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ىي الشــرق األوســـط 10 الرعاية الصحية �ف
مال أفريقيا. و�ش

ـــال الـــتـقـنـية 16 ىي مــحج نـمـــو الشركــات �ف
ىي الــــشـــــــــرق األوســــــط  الصـــــحـــيـــــــة �ف

مال أفريقيا. و�ش

ىي 11 ىي الــرعــايـــــة الصحـــيـــة �ف التقنــــيــــــة �ف
مال أفريقيا . الشرق األوسط و�ش

ر فــايــــروس كـــــــورونــــــا عــــلـــى 13 تــــأثــــــ�ي
التــقــنـــيـة الصحـــــيـــــة فـــــــــي الشــــرق 

مـال أفريقيا. األوسط و�ش

يسية19 ات الر�ئ االستنتا�ج
امللـــحـق.
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وسيلة  هو  أم  اإلنسان  خيال  ثمرة  هو  هل  العلمي  يال  ال�ف
هذا  عن  دقيقة  ابة  إ�ج هناك  تكون  ال  قد  باملستقبل؟   للتنبؤ 
األقل عن  ميعنا قد شاهد فيلًما وا�ًدا على  السؤال؛ لكن �ج
االنتشار،  وسريع  قاتل  فايروس  لتهديد  البشرية  هة  موا�ج
يال  ال�ف أفالم  طريقة  على  األ�داث  هذه  نعيش  نحن  واآلن 
اريها؛  ارق الذي سيعيد املياه إلى محج العلمي ال ننتظر البطل ال�ف
هة  �تمع العاملي ملوا�ج بل خططنا وسعينا فعززنا عالقاتنا مع املحج
التعاون  تعزيز  على  كورونا  فايروس  رنا  �ج أ�ج كورونا.  حة  ا�ئ �ج
�ف الدول كلها وإعادة تشكيل الصناعات بأكملها، وشكلت  ب�ي
الصحية،  الرعاية  ىي  �ف انعطاف  نقطة  خاص  بشكل  حة  ا�ئ ال�ج
تطوير  ر  ويعت�ج الصحية.  التقنية  قطاع  ل�فمو  فرصة  ووفرت 
يع�تمد  ريادي  بي�ئ�ي  نظام  الصحية  الرعاية  ال  محج ىي  �ف االبتكار 
واملؤسسات  والبحوث  �ف  الطبي�ي �ف  واملمارس�ي �ف  املنظم�ي على 
اصة وعملهم بشكل منسق، وسيؤدي استخدام  العامة وال�ف
تقليدية  ج  �� نتا�ئ إلى  املؤسسات  هذه  لتعاون  التقليدية  الطرق 
الشركات  ىي  �ف االست�شمار  ملضاعفة  ويمكن  روقراطية.  وب�ي طويلة 
رف االنتقال نحو االبتكار، ومع  ة إلى تحف�ي التقنية الصحية الناش�ئ
يسة.  الر�ئ املتطلبات  موعة من  االنتقال محج يتطلب هذا  ذلك 
فإن  ة  الناش�ئ الصحية  التقنية  شركات  من  املزيد  نمو  ومع 
األهمية؛  بالغ  أمر  نموها  لدعم  ريادي  بي�ئ�ي  نظام  إنشاء 
ها واس�تمرارها. وإلنشاء نظام بي�ئ�ي ريادي مزدهر  وذلك لبقا�ئ
ة  الناش�ئ الشركات  عدد  زيادة  إلى  ج  نحتا�� الصحية  التقنية  ىي  �ف
تغطيها  ال�ت�ي  املوضوعات  وتنويع  الصحية،  التقنية  ال  محج ىي  �ف
مي  �ف التنظ�ي ب تقليل الروت�ي هذه الشركات؛ ولتحقيق ذلك يحج
على  رف  رك�ي وال�ت ة،  الناش�ئ الصحية  التقنية  لشركات  واملؤسس�ي 
ر مرا�ل تطور ونمو  ىي ع�ج ال�تمويل وت�فمية القدرات والوعي الثقا�ف

ة. الناش�ئ الشركات 

مقدمة تنفيذية 



4

 نظــــرة عــالـمية
لقطــاع الرعاية الصحية

النظام  ىي  �ف عديدة  قطاعات  من  الصحية  الرعاية  قطاع  يتكون 
الرعاية  ىي  �ف خدمات  و  ات  منتحج يقدم  والذي  الريادي  البي�ئ�ي 

والتأهيلية.  ية  ية والعال�ج الوقا�ئ

حة كورونا رقًما  ا�ئ رة �ج وقد �قق تمويل الرعاية الصحية أثناء ف�ت
معت  ر من 5 آالف شركة �ج ىي عام 2020م بأك�ش ديًدا �ف ا �ج قياس�يً
رف بشكل خاص  رك�ي 80.6 مليار دوالر من تمويل األسهم مع ال�ت

على التقنية الصحية.

 80.6
مليار دوالر
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ات الصحية شركات املنتحج
ديدة  ال�ج األدوية  اكتشاف  �ف  تحس�ي على  تعمل 
ر سرعة وسهولة  عل االبتكار أك�ش وتطويرها؛ مما يحج

وموثوقية.

هــزة الصحية األ�ج
لألطباء  تسم�  وشخصية  استباقية  رعاية  تقدم 

ج الرعاية.  �� � وتطوير نتا�ئ ج املر�ف رف على عال�� رك�ي بال�ت

دمــات الصحية ال�خ
طط  ال�ف وتخصيص  �ف  تحس�ي إلى  ة  ال�ا�ج على  تركز 
ل�ففض  مة؛  الق�ي سلسلة  ر  ع�ج الصحية  دمات  وال�ف

التكاليف وتقليل األخطاء.

االبتكارات التقنية
ىي تقديم  � مما يساعد �ف ىي تعزيز فهم املر�ف تساهم �ف
املتا�ة  البوابات  طريق  عن  مة  مال�ئ فردية  رعاية 

. �ف للمستهلك�ي

موع األنشطة ال�ت�ي تؤديها الشركة لتحويل  مة: محج سلسلة الق�ي
دة للعمالء. مة وفا�ئ ج ذو ق�ي ام إلى منت�� مواد ال�خ

رابطة ويقدم  االت م�ت يتكون قطاع التقنية الصحية من أربعة محج
الصحية  الرعاية  مة  ق�ي سلسلة  ر  ع�ج مختلفة  ج  حلوال� منهما  كل 

: ىي وهي كاآل�ت

االبتكارات التقنية
البيانات الصحيةالتقنية الصحيةالذكاء االصطناعي

ات الصحية املنتحج
علم األ�ياء النانو اللقا�ات

�تمعية العيادات املحج ري التشخيص املخت�ج
ــدمـــات الصحية  ال�خ

�ف الصحي التأم�ي تشخيص األمراض
هزة الصحية األ�ج
هزة الطبية األ�ج التصوير

األطبــاء

ى املر�خ
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ر  يس�ي للتغي�ي عدون املحرك الر�ئ � والذين �يُ ات املر�ف ونظًرا ال�تيا�ج
ال الرعاية الصحية؛ فقد أدى االبتكار التق�ف�ي إلى تقدم رقمنة  ىي محج �ف
ال  ىي محج الرعاية الصحية مع ارتفاع بنسبة ٪45 لل�تمويل العاملي �ف
قطاع  يحقق  أن  املتوقع  ومن  2020م،  عام  الصحية  التقنية 
التقنية الصحية العاملي إيرادات تبلغ �والىي 423.1 مليار دوالر 
ىي نهاية عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 19.35٪.  �ف
ج التقنيات املتسارعة مثل: تم تسريع هذا التطور من خالل دم��

2020

الذكاء
االصطناعي

هزة أ�ج
االستشعار

الروبوتات

الطباعة ثالثية
األبعاد

عـلــم
ــيــنــوم ال�ج

هزة قابلـة أ�ج
لالرتداء

البيانـات
الضــخمــة

�ي  را�ف الواقع االف�ت
والــواقــــع املــعــــزز 

2021202220232024

%19.35 423.1 مليار دوالر
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ر فايـــروس كورونـــــا عــلـى تـــأثـ�ي
قطـاع التقنية الصحيــة

ىي على  ا�ج ر اإليحج ىي التأث�ي ساهمت �لول التقنية الصحية املتنوعة �ف
والتحوالت  رات  التغ�ي مواكبة  خالل  من  الصحية  الرعاية  قطاع 
على  الوباء  فرضها  ال�ت�ي  التحديات  مع  التكيف  ر  ع�ج السريعة؛ 

القطاع

�ف عام 2019م  ر ب�ي دمات الصحية عن بعد بشكل كب�ي ارتفعت ال�ف
ممار��ي  من  العديد  أن   ”PwC”تقرير وكشف  2020م   و 
استشارات  إلى  مواعيدهم  من   85-90٪ �ولوا  العام  الطب 
ىي السنوات  رنت مقارن�تً بما ال يزيد عن ٪10 �ف ر اإلن�ت هاتفية أو ع�ج
ىي  �ف الناس  طوة ممْكنة بسبب رغبة  ال�ف السابقة. أصبحت هذه 
ىي ال�صول على الرعاية الصحية، إذ قّدر تقرير  �ف ر طريقتهم  تغي�ي
دمات الصحية عن بعد  ي” أن نسبة مستهلكىي ال�ف رف شركة “ماكي�ف
�ي عام 2020م. �ي عام 2019م إل� %46 �خ ارتفعت من %11 �خ

ا من  مة على التقنية ممك�فً أصب� االع�تماد السريع للخدمات القا�ئ
ال الرعاية  ىي محج هات ال�ت�ي تعمل �ف �ف ال�ج حة ب�ي خالل الشراكات النا�ج
الصّحي  �ف  التأم�ي نظام  �ف  ب�ي الشراكة  مثل  والتقنية،  الصحية 
من  مليون   1.2 ويد  رف ل�ت مايكروسوفت؛  مع  الرقمي  ىي  ريطا�ف ال�ج
ىي الرقمي بفرصة التعاون  ريطا�ف �ف الِصّحي ال�ج ظام التأم�ي موظفي �فِ

والتواصل من خالل منصات مايكروسوفت. 

7
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التحديات املستقبلية

ال صناعة الرعاية  ىي محج بذل �ف هود العديدة ال�ت�ي �تُ على الرغم من ال�ج
سببها  ال�ت�ي  املخاطر  نب  تحج ملحاولة  العمليات  لرقمنة  الصحية 
خدمات  ج  اندما�� ىي  �ف تكمن  التحديات  من  العديد  فإن  الوباء؛ 

مة ر سلسلة الق�ي التقنية الصحية ع�ج

رانية  هزة والتهديدات السي�ج ركيب األ�ج �ف أن التكلفة العالية ل�ت ىي ��ي �ف
التحديات  فإن  الصحية  التقنية  �لول  الع�تماد  ا  تقن�يً ا  �تً عا�ئ تعد 
�ف  رف على الثقافة، وال�تمويل، والشراكات ب�ي رك�ي ىي ال�ت يسة ت�تمثل �ف الر�ئ
ما  وهذا  الصحية؛  والرعاية  التقنية،  ال  محج ىي  �ف املختصة  هات  ال�ج
يعيق إنشاء نظام بي�ئ�ي ريادي يدعم نمو قطاع التقنية الصحية.

ىي  املستوى الثقا�خ
ذب مواهب ذوي املهارات الرقمية  هود ل�ج ب بذل املزيد من ال�ج يحج
وشغل  الصحية،  الرعاية  مؤسسات  إلى  مام  لالن�ف والتقنية؛ 
السياسات  صنع  من  تمكنهم  ال�ت�ي  يسة  الر�ئ القيادية  املناصب 
ل تطوير  واتخاذ القرارت، ويعد ذلك أمرًا مهمًا وضروريا من أ�ج
ب  ثقافة تدفع التحول نحو التقنية الصحية واالبتكار. وباملثل يحج
ميع مستويات مؤسسات  ىي �ج �ف املزيد من موظفي التقنية �ف تعي�ي
ج الطبية تدريب قوة عاملة  من املناه�� الرعاية الصحية، وأن تت�ف

باملستوى املطلوب من املعرفة الرقمية واملهارات التقنية.
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مستوى ال�تمويل
ىي  ىي التقنية الصحية ذو أولوية مع تعا�ف ب أن يكون االست�شمار �ف يحج
ر تقرير “PwC” بأن الصناديق  روس كورونا. ويش�ي العامل من ف�ي
ج ذلك إلى الدعم  تنفق �والىي ٪2 من النفقات على التقنية ويحتا��
مان التب�ف�ي السلس والفعال  إلنشاء بنية تحتية رقمية قوية؛ ل�ف
ر سلسلة  �ف ع�ج دمات التقنية الصحية من خالل األطراف املعني�ي ل�ف

مة. الق�ي

 مستوى الشراكة
ىي قطاع الرعاية الصحية التعاون مع شركات  �ف �ف ب على العامل�ي يحج
العامة  التقنية  وشركات  ة،  الناش�ئ والشركات  اص،  ال�ف القطاع 
االبتكار  مراكز  إنشاء  دعم  ىي  �ف أساسية  الشراكات  هذه  تعد  إذ 
ىي سوق التقنية الصحية،  �ف �ف  ج املزيد من امله�تم�ي ال�ت�ي تسهل إدرا��
مع بيانات املريض  ا على تسهيل �ج وستعمل هذه الشراكات أيصفً
معة ألغراض  املحج البيانات  إذن االستخدام )استخدام  وتنسيق 

( وتحقيق الدخل من البيانات الضخمة. �ي البحث الط�ج
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ىي منطقة الشرق الرعاية الصحية �خ
مال أفريقيا األوسط و�ش

10

مال أفريقيا تحديات  ىي الشرق األوسط و�ش �  الرعاية الصحية �ف توا�ج
التحتية  البنية  لضعف  نظًرا  العاملية؛  رتها  بنظ�ي مقارنة  عديدة 
ىي ارتفاع  يسة �ف ىي املنطقة إذ ت�تمثل بعض التحديات الر�ئ دة �ف السا�ئ
�ف مما يؤدي  املسن�ي  � املر�ف الصحية، وتزايد عدد  الرعاية  تكلفة 
ة للرعاية الصحية ال�ت�ي تفوق العرض , وصعوبة  إلى ارتفاع ال�ا�ج
ذات  والبلدان  الريفية  املناطق  ىي  �ف الصحية  الرعاية  إلى  الوصول 

الدخل املنخفض إلى املتوسط.

 بناء� على مقال صادر عن البنك الدولىي أنه بحلول عام 2030م 
ي  ليحج ال�خ التعاون  لس  محج دول  ىي  �خ الوفيات  من   87٪ فإن 
مة عن  ىي الدول األخرى ستكون ناحج ميع الوفيات �خ و٪81 من حج

ر معدية، مثل السمنة ومرض السكري. األمراض الغ�ي

ىي  �ف رف على االست�شمار  رك�ي ق الدول العربية إلى ال�ت دفعت هذه ال�قا�ئ
قطاع الرعاية الصحية وت�فميتها، ويتوقع تقرير �ديث صادر عن 
ىي الشرق  وكالة “Fitch” أن معدل نمو سوق الرعاية الصحية �ف
مال أفريقيا يشكل نسبة ٪11.7 من 185.5 مليار  األوسط و�ش
ىي  ىي 2019م إلى زيادة متوقعة تقّدر بـ 243.6 مليار دوالر �ف دوالر �ف

ر على التقنية الصحية. رف بشكل أك�ج رك�ي 2023 مع ال�ت

10
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ىي ىي الرعاية الصحية �خ التقنية �خ
مال أفريقيا الشرق األوسط و�ش

ىي  ال التقنية الصحية �ف ىي محج يل األول من رواد األعمال �ف ظهر ال�ج
مال أفريقيا عام 2015م عندما ظهرت مراكز  الشرق األوسط و�ش
ر،  ىي املنطقة بشكل كب�ي االبتكار والكيانات الداعمة لريادة األعمال �ف
ة اليوم بتقديم العديد من  رف شركات التقنية الصحية الناش�ئ وت�تم�ي
 � ال�لول مثل الوصول السريع إلى البيانات الصحية، وربط املر�ف
االت املتخصصة  ، ورقمنة إدارات األنظمة للمحج �ف �ي باألطباء واملعال�ج

مثل أمراض القلب

ال  محج ىي  �ف ة  الناش�ئ الشركات  معظم  مقر  كان  2016م  عام  ىي  �ف
مصر  ىي  �خ أفريقيا  مال  و�ش األوسط  الشرق  ىي  �ف الصحية  التقنية 
العربية  واململكة  واألردن  ولبنان  �خ  فلسط�ي تليها  واإلمارات، 

السعودية. 

هت الشركات  ىي املنطقة، وا�ج بي�فما كان نشاط التقنية الصحية ي�فمو �ف
ىي شركات  ىي بدايتها، وكان ال�تمويل �ف ق �ف ة العديد من العوا�ئ الناش�ئ
رواد  من  العديد  ر  �ج أ�ج مما  ؛  ٍ كا�ف ر  غ�ي اصة  ال�ف الصحية  الرعاية 
لة  راض من العا�ئ األعمال االع�تماد على املدخرات الشخصية واالق�ت

واألصدقاء واملن�.
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اتهم،  ىي اختبار منتحج � رواد األعمال تحديات �ف عالوهتً على ذلك، وا�ج
الرعاية  قطاع  سياسات  لطبيعة  نظًرا  صحتها؛  من  والتحقق 
رة للخطأ ونقص  الصحية ال�ت�ي تفرض دقة عالية وهوامش صغ�ي
ومراكز  الصحية  الرعاية  ال  محج ىي  �ف �ف  العامل�ي �ف  ب�ي الشراكات 
ة من التغلب على  االبتكار. بي�فما تمكنت بعض الشركات الناش�ئ
ال التقنية  ىي محج �ف ر العديد من رواد األعمال  هذه العقبات، وغ�يّ

ج املنطقة، مثل: الصحية مسارهم أو نقلوا عملياتهم إلى خار��

العلوم”  وم  “نحج برنام��  من  الثامن  املو�م  ىي  �ف ىي  الثا�ف باملركز  ز  الفا�ئ

بنقل  قام  مما   ,   WonderKit بالتو�د  اص  ال�ف الذكىي  بقميص� 

�يث  يا  رف مال�ي ىي  �ف ايا”  �ج ر  “ساي�ج  SILICON VALLEY إلى  فريق� 

ا. ا أول�يً تمكن من تصنيع 18 نموذ�جً

برنام��  من  التاسع  املو�م  من  ىي  النها�ئ نصف  دور  إلى  وصل  الذي 

املستشفيات  ملساعدة  الذكىي  ىي  الذا�ت هاز  ال�ج باع  العلوم”  وم  “نحج

Rovotonix- شركة  وأسس  يكية  بلحج لشركة  ساشا(  “)روبوت 

�تماعية تستخدم  ة تعمل على تطوير روبوتات ا�ج ”وهي شركة ناش�ئ

للدعاية.

م بورويس عبد الرح�ي

م ال�ريري وس�ي
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ىي املنطقة فرصة �ف التقنية الصحية  روس كورونا قطاع   أعطى ف�ي
الرقمية” لالست�شمارات  نت  “عرب  لتقرير  ا  وف�تً لل�فمو،   ذهبية 
ة على ىي الشركات التقنية الصحية الناش�ئ �ف  ازدادت االست�شمارات 
مالىي رأس املال الذي ىي املاضية من ٪2 من إ�ج  مدى السنوات ال�شما�ف
�ف 2013م - 2018م إلى ٪14 من رأس املال الذي مع� ب�ي  تم �ج
مع� من الربع الرابع من عام 2019م إلى الربع الثالث من  تم �ج

 .عام 2020م

ىي عدد االست�شمارات ال يتطابق مما  ومع ازدياد رأس املال؛ فإن ال�فمو �ف
ر من الشركات ركز على عدد صغ�ي  يدل على أن غالبية الصناديق ت�ت
الشركات مثلت  السابق  نت”  “عرب  لتقرير  ا  وف�تً ة   الناش�ئ

ميع الصفقات ال�ت�ي ال التقنية الصحية ٪6 من �ج ىي محج ة �ف  الناش�ئ
�ف 2013م - 2018م من الربع الرابع من عام 2019م  تمت ب�ي
.إلى الربع الثالث من عام 2020م إذ ارتفع هذا الرقم إلى 8.6%

ر فايروس كورونا على التقنية تأث�ي
مال أفريقيا ىي الشرق األوسط و�ش �خ

الشرق  ىي  �خ ة  الناش�ئ الصحية  التقنية  شركات  ىي  �خ االست�شمارات 
مال أفريقيا األوسط و�ش
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الربع الرابع
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ىي الربع الثا�ف
2020

الربع الثالث
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ة ىي شركات التقنية الصحية الناش�ئ االست�شمارات �ف است�شمارات أخرى
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م االست�شمارات �حج عدد االست�شمارات
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23
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6

مال  و�ش األوسط  الشرق  ىي  �خ ة  الناش�ئ الشركات  ىي  �خ االست�شمارات 
ىي ذلك شركات التقنية الصحية أفريقيا بما �خ
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من  ة  الناش�ئ الصحية  التقنية  شركات  ىي  �ف است�شماًرا   30 �ف  ب�ي من 
الربع الرابع من عام 2019م إلى الربع الثالث من عام 2020م 
ة  الناش�ئ الشركات  إلى  هة  مو�ج الصفقات  من   38.7٪ كانت 
من   54.3٪ على  استحوذت  ال�ت�ي  املتحدة  العربية  اإلمارات  ىي  �ف
املبالغ املست�شمرة، تليها مصر ال�ت�ي شكلت ٪32.3 من الصفقات، 

مة الصفقات. و٪43.3 من ق�ي

ىي الشرق مة صفقات التقنية الصحية �خ مالىي ق�ي  حصة الدول من إحج
2019م إلى مال أفريقيا من الربع الرابع من عام   األوسط و�ش

 الربع الثالث من عام 2020م

ىي الشرق مالىي عدد صفقات التقنية الصحية �خ  حصة الدول من إحج
2019م إلى مال أفريقيا من الربع الرابع من عام   األوسط و�ش

 الربع الثالث من عام 2020م

�ف فلسط�ي
3.2%

اإلمارات
38.7%

البحرين
9.7%

األردن
6.5%

السعودية
3.2%

لبنان
3.2%

الكويت
3.2%

مصر
32.3%

مصر
43.3%

الكويت
1.1%

اإلمارات
54.3%
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ىي الربع  ة املحلية �ف مع تزايد تمويل شركات التقنية الصحية الناش�ئ
الرابع من عام 2019م إلى الربع الثالث من عام 2020م الذي 
مال أفريقيا، إال  ىي الشرق األوسط و�ش رف نمو هذا القطاع �ف أدى لتحف�ي
ر إلنشاء مراكز البحث  ٍ إلى �د كب�ي ر كا�ف أن هذا ال�تمويل ال يزال غ�ي
التقنية  ة والشركات  الناش�ئ الشركات  لتطوير  املطلوبة  والتطوير 
ىي  �ف باالست�شمار �ف العميقة. أدى ذلك إلى قيام عدد من القادة املحلي�ي

ة  الشركات التقنية الصحية العاملية الناش�ئ

ىي الربع الرابع من  رأينا الصناديق السيادية املحلية واملست�شمرين �ف
ىي 14  عام 2019م إلى الربع الثالث من عام 2020م يست�شمرون �ف

 . �ف ة دولية 6 منها بقيادة مست�شمرين محلي�ي شركة ناش�ئ

21.4%
اكتشاف األدوية

ر  �ي )SWF( “مبادلة” هو األك�ش يعد صندوق أبو ظ�ج
ال )6 است�شمارات( يليه صندوق خالد  ىي املحج نشاطا �خ
Hikma Ven� و   KBW Ventures الوليد  بن 
tures )الذراع االست�شماري لشركة ال�كمة لألدوية( 

باست�شمارين.

ر  “KBW Ventures “ هي املست�شمر املحلىي األك�ش
تحافظ  بي�خما  ال�يوية،  التقنية  ال  محج ىي  �خ ا  نشاط�
ل�لول   ”Saas“ ىي  �خ است�شمارات  على  “مبادلة” 
املؤسسات واكتشاف األدوية وشركات التشخيص.

14.3%
التقنيـة ال�يـويــة

الرعاية األولية
21.4%

21.4%
�ف التــأمــ�ي

21.4%
تشخيص األمراض

15

من  ة  الناش�ئ العاملية  الشركات  ىي  �خ لالست�شمارات  تفصيلىي  ر�م 
�خ  خالل املست�شمرين املحلي�ي
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�ف مقدمي الرعاية الصحية وال�كومات  ساهم الوباء على التعاون ب�ي
الرعاية  دعم  تقديم  ىي  �ف واملساعدة  ة،  الناش�ئ التقنية  والشركات 
مال أفريقيا  ميع أنحاء الشرق األوسط و�ش ىي �ج الصحية لألفراد �ف
ة   ايدة ل�فمو شركات التقنية الصحية الناش�ئ رف �يث قوبلت الرغبة امل�ت
مة، وتم  ة القا�ئ ايد لدعم الشركات الناش�ئ رف ىي املنطقة ب�تمويل م�ت �ف
القطاع؛ من خالل  ىي هذا  �ف رف رواد األعمال الشباب لالبتكار  تحف�ي
تهدف  ال�ت�ي  األعمال  وريادة  “الهاكاثون”  العديد من مسابقات 
إلى تصور مستقبل الرعاية الصحية. تركز معظم شركات التقنية 
ز  �حج على  أفريقيا  مال  و�ش األوسط  الشرق  ىي  �ف ة  الناش�ئ الصحية 

عد، والصحة النفسية. ج عن �جُ املواعيد، والعال��

ا ملقال نشرت� “Forbes” أن 3 من أصل 5 شركات تقنية  وف�تً
مال أفريقيا هي  ىي الشرق األوسط و�ش ر تموياًلج �ف ة األك�ش صحية ناش�ئ
مع مايقدر بـ  رنت وال�ت�ي قامت بحج ر اإلن�ت ز لألطباء ع�ج منصات �حج
78.5 مليون دوالر من تمويل 90 مليون دوالر من مست�شمرين 

. �ف �ف ومحلي�ي دولي�ي

ــــال التقنية  ىي محج نمو الشركـــات �خ
الصحية بمنطقة الشرق األوسط 

مال أفريقيا و�ش
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لألطباء  ز  ححج منصة  وهي  “أوكادوك”  ذلك  على  األمثلة  من 
ىي عام  �ف رنت مقرها اإلمارات العربية املتحدة تأسست  ر اإلن�ت ع�ج
ماليًا قدره 12.3 مليون دوالر. تتي�  معت تموياًل إ�ج 2018، �ج
على  بناًء  طبيب  على  العثور   � للمر�ف السحابية  املنصة  هذه 
 ، �ف التأم�ي وشبكة  واللغة،  نس،  ال�ج ذلك:  ىي  �ف بما  مختلفة  ر  معاي�ي
األطباء  من   60٪ من  ر  أك�ش املنصة  م  ت�ف واملوقع.  والتخصص، 
أنظمة  غالبية  مع  ة  مدمحج وهي  املتحدة  العربية  اإلمارات  ىي  �ف
“أوكادوك”  تخطط  واملحلية.  الدولية  املستشفيات  معلومات 
وتوسيع  رنت،  اإلن�ت ر  ع�ج واالستشارات  ج  للعال�� منصة  إلطالق 
لس  محج ودول  السعودية  العربية  اململكة  مل  لتسش عملياتها 

ي األخرى. ليحج التعاون ال�ف

ىي الرعاية األولية،  عد �ف � عن �جُ ىي رعاية املر�ف بي�فما ال نزال نرى تأخًرا �ف
ال اللياقة البدنية، والصحة العقلية  ىي محج ة �ف فإن الشركات الناش�ئ
عد منذ بدايتها. الشركة املصرية  ىي املنطقة م�ممة للوصول عن �جُ �ف
ىي  �خ النفس�ي  ج  للعال�� منصة  أول  هي   ”Shezlong“ ة  الناش�ئ
على  بالعثور   � للمر�خ تسم�  إفريقيا  مال  و�ش األوسط  الشرق 
�ي  ر سل�ج رنت. نظًرا ألن الوباء كان ل� تأث�ي ر اإلن�ت زهم ع�ج األطباء وححج
على الصحة النفسية والشخصية على مستوى العامل، وانخفاض 
البدنية  اللياقة  موعات  ومحج الرياضية  الصاالت  إلى  الوصول 
ىي أعلى  )ثا�ف إلى زيادة بنسبة 46.3٪  الشخصية، فقد أدى ذلك 
Mo- لـ ا  ة وف�تً الف�ئ التطبيقات لهذه  ىي تحميل  �ف ا(  )مستوى عامل�يً

)Engage

من  ة  الناش�ئ العاملية  الشركات  ىي  �خ لالست�شمارات  تفصيلىي  ر�م 
�خ  خالل املست�شمرين املحلي�ي

42.9%
Mubadala

14.3%
KBW Ventures

14.3%
Hikma Venture

7.1%
Global Ventures

7.1%
Fincasa Ventures 

7.1%
Sanabil Investment

7.1%
Venture Souq
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يسية ــــات الر�ئ االستنتاحج

الرعاية  قطاع  على  ر  كب�ي بشكل  املاضية   18 الـ  األشهر  أثرت 
الصحية، ووضعت قدرتها على التكيف بسرعة مع أزمة صحية 
ة الع�تماد  ر نتيحج إلى �د كب�ي القدرة  عاملية على املحك. كانت هذه 
التيار  بمثابة  تكون  أن  املتوقع  ال�ت�ي من  الصحية  التقنية  �لول 
ال  مة،  الق�ي سلسلة  ر  ع�ج العمليات  من  للعديد  ديد  ال�ج يس  الر�ئ
ة ال�ت�ي تثبت أن الرقمنة تزيد من  ّما بالنظر إلى األدلة الناش�ئ س�ي
كفاءة ودقة أنشطة الرعاية الصحية املختلفة. نتوقع أن تتحول 
يل  تسحج نظام  إلى  الصحية  الرعاية  ومؤسسات  املستشفيات 
البيانات الصحية، وتحديثها، ومشاركتها  رقمي يسم� بتخزين 
اع�تماد  ىي  �ف زيادة  ا  أيصفً ونتوقع  هم،  وأطبا�ئ  � املر�ف �ف  ب�ي بسهولة 
ىي الرعاية الصحية، خاصة بعد  �ف الذكاء االصطناعي، والروبوتات 
علت الناس  �تماعي ال�ت�ي �ج ول وبروتوكوالت التباعد اال�ج �ظر التحج

يثقون بالتقنية ويتفاعلون مع الروبوتات بداًل من البشر.
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امللحــق 

من  ال التقنية باملنطقة �ف ىي محج �ف ة  121 شركة ناش�ئ قمنا بتتبع 
إطالق  شهد  2018م  عام  أن  دنا  وو�ج الصحية،  الرعاية  قطاع 
انخفاض  مع  )30(شركة  ة  الناش�ئ الشركات  هذه  من   27٪
ىي الوقت ذات� شهدنا زيادة  ىي عامي 2019م و2020م. و�ف الرقم �ف
ة للياقة البدنية بنسبة )٪10.7( والصحة  ىي الشركات الناش�ئ �ف
القليلة  السنوات  خالل   )8.2٪( بنسبة  والشخصية  النفسية 
ر الوصول إلى أطباء الرعاية األولية  املاضية، ومع ذلك ال يزال توف�ي

د بنسبة %45. وزات هو القطاع الرا�ئ وال�حج

202020192018

ة %12127 شركة ناش�ئ

2018
27.0%

2019
16.4%

2014
4.9%

2016
9.0%

2017
18.9%

2020
7.4%

2013
2.5%

2012
2.5%

2011
4.1%

2015
4.1%

ىي السنوات العشر املاضية ة ال�ت�ي اطلقت �خ نسبة الشركات الناش�ئ

ة شركات التقنية الصحية الناش�ئ



20

الرعاية
األساسية

تشخيص األمراض

الرعاية املتخصصة الصحـــة النفـسيــــة

الصيـدلــة اللياقة

الرعـــــايـة الثـانــويـــة

�ف التأمــ�ي

ة ديدة حسب الف�ئ ة ال�ج الشركات الناش�ئ

1 1 1 2 3 6 5 11 22 32 20 91 5

رونـــيــات اإللكـــ�ت
طــب األســنـــان الرعـاية األسـاسيــة

اإلمـــــــارات

الكـــويـت

السعودية

ـــر ــــزا�ئ ال�ج

لبــنــان

�ف فلسـطـــ�ي

البحرين

ة لكل دولة الشركات الناش�ئ

ة من عام 2005 إلى عام 2020 تصنيف شركات التقنية الناش�ئ

29.5%

6.6%

3.3%

21.3%

6.6%

2.5%

8.2%

4.9%

1.6%

7.4%

4.1%

1.6%

مــــصـر

عــمـــان

تونـس

األردناملغرب

الرعاية املختصة
3.3%

الصحة النفسية
8.2%

�ف التأم�ي
7.4%

الرعاية الثانوية
6.6%

تشخيص األمراض
6.6%

طب األسنان
2.5%

9.0%
الصيدلة

10.7%
اللياقة

45.1%
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�خ ج أسواق األدوية والتأم�ي اندما��
الصيدلة  قطاعات  ىي  �ف ج  الدم�� بعض  2020م  عام  خالل  شهدنا 
ج خطوهتً  ر األسواق املتعددة ويعد هذا الدم�� �ف )Saas( ع�ج وتأم�ي
اف  رف منطقي�تً �يث ازداد ارتفاع الطلب بمعدل قد يؤدي الست�ف
ال�تمْكن من تلبية  ها قبل  إنها�ئ ة وا�دة وإلى  قدرات شركة ناش�ئ

الطلب.

ج عدة عمليات استحواذ منها ماتّمت  ج من خالل هذا الدم�� نت��
�ف استحوذت )Aumet( على )Uniorders( مقابل  ىي األردن ��ي �ف
ات  املنتحج )Aumet( عبارة عن منصة تبيع  مبلغ مل يصر� ب�. 
كاليفورنيا  مدينة  ىي  �ف 2007م  عام  تأسست  ملة،  بال�ج الطبية 
 )Uniorders( وشركة   ، �ف عربي�ي �ف  مؤسس�ي بل  �تِ من  بأمريكا 
ىي مدينة عمان باألردن تساعد الصيدليات  تأسست عام 2017م �ف
ر ال�وسبة السحابية.  �ف على إدارة طلباتهم ومخزونهم ع�ج واملوزع�ي
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�خ إمكانية الوصول  ي هي منصة متنقلة توفر للمستهلك�ي عالحج
ات  إلى الصيدليات القريبة منهم للحصول على األدوية ومنتحج

ميل. التحج

ر �يث يفوق الطلب قدرة أي  ال بشكٍل أك�ج نتوقع رؤية هذا املحج
ّما  الس�ي الصحية؛  الرعاية  ال  محج ىي  �ف التوريد  على  منفردة  شركة 
ال�فمو واكتساب ال�صة السوقية من املح�تمل أن تكون  أن فرص 
رى منافس�تً  �ف ل�ف ٍ من األصحاب املعني�ي مغرية ��ت� يدخل عدد كا�ف

ديرهتً بااله�تمام. �ج

 )Sehteq( أعلنت مؤخرًا شركة املتحدة  العربية  اإلمارات  ىي  و�ف
ىي  ي( �ف يبيحج �ف وال�ت�ي أسسها )سيف ال�ج ىي قطاع التأم�ي املتخصصة �ف
عام 2017م عن ضخ رأس مال قدره 20 مليون دوالر من “971 
�ف  مالي�ي  3 وتخصيص  املتحدة  العربية  اإلمارات  ىي  �ف  ”Capital
دوالر منها لالستحواذ على )Dawaa Express( ال�ت�ي تأسست 
�ف  ىي عام 2016م �يث تقدم �لول تقنية ملقدمي خدمات التأم�ي �ف

ىي اإلمارات العربية املتحدة.  الصحي والرعاية الصحية �ف
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فريق عمل
التقرير
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ز الرقمي عن املوحج
اإلقتصاد  ألخبار  مع  محج وهو   ،2018 عام  الرقمي”  ز  “املو�ج تأسس 
الشرق  يرّكز على منطقة  ية والعربية(  رف ل�ي )اإلنحج اللغة  ىي  ثنا�ئ الرقمي 
ز على تزويد قادة األعمال بأ�دث  مال إفريقيا. يعمل املو�ج األوسط و�ش
مباشرة  والتقارير  �ف  القوان�ي وتطورات  ية  التكنولو�ج األعمال  أخبار 
�ف النشرة اإلخبارية  �ف ب�ي رك�ي ز اآلالف من املش�ت على هواتفهم. لدى املو�ج
األسبوعية وقنوات البث اليومية على واتساب وتيلقرام وبودكاست 
ة السوق إلى  ىي سد �ا�ج ز الرقمي �ف “أخبار التك”. ت�تمثل مهمة  املو�ج
إلي�  ون  القادة بكل ما يحتا�ج خدمة إخبارية شاملة ومنظمة تربط 

ىي املنطقة. م باالقتصاد الرقمي �ف للبقاء على اطالع دا�ئ

ز الرقمي فريق عمل املوحج

فر� نقزوري � مؤسس مشارك

ىي بناء  ر من تسع سنوات �ف رة أك�ش �تماعي لديها خ�ج ل تواصل ا�ج ية تواصل ووسا�ئ أخصا�ئ
متعدد  محتوى  وإنشاء  �تماعي،  اال�ج التواصل  ل  وسا�ئ على  نشطة  رقمية  �تمعات  محج
�ف  ر مختلف القنوات، وإنشاء ملخصات إبداعية ورقمية. على مر السن�ي ط ع�ج الوسا�ئ
ج اليوتيوب “سديم” وذلك  ىي ، وبرنام�� ىي عرب نت، مؤسسة الفكر العر�ج عملت فر� �ف
ىي مختلف البلدان العربية مما زودها بالكفاءات الالزمة للتعامل مع أشخاص من  �ف

خلفيات ثقافية مختلفة.

رشا غلموش � مؤسس مشارك

�تمعات، املؤتمرات، وإنشاء املحتوى. قادت محتوى  ت�فمية املحج ىي  �ف رة  �ج ال�ف 11 عامًا من 
ىي عرب نت ملدة 8 سنوات. ثم انتقلت  ج االبتكار �ف �تمعية وبرام�� املؤتمرات واملبادرات املحج
ىي BECO Capital. وأسست  �ف �تمعية  املحج يات املشاركة  راتيحج إلى تطوير اس�ت بعدها 
مام إلى  ميع أخبار االقتصاد الرقمي، قبل االن�ف ز الرقمي، وهي شركة لتحج رشا املو�ج
ز الرقمي بدوام كامل، باإلضافة إلى  رف على املو�ج رك�ي ىي عام 2018 لل�ت BECO وغادرت �ف

�تمع. ة �ول خطط التواصل وت�فمية املحج تقديم خدمات استشارية للشركات الناش�ئ
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موعة قاديشا عن محج
يا  التكنولو�ج صناعة  على  تركز  مشاريع  ومصنعة  استشارية  شركة 
ىي  رو�ف اإللك�ت م  التعل�ي على  وتركز  األوسط.  الشرق  ومنطقة  �ف  الص�ي �ف  ب�ي
رونية  اإللك�ت والصحة   SaaS  ، املالية  التقنية   ، رونية  اإللك�ت ارة  التحج و 

�ف ومنطقة الشرق األوسط.  �ف الص�ي والتنقل. ب�ي

موعة قاديشا فريق عمل محج

مروان فضول � شريك إداري

ىي خطط إعادة الهيكلة والتوسع. مروان   ر من 11 عاًما ، يساعد الشركات الصينية �ف رة أك�ش خ�ج
ىي منطقة  ال رأس املال االست�شماري �ف ىي محج دة �ف ىي مشروع MEVP ، وهي شركة را�ئ شريك �ف
�ف لشركة  يسي�ي . وهو أ�د املستشارين الر�ئ ىي ىي د�ج مال إفريقيا ومقرها �ف الشرق األوسط و�ش
با�م  واملعروف   ، �ف  الص�ي ىي  �ف د  الرا�ئ ي  التكنولو�ج املركز   Innoway - Zhonguancuo

�ف ملنطقة الشرق األوسط. ىي الص�ي Silicon Valley �ف
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عن �مارك
ة  مة والناش�ئ ات ال�كومية والشركات القا�ئ تساعد شركة �مارك الهي�ئ
عملية  بأساليب  االبتكارية  ها  وبرامحج ياتها  راتيحج اس�ت ة  معال�ج على 
وريادة  ي  التكنولو�ج النشر  نطاق  توسيع  ىي  �ف وتساهم  وفعالة. 
رف  رك�ي ال�ت مع  إفريقيا  مال  و�ش األوسط  الشرق  منطقة  ىي  �ف األعمال 
ي وذلك من خالل:  ليحج ال�ف التعاون  لس  بشكل خاص على دول محج
مال  ىي منطقة الشرق األوسط و�ش بناء املشاريع: بناء املشاريع الرقمية �ف
متصلة  سلسلة  خالل  من  املرا�ل  كل  ىي  �ف املشاريع  ودعم  إفريقيا. 
 ، ي�تم تقديم بناء املشروع إما عن طريق خدمة  من الدعم املتكامل. 
املست�شمرين من  نقابة  من  املدعوم  الداخلىي  نا  برنامحج خالل  من  أو 
وتنفيذ  م  ت�م�ي ىي  �ف اصة  وال�ف العامة  هات  ال�ج دعم  االستشارات: 

يتها وخططها االبتكارية لتحقيق أهدافها. راتيحج إس�ت

فريق عمل �مارك

ربيع الشعار � املدير العام

ية  راتيحج ىي موضوعات اإلس�ت اص �ف ىي دعم عمالء ال�كومة والقطاع ال�ف ر من 18 عاًما �ف رة أك�ش خ�ج
ىي إطالق عدد من املشاريع ال�ت�ي  ي. يشارك ربيع �ف ليحج لس التعاون ال�ف ىي دول محج واالبتكار �ف

�تماعي. ىي القطاع اال�ج يا �ف تركز على التكنولو�ج
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فريق عمل أوشن إكس

ازي � مدير أبحاث السوق مروة ال�ج

امعة  ىي أوشن إكس، �اصلة على بكالوريوس علوم �ياتية من ال�ج مدير أبحاث السوق �ف
ىي  ىي التسويق الرقمي، متخصصة �ف األردنية، �اصلة على شهادات متخصصة متعددة �ف

ال األبحاث وتحليل البيانات.  ىي محج ال االستشارات والتسويق، مه�تمة �ف محج

سارة الصالح � محلل أبحاث السوق

ىي تخصص اللغة  ة البكالوريوس �ف ىي أوشن إكس, �اصلة على در�ج محلل أبحاث السوق �ف
اهات�  واتحج السوق  تحليل  ىي  �ف متخصصة  نورة.  رة  األم�ي امعة  �ج من  مة  ر�ج وال�ت ية  رف ل�ي اإلنحج

ىي إدارة األبحاث وريادة األعمال. ج محتوى التقارير. مه�تمة �ف وإعداد وإنتا��

م غالية ال�موي � مدير التصم�ي

ية م النظم البي�ئ ال الت�ميـــم اإلبــداعي وت�م�ي ىي محج ىي أوشن إكس، مختصة �ف م �ف  مدير الت�م�ي
ا ابداع�يً وال�كومية.مديًرا  ارية  التحج العالمات  م  ت�م�ي يات  راتيحج اس�ت ىي  �ف رة  خب�ي  وتطويرها، 
ط رافيكىي ووسا�ئ م �ج  لكل من )بزنس نورة، ڤوم، بريكسل( �اصلة على بكالوريوس ت�م�ي

رة نورة بنت عبدالر�من. امعة األم�ي رقمية من �ج

�ي � مدقق لغوي نورة الدهمسش

املحتوى،  بصناعة  مه�تمة  إكس،  أوشن  بشركة  اللغوي  التدقيق  ال  محج ىي  �ف مختصة 
رة نورة بنت  امعة األم�ي ىي تخصص اللغة العربية، بحج ة البكالوريوس �ف �اصلة على در�ج

عبدالر�من.

رافيك مساعد لينة ال�صان � مصمم حج

تخصص  ىي  �ف البكالوريس  ة  در�ج على  �اصلة  إكس،  أوشن  ىي  �ف مساعد  رافيك  �ج م�مم 
م  الت�م�ي ىي  �ف متخصصة   عبدالر�من،  بنت  نورة  رة  األم�ي امعة  �ج من  الداخلىي  م  الت�م�ي

ال اإلبداعي والرقمي. ، ومه�تمة باملحج رافيكىي ال�ج
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www.oceanx.sa/reports

عن أوشن إكس

@Oceanxksa

شركة أوشن إكس  لالستشارات املهنية
OCEANX PROFESSIONAL CONSULTING CO.

www.oceanx.sa       info@oceanx.sa

ىي عام  أوشن إكس هي شركــــــة استشاريـــــة سعوديــــــــــة، تأسست �ف
اص؛ وال�ف ال�كومي  �ف  للقطاع�ي االستشــــــارية  تقدم خدماتها   2012م 

من خالل نخبة من املستشارين والكفاءات.

عن إدارة أبحاث السوق 
هي أ�د إدارات أوشن إكس ال�ت�ي تختص بنشر التقارير واملعلومات 
استخدام  خالل  من  اص؛  وال�ف ال�كومي  للقطاع  االت  املحج مختلف  ىي  �ف
ىي البحث والتحليل ملواكبة التطور  أ�دث األساليب العلمية والعاملية �ف
ال  ىي محج هات عاملية �ف ىي اململكة. وقد �صلت اإلدارة على اع�تماد �ج ىي �ف املعر�ف
 Insights األوروبية و  ESOMAR ة األبحاث والتطوير وهي عضو�يّ

Association األمريكية.

https://www.oceanx.sa/reports/

