
 

 
 

 

[Organon] Proprietary 

لصحة الرقمية في الشرق ل FemTechببرنامج مسرعة عن الفائزين  تعلنان Flat6Labsوأورجانون  

 األوسط وشمال إفريقيا 

 

  من وإليزابيث ميليني    من لبنان   دورين توتيكيان كل من  التي أسستها    Omgynoثالث شركات ناشئة هي  فوز  تم اإلعالن عن    *  

التي أسستها  Siiraاليونان، و" لبنان، و "  في  في اإلمارات،  "Maternally شركة "ساندرا سالمة    في التي أسستها ياسمين املعلم 

  2020في معرض إكسبو    Flat6Labsو  أورجانون   شركة  اأطلقته  التيو   للصحة الرقمية في املنطقة  األولى   FemTech  برنامج مسرعة

 صحة املرأة الرتقاء ببدبي بهدف ا 

 عاملًيا  أمام لجنة من الحكام البارزين  مشروعاتهن  املشاركاتفيه    تطرحعقد في مصر  حدث  خالل  جاء  اإلعالن عن الفائزين  *  

   في مجال صحة املرأة

 

  من لبنان   دورين توتيكيانكل من  التي أسستها    Omgynoثالث شركات ناشئة هي  تم تتويج    : 2022سبتمبر    13القاهرة، مصر،  

التي أسستها ياسمين املعلم في  "Maternally "" التي أسستها ساندرا سالمة في لبنان، و Siiraاليونان، و"   من وإليزابيث ميليني  

شركة   هقتطلأ   ، الذي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  ” في FemTech"  لصحة الرقميةا  ملسرعة   أول برنامج   ، فياإلمارات

  للمرأة   غير امللباة  حتياجات الصحيةاال تلبية  بهدف  ،  2020  دبي  خالل معرض إكسبو   2021أكتوبر    في   Flat6Labsوأورجانون  

 .  من خالل حلول رقمية مبتكرة

 

الفائز وقد   املرحلة  إلى    من مصر ولبنان واإلمارات والبحرين واملغرب واألردن متسابقات    وصول عشر بعد  ات  تم اإلعالن عن 

 املستثمرين املحتملين. مجموعة من و التحكيم إلى لجنة  مشروعاتهم النهائية من البرنامج 

 

اليوناني  حدث استضافه  خالل    اتاملشارك مشروعات  طرحت   التي اختارت  ، و مصربالقاهرة  في  الحرم  التحكيم  تألفت لجنة 

نائب الرئيس املساعد   ،قوسةرامي ، و Flat6Labsستثمار في الرئيس التنفيذي لال من دينا الشنوفي،  ةالنهائي الفائزات في املرحلة

أورجانون  في  وتركيا  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  أورجانون  و لشركة  قطاع رئيس    ، األشقر  و عمر الدكتور  ، 

كليوباترافي مجموعة  املعلومات    تكنولوجيا املسيري، مدير  ، و مستشفيات  في  التسويق واالتصاالت  مجموعة  جيالن  الرقمية 

 .  صندوق األمم املتحدة للسكانل إقليمية ممثلة ريفريدريكا مي، باإلضافة إلى هيئة األمم املتحدة للمرأة

 

تها  تصميم تجرب مل على إعادة تعو رقمية تعنى بصحة املرأة  هي منصةو فازت باملركز األول، الناشئة قد  Omgynoوكانت شركة 

بعد تحديد األسباب الكامنة وراء الثغرات في اختبار فيروس الورم الحليمي  وقد ركزت رائدتا األعمال،  .  النسائية  مراضمع األ 

 ة لى تطوير منصة تركز على املستخدمع،  إلى الفحوصات  البشري املسبب للسرطان بما في ذلك الخوف من إمكانية الوصول 

 الرعاية الذاتية والخصوصية.تعزيز بهدف تقدم االختبار املنزلي والرعاية الصحية عن بعد و 
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شركة   الثاني،  قد  الناشئة    Siiraوكانت  املركز  منصةو احتلت  النفسية    هي  بالصحة  تعنى  النساء   الحتواءمصممة  و رقمية 

ا منها  األوالد  ة  تربياليومية املتعلقة ب  مشكالتهم  في  ومرافقتهن  
ً
٪ فقط من األشخاص  35إلى    30أن  بوالعالقات والعمل. وإدراك

 على معالجة هذه الفجوة. ساندرا سالمة يسعون للحصول على الدعم، تركز النفسية الذين يعانون من مشاكل الصحة 

 

 مرحلة   الحمل أو بعد  ل فترةالنفسية خال  من مشاكل الصحة  في العالم تعانين  واحدة من كل خمس نساءوجدير بالذكر أن  

هي عبارة عن منصة  ، و ، التي حصلت على املركز الثالثMaternallyذه الفجوة تم إنشاء شركة  بهدف العمل على سد ه و .  الوالدة

 الخاصة بالنساء أثناء رحلة األمومة. النفسيةلتلبية احتياجات الصحة رقيمة تم تطويرها 

 

األوسط وشمال أفريقيا وتركيا  نائب الرئيس املساعد لشركة أورجانون في منطقة الشرق  قوسة  رامي  ، قال  وبهذه املناسبة

املجتمعات على  على املدى الطويل وبقدرة    انون أن إعطاء األولوية لصحة املرأة مرتبط باإلنتاجيةجأور تدرك  ":  في أورجانون 

االصمود.  
ً
وانطالق السبب،  الشركات  باملمارسات  التزامنا  من    لهذا  وحوكمة  واالجتماعية  تسعى ،  "آمالها"لتحقيق  البيئة 

  التفاوتاتإحقاق املساواة بين الجنسين ومعالجة  سد الفجوات و لاملبادرات واألفكار  االستثمار في  شراكات و ون إلرساء  أورجان

 . "النساء اللواتي يواجهن هذه التحديات بشكل مباشر  قبل أفضل األفكار من حتًمااالجتماعية، وتأتي 

 

 اليومنقص الرعاية الصحية الكافية  و االحتياجات الطبية الهائلة غير امللباة  هذه  في ظل وجود    ال يمكن للمرأة: "قوسة  وأضاف

أن املنطقة تخسر    وجدير بالذكرفي االقتصاد.    إمكانياتها وقدراتها  املكاملشاركة ب  ،منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  في

 ". 1مليار دوالر سنوًيا بسبب عدم مشاركة املرأة االقتصادية 575

 

، : "يسعدنا املشاركة في مبادرة تمكين املرأة ودعمهاFlat6Labsستثمار في  الرئيس التنفيذي لل دينا الشنوفي،    تقال  بدورها،

  وعامليين محليين    ومدربين  ساعة من الدورات التدريبية بقيادة مستشارين  65تلقت الشركات الناشئة املشاركة أكثر من  حيث  

، والتواصل  بشكل أعمق FemTechالـ سوق على فهم  تساعدهمالتي  ريب الفردية ساعة من جلسات التد 27، و رفيعي املستوى 

 توسيع شبكة عالقاتهم. مع القادة الرئيسيين و 

 

عدم املساواة بين الجنسين  العديد من الثغرات املتمثلة بمعالجة    إلى   أورجانون شراكتنا مع  ع من خالل  لنتط":  الشنوفيوتابعت  

وتحسين جودتها إلى  دعم صحة املرأة  ، واألهم من ذلك  الحصول على التمويلوتحديًدا في مسألة  الشركات الناشئة،    مجالفي  

 فضل". األ 

 

والتي  لنساء  ات الداعمة لاالستثمار ا، لذلك إن  اقتصاديً   هامكينيوازي أهمية تصحة املرأة  االهتمام بأن  درك تماًما بوأضافت: "ن 

 تنعكس إيجاًبا على املجتمع بأسره".   املساواة بين الجنسينتسهم في إحقاق 

 

 
1 https://www.wilsoncenter.org/blog-post/overview-female-entrepreneurship-middle-east-and-north-africa-region 

https://www.wilsoncenter.org/blog-post/overview-female-entrepreneurship-middle-east-and-north-africa-region
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في منطقة الشرق األوسط وشمال  اإلقليمي  انون  جأور   مركز  ، الذي تم اإلعالن عنه بعد إطالق FemTech  مسرعةيعد برنامج  

تلتزم بمعالجة احتياجات    ورجانون التيأل الشركات  جتماعية وحوكمة  اال بيئية و ال   للممارساتأفريقيا وتركيا، أول مبادرة إقليمية  

تحقيق    في مساعدة النساء والفتيات  الرامي إلى    ونهجها الريادي   وقد استوحي هذا البرنامج من رؤية أورجانون .  غير امللباةاملرأة  

في مجال الصحة الرقمية الشركات الناشئة  رائدات األعمال و   لدعمصمم  في مجال صحة املرأة. و   وتسريع وتيرة التقدم  "آمالهن"

تحسين نماذج باإلضافة إلى  السوق    تها الحتياجاتمالءم   وقياس مدىاملنتجات    تطوير دعمن في  صحة املرأة من خالل  تعنى بالتي  

 إلى املستثمرين. والوصول ، األعمال

 

 _انتهى_ 
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 ملحة عن شركة "أورجانون" 

عرف باسم  NYSE: OGNإن شركة "أورجانون )املدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز  
ُ
(، هي شركة رعاية صحية عاملية متفرعة عن شركة "ميرك"، ت

MSD    خارج الواليات املتحدة وكندا. وتركز الشركة على تحسين صحة املرأة طوال حياتها. وفي سبيل تعزيز صحة املرأة، تمتلك الشركة حافظة من

  دواًء ومنتًجا في مجموعة من املجاالت العالجية. وتنتج منتجات "أورجانون"، التي تقودها حافظة الصحة اإلنجابية إلى أعمالها التجارية  60كثر من  أ

قبلية في صحة في مجال البدائل الحيوية وامتياز مستقر لألدوية الراسخة، تدفقات نقدية قوية من شأنها أن تدعم االستثمارات في فرص النمو املست

إلى الحصول على فرص للتعاون مع املبتكرين في مجال   األدوية  املرأة، بما في ذلك تطوير األعمال التجارية. باإلضافة إلى ذلك، تسعى "أورجانون" 

 الحيوية الذين يتطلعون إلى تسويق منتجاتهم من خالل االستفادة من حجمها وحضورها في األسواق الدولية سريعة النمو.

 

آالف موظف يعملون من خالل مقر الشركة   9تمتع "أورجانون" ببصمة عاملية مع نطاق كبير وامتداد جغرافي وقدرات تجارية عاملية املستوى ونحو  ت

 الذي يقع في جيرس ي سيتي، نيو جيرس ي.

 

 ومتابعتنا عبر موقع "لينكد إن" و"إنستغرام".   www.organon.comملزيد من املعلومات حول شركة "أورجانون"، يرجى زيارة املوقع اإللكتروني التالي:  

 

 sara.shamel@organon.comللحصول على نسخة من التقرير، يرجى التواصل مع 

 

 Flat6Labs ملحة عن 

Flat6Labs    في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وتدير حالًيا  لرأس املال املغامر    التمويل األولي واالستثمار املبكر  قطاعفي  هي الشركة الرائدة

ن اآلالف من  وت التكنولوجيا  في مجال  شركة ناشئة مبتكرة    100سنوًيا في أكثر من    Flat6Labsفي املنطقة. تستثمر    الشركات الناشئةأشهر برامج  
ّ
مك

 الريادية. من تحقيق طموحاتهم  الشغوفينرواد األعمال 

أكثر من    ، وقد مليون دوالر  85بإجمالي األصول تزيد عن    التمويل األوليعدًدا من صناديق    Flat6Labsر  تدي في    25استثمرت  تلك  مؤسسة رائدة 

تتراوح  فئات متنوعة من عروض االستثمار    Flat6Labsفي السوق. تقدم  املتميز وريادتها    Flat6Labsاألصول وسجل  منها بقيمة تلك  إيماًنا    الصناديق

 رحالتها املبكرة    فيدعم الشركات الناشئة  ستهدف من خاللها  ألف دوالر، وت  500ألف دوالر إلى    50بين  
ً

بدًءا من مرحلة ما قبل التمويل األولي وصوال

mailto:dpoc.gulf@organon.com
mailto:sara.shamel@organon.com
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األعمال املبتكرين  ت رواد  برامجها املتميزة للشركات الناشئة لتلبية احتياجا  Flat6Labsتقدم  االستثمارات  هذه  إلى جانب  إلى ما قبل مرحلة النمو. و 

تضم املئات    واسعةخالل شبكة    غير مسبوقة لهم منرص  وتوفير فهم على تسريع نموهم من خالل تزويدهم بعدد كبير من خدمات الدعم  تساعدوم

 األعمال واملستثمرون والشركات.  يمن موجه

 

للتوسع في األسواق   حالًياخطط  و أنحاء املنطقة    مختلفولها مكاتب في    ،قًرا لهاالقاهرة موتتخذ من العاصمة املصرية    2011عام    Flat6Labsأسست  ت

 الناشئة األخرى.

 

 
 


