
 

  بیان صحفي :  إطالق الموقع ici.ma - العربیة
 

 
 ici: مقارن مذهل للعقارات

la Start-up ،2019 مارس 23 یوم طنجة          في
و ici.ma الموقع عن رسمیا تكشف Invest HERE         
نمو لتعزیز مصممة .ici.map لها الورقي المنشور         مرفق
ici.map و ici.ma ،یقدم المغرب في العقارات         سوق
أو ، المغرب في مثیل لها یسبق لم مجانیة جدیدة            خدمات

 حتى في العالم الحصري.
  

 ici.ma et ici.map :  مرفقان مدعمان لتعزیز سوق العقارات
لیقدم ici.ma الموقع تطور تم       قد
تهدف تماما، مراعیة بسیطة      واجهة
شبكة لمستخدمي التصفح سهولة      إلى
قابل الموقع آخر بمعنى      اإلنترنت,
ici.ma الشاشات، جمیع مع      للتكیف
انواع لكل مختلفة واجهات      له
هاتف حاسوب، أكان سواء      المتصفح
.ici.ma نقال، أو عبر تطبیق الموقع 
یتمتع مشتري، أو بائع      سواءا
البحث أدوات من بالعدید      المستخدم
أنواع 3 بین یختار أن یمكن        والنشر.
واألقل األكثر اإلعالنات مقارنة افتراضیة. جولة خالل من العقارات اكتشاف ؛ متقدم أو سریع ، فوري : البحث                    من
الرسائل الهاتف، عبر بالمعلنین ا التصال ؛ الحي في المماثلة  للعقارات سعر متوسط مقابل اإلعالن سعر مقارنة                  اختیارا؛
التوجیه إعادة أجل من ici.map الموقع من  السریعة االستجابة رمز مسح  والواتساب. الماسنجر الفیسبوك،                القصیرة،

 مباشرة إلى اإلعالن عبر االنترنیت
 

 ici.map خریطة المدینة المخصصة للعقارات:
مارس 23 في ici.map من األول االصدار عن الكشف           سیتم
تنشر التي الورقیة، الوسیلة هذه ، طنجة مدینة على وسیركز 2019           
من اكثر في مجانا وتوزع مدینة لكل نسخة 5000 عن یقل ال              فیما
خریطة من تتكون للعقار. تماًما مكرسة وخاص، عام مكان 500          
12 ومن لغات، 4 إلى المترجم الرموز معجم والمقاطعة،           للمدینة
إحضار یتم  هنا، ومن اإلصدار. حسب عقاري إعالن 50           إلى
تتم بحیث اإلنترنت على تصمیمه إلنشاء رغب، إذا          المستخدم،

.ici.map طباعته الحقا على اإلصدار التالي من 

 



 

إصدار، لكل المطبوعة اإلعالنات عدد من الحد خالل          من
، الخیارات من "الكثیر االختیار: مفارقة على یجیب ici.map         
على ، واضحا بدیال یكون أن هو منه الغرض الخیارات" .            اقتل
من ویمنعهم الطویل المدى على الرؤیة یضمن والذي ،           الورق
األخرى. المنافسة العقاریة اإلعالنات من اآلالف تحت         الغرق
والمطورین الوكالء القطاع، في المهنیین على أیضا          یقترح
على فقط تحتوي ici.map من حصریة نسخة طباعة ،           للعقارات
نسخة 10000 إلى 26 من تتراوح بكمیات ذلك وكل ،            إعالناتهم

 اعتمادا على اختیار الزبون.
 

 
 خدمة مجانیة أو الطباعة بسعر منخفض:

الویب وأدوات میزات جمیع فإن ، اإلعالنات نشر وحتى البحث من             بدایة
المنشور توزیع یتم ، وبالمثل تماًما. مجانیة ici.ma الموقع على            المتوفرة

 الورقي ici.map عبر شبكة مكونة من 500 نقطة توزیع ، حسب المدینة.
على المطبوعة اإلعالنات دفع فیتم ، مجانًیا ici.ma موقع على المنشور كان              إذا
TTC درهما 290 بین المقترحة األسعار تتراوح أقل. بتكلفة ولكن هنا.             الورق
األسعار كاملة. صفحة مقابل TTC درهما 949 إلى صفحة، ربع            لمساحة
لألفراد. حتى اإلعالنات طباعة السهل من یجعل مما لالهتمام، مثیرة من             أكثر
نقدا أو البنكیة البطاقة طریق عن اإلنترنت عبر الطباعة عملیة إجراء             یمكن

.Amanpay عبر واحدة من 3000 نقطة من خدمة الدفع اإللكتروني 
  
 

 
 

 إنشاء شبكة من المحترفین
  

العقاریة البوابات منصة على نفسه ووضع التمیز إلى یهدف ici.ma كان             إذا
ویتألف ، القطاع هذا في المهنیین من شبكة إنشاء إلى یهدف فإنه ، المغرب                في
اإلداریة المساعدة ویقدم شبكته یفتح فقط لیس للعقارات ومطورین وكالء            من
ici.ma الموقع ویساعد بل عمل عن والبحث بالعقار المهتمین لجمیع            والتقنیة
في الذاتي المقاول وضعیة على الحصول من الشبكة في الجدد            األعضاء
إلى یصل راتب على الحصول الوضع هذا لهم یتیح العقاریة.            الخدمات
دون ذلك كل ، شهرًیا درهم 16000 من أكثر أو ، سنوًیا درهم 200000              
مرجعي ویب موقع من األعضاء یستفید ،ici.ma الشبكة إلى االنضمام خالل من زمنیة. جداول أو ، عمل مكان أو                     قیود
المقاولین ici.ma الضریبي.ویدعم واإلقرار ، والمحاسبة ، الوثائق من نماذج إداریة. مساعدة من وكذلك الدقة،                 عالي
في العقاریین والمهنیین المبتدئین هؤالء جعل إلى تهدف مبتكرة تجاریة تقنیات أیضا لهم وتتیح خطواتهم في                  الذاتیین

 المغرب یتصرفون وفقا للوائح المعمول بها حالیا.
 
 
 
  



 

: la Start-up Invest HERE   حول 
 تأسست Invest HERE  في طنجة سنة 2018، على ید الشابة المغربیة  كوثر بلغناوي  و زوجها  كامیل اآلري.

 
 عرض مفصل ألدوات:

 البحث
 یتوفر ici.ma على 3 حلول بحث مختلفة:

داخل الموقع، حول للبیع أو لإلیجار خصائص لعرض الجغرافي الموقع تحدید یتم واحدة بنقرة فقط : الفوري                   البحث
 شعاع 5 كم.

 بحث سریع : مع عرض جمیع العقارات في المدینة لیتم تصفیتها الحقا
 بحث متقدم : یوفر االختیار من بین عشرات المعاییر لتحسین النتائج المقترحة.

  
 جولة افتراضیة:

األكثر هو تأثیرها یكون بالتأكید التي ، االفتراضیة الجولة : ici.ma الموقع عبر المقترحة المبتكرة األدوات بین                   من
الهاتف على وحتى ، السقف إلى األرض من ، درجة 360 بتقنیة العقار بمشاهدة لهم یسمح ألنه هذا للزائرین.                     إثارة

 المحمول ، بواسطة استخدام سماعة الواقع االفتراضي للشعور باالنغماس التام.
  

 مقارن اإلعالنات:
خالل من مقارنتها یمكن متعددة إعالنات اختیار فرصة للزائرین یوفر الذي لإلعالنات مقارنا ici.ma الموقع                 یقترح

 جدول یعرض األكثر واألقل اختیاراته.
 

 مقارن األسعار:
لمعرفة ، لألسعار مقارن إلعداد واستخدامها ici.ma موقع على المستخدمون یدخلها التي المعلومات جمیع تخزین                 یتم
العقار لسعر تقدیرا أیضا المقارن هذا یوفر المحددة. للمعاییر وفقا ، الحي في الشقق بمتوسط  سعر مقارنة العقار                    موضع

 سواءا لإلیجار أو للبیع ، وكل ذلك یعتمد على اإلعالنات المدرجة على الموقع.
 
 
  

 االتصال االجتماعي:
 

االتصال یتم أن مستخدمیه على ici.ma الموقع یعرض اولهذا اجتماعي، أصبح فصاعدا اآلن من هو االفتراضي                  العالم
تطبیقات عبر مسبقا المرسلة المنسقة الرسائل عبر أو القصیرة النصیة الرسائل الهاتف، اإللكتروني، البرید طریق عن                  بهم

 الواتساب، الفیسبوك أو الماسنجر.
  
  

 رمز الماسح:
قراءة ومن ، الرئیسیة الصفحة على والمعروض المحمول الهاتف إصدار على المتوفر السریعة االستجابة لرمز                 یمكن
إعالنات على أیضا طباعتها یتم ولكن ، الموقع إعالنات على الرموز-الصور هاته نشر یتم و .ici.ma رموز                   فقط
من نسخة لدیه الذي للزائر تسمح إنها والورق. الویب بین الرابط بإنشاء یقومون ،ici.map الورقي                 المنشور
على درجة 360 تقنیة عرض من واالستفادة باإلعالن الخاصة الویب صفحة إلى الفور على توجیهه بإعادة ، ici.map                  

 سبیل المثال.
  
 


