
 

Doxx  ي جمع
 
مليون دوالر خالل جولة تمويل أولية لمنصتها  1.5تنجح ف

 Openner الرقمية للرعاية الصحية بقيادة
 

 
 ، مرص،القاهرة

 ،2022مايو  18
كة الرعاية الصحية  Doxxأعلنت دوكس  ن أول منصة رقمية متكاملة من نوعها المرصية الناشئة، عن شر تدشي 

ي المهن الطبية ومؤسسات الرعاية 
ن
ن ف ن العاملي  ق األوسط وشمال إفريقيا تهدف إىل الربط بي  ي منطقة الشر

ن
ف

، بهدف توفي  خدمة متكاملة  ن كات التأمي  الصحية، بما فيها الصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز األشعة وشر
ن  مساهمة خالل رحلتهم العالجية. إىل جانب الللمرضن  ي رفع مستوى دقة الفحوصات الطبية وتحسي 

ن
ف

 كلفة الرعاية الصحية عىل المريض. تجودة الخدمة الُمقدمة ككل، باإلضافة إىل خفض 
 

ي جمع   Doxxدوكس نجحت 
مليون دوالر خالل جولة تمويل أولية، وتعمل عىل التوسع لضمان  1.5فن

ي تقديم خدمات 
ي ُيرضن

ونن ، إىل جانب توفي  تطبيق إلكير ي كافة احتياجات المرضن األطباء والمرضن عىل  تلب 
ي الرعاية الصحية 

ن فن هم من المتخصصي  كة والتطبيق مجموعة من األطباء وغي  حد سواء. يقود الشر
ي سجالته الطبية بسه Doxxوالصيادلة. ُيركز تطبيق 

ولة، عىل المريض، وي  هدف إىل تمكينه من التحكم فن
ي يحتاجها من خالل  ممارسةو 

، باإلضافة إىل تسهيل وصوله إىل خدمات الرعاية الطبية البر نمط حياة صحي
 شبكة متكاملة من مقدمي الخدمات الصحية. 

 
كة  من جانبه، قال يف برودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشر ن Doxxشر امنا بسد الفجوة بي  ن : " دفعنا الير

حية وزيادة جودة الرعاية الُمقدمة إىل تطوير هذه المنصة الشاملة المتكاملة المرضن ومجتمع الرعاية الص
ي مجال الرعاية 

ي جميع األطراف المعنية فن
ها، مع توفي  مزايا ترضن ن ي قلب تركي 

ي تضع احتياجات المرضن فن
البر

 للمرضن واأل  Doxxالصحية. صممنا 
ً
 به وصديقا

ً
 موثوقا

ً
ا يحتاجونه ويقدم لهم كل م طباءبحيث يكون تطبيقا

ي رحلتهم العالجية بشكل كامل وتلبية 
عي  منصة واحدة. نتطلع إىل مساعدة المرضن عىل التحكم فن

الطبية، كل ذلك عي  الوصفات أو تقديم  فاحتياجاتهم الطبية بشكل يتجاوز مجرد حجز مواعيد الكش
 منصة واحدة سهلة االستخدام ستصبح رفيقهم الدائم". 

 
 من رسالتها ا

ً
، نجحت انطالقا ن المرضن ي تمكي 

ي التعاقد مع  Doxxلمتمثلة فن
خالل األشهر األربعة الماضية فن

ي مكتبها  Doxxمراكز أشعة. تعمل  10و عمل تحاليلم 26صيدلية و 52عيادة شاملة و 18طبيب و 2600
فن

ي تشمل حالًيا خدمات التمريض 
ي القاهرة، وتسىع إىل زيادة حجم الخدمات ذات القيمة المضافة، والبر

فن
لية والفحص داخل العيادة.  ن ىلي وترتيب زيارات العيادات الشاملة والزيارات المين

ن  المين
 

ي 
ا نحن أنفسنا : "بصفتنDoxxعلقت هبة ساهر هاشم استشاري المخ واألعصاب وأحد المستثمرين فن

ي للمريض  و مقدم
خدمات رعاية صحية وأطباء، لطالما تطلعنا ألن نكون قادرين عىل تتبع التاري    خ المرضن

ات غي  مسبوقة  Doxxبالتشخيص الصحيح ووصف العالج المناسب. تقدم قوم وملفاته الطبية، لن ن مي 
ي مركز االهتمام، حيث يمكن عي  

سجالت المرضن باإلضافة  الوصول بسهولة إىل Doxxوتضع المرضن فن



 

ي مختلف التخصصات، لذا يتم دعم 
ن
ن  Doxxإىل الوصفات الطبية ومواعيد األطباء ف من قبل األطباء المرصيي 

ا أنه باستخدام األدوات المناسبة، ستكون مرص قادرة عىل تغيي  وضع نظام الرعاية الصحية 
ً
الذين يؤمنون حق

 الخاص بها". 
 

لكل من المرضن واألطباء بتحميل سجالتهم الطبية والوصفات  Doxxتسمح  إىل جانب الخدمات السابقة،
الطبية عىل التطبيق واالحتفاظ بها هناك، مع تحديد االحتياجات الصحية لكل ُمستخدم والتوصية بطبيب 

ها من الخدمات عي  التطبيق، ومن  Doxxمن التخصص المناسب. كما تتيح  خدمة توصيل األدوية وغي 
ى. المقرر أن ي  توسع التطبيق خالل األشهر القليلة المقبلة ليغطي العديد من المحافظات خارج القاهرة الكي 

 
يك العام بها: "نعتقد أن  Opennerرصح آش روفيل، مؤسس  ي تطوير تكنولوجيا  Doxxوالشر

ن
نجحت ف

. تكنولوجيا تركز عىل الم ي الوقت الحاىلي
ن
ريض مع تقديم شديدة التفوق بشكل يفوق أي حلول أخرى متوفرة ف

ي مجال الرعاية الصحية. امتالك فريق العمل لمعرفة شاملة بطبيعة 
قيمة مضافة لجميع األطراف األخرى فن

كة  ن الخدمات المقدمة للمرضن خالل رحلة العالج من خالل بناء شر السوق وإلزامهم أنفسهم بمهمة تحسي 
ي السوق وتحقيق نمو لضم Doxxمستدامة كان دافًعا أساسًيا لقرارنا باالستفادة من 

ان انطالقة قوية فن
 مستدام". 

 
ا الذين  Doxxطورت 

ً
ي تستهدف بشكل مباشر خدمة المرضن األكي  سن

ة البر ن العديد من المبادرات الممي 
ىلي وزيارات  يحتاجون إىل االستشارات الطبية عن بعد 

ن عىل مدار الساعة، باإلضافة إىل خدمات التمريض المين
ل وتقديم الرعاية ألصحاب األمراض المزمنة. يعمل التطبيق كذلك عىل توفي  أفضل األسعار  ن األطباء إىل المين

كاء واسعة من الصيدليات.   لألدوية من خالل االعتماد عىل شبكة شر
 

، عىل جولة Elevate Healthcareو Elevate PEيذي لمجموعة علق الدكتور طارق محرم، الرئيس التنف
: "يعي  استثمار 

ً
ي  Elevateالتمويل قائال

امنا بتسهيل إمكانية الوصول إىل خدمات الرعاية  Doxxفن ن عن الير
ي مرص وأفريقيا جنوب الصحراء. هذا االستثمار هو األول من سلسلة استثمارات 

الصحية عالية الجودة فن
كا ي شر

ي تركز  Elevateت الرعاية الصحية الناشئة كجزء من رؤية منصة قادمة فن
لرأس المال االستثماري البر

ي 
 كنقطة انطالق."  Doxxعىل خدمات الرعاية الصحية. لذا ننظر إىل استثمارنا فن

 
ي  وأضاف: 

كات Elevate"نحن فن ي تمتلكها الشر
ي واإلبداع والرشاقة البر ، نؤمن بأن مزايا االبتكار التكنولوج 

ي خدمات ال
ن العرض والطلب فن ي السوق حالًيا بي 

ي مجال الرعاية الصحية، إىل جانب الفجوة الواسعة فن
ناشئة فن

ي 
 لخدمات الرعاية الصحية يخدم بافر

ً
 إقليميا

ً
ي جعل مرص مركزا

الرعاية الصحية عالية الجودة، أمور ستسهم فن
ا لرؤية ما يمكن أن تقوم به القارة األفريقية. نريد أن نكون القوة الدافعة وراء هذا النمو، 

ً
ومتحمسون جد

Doxx   ."كجزء من هذه الرؤية 
 
 
 
 



 

 : Doxxنبذة عن 
 

شنت منصة 
ُ
ي عام  Doxxد

ي مرص. تواصل المنصة نموها الذي 2021فن
، وشعان ما باتت المنصة المفضلة للمرضن واألطباء فن

ة استثنائية هي خدمة  ن ن المريض من خالل توفي  مي  جمع "السجالت الطبية". من خالل شبكة متنامية يتمحور حول تمكي 
ا  26صيدلية و 52طبيب و 2600تضم  ً  Doxxمراكز أشعة، تقدم  10عيادة طبية شاملة باإلضافة إىل  18ومعمل تحاليلمختي 

لية والتمري ن ض ما هو أكي  من مجرد حجز زيارات الطبيب، بل تقديم خدمات االستشارات عن ُبعد إىل جانب الزيارات المين
ىلي كذلك. كما تتيح المنصة لمستخدميها تتبع استشاراتهم الطبية واختيار أفضل رعاية طبية من خالل تقديم توصيات 

ن المين
 . ي  تستند إىل سجلهم الطب 

 
/https://www.instagram.com/doxx.care 
 

 : Openner نبذة عن
 

Openner  كة لرأس المال االستثماري تدعم رواد األعمال خالل المراحل المبكرة من انطالقهم وتساعدهم عىل بناء هي  شر
كات، تزود  ن وبناة شر كات تكنولوجيا المستقبل. كمستثمرين عمليي  ن برأس المال إىل جانب  Opennerوتوسيع شر المؤسسي 

ي تساعدهم عىل االنطالق، باإلضافة
ات التشغيلية البر عىل خالصة المعرفة العميقة بالسوق والمصممة خصيًصا لبناء  الخي 

كات التكنولوجيا خالل مراحلها األوىل.   شر
 

https://openner.vc/index.html 
 

 : Nile Scan & Labsو Elevate نبذة عن
 

كة عىل يد الدكتور  Elevate Private Equityتأسست  ي شر
يك فن ي تأسست  Nile Scan & Labs Coطارق محرم، الشر

)البر
ق األوسط وشمال 1995عام  ي مرص ومنطقة الشر

عد من أكي  شبكات التشخيص وأشعها نمًوا فن
ُ
ي ت
( والعضو المنتدب لها، والبر

اتيجية ل   Elevateإفريقيا. منذ تولت  من االستحواذ عىل الحصة ، تمكنت المجموعة Nile Scan & Labsمهام اإلدارة اإلسير
ي إفريقيا وإنشاء أول منصة موحدة للقسطرة القلبية ومنصة للعناية المركزة، 

ي مجال تشخيص األورام فن
السوقية األكي  فن

ي العالم. 
ي لندن، واحدة من أشهر الجامعات فن

يال كوليدج فن اكة أكاديمية مع جامعة إمي   باإلضافة إىل عقد شر
 

ي أبريل 
، Elevate Healthcare، بالتعاون مع بنك مرص، أداة إدارة االستثمار Elevate Private Equity، دشنت 2021فن

يك العام لصندوق  . يهدف الصندوق إىل  380االستثماري الذي يبلغ حجمه  Elevate Healthcareالشر مليون دوالر أمريكي
ي وم ي سبعة من مجاالت الرعاية الصحية، وهي التشخيص الطب 

ن الصحي االستثمار فن ن والرعاية األولية والتأمي  راكز التمي 
ي والهندسة الطبية الحيوية. VCوالخدمات الطبية الرقمية )منصة   ( والتعليم الطب 
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