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لتطوير الشركة   Elbotola Media شركة في الرقمي المغرب لصندوق درهم مليون 3,5 استثمار

 .شمال إفريقيا و الشرق األوسط منطقة و مساعدتها على التوسع في

 3.5 قدره  استثمار، البوابة المغربية المتخصصة في األخبار الرياضية، عن  Elbotola.com تعلن
هو تعزيز مكانة  االستثمار هذاويعتبر الهدف من مليون درهم من طرف صندوق المغرب الرقمي. 

الشركة في السوق المغربية، وإطالق خطة للتوسع اإلقليمي لخدمة القارئ العربي في منطقة الشرق 
 .إفريقيااألوسط و شمال 

 االستثمار الثاني عشر لصندوق المغرب الرقمي

الى نوعية وجودة محتوى الموقع و تغطيته لمختلف األخبار الرياضية على الصعيد الدولي،  باإلضافة
 واحترافيةعن باقي منافسيه على الصعيد المحلي واإلقليمي من خالل تفوق Elbotola.com يختلف
عدة خدمات للمستخدمين  الموقع يوفر كما .تكنولوجيا غنية ومتطورة  الموقع على يتوفرو ،عملهفريق 

 .المتحمسين للرياضة و العديد من التطبيقات التي تلبي احتياجاتهم من المعلومات

مليون  40و عدد الصفحات المشاهدة إلىزائر يوميا،  700.000من  أكثرعدد زوار الموقع إلى  يصل
التلفزيون  و  الذكيةتطبيق الهواتف  و  Elbotola.comمن خالل موقعه على اإلنترنت ،صفحة شهريا

والدولية الكبرى التي تستهدف  الوطنية التجارية العالمات لجميع فعالة اتصال أداة يعتبر و الرقمي ،
 لهم  نقدم و تجارية. عالمة 50الذين يمثلون أكثر من  المعلنينالجمهور من الشباب. "لدينا مجموعة من 

في  إلى ضمان نجاح الحملة اإلعالنية. تهدف التي و بالكامل التقنية والمتابعة ، لإلعالن مبتكرة صيغ
النهاية، نقيس نجاحنا من خالل رضا المستخدمين والمعلنين لدينا "، يقول المؤسس المدير 

 .أسامة بنحمو ،   com Elbotola.ل العام

 ،   Elbotola.comمن طرف الصندوق على تطوير موقع المستثمرةاألموال  هذهو ستساعد 

االبتكار لجعل المعلومات أكثر سهولة للمستخدم، وبالتالي تحقيق طموح مؤسسيها و الوصول للريادة  و

 .في قطاع األخبار الرياضية الرقمية في منطقة الشرق األوسط و شمال إفريقيا

 

 

 



 نبذة عن صندوق المغرب الرقمي

، الرقمي االقتصادو  االستثمارو التي وضعتها وزارة الصناعة والتجارة  االستراتيجية،  2013في إطار خطة المغرب الرقمي 

عن طريق الشركة المسيرة لحاضنة األعمال تكنوبارك، البنك المغربي للتجارة  صندوق المغرب الرقمي أنشأت الحكومة المغربية

األول من نوعه الخاص  الصندوق وهو . والتدبير والبنك المركزي الشعبي اإليداعالتجاري وفا بنك ،صندوق  ،الخارجية

 مليون درهم. 100تبلغ  بميزانيةبالتكنولوجيات المغربية الناشئة 

ي الرؤية الثاقبة والطموح يعتبر صندوق المغرب الرقمي صندوقا خاصا باالستثمار ويسعى لالستثمار في مقاولين موهوبين من ذو

 .الوطني والدولي والقادر على تجسيد األفكار الطموحة في شركات تكنولوجية مربحة رائدة في ميدانها وخالقة لفرص الشغل

في المقاوالت الممولة، من المساعدة على خلق المقاوالت الصغيرة أو  أقليةمساهم بنسبة  يمكن صندوق المغرب الرقمي، وهو

المساهمة في تطوير المقاوالت المتوسطة. وتبقى مساطر االستفادة من هذه المساعدة بسيطة وشفافة، حيث يمكن لكل مقاول أن يتقدم 

يجتازوا لقاء أوليا، تليه دراسة معمقة  وبعد التوصل بملفهم، يحق للمرشحين أن. www.mnf.maبطلبه على الموقع اإللكتروني

 المطلوبة.  االستثماراتللملف ثم لقاء نهائيا مع لجنة االستثمار، التي ستبث في تقديم 

 االتصال: صندوق المغرب الرقمي ونادي صندوق المغرب الرقمي 

 contact@mitccapital.ma البريد االلكتروني:

 33 30 50 22 05الهاتف: 
 

  Elbotola Mediaحول نبذة

Media  lbotolaE درهم.،لها مكتب  300.000، هي شركة مجهولة برأسمالاالنترنت علىفي األخبار الرياضية  المتخصصة

 .    87831تحت رقم   الرباط مسجلة في السجل التجاري بمدينة ،  رباط -حسان  - شالةب، شارع    38في مسجل 

  contact@elbotola.comالبريد االلكتروني:

 


