
"NICE DEER" جولة ما قبل التأسيس بقيادة صندوق دوالر فيفي جمع مليون  تنجح Disruptech Ventures 

"Nice Deer "أول منصة توفر التأمين الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة 

 : 2022يونيو  القاهرة،

  مبتكرة للسوقوهي شركة ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي والمتخصصة في تقديم حلول تأمينية  ،Nice Deer  نجحت

 . "DisrupTech Ventures " المصرية  في جمع مليون دوالر في جولة تمويل ما قبل التأسيس بقيادة صندوق

اليًا في مصر ، وتهدف إلى سد الفجوة بين مقدمي الرعاية الصحية  وتعمل ح 2022قد تأسست في مطلع عام  Nice Deer وكانت

إحدى   Nice Deer وشركات التأمين الصحي والمستفيدين من التأمين الصحي من خالل تسهيل التأمين وسداد المطالبات التأمينية، وتعتبر

سنه كمزود رائد للتكنولوجيا   15اريخ تأسيسها قبل  الذي يعود ت IT- Fusion لشركة الشرق األوسط لتنمية البرمجيات  الشقيقةالشركات 

في مصر للتواصل والتفاعل بكفاءة مع مختلف الجهات الُممولة للخدمات الطبية، و كذلك إدارة حدود االئتمان الخاصة بهم، وتقديم 

 .مطالبات منتقاه لتحصيل المدفوعات بشكل أسرع

 

الجهات الُممولة مي الرعاية الصحية بالعديد من شركات التأمين الصحي وكمنصة ذات شاشة واحدة لربط ُمقد Nice Deer تستخدم

أيًضا على تسهيل الموافقة على صرف   Nice Deer ، كما تعمل منصةللخدمات الطبية فضالً عن تسهيل التواصل بين المرضى واألطباء

الوثائق التأمينية وعدم تخطى الحدود القصوى المحددة  األدوية واالشعة والتحاليل الطبية بطريقة فعالة وغير متكررة مع مراعاة شروط

 TPA والطرف الثالث في إدارة نظام التأمين للصرف لكل ُمستفيد. وتقديم الُمطالبات بكفاءة بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين

والذي يمنع إساءة استخدام التأمين  AI ء االصطناعيتقنيات الذكا استخدام Nice Deer ، ومن أبرز المزايا التي يوفرها تطبيقوالمستفيدين

وتنبه المنصة    للمرضى،، فإنه يوصي باألدوية وفقًا للتاريخ الطبي الصحي والكشف المبكر عن أي محاوالت لالحتيال. عالوة على ذلك

 .األطباء إلى أي تفاعالت دوائية

  

  Nice تهدف شركة"،  Nice Deer طفى مدحت ، الرئيس التنفيذي لشركةمص  أكد المهندس األولى،وتعقيبا على الجولة التمويلية  

Deer   أن تصبح الذراع المساعد لصناعة التأمين في مصر للنمو بسالسة والعمل على سد الفجوة القائمة بين ُمقدمي الخدمة والمستفيدين

 " التأمين الموحد منها من خالل عدد من الخدمات والحلول الطبية الرائدة وبما يتماشى مع قانون

 مع الفريق المؤسس لـ  Disruptech نحن فخورين جًدا باستثمار Disruptech VC المؤسس لـ  سلطان، الشريكومن جانبه قال مالك 

Nice Deer، ونعتقد أن Nice Deer  ستكون في وضع جيد لدعم خطط الدولة المصرية لزيادة أعداد المستفيدين من التأمين الصحي

للوصول إلى قطاعات   TPA الصحي الواسعة من مقدمي الرعاية الصحية و شبكة التأمين Nice Deer وستستخدم مصر،الخاص في 

 .والمتوسطةجديدة خاصة الشركات الصغيرة 

أول من يوفر تغطية تأمين صحي للشركات   Nice Deer ستكون الصحية،ومن خالل حلول التأمين الصحي مثل حسابات التوفير 

في هذه الشركات االستفادة من التأمين الصحي في دفع مصاريف العديد من الخدمات الطبية  يتيح للموظفينالمتوسطة مما الصغيرة و

والصحية بما في ذلك صرف الروشتات والحصول على خدمات عيادات األسنان والبصريات ودفع اشتراكات الصاالت الرياضية 

 . وغيرها


