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About the companyنبذة عن الشركة

Dallah Healthcare
Company

اســـتكماًال لدورهـــا الرائد فـــي دعـــم المجتمعات، 
أسســـت شـــركة دله الصحية ســـنة 1995 كشركة 
متخصصة فـــي مجـــال الرعاية الصحية، وشـــملت 
أعمالها قطاعات المستشـــفيات، والصيدلة، وا�دارة 
والتشـــغيل، واالستثمار. وبعد مســـيرة نجاح متميزة، 
المالية  أدرجت كشركة مساهمة عامة في السوق 

السعودية في ديسمبر 2012.

Moving forward with its leading role to support 
communities, Dallah Healthcare Company was 
founded in 1995, as a specialized healthcare 
company, it sectors includes hospitals, 
pharmaceuticals, management, operation, 
and investments. after a successful journey, 
Dallah Healthcare Company got listed as a 
public shareholding company in Saudi Stock 
Exchange market (Tadawul) in December 2012

شركة دله الصحية

الرؤية
نهدف إلى أن تحقيق الريادة في الرعاية الصحية الخاصة 

في منطقتنا. 

Our Vision
We aim to be the leading private healthcare 
provider in our region.

Our Mission
To deliver excellent healthcare services which 
are consistent with our values and with the 
expectation of our patients, society, and 
partners.

Our Values
•  Care and respect for our patients and their  
 needs
•  Commitment to professional ethics
•  Commitment to excellence in delivering  
 healthcare
•  Serve and respect our society
•  Value our employees

الرسالة
السعي نحو التميز في تقديم الخدمات الصحية بصورة 
احترافية وفعالة، ومتوافقة مع قيم الشركة وتطلعات 

المرضى والمجتمع والشركاء.

القيم
• رعاية واحترام المرضى وتلبية احتياجاتهم

• التزام ثابت با°خالقيات المهنية
• التزام وثيق بالتفوق في تقديم خدمات الرعاية الصحية

• خدمة واحترام مجتمعنا
• تقدير موظفينا

Date of Foundation 1995 تاريخ التأسيس



مجـــــاالت أعــــــــمال 
الشــــــركــــة

المستشفيات
تمتلك دله خبرة واســـعة تمتـــّد °كثر من 30 عـــام³، مما 
الرعاية  أفضـــل مقدمي خدمـــات  يجعلها واحـــدة من 

الصحية الموثوقين في المملكة العربية السعودية.

Company Scope of
Business

Hospitals
Dallah has an extensive experience of more 
than 30 years, which makes it one of the best 
and reliable healthcare service providers in 
the Kingdom of Saudi Arabia.

الخدمات المساندة
وصيانة المرافق الطبية

أسســـت شـــركة أفياء النخيل فـــي عام 2020 كشـــركة 
مســـتقلة لتقديـــم الخدمات المســـاندة لوحـــدات دله 
الصحية المختلفة، وللغير. ضمن نطاق عمل أفياء النخيل 
الحيوية، والصيانة، وا°من،  ا�دارة الهندسية، والهندســـة 
وا�ســـكان، والمواصالت، والخدمات البيئية، كما يشـــمل 

أيضا بعض حلول الموارد البشرية.

Support Services and Maintenance of 
Medical Facilities
Afyaa Alnakheel was established in 2020 as 
an independent company to provide support 
services to the various Dallah health units, 
and to others. Within the scope of work of 
Afyaa Alnakheel, engineering management, 
bio-engineering, maintenance, security, 
housing, transportation, and environmental 
services, it also includes some human 
resources solutions.

عيادات دله
الرياض  امتدت استثمارات شركة دله الصحية في مدينة 
وعزمت على انشـــاء عدد من العيـــادات الخارجية لتلبية 
الســـعودي  للمجتمع  المختلفـــة  الطبيـــة  االحتياجـــات 
والمقيمين مـــن خالل خبراتهـــا التي تفـــوق 30 عاما في 

المجال الصحي.

Dallah Clinics
Dallah Hospitals investments have widely 
spread across Riyadh, as the organization is 
keen on establishing a number of outpatient 
clinics that cater to the different medical 
needs of Saudi nationals and residents, and 
make its experience of over 30 years in the 
health sector accessible to all.



ا�دارة والتشغيل 

قررت دلـــه الصحية الدخول في نشـــاط إدارة وتشـــغيل 
المستشفيات المملوكة للغير في عام 2006 م، استكماًلا 
لتنويع أعمالهـــا، ولالســـتفادةمن خبراتهـــا الكبيرة في 
قطاع المستشـــفيات. ومنذ ذلك الوقت، قامت الشركة 

بإدارة وتشغيل عدة مستشفيات، منها:

• مستشفى الحياه الوطني بعسير.
• مستشفى عمليات الخفجي المشتركة.

Management & Operation
To ensure business diverse pipeline and 
capitalize on its rich market experience, Dallah 
Healthcare has resolved in 2006 to embark 
upon hospital and operation of hospitals 
owned by peer market players. Since then, it 
could successfully manage and operate both

• Al Hayat National Hospital in Aseer.
• Al Khafji Joint Operations Hospital. 

قطاع ا�دوية والمستحضرات
الطبية والتجميلية 

تلتـــزم دلـــه فارما بتقديـــم وتســـويق أعلـــى المنتجات 
جودة في مجاالت الصيدلة لتكـــون الخيار ا°ول للعمالء 

والموردين.

Pharmaceutical, Herbal and       
Cosmetic Sector
Dallah Pharma, one of Dallah subsidiaries, 
is committed to afford and distribute the 
best quality pharmaceutical and locally and 
regionally to remain the most favored for 
clients and importers.

Investments
Dallah Health Company Investments expand 
into more than one scope, including but not 
limited to hospitals as the company is keen 
to promote its healthcare network to cover 
Riyadh and Mekkah, in 2020, Dallah Health 
Company announced a few investments 
including Kingdom Hospital, Mekkah Medical 
Center, Dr. Mohammed Al Fakeeh Hospital 
and International Medical Center.

االستثمارات 
تنوعت اســـتثمارات شـــركة دلـــه الصحية فـــي أكثر من 
مجال، ولعل أهمها هو اســـتثماراتها في مجال الصحة 
والرعايـــة حيث حرصت على توســـيع شـــبكتها لتغطي 
مدينة الرياض، ومنطقة مكة المكرمة ففي العام 2020 
أعلنت عن استثمارات شملت مستشفى المملكة ومركز 
مكة الطبي ومستشفى الدكتور محمد الفقيه والمركز 

الطبي الدولي.



شبكة المستشفيات
Our Hospitals

Network



About the Hospitalsنبذة عن المستشفيات

Dallah Hospitals مستشفيات دله

في مستشـــفيات دله، تحتـــّل االحتياجـــات الفردية 
لمرضانـــا وعائالتهم أعلى ســـّلم أولوياتنا. فبصفتنا 
مؤسســـة رائدة فـــي مجـــال الرعايـــة الصحية في 
المملكـــة، نحن نطمـــح دائًمـــا °ن نكـــون الوجهة 
الريـــاض، وأن ُنعرف  المفضلة للرعايـــة الصحية في 
برضـــا مرضانـــا المطلـــق، وتحقيـــق أفضـــل النتائج 
والمتخصصيـــن  وبا°طبـــاء  الممكنـــة،  الســـريرية 

والموظفين ا°كثر مهنّية.

At Dallah Hospitals, we place the needs of our 
patients and their families as our highest priority. 
Being a leading organization in the healthcare 
field at the Kingdom, we always aspire to 
be the preferred destination for healthcare in 
Riyadh, and to be known to deliver the absolute 
satisfaction for our patients, and achieving the 
best possible clinical results, and having the 
most professional, doctors, specialists, and 
staff.

الرؤية
تتطلـــع مستشـــفيات دله °ن تكـــون رائدة فـــي مجال 

الرعاية الصحية في القطاع الخاص.

Our Vision
Dallah Hospitals aspire to be one of the leading 
healthcare provider in the Kingdom of Saudi 
Arabia.

Our Mission
Dallah Hospitals are committed to providing high 
quality healthcare in an efficient and professional 
manner to meet the expectations of patients, 
community and partners.

الرسالة
تلتزم مستشفيات دله بتقديم الخدمات الطبية بطريقة 
التوقعـــات واحتياجات  لتلبيـــة  فعالة واحترافيـــة وذلك 

المريض والمجتمع والشركاء.



Timelineالخط الزمني
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Beginning of 
operations in

Riyadh with 273 beds

بدء العمل في
مستشفى دله النخيل

بالرياض، بسعة ٢٧٣ 
سرير

First hospital to bring laparoscopic 
surgery to the Kingdom.

Continuous leadership in minimally 
invasive surgery and open-heart 

surgery

إدخال تقنية الجراحة
بالمناظير °ول مرة على مستوى المملكة 

العربية السعودية

Inaugurates the 
IVF Center

افتتاح مركز دله
لتقنيات ا�نجاب

Awarded 2000 :9001 
Quality Management 

Certification

الحصول على اعتماد اËيزو
ISO:٩٠٠١:٢٠٠٠ �دارة�دارة

الجودة

Fertility Unit uses 
In Vitro 
Maturation (IVM)

وحدة المساعدة على
ا�نجاب تدشن استخدام

تقنية التلقيح الصناعي
في المختبر

Recognition as the first 
training center for physicians 
in Gynecology and Obstetrics 

from KACST

أول مستشفى سعودي خاص يحصل 
على إجازة من مدينة الملك عبد العزيز 

للعلوم والتكنولوجيا لحسن وجودة
التعامل مع المواد ا�شعاعية
المستخدمة في العالج النووي

Hosted the 2nd International 
Conference on “Recent Advances 

in the Technology of IVF & 
Reproductive Medicine”

استضافة المؤتمر الدولي الثاني عن 
“التطورات ا°خيرة في تقنية المساعدة 

على ا�نجاب والصحة التناسلية”

Opening of a 78-bed 
OB GYN hospital

افتتاح مستشفى النساء
Òوالوالدة بسعة ٧٨ سرير

Winning the 1st place in 
Prince Sabah’s awards 

for medical content

الحصول على جائزة الشيخ سالم العلي
الصباح للمعلوماتية، وتحقيق المركز 

ا°ول على مستوى قطاع الرعاية 
الصحية العربي

Inauguration of 
Northern Clinics

افتتاح العيادات
الشمالية

Dallah Hospital for Children 
opens its doors for newborns, 

children and adolescents

افتتاح مستشفى دله
لÖطفال بسعة ٨٥ سرير

Accreditation by the Joint 
Commission International 

(JCI)

الحصول على اعتماد اللجنة
الدولية المشتركة في اعتماد

JCI المنشآت الصحية

Dallah Al Nakheel Receiving 
Certification by The Saudi Central 

Board for Accreditation of 
Healthcare Institutions (CBAHI)

حصول مستشفى دله النخيل على 
شهادة اعتماد من المركز السعودي 

العتماد المنشآت الصحية
CBAHI

Dallah Namar 
grand opening

افتتاح مستشفى
دله نمار بسعة ٣٠٠  سرير

Dallah Al Nakheel Receiving Certification by 
The Saudi Central Board for Accreditation of 

Healthcare Institutions (CBAHI)
The laboratory department obtaining 

ratification from the College of American 
Pathologists (CAP)

حصول قسم المختبر بدله النخيل على اعتماد 
CAP كلية علم ا°مراض ا°مريكية

  حصول مستشفى دله نمار على شهادة اعتماد
من المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية 

CBAHI

The opening of the western 
expansion building, with a 

capacity of 150 beds

افتتاح مبنى التوسعة
الغربية بسعة ١٥٠ سرير

2022

Opening Dallah Clinics

افتتاح عيادات دله

عيادات دله



Since work began in the year 1987, the pursuit 
for development and excellence in provided 
services has never stopped. Today, Dallah 
Al-Nakheel Hospital is considered as a complete 
and integrated medical city, and it is one of the 
largest hospitals in the private sector by number 
of beds, which amounts to about 550 beds. on 
one site.

 Al Nakheel
Medical Services

الخدمات الطبية
بمستشفى دله النخيل

منذ بـــدأ العمل فيه فـــي عـــام 1987 م، لم يتوقف 
الســـعي إلى التطوير والتميز في تقديـــم الخدمة. 
فاليوم يعتبر مستشـــفى دله النخيـــل مدينة طبية 
متكاملة، وهو من أكبر مستشفيات القطاع الخاص 
من حيث عدد ا°ســـرة، التي تبلغ حوالي 550 ســـرير. 

في موقع واحد.

مستشفى
النساء والوالدة

مستشفى
ا°طفال

Children
Hospital

Maternity
Hospital

IVF and Assisted
Reproduction Center

E.N.T
Center

Ophthalmology
Center

Cardiac
Center

Vascular Surgery
Center

Gastroenterology &
Endoscopy Center

Urology
Center

Orthopedics &
Rheumatology Center

Dental
Center

Diabetes &
Endocrinology Center

Chest Diseases &
Surgery Department

 Dermatology & Cosmetics
Department

Plastic Surgery
Department

Adult ERChildren ERObstetrics &
Gynecology ER

مركز
مساعدة ا�نجاب

مركز ا°نف
وا°ذن والحنجرة

مركز أمراض
وجراحة العيون

مركز
القـــــــــلب

مركز جراحة
ا°وعية الدموية

مركز أمراض الجهاز
الهضمي والمناظير

مركز جراحة
المسالك البولية

مركز العظام
والروماتيزم

مركز
ا°سنــــــان

مركز السكر
والغدد الصماء

قسم جراحة
الصدر

قسم الجلدية
والتجميل

قسم جراحة
التجميل

طوارئ
الكبار

طوارئ
ا°طفال

طوارئ النساء
والوالدة

Emergency Departmentأقسام الطوارئ

مستشفى
النساء والوالدة

مستشفى
ا°طفال

Children
Hospital

Maternity
Hospital

IVF and Assisted
Reproduction Center

E.N.T
Center

Ophthalmology
Center

Cardiac
Center

Vascular Surgery
Center

Gastroenterology &
Endoscopy Center

Urology
Center

Orthopedics &
Rheumatology Center

Dental
Center

Diabetes &
Endocrinology Center

Chest Diseases &
Surgery Department

 Dermatology & Cosmetics
Department

Plastic Surgery
Department

Adult ERChildren ERObstetrics &
Gynecology ER

مركز
مساعدة ا�نجاب

مركز ا°نف
وا°ذن والحنجرة

مركز أمراض
وجراحة العيون

مركز
القـــــــــلب

مركز جراحة
ا°وعية الدموية

مركز أمراض الجهاز
الهضمي والمناظير

مركز جراحة
المسالك البولية

مركز العظام
والروماتيزم

مركز
ا°سنــــــان

مركز السكر
والغدد الصماء

قسم جراحة
الصدر

قسم الجلدية
والتجميل

قسم جراحة
التجميل

طوارئ
الكبار

طوارئ
ا°طفال

طوارئ النساء
والوالدة

Emergency Departmentأقسام الطوارئ

Fas, An Nakheel, Riyadh 12381
شارع فاس، حي النخيل، الرياض ١٢٣٨١

Location: :الموقع

Breast Surgery
Center

مركز أمراض
وجراحة الثدي

قسم جراحة
السمنة

Breast Surgery
Center

Nephrology
Department

General Surgery
Department

Obesity Surgery
Department

مركز أمراض
وجراحة الثدي

قسم أمراض
الكلى

قسم الجراحة
العامة

Internal Medicine
Department

قسم ا°مراض
الباطنية

Neurology & Neurosurgery
Centre

مركز أمراض
وجراحة ا°عصاب



It is located in southwestern Riyadh, with 
119,000 square meters as its area size, which 
where it received its first patient on April 8th 
2018. The hospital consists of a hospital 
building with a capacity of 300 beds, and 
another building for the outpatient clinics.

 Namar
Medical Services

الخدمات الطبية 
بمستشفى دله نمار

الريـــاض، على  يقع المستشـــفى في جنـــوب غرب 
مســـاحة 119،000 م 2 ، واســـتقبل أول مريـــض بتاريخ 8 
إبريل 2018 . يتكون المستشـــفى مـــن مبنى للتنويم 

بسعة 300 سرير، وآخر للعيادات الخارجية.

قسم طب
ا°طفال

قسم الجراحة
العامة

قسم القلب
والقسطرة القلبية

قسم جراحة
المخ وا°عصاب

قسم العظام

قسم العالج
الطبيعي

قسم أمراض
المفاصل والروماتيزم

قسم المسالك
البولية

قسم طب
العيون

قسم ا°نف
وا°ذن والحنجرة

قسم النساء
والوالدة

قسم
الباطنية

قسم
ا°سنـــــان

قسم الجلدية
والتجميل

قسم الطب
النفسي

قسم المخ
وا°عصاب

قسم أمراض
الجهاز التنفسي

قسم أمراض الكلى
والغسيل الكلوي

قسم الجهاز
الهضمي والمناظير

قسم الغدد الصماء
والسكري

Emergency Departmentأقسام الطوارئ

Adult ERChildren ERObstetrics &
Gynecology ER

طوارئ
الكبار

طوارئ
ا°طفال

طوارئ النساء
والوالدة

Internal Medicine
Department

Obstetrics & Gynecology
Department

Pediatrics
Department

General Surgery
Department

Neurosurgery
Department

Cardiology & Cath Lab
Department

Gastroenterology &
Endoscopy
Department

Respiratory Diseases
Department

Nephrology &
Hemodialysis
Department

Endocrinology &
Diabetes

Department

Neurology
Department

Psychiatry
Department

Orthopedic
Department

Rheumatology
Department

Urology
Department

Ophthalmology
Department

E.N.T
Department

Dental
Department

Dermatology &
Cosmetics

Department

Physiotherapy
Department

Dirab Branch Rd, Alhazm, Riyadh 14963
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دله للرعاية المنزليه
Dallah Home Care



Dallah Home Care provides a range of services 
by a variety of skilled health care providers in 
the patients’ private home to meet their specific 
needs in line with their set care plan determined 
by the physicians.

Home Care الرعاية المنزلية
يقـــدم فريـــق دلـــه للرعايـــة المنزليـــة خدمـــات صحية 
متخصصة لتلبية إحتياجات المريض بوضع خطة عالجية 
متكاملة بناًء على أهداف المريض وعائلته تحت إشـــراف 

الطبيب.

خدمات دله للرعاية المنزلية 

العالج الطبيعيزيارة الطبيب

غسيل الكلى المنزلي 

رعاية ا°م والطفل 

الخدمات التمريضية

اللقاحات خدمات المختبر

المرافق الصحي ا°شعة

Doctor VisitPhysical TherapyNursing Services

Lab ServicesHome HemodialysisVaccinations

Mother and Child CareRadiologyCare Giver

Dallah Home Care Services

الــرؤيـــة
الرعاية الصحية  الرائدة في مجـــال  أن نكون الجهة 

المنزلية في المنطقة. 

الــرسـالـة
الجودة  عالية  صحيـــة  خدمات  بتقديم  ملتزمة  دله 

لتحقيق احتياجات المرضى وتطلعات المجتمع. 

Our Vision
To be a leading Home care provider in the 
region.

Our Mission
Dallah Home care, is committed to provide 
excellent healthcare services in effective and 
professional ways to meet patient needs and 
community expectations. 



Dallah Pharma
دله فارما



About Dallah Pharmaنبذة عن دله فارما 

Dallah Pharma دله فارما

أنشـــئت دله فارمـــا ليكون لدلـــه الصحيـــة تواجًدا 
أال  الرعايـــة الصحية،  في أحد أهم أســـواق قطـــاع 
وهو قطـــاع ا°دويـــة و ا°جهـــزة الطبية ، ويشـــمل 
الصحية، والمســـتحضرات  ا°دويـــة والمنتجات  على 
التجميلية. واستطاعت مع الوقت توسيع نشاطاتها 
فـــي مجـــال المســـتهلكات و ا°جهـــزة الطبيـــة و 
، وبناء عالمة تجاريـــة موثوقة.  المكمالت الغذائيـــة 
كما توســـعت في مجال التصنيع الدوائي من خالل 
مصنع دلـــه فارمـــا بمدينة جـــدة و الحاصـــل على 

شهادات جوده التصنيع.

Dallah Pharma was established so Dallah 
Healthcare have a presence in one of the most 
important markets of the healthcare sector; the 
pharmaceutical and medical devices sector, 
which includes medicines and health products, 
and cosmetic products with time, Dallah 
Pharma was able to expand its activities in 
the field of consumables and medical devices 
and nutritional supplements and building a 
trusted brand. It also expanded in the field of 
pharmaceutical manufacturing through the 
Dallah Pharma factory in Jeddah, which has 
certificates of manufacturing quality.

الــرؤيـــة
أن تكـــون دلـــه فارما رائـــدة فـــي مجـــال الصيدلة 
للعمالء  الخدمات  أفضل  بتقديم  الطبية  والمعدات 
والمرضى، وإعانة الممارســـين الصحيين لمســـاعدة 

المرضى لجودة حياة أفضل.

الــرسـالـة
تلتزم دله فارما بتقديم وتســـويق أعلى جودة في 
الخيار  لتكـــون  الطبية  الصيدلـــة والمعدات  مجاالت 
الموظفين  يتشـــارك فيها  للعمالء والموردين،  ا°ول 
والشـــركاء ومالك الحصـــص بالعوائد المســـتدامة 

الستثماراتهم.

Our Vision
To pioneer the pharmaceutical and medical 
equipment fields and provide the best services 
for our patients and clients and to help the 
healthcare providers to give patients a better 
quality of life.

Our Mission
Dallah Pharma is committed to provide 
and market the highest quality in pharmacy 
and medical equipment fields to be the first 
choice for customers and suppliers, where 
employees, partners and the shareholders 
share the sustainable returns of their 
investment.



Our Clientsالـعـمالء

• B-Tabs (South Africa)

• Ethnofarm (Canada)

• Herbadal (USA)

• Borner (Germany)

• Bourne (France)

• Biossidas (Argentina)

Retail pharmacies

صيدليات 
قطاع التجزئة

Health and beauty stores

منافذ بيع مستحضرات 
الصحة والجمال

Hospitals

المستشفيات

Governmental agencies

الهيئات حكومية

 Exclusive Product Distribution
Rights in Saudi Arabia

الحقوق الحصرية لتوزيع المستحضرات 
الصيدالنية في المملكة العربية 

السعودية:

•B-Tabs

•Ethnofarm

•Herbadal

•Borner

•Bourne

•Biossidas

(جنوب أفريقيا)

(كندا)

(الواليات المتحدة ا°مريكية)

(ألمانيا)

(فرنسا)

(ا°رجنتين)

تســـويق وتوزيـــع المســـتحضرات العالمية تحت 
العالمة التجارية دّله فارما

Marketing and distributing international 
products under Dallah Pharma.

Dallah Pharma Services خدمات دله فارما

.Marketing our own productsتسويق المستحضرات الطبية المنتجة لدينا

إجراء االختبارات على المســـتحضرات الجديدة بما 
يتوافق مع احتياجات السوق

Testing new products in coherence to 
market needs.

للمستشـــفيات  الطبيـــة  المســـتلزمات  تأميـــن 
التعاون  الحكومية في السعودية ودول مجلس 

الخليجي

Securing Medical supplies to Saudi 
Arabia, GCC, and hospitals in the public 
sector.



Afyaa Al Nakheel
أفياء النخيل



About Afyaa Al Nakheelنبذة عن أفياء النخيل

Afyaa Al Nakheel أفياء النخيل

شـــركة ذات مســـؤولية محدودة، تأسســـت في 14 
ينايـــر 2014 . وتوفر أفيـــاء النخيل خدماتها لمنشـــآت 
الرعاية الصحية لمساعدة مزودي الخدمات الصحية 
على االلتزام بالمعايير المحلية والعالمية لمســـتوى 
إدارة  مجـــال  ضمـــن  وتعمل  المقدمـــة  الخدمـــات 
وتشغيل المستشفيات المملوكة لطرف ثالث خارج 

مناطق تواجد مستشفيات دله.

Afyaa Al Nakheel is a limited liability company, 
founded on January 14th, 2014. Afyaa 
Al Nakheel provides facility services for 
healthcare, facilities to assist the healthcare 
provider in relevant services to meet with 
national and international standards. It runs 
and operates hospitals owned by third 
parties outside regions of operation for Dallah 
Hospitals.

الرؤية
الريادة في إدارة خدمات المرافـــق والدعم في المرافق 
في قطاعات الرعاية الصحية في أنحاء المملكة العربية 

السعودية 

Our Vision
To pioneer the facility management & support 
services field in healthcare sectors around Saudi 
Arabia.

Our Mission
Afyaa AlNakheel aims to become a market driver 
for the FMS services for the healthcare sector 
and join strategic partnership agreements.

الرسالة
نهدف إلى أن نصبح محرك³ للســـوق في مجال خدمات 
إدارة المرافـــق لقطاعات الرعاية الصحيـــة، والدخول في 

اتفاقيات شراكة استراتيجية.

Afyaa Al Nakheel Services 
• Operation & Maintenance.
• Preparing Healthcare Plans for Facility 

Management & Safety in regards to Local & 
International Standards Requirements.

• Conducting safety audits on site to monitor 
compliance & legislative requirements.

• Monitoring of Health and Safety culture on 
site and checking Safety Registers and other 
documentations.

• Assisting with Hazard Identifications and Risk 
Assessments.

• Assisting in developing and implementing 
Occupational Health and Safety Management 
Systems.

خدمات أفياء النخيل 
تقديم خدمات التشغيل والصيانة•

إعداد خطط الرعاية الصحية �دارة المرافق والسالمة •
بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية

إجراء عمليات تدقيق سالمة الموقع لمراقبة االمتثال •
والمتطلبات التشريعية

مراقبة ثقافة الصحة والسالمة في الموقع وفحص •
سجالت السالمة والوثائق ا°خرى

المساعدة في تحديد وتقييم المخاطر•

المساعدة في تطوير وتنفيذ أنظمة إدارة الصحة •
والسالمة المهنية



Dallah Healthcare
Company Investments

استثمارات شركة دله الصحية



استثمارات
شــــركـــة

دلـــه الــصحيـة

Dallah Healthcare
Company
Investments

ا°ردنيـــة  الشـــركة 
�نتاج ا°دوية

 Jordanian Pharmaceuticals
Company

االستشارية  والعيادات  المملكة  مستشفى 
الخدمات  تقديـــم  فـــي  للتفـــرد  يســـعى 

الصحية بآفاق جديدة

 Kingdom Hospital &
Consulting Clinics

مستشفى الدكتور
محمد الفقيه

 Dr. Mohammad
Alfagih Hospital

شركة مراس العربية
الطبية القابضة

 Meras Medical
Company

Makkah Medical Centerمركز مكة الطبي

International Medical Centerالمركز الطبي الدولي 

Mozdanh Clinicعيادة مزدانه



Contacts
Information

للتواصل



Contacts Information للتواصل

T. +966 11 299 5555
F. +966 11 455 0803
P.O. Box 87833, Riyadh 11652
Kingdom of Saudi Arabia 
www.dallahhealth.com

T. +966 11 299 5555
F. +966 11 470 2725
P.O. Box 87833, Riyadh 11652 
Kingdom of Saudi Arabia 
www.dallah-hospital.com

T. +966 11 827 5555
F. +966 11 827 4750
P.O. Box 7385, Riyadh 14963 
Kingdom of Saudi Arabia 
www.dallah-hospital.com

T. +966 11 403 2299
F. +966 11 403 2266
P.O. Box 13745, Riyadh 11414 
Kingdom of Saudi Arabia 
www.dallah-pharma.com

T. +966 11 299 5555
F. +966 11 470 2725
P.O. Box 87833, Riyadh 11652 
Kingdom of Saudi Arabia 
www.dallahhealth.com



For inquiries and more details

دمتم بصحه و عافيـة

لالستفسار والمزيد من التفاصيل

+966 11 225 5065-5001

Wishing you good health

www.dallahhealth.com


