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استثمار  3ماليين درهم لصندوق المغرب الرقمي في شركة Peaqock Financials
تعلن  ، Peaqock Financialsشركة مغربية متخصصة في تطوير برامج االتصال المالي وإنشاء
التقارير ،عن استثمار قدره  3ماليين درهم من طرف صندوق المغرب الرقمي.
االستثمار الخامس عشر لصندوق المغرب الرقمي
 Peaqock Financialsالتي بدأت في عام  ،2014هي شركة مغربية متخصصة في التكنولوجيا
المالية وتطوير حلول جد متطورة لتسهيل القراءة السريعة لمختلف البيانات والمعلومات مما يسمح
بإنتاج تقارير بصفة اتوماتيكية وتسهيل عملية التواصل بين مختلف المتداخلين في الشركة.
أول تطبيق للشركة هو موجه للشركات المالية المتخصصة في االستثمار ومؤسسات أخرى (التأمين
والبنوك وصناديق المعاشات التقاعدية) ،سواء المغربية أو األجنبية.
يتوفر مؤسس الشركة ،السيد محمد بن خالد ،على أزيد من عشر سنوات من الخبرة في مختلف
المؤسسات المالية في أوروبا والمغرب.
و ستساعد هذه األموال المستثمرة من طرف الصندوق .في تطوير وتسويق برامج الشركة في المغرب
والخارج.
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 المغربيةصندوق المغرب الرقمي عن طريق الشركة المسيرة لحاضنة األعمال تكنوبارك ،البنك المغربي للتجارة
الخارجية ،التجاري وفا بنك ،صندوق اإليداع والتدبير والبنك المركزي الشعبي .وهوالصندوق 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 :
الموقع اإللكتروني www.mnf.ma :

نبذة حول PEAQOCK FINANCIALS
 ، Peaqock Financialsشركة مغربية متخصصة في تطوير تكنولوجيا المعلومات  ،هي شركة مجهولة برأسمال قدره
 400000درهم ومقرها في تكنوبارك الدار البيضاء  ،ومسجلة في السجل التجاري بمدينة الدار البيضاء تحت رقم 282379
البريد االلكتروني info@peaqock.com :
الهاتف05 22 52 51 22 :
الموقع اإللكتروني www.peaqock.com :

