لموظفيها .و تخصص  Ma-navette.comجزءا كبيرا من استثماراتها
للمجال الرقمي المتصل بالنقل.
تنشط الشركة في  4مدن (الدار البيضاء ،مراكش ،الرباط وفاس) ،و تعتمد  Ma- navette.comعلى
أسطولها الخاص من السيارات الموحدة و المجهزة بأحدث المعدات التكنولوجية  .وتعمل الشركة على
تدريب وكالء النقل لديها لضمان جودة الخدمات.
بعد حوالي  5سنوات من الخبرة في مجال النقل ،أصبحت الشركة رائدة في هذا المجال ،و تتوفر على
قائمة زبناء من أكبر الشركات  .و من ضمن زبنائها ،شركة للطيران رائدة في السوق األوروبية ،حيث
تقوم  Ma-navette.comبنقل أزيد من مائة راكب يوميا من مستعملي هاته الشركة.
في اآلونة األخيرة ،بدأت الشركة في تطوير قطاع نقل المستخدمين ،حيت تدمج الشركة االبتكارات
التكنولوجية في جميع خدماتها ،مما يفتح إمكانيات تطور جد كبيرة.
إشتغل سمير بناني ،المدير التنفيذي ومؤسس  ،Ma-navette.comفي شركة  ONAكمكلف
بإستراتيجية التطوير ،وإشتغل مؤخرا كمدير اإلستراتيجية و التطوير شركة تأمينات الوفاء .كما بدأ
حياته المهنية في مجال االستشارات في فرنسا ،بعد دراسة الهندسة.

سيتم إستثمار األموال المتحصل عليها بالكامل في المغرب .و ستسمح هاته األموال للشركة
بتمويل نموها ،االستمرار في االبتكار ،توسيع أسطولها ،الحصول على الموارد في مجال التسويق
والمبيعات ،وأخيرا ،مواصلة التكامل األفقي في نقل األشخاص.
يعتبر صندوق المغرب الرقمي مسرعا حقيقيا للمشاريع ذات إمكانات نمو عالية .و يقوم
الصندوق بدور نشط في الشركات التي يساهم فيها ،باإلضافة إلى المشورة في مجال االستثمار ومتابعة
أصحاب المشاريع .يتواجد الصندوق كذلك في مجلس إدارة الشركة .

نبذة عن صندوق المغرب الرقمي
في إطار خطة المغرب الرقمي  ، 2013االستراتيجية التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة و االستثمار و االقتصاد الرقمي،
أنشأت الحكومة المغربية صندوق المغرب الرقمي عن طريق الشركة المسيرة لحاضنة األعمال تكنوبارك ،البنك المغربي للتجارة
الخارجية ،التجاري وفا بنك ،صندوق اإليداع والتدبير والبنك المركزي الشعبي .وهو الصندوق األول من نوعه الخاص
بالتكنولوجيات المغربية الناشئة بميزانية تبلغ  100مليون درهم.
يعتبر صندوق المغرب الرقمي صندوقا خاصا باالستثمار ويسعى لالستثمار في مقاولين موهوبين من ذوي الرؤية الثاقبة والطموح
الوطني والدولي والقادر على تجسيد األفكار الطموحة في شركات تكنولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغل.
يمكن صندوق المغرب الرقمي ،وهومساهم بنسبة أقلية في المقاوالت الممولة ،من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو
المساهمة في تطوير المقاوالت المتوسطة .وتبقى مساطر االستفادة من هذه المساعدة بسيطة وشفافة ،حيث يمكن لكل مقاول أن يتقدم
بطلبه على الموقع اإللكترونيwww.mnf.ma .وبعد التوصل بملفهم ،يحق للمرشحين أن يجتازوا لقاء أوليا ،تليه دراسة معمقة
للملف ثم لقاء نهائيا مع لجنة االستثمار ،التي ستبث في تقديم االستثمارات المطلوبة.

االتصال :صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق المغرب الرقمي
البريد االلكترونيcontact@mitccapital.ma:
الهاتف05 22 50 30 33 :

نبذة حول Ma-navette.com
 ،Ma-navette.comشركة متخصصة في النقل السياحي و النقل الشخصي ،هي شركة مجهولة برأسمال 2.000.000
درهم،لها مكتب مسجل في  7شارع حاتم القسام ،بناية أماكين ،الدار البيضاء ،مسجلة في السجل التجاري بمدينة الدار البيضاء
تحت رقم .214845

