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 Virtual Building Solutionالمغرب صندوق من درهم ملٌون3.6  على تحصل 

 .الرقمً

 

 األصول إلدارة البرمجٌة الحلول فً المتخصصة ، الشركةVirtual Building Solution أعلنت

 .الرقمً المغرب صندوق من درهم ملٌون  3.6 بقٌمة رأسمالها رفع عن الٌوم، ، العقارٌة

 الرقمً المغرب لصندوق العاشرة الستثمار ا

 أنواع الشركة توفر العقارٌة،و األصول إلدارة برمجٌة،  حلول Virtual Building Solution توفر

 مهن الذكر،عمالء سبٌل المستهدفة،على الشركات و الزبائن مختلف الحلول،لترضٌة هاته من مختلفة

 العقارات ومدٌري ، ( الدراسات شركات و المعمارٌٌن المهندسٌن المشارٌع، مدٌري ، المطورٌن ) البناء

 وتتوفر ( . العقار فً اإلستثمارالمتخصصة وصنادٌق ، التأمٌن شركات ، البنوك ،  الحكومٌة الوكاالت)

 .العمالء الحتٌاجات وفقا ذالك و رخصة، أو  SaaS شكل فً العروض

 على المشروع وٌعتمد.العقارٌة الحلول وتنفٌذ تحدٌث هٌكلة، فً العمالء بمواكبة أٌضا الشركة تقوم

 كٌبٌك جامعة من خرٌج هو للشركة، التنفٌذي الرئٌس ، بروزي زهٌر ، الواقع فً. اإلدارة فرٌق نوعٌة

 ، مٌضافً زٌنب . الهٌكلٌة البرامج صناعة فً والمغرب كندا فً كبٌرة خبرة لدٌه مونتلاير، وجامعة

 مهارات على تتوفر و. شراكات عن البحت و بالتطوٌرالتجاري تهتم التً للشركة،و التجارٌة المدٌرة

 معماري المدٌر. مونتلاير HEC  التابعة الفال جامعة من خرٌجة هً زٌنب. وتجارٌة تقنٌة مزدوجة،

    .المهنٌٌن إلحتٌاجات أفضل بفهم للشركة  ٌسمح و معماري، مهندس مٌضافً،هو اسماعٌل

وسٌتم استثمار األموال التً تم جمعها بشكل كامل فً المغرب، وستسمح هذه األموال  للشركة فً 

 مجال فً رائدة لتصبح جدٌدة برمجٌة وتطوٌرحلول البنٌة التحتٌة التوفرعلى ،تطوٌر التسوٌق والمبٌعات

 .العقارٌة األصول إدارة

 دٌة، صندوق المغرب الرقمً  هو مسرع حقٌقً للمشارٌع المبتدئة مع اقتصاأكثر من مجرد رافعة 

 ٌقوم الصندوق بدور نشط فً الشركات التً ٌساهم فٌها، باإلضافة إلى المشورة فً .إمكانات نمو عالٌة

 .فً مجلس إدارة الشركة  كذالك   الصندوق ٌتواجد.مجال االستثمار ومتابعة أصحاب المشارٌع



 و هو واحد من األدوات الرئٌسٌة لخلق للصندوق، نادي رجال األعمال التابع ، ٌوجدعالوة على ذلك

 المشارٌع مختلف الرقمً فًقٌمة للمشروع، وقد تم تأسٌسه لالستثمار إلى جانب صندوق المغرب 

 . والخبرات العملٌة

 

 نبذة عن صندوق المغرب الرقمً

 الرقمً، اإلقتصاد و اإلستثمار و والتجارة الصناعة وزارة وضعتها التً اإلستراتجٌة ، 2013 لسنة الرقمً المغرب خطة إطار فً 

 بنك وفا التجاري الخارجٌة للتجارة المغربً البنك تكنوبارك، األعمال لحاضنة المسٌرة الشركة طرٌق عن المغربٌة الحكومة أنشأت

 تبلغ بمٌزانٌة الناشئة المغربٌة بالتكنولوجٌات الخاص نوعه من األول الصندوق الشعبً، المركزي والبنك والتدبٌر اإلٌداع ،صندوق

 .الرقمً المغرب صندوق درهم،إنه ملٌون 100

ٌعتبر صندوق المغرب الرقمً صندوقا خاصا باالستثمار وٌسعى لالستثمار فً مقاولٌن موهوبٌن من ذوي الرؤٌة الثاقبة والطموح 

 .الوطنً والدولً والقادر على تجسٌد األفكار الطموحة فً شركات تكنولوجٌة مربحة رائدة فً مٌدانها وخالقة لفرص الشغل

مساهم بنسبة ضئٌلة فً المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغٌرة أو  ٌمكن صندوق المغرب الرقمً، وهو

وتبقى مساطر االستفادة من هذه المساعدة بسٌطة وشفافة، حٌث ٌمكن لكل مقاول أن ٌتقدم . المساهمة فً تطوٌر المقاوالت المتوسطة

بعد التوصل بملفهم، ٌحق للمرشحٌن أن ٌجتازوا لقاء أولٌا، تلٌه دراسة معمقة  و.  www.mnf.maبطلبه على الموقع اإللكترونً

 . للملف ثم لقاء نهائٌا مع لجنة االستثمار، التً ستبث فً تقدٌم األموال المطلوبة

صندوق المغرب الرقمً ونادي صندوق المغرب الرقمً  : االتصال

 contact@mitccapital.ma :البرٌد االلكترونً

 33 30 50 22 05: الهاتف
 

  Virtual Building Solution نبذة حول

Virtual Building Solutionالهوٌة مجهولة شركة وهً العقارٌة، األصول إلدارة البرمجٌة الحلول إنشاء فً  المتخصصة 
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